
บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินโครงการในหัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขต
พื้นท่ีบริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
   1.1 หลักการและเหตุผล 
   1.2 วัตถุประสงค์ 
   1.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
   1.4 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
   1.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
   1.6 วิธีดำเนินงาน 
   1.7 งบประมาณโครงการ 
   1.8 ตัวชี้วัดโครงการ 
   1.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
   2.1 ความหมายของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
   2.2 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
   2.3 ประเภทของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   2.4 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
   2.5 การป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญา 
   2.6 เป้าหมายของบุคคลท่ีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในวัยรุ่น 
  2.7 การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
 3. หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และรูปแบบการประเมินโครงการ 
  3.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
  3.2 ความสำคัญของการประเมินโครงการ 
  3.3 ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
  3.4 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  3.5 รูปแบบการประเมินโครงการ 
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 4. การประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model 
 5. ความพึงพอใจ 
 6. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นที่
บริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 
หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ               
ได้ตระหนักในความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ จึงกำหนดและเน้นให้สถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ                 
5 ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำช้ัน ครูท่ีปรึกษา อย่าง
ท่ัวถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมขน หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งที ่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับ ได้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เจตนารมย์และความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส  และให้เป็นไป
ตามนโยบาย ก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนา 
ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ปัญหา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนพิการ  
ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทางสังคมในด้านต่างๆ  
ท้ังมวล 
 โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมี19 โรงเรียนกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับคน
พิการให้ทั่วถึง ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากรัฐบาล เป็น
เงินอุดหนุนเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนมีหอพักในบริเวณ
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนพักอยู่ประจำได้ ท้ังนี้โรงเรียนจะรับนักเรียนท่ีมีความพิการทางสติปัญญาและ
เด็กประเภทอื่น เช่น บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม รวมถึงเด็กออทิสติก บุคลากรในโรงเรียน 
ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านในเด็กแต่ละประเภท  ต้ังแต่ผู้บริหารโรงเรียนจนถึงบุคลากร
ของสถานศึกษาในทุกระดับ 
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 จากสภาพการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นพบว่า เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี บางกลุ่มจากเขตพื้นที่ในการให้บริการหลัก                  
5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และจังหวัดอื่นๆ นอกจากเขต
พื้นที่ได้บริการหลัก โดยการคัดกรองของครูประจำชั้นด้วย การเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองและผู้ดูแล
นักเรียนพิการพบว่า เด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาบางคนมีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ ยวกับ              
สารเสพติดและอบายมุขในชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเล่นพนัน การอยู่
ในครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว การพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับเครือข่ายและชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 
เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับสามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกัน
และหลีกเล่ียงจากการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุขในชุมชน และส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
พร้อมสำหรับการส่งต่อหรือการเปล่ียนผ่านนักเรียนคืนสู่สังคมในลำดับ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล มีกระบวนการ วิธีการและเครือข่ายดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพและสุขภาพจิตของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีศักยภาพ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อหรือการ
เปล่ียนผ่านคืนสู่สังคมในลำดับต่อไป 
 3. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบป้องกันมิให้เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุขในชุมชนของตนเอง 
 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 1. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล สามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนเฉพาะความพิการ สำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อหรือการเปลี่ยนผ่านคืนสู
สังคม 
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 3. ร้อยละ  80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีระบบป้องกัน
มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุขในชุมชนของตน 
 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
จำนวน 100 คน 
 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ 
 1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จำนวน 68 คน 
 2) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จำนวน 100 
ครอบครัว 
 
ระยะเวลาโครงการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
วิธีดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กนร. 
2. แต่งต้ังกรรมการและคณะทำงาน คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
กนร. 

3. ประชุมช้ีแจงโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ครูและบุคลากร 

กนร. 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทาง 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคู่มือการ
ดำเนินงานตามมาตรการ (จำนวน 2 ครั้ง) 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ครูและบคุลากร 

กนร. 

5. จัดประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทบกพร่อง 
ทางสติป ัญญา ในร ูปแบบ 4 ประสาน 
(การศึกษา-การสาธารณสุข-การพัฒนา
สังคมฯ-การปกครองท้องถิ่น) 

คณะกรรมการบริหารโครงการ  
ครูและบุคลากร 
หน่วยงานเครือข่ายการศึกษา และ 
- การสาธารณสุข 
- การพัฒนาสังคมฯ 
- การปกครองท้องถิ่น 

ทุกกลุ่มงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
6. การออกเย่ียมบ้านนักเรียนท่ีมีภูมิลำเนา 
อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ 5 จังหวัด  
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร  
อำนาจเจริญ มุกดาหาร 

ครูและบุคลากร 
หน่วยงานเครือข่ายการศึกษา 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง  
  ของมนุษย์จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจำช้ัน 
จนท.จาก 
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

7. สรุป รายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติ 
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

คณะกรรการบริหารโครงการ กนร. 

 
งบประมาณโครงการ 
 ขอรับการสนับสนุนจากศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 552,400 บาท 
 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วัดโครงการ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ 
โรงเร ียนอุบลปัญญานุกูล สามารถ
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
โรงเร ียนได ้อย่างเป ็นระบบและมี 
ประส ิทธ ิภาพ เป ็นต ้นแบบให ้แก่
โรงเร ียนเฉพาะความพิการสำหรับ
น ั ก เร ี ยนท ี ่ ม ี ความบกพร ่ อ งทาง
สติปัญญา 

1. รายงานผลการดำเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลตามมาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอุบล
ปัญญานุกูล 
3. รายงานผลการพัฒนาเครือข่ายใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- สังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การบันทึกข้อมูล 
- การตรวจสอบ 
  เอกสาร 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ
กายและส ุ ขจ ิ ต ได ้ อย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ศ ั ก ย ภ า พ  เ พื่ อ
เตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อหรือการ
เปล่ียนผ่านคืนสู่สังคม 

1. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคลของสถานศึกษา 
2. รายงานผลการพัฒนานักเรียนตาม
สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 
3. บันทึกระบบการส่งต่อหรือเปลี่ยน
ผ่าน 
4. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- สังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การบันทึกข้อมูล 
- การตรวจสอบ 
  เอกสาร 
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ตัวชี้วัดโครงการ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและมี
ระบบป้องกันมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติดและอบายมุขในชุมชนของ
ตน 

1. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
เป็นรายบุคคลของสถานศึกษา 
2. รายงานผลการดำเน ินงานของ 
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. บันทึกระบบการส่งต่อหรือ 
เปล่ียนผ่าน 
4. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- สังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การบันทึกข้อมูล 
- การตรวจสอบ 
  เอกสาร 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล มีการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อหรือการเปล่ียนผ่านคืนสู่สังคม 
 3. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีระบบป้องกัน
มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุขในชุมชนของตน 
 
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที ่
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  (ฉก.ชน.สพฐ.) 

ร่วมประชุมเครือข่าย 
สนับสนุนด้านวิชาการ 
สนับสนุนวิทยากร 

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมประชุมเครือข่ายและสนับ 
สนุนการออกเย่ียมบ้านนักเรียน 

3 ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการประจำจังหวัด ร่วมประชุมเครือข่ายและ 
สนับสนุนการออกเย่ียมบ้าน 

4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมประชุมเครือข่ายและ 
สนับสนุนการออกเย่ียมบ้าน 

5 เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมเครือข่ายและ 
สนับสนุนการออกเย่ียมบ้าน 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที ่
6 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเครือข่ายและ 

สนับสนุนการออกเย่ียมบ้าน 
7 ศาสนสถานและผู้นำศาสนา ร่วมประชุมเครือข่ายและ 

สนับสนุนการออกเย่ียมบ้าน 
 
 
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
ความหมายของภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ             
พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา. 2551 : 1 – 13) ได้ให้ความหมายของบุคคลที ่มีความบกพร่อง              
ทางสติปัญญาได้แก่ บุคคลท่ีมีความจำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่ง
มีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญร่วมกับความ
จำกัดของทักษะการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ ส่ือความหมาย การดูแลตนเอง 
การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 
การรู ้จักดูแลควบคุมตนเอง การนำความรู ้มาใช้ในชีว ิตประจำวัน การทำงาน การใช้เวลาว่าง                   
การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ท้ังนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี  
 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 9) กล่าวว่า ภาวะที่มีความบกพร่องทาง
ทักษะต่างๆ ในระยะพัฒนาการ ส่งผลกระทบต่อเชาว์ปัญญาทุกด้าน เช่น ความสามารถทางสติปัญญา 
ภาษา การเคลื่อนไหว และทักษะทางสังคม มีความบกพร่องทางเรื่องการปรับตัวอาจจะมีหรือไม่มี
ความผิดปกติทางร่างกายหรือทางจิตร่วมด้วย 
 ผดุง อารยะวิญญู (2539 : 39) ได้สรุปความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ดังนี้ 
  1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีสติปัญญาต่ำกว่าปกติทั ่วไป                
ซึ่งส่งผลให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการปรับตัว ทำให้เด็กไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนปกติ พฤติกรรม
ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นได้ต้ังแต่ในวัยเด็ก 
  2. ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ภาวะที่พัฒนาการของเด็กหยุดชะงักหรือ
บกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ โดยมีลักษณะสำคัญ คือ ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ 
  3. บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติ ทั ่วไป           
เมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่า มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเด็กท่ัวไป เมื่อ 
สังเกตพฤติกรรม จะพบว่า บุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกัน 
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 วารี ถิระจิตร (2545 : 111) ได้ให้ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญาไว้ 2 ประการ
คือ 
  1. ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง สภาวะท่ีพัฒนาการของสมองเจริญไม่เต็มท่ีแสดง
ลักษณะโดยมีระดับปัญญาต่ำ หรือด้อยกว่าปกติพัฒนาการทางกายล่าช้า ความสามารถในการเรียนรู้
น้อย มีความสามารถจำกัดในการปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
  2. ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง พัฒนาการทางสมองไม่สมบูรณ์ไม่สามารถช่วย
ตนเองได้ด้วยประการใดๆ จึงจำเป็นต้องมีผู ้คอยแนะนำช่วยเหลือไม่สามารถเรียนร่วมชั ้นแบบ
ตลอดเวลากับเด็กในโรงเรียนปกติได้ มักจะถูกชักจูงง่าย ลืมง่าย ระดับความบกพร่องทางสติปัญญา  
มีตั้งแต่ขนาดรุนแรงมาก ปานกลาง เล็กน้อย เป็นต้น ความเจริญเติบโตล่าช้าทั้งทางร่างกายและ
สติปัญญา 
 ศรียา นิยมธรรม (2548 : 222) กล่าวถึงความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึง 
ความบกพร่องสองประการ คือระดับเชาว์ปัญญาและความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในชีวิตประจำวันตามสภาพแวดล้อมของคนปกติ 
 American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (ก ุ ล ย า                
ก่อสุวรรณ. 2553 ก; อ้างอิงมาจาก American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities. 2010) ให้ความหมายของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึงภาวะของบุคคลที่มี
ความจำกัดอย่างมาก ในด้านการทำงานของสมอง (Intellectual Functioning) และ พฤติกรรม           
การปรับตัว (Adaptive Behavior) ซึ ่งแสดงออกทางทักษะการคิด (Conceptual Skills) ทักษะ            
ทางสังคม (Social Skills) และทักษะการปรับตัวในชีวิตประจาวัน (Practical Adaptive Skills) ท้ังนี้
ความบกพร่องนี้ต้องเกิดก่อนบุคคลนั้นมีอายุ 18 ปี 
 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ภาวะ               
ท่ีสมองหยุดพัฒนาการ ทำให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาและการปรับตัว มีระดับ
สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ร่วมกับการขาดทักษะในการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ 
และจะแสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี 
 
ลักษณะของบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
 ลักษณะทั่วไป 
 1. เพศ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะความ
คาดหวังของสังคมและครอบครัว เพศชายมักมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่า หรือโครโมโซมเพศส่งผลให้
ยีนด้อยมีโอกาสแสดงความบกพร่องได้มากกว่า 
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 2. ฐานะทางเศรษฐกิจและรูปแบบของครอบครัว เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญามักเกิด
ในครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงทางชีวภาพ ทางสังคม พฤติกรรม ทาง
การศึกษา และการขาดการกระตุ้นทางส่ิงแวดล้อม 
 ลักษณะด้านแรงจูงใจ 
 1. ความเช่ืออำนาจภายในตน หมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่ือว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดไม่ว่า
ทางบวกหรือทางลบล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของเขา 
 2. ความสามารถในการกำหนดจุดมุ่งหมายและดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายนั้นได้ด้วยตนเอง 
เป็นการผสานทักษะต่างๆ ความรู้ และความเช่ือท่ีช่วยให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีจะทำให้เขาบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยตนเอง ทักษะเหล่านั้นได้แก่ ทักษะการพึ่งพาตนเอง และทักษะการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง 
 3. ความส้ินหวังจากการเรียนรู้ เกิดจากความรู้สึกล้มเหลวท่ีเด็กสะสมมาเป็นเวลานานเขาจึง
มักคิดว่า ไม่ว่าจะพยายามเท่าใด เขาก็จะล้มเหลวอยู่นั่นเอง 
 4. ความคาดหวังว่าจะเกิดความล้มเหลว บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญามักคาดหวัง
ว่าตนจะล้มเหลว และเมื่อล้มเหลวบ่อยครั้ง บุคคลนั้นก็จะต้ังเป้าหมายและความหวังของตนเองไว้ต่ำ
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่เคยเกิดขึ้น เมื่อความคาดหวังต่อความสำเร็จน้อยลงความพยายามย่อม
น้อยลงด้วย การกระทำจึงต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงของเขา ส่งผลให้ความคาดหวังที่จะล้มเหลว
เป็นจริงมากขึ้น 
 5. ลักษณะกำกับตนเอง เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาส่วนใหญ่มักพึ่งพาผู้อื ่นหรือ
ทำงานเพราะแรงจูงใจภายนอก พ่อแม่และครูจึงต้องพัฒนาทักษะการกำกับตนเองในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้เขาสามารถจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระ 
 ลักษณะด้านพฤติกรรม 
 ปัญหาพฤติกรรมส่งผลต่อการเรียนของเพื่อนในช้ันและการสอนของครู ยิ่งภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญารุนแรงมากเท่าใด โอกาสท่ีเด็กคนนั้นจะมีปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางสังคมย่อมมากขึ้น
เท่านั้น พฤติกรรมท่ีดีส่งผลต่อความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กและความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน
เมือ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่และครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางสังคมท่ีดีให้กับเด็กเหล่านี้ 
 ลักษณะด้านการเรียนรู้ 
 1. การเรียนรู้และประสบการณ์ เป็นปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงแต่การ
เรียนรู้เป็นภาวะนามธรรมท่ีไม่สามารถวัดได้โดยตรง ครูจึงต้องวัดด้วยวิธีทางอ้อมและแปลความหมาย
ด้วยความรอบคอบ เพราะมีปัจจัยหลายประการท่ีอาจส่งผลต่อการตอบสนองของเด็กในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน 
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 2. พัฒนาการด้านการรู้คิด ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท์ กล่าวว่า เด็กทุกคนต้องพัฒนาไป
ตามขั้นตอนพัฒนาการ 4 ขั้นตอน แต่เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาพัฒนาไปถึงแต่ละขั้นได้ช้า
กว่าเด็กปกติและอาจไม่สามารถพัฒนาได้ถึงขั ้นสุดท้ายเหมือนเด็กปกติ ครูจึงควรสอนตามลำดับ            
ด้วยการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
 3. สมาธิ สมาธิที ่สำคัญต่อการเรียนรู ้ค ือ สมาธิเฉพาะบางเรื ่อง และ สมาธิที ่คงทน
ความสามารถในการให้ความสนใจหรือคุณภาพของความสนใจของแต่ละคนขึ้นอยู่กับตัวเด็กเอง  
ส่ิงแวดล้อม และ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ความจำ หมายถึง การดึงข้อมูลท่ีเคยได้รับและเก็บไว้ออกมาใช้ เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาใช้เวลาในการเรียนรู้จนเกิดการจำแบบอัตโนมัตินานกว่า และสามารถจำข้อมูลได้น้อยกว่า
เด็กปกติ ยิ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญารุนแรงมากเท่าใด ปัญหาด้านความจำยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ครู
จึงควรเลือกเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์กับเด็กให้เด็กสามารถนำเนื้อหาหรือความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างแท้จริง 
 5. การเรียนรู้จากการสังเกต หมายถึง การเรียนรู้จากการที่ผู้อื่นสาธิตให้ดูแล้วให้ทำตาม 
วิธีการเรียนรู้จากการสังเกตนี้สามารถสอนให้บุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกิดพฤติกรรมใหม่ 
ช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ ใช้สอนเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี 
 ลักษณะด้านการสื่อความหมาย 
 ปัญหาด้านภาษาและการพูดได้แก่ ความชัดเจนของการออกเสียง ความผิดปกติของเสียง 
และการพูดติดอ่าง รวมถึงพัฒนาการทางภาษาล่าช้าที่มักพบในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
ยิ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญารุนแรงมากขึ้น ความผิดปกติด้านการพูดและภาษายิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้น 
 ลักษณะด้านร่างกายและสุขภาพ 
 1 เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญามีโอกาสเป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าและมักเกิดอาการ
นานกว่าปกติ แต่ปัญหาด้านร่างกายและสุขภาพของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกต่างจากเด็กทั่วไป ยกเว้นลักษณะเฉพาะของภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาบางประเภท นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันและช่องปากด้วย 
 2 พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญามี
พัฒนาการล่าช้ากว่า อัตราการเจริญเติบโตช้ากว่า และอาจมีรูปร่างเต้ียและน้ำหนักน้อยกว่าเด็กปกติ
วัยเดียวกัน รวมถึงอาจมีปัญหาด้านประสาทสัมผัสร่วมด้วย 
 ลักษณะด้านการศึกษา 
 1. การจัดการศึกษา เป้าหมายหลักของโปรแกรมการจัดการศึกษาและแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานั้น ไม่ควรเน้นความสามารถทาง
วิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ควรมุ่งไปที่การเตรียมตัวเด็กให้พร้อมที่จะจัดการชีวิตในวัยผู้ใหญ่และ
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ดำรงชีวิตอย่างอิสระ ซึ่งควรปรับให้เหมาะสมกับระดับความสามารถในการเรียนรู้และความต้องการ
ของเขาด้วย 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจะมีความ
บกพร่องด้านการเรียน ทั ้งการอ่านและคณิตศาสตร์ ครูจึงควรปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อเด็กเรียนจบระดับมัธยมศึกษาและ 
ได้รับการฝึกอบรมหรือได้เรียนต่อด้านอาชีพ เด็กเหล่านี้ควรจะสามารถพึ่งพาตนเองและมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างคนปกติท่ัวไป 
 สรุปได้ว่าลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ การคิดแบบรูปธรรมมากกว่าการ
คิดแบบนามธรรม อัตราในการเรียนรู้ต่ำทำให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ตั้งใจเรียน
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า มีความยุ่งยากในการสื่อสาร ขาดทักษะการปรับตัวที่เหมาะสม พัฒนา
ความสามารถด้านการปรับตัวน้อย ไม่รู ้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลได้ 
 
ประเภทของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 1. แบ่งตามระดับความรุนแรง 
 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและระดับ
ความบกพร่องของแต่ละคน เพื่อให้สามารถระบุความรุนแรงของความบกพร่อง แบ่งตามระดับ
สติปัญญา (Intelligence Quotient : IQ) ท่ีมีผลต่อการปรับตัวของบุคคล จะแบ่งได้ 4 ประเภท 
(ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ. 2555 : 71) ดังนี้ 
  1.1 บุคคลที ่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับเล็กน้อย (Mind) เชาว์ปัญญา                
50 – 70 ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนได้ มีพัฒนาการด้านภาษาช้ากว่าบุคคล
ในวัยเดียวกัน แต่สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ ช่วยเหลือตนเองให้ 
สามารถเรียนได้ พัฒนาการด้านการฟัง การพูด การเขียน ล่าช้า แต่มีความสามารถด้านการปฏิบัติการ 
สูงกว่าความสามารถทางวิชาการ 
  1.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับกลาง (Moderate) เชาว์ปัญญา             
35 - 49 ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีพอฝึกได้ มีการพัฒนาทางด้านภาษาค่อนข้าง 
จำกัด ระดับการพัฒนาแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนสามารถร่วมสนทนาและเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ได้ 
บางคนทำได้แต่ส่ือความต้องการขั้นพื้นฐาน การเคล่ือนไหวและการดูแลตนเองล่าช้า มีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้จำกัดอยู่เฉพาะทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นในการฟัง พูด อ่าน เขียน และนับจำนวนเท่านั้น 
  1.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (Severe) เชาว์ปัญญา  20 – 34 
ได้แก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับ
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การดูแลที่เหมาะสม ลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นฝึกได้ แต่มักพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ แก้ปัญหาของ
ความบกพร่องด้านอื่นๆ ร่วมด้วยอย่างชัดเจน ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใกล้ชิด 
  1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Profound) เชาว์ปัญญา 20 
ได้แก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีความจำกัดเฉพาะด้าน ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีข้อจำกัดอย่างมากด้านความเข้าใจ การดูแลตนเองใน
ระดับพื้นฐานทำได้เพียงเล็กน้อย หรือทำไม่ได้เลยเพราะส่วนใหญ่เคล่ือนไหวได้น้อย 
 2. แบ่งตามระดับความช่วยเหลือท่ีต้องการ 
 เป็นการแบ่งเพื่อออกแบบและจัดหาบริการสนับสนุนสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาแต่ละ
บุคคลที่มีข้อจำกัดให้เข้าถึงระบบการศึกษาทั่วไป และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ใกล้เคียงกับคนปกติ 
มากท่ีสุด แบ่งเป็น 4 ระดับ และประเมินอย่างน้อย 9 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการการเรียนการสอน การใช้ 
ชีวิตในบ้าน การใช้ชีวิตในชุมชน การจ้างงาน สุขภาพและความปลอดภัย พฤติกรรม ทักษะทางสังคม 
และการแก้ต่างและการป้องกัน อย่างไรก็ตามการแบ่งแบบนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับการแบ่งตามระดับ 
ความรุนแรง สอดคล้องกับสมาคมเพื่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (AAIDD) ซึ่งแบ่งระดับ 
ความช่วยเหลือท่ีต้องการเป็น 4 ระดับ คือ การช่วยเหลือเพียงระยะส้ันๆ (Intermittent) ช่วยเหลือ 
อย่างจำกัดเท่าท่ีจำเป็น (Limited) ช่วยเหลือมาก (Extensive) และช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี (Pervasive) 
American Psychiatric Association (1994 : 40) ได้แบ่งระดับความรุนแรงของภาวะความบกพร่อง
ทางสติปัญญา เป็น 4 ระดับ ตามระดับเชาวน์ปัญญาคือ 
  1. ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย (Mild Mental Retardation) มีระดับ
เชาว์ปัญญา 50 – 55 ถึง 70 
  2. ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation) 
มีระดับเชาว์ปัญญา 25 – 40 ถึง 50 – 55 
  3. ภาวะความบกพร่องทางสติป ัญญาระดับร ุนแรง (Severe Mental Retardation)               
มีระดับเชาว์ปัญญา 20 – 25 ถึง 35 – 40 
  4. ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Mild Mental Retardation)                  
มีระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่า 20 – 25 
 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ใช่โรคและความเจ็บป่วยทางร่างกาย ดังนั้นจึงไม่สามารถ
รักษาทางการแพทย์ได้ ไม่สามารถจับต้องได้ นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าความบกพร่องทางสติปัญญา  
มาจากสาเหตุหลายประการ สิ่งที่รู้กันมากที่สุดได้แก่เงื่อนไขทางยีน ปัญหาที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์ 
ปัญหาตอนคลอด และปัญหาทางสุขภาพโดยทั่วไป (Algozzine and Ysseldyke. 2006) ในปัจจุบัน
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ยังเชื่อกันว่าความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริม
สมรรถภาพทางสติปัญญาของบุคคล (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2545 อา้งอิงมาจาก ; Hallahan 
Kauffman. 1997) ดังนั้นจึงสามารถแบ่งสาเหตุได้ดังนี้ 
 1. ความผิดปกติของยีน 
 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอาจมีสาเหตุมาจากยีนทางพันธุกรรมที่ผิดปกติจากพ่อแม่
ผิดปกติเมื่อยีนมาผสมกัน หรือปัญหาทางยีนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ดาวน์ซินโดรม ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม
(Klinefelter’s Syndrome) และฟีนีลเคโทนูเรีย (Phenylketonuria : PKU) เกือบจะทั้งหมดของ
อาการ ทางยีนท่ีเป็นผลทำให้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ซึ่งมีอาการดาวน์ซินโดรม หมายถึงโครโมโซมคู่
ท่ี 21 ผิดปกติแทนที่จะเป็นคู่กลับเป็นคี่ มักจะมีหน้ากลม คางสั้นกว่าในวัยเดียวกัน มักจะมีความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง (Hypotonia) 
 2. ปัญหาช่วงต้ังครรภ์และคลอด 
 ภาวะที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถมีผลมาจากการที่ทารกไม่ได้มีพัฒนาการมา
อย่างถูกต้อง เช่น อาจจะมีปัญหาที่การแบ่งตัวของเซลล์ขณะที่เป็นไข่อ่อนหรือตัวอ่อนเจริญเติบโต 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการติดเชื ้อหัดเยอรมันก็เป็นสาเหตุให้เป็นเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาได้ เช่นเดียวกัน ระหว่างการทำคลอดและคลอด เด็กอาจจะมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ได้ ถ้าไม่ได้รับออกซิเจนไปเล้ียงสมองเพียงพอ 
 3. ความผิดปกติทางสมอง หรือสมองถูกทำลาย 
  3.1 การผิดปกติทางสมองอาจเกิดจากการติดเชื ้อ เด็กที ่ติดเชื ้ออันจะนำไปสู ่ภาวะ              
ปัญญาอ่อนอาจเกิดในระยะอยู่ในครรภ์ของแม่ หรือภายหลังคลอดแล้ว เช่น ติดเช้ือหัดเยอรมัน ซิฟิลิส 
  3.2 การได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น ได้รับรังสี สารพิษ ภาวะทุพโภชนาการ 
คลอดก่อนกำหนด คลอดหลังจากกำหนด หรือได้รับอุบัติเหตุจากการคลอด 
  3.3 สมองขาดออกซิเจนก็เป็นสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ 
 
  การป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญา 
 สาเหตุความบกพร่องทางสติปัญญาบางประการสามารถป้องกันได้ นักวิชาการหลายคนเช่ือ
ว่าสามารถป้องกันได้ วิธีท่ีจะป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญา อาจทำได้หลายวิธี เช่น 
 1. ดูแลทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง ดูแลสุขภาพของแม่ และโภชนาการในระหว่างต้ังครรภ์ 
 2. ป้องกันการติดเช้ือในระหว่างต้ังครรภ์ 
 3. ช่วยให้พ่อแม่หลีกเล่ียงการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ 
 4. ส่งเสริมให้พ่อแม่วางแผนที่จะเว้นระยะการตั้งครรภ์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันธุกรรม 
และตรวจสอบครรภ์ 
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 5. มั่นใจในเรื่องโภชนาการ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทุกๆ คน 
 6 ต้องทำให้บ้าน ยานพาหนะ โรงเรียน และชุมชนมีความปลอดภัย 
 7 สร้างโปรแกรมการเรียนท่ีเหมาะสม 
 8 ให้การศึกษากับพ่อแม่ และให้ความรู้เรื่องทักษะการเป็นพ่อ และแม่ 
 9 ปกป้องเด็กๆ จากการถูกทอดท้ิง 
 10 ให้การศึกษากับสาธารณชนในเรื่องของสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
 
 เป้าหมายของบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในวัยรุ่น 
 เมื ่อวัยรุ ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจบการศึกษาแล้ว เป้าหมายของคนเหล่านี้คือ
โอกาสในการทำงานและการเตรียมตัวสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อยส่วนใหญ่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนคนปกติ แต่ขาดความสามารถในด้านการจัดการ 
หรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์หรือส่ิงแวดล้อมนั้นๆ ตามท่ีสังคมคาดหวังได้อย่างเหมาะสม ส่วนวัยรุ่น
ที่มีภาวะบกพร่องระดับปานกลางและรุนแรงนั้น แตกต่างจากคนทั่วไปในด้านร่างกายและสติปญัญา
อย่างชัดเจน เป้าหมายสำหรับบุคคลเหล่านี้จึงเป็นเรื่องการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ให้เขาพึ่งพาตนเองได้
มากที่สุด และอาศัยอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพของเขา โดยทั่วไปการจัดการศึกษาสำหรับวัยรุ่นที่มี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญามักมุ่งเน้นไปท่ีทักษะทางวิชาการพื้นฐาน เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน 
และคณิตศาสตร์ซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม และการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วย 
ดังนั้น หากพิจารณาถึงความต้องการของบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแต่ละระดับ เราจะ
พบว่า วัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยนั้น ควรได้รับการเตรียมตัวด้านอาชีพ
ต้ังแต่เด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนวัยรุ่นท่ีมีภาวะบกพร่องระดับปานกลาง
และรุนแรงนั้นควรได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ท่ีทำให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในชุมชนต้ังแต่เด็ก
เริ่มเข้าสู่วัยเรียนเลยทีเดียว 
 1. การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนในสังคมมักมองว่าบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นบุคคลท่ี               
น่าสงสารและช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ด้วยการบริจาคเงินหรืออาหาร ซึ่งการช่วยเหลือเช่นนี้ ทำให้
บุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาถูกมองว่าเป็นผู้รับมากกว่าจะเป็นผู้ให้ ต้องพึ่งพาหรือรอรับ
ความช่วยเหลือจากผู้อื ่นอยู่เสมอ และไม่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ 
ดังนั้น หากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูสามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลเหล่านี้ ด้วยการ
สร้างความพร้อมในการทำงาน การสอนทักษะต่างๆ ท่ีจำเป็นในการทำงานในอนาคต ซึ่งได้แก่ 
การศึกษาด้าน วิชาชีพ การจัดประสบการณ์การทำงานและการฝึกงานในชุมชน บุคคลที่มีความ
บกพร่องก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้หลังออกจากโรงเรียนไปแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนั้น คนท่ัวไป



22 
 

จะรู้สึกว่าบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นคนท่ีมีคุณค่า สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้
เช่นกัน นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการทำงานคือการได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนซึ่ง
จะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งการ
ทำงานยังทำใหบุ้คคลนั้นมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนด้วย 
 การศึกษาด้านอาชีพสำหรับบุคคลที ่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานั ้น ควรเริ ่มตั ้งแต่
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จุดประสงค์ของการศึกษาด้านอาชีพนี้คือการเรียนรู้
ทักษะการทำงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม การทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
ชีวิตของคนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ดังนั้น การศึกษา
ด้านอาชีพจึงมีความหมายมากกว่าการฝึกงาน และยังเป็นการเตรียมตัวเด็กไปสู่บทบาทการใช้ชีวิต
อย่างผู้ใหญ่ในอนาคตด้วย 
 Brolin และ Loyd (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553 ก : 196 ; อ้างอิงมาจาก Brolin and Loyd. 
2004) ได้พัฒนารูปแบบการศึกษาด้านอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถประสบการณ์ และมี
ขั ้นตอนต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ในหลักสูตร 3 ด้าน คือ ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองและสังคม และการเตรียมตัวและคำแนะนำในด้านอาชีพ โดยโบรลินได้แบ่งการศึกษา
ด้านอาชีพออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. การตระหนักรู้ถึงอาชีพ (Career Awareness) การเริ่มสอนให้เด็กตระหนักในเรื่องการ
ทำงาน การเป็นคนทำงาน และการที่เขาจะต้องทำงานในชุมชนในอนาคต การสอนนี้มักเริ่มตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา 
 2. การค ้นหาอาช ีพ (Career Exploration) เพ ื ่ อช ่ วยให ้ เด ็กค ้นหาความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่ตัวเองชอบและรูปแบบของตัวเองในที่สุด การสอนนี้
มักอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 3. การเตรียมตัวด้านอาชีพ (Career Preparation) เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักตัดสินใจเลือกอาชีพ 
และเรียนรู้ทักษะสำหรับอาชีพนั้นๆ โดยมักสอนกันในระดับมัธยมศึกษา 
 4. การปรับตัวกับอาชีพ (Career Assimilation) เป็นการถ่ายโอนจากการฝึกงานในระดับ
มัธยมศึกษาสู่สถานการณ์การทำงานในชุมชน 
 Clark และ Kolstore (ก ุลยา ก ่อส ุวรรณ. 2553 ก : 197 ; อ ้างอ ิงมาจาก  Clark and 
Kolstore. 1995) ได้พัฒนารูปแบบการศึกษาด้านอาชีพในโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ โดยเริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษาคลาร์กและโคลสโตร์ได้นำรูปแบบนี้มาใช้กับวัยรุ่นท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งรูปแบบนี้ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญต่อไปนี้ 
  1. คุณค่า เจตคติ และนิสัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาด้านการเตรียมอาชีพ
สำหรับวัยรุ่นท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ดังนั้น ครูหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องสร้างลักษณะ
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นิสัยท่ีดีในการทำงาน เจตคติท่ีดีต่อการทำงานและการให้คุณค่าของงานให้กับบุคคลเหล่านี้เป็นอันดับ
แรก 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการ          
หางานและการรักษางานนั้นไว้ให้ได้ ครูจึงจำเป็นต้องสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนายจ้าง และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานให้กับบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาด้วย 
 3. ข้อมูลด้านอาชีพ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพท่ีเหมาะสมสำหรับบุคคลท่ีมีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาแต่ละคน 
 4. การเรียนรู้การทำงาน บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการ
ทำงานในอาชีพนั้นๆ และนอกจากทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นโดยตรงแล้ว บุคคลเหล่านี้ยังควรได้
เรียนรู้เกี ่ยวกับทักษะในการทำงานอื่นๆ ด้วย เช่น การตรงต่อเวลา และการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี               
ของตน เป็นต้น 
 5. ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน การที่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจะประกอบ
อาชีพได้นั้น บุคคลนั้นต้องมีทักษะการดำรงชีวิตเป็นอย่างดีเสียก่อน 
 
 การสอนทักษะด้านการปรับตัว 
 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ทักษะการปรับตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการ
ดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเอง ซึ่งทักษะการปรับตัวนั้นแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักคือ ทักษะทางสังคม 
ทักษะการจัดการตัวเอง และทักษะการใช้เวลาว่าง วัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจำเปน็ต้อง
เรียนรู้ทักษะต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตในชุมชนด้วยตนเองได้ในอนาคต 
 1. ทักษะทางสังคม 
 ทักษะทางสังคมและการเข้าสังคมนั้น รวมถึงการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ท้ังท่ีเป็นสมาชิก
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนด้วย วัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าถึง 
จุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเข้าสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาคือ การเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ในสังคม เนื่องจากวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจไม่สามารถเรียนรู้ทักษะทาง
สังคมด้วยการสังเกตดังเช่นที่วัยรุ่นทั่วไปทำได้ วัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจึงมักมีปัญหา
เหล่านี้คือการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ด้วยพาหนะโดยสาร การวางแผนและการจัดการด้านการเงิน 
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม 
 2. ทักษะการจัดการตัวเอง 
 การเรียนรู้ทักษะการกำหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเอง การทำในสิ่งที่ตนเองต้องการด้วย
ความมุ่งมั่น จะช่วยให้วัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และ
ประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตนเองวางไว้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ทักษะนี้ยังช่วยให้วัยรุ่น
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เหล่านี้เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่เขาต้องประสบในแต่ละช่วงวัยของชีวิต เรียนรู้ที่จะเอาชน ะ
อุปสรรคนั้นๆ และในท่ีสุดเขาจะเห็นคุณค่าของตนเองและมีความรับผิดชอบในสังคมด้วย 
 3. ทักษะการใช้เวลาว่าง 
 การใช้เวลาว่างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งการใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนของวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานั้นแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับวั ยและระดับความ
รุนแรงของภาวะบกพร่องด้วย จากการศึกษาของฮาร์แมน ดรูย์และอีแกน (กุลยา ก่อสุวรรณ.                
2553 ก : 205 ; อ้างอิงมาจาก Hardmen, Drew and Egan. 1999) พบว่า การใช้เวลาว่างของบุคคล
ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่คือ การดูโทรทัศน์ซึ่งในสังคมไทย
นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีหน่วยงานบางแห่งพยายามจัดโปรแกรม
หรือกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ด้วย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นเช่น กีฬาพิเศษสำหรับคนพิการ (Special Olympics) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความบกพร่องทั้งหลาย รวมทั้งบกพร่องทางร่างกายและบกพร่องทาง
สติปัญญาทั่วโลกได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากันปัจจุบัน กีฬาพิเศษสำหรับคนพิการได้จัดในหลายรูปแบบ
รวมทั้งรูปแบบที่ให้คนปกติได้ร่วมเล่นและแข่งขันกีฬากับคนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นทีม
ด้วย 
 3. การสอนทักษะทางวิชาการ 
 การสอนทักษะทางวิชาการสำหรับบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานั้นมักเน้นเรื่อง
ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะการใช้เวลาว่าง และการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน ซึ่งทักษะ
ทางวิชาการพื้นฐานนี้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับวัยรุ่นท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
มากกว่าวัยรุ่นที่มีความบกพร่องระดับปานกลางและรุนแรง เนื่องจากวัยรุ่นที่มีความบกพร่องระดับ
เล็กน้อยในชั้นมัธยมศึกษา สามารถนำทักษะทางวิชาการเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้เพื่อ
เตรียมตัวสำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี ส่วนวัยรุ่นท่ีมีความบกพร่องในระดับท่ีรุนแรงกว่านี้ควรเน้น
เรื่องทักษะการปรับตัว การใช้ชีวิตในบ้านและในชุมชน 
 ทักษะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้แก่                
การอ่านและการเขียนในวิชาภาษาไทย และทักษะต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมการสอนอ่านท่ี 
สำคัญควรเน้นการป้องกันตนเอง และข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความอยู่รอด ได้แก่ 
การอ่านคำศัพท์รวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ในอาคาร เช่น คำว่า “ผลัก” หรือ “ดึง” ที่อยู่ประตู คำว่า 
“ผู้หญิง” หรือ “ผู้ชาย” ท่ีอยู่หน้าห้องน้ำ คำว่า “ทางเข้า” หรือ “ทางออก” คำว่า “ทางหนีไฟ” และ 
สัญลักษณ์ตามท้องถนนเช่น “เดิน” หรือ “ห้ามเดิน” ซึ่งใช้กับไฟจราจร “หยุด” “ระวัง” ห รือ            
“ทางรถไฟ” และการใช้คำศัพท์ในส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น คำว่า “อันตราย” หรือ “ห้ามเข้า” เป็นต้น 
ส่วนการอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน เช่น แบบฟอร์มในการสมัครงาน 
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หรือการอ่านโฆษณา เป็นต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การใช้แผนท่ี 
การใช้สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การอ่านโฆษณาสินค้า เป็นต้น ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
เช่น รายการภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การสอนภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาคือ             
การสอนสิ่งที่เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การเน้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งใน
ด้านการพูดนั้น ผู้ปกครองและครูควรสอนเกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์และการตอบ
คำถาม ส่วนทักษะการเขียนช่วยให้เขาสามารถดำรงชีวิตในชุมชนด้วยตนเองและสามารถทำงานได้นั้น 
ได้แก่ ทักษะง่ายๆ ต้ังแต่การเขียนช่ือ – สกุล ท่ีอยู่ของตนเอง จนถึงการเขียนท่ียุ่งยากซับซ้อนขึ้นเช่น 
การกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน การกรอกใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นต้น ส่วนทักษะทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมักเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินส่วนตัวและการทำ
บัญชีรายรับ – รายจ่ายของตนเอง ทักษะในการจับจ่ายซื้อของและการบอกเวลา ส่วนทักษะท่ียากขึ้น
เช่น การวางแผนการเงินของตนเอง การทำประกันหรือการคำนวณภาษี และการคำนวณค่าแรงใน
การทำงาน เป็นต้น 
 การตัดสินใจว่าจะสอนทักษะทางวิชาการสำหรับวัยรุ ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
หรือไม่และในระดับใดนั้น ขึ ้นอยู่กับเนื้อหาและบริบทของนักเรียนคนนั้นๆ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ                 
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ทักษะทางวิชาการท่ีจำเป็นสำหรับบุคคลนั้น ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  2. ทักษะด้านอื่นท่ีจำเป็น 
  3. อายุของบุคคลนั้น 
  4. อัตราความเร็วในการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการท่ีผ่านมา 
  5. ความชอบหรือความต้องการของตัวบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเองและของ
ผู้ปกครอง 
 จากการศึกษาเป้าหมายของบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในวัยรุ ่น สรุปได้ว่า
เป้าหมายสำคัญคือการศึกษาด้านอาชีพ เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ ควรเริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วย 
เพิ่มความสามารถของเด็ก และช่วยให้เขาประสบความสำเร็จท้ังด้านเศรษฐกิจ และชีวิตส่วนตัว 
 
 การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
 1. การวางแผนการสอน 
 แผนการสอนนับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการวางแผนที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยาก
เรียนรู้ และรู้สึกว่าที่กำลังเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเมื่อเด็กสนใจ อยากเรียน เด็กจึงจะเรียนรู้         
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ได้ดี การสอนครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จ ดังนั้น การวางแผนการสอนที่ดีจึงช่วยให้ครูสามารถ
เลือกใช้ส่ืออุปกรณ์ หลักสูตร และวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็กบรรลุเป้าหมายในการ 
เรียนได้ 
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553 ข : 125 – 128) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องระดับ
เล็กน้อยนั้น ครูแต่ละคนมีวิธีการวางแผนการสอนแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญที่เหมือนกันคือ ครูทุกคน
ต้องวางแผนโดยเริ่มต้ังแต่การต้ังเป้าหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องแต่ละคนเป็นแผนระยะยาว และ
วางแผนการสอนระยะส้ันซึ่งอาจเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน กระบวนการวางแผนการสอน
แบบนี้เรียกว่า การวางแบบย้อนกลับ (Backward Planning) วิธีการนี้ช่วยให้ครูรักษาเป้าหมาย           
ระยะยาวไว้ได้ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรให้ครอบคลุม การใช้คู่มือและ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ให้ ความสามารถในปัจจุบันของนักเรียน และเป้าหมาย 
รายปีในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Plan หรือ IEP) 
ด้วย ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย ครูไม่ควรสรุปแบบง่ายๆ ว่าเด็กแต่ละคนจะ
เรียนรู้โดยผ่านระยะท้ังส่ีได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ลืมง่ายและไม่สามารถนำความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ ถ้าไม่ได้รับการวางแผนการสอนท่ีดี ยิ่งถ้าครูต้องการให้เด็กรักษาความรู้นั้น
ไว้ได้นานๆ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมแล้วครูยิ่งต้องอาศัย
การวางแผนอย่างละเอียดและเป็นระบบ ทั้งนี้ ครูต้องวางวัตถุประสงค์และวิธีสอนให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของเด็ก และพิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เมื่อเด็กมีความก้าวหน้าขึ้นด้วย
เป้าหมายของครูในการสอนเด็กทุกคน คือ การสอนให้เด็กเรียนรู้ เข้าใจ และนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริง 
ดังนั้น ครูต้องคำนึงถึงระยะของการเรียนรู้ของเด็กด้วย เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีพัฒนาในการเรยีนรู้
แตกต่างกัน เริ่มต้ังแต่เด็กไม่มีความรู้เลยหรือมีน้อยจนกระท่ังเด็กคนนั้นสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กต้องผ่านระยะของการเรียนรู้ 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะรับความรู้ ระยะที่ใช้ความรู้นั้นได้อย่างคล่องแคล่วหรือเกิดความชำนาญ ระยะที่รักษา
ความรู้นั้นไว้ได้ และระยะท่ีสามารถนำความรู้ท่ีได้เรียนมาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ 
 1. ระยะรับความรู้ (Acquisition Stage) ระยะนี้ถือเป็นระยะแรกสุดในการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่
เด็กยังไม่มีความรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนเลย ซึ่งระดับความรู้ของเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป คือมีตั้งแต่
พอมีความรู้บ้างเล็กน้อยจนถึงไม่มีความรู้เลย แต่ไม่ว่าเด็กจะมีความรู้แตกต่างกันอย่างไร เด็กจะยัง            
ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นท่ีนอกเหนือไปจากสถานการณ์ท่ีครูสอนได้ การสอนท่ีช่วย
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เร็วที่สุดในระยะนี้คือ การสอนตรง (Direct Instruction) นั้นคือการอธิบายให้
เด็กทราบว่า เขาต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ทักษะท่ีกำลังจะเรียนรู้นี้มีความสำคัญต่อเขาอย่างไร แล้วครูจึง
สาธิตให้ดู และให้คำแนะนำช่วยเหลือเด็ก ขณะเดียวกันก็ให้โอกาสเด็กได้ฝึกฝนและให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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(Feedback) เพื่อให้เด็กทราบผลของเรียนรู้ในครั้งนั้น โดยการสอนในระยะนี้จะเป็นการชี้นำจากครู
เป็นส่วนใหญ่ ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้โต้ตอบ ซักถามกับครูด้วย 
 2. ระยะใช้ความรู้อย่างชำนาญ (Proficiency หรือ Fluency) เป็นระยะที่เด็กเรียนรู้ทักษะ
นั้นๆ แล้ว ครูควรให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนเพื่อให้เด็กเกิดความชำนาญ กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน
ระยะนี้ส่วนใหญ่เป็นการฝึกฝนและการทำแบบฝึกหัด จนเด็กสามารถนำความรู้ที ่ได้มาใช้อย่าง
คล่องแคล่ว การเรียนการสอนในระยะนี้ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กซึ่งถือเป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง ถึงแม้เด็กอาจจะทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ก็ตามการเรียนการสอนในช้ันเรียนนั้น ครู
มักเป็นผู้สอนและกำกับดูแลเพียงคนเดียว บางโรงเรียนอาจมีครูผู้ช่วยอยู่ด้วย ซึ่งครูผู้ช่วยจะทำหน้าท่ี
กำกับดูแลให้เด็กได้ฝึกฝนและเป็นคนให้ข้อมูลป้อนกลับแทนครูผู้สอน 
 3. ระยะรักษาความรู้ (Maintenance) เมื ่อเด็กสามารถปฏิบัติทักษะที่เรียนจนเกิดความ
ชำนาญแล้ว ครูต้องหาวิธีการท่ีจะช่วยให้เด็กรักษาความรู้นั้นไว้ โดยไม่ลืมไปง่ายๆ และเมื่อต้องการใช้ 
เด็กก็สามารถนำความรู้นั้นมาใช้ได้ทันที ดังนั้น ระยะนี้ครูต้องช่วยให้เด็กได้ทบทวนความรู้ท่ีเรียนและ
ให้แบบฝึกหัดเป็นระยะซึ่งมักเป็นการฝึกฝนด้วยตนเอง นอกจากแบบฝึกหัดแล้วครูอาจนำกิจกรรม
อื่นๆ เช่น เกมหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนและสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วย
ตนเองได้ 
 4. ระยะนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น (Generalization Stage) ในการเรียนรู้ใดก็ตาม ส่ิง
สำคัญท่ีสุดคือการนำทักษะท่ีได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ 
ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากสถานการณ์ท่ีเคยได้เรียนรู้ก็ตาม โดยท่ัวไปแล้วครู
อาจไม่รู้หรือมองข้ามความจริงที่ว่า เด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียนได้ เพราะครูมักคิดเอาเองว่าเมื่อเด็กเรียนรู้แล้วจะ
สามารถนำความรู้ไปใช้ได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้น หากครูต้องการให้เด็กท่ีมีความบกพร่องใช้ความรู้
เป็น ครูจำเป็นต้องวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือที่เรียกว่า IEP นั้น มักจะกำหนดเป้าหมายให้เด็กมีความรู้ในเรื่องที่สอนเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้เดก็มี
ความสามารถถึงขั้นที่นำความรู้ไปใช้จริงได้ ครูจึงต้องวางแผนการสอนที่จะช่วยให้เด็กสามารถนำ
ความรู้จากส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์นั้นจริงๆ ดังนั้นครูควรเริ่มวางแผนต้ังแต่ในระยะเริ่มเรียนรู้
ให้เด็กได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ กับบุคคลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ที่บ้านหรือใน
ชุมชน ครูควรทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อช่วยให้เด็กได้นำความรู้ไปใช้โดยแนะนำให้บุคคลที ่อยู่
ใกล้ชิดกระตุ้นเตือนหรือให้กำลังใจกับเด็กเมื ่อเด็กสามารถทำทักษะนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ 
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 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย 
 นอกจากการวางแผนที่ดีแล้ว ครูที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อยในชั้นเรียนรวม
จำเป็นต้องรู ้เทคนิคหรือวิธีการสอนต่างๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลด
ความเครียดของครูได้ด้วย หลักในการเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องใช้ หลักของความง่ายที่สุดหรือธรรมดา
ท่ีสุด นอกจากนี้ ในการเลือกใช้เทคนิคการสอนแต่ละวิธีนั้น ครูควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
  1. เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม่ 
  2. เป็นท่ียอมรับของสังคมหรือไม่ 
  3. เหมาะสมกับลีลาการเรียนรู้ของเด็กและความชอบของเด็กหรือไม่ 
 หากครูพบว่ามีหลายวิธีท่ีนำมาใช้ได้และได้ผลดีใกล้เคียงกัน ขอแนะนำให้ครูเลือกใช้วิธีท่ีง่าย
ท่ีสุดหรือธรรมดาท่ีสุด (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553 ข : 137 – 141) ดังนี้ 
 1. การเสริมแรง (Reinforcement) 
 การเสริมแรง เป็นการวางเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย ซึ่งการเสริมแรงนี้
เริ่มขึ้นเมื่อ สกินเนอร์ (B.F.Skinner) ได้พัฒนาทฤษฎีท่ีกล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นจาก
เงื่อนไขของการกระทำ และสกินเนอร์ยังได้อธิบายถึงความแตกต่างของพฤติกรรมและการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าว่า พฤติกรรมทุกพฤติกรรมเกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งสิ่งเร้าหลักนั้นมี 2 แบบ 
คือ ส่ิงท่ีเกิดนำมาก่อนท่ีจะเกิดพฤติกรรม (Antecedent) และผลท่ีตามมาหลังจากเกิดพฤติกรรมนั้น 
(Consequence) การเสริมแรง เป็นการเพิ่มพฤติกรรมให้เกิดถี่ขึ้น อันเป็นผลจากการได้รับสิ่งที่พึง
พอใจ หรือ การหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พึงพอใจ การเสริมแรงมี 2 ชนิด คือ การเสริมแรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) ซึ่งเป็นการให้สิ่งที่พึงพอใจแล้วทำให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ 
เพิ่มมากขึ้นเช่น หากเด็กทำแบบฝึกหัดเสร็จเร็ว ครูให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 15 นาที ส่วนการเสริมแรง
ทางลบ (Negative Reinforcement) ซึ่งเป็นการเอาส่ิงท่ีบุคคลนั้นไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบออกไปแล้ว
ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ เพิ่มมากขึ้นเช่น หากเด็กทำแบบฝึกหัดเสร็จเร็ว ครูอนุโลมให้เด็กไม่ต้อง
ทำการบ้าน เป็นต้น 
  1.1 ประเภทของตัวเสริมแรง 
    1.1.1 ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforces) เป็นตัวเสริมแรงท่ีไม่ต้องมีการเรียนรู้
ส่วนใหญ่เป็นความต้องการตามธรรมชาติของร่างกายเช่น อาหารหรือเครื่องด่ืม เป็นต้น 
    1.1.2 ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforces) เป็นตัวเสริมแรงที่ต้องผ่านการ
เรียนรู้มาก่อนเช่น ตัวเสริมแรงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้ การพูดชมเชย การโอบกอดให้กำลังใจ
หรือการตบไหล่ช่ืนชม เป็นต้น 
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  1.2 ตารางการเสริมแรง 
  หากเรานำการเสริมแรงมาใช้แบบต่อเนื่อง (Continuous Reinforcement) หรือให้ตัว
เสริมแรงตัวเดิมบ่อยๆ ประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงนั้นจะค่อยๆ ลดลงเพราะคนท่ีได้รับจะเกิดภาวะ
อิ่มตัวคือไม่อยากได้อีกต่อไป ซึ่งตัวเสริมแรงประเภทอาหารจะทำให้เด็กอิ่มหรือเบื่อง่ายกว่าตัว
เสริมแรงที่เป็นสิ่งของหรือตัวเสริมแรงทางสังคม ดังนั้น ครูจึงจำเป็นต้องให้การเสริมแรงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และวางแผนการถอดถอนตัวเสริมแรงอย่างมีระบบ เพื่อช่วยให้เด็กไม่คาดหวั งกับตัว
เสริมแรงทุกครั้งท่ีต้องทำพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ นอกจากนี้การลดตัวเสริมแรงอย่างเป็นระบบจะทำ
ให้เด็กไม่เกิดการเบ่ือหน่ายและสามารถใช้ตัวเสริมแรงนั้นกับเด็กคนนั้นได้อีกในโอกาสต่อไปการสร้าง
ตารางการเสริมแรงถือเป็นวิธีหนึ่งยังคงรักษาประสิทธิภาพของตัวเสริมแรง ไว้ได้โดยตารางการ
เสริมแรงมีหลายแบบดังต่อไปนี้ 
     1.2.1 การเสริมแรงแบบจำนวนครั้งคงท่ี (Fixed Ratio) เป็นการกำหนดการเสริมแรงท่ี
ให้เป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน เช่น FR3 หมายถึง ครูจะให้ตัวเสริมแรง 1 ครั้งเมื่อเด็กทำพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 3 ครั้ง 
     1.2.2 การเสริมแรงแบบจำนวนครั้งผันแปร (Variable Ratio) เป็นการกำหนดการ
เสริมแรงโดยใช้จำนวนครั้งท่ีผันแปร ไม่แน่นอนตายตัวเหมือนแบบแรกเช่น VR3 หมายถึงครูจะให้ตัว
เสริมแรง 1 ครั้ง เมื่อเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 1 ครั้งบ้าง 3 ครั้งบ้าง หรือ 5 ครั้ง แต่โดยเฉล่ีย เมื่อ
เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ประมาณ 3 ครั้งต่อการให้ตัวเสริมแรง 1 ครั้ง 
     1.2.3 การเสริมแรงแบบช่วยเวลาคงที่ (Fixed Interval) เป็นการให้การเสริมแรงโดย
กำหนดเป็นเวลาคงท่ี เช่น Fl5 หมายถึง ครูจะให้ตัวเสริมแรงทุก 5 นาที ท่ีเด็กทำพฤติกรรมนั้นๆ 
     1.2.4 การเสริมแรงแบบช่วงเวลาผันแปร (Variable Interval) เป็นการให้การเสริมแรง
โดยกำหนดเป็นเวลาแปรผัน เช่น Vl3 หมายถึง ครูจะให้ตัวเสริมแรงเมื่อเกิดพฤติกรรม 1 นาที บ้าง            
3 นาทีบ้าง หรือ 5 นาทีบ้าง แต่โดยเฉลี่ยคือให้ตัวเสริมแรงประมาณ 3 นาทีต่อครั้งเมื่อครูให้การ
เสริมแรงอย่างต่อเนื่องในระยะแรกๆ ของการสอนแล้ว หากครูค่อยๆ ลดการเสริมแรงลงโดยการใช้
วิธีการลดแบบต่างๆ เช่น ค่อยลดลงมาโดยการใช้ FR3 และต่อมาเปลี่ยนเป็น การเสริมแรงแบบ
จำนวนครั้งผันแปร VR5 ก่อนจะทำให้เด็กยังคงทำพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้โดยท่ีครูสามารถลดการ
เสริมแรงได้ โดยการให้แบบนานๆ ครั้งในท่ีสุด 
  1.3 หลักในการเสริมแรง 
    หากครูต้องการใช้การเสริมแรงอย่างมีประสิทธิภาพ เราควรคำนึงถึงหลักในการให้การ
เสริมแรง หรือ I FEED AV ดังนี้ 
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    1.3.1 Immediately (ให้ทันที) เมื ่อเด็กทำพฤติกรรมที ่พึงประสงค์ ครูต้องให้การ
เสริมแรงทันทีเพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าเมื่อเขาทำพฤติกรรมเช่นนี้แล้วเขาจะได้รับส่ิงท่ีเขาชอบทันที การทำ
เช่นนี้ทำให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากขึ้น 
    1.3.2 Frequently (ให้บ่อยๆ) การให้การเสริมแรงในช่วงแรกนั้น ครูต้องให้บ่อยหรือให้
ทุกครั้งเมื่อเด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ หลังจากนั้นจึงลดการเสริมแรงลง 
    1.3.3 Enthusiasm (ให้อย่างกระตือรือร้น) ครูต้องให้การเสริมแรงด้วยความเต็มใจ 
จริงใจและกระตือรือร้นเมื่อเด็กทำพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
    1.3.4 Eye Contact (ให้พร้อมสบตา) ขณะที่ให้การเสริมแรงนั้น ครูควรมองหน้าและ
สบตาเด็กเพื่อให้เขารู้ว่า ครูให้ด้วยความจริงใจและช่ืนชมพฤติกรรมนั้น 
    1.3.5 Describe the Behavior (อธิบายว่าพฤติกรรมใดท่ีได้รับการเสริมแรง) เนื่องจาก
บางครั้งเด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างในเวลาใกล้เคียงกัน หากครูให้การเสริมแรงเพียงอย่าง
เดียวเช่น ครูชมเด็กชายเก่งว่า “ดีมาก” โดยไม่บอกเหตุผลหรืออธิบายเพิ่มเติม เด็กชายเก่งอาจไม่
เข้าใจว่าพฤติกรรมใดท่ีครูชมว่าดีหรือเด็กชายเก่งอาจเข้าใจผิด คิดเอาเองว่าครูชมพฤติกรรมนั่งเงียบๆ 
ท้ังท่ีจริงๆ แล้วชมพฤติกรรมท่ีเด็กชายเก่งให้เพื่อนขอยืมยางลบ ดังนั้นครูควรบอกว่า “ดีมากนะ ท่ีเก่ง
ให้เพื่อนยืมยางลบ อย่างนี้แสดงว่าเป็นเด็กมีน้ำใจ” เป็นต้น 
    1.3.6 Anticipation (ให้การเสริมแรงโดยทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็นและรอคอย) การท่ี
ครูเก็บตัวเสริมแรงให้เป็นความลับหรือ surprise ของเด็ก จะช่วยเพิ่มคุณค่าของตัวเสริมแรงนั ้นๆ 
ด้วย เช่น การที่ครูใส่ตัวเสริมแรงที่เด็กชอบไว้ในถุงจะทำให้เด็กรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและ เกิดความ 
รอคอยมากข้ึน โดยเฉพาะขณะท่ีครูกำลังจะหยิบตัวเสริมแรงออกมา เป็นต้น 
    1.3.7 Variety (ให้อย่างหลากหลาย) หากครูใช้ตัวเสริมแรงตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปเด็ก
อาจเบ่ือ ทำใหตั้วเสริมแรงตัวนั้นไม่ได้ผลตามท่ีครูต้องการ ครูจึงควรใช้ตัวเสริมแรงอย่างหลากหลาย 
  1.4 ข้อควรคำนึงในการเสริมแรง 
     1.4.1 ในระยะที ่เด็กเริ ่มเรียนรู ้ พฤติกรรมที ่พึงประสงค์ควรได้ร ับการเสริมแรง
แบบต่อเนื่องเพราะการเสริมแรงแบบนี้ช่วยให้พฤติกรรมเกิดบ่อยข้ึน 
     1.4.2 หลังจากที่ผู ้เรียนได้เรียนรู้ไปสักพักแล้ว ครูควรเสริมแรงเป็นระยะ  เพื่อให้
พฤติกรรมยังคงเกิดขึ้นอย่างคงท่ีและสม่ำเสมอ จากนั้นครูจึงค่อยๆ ลดการเสริมแรงลง 
     1.4.3 การเสริมแรงแบบผันแปรไม่ว่าจะเป็นตามจำนวนครั้งหรือตามเวลาก็ตาม ทำให้
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นั้นทนทานหรือเกิดขึ้นได้นานกว่าการเสริมแรงแบบคงท่ี เพราะผู้เรียนคาดเดา
ไม่ได้ว่า จะได้รับตัวเสริมแรงเมื่อไหร่ ทำให้ผู้เรียนต้องทำพฤติกรรมเป้าหมายนั้นอย่างสม่ำเสมอจึงจะ
มั่นใจว่าตนจะได้รับตัวเสริมแรงท่ีต้องการ 
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     1.4.4 นอกจากนี้ ครูยังต้องเลือกตัวเสริมแรงให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กที่มีความบกพร่องนั้น ครูควรเลือกตัวเสริมแรงให้เหมาะสมกับอายุจริงของเด็กมากกว่า
ตามอายุสมอง เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 13 ปี แต่พัฒนาการเท่ากับเด็กอายุ            
5 ขวบ กิจกรรมหรือตัวเสริมแรงที่เหมาะสมควรเป็นกิจกรรมหรือตัวเสริมแรงสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ  
13 ปี มากกว่าเด็กเล็กอายุ 5 ขวบเป็นต้น 
    1.4.5 การให้การเสริมแรงนั้นต้องเหมาะสมกับกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ใน
ขณะนั้นด้วยเช่น ในขณะที่เด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน ตัวเสริมแรงที่เป็นอาหารอาจ                 
ไม่เหมาะสม แต่ครูควรให้ตัวเสริมแรงท่ีเป็นเบ้ียอรรถกร (Token Economy) เช่น ดาว คะแนน หรือ 
สต๊ิกเกอร์ เป็นต้น ซึ่งเด็กสามารถเก็บไว้และสามารถนำไปแลกเปล่ียนเป็นส่ิงของท่ีต้องการได้ในเวลา
ท่ีเหมาะสมหรือเวลาท่ีครูกำหนดให ้
 2. การกระตุ้นเตือน (Prompting) 
   การกระตุ้นเตือน เป็นวิธีการท่ีช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่องตอบสนองในทางท่ีถูกต้องซึ่งครู
สามารถทำการกระตุ้นเตือนเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย เช่น การชี้แนะ การทำเป็นแบบอย่าง การให้สัญญาณ การจับมือทำ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
วิธีการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท้ังส้ิน การกระตุ้นเตือนมีหลายรูปแบบครูควรเลือกรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับงานและระยะในการเรียนรู้ของเด็กด้วย 
   2.1 การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา วิธีนี้ถูกนำมาใช้บ่อยๆ เมื่อครูต้องการให้เด็กทำพฤตกิรรม
หนึ่ง ดังนั้นครูจึงควรเตือนก่อนเด็กจะทำพฤติกรรมนั้นและระหว่างท่ีเด็กทำพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น 
ครูวางเครื่องเขียนหลายชนิดไว้บนโต๊ะ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ และให้นักเรียนเลือก
ปากกามา 7 ด้าม ครูบอกนักเรียนว่า “หยิบปากกาให้ครู 7 ด้าม” เมื่อเด็กเอื้อมมือหยิบดินสอ ครูจึง
ย้ำคำว่า “ปากกา” เป็นต้น หรือ เมื่อเด็กทำงานช้ากว่าที่ควรจะเป็น ครูจะเตือนให้เด็กทำให้เร็วขึ้น 
หรือบางครั้งครูอาจต้องพูดช้าลงเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น วิธีเหล่านี้ถือเป็นการกระตุ้นเตือนด้วย
วาจาท้ังส้ิน 
   2.2 การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง ส่วนใหญ่เป็นการแสดงท่าทางเพื่อบอกหรือดึงความสนใจ
ของเด็ก เช่น เมื่อครูสอนเรื่องการจับคู่สี ครูช้ีนิ้วบอกสีท่ีถูกต้อง 
   2.3 การทำเป็นแบบอย่าง ผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างอาจเป็นครู เพื่อนที่เป็นเด็กด้วยกัน หรือ
ผู้ใหญ่คนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์นั้นก็ได้ ในการสอนด้วยวิธีนี้ หากครูนำการวิเคราะห์งานมาร่วมดว้ย 
เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ข้อควรระวังในการสอนโดยการเป็นแบบอย่างนี้ จะได้ผลก็ต่อเมื่อเด็กให้ความ
สนใจ และจะต้องมีผู้ท่ีทำเป็นแบบอย่างคอยแนะนำขั้นตอนในการทำด้วยเสมอ 
  2.4 การกระตุ้นทางกาย เป็นการจับมือทำ แต่ครูไม่ควรใช้วิธีนี้พร่ำเพรื่อ ครูควรนำวิธีการนี้
มาใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆ และควรใช้ควบคู่กับการกระตุ้นเตือนด้วยวาจาด้วย 
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 3. การกำหนดเวลากระตุ้นเตือนล่าช้า (Time Delay) 
   การกำหนดเวลากระตุ้นเตือนล่าช้า เป็นวิธีการที่ครูกระตุ้นเตือนเพื่อให้เด็กตอบสนองต่อ  
สิ ่งเร้าอย่างเป็นธรรมชาติ วิธีนี ้ถือเป็นวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องที ่มีประสิทธิภาพมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะวิธีนี้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลอง
ผิดลองถูก เนื่องจากครูคอยควบคุมใกล้ชิดต้ังแต่การสอนครั้งแรก เมื่อครูแน่ใจว่าเด็กเริ่มทำได้แล้วจึง
ค่อยให้เด็กลองทำเอง ข้อดีของวิธีนี้คือ เด็กจะได้เรียนรู้พฤติกรรมท่ีถูกต้องตามท่ีครูสอนเท่านั้นเพราะ
ครูไม่เปิดโอกาสให้เด็กทำไปผิดๆ ตามความเข้าใจของเขาเอง วิธีการกำหนดเวลาการกระตุ้นเตือน
แบบล่าช้ามี 2 ประเภทดังนี้ 
    3.1 การกำหนดเวลากระตุ้นเตือนล่าช้าแบบคงที่ (Constant Time Delay หรือ CTD) 
เป็นการกระตุ้นเตือนท่ีกำหนดเวลาในการกระตุ้นเตือนไว้เท่ากันทุกครั้ง ซึ่งมีข้ันตอนของการสอนแบบ 
CTD ดังนี้ 
      3.1.1 เมื่อครูสอนโดยใช้การกระตุ้นเตือนท่ี 0 วินาทีคือการให้การกระตุ้นเตือนทันที
ท่ีมีคำส่ังหรือมีส่ิงเร้าเกิดขึ้นในครั้งแรกแล้ว โดยท่ัวไปใช้เวลา 2 – 3 ครั้งติดต่อกัน 
      3.1.2 เมื่อครูหรือผู้ฝึกเห็นว่าเด็กทำได้แล้ว จึงจะยืดเวลาการช่วยเหลือให้ยาวขึ้นเช่น
อาจกำหนดเวลาท่ี 4 หรือ 5 วินาที ทุกครั้งท่ีมีคำส่ังหรือมีส่ิงเร้า ครูจะให้โอกาสเด็กได้ปฏิบัติเองโดย
ครูจะรอดูอยู่ก่อนเป็นเวลา 4 วินาที หากเด็กทำได้ ให้ลงมือปฏิบัติทันที แต่หากทำไม่ได้ ให้รอ                
เมื่อรอถึง 4 วินาที ครูจึงเริ่มให้การกระตุ้นเตือนตามท่ีกำหนดไว้ 
  3.2 การกำหนดเวลากระตุ้นเตือนล่าช้าแบบก้าวหน้า (Progressive Time Delay หรือ 
PTD) เป็นการเพิ่มช่วงเวลาในการรอหลังจากท่ีมีส่ิงเร้าหรือคำส่ังท่ีละระยะ ซึ่งมีข้ันตอนของการสอน
แบบ PTD ดังนี้ 
    3.2.1 ครูเริ ่มกระตุ้นเตือนที ่ 0 วินาทีหรือการกระตุ้นเตือนทันที เช่นเดียวกับการ
กำหนดเวลากระตุ้นเตือนล่าช้าแบบคงท่ี เมื่อผู้เรียนสามารถทำได้อย่างน้อย 2 – 3 ครั้งติดต่อกัน 
    3.2.2 ครูจะค่อยๆ เพิ่มเวลาที่รอขึ้นที่ละน้อยเช่น เมื่อครูใช้การกระตุ้นเตือนทันทีแล้ว
ผู้เรียนทำได้ ครูจึงยึดเวลาท่ีรอขึ้นเป็น 2 วินาที นั้นคือครูออกคำส่ังให้เด็กลงมือทำแล้วหากเด็กทำได้ 
ให้ลงมือทำทันที แต่หากทำไม่ได้ ให้รอจนถึง 2 วินาทีแล้วครูจึงให้การช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือน 
    3.2.3 เมื่อเด็กทำได้ที่เวลา 2 วินาทีแล้ว ครูจึงขยายเวลาเป็น 4 วินาที 6 วินาที และ                
8 วินาทีตามลาดับ 
 อย่างไรก็ตาม การกำหนดระดับของความล่าช้าหรือระยะเวลาที่ครูรอดูนั้น ครูต้องพิจารณา
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนด้วย (Angell, Kosuwan and Nicholes. 2002 ; citing 
Snell Brown. 2000) 
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 รูปแบบการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของเด็ก อาจมีลักษณะดังนี้ 
 1. เด็กทำงานได้ถูกต้อง ก่อนได้รับการกระตุ้นเตือน (Unprompted Correct) 
 2. เด็กทำงานผิด ก่อนได้รับการกระตุ้นเตือน (Unprompted Incorrect) 
 3. เด็กรอคอยเมื่อทำไม่ได้ (Wait) และได้รับการกระตุ้นเตือนหลังจาก 4 วินาที 
และทำได้ถูกต้อง หลังได้รับการกระตุ้นเตือน 
 4. การแต่งพฤติกรรม (Shaping) 
 การแต่งพฤติกรรม เป็นการสอนทักษะที่เด็กคนนั้นยังไม่เคยทำมาก่อน โดยเริ ่มจากการ
เสริมแรงเมื่อเด็กมีพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมเป้าหมาย (Successive Approximation) เช่น 
เด็กคนหนึ่งยังไม่เคยข่ีจักรยานมาก่อนเลยพ่อแม่จึงเริ่มสอนต้ังแต่การฝึกจูงจักรยานก่อนเมื่อเด็กทำได้
ก็จะได้รับการเสริมแรง ขั้นต่อมา คือการสอนให้เด็กเริ่มวางเท้าบนที่ถีบจักรยานถ้าเด็กทำได้ก็จะได้รับ 
การเสริมแรงอีก ต่อมาให้เด็กหัดพยุงคอจักรยานเพื่อฝึกการทรงตัวโดยพ่อแม่ยังคงช่วยพยุงจักรยาน
อยู่ด้วย ฯลฯ ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ และให้การเสริมแรงในทุกขั้นตอนหรือทุกพฤติกรรมที่เด็กทำได้ 
จนกระท่ังเด็กสามารถข่ีจักรยานได้ในท่ีสุด 
 วิธีการแต่งพฤติกรรมนี้ต้องใช้การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เข้ามาช่วยเพื่อให้งานที่มี
ขั้นตอนต่อเนื่องกันยาวๆ หรือมีความซับซ้อนแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  
ส่วนการสอนนั้น ครูต้องสอนทีละขั้น เมื่อเด็กทำขั้นนั้นได้แล้วจึงจะเริ่มการสอนขั้นต่อไปจนกระท่ัง
เด็กสามารถทำทุกขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่องในท่ีสุด 
 5. การสอนพฤติกรรมแบบลูกโซ่ (Chaining) 
   การสอนพฤติกรรมแบบลูกโซ่ เป็นการสอนทักษะที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องไม่สามารถแยก
สอนแต่ละขั้นตอนได้ เพราะการทำได้เพียงบางขั้นนั้นไม่ได้ เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เวลาสอนครูจึง
ต้องสอนทุกขั้นตอนต่อเนื่องกันคราวเดียว โดยในช่วงแรกครูต้องช่วยให้เด็กทำได้สำเร็จทุกครั้ง              
การสอนแบบลูกโซ่นี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์งานเช่นเดียวกับการแต่งพฤติกรรมการสอนพฤติกรรม
แบบลูกโซ่มี 2 ชนิดคือ 
  5.1 การสอนพฤติกรรมแบบลูกโซ่ปกติ (Forward Chaining) เป็นการสอนทักษะที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเกินกว่าท่ีเด็กจะเรียนรู้ได้ในคราวเดียว ครูจึงนำทักษะนั้นมาย่อยงานให้เป็นขั้นตอนง่ายๆ แล้ว
สอนตามลำดับข้ันตอนท่ีจะต้องทำในการปฏิบัติจริง ต้ังแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายและเด็กจะได้รับ
การเสริมแรงในขั้นตอนท่ีเด็กทำได้ จนกว่าเด็กจะทำได้เองจนครบทุกขั้นตอน 
  5.2 การสอนพฤติกรรมแบบลูกโซ่ย้อนกลับ (Backward Chaining) เป็นการสอนท่ีครูให้
โอกาสเด็กได้ลงมือทำแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง โดยเริ่มท่ีขั้นสุดท้ายก่อน กล่าวคือครูจะสอนหรือช่วย
ให้เด็กทำทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นตอนสุดท้ายที่ครูจะให้เด็กทำเองโดยครูเพียงกระตุ้นเตือนเท่านั้นเมื่อ
เด็กทำได้ ครูให้การเสริมแรงทันที ต่อมาครูยังคงสอนหรือช่วยให้ทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นรองจากสุดท้าย
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และขั้นสุดท้ายซึ่งครูจะให้เด็กทำสองขั้นสุดท้ายนั้นเอง แล้วให้การเสริมแรงจากนั้นครูให้เด็กลงมือทำ
ขั้นตอนต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องๆ จนกระทั่งเด็กสามารถทำทักษะนั้นได้เองจนครบทุกขั้นตอน วิธีนี้  
ช่วยให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ เด็กจึงเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและมี
กำลังใจในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ มากขึ้น 
 สรุปได้ว่า การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ต้องมีการวางแผน
ระยะยาว เพื่อกำหนดแผนระยะสั้นเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน จากนั้นเลือกเทคนิค             
การสอนที่เหมาะสม กำหนดวัตถุประสงค์ในการสอนที่ชัดเจน เหมาะสมกับการสอนพฤติกรรม           
แต่ละอย่างของเด็ก และให้การเสริมแรงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และรูปแบบการประเมินโครงการ 
ความหมายของการประเมินโครงการ 
 ได้มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามความหมายไว้ ดังนี้ 
 สมคิด พรหมจุ้ย (2550, หน้า 37) ได้อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของโครงการท่ี
ได้ดำเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่เพียงใด สามารถทำได้ท้ังการประเมิน
ก่อนเริ่มโครงการ การประเมินขณะที่กำลังดำเนินการอยู่และการประเมินผลหลังจากการดำเนินงาน
ได้ส้ินสุด 
 เชาว์ อินใย (2553, หน้า 4) ได้อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจตีค่าผลการดำเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ 
 พิสณุ ฟองศรี (2553, หน้า 68) ได้อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งหรือทุกระยะ โดยนำสารสนเทศจากการวัดมา 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทำโครงการทดลองหรือนำร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ 
ปรับปรุง ขยายผลหรือยกเลิกโครงการ 
 อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2553, หน้า 83) ได้อธิบายความหมายของการประเมิน 
โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัย 
กระบวนการ และผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
สรุปผลสำเร็จของโครงการ และพัฒนาโครงการต่อไป การประเมินโครงการอาจใช้ข้อมูลจากการ
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ติดตามโครงการซึ่งได้ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ รวมท้ังประเมินผล สรุปรวม (Summative 
Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินภาพรวมความสำเร็จของโครงการเมื่อโครงการนั้นเสร็จส้ิน 
 ธีรศักดิ อุ ่นอารมย์เลิศ (2556, หน้า 6) ได้อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นจากโครงการในด้านความสำเร็จ 
ความล้มเหลว จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การประเมินโครงการยังมีประโยชน์ในแง่การนำสารสนเทศ ไปสู่การ
ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ ว่าเป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด โดยใช้เครื ่องมือที่รวบรวมข้อมูล ท่ี
เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ให้แผนงานโครงการนั้นสำเร็จ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในการพิจารณา การ
ดำเนินการตามแผนงานโครงการนั้น 
 
ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการที่ถูกต้องอย่างมีระบบมีความสำคัญมาก ทั้งนี้เพราะโครงการ ในระดับ
ต่าง ๆ ผู้บริหารต่างให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จ ของโครงการ 
ซึ่งต้องอาศัยการประเมินโครงการที่ถูกต้องมากกว่าความคิดเห็นส่วนบุคคล การประเมินโครงการจึง
เป็นส่วนหนึ่งในวิธีการต่าง ๆ แก่ผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ของโครงการ
โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมุ่งหมายและความสำคัญของโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2540, หน้า 21) กล่าวว่า ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ มีอยู่ 4 
ประการ คือ 
  1. เพื่อการหาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีนำมาใช้ในการวางแผนในโครงการ 
  2. เพื่อการหาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
  3. เพื่อการหาข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ 
  4. เพื่อการหาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2543, หน้า 15) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย 
3 ประการ ได้แก่ 
  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
โครงการหรือเพื่อการตัดสินใจก่อนใช้โครงการ 
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับช่วยในการตัดสินใจแก้ไขและปรับปรุงส่วนประกอบโครงการ
ขณะดำเนินงาน 
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  3. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายโครงการ ให้มีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือการล้มเลิกโครงการ 
 จากความมุ่งหมายของการประเมินโครงการที ่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมิน
โครงการมีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมหรือค้นหาข้อมูลสำหรับช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
การพัฒนา การปรับปรุง และการขยายหรือล้มเลิกโครงการสำหรับการประเมินโครงการ การประเมิน 
ครั้งนี้ผู้ประเมินได้ทำการประเมินโครงการโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลและใช้ข้อมูลสำหรับ 
การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 
ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 นักการศึกษาและนักประเมินท่ีได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของการประเมินโครงการ ไว้
หลายท่าน ดังนี้ 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 93-95) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
ไว้ดังนี้ 
  1. ช่วยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื ่อถือจากบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับโครงการ เป็นการ
รับรองคุณภาพของโครงการ 
  2. ช่วยให้ผู ้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ของ
โครงการโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
  3. ช่วยให้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. ช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการตามลำดับก่อนหลัง โดยสามารถทราบได้ว่า
โครงการใด มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ท้ังนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือกโครงการ 
  5. ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทำให้ทราบถึงข้อจำกัด และ
ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
  6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในด้านท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ควบคู่กัน
ไป 
 สมคิด พรมจุ้ย (2552, หน้า 30) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ 
  1. ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
โครงการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที ่จำเป็นในการดำเนินโครงการตลอดจน
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  2. ช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
  3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนิน 
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โครงการ 
  4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะดำเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดำเนินโครงการ
ต่อไป 
  5. ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
  6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะทำให้ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อยและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากประโยชน์ของการประเมินโครงการที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล ตัดสินคุณค่า ซึ่งไม่เพียงแต่ช้ีให้เห็นผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ล่วงหน้าไว้เท่านั้น แต่บ่งชี้ให้เห็นผลกระทบของโครงการที่มีต่อบุคคลและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารโครงการ ที่จะ
บริหารให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี ่ยงและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นขยายหรือปรับ 
โครงสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของบริบทหรืออาจจะระงับโครงการถ้าจำเป็น 
 
รูปแบบการประเมินโครงการ 
 รูปแบบการประเมิน (สมคิด พรมจุ้ย, 2544 , หน้า 41) คือ กรอบความคิด หรือแบบแผนใน
การประเมิน ที่จะแสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน ในการ
ประเมินโครงการนั้นเราควรจะพิจารณาเรื่องใดบ้าง ขณะเดียวกัน บางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะ
ด้วยว่า ในการประเมิน แต่ละรายการแต่ละเรื่อง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไรซึ่งเป็นลักษณะ
การเสนอแนะวิธีการรูปแบบการประเมิน 
 รูปแบบการประเมินมีหลายรูปแบบ ซึ่งเกือบทั้งหมดพัฒนามาจากต่างประเทศ สำหรับ ใน
ประเทศไทยนั้น มีผู้รวบรวมและจำแนกประเภทไว้หลายท่าน ได้สรุปรูปแบบการประเมิน 28 รูปแบบ 
แต่ละรูปแบบการประเมินโครงการ ที่นิยมใช้และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม ( พิสณุ ฟองศรี. 
2553, หน้า 70-106) ได้เสนอว่ารูปแบบท่ีมีอิทธิพลนิยมนำมาใช้กันมาก มี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
ประเมิน ที่ยึดวัตถุประสงค์ ของไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบสนองความต้องการ ของสเตก ( Stake) 
รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินประสิทธิผล
การอบรมของเคิร์กแพ็ททริค (Kirkpatrick) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. รูปแบบการประเมินของ Tyler 
 Tyler (Tyler, 1959, pp.110-125) เป ็นผ ู ้นำท ี ่สำค ัญในการประเม ินโครงการ ได ้ ให้
ความหมายของการประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ี
กำหนดไว้โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจำเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น
แนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่
ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความสำเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิด
ลักษณะนี้เร ียกว่า แบบจำลองที่ยึดความสำเร็จของจุดมุ ่งหมายเป็นหลัก Tyler มีความเห็นว่า
จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และถือว่าการประเมิน
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ลำดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอน มีดังนี้ 
กำหนดจุดมุ ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที ่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง กำหนดเนื ้อหาหรือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
 ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้แนวความคิดของ Tyler มาใช้ในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรดำเนินการ ดังนี้ 
  1. กำหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการทางการศึกษามักได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนโดยเขียนในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2. จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  3. ทำการทดสอบผู้เรียนก่อนทำการเรียนการสอน 
  4. เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม 
  5. ทำการทดสอบผู้เรียน เมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว 
  6. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และมีนักเรียนร้อยละเท่าไรท่ีผ่านเกณฑ์ 
  7. นำผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป ในปี 1986 Tyler ได้นำเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler, 1986, 
p.135) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน คือ 
    1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
    2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan) 
    3) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 
Development) 
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    4) การประเมินเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
    5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an 
Educational Program) 
    6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 
 2. รูปแบบการประเมินของ Stake 
 Stake (Stake, R.E. 1967, p.68) ได ้พ ัฒนาร ูปแบบการประเม ินโดยใช ้แนวค ิดของ 
Cornbach และ Scriven เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติรูปแบบการประเมินของ Stake ถือได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งท่ีนักประเมินนำมาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมินตาม 
ความคิดเห็นของ Stake หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยาย และการตัดสินคุณค่าของ
โครงการหรือเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่
การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประการคือ เพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมา
บรรยายเกี่ยวกับโครงการนั้น และเพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินคุณค่า
ของโครงการ 
 วิธีการประเมิน 
 Stake ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model)  
ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จำแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย 
(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgment Matric) และได้เสนอว่าก่อน
บรรยาย หรือตัดสินคุณค่าของโครงการใดๆ นักประเมินควรทำการวิเคราะห์หลักการ และเหตุผล 
ของโครงการนั้น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของ Stake ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูล
ที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการคือ
ข้อมูลที่นำมาใช้เพื ่อการอธิบายและการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ ได้จำแนกสิ่งที ่ต้อง
พิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน (Stake, R.E. 1967, pp.523-540) คือ 
   1. ส่ิงนำ หรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือ ปัจจัยต่าง ๆ ใน
การดำเนินโครงการ 
  2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดำเนินตามกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 
  3. ผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตท่ีได้จากโครงการ 
ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลท้ังสามชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
    1) ความคาดหวังหรือแผนงาน ( Intents) หมายถึง สิ ่งที ่คาดหวังจำแนก เป็นความ
คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการดำเนินงานโครงการ 
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    2) ส่ิงที ่เกิดขึ ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที ่เกิดขึ้นจริง ซึ ่งจำแนก เป็น
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน 
    3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดำเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี 
ควรจะทำ หรือควรจะได้รับ เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน 
    4) การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตัดสินใจ เป็นการพิจารณา
สรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบ้ืองต้น การปฏิบัติ และผลการดำเนินงาน ในการประเมินผู้ประเมินต้องพิจารณา
ข้อมูลเพื่อการบรรยายก่อน คือต้องมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับส่ิงเกิดขึ้นจริง 
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ และมาตรฐานท่ีคาดว่าจะให้เกิดข้ึนแล้วตัดสินใจ แนวคิดของ Stake 
 Stake เสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matric) 2 ประการ คือ เมตริกซ์การบรรยาย
และเมตริกซ์การตัดสินใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ในเมตริกซ์การบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ 
    ช่องท่ี 1 หมายถึง ภาวการณ์ท่ีคาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนท่ีการดำเนินงานโครงการเกิดขึ้น 
โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ท่ีเอื้ออำนวยให้เกิดผลดังท่ีคาดหวังไว้ 
    ช่องที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามความคาดหวังว่าจะเป็น
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ก่อให้เกิดผลตามท่ีได้มุ่งหมายไว้ 
    ช่องท่ี 3 หมายถึง ผลผลิตท่ีคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการดำเนินงาน 
    ช่องท่ี 4 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีอยู่จริงก่อนเริ่มโครงการ 
    ช่องท่ี 5 หมายถึง กระบวนการดำเนินงานตามท่ีสังเกตได้จริงจากโครงการ 
    ช่องท่ี 6 หมายถึง ผลผลิตท่ีได้จริง ๆ หลังจากโครงการจบลงแล้ว 
 ต้ังแต่ช่องท่ี 1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้งได้แก่ ช่อง 1-2-3 
และ 4-5-6 ควรมีความสัมพันธ์กัน เพื่อดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอื้ออำนวยต่อกระบวนการหรือไม่ และใน
แนวนอนได้แก่ 1-4, 2-5 และ 3-6 ต้องมีความสอดคล้องกันท้ังนี้เพื่อต้องการทราบว่า ข้อมูลท่ีได้จาก
การปฏิบัติจริง ๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้น มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ประการใด 
และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 เมื ่อพิจารณาทั้งในแนวตั้ง และในแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน 
แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการท่ีบรรลุผลตามท่ีคาดหวังเอาไว้ 
 2. ในเมตริกซ์การตัดสินใจ จำเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากเมตริกซ์
การอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้ว หรือตั้งขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการก็ได้ สำหรับท่ีมาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือ ต้องสรุปออกมาให้ได้ว่า 
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โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีจุดใดหรือมีปัจจัย
อะไรเป็นตัวเกื้อหนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ 
 แนวคิดของ Stake แตกต่างไปจากแนวคิดของคนอื่น ๆ ตรงที่พบว่าผลผลิตยังไม่ดีไม่ได้
หมายความว่า การวางแผนไม่ดี หรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องท่ีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การจัด
สภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติจริง ๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้น มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ประการใด และ
ต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เมื่อพิจารณาท้ังในแนวตั้งและในแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกัน แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการท่ีบรรลุผลตามท่ีคาดหวังเอาไว้  
 
 3. รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam  
 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่บริบท 
ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการ
สร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ ซึ่งพออธิบายได้ 
(Stufflebeam et.al, 1997, pp.261-265) ดังนี้  
 1. การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation) เป็นการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย 
วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจน
แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ เป็นต้น  
 2. การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบ ท่ี
นำมาเป็นปัจจัยป้อน อาจจะจำแนกเป็นบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจำแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ 
อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ เป็นต้น  
 3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมิน
บริบทและปัจจัยป้อนว่า กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนหรือจดุแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการท่ีจะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที ่ได้แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสิน
เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ก็ได้ 
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 มาตรฐานของการประเมิน 
  1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) ความเป็นประโยชน์ของ ผลการประเมิน 
  2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ความสอดคล้องกับสภาพความ              
เป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ ปฏิบัติได้ ยอมรับได้ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประเมินได้เหมาะสมตามกฎระเบียบ
จรรยาบรรณ 
  4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีการใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม 
 ขั้นตอนของการประเมิน 
  1. ทำความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลและเงื่อนไข หรือความเป็นไปได้ในการประเมินโครงการ 
ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการประเมิน 
  2. กำหนดประเด็นและเกณฑ์ในการประเมิน 
  3. วางแผนการประเมิน 
  4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. การรายงานผล และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 
 
 4. รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 
 Kirkpatrick (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
อดีตเคยเป็นประธาน ASTD (The American Society for Training and Development) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ซึ ่งถือเป็นสิ ่งจำเป็นที ่จะช่วยให้ร ู ้ว ่าการจัดโปรแกรมการฝึกอบรม                      
มีประสิทธิผลเพียงใดการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมา  
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้ผู ้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง              
แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 Kirkpatrick เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะทำให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ 
(Donald L. Kirkpatrick, 1975) คือ 
  1. การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 
  2. ควรยุติโครงการช่ัวคราวก่อน หรือควรดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ 
  3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 
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 แนวทางการประเมิน 
  ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค เสนอว่า ควรดำเนินการประเมินใน 
4 ลักษณะ (Donald L. Kirkpatrick, 1975 pp.40-44) คือ 
    1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก 
หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
    2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดย
ควรตรวจสอบให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
    3. ประเมินพฤติกรรมที ่เปลี ่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่ 
    4. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่ 
 รายละเอียดแนวทางการดำเนินการประเมินแต่ละรายการเป็น ดังนี้ 
   1. ขั้นประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) 
 การประเมินในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีความรู้สึกอยา่งไร 
ต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้เข้ารับการอบรมพอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม และมากน้อย
เพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น เราต้องการได้รับข้อมูลท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีมีความหมาย และความเป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งช้ีประสิทธิผล
ของการฝึกอบรมอันแรก Kirkpatrick กล่าวว่า มีอยู่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรม
ฝึกอบรมนั้นเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ดำเนินการฝึกอบรมนั้นต่อไป โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน วิธีการท่ีจะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมี
ความหมาย/และตรงตามความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ 
    1) กำหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่า ต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร สถานท่ีการฝึกอบรม ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
    2) วางรูปแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามท่ีจะใช้เก็บข้อมูล 
    3) ข้อคำถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูล หรือได้คำตอบแล้ว สามารถ นำมา
แปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ ไม่ควรใช้คำถามประเภทปลายเปิด 
    4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใน
ข้อคำถามต่าง ๆ 
    5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถาม ตามความ
เป็นจริง ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนช่ือตนเองลงไปในแบบสอบถาม 
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 อนึ่ง ในการแจกแจงแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผู้ประเมิน ต้องแน่ใจว่า
ได้ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอท่ีจะให้คำตอบครบทุกข้อ และควรแจกก่อน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะออกไปจากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี ่ยงการปล่อยให้ ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเอาแบบสอบถามติดตัวออกไป และส่งคืนกลับมาในภายหลัง 
 2. ขั้นประเมินการเรียนรู้ (Learning) 
 การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และ
ทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท้ังนี้เพราะความรู้ ทักษะและเจตคติ 
ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ ท่ีจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทำงาน 
  1) ต้องวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อน และหลังการฝึกอบรม 
  2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อน และหลัง
การฝึกอบรม 
  3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้วเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร สำหรับเครื่องมือท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะและเจตคติ Kirkpatrick 
ได้กล่าวว่ามีอยู่ 2 วิธี (Donald L. Kirkpatrick, 1975 pp.40-44) คือ 
    วิธีที่ 1 ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติเป็นแบบสอบวัดมาตรฐาน ผู้ประเมิน
ควรส่ังซื้อ หรือเลือกใช้เฉพาะแบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีตรงกับโปรแกรม การฝึกอบรม 
    วิธีท่ี 2 สร้างแบบสอบวัดขึ้นเอง แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีจะสร้างขึ้นเอง
นี้จะให้มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้ 
    - แบบ “ถูก” หรือ “ผิด” 
    - แบบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 หรือ 5 
หรือ 6 สเกล ก็ได้ 
    - แบบเลือกคำตอบท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุด 
    - แบบเติมคำ / ข้อความลงในช่องว่าง 
 3. ขั้นประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior) 
 การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์จะให้รู ้ว่าเมื ่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ผู ้เข้ารับ              
การฝึกอบรมได้ม ีการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางที ่พ ึงประสงค์หรือไม่                      
การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะต้องออกไป
ติดตามการประเมินผลในสถานท่ีทำงานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมีคำถามอยู่หลายข้อ  
ท่ีผู้ประเมินจะต้องตอบให้ได้เสียก่อน เช่น 
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   - ควรจะออกไปประเมินเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ ครึ่งปี หรือ 1 ปี ภายหลัง การ
ฝึกอบรม) 
   - จะเก็บข้อมูลจากใครถึงจะเช่ือถือได้มากท่ีสุด (จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง) 
    1) ควรจะวัดพฤติกรรมการทำงานของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง การ
ฝึกอบรม 
    2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั ้นควรจะ             
ให้ห่างกันพอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานได้เกิดขึ้นจริง ๆ ทางที่ดี
ควรจะประเมินหลายๆ ครั้ง เป็นระยะ ๆ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น 
    3) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน 
และจากกลุ่มผู้ผ่านการอบรม Kirkpatrick เห็นว่าการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การทำงานตามข้อท่ีเสนอมานั้น จะนำไปใช้จริง ๆ ต้องใช้เวลา และอาศัยความชำนาญของผู้ประเมิน           
เป็นอย่างมาก เขาจึงได้เสนอให้ทำกับโปรแกรมฝึกขนาดใหญ่ และกับโปรแกรมท่ีจำเป็นต้องจัด
หลายๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็กทั่วไป เขาได้เสนอให้ใช้
วิธีการง่าย ๆ ดังนี้  

- กำหนดว่ามีพฤติกรรมการทำงานอะไรบ้างท่ีคาดหวังจะให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
เตรียมคาถามท่ีจะใช้สำหรับการสัมภาษณ์  
   - ทำการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุ่ม ภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่งเพื่อให้รู้ว่า 
   - พฤติกรรมท่ีคาดหวังเอาไว้เหล่านั้นเกิดการเปล่ียนแปลงจริง ๆ หรือไม่  
   - ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ควรจะนำมาแปลงเป็นตัวเลข ทำการวิเคราะห์ 
ในเชิงปริมาณ อนึ่งถ้าการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะต้องแน่ใจว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

4. ขั้นประเมินผลท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results)  
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์จะให้รู้ว่าในท่ีสุดแล้ว การฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดี  

ต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง ซึ่งนับเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปร    
อื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือการฝึกอบรมท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และตัวแปรเหล่านั้นบางทีก็ยาก
ต่อการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเกิดแก่หน่วยงานในทางท่ีดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลมาจากโปรแกรม  
การฝึกอบรม Kirkpatrick ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลในขั้นนี้ไว้ ดังนี้  
  1) ควรจะจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วนำไปเปรียบเทียบ
กับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลท่ีสังเกตได้ หรือสอบวัดได้  
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  2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในผล
ท่ีต้องการให้เกิดแก่หน่วยงาน วิธีหนึ่งท่ีพอจะทำได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมกับกลุ่มตัวอย่าง  
 จากรูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวมานั้นในการประเมินครั้งนี้ ได้เลือกรูปแบบ การ
ประเมิน ในรูปแบบท่ีช่วยในการตัดสินใจรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel L. 
Stufflebeam et.al เนื่องจากเหมาะสมตามลักษณะของโครงการท่ีต้องการประเมินและจะกล่าวถึง
รายละเอียดของรูปแบบการประเมินต่อไป  

 
การประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model  
 ร ูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam et.al ได้พ ัฒนา
แนวคิดของวิธีการประเมิน โดยอาศัยลักษณะการตัดสินใจ โดยชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจแต่ละส่วน
จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการใช้กระบวนการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งการประเมิน
เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสำคัญ มุ่งประเมิน 4 ด้าน (Stufflebeam et.al, 1997, pp.261-265) ดังนี้  
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) หรือสภาพแวดล้อมเป็นการประเมิน ก่อน
เริ่มโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจำเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโครงการ เพื ่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจก ำหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะทำสนอง
ปัญหาหรือ ความต้องการจำเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบายขององค์การหรือไม่ เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆหรือไม่ การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่อง
โครงการควรจะทำในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น 
 2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน ก่อนเริ ่มโครงการ
เช่นเดียวกับการประเมินบริบท ประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม
และความพอเพียงในด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็น
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องการประเมินปัจจัยนำเข้าจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือก กลยุทธ์ วิธีดำเนินการ
และวางแผนวิธี 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่าง การดำเนิน
โครงการ เพื่อศึกษาว่าอะไรเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำ
ให้สามารถกำกับดูแล ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงานของโครงการได้สารสนเทศ ท่ีได้
จากการประเมินกระบวนการจะช่วยให้ผู ้บริหารทราบ ความก้าวหน้า จุดแข็ง และจุดอ่อนของ
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โครงการ เพื่อการกำกับดูแลตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง วิธีการดำเนินโครงการ และเร่งรัดการ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาท่ีกำหนดไว้ การประเมินกระบวนการจะมี
บทบาทสำคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ เพื่อการตรวจสอบการดำเนินของโครงการ
โดยท่ัวไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 
  1) เพื่อการหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการดำเนินงาน
ตามแผนนั้น 
  2) เพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะนำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ 
  3) เพื่อการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทีได้จากการดำเนินงานของโครงการ 
 4. การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P) เป็นการประเมิน หลังส้ินสุด
โครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/เป้าหมาย
ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งจะตอบคำถามว่า ผลผลิตท่ีได้จากโครงการมีอะไรบ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
หรือไม่ ความต้องการจำเป็นลดลงหรือไม่อย่างไร ผลการดำเนินงานคุ้มค่าเพียงใด ควรจะจัดการ
อย่างไรกับโครงการท่ีติดตามมา ซึ่งคำถามข้างต้นมีความสำคัญต่อการตัดสินความสำเร็จของโครงการ
สารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผลผลิตจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจปรับขยายโครงการ
ยุติโครงการหรือยกฐานะเป็นงานประจำ 
 สรุปการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model จะต้องประเมินด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ  
การวางแผนงาน การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
เพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เพื่อช่วยตัดสินใจการประยุกต์ใช้ 
และควบคุมการดำเนินงานของโครงการ 
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เพื่อดูความสำเร็จของโครงการ 
 การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายมากท่ีสุด โดยเฉพาะการประเมิน
โครงการต่าง ๆ เพราะว่าเป็นการประเมินให้สารสนเทศท่ีครอบคลุม มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ ประกอบด้วย แสดงได้ดังแผนภาพท่ี 4 ดังนี้ 
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 ประเภทของการประเมิน    ลักษณะการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจในรูปแบบ CIPP Model 
 
 การประเม ินโครงการพัฒนาเคร ือข ่ายด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนที ่ม ีความบกพร่อง                  
ทางสติปัญญาในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ CIPP Model 
จะประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินความ
ต้องการ ที่นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และสนองต่อปัญหา ความต้องการจำเปน็ท่ี
แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ 
 2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอน และอาคารสถานท่ี 
เหมาะสมเพียงใด ควรจะปรับปรุงในปัจจัยเบื้องต้นด้านใดบ้าง 
 3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินกระบวนการ 
ในการจัดการกิจกรรมของโครงการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดทำได้
กิจกรรมใดทำไม่ได้ เพราะเหตุใด เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงดำเนินงาน 

การประเมินสาวะแวดล้อม 
Context Evaluation 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
Input Evaluation 

เลือกแบบ/กิจกรรม/ ปรับเปล่ียน
ปัจจัยเบื้องต้น 

การประเมินกระบวนการ  
Process Evaluation 

ปรับปรุงแนวทาง หรือ 
กระบวนการทำงาน 

การประเมินผลผลิต 
Product Evaluation 

ปรับปรุง/ขยาย 
ล้มเลิก/ยุติโครงการ 
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 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการ             
ท่ีดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
 ขั้นตอนการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการ (เชาว์ อินใย. 2553, หน้า 17) มีความสำคัญสำหรับผู้บริหารหรือ
ผู้สนับสนุนงบประมาณในการตัดสินใจปรับปรุงหรือล้มเลิกโครงการ การกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
วิจัยประเมินโครงการจึงมีความจำเป็นและควรให้มีลักษณะท่ีเอื้ออำนวยและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้ใช้ผลการประเมินแต่ละระดับมีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน 
เช่น ผู้บริหารระดับสูงสนใจข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ระดับรองลงมาสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน 
ระดับปฏิบัติการสนใจข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินโครงการ การดำเนินงานประเมินโครงการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมจึงจะทำใหผ้ลการประเมินมีคุณภาพ 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี ได้จำแนกขั้นตอนของการประเมินโครงการออกเป็น 6 ขั้นตอน 
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2546, หน้า 279 - 288) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับโครงการ ก่อนทำการประเมินโครงการ ผู้
ประเมินจะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น โครงการท่ีเสนอขออนุมัติ ถ้าเป็นโครงการ 
นำร่องก็ควรศึกษาเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ หรือถ้ามีรายงานผลการประเมิน
โครงการฉบับสมบูรณ์ก็ควรนำมาศึกษา จะทำให้ผู ้ประเมินได้เข้าใจความเป็นมาของโครงการ 
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประเมินสามารถกำหนดประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดต่อไปได้ 
 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องตอบ
คำถามให้ได้ว่าจะประเมินโครงการอะไร ประเมินทำไม เพื่อใคร หรือใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน 
ข้อมูล ที ่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการ สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การกำหนดขอบเขตของการประเมิน เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีจะทำ
ให้การประเมินโครงการสามารถดำเนินการได้ และบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ี
จะทำการประเมิน หน่วยงานท่ีต้องการติดตาม บุคคลท่ีผู้ประเมินต้องสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ขั้นตอนท่ี 4 การพิจารณากำหนดตัวบ่งช้ีและแหล่งข้อมูล การกำหนดตัวบ่งช้ีในการประเมิน
สามารถกำหนดได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือจากตัวแบบการประเมินเชิงทฤษฎี เช่น การ
กำหนดตัวบ่งชี้จากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model หรืออาจจะพิจารณาจากความคาดหวัง
ของผู้ใช้ผลการประเมินก็ได้ ตัวบ่งชี้มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณนั้น เช่น จำนวน
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นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีบุตร อัตราส่วนจำนวนนักเรียนต่อครู เป็นต้น ส่วนในเชิง
คุณภาพนั้นเช่น ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น 
 การกำหนดแหล่งข้อมูลนั ้น จะต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี ้ เช ่น น ักประเมินต้องการ                    
วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากการวัดความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม แต่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการวัด ซึ่งก็ไม่เหมาะสม ข้อมูลท่ีต้องการอาจมีการบันทึกไว้แล้ว หรือต้องทำการเก็บรวบรวมขึ้นมา
ใหม่ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2546, หน้า 283) ได้กล่าวว่า การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง กับโครงการ เพื่อทำการสอบถามหรือสัมภาษณ์ มีแนวทางพิจารณาได้ 2 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบ “จากบนสู่ล่าง” (Top Down) หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น 
จากผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ และบุคลากรในเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ โครงการนั้นๆ จาก
ผู้รับผิดชอบระดับสูงไปสู่ระดับต่ำ 
  2) รูปแบบ “จากล่างสู่บน” (Bottom Up) หมายถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รวมทั้งกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ และกลุ่มบุคคลท่ี
น่าจะได้ร ับผลกระทบจากโครงการ โดยเริ ่มจากผู ้ร ับผิดชอบระดับผู ้น ้อยหรือระดับล่างไปสู่
ผู้รับผิดชอบระดับช้ันผู้ใหญ่หรือระดับบน 
 ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังนี้
ขึ ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู ้ประเมินเก็บรวบรวมมา ตัวอย่างเช่น ข้อจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ใช้ค่าร้อยละ           
ความคิดเห็นต่อโครงการที่อยู่ในรูปมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการประเมิน การสรุปผลการประเมินโครงการ ผู้ประเมิน ควรเน้น
ประเด็นที ่สำคัญดังนี ้ คือ ผลผลิตจากโครงการ ปัญหา และข้อจำกัดของการดำเนินโครงการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการนอกจากนั้นควรสรุปผลโครงการไปในด้านอื่น ๆ  ด้วย (เยาวดี 
รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2546, หน้า 287) เช่น 
  1) การยอมรับในคุณค่าของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 
  2) การขยายผลโครงการและความต้องการของโครงการท่ีต่อเนื่อง 
  3) การก่อให้เกิด “ส่ิงใหม่” เช่น เทคโนโลยีหรือเอกสารทางวิชาการ 
  4) การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมทางกายภาพหรือทางสังคม 
  5) การเรียนรู้จากการปฏิบัติโครงการท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  6) การแพร่กระจายผลให้เป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  7) การพัฒนาศักยภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการในด้านอื่น ๆ 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540 : 49) สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวกดังนั้นความ               
พึงพอใจ ในการเรียนรู้จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอน และต้องการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 กาญจนา ภาสุรพันธ์ (2544 : 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือความ
นึกคิด ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีได้รับความคาดหวังหรือมากกว่าท่ีคาดหวัง 
 รักพงษ์ วงษ์ธานี (2546 : 65) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือ
ทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการตอบสนองตามท่ีตนเองต้องการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีในส่ิงนั้น 
ตรงกันข้าม หากความต้องการท่ีตนเองไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 สุรพงษ์ บรรจุสุข (2547 : 67) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู ้ ผลการเรียน              
มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั ้งนี ้ได้ขึ ้นอยู ่ก ับกิจกรรมที ่ผู ้เร ียนได้ปฏิบัติ ทำให้ผู ้เร ียนได้รับ               
การตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์
ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั่นคือสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนรู้กับผู้เรียน 
 นฤมล แสงพรหม (2547 : 42) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพอใจ            
ชอบใจ ในการร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนที่นักเรียนมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์               
จากความหมายของคำว่าความพึงพอใจในการเรียนร ู ้  ท ี ่บ ุคคลต่าง ๆ ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่ า              
ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติที่เป็นไปตามความคาดหวังที่จะทำ
ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยความเต็มใจ 
 มอร์ส (เบ็ญจพร เห็มสุข. 2549 : 28 ; อ้างอิงมาจาก Morse. 1955 : 24) ทุกสิ่งทุกอย่าง            
ท่ีสามารถถอดความเครียดของผู ้ที ่ทำงานให้ลดน้อยลง ถ้าเกิดความเครียดมากจะทำให้เกิด         
ความไม่พอใจในการทำงาน และความเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ เมื ่อมนุษย์               
มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนองความเครียดก็จะน้อยลง หรือหมดไป
ความพึงพอใจก็จะมากขึ้น 
 
 2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 สก็อต (ปุณณิกา เข็มพิลา. 2549 : 59 ; อ้างอิงมาจาก Scott. 1970 : 124) ได้เสนอแนวคิด
ในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้การทำงานท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะดังนี้ 
 1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมีความหมายสำหรับผู้ทำ 
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 2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความสำเร็จ โดยใช้ระบบการทำงานและการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ผลในการจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
  3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสำเร็จในการทำงานโดยตรง 
  3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 
 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959 : 113-115) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีทำ
ให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้
เกิดความพึงพอใจการทำงาน 2 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการรายงาน ซึ่งมีผลก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน 
 2. ผลของการปฏิบัติงานนำไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผล
ของการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะนำไปสู่ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ซึ ่งในที ่สุดจะนำไปสู ่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้ร ับการ
ตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ ่งแบ่งออกเป็นผลการตอบแทนภายใน( Intrinsic 
Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 
 จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว  เมื่อนำมาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผลตอบแทนภายในหรือ
รางวัลภายใน เป็นผลทางด้านความรู้สึกของผู้เรียนท่ีเกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่นความรู้สึกต่อความสำเร็จ
ท่ีเกิดขึ้นเมื่อเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถดำเนินงานภายใต้ความยุ่งยากท้ังหลายได้สำเร็จ 
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับความยกย่องจากบุคคลอื่น ส่วนผลของการตอบ
แทนภายนอกจะเป็นรางวัลท่ีผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับความยกย่องชมเชย
จากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ 
ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย หรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในปัจจุบันครูผู้สอนเป็นเพียงผู้
อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำปรึกษาจึงต้องคำนึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ การทำให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื ่อมโยงด้วยปัจจัย          
อื่น ๆ  ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนำให้ไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม  ซึ่งในที่สุดการตอบสนองความ         
พึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล  หรือผลตอบแทนซึ่งแบ่ ง
ออกเป็นผลตอบแทนภายใน ( Intrinsec Reward) และผลตอบแทนภายนอก (Etrinsec Reward)          
โดยผ่านการรับความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ รับ  นั่นคือความ          
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พึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะนำถูกกำหนด  โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีได้รับรู้แล้ว
ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น  
 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรู้สึกที่เต็มใจ และพร้อมใจที่จะกระทำ หรือความรู้สึก รัก ชอบ มีเจตคติที ่ดีของบุคคลที่มี            
ต่อองค์ประกอบและส่ิงจูงใจด้านต่าง ๆ 
 
 3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
 เผชิญ กิจระการ (2544 : 7) ได้กล่าวถึงแนวความคิดของแฮทฟิลด์และฮิวส์แมนที่ได้              
ทำการพัฒนาแนวความคิดของนักวิจัยต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นที่นิยม
แพร่หลายในปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประกอบ ดังนี้ 
 ตัวแปรท่ี 1 องค์ประกอบเกี่ยวกับงานปัจจุบัน แบ่งเป็น 
  1. ความต่ืนเต้น/น่าเบ่ือ 
  2. ความสนุกสนาน/ความไม่สนุกสนาน 
  3. ความโล่ง/ความกลัว 
  4. ความท้าทาย/ไม่ท้าทาย 
  5. มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
 ตัวแปรท่ี 2 องค์ประกอบด้านค่าจ้าง ประกอบด้วย 
  1. ถือว่าเป็นรางวัล/ไม่เป็นรางวัล 
  2. มาก/น้อย 
  3. ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรม 
  4. เป็นทางบวก/เป็นทางลบ 
 ธงศักดิ์ พิทักษ์ (2544 : 12-13) เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาท่ีจะครอบครอง 
ความต้องการเฉพาะอย่างซึ่งความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามา
แทนที่ ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง จึงเป็นสิ่งจูงใจต่อไปนั้น ความต้องการของมนุษยจึ์งมี
ลำดับข้ันตามความสำคัญ 5 ข้ันตอนตามลำดับ 
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบื ้องต้น             
เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหาร น้ำ อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ที ่อยู ่อาศัย ความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม            
ของตนก็ต่อเมื่อความต้องการท้ังหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
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 2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety Needs) ถ้าหากความ
ต้องการทางร่างกายได้ร ับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์ต้องการในขั้นสูงต่อไป คือเป็น
ความรู้สึกที่ต้องการความปลอดภัยหรือมั่นคงในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและ
ความอบอุ่น 
 3. ความต ้องการทางส ังคม (Social or Belonging Needs) ภายหลังจากที ่คนได้รับ               
การตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นสูงขึ้นคือ ความต้องการทางสังคมเป็น
ความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน 
 4. ความต้องการที ่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้              
คนอื่นยกย่องให้เกียรติ และเห็นความสำคัญของตน อย่างเด่นในสังคม รวมถึงความสำเร็จ ความรู้
ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
 5. ความต้องการความสำเร ็จในชีว ิต (Self Needs) เป็นความต้องการระด ับส ูง สุด                
ของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็น อยากจะได้ ตามความคิดของตน หรือต้องการจะเป็น
มากกว่าท่ีตนเองเป็นอยู่ในขณะนี้ 
 
 4. การวัดความพึงพอใจ 
 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เป็นเคร ื ่องมือหนึ ่งที ่น ิยมกันมาก โดยเฉพาะ               
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ทั ้งนี ้เพราะเป็นวิธีที ่สะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่าง
กว ้างขวาง โดยคำถามเป็นตัวกระตุ ้นเร ่งเร ้าให้บ ุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาใช้ใน                   
การประเมินนักเรียน และนักเรียนใช้ในการประเมินหรือพิจารณาตนเองหรือสิ ่งอื่ นๆ ใช้ท้ัง                
การประเมินในการปฏิบัติ กิจกรรม ทักษะต่างๆ และพฤติกรรมด้านจิตพิสัย เช่นความพึงพอใจ            
เจตคติ แรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์ ความสนใจ การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต ่อการเร ียน                 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู ้รายงานพัฒนาขึ้น เป็นแบบประเมิน สร้างโดยยึดตามแบบประเมิน
เอกสารประกอบการสอน   (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2547 : 152) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย     ระดับความพึงพอใจ 
  4.50-5.00    มากท่ีสุด 
  3.50-4.49   มาก 
  2.50-3.49    ปานกลาง 
  1.50-2.49    น้อย 
  1.00-1.49    น้อยท่ีสุด 
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เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
 
 สุรัชต์ ชาตะรักษ์ (2550 : 98-99) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการ
ดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด            
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก            
ไปหาน้อย คือ มาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานด้านกระบวนการและมาตรฐานด้านผลผลิต                 
2) เปรียบเทียบการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท้ังโดยรวม
และ รายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 3) เปรียบเทียบการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ตามประเภทของโรงเรียน ท้ัง
โดยรวมและ รายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 อาพร ตรีสูน (2550 : 65) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก เรื ่องการขอบคุณ การขอโทษของนักเรียน               
ออทิสติก กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นบุคคลออทิสติกมีอายุระหว่าง 
10-12 ปี จำนวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง              
ทำให้ทักษะทางสังคมเรื่อง การขอบคุณ การขอโทษ ของนักเรียนออทิสติกทุกคนสูงขึ้น 2) ทักษะทาง
สังคมเรื่อง การขอบคุณ การขอโทษ ของนักเรียนออทิสติกหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง 
 กมลรัตน์ ศรีวิเศษ (2553 : 116-120) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียน
ออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับปฐมวัย โดยใช้เรื่องราวทางสังคม เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเด่ียว
แบบหลายเส้นฐานต่างพฤติกรรม รูปแบบ ABA ผลปรากฏว่า การใช้เรื่องราวทางสังคมฉบับเฉพาะ
บุคคล 3 เรื่อง กับนักเรียนออทิสติกเป้าหมาย 1 คน โดยอ่านเรื่องราวทางสังคมฉบับเฉพาะบุคคล            
ทีละเรื่องทุกวัน วันละ 3 ครั้ง จำนวน 38 วัน โดยเรื่องที่ 1 อ่าน 13 วัน เรื่อง ที่ 2 อ่าน 15 วัน และ
เรื่องที่ 3 อ่าน 10 วัน พบว่า ทักษะทางสังคมที่เป็นปัญหาในระยะเส้นฐาน ระยะการจัดกระทำ และ
ระยะหยุดการจัดกระทำ มีค่าเฉล่ีย ดังนี้ 1) การลุกเดินออกจากกลุ่มขณะเรียน มีค่าเฉล่ีย 8.90, 1.80 
และ 0.00 ตามลำดับ 2) การพูดซ้ำ ๆ ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ มีค่าเฉล่ีย 5.47, 1.21 และ 0.20 ตามลำดับ 
และ 3) การหยิบของเล่นของเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีค่าเฉลี่ย 6.30, 1.33 และ 0.00 ตามลำดับ 
ซึ่งแสดงว่าเรื่องราวทางสังคมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในการเรียนร่วมของ
นักเรียนออทิสติกระดับปฐมวัยได้ 
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 ธิรากร มณีรัตน์ (2553 : 102-106) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียน            
ออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา โดยใช้เรื ่องราวทางสังคม ผลปรากฏว่าการใช้
เรื่องราวทางสังคมกับนักเรียนเป้าหมาย 1 คน โดยอ่านเรื่องราวทางสังคมทีละเรื ่องทุกวัน วันละ                
2 ครั้ง อ่านเรื่องเข้าคิวดีกว่านะ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เรื่องเดินเป็นแถวดีกว่า 2 สัปดาห์และเรื ่อง             
บอกกันดี ๆ ก็ได้ 2 สัปดาห์ พบว่า ทักษะทางสังคมที่เป็นปัญหาระยะเส้นฐาน ระยะการจัดกระทำ 
และระยะหยุดการจัดกระทำ มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 1) การแซงคิวส่งงาน มีค่าเฉลี่ย 2.67, 0.71, และ 0.00 
ตามลำดับ 2) การเดินออกนอกแถว มีค่าเฉลี่ย 2.10, 0.30, และ 0.20 ตามลำดับ 3) การตีเพื ่อน               
มีค่าเฉล่ีย 0.87, 0.10, และ 0.00 ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่าเรื่องราวทางสังคมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถ
ลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในการเรียนร่วมของนักเรียนออทิสติกได้ 
 นันทรัตน์ เกื้อหนุน (2553 : 56 - 78) ได้วิจัยการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพชีว ิตของนักเร ียน สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                   
2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และ 3) ศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา จำนวน 28 คน และครูผู ้สอนจำนวน 285 คน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 313 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยแบบสอบถาม ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า             
ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย
พบว่า 1) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ท้ัง 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับ
มาก 2) ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน คือ การส่งต่อ การส่งเสริมนักเรียน การคัดกรองและ
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.448 ประสิทธิภาพในการ 
ทำนาย ร้อยละ 20.10 
 กาญจนา บุญเคน (2554 : 5 - 87) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง 
เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูที ่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยองเขต  1                
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กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน                  
ปีการศึกษา 2553 จำนวน 168 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ 
มากทุกด้าน 2) สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำแนกตามเพศ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์สอนและวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 พรพิศ นาถมทอง (2554 : 65 – 102) ได้วิจัยการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันท่ีเปิดสอน
ต่างกัน และเพื ่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน                   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้บริหาร หัวหน้าครูที ่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 243 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 45 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม 
ระดับช่วงชั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกองค์ประกอบ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย   
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการ
ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 พบว่า โรงเรียนมีระดับการดำเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน โดยด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีระดับการดำเนินงานมากกว่า 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 มีระดับการดำเนินงานมากกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้ ควรมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็น
ประจำและให้ความเป็นกันเอง มีการประชุมรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงาน 
ควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมให้ตรงสภาพความสนใจของนักเรียน 
 สายพิณ พุทธิสาร (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ผล
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การประเมิน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและควรดำเนินการต่อไป เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านสภาพบริบทของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
มีความคิดเห็นว่าโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจของโรงเรียนในระดับ
มาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบของด้านสภาพบริบท พบว่า ด้านความต้องการจำเป็น
ของโครงการผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นว่า โรงเรียน
กำหนดรูปแบบในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียนมากที่สุด ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยโรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด ด้านความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ พันธกิจของโรงเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก โดยโครงการ                     
มีหลักการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2545) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
โครงการมีหลักการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนมากที่สุด 
ด้านปัจจัยและทรัพยากรของโครงการ ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัย
และทรัพยากรของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 
 ปวริศา สิงห์อุดร (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ว่า ผลการประเมินด้าน
บริบทมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับ
แผนงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความต้องการพัฒนางานการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก  ผลการ
ประเมินด้านปัจจัย มีความพร้อมต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
อยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยู ่ในระดับมาก  ผลการประเมินด้านผลผลิต มีสภาพการ
ดำเนินงานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ อยู่ในระดับมาก ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล อยู่ในระดับมาก 
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ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน                
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โดยรวมอยู่ใน                 
ระดับมาก 
 สุพาลิตร สมเขาใหญ่ (2557) การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน                    
บ้านเขาทรายสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการ
ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านเขาทรายสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สรุปได้ว่า การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการประกัน
คุณภาพภายในโรงเร ียนบ้านเขาทรายสังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษาประถมศ ึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน
บ้านเขาทรายตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วัตถุประสงค์ของ
โครงการเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน 
 ภานุวัฒน์ ศรีแสง (2558 : 62)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมการละเล่น
พื้นบ้านกับโปรแกรมการสอนปกติที่มีต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในระดับเรียนได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติป ัญญาในระดับเร ียนได้ ก ่อนและหลังการใช้โปรแกรมการละเล่นพื ้นบ้าน                     
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้ 
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการสอนแบบปกติ และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้ หลังการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านกับโปรแกรม
การสอนปกติ พบว่า 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้มีทักษะทางสังคมหลัง
การใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้าน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้มีทักษะทางสังคมหลังได้
การใช้โปรแกรมการสอนปกติสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05            
3) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้ที่ได้รับการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้าน               
มีทักษะทางสังคมสูงกว่าเด็กท่ีได้การใช้โปรแกรมการสอนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ณรงค์  โคตรเพ็ง (2559 : 73) ได้ศึกษาระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ปีการศึกษา 2555 จำนวน 420 คน พบว่า 1) ระดับ
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การปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ  การคัดกรองนักเรียน และการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  2) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ ตามการรับรู ้ของผู้บริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ทำงานและขนาด
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันมีสภาพ
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริม
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านการคัดกรองนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อ 
ตามลำดับ 
 จุฑามณี เสาระโส (2560 : 101) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง 
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ 
มีวินัยในตนเอง ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) เพื่อ
ศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมความมีวินัยในตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และ 3) เพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ
วิจัย คือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับสติปัญญา 50 – 70 
ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
พบว่า 1) โปรแกรมส่งเสริมความมีวินัยในตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมีท้ังหมด 8 
หน่วย หน่วยละ 2 กิจกรรม รวมเป็น 16 กิจกรรม ได้แก่ หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ กิจกรรม “รู้เขารู้เรา”, 
“หนูทำได้” หน่วยที่ 2 รับรู้ด้วยใจ กิจกรรม “ส่งความรู้สึก”, “บทบาทที่ฉันเป็น” หน่วยที่ 3 วินัย
สร้างคุณค่าแห่งชีวิต กิจกรรม “โยคะสร้างสมาธิ 1”, “คุณค่าแห่งตน” หน่วยที่ 4 ร่วมสร้างสรรค์
สังคมน่าอยู่ กิจกรรม “สรรสร้างสังคมให้น่าอยู่”, “ส่งความรู้สึก”, หน่วยที่ 5 พิชิตใจตนค้นพบความ
งามกิจกรรม “โยคะสร้างสมาธิ 2”, “มาก่อนมาหลัง” หน่วยที่ 6 ปลูกจิตสำนึก กิจกรรม “เดิน
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จงกรม”,กิจกรรม 12 “ปลูกต้นไม้” หน่วยที่ 7 รู้จักฉันรู้จักเธอ กิจกรรม “เราต่างมีหน้าที่แตกต่าง
กัน”, “ตามกฎ”, หน่วยที่ 8 เปลี่ยนได้ถ้าใจเราเปลี่ยน กิจกรรม “เปลี่ยนแปลงภายใน”, “กิจกรรม
อาสา” ประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พบว่า โปรแกรมส่งเสริมความมีวิน ัยใน
ตนเองมีความเหมาะสมมาก 2) ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมความมีวิน ัยในตนเองตามแนวคิด           
จิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 พบว่า 
นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมความมีวินัยในตนเองตามแนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความคงทนของพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง หลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมความมีวินัยในตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปว่าไม่มีความคงทนของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 แพ็ตทริกเซีย (Pattricia) (1994) ได้ศึกษาการประเมินการก้าวไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 
พบว่า มีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในระบบท่ีมีการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้กลไกลทางสังคม 
เกิดการเปล่ียนแปลงในประเทศเยอรมัน มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัด
หนึ่ง การประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมการประเมิน คือ กระบวนการท่ีชัดเจนในประเทศ
สวีเดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย การประกันคุณภาพ ฝรั่งเศสให้ความสำคัญและเชื ่อถือ                
จากการใช้ข้อสอบภายนอกโรงเรียน การควบคุมจากส่วนกลางประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ กับ
การประเมินจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา นำเอาระบบการสอนมาตรฐานกลางอ้างอิงไปสู่ การ
ยอมรับที่เป็นมาตรฐาน มีการตรวจสอบอย่างมีแบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพการวัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาข้ันสูง 
 แอคเชอร์ (Acher.) (1995) ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถนำไปเปล่ียนแปลงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้นผลการวิจัย 
พบว่า ระบบคุณภาพการศึกษา (The Education Quality : EQS) ซึ่งมีลักษณะ คือ รูปแบบระบบ
ประกันคุณภาพและการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบประกันคุณภาพจะต้องปรับเปลี ่ยนลักษณะสังคม                  
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3 ประการ คือ ความรอบรู้ การปรับเปล่ียนและการปฏิรูป จึงจะทำให้องค์การมีการพัฒนา ท้ังในด้าน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณ์ ชัดเจนสอดคล้องและเป็นแนวทางสำคัญต่อ
องค์กรและการเปล่ียนแปลงของนักวิชาการได้กรอบแนวคิดของการเปล่ียนแปลงระบบงาน 
 บั๊ก (Bugg.) (2000) ได้ทำวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลลินอยซ์ วิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ เพื ่อตรวจสอบ
ประสิทธิผลของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน
ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบใน โรงเรียนมัธยมศึกษา              
ตอนปลายของรัฐ การศึกษาครั้งนี ้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแห่งใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า ก่อนท่ี
จะมีการนำการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใช้โรงเรียนท้ังสองแห่งยังไม่ได้ใช้ระเบียบโครงสร้าง
ในการปรับปรุงโรงเรียน โรงเรียนในชนบทสามารถใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อเป็นการกระตุ้น
การพัฒนาโครงสร้างการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะที ่โรงเรียนในเมืองไม่สามารถทำตาม
กระบวนการได้สำเร็จ การประกันคุณภาพมีผลดีต่อแผนการสอนในโรงเรียนทั้งสองแห่ง การประกัน
คุณภาพประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง โครงร่างของการประกันคุณภาพสามารถ
ช่วยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรมการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 วูด (Wood.) (2005) ได้ศึกษาการประกันคุณภาพและแผนพัฒนา : ความคิดเห็นของ
ผู ้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเก ี ่ยวกับประสิทธ ิภาพการจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจด้านกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการโดยคณะครูที่ได้รับ 
คำแนะนำจากการประเมินภายนอก วิธีดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนแรก เกี่ยวกับการระบุผลการประกันคุณภาพของโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจความเข้าใจของผู้บริหาร ขั้นตอนที่สอง ประกอบด้วยการรวบรวม
รายงานของโรงเรียนรัฐบาลและการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
และสถิติประชากร ขั้นตอนที่สาม เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อสรุปจากแต่ละหัวข้อประกอบการ
ตัดสินใจ กรณีมีความสัมพันธ์กันระหว่างความเข้าใจของผู้บริหารด้านกระบวนการประกันคุณภาพ
และการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของคณะครูกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบไป
ด้วย ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน ทั่วทั้งมลรัฐอิลลินอย ผลการวิจัย 
สรุปได้ว่า คำแนะนำสำคัญ 4 ประการ คือ ข้อสังเกตจากผลการศึกษาดังนี้ 1)  ใช้กระบวนการ
ดำเนินการกับการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งให้สิทธิ์ในการดำเนินงานกับคณะครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
สถานศึกษา 2) สร้างความมั ่นใจในการประกันคุณภาพภายนอกจากกลุ ่มนักการศึกษาอาชีพ                   
ที่น่าเชื่อถือ ที่มีค่านิยม และวัฒนธรรมในการดำเนินงานที่เหมือนกัน 3) การสร้างความเชื่อมั่นด้าน
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กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกที่มีความต่อเนื่องด้านการดำเนินงาน 4) การกำหนดความรู้สึก 
ความเป็นเจ้าของระหว่างผู้ร่วมศึกษา การยอมรับความคิดเห็นและความเชื่อที่จำเป็นต่อการพัฒนา
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 


