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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการประเมินโครงการและ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินโครงการ ดังนี้ 

1. หลักการและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
 1.1 กฎหมายและนโยบายทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
 1.2 แนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  
  1.2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
  1.2.2 ประเภทความพิการและข้อจ ากัด 
  1.2.3 การจัดการเรียนรู้ตามทักษะ 
2. หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการโดยใช้นวัตกรรม 
 2.1 ความหมายของนวัตกรรม 
 2.2 ประเภทของนวัตกรรม 
 2.3 ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 
 2.4 ประโยชน์ของนวัตกรรม 
 2.5 การประเมินคุณภาพนวัตกรรม  
3. หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ  
 3.1 ความหมายของโครงการ  
 3.2 ความหมายของการประเมินโครงการ  
 3.3 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 3.4 รูปแบบในการประเมินโครงการ  
4. หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการโดยใช้การประเมินรูปแบบซิป 
5. บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในทุกๆ ด้าน 

ทั้งด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ และด้านสังคม เพ่ือให้คนพิการสามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และมีความสุข โดยมีการจัดบริการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล รวมทั้งได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้สามารถศึกษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประกอบอาชีพ และพ่ึงพา
ตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับคนพิการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1. กฎหมายและนโยบายทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
 มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งวิธีการจะพัฒนาคนได้นั้น 

จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษา หากได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพแล้ว การพัฒนา 
อย่างอ่ืนย่อมเป็นไปโดยง่าย เด็กพิการก็เป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม ที่ต้องได้รับการศึกษา  
หากได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ย่อมท าให้เด็กพิการมีความรู้ ความสามารถ  
มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเองด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ รวมตลอดถึงพัฒนาและ
สร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป 

 สิทธิของเด็กพิการได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 โดยก าหนดว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุ 
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ 
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิ 
ของเด็กพิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 สิทธิในการได้รับการศึกษาของบุคคลทั่วไปนั้น รัฐต้องจัดให้แก่เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กพิการไดส้ิทธิเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้เด็กพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่
แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 รวมทั้งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการโดยก าหนดว่าเด็กพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม
ตามสภาพความพิการของแต่ละบุคคล เด็กพิการมีสิทธิที่จะเลือกรับบริการทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระบบและรูปแบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
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จ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และเพ่ือความสอดคล้อง
ดังกล่าว และได้มีการก าหนดไว้ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท า “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” 
(Individualized Education Program : IEP) โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ 
เด็กพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง สถานศึกษาในทุกสังกัด และศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น การฝึกอาชีพ หรือ 
การบริการอ่ืนใด ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ที่เด็กพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่   
รับเด็กพิการเข้าศึกษาในสัดส่วน หรือจ านวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการก าหนด สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับเด็กพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนผู้ดูแลเด็กพิการ และ
ประสานความร่วมมือจากชุมชน หรือนักวิชาชีพ เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ 

 สรุปได้ว่า เด็กพิการมีสิทธิ เสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ส าหรับสิทธิของเด็กพิการในด้านการศึกษานั้น กฎหมาย 
ให้การรับรองไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 โดยก าหนดว่าเด็กพิการ  
มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต ตามความเหมาะสม ตามสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 

2. แนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
 2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2561) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาส าหรับ 

เด็กพิการในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และเด็กพิการสามารถ
เลือกรับบริการได้ตามอายุ ประเภทความพิการ และระดับความรุนแรง ดังนี้ 

2.2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ

หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษา
อบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
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บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
(พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ, 2551)  

  2.2.2 รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
    โรงเรียนเฉพาะความพิการ หมายถึง สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัด

การศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ มีรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย ในลักษณะอยู่ประจ า ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุน 
การเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)  

  2.2.3 รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียนรวม 
    โรงเรียนเรียนรวม หมายถึง รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับปวงชน 

โดยการมีส่วนร่วมของปวงชน มีหลักการแนวคิดจากการค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านการศึกษา
ที่เสมอภาค และเป็นธรรม เน้นการเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเฉพาะบุคคลในสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้เรียนทุกคน โดยหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร จัดบริการที่เหมาะสมมีคุณภาพ (มลิวัลย์ ธรรมแสง, 2557)  

  2.2.4 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  
    การศึกษาทางเลือก หมายถึง การจัดการศึกษาเ พ่ือตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติซึ่งมีเหตุผลมาจากพ้ืนฐาน
ของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้หรือตามปรัชญาความเชื่อทางการเมือง 
ปรัชญาความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา หรือเป็นการสนองความต้องการส่วนบุคคล 
เป็นการเฉพาะมิใช่การศึกษาที่จัดให้กับบุคคลทั่วไป หรือแม้กระทั่งการสนองตอบของบุคคลที่จะปฏิเสธ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาระบบปกติ (หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556)  

  สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาพิเศษที่หลากหลาย และสามารถเลือกรับบริการได้ตามอายุ ประเภทความพิการ และระดับ
ความรุนแรง ได้แก่ 1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2) โรงเรียนเฉพาะความพิการ 3) รูปแบบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเรียนรวม 4) การศึกษาทางเลือก  
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 2.2 ประเภทความพิการและข้อจ ากัด 
  จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์ 

ของคนพิการทางการศึกษา พุทธศักราช 2552 ได้แบ่งประเภทของความพิการออกเป็น 9 ประเภท  
ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พุทธศักราช 2552 ดังนี้ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสีย
การเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง 
บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หมายถึง บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะ 
เฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัด 
ของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง 
การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 
การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง 
การรักษาสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้ต้องแสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี 4) บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน และ
บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความผิดปกติ 
ในการท างานของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 6) บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา เช่น เสียงผิดปกติอัตราความเร็ว และจังหวะการพูดผิดปกติ 
7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่อง 
หรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์ หรือความคิด 8) บุคคลออทิสติก 
หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่อง
ทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 9) บุคคลพิการซ้อน บุคคลที่มี
สภาพความบกพร่อง หรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน  

  สรุปได้ว่า ความพิการซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภทนั้น ได้แก่ 1) บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความบกพร่อง  
ทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา 7) บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก 9) บุคคลพิการซ้อน  
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 2.3 การจัดการเรียนรู้ตามทักษะ  
  2.3.1 ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเรื่ อง 

การเคลื่อนไหวในท่านอน การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง  การกระโดด และ 
การรับ-ส่งลูกบอล โดยใช้การปฏิบัติจริง การสาธิต การวิเคราะห์งานเป็นล าดับขั้นตอน ฝึกทักษะ  
แบบบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุลในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีคณะ 
สหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงท างานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ร่างกายเจริญเติบโต  
มีสุขนิสัยที่ดี เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และด ารงชีวิต
ประจ าวันได้เต็มศักยภาพ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี, 2562) 

  2.3.2 ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง และ
ใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ในเรื่องการมอง การใช้มือในการท ากิจกรรม การประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูดโดยใช้การปฏิบัติจริง การสาธิต 
การเลียนแบบ การวิเคราะห์งานเป็นล าดับขั้นตอนผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุลในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีคณะ 
สหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงท างานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ร่างกายเจริญเติบโต 
มีสุขนิสัยที่ดี เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และด ารงชีวิต
ประจ าวันได้เต็มศักยภาพ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี, 2562) 

  2.3.3 ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ในเรื่องการรับประทานอาหาร ประกอบด้วย การดูด การดื่ม  
การกลืนและการเคี้ยว การหยิบอาหารเข้าปาก การใช้ช้อนตักอาหาร การแต่งกาย ประกอบด้วย 
การถอด-สวมถุงเท้า รองเท้า กระโปรง กางเกง เสื้อ การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย การเลือก
เครื่องแต่งกาย การขับถ่าย ประกอบด้วย การขับถ่ายอุจจาระ-ปัสสาวะ การดูแลอนามัยตนเอง 
ประกอบด้วย การท าความสะอาดมือและเท้า การท าความสะอาดหน้า การแปรงฟัน การอาบน้ า  
การหวีผม การสระผม การรับผิดชอบงานบ้าน ประกอบด้วย การช่วยเหลืองานบ้าน ปูและเก็บที่นอน
การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ การใช้ห้องน้ าสาธารณะ การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน (Functional 
Mobility) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Health And Safety) ประกอบด้วย 
การดูแลและการป้องกันสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันโดยใช้การวิเคราะห์งาน  เป็นล าดับ
ขั้นตอน การสาธิต การฝึกแบบตัวต่อตัว การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Style) การแสดงบทบาท 
สมมติการจ าลองสถานการณ์การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง การฝึกทักษะแบบบูรณาการ  
ที่ให้ความส าคัญทั้งในการสอนแบบกลุ่ม และการสอนแบบตัวต่อตัวที่ผู้สอน คณะสหวิชาชีพ 
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ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน 
มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ถูกต้อง มีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน เคลื่อนไหวร่างกาย
ได้ประสานสัมพันธ์กันในการท ากิจวัตรประจ าวันเต็มศักยภาพ มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถคิด
และแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี, 2562) 

  2.3.4 ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
รับรู้ แสดงออกทางภาษาและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในเรื่องการรับรู้เสียงและค า ประกอบด้วย  
การรับรู้เสียง การรับรู้ค าพูด การสื่อสาร ประกอบด้วย การแสดงสีหน้าท่าทางต่อสิ่งเร้า การออกเสียงค า
และการใช้ค าพูด การออกเสียงพยัญชนะและสระ ประกอบด้วยสระ อา อี อู ออ ไอ โอ อะ อิ อุ เอ 
เอา พยัญชนะต้น (เสียงน า) ม น ห ย ค อ ว บ ก ป ท ต ล จ พ ง ด ค าที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กง 
แม่กบ แม่กด การสร้างค าพูดและประโยค ประกอบด้วย ค าและประโยค ค าพูดและประโยคอย่างง่าย 
การบอกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ สกุลของตนเอง อายุและเพศของตนเอง ชื่อสมาชิก 
ในครอบครัวที่อยู่ของตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์งานเป็นล าดับขั้นตอน การสาธิต การเลียนแบบ 
แสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การใช้เกม/เพลง การใช้นิทาน/เรื่องเล่า การปฏิบัติจริง  
ฝึกทักษะแบบบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล โดยมีคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรับรู้
และแสดงออกทางภาษา ถ่ายทอดความรู้สึก หรือแสดงออกถึงความเข้าใจในการรับรู้ภาษา ใช้ภาษา
ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจ าวันได้ สามารถสื่อสารโดยใช้วิธีที่หลากหลายหรือใช้เครื่องมือ
สื่อสารทางเลือก รวมทั้งสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ รอบตัว เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี, 2562) 

  2.3.5 ทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและการปฏิบัติตน 
ในสังคม การเล่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ การเล่น ประกอบด้วย การเล่น
คนเดียว การเล่นเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตนในสังคมและทักษะชีวิต ประกอบด้วย การปฏิบัติตนในสังคม 
การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้ อ่ืนการซื้อของ การเดินทางไปสถานที่ต่าง  ๆ 
ในชุมชน การโดยสารรถประจ าทางหรือรถรับจ้าง การปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - Esteem) ประกอบด้วย การรู้จักตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเอง
โดยการวิเคราะห์งานเป็นล าดับขั้นตอนผ่านกระบวนการคิด การสาธิต สถานการณ์จ าลอง การแสดง
บทบาทสมมติ การเลียนแบบ การตัดสินใจ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ทั้งการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มและแบบตัวต่อตัว โดยคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง  ครอบครัว ชุมชน และ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส 
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สามารถเล่น ท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืนได้ พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการปรับตัว ให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของสังคม และปฏิบัติตนในการรักษาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล รู้จักตนเอง เลือกสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจ สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ยอมรับ 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบ้าน โรงเรียนและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกติกาและ  มารยาททางสังคม กล้าแสดงออก และด ารงชีวิต 
อย่างมีความสุข (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี, 2562) 

  2.3.6 ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เป็นการพัฒนา
ด้านการรับรู้ความคิดรวบยอดด้านต่าง ๆ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนับ การรู้ค่าของตัวเลข การอ่านและการเขียนตัวเลข การจับคู่ 
การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานภาษาไทย ได้แก่ 
การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสาธิต 
การเลียนแบบ การวิเคราะห์งานเป็นล าดับขั้นตอน ผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดยคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีความคิดรวบยอด สามารถ
แก้ปัญหา โดยใช้การคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้ระดับ
ที่สูงขึ้น สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี , 
2562) 

  2.3.7 ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืน ๆ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพเฉพาะของเด็กพิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภทความพิการและได้จัดท าไว้
เป็นตัวอย่าง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี, 2562) ดังนี้ 

   2.3.7.1 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
เป็นการพัฒนาทักษะครอบคลุมการใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็นที่เหลืออยู่ การสร้างความคุ้นเคย  
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว การเดินทางของคนตาบอด การฝึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนที่
ของมือ การอ่านอักษรเบรลล์ การเตรียมความพร้อมการเขียนอักษรเบรลล์ การเขียนอักษรเบรลล์ 
การใช้ลูกคิด  

   2.3.7.2 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การใช้เครื่องช่วยฟัง และการใช้ภาษามือ  

   2.3.7.3 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เป็นการพัฒนาการรับผิดชอบงานบ้าน การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และความปลอดภัย 
ในชวีิตประจ าวัน 
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   2.3.7.4 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์
เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน  

   2.3.7.5 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เป็นการเตรียมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านความสนใจ ความเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา 
อารมณ์ ความรู้สึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามกติกาของสังคม น าไปสู่  
การพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ  

   2.3.7.6 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ควรได้รับการแก้ไขการพูดจากครูการศึกษาพิเศษ 
หรือนักอรรถบ าบัด 

   2.3.7.7 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ์ เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้านความสนใจการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพ่ือลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้อย่างเหมาะสม ควรได้รับการฝึก 
จากคณะสหวิชาชีพ 

   2.3.7.8 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก เป็นการฝึกทักษะจ าเป็น
เฉพาะส าหรับบุคคลออทิสติก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านความสนใจ  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
การเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรู้สึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
การปฏิบัติตามกติกาของสังคม การเลียนแบบ การหลีกหนีจากอันตราย  

   2.3.7.9 ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กพิการซ้อน สามารถน าทักษะจ าเป็น
เฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืน ๆ ไปใช้ได้ หรือก าหนดทักษะจ าเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาพัฒนา
เด็กพิการได้ตามความเหมาะสม 

 
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการโดยใช้นวัตกรรม 

เด็กพิการมักมีความยากล าบากในการด ารงชีวิต เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแล
ตนเองในชีวิตประจ าวัน เนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกาย เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด หรือ
ความบกพร่องทางพฤติกรรมและสติปัญญา เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้บางกลุ่มไม่สามารถอ่าน
และเขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กบกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรมไม่สามารถจัดการอารมณ์
ตนเอง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ ความบกพร่องส่งผลให้เด็กพิการไม่สามารถ  
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ท าบางสิ่งบางอย่างเหมือนเด็กทั่วไป แต่หากได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เด็กพิการจะมีศักยภาพท่ีช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเด็กปกติท่ัวไป  

1. ความหมายของนวัตกรรม 
 ศักยภาพเด็กพิการสามารถถูกท าให้ปรากฎ และพัฒนาได้จากการฟ้ืนฟูหรือพัฒนา

ทักษะต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าได้หลากหลายวิธี และหนึ่งวิธีที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้อย่าง
เหมาะสม คือ การน านวัตกรรมมาใช้ โดยความหมายของนวัตกรรมและผลของการใช้นวัตกรรม  
มีนักวิชาการหลายคนให้ความหมายไว้  ดังนี้  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 ) 
ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ท าขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด 
วิธีการ หรืออุปกรณ์  

 การน านวัตกรรมมาใช้ทางการศึกษาจะสามารถให้นิยาม นวัตกรรมว่า หมายถึง สิ่งที่
ท าขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาจากของเดิม เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาด้านการศึกษา  ทิศนา แขมมณี 
(2559) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ใกล้เคียงกัน หมายถึง แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการ สื่อ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งได้รับการคิดค้น และจัดท า 
ขึ้นใหม่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา บุษบา บัวสมบูรณ์, และคณะ (2561) กล่าวว่า 
นวัตกรรม หมายถึงการน าเอาสิ่งใหม่  ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระท า รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงของเดิม ที่มีอยู่แล้วเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นท าให้
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจ ในการเรียนช่วยประหยัดเวลาในการเรียน  

 พระปิฎกโกศล (2562) ให้ความหมายว่า นวัตกรรม หมายถึง การน าสิ่งใหม่ หรือ
พัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด หรือการกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย
หลักการทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นนวัตกรรมหรือไม่ คือ 
1) จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 2) มีการน าวิธีการจัดระบบ (System Approach) มาใช้
พิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วนข้อมูลที่ใช้เข้าไปในกระบวนการ และผลลัพธ์ให้เหมาะสมก่อนที่จะท า
การเปลี่ยนแปลง 3) มีการพิสูจน์ด้วย ว่าการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่าจะช่วยให้ด าเนินงาน
บางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4) ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งในระบบงานปัจจุบันหากกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบที่ด าเนินอยู่ในขณะนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่  
ตามที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมในสังคมต่าง ๆ ย่อมจะแตกต่างกันไป บางสิ่งอาจจะเป็น
นวัตกรรมของสังคมหนึ่งแต่สิ่งเดียวกันนั้นกลับเป็นสิ่งธรรมดาของอีกสังคมหนึ่งก็ได้  

 นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) และรัตนวดี  โมรากุล, และคณะ (2561) ได้ให้
ความหมายของนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ได้
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มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นใหม่ เพ่ือให้ครูน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยอาจเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับ และน าไปใช้บ้างแล้ว แต่ยังไม่แพร่หลาย หรือยังไม่ได้ใช้  
อย่างเป็นปกติ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จึงอาจเป็นส่งใหม่ทั้งหมด หรือใหม่เพียงบางส่วน หรือ  
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน นวัตกรรม 
หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ ที่น ามาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนา 
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเทคนิควิธี กิจกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผู้ส อน
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการสอน  
มีคุณภาพ นวัตกรรมที่น ามาใช้ อาจเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนคิดข้ึนใหม่ หรืออาจเป็นสิ่งที่มีผู้อื่นคิดค้นขึ้น 
หรือมีการใช้ทั่วไปในที่แห่งหนึ่งแล้ว หากน ามาปรับปรุงแก้ไข และสามารถใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในที่อีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม ซึ่งตรงกับ พยัต วุฒิรงค์ (2557) นวัตกรรม 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  

 1) เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อน และยากจนเกินไป ความยากง่ายของนวัตกรรม 
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับน าไปใช้ 

 2) เป็นนวัตกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงจนเกินไป เนื่องจากผู้ใช้จ านวนมากมีข้อจ ากัด  
ด้านงบประมาณ 

 3) เป็นนวัตกรรมที่ส าเร็จรูปที่อ านวยความสะดวกในการใช้ มักได้รับการยอมรับ และ
น าไปใช้มากกว่านวัตกรรมที่ผู้ใช้จะต้องน าไปจัดท าเพ่ิมเติม 

 4) เป็นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบริบทเดิมมากนัก 
 5) เป็นนวัตกรรมที่มีคนเกี่ยวข้องไม่มากนัก ไม่ต้องประสานงานหลายฝ่าย การใช้ 

ที่ข้ึนกับคนหลายฝ่ายย่อมท าให้เกิดความไม่สะดวก 
 6) เป็นนวัตกรรมที่ส่งให้ผลเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน และในต่างประเทศ 

มีนักวิชาการ หลายท่านได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้เช่นกัน  
 สรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึง การน าสิ่งใหม่  ๆ มาใช้ โดยจะเป็นความคิด หรือ 

การกระท าหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ได้ซึ่งนวัตกรรมจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กพิการ และผู้สอน 
อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนอีกด้วย 

2. ประเภทของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม คือ การน าสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ โดยจะเป็นความคิด หรือการกระท า หรือ

สิ่งประดิษฐ์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งการน านวัตกรรมมาใช้นั้น ผู้ใช้จ าเป็นที่จะต้อง  
มีความเข้าใจ และรู้จักประเภทของนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม โดยการจ าแนกประเภทของนวัตกรรมไว้ ดังนี้ 
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 ถวัลย์ มาศจรัส, และพรพรต เจนสุวรรณ (2556) ประเภทของนวัตกรรมออกเป็น 6 
ประเภท ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะสื่อหลายมิติบรรจุลงแผ่นซีดี/ดีวีดีหรือ
น าเสนอบนเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต 2) การใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) เพ่ือเสนอเนื้อหา
บทเรียนจากสิ่งพิมพ์ และแผ่นโปร่งใสแทนการใช้เครื่องฉายภาพทึบแสง และเครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ ทั้งยังสามารถเป็นกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวภายในห้องเรียนได้ด้วย 3) การใช้เครื่องแอลซีดี 
(LCD) ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถเห็นได้อย่าง
ทั่วถึงภายในห้อง 4) อินเทอร์เน็ต เพ่ือการศึกษาในลักษณะการสอนบนเว็บ การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ 
5) การเรียนในลักษณะ อีเลิร์นนิงแบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลา 6) ความเป็นจริงเสมือน 
เพ่ือการศึกษาในการส ารวจ การใช้มโนทัศน์ด้านนามธรรม เช่น การจัดแปลนห้องในด้านสถาปัตยกรรม 
ฯลฯซึ่งจากท้ัง 6 ประเภทนี้ สอดคล้องกับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมหลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้ 

 2.1 การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามขอบข่ายของการจัดการศึกษา แบ่งออกได้ 5 
ประเภท คือ 

  2.1.1 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของบุคคลให้มากขึ้น เช่น 
หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรท้องถิ่น 

  2.1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีการเชิงระบบในการปรับปรุง 
และคิดค้นพัฒนา วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่  ๆ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีคุณภาพขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

  2.1.3 นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมที่อาศัยความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่าย และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนใหม่ ๆ ทั้งการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบมวลชน 
ตลอดจนสื่อที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดีย (Multimedia) ชุดการสอน ( Instructional Module) วีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Video) การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 

  2.1.4 นวัตกรรมการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา
การวิจัยสถาบัน 
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  2.1.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการใช้สารสนเทศ มาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานสถานศึกษา เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ฐานข้อมูลครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ฐานข้อมูล  
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ 

 2.2 การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

  2.2.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ และสื่ออุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ที่ครูน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  

  2.2.2 นวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับ 
เน้นให้ผู้เรียนใช้เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง เช่น ชุดการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติ ใบงาน แบบฝึก หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม 

 2.3 การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรม แบ่งออกได้ 2 ประเภท 
คือ 

  2.3.1 ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอน (Product/ 
Invention) เช่น บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน  หนังสือเสริม
ประสบการณ์ ชุดสื่อประสมวีดิทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง เกม นิทาน การ์ตูน เพลง ใบงาน แบบฝึก 
ชุดฝึก 

  2.3.2 เทคนิควิธีการสอน รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ (Instructional/Model) 
เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้  
แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction) การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เทคนิคการปรับ
พฤติกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะ การท างานกลุ่ม รูปแบบการสอน หรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักวิชาการพัฒนาขึ้น ประเภทของนวัตกรรมที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่ า 
นวัตกรรมจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น ชุดการเรียนรู้ ชุดการสอน 
ชุดเกม แบบฝึกทักษะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิทาน ฯลฯ และนวัตกรรมที่เป็นนามธรรม เช่น 
เทคนิค วิธีการสอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ  
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 พระปิฎกโกศล (2562) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษานั้น แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท 
คือ 1) นวัตกรรมด้านสื่อการสอน 2) นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 3) นวัตกรรม 
ทางด้านหลักสูตร 4) นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล 5) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 สรุปได้ว่า ประเภทของนวัตกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1) นวัตกรรมส าหรับนักเรียน เช่น สิ่งประดิษฐ์สื่อการสอน บทเรียนส าเร็จรูป ใบงาน 

แบบฝึกหัด วิดีทัศน์ แผ่นพับ ชุดฝึกพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2) นวัตกรรมส าหรับครู เช่น แผนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริ ง

(Authentic Instruction) รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) การสอน
แบบศูนย์การเรียน การสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้โดยใช้บทบาท
สมมต ิ

 3) นวัตกรรมด้านหลักสูตร เช่น หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตร
กิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 

3. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 
 การสร้างนวัตกรรม นักวิชาการจะใช้รูปแบบการวิจัย และพัฒนา เพ่ือค้นหาทฤษฎี  

แนวคิด สร้าง หรือพัฒนานวัตกรรม และตรวจสอบคุณภาพ เป็นระเบียบวิธีในการสร้างนวัตกรรม โดย
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนักวิชาการให้รายละเอียดไว้ ดังนี้ 

 ชาลชมิดต์, และคิเลี่ยน (Schaarschmidt, & Kilian, 2014) ได้พัฒนาแบบจ าลองของ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่คล้ายคลึงกับแบบจ าลองสเตจ-เกต โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ค้นพบ (Discovery) 2) แนวคิด (Concept) 3) พัฒนา (Development) 4) ทดสอบ (Testing) 
5) แนะน าตัวกับตลาด (Market Introduction) ในขณะที่งานวิจัยของ นากาโน, สเตฟาโนวิทซ์, และวิค 
(Nagano, Stefanovitz, & Vick, 2014) น าเสนอกระบวนการจัดการนวัตกรรมในรูปของแบบจ าลอง
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) หาโอกาส (Prospection) 2) สร้างแนวคิด (Ideation) 3) กลยุทธ์ 
(Constructing Strategies) 4) ระดมทรัพยากร (Mobilizing Resources) 5) ด าเนินงาน (Implementation) 
และ 6) ประเมินผล (Evaluation) 

 จินตนา ศรีสารคาม (2554) ได้ท าการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากขั้นตอนที่ 1 
และจัดท างบประกอบโครงการ 3) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร้างเครื่องมือ
เพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดสอบใช้โปรแกรมในภาคสนาม และ 5) การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามจริง  

 อนันต์ พันนึก (2554) ที่ได้ท าการวิจัย และพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ด าเนินการวิจัย และพัฒนา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบ
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แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 2) การสร้างรายละเอียด
โปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ  
ของโปรแกรม และ 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนามโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

 สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างหรือการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้มี เป้าหมายส าคัญเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียน 
มีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรซึ่งเป็นสภาพที่หลักสูตรคาดหวังให้เกิดขึ้น 2) การศึกษาและ
เลือกนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ ให้หลากหลายจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท า
ให้ครูนักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกนวัตกรรมที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ได้  
3) การออกแบบนวัตกรรม ซึ่งเป็นการก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระ องค์ประกอบรูปแบบของนวัตกรรม 
ว่าควรมีลักษณะอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีกระบวนการ กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือปัญหาการเรียนรู้อย่างไร 4) การสร้างนวัตกรรม เป็นขั้นตอนที่ครูนักวิจัยท านวัตกรรมตามที่
ออกแบบไว้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ และ 5) การตรวจสอบคุณภาพ
ของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมที่ส าคัญ 

4. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
 ประโยชน์ของนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน โดยนวัตกรรมจะช่วย

ประหยัดเวลา สะดวก ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 

 ส าลี รักสุทธี (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของนวัตกรรมว่าเป็นเครื่องอ านวย 
ความสะดวกใหผู้้สอนสามารถสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นในเรื่อง การอธิบายนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการสอน 
อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นเร้าความสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้น ท าให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียน มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนและเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของครูได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เอกชัย ภูผา (2559) ยังได้
กล่าวถึงประโยชน์ของนวัตกรรมส าหรับผู้ เรียนไว้ ดังนี้ นวัตกรรมจะท าให้ผู้เรียนมีโอกาส ใช้
ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสตัดสินใจเลือกเรียนตามช่องทาง 
ที่เหมาะกับความสามารถ ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สรุปได้ว่า นวัตกรรม มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและผู้สอน โดยจะสามารถช่วย
ประหยัดเวลา สะดวก ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิมความสนใจให้แก่ผู้เรียน และท าให้
ได้รับความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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5. การประเมินคุณภาพนวัตกรรม  
 การน านวัตกรรมไปใช้หรือเผยแพร่ จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ

นวัตกรรม เพ่ือให้แน่ใจว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้  
เด็กพิการเกิดคุณภาพการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ และช่วยสะท้อนประสิทธิภาพการสอนของครู  
โดยชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (2557) ให้ความหมายของการประเมินคุณภาพนวัตกรรม หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่านวัตกรรม โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกัน 
หรือผ่านการเก็บรวบรวบข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประเมิน แล้วจึงตัดสินหรือประเมินคุณค่าของสื่อ
หรือสิ่งนั้น  

 การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินคุณภาพนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญ เพราะหากเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพของนวัตกรรมไม่สามารถวัดได้ตรง หรือครอบคลุม
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแล้ว เครื่องมือนั้นก็จะขาดประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือไปในทันที 
ส่งผลให้ผลการประเมินหรือการตัดสินนั้นคลาดเคลื่อนไปด้วย สมบูรณ์ ชิตพงศ์  และเตือนใจ เกตุษา 
(2555) ได้กล่าวว่าในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินคุณภาพนวัตกรรม มีขั้นตอน 
ในการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพ โดยการนิยามหรือ 
การให้ความหมาย ขอบข่าย รายละเอียด คุณสมบัติของสิ่งนั้น ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาหลักการ 
ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา หรือสอบถามผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น เช่น นักวิชาการ ครูที่มีประสบการณ์
ในการสอน 2) ก าหนดชนิดของเครื่องมือในการวัด โดยค านึงจากลักษณะของสิ่งที่วัด เครื่องมือที่สร้าง
จะน าไปวัดและประเมินกับนวัตกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างไร รวมถึงต้องทราบลักษณะข้อดี 
ข้อเสียของเครื่องมือนั้นด้วย ชนิดของเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการประเมิน เช่น แบบประเมิน
นวัตกรรม แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น 3) ด าเนินการสร้างเครื่องมือ  
4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดนั้นกระท าเป็น 2 ตอน 
คือ การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเป็นรายข้อ และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ 
5) สร้างเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน การสร้างเกณฑ์เพ่ือการแปลความหมายคะแนนเป็น 
การบ่งบอกถึงระดับคุณภาพของนวัตกรรม โดยทั่วไปการก าหนดเกณฑ์ มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ 
การสร้างจากเกณฑ์หรือสภาพของกลุ่ม เกณฑ์แบบนี้จะเป็นสภาพโดยปกติ (Norm) ของกลุ่มที่ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล ถ้าเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรทั้งประเทศก็เรียกว่า เกณฑ์ปกติระดับชาติ  
(National Norm) หรือถ้าเป็นเกณฑ์ปกติในระดับโรงเรียน (School Norm) เป็นต้น ลักษณะที่สอง 
คือ การสร้างเกณฑ์จากลักษณะของสมรรถนะ (Competency) เกณฑ์ที่ได้จากวิธีการนี้เป็นไปใน
ลักษณะของการก าหนดว่า เด็กจะมีสมรรถภาพจากการใช้นวัตกรรมเป็นจ านวนเท่าใด ถึงจะมี
ความสามารถนั้น ๆ ลักษณะในการสร้างเกณฑ์มี 3 ลักษณะ คือ 1) ก าหนดเกณฑ์การผ่านใน 
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แต่ละสมรรถนะย่อย ซึ่งโดยทั่วไป มักจะนิยมก าหนดเกณฑ์ในการผ่าน 80 % จึงจะถือว่ามี
ความสามารถในสมรรถนะย่อยนั้น ๆ 2) การก าหนดเกณฑ์เป็นจุดตัดของแบบประเมินทั้งฉบับ วิธีนี้ 
เมื่อได้ประเมินแล้ว ก็มีการทดสอบว่านวัตกรรมนั้นได้คะแนนทั้งหมดกี่คะแนน จึงจะถือว่านวัตกรรม
นั้นมีคุณภาพ โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าจุดตัดระหว่างผู้รู้ และไม่รู้จากการใช้แบบประเมิน ซึ่งวิธีการ
ในการหาจุดตัดมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับผู้สร้างแบบประเมินนั้นจะพอใจหลักการใด 3) การก าหนด
เกณฑ์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและช่วงของระยะห่างคะแนนของแต่ละรายการ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับ  
มีการแปลผล ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง 
มีระดับความเหมาะสมปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 6) เขียนรายงาน (Progress 
Report) และคู่มือการใช้เครื่องมือ (Evaluate Manual)  

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ได้กล่าวถึงการตรวจคุณภาพของนวัตกรรม คือ การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ว่านวัตกรรมนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม หรือสอดคล้องกับ
ปัญหาการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งวัยของผู้เรียนหรือไม่ วิธีการตรวจสอบท าได้  โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์สูงในเรื่องนั้น ๆ อย่างน้อย 3 คนได้อ่านหรือตรวจสอบว่านวัตกรรม
นั้นมีคุณภาพและเหมาะสมน าไปใช้ได้หรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน  
ให้ด้านความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ความชัดเจน ความสมบูรณ์ครบถ้วนในด้านเนื้อหาสาระ ภาพหรือเสียง ความเป็นไปได้  
ในการน าไปใช้จริง และความเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ในกรณีที่ผล  
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข ก็ควรปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้นวัตกรรมมีคุณภาพดีขึ้น 

 สรุปได้ว่า การประเมินคุณภาพนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่า
นวัตกรรมโดยมีการสร้าง และออกแบบการประเมิน ที่หลากหลาย ในการสร้าง หรือออกแบบ 
แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 5 คน เพ่ือประเมิน
ความสอดคล้องของเนื้อหา โดยใช้ค่า IOC เพ่ือให้แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมินคุณภาพของนวัตกรรม 

 
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ 

การจะพิจารณาว่าโครงการที่ด าเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็น
โครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการด าเนินการหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการด าเนินการ
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โครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง เป็นโครงการที่มีคุณค่า 
มากน้อยเพียงใด จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินโครงการเพ่ือพิจารณาตามข้อมูลดังกล่าว 

1. ความหมายของโครงการ 
 ค าว่า โครงการ มีผู้ ให้ความหมาย หลากหลายต่าง  ๆ ดังนี้ ราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้ ปกรณ์ ปรียากรณ์  (2557)  
ให้ความหมายของโครงการว่า เป็นงานส าคัญประเภทหนึ่งที่ถูกก าหนดขึ้น ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ  
ทัศน์พล เรืองศิริ (2559) ที่ได้ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง แผนงาน หรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ เป็นแผนงานหรือกิจกรรมที่มิใช่งานประจ า แต่มีความส าคัญ มีการก าหนดเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบและงบประมาณไว้อย่างชัดเจน  

 สรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้อย่างเด่นชัด มีกิจกรรมที่เหมาะสม 
มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาการด าเนินงานไว้ชัดเจน โครงการประกอบด้วย
งานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน  

2. ความหมายของการประเมินโครงการ  
ความหมายของการประเมินโครงการ นักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 การประเมินโครงการ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศต่าง ๆ แล้วน ามา
พิจารณาตัดสินโครงการในแต่ละระยะ โดยน าสารสนเทศที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าควรจะด าเนินการต่อ หรือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ขยายผล ระงับหรือ
ยกเลิกโครงการ (กมลานันท์ บุญกล้า, 2559)  

 นักวิชาการที่ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการที่สอดคล้อง กับความหมาย
ดังกล่าวข้างต้น ทัศน์พล เรืองศิริ  (2559) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า  
เป็นกระบวนการในการตัดสินค่าของสิ่งใด ๆ ของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยมีการน า
สารสนเทศมาเทียบเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบ่งชี้คุณค่าของ
โครงการ หรือแผนงาน มีนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการว่ามี 
ความสอดคล้องกับกระบวนการ ดังนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2555)  
ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า กระบวนการเชิ งระบบ เพ่ือการตรวจสอบหรือบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ  

 ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ นอกจากนั้น สุภาพร พิศาลบุตร (2555) ได้ให้ความหมายของ
การประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนิน
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โครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่า   
จะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น เพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 
สอดคล้องกับ สุวิมล ติรกานันท์ (2555) รัตนะ บัวสนธ์ (2556) และจงกล พิพิธภักดี (2557) ที่ให้
ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง เป็นกระบวนการบรรยายเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
เป้าหมาย มีจุดเด่น จุดด้อย ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดีขึ้นอย่างไร หรือไม่ควรท าโครงการนั้นอีกต่อไป 

 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ
อย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น เพ่ือการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติ 
การด าเนินงาน โครงการนั้นหรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็น
แนวทางด าเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 

3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ  
 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ เพ่ือใช้ในการวางแผนโครงการ การก าหนด
วัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรค ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ รวมถึงการวางแผน 
เพ่ือจัดโครงการต่อเนื่อง นักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้
สอดคล้องกับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) ดังนี้ 1) ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 
ที่น าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง  ๆ 
ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 2) ช่วยท าให้
การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานของโครงการมีความชัดเจน 3) ช่วยให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ  4) ช่วยให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยว่า
จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไป ยกเลิกหรือปรับขยายการด าเนินโครงการต่อไป 5) ช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 
และ 6) ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วย
ตนเองจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการ ได้แก่ 1) ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
เช่น จุดเด่น จุดด้อยของโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการข้อมูล
บอกประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ  
การปรับปรุงโครงการ และการจัดโครงการต่อเนื่อง 2) ช่วยท าให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติอย่างได้ผล และ 3) ช่วยเสริมแรง สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ  
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4. รูปแบบในการประเมินโครงการ  
 ในการประเมินโครงการนั้นมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย ผู้ประเมินจึงควร

เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการฯ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557) ได้กล่าวถึงรูปแบบ 
การประเมินแบบต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน 9 รูปแบบ มีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

4.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) 
  ไทเลอร์ (Tyler, 1996) เป็นผู้วางรากฐานในการประเมินมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930  

เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมายของการประเมินว่าการประเมิน คือ  
การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่า
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมิน  
ได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด 
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า 
แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 

  ไทเลอร์มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้น ประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ล าดับขั้น  
ของการประเมินการเรียนการสอน ได้แก่ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน 
ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้  เลือกวิธี 
การเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ และท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการนั้นมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการทางการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเขียน  
ในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
3) ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนท าการเรียนการสอน 4) เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม 5) ท าการทดสอบ
ผู้เรียน เมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว 6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ และมีนักเรียนร้อยละเท่าไร  
ที่ผ่านเกณฑ์ 7) น าผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ต่อมาในปี 1986 ไทเลอร์ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 1986) 
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)  
2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating The Learning Plan) 3) การประเมินเพ่ือแนะแนว 
ในการพัฒนาโครงการ (Evaluation To Guild Program Development) 4) การประเมินเพ่ือน า
โครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทาง



30 

การศึกษา (Evaluation The Outcome Of An Educational Program) และ 6) การติดตาม (Follow Up) 
และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เป็นรูปแบบการประเมินเพ่ือตัดสินว่า
จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยจะก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการในอันดับแรก และจัดเนื้อหา
ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ จากนั้นจึงท าการทดสอบผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน 
เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน แล้วจึงท าการทดสอบผู้เรียนหลังจบการเรียนการสอนนั้น น าผล
คะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกัน และหาจุดบกพร่องเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4.2 รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin) 
  อัลคิน (Alkin, 1969) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่ เรียกว่า ตัวแบบซีเอสอี  

(CSE : Center for The Study of Evaluation Approch) จุดเน้นของการประเมินตามแนวคิด
ของอัลคิน คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า  
เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่
เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 

  จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของอัลคินนั้น การประเมิน 
จะประกอบด้วย การจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจ ในการประเมินจ าเป็น
จะต้ องประเมินในเรื่ องต่ างๆ 5 ด้ าน ได้ แก่  1) การประเมินระบบ (System Assessment) 
เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของระบบ เพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวัง 
ที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้เราสามารถก าหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม  
สิ่งที่จะต้องศึกษา ได้แก่ ความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ 2) การประเมินการวางแผน
โครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการเพ่ือหาข้อมูลข่าวสาร
มาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดง 
ความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับประเมินผลที่จะได้รับจากการใช้วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วย 
เพ่ือให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากเกณฑ์ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน 3) การประเมิน
การน าไปใช้เพ่ือการด าเนินโครงการ (Program Implementation) เป็นการประเมินขณะที่โครงการ
ก าลังด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่าการด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้
หรือไม่ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้เพียงไร  4) การประเมิน เพ่ือ
ปรับปรุงโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
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และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ดังนั้น นักประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบ 
ของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืน เพ่ือน ามาใช้ ในการปรับปรุงโครงการต่อ ไป 5) การประเมิน 
เพ่ือการยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้ นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสาร
รายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจเพ่ือใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของโครงการ และศักยภาพ  
ในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ หรือน าไปใช้กับโครงการในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้กว้างขวาง
เพียงใด ในขั้นนี้ ข้อมูลที่ได้จากนักประเมินจะท าให้ผู้บริหาร ได้ตัดสินใจว่า ควรจะด าเนินกับโครงการ
ในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก เป็นต้น  

  สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินของอัลคินจะเน้นการประเมินเพ่ือตัดสินใจ 
ซึ่งจะประกอบไปด้วย การจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินระบบ  
ซึ่งจะอธิบายหรือพรรณนาสภาพของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น 
2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ 3) การประเมินการน าไปใช้เพ่ือการด าเนินโครงการ 
(Program Implementation) เป็นการประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า
การด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ 4) การประเมินเพ่ือปรับปรุง
โครงการ 5) การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (Program Certification) เพียงใดในขั้นนี้ข้อมูลที่
ได้จากนักประเมินจะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า ควรจะด าเนินกับโครงการในลักษณะใด  
อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก 

4.3 รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus) 
  โพรวัส (Provus, 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการเปรียบเทียบ

ผลการปฏิบัติการกับมาตรฐาน หรือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผล  
การปฏิบัติการของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จาก 
การใช้แผนงาน คือ ความไม่สอดคล้องที่สัมพันธ์กับขั้นตอนต่าง  ๆ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การออกแบบ
โครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานก าหนดกระบวนการด าเนินงาน และก าหนด
ผลที่คาดหวังซึ่งจะได้รับจากการด าเนินงาน ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิด 
การด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใช้เพ่ือการด าเนินงาน ขั้นที่ 4 ผลผลิต และ 
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนการประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐาน
ตามความคาดหวังของโครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินทุกอย่างต้องด าเนินไปโดยการหา ข้อมูล
ใหม่และท าการตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานที่วางไว้เป็นเกณฑ์ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้หาข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง 



32 

  การประเมินในแต่ละขั้นตอน ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ  
ด้วยวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งประกอบด้วย การถามตนเอง เพ่ือให้ได้ค าตอบว่าท าไม
จึงเกิดข้อบกพร่องนั้น ๆ  มีอะไรเป็นสาเหตุและมีวิธีการใดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น 
เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงขั้นที่ 5 แล้วถ้าจะด าเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องท าการออกแบบใหม่ 
โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของปัจจัยเบื้องต้นใหม่ 

  สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินของโพรวัส คือการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการ
กับมาตรฐาน ค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลการปฏิบัติการของแผนงาน และ
เมื่อพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ ด้วยวิธีการแก้ปัญหา จากการถามตนเอง 
แล้วเริ่มวงจรใหม่ ออกแบบใหม่โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน 

4.4 รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven) 
  สคริฟเวน (Scriven, 1967) เป็นนักคิดนักปรัชญาที่ส าคัญคนหนึ่งของวงการ

ประเมินที่ให้ความส าคัญกับการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) ซึ่งได้เสนอแนวความคิดว่าสิ่งที่ 
นักประเมินต้องท า คือ ให้ข้อสรุปเชิงประเมิน (Evaluation Conclusion) และนักประเมินต้องมี
บทบาท 3 ประการ คือ การเป็นผู้ตัดสินคุณค่าการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการท าการประเมิน  
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ  โดยมีจุดเน้นของการประเมินคือ 1) การประเมิน 
ความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
จะมีบทบาทของการตัดสินคุณค่าของกระบวนการด าเนินงานโครงการเพ่ือเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ และเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนิน
โครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  2) การประเมินผลสรุปรวม  (Summative Evaluation) 
เป็นการประเมินสรุปผลของโครงการ ซึ่งจะประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการแล้ว จะมีบทบาท
ของการตัดสินคุณค่าของผลที่ได้รับจากโครงการเพ่ือเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการ 
และหาจุดเด่น หรือจุดบกพร่องของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การตัดสินใจการด าเนินโครงการ 
ในรอบต่อไปหรือยุติ ปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 3) การประเมิน
คุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ภายในตัวโครงการ ยกเว้น
ผลผลิตหรือผลกระทบของโครงการ เช่น การประเมินจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย เนื้อหา กระบวนการและ
กิจกรรมของโครงการ คุณภาพของเครื่องมือตลอดจนเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมิน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นต้น 4) การประเมินผลส าเร็จ (Pay-off Evaluation) เป็น 
การประเมินผลที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับผลจากโครงการหลังจาก การด าเนินโครงการ 
แล้วเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก เช่น การประเมินผลที่เกิดจากการสอน
ของครูที่มี ต่อนักเรียน หรือผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง 
เป็นต้น  นอกจากนี้  สคิพเวน  ยังได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลที่ เกิดขึ้นทั้ งหมด 
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อันเนื่องมาจากโครงการ (All Relevant Effect) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้คาดหวังจะให้เกิด และ 
ผลที่มิได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ เป็นผลที่เกิดขึ้นจริง ๆ จากการด าเนินโครงการซึ่งอาจเป็นผลในทางที่ดี  
พึงปรารถนาและไม่ดี ที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้ การประเมินโครงการในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า 
การประเมินที่ไม่อิงเฉพาะวัตถุประสงค์ (Goal-Free Evaluation) ดังนั้นในการประเมินโครงการ 
ตามแนวคิดของสคริพเวน  นอกจากจะต้องประเมินผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์แล้วจะต้อง
ประเมินผลที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ของโครงการอีกด้วย  ซึ่งการน ารูปแบบ 
การประเมินของสคริพเวนมาประยุกต์ใช้เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน  มีจุดเด่นที่แตกต่าง 
จากรูปแบบการประเมินอ่ืน คือ เน้นการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลสรุปรวม 
นอกจากนั้น ยังเสนอให้พิจารณาว่า ประสิทธิผลของโครงการไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลที่เกิด 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น แต่ควรพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 
ผลตามท่ีคาดหมายและผลข้างเคียงท้ังผลทางบวกและผลทางลบ 

  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการตามรูปแบบของสคริฟเวนจึงเป็นการประเมิน 
เพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ ควรมีการหาความต้องการจ าเป็นของผู้ที่ได้รับผลของโครงการเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ ควรมีการประเมินความก้าวหน้าในระหว่างด าเนิน
โครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและการประเมินผลสรุป
รวมโดยพิจารณาประสิทธิผลทั้งหมดของโครงการทั้งประสิทธิผลตามท่ีคาดหมายและผลข้างเคียง  

 4.5 รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 
  สเตค (Stake, 1975) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของครอนบาค

และสคริฟเวนเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ รูปแบบการประเมินของสเตค ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ 
นักประเมินน ามาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมินตามความคิดเห็น
ของสเตค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายและการตัดสินคุณค่าของโครงการหรือ  
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ 
จุดมุ่งหมายของการประเมิน มี 2 ประการ คือ เพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาบรรยายเกี่ยวกับ
โครงการนั้น และเพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ 
โดยสเตคได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตาม
โครงสร้างของรูปแบบนี้ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย (Description 
Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgment Matric) และได้เสนอว่าก่อนบรรยายหรือตัดสิน
คุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์หลักการและเหตุผล ของโครงการนั้น ๆ  
ด้วยการประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ 
เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่
น ามาใช้เพ่ือการอธิบายและการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินนี้  ได้จ าแนกสิ่งที่ต้องพิจารณา 
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ในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ ต่อมา คือ กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง 
กิจกรรมด าเนินตามกิจกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ 
นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น และสุดท้ายผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิต
ที่ได้จากโครงการ ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลการบรรยายก่อน คือ ต้องมีการศึกษา
ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น  
การปฏิบัติและผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้และมาตรฐาน  
ที่คาดว่าจะให้เกิดข้ึนแล้วตัดสินใจ  

  สรุปได้ว่า กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายและการตัดสินคุณค่าของโครงการ 
หรือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ 
จุดมุ่งหมายของการประเมิน ซึ่งมีสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมิน 3 ส่วน คือ สิ่งน าหรือปัจจัย
เบื้องต้น (Antecedents) กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน 
(Outcome) 

 4.6 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
  สตัฟเฟิลบีม, และคณะ (Stufflebeam, D.L., et al., 1990) ได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า การประเมินรูปแบบซิป ย่อมาจากค าว่า Context Input 
Process และ Product Model เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ 
คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

  การน าการประเมินไปใช้เพ่ือการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ วิธีการประเมิน
ตามรูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม จะต้องมีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการความจ าเป็น เพ่ือจัดท า
โครงการหรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการและการก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง  ๆ 
การประเมินสภาพแวดล้อมท าได้โดยการศึกษาอิทธิพลหรือแรงกดดันต่าง ๆ ของสิ่งภายนอกโครงการ
ว่ามีต่อโครงการหรือไม่อย่างไรหรืออาจจะประเมินโครงการโดยการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  
หรือจุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคล้องกับความจ าเป็นนโยบาย หรือปรัชญาของสถาบันหรือไม่  
2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินว่าปัจจัยที่ต้องการมีอะไรบ้าง 
พอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้ มีโปรแกรมหรือทางเลือกใดที่ควรด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือถ้าประเมินโครงการที่ด าเนินไว้ ผลจากการประเมินปัจจัยก็จะให้ค าตอบว่ า 
การด าเนินโครงการที่ท าไปนั้นได้ด าเนินไปตามแผนที่เหมาะสมหรือไม่ 3) การประเมินกระบวนการ 
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(Process Evaluation) เป็นการประเมินว่าได้น าโครงการไปปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ 
การประเมินกระบวนการท าได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินก่อนน าไปปฏิบัติจริง และประเมิน
กระบวนการขณะปฏิบัติอยู่  โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการด าเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม  4) การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นไป ตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 
ซึ่งอาจท าได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุดลง การประเมินผลผลิตช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง 
การล้มเลิก หรือการปรับขยายโครงการถ้าจะท าต่อไป  

  สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) หรือการประเมิน
รูปแบบซิป นั้น คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ 
คือ สามารถใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยจะประเมินด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
 2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

 4.7 รูปแบบการประเมินโครงการของ เคิร์กแพตทริก (Kirkpatrick) 
  เคิ ร์ กแพตทริ ก  (Kirkpatrick,  1975) แห่ งมหาวิทยาลั ย  วิ สคอนซินแห่ ง

สหรัฐอเมริกา อดีตประธานสมาคมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (ASTD : The American Society 
for Training and Development) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และการประเมินผล 
การฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรม นั้นเป็นการช่วยเหลือบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่ งถือว่า 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรม การฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด” การฝึกอบรม 
เป็นกิจกรรมปกติ ที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยมุ่งว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  แนวทางการประเมิน ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเคิร์กแพตทริค เสนอว่า 
ควรด าเนินการตามประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ 1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ ความรู้สึก หรือความพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
2) ประเมินการเรียนรู้  (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียน โดยตรวจสอบ 
ให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) 3) ประเมิน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการตรวจสอบ ว่าผู้ผ่านการอบรม
ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่  4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือ
เกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์กรดีขึ้น หรือมีคุณภาพมากข้ึนหรือไม่ 
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  สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการของ เคิร์กแพตทริก เป็นการฝึกอบรม
บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผ่านการฝึกอบรมและมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 4.8 รูปแบบการประเมินโครงการของแพตตัน (Patton) 
  แพตตัน (Patton, 1978) ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ยึดประโยชน์

ใช้สอย (Utilization – Focused Evaluation) เพ่ือแก้ปัญหาของการประเมิน โดยเฉพาะประเด็น 
ที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินแล้วไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้หรือผู้บริหาร  มองว่าผล 
การประเมินไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจ แพตตันจึงได้เสนอแนวคิด และแนวทาง
ในการประเมิน ดังนี้ 1) หลักในการประเมิน การประเมินโครงการนักประเมินควรให้ความส าคัญ 
กับผู้บริหาร หรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้น ๆ ค าถามเพ่ือการประเมินหรือตรวจสอบ 
ควรเกิดจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็นของนักประเมิน เป็นกรอบ
แนวในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินตามแนวคิดนี้จะท าให้ผลการประเมิน 
มีโอกาส น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น 2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน แพตตัน 
ได้เสนอแนวทางในการประเมิน โดยเฉพาะการด าเนินการเพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์การประเมิน โดยแบ่ง
กิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ จ าแนกประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในขั้นตอนนี้ 
นักประเมิน จะต้องพิจารณาว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน หรือผู้ที่ต้องการใช้ผล
ประเมิน เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนอ่ืน ๆ ต่อมา คือ 
การสัมภาษณ์สอบถามผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมความเห็น หรือความต้องการว่า กลุ่มบุคคลนั้น 
ต้องการทราบผลการด าเนินงานโครงการในลักษณะใดบ้าง ต้องการใช้  ข้อมูลการประเมินในเรื่องใด 
หรืออยากรู้อะไร และสุดท้าย การจัดหมวดหมู่ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการ
ใช้ข้อมูล ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แล้วก าหนดเป็นโครงการค าถามหลัก ๆ เพ่ือการประเมิน 
เช่น การด าเนินงานโครงการท าได้ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง ผลการด าเนินงาน
ของโครงการท าได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้
หรือไม่ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเจตคติเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือการด าเนินโครงการ
ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น หลังจากการด าเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว
นักประเมินจึงก าหนดวัตถุประสงค์ ของการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นค าถามการประเมิน ของกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปก็ด าเนินการตามกระบวนการ
ประเมินตามปกต ิ

 สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการของแพตตัน เป็นรูปแบบเพ่ือแก้ปัญหา 
ของการประเมินโดยประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)หลักการในการประเมิน 2) ขั้นตอน 
การด าเนินการประเมิน 3) การจัดหมวดหมู่ค าถาม  
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 จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการ การประเมินโครงการฯ ในครั้งนี้                 
ผู้ประเมินใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการฯ เนื่องจากเป็น
รูปแบบการประเมินท่ีมีความหมาะสมกับการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวที่สุด  

 
หลักการและแนวคิดการประเมินโครงการโดยใช้การประเมินรูปแบบซิป 
 หลักการและแนวคิดการประเมินโครงการโดยใช้การประเมินรูปแบบซิปเป็นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิด มีวิธีการทางการวัดและประเมินผลได้อย่างน่าสนใจ การประเมิน 
รูปแบบซิปเป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

เชาว์ อินใย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดการประเมินรูปแบบซิปได้เป็นที่ยอมรับกัน 
อย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิด วิธีการทางการวัดและประเมินผลได้อย่างน่าสนใจ การประเมิน
รูปแบบซิปเป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหาร
โครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน คือ  
การใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมิน กับ
ฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศ
ให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันการมีอคติ   
ในการประเมิน แบ่งประเด็นการประเมินผล ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) การประเมินด้านบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
ให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ          
เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะท าสนองปัญหาความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์
ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือนโยบายหน่วย หรือไม่เป็น
โครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 

 การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะท า           
ในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร  
เป็นต้น (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2559) 

2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น หรือปัจจัยพ้ืนฐาน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน
เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยี และแผนการด าเนินงาน เป็นต้น การประเมินผลแบบนี้
จะท าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยน าร่องเชิงทดลอง (Pilot 
Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาท างานให้ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลนี้
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จะต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไร และตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด ใช้แผนการด าเนินงานแบบใด 
และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกหรือไม่อย่างไร (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2559) 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่าง             
การด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา  
แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม 
เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐานทุกขั้นตอนการประเมินกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น 
หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ มักจะไม่
สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า 
การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ การหาข้อบกพร่องของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ
หรือการด าเนินงานตามแผนนั้น หาข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ  

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณา ในประเด็นของการยุบ เลิก 
ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ และการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์  
(Outcomes) ของโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และ
กระบวนการร่วมด้วย จะเห็นได้ว่า การประเมินรูปแบบซิปเป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนด วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
ก าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมิน 
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน              
ที่ชัดเจน 

 เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ  เพ่ือจ าแนกประเภทของ            
การประเมินผลโครงการโดยละเอียดแล้ว เราสามารถจ าแนกได้ว่าการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะ 
ดังต่อไปนี้ 

 1) การประเมินผลโครงการก่อนการด าเนินงาน (Pre - Evaluation) เป็นการประเมินว่า
มีความจ าเป็น และความเป็นไปได้ในการก าหนดให้มีโครงการ หรือแผนงานนั้น ๆ หรือไม่ บางครั้ง
เรียกการประเมินผลประเภทนี้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) หรือการประเมิน
ความต้องการที่จ าเป็น (Need Assessment) 

 2) การประเมิ นผลโครงการขณะด า เนิ น งาน  (On-Going Evaluation) เป็ น 
การประเมินผลโครงการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Monitoring) และการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการ 
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การประเมินผลผลิต วัตถุประสงค์ของโครงการความต้องการ/การสนับสนุน/การให้ความร่วมมือของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร/ระบบข้อมูล นโยบายของโรงเรียน แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัสดุ/อาคาร/
สถานที่/งบประมาณ/บุคลากร ระยะเวลา/เกณฑ์การปฏิบัติงานจัดท าโครงการ จัดอบรม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานการแก้ปัญหา ประสิทธิภาพด้านด าเนินงาน 

 3) การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  (Post - Evaluation) เป็น 
การประเมินว่าผลของการด าเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ 

 4) การประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็น 
การประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดการด าเนิน  โครงการหรือแผนงาน โดยมี             
วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบผล (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2559) 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ การประเมินผลโครงการนั้น ต้องมีเกณฑ์ และตัวชี้วัด 
(Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการให้ทราบเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ  ได้แก่            
1) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพ           
ต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการต่อผู้บริการ ประเภทการประเมิน 
ลักษณะการตัดสินใจ สภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) ปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation) เลือก/ปรับ
วัตถุประสงค์ การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน เลือกแบบ/กิจกรรม/ปรับเปลี่ยนปัจจัยเบื้องต้น ปรับปรุง
แผนงาน กระบวนการปรับปรุง/ขยาย/ล้มเลิก ยุติโครงการ 2) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)             
มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับความเสี่ยงของโครงการ 3) เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี้วัด เช่นระดับความพอเพียง
ของทรัพยากร การขาดแคลนปัจจัยการผลิตและปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น 4) เกณฑ์ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
เป็นต้น 5) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ตัวชี้วัด คือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรม
ระหว่างเพศระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 6) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายรวมกิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไปมีความเหมาะสมเพียงใด เป็นต้น 
7) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจ สมรรถนะ
ด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ 8) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
(Externalities) ตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบ         
ด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได้ดี  
ซึ่งจะครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้         
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ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผลจะต้องน าเกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
และบริบทของโครงการด้วย 

 สรุปได้ว่า การประเมินรูปแบบซิป เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด
ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง  4 ด้าน ก าหนดประเด็น       
ของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้          
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน            
โดยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน นอกจากจะท าให้ทราบคุณค่าของโครงการแล้ว ยังช่วยให้สามารถ
ค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับโครงการ รวมถึงน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้สามารถ
ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เพ่ือรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้จัดตั้ง
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้ง
การจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 

 ในปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ที่ 7 
ถนนริมคลองชลประทาน สะพาน 8 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายชัยพร พันธุ์น้อย 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี  

2. บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 
 2.1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการ หน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 2.2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษา ส าหรับคนพิการ  
 2.3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  
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 2.4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ  
 2.5 ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการ

ทางการศึกษา  
 2.6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 2.7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับ

คนพิการในจังหวัด 
 2.8 ภาระหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหน้าที่ คือ การให้บริการการศึกษาแก่

ประชาชน จึงน าหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การมี
ส่วนร่วม การก าหนดตัวบ่งชี้การวัดผลด าเนินงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การวัด
และการตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน และการให้รางวัลตอบแทน มาบรูณาการเข้ากับการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี มีการแบ่งกรอบภาระงานตาม
โครงสร้าง 4 กลุ่มบริหารงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งหน่วยบริการ เพ่ือจัด         
การเรียนการสอนให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้ครอบคลุมทั้ง 11 อ าเภอ ในจังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย 1) อ าเภอเมืองลพบุรี 2) อ าเภอพัฒนานิคม 3) อ าเภอโคกส าโรง 4) อ าเภอท่าวุ้ง5) 
อ าเภอบ้านหมี่ 6) อ าเภอสระโบสถ์ 7) อ าเภอหนองม่วง 8) อ าเภอโคกเจริญ 9) อ าเภอล าสนธิ            
10) อ าเภอชัยบาดาล และ 11) อ าเภอท่าหลวง  

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี มีการใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตรในการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทตามสภาพความพิการ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล แบ่งออกเป็น 9 ประเภทความพิการ ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา          
4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กพิการ 
มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ร่างกายเจริญเติบโต ตามวัย 
แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี  2) สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจ            
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ที่ดีงาม 3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิ นัย และอยู่ร่วม            
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 4) มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
กับวัย และ 5) มีทักษะที่จ าเป็นเฉพาะความพิการส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภท 
 
โครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 
จังหวัดลพบุร ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง             
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ  และ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิด  
หรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ             
เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาพรวม         
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อด้านวิธีการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ  
ที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและการช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษาตรงกับ ความพิการและความต้องการของเด็กพิการ 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับ  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมศักยภาพ ตามประเภทความพิการ 
เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้แก่  
1) เพ่ือผลิตและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 
จังหวัดลพบุรี ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นส าหรับเด็กพิการ 2) เพ่ือให้
เด็กพิการได้รับนวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพส าหรับการจัดการเรียนรู้ 3) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองเด็กพิการ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. งานวิจัยในประเทศ 
 มงคล ธุระ, และสราสินี  ศรีค าดี  (2555) ได้ประเมินโครงการประชุมสัมมนา                

ด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินโครงการด้านสภาพ 
แวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ
โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จ านวน 83 คน    
ซึ่งแบ่งเป็นชาย จ านวน 64 คน เป็นหญิง จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถาม
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( �̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ (2556) ได้ศึกษาการประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปใน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการสรุปได้ว่า ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ
มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการมีความพร้อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ สถานที่  และ
ระยะเวลามีความเหมาะสม ในระดับมากขึ้นไป ด้านกระบวนการ มีการวางแผน การเตรียมความพร้อม 
การบริหารโครงการ และด้านการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ มีความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป             
ด้านผลลัพธ์ พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับมากคิด           
เป็นร้อยละ 86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดงาน  
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความตระหนักในการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

 ปริวรรต สมนึก (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) วิเคราะห์รายละเอียดของวิธีการสอนเรื่อง “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” ด้วยวิธีการสอน          
แบบปกติกับวิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นหลัก 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์          
เป็นหลัก และ 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้สื่อ
วีดิทัศน์เป็นหลัก ผลการวิจัย พบว่า 1) วิธีการสอนแบบปกติ มีข้อดีคือ เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลาน้อย              
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เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ ใช้กับผู้เรียนจ านวนมากได้ สะดวก ไม่ยุ่งยาก และถ่ายทอดเนื้อหา
สาระได้มาก ส่วนข้อจ ากัด คือ เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทน้อย จึงอาจท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ
ในการบรรยาย อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจ
ผู้เรียน ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียง เนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียน
อาจเกิดความไม่เข้าใจ และไม่สามารถซักถามได้ ถ้าผู้บรรยายไม่เปิดโอกาส นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีสอน
ที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ส าหรับวิธีการสอน          
โดยใช้สื่อ วีดิทัศน์เป็นหลัก มีข้อดี คือ ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น สามารถจ าได้มาก 
และนานขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในเวลาที่ก าหนดไว้ และช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ
และมีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้ ส่วนข้อจ ากัด คือ การขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเท่ากับ
การเข้าร่วมกิจกรรมแบบเข้าชั้นเรียนปกติ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน โดยสื่อ         
วีดิทัศน์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยวิธีปกติ 3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน          
โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นหลักอยู่ในระดับมาก 

 กนิษฐา กสิผล (2560) ได้ประเมินโครงการโดยน าการประเมินรูปแบบซิปมาใช้ในการประเมิน
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยา เขตปิยมิตร จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ประเมินโครงการ
ส่งเสริมความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            
2) เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์          
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ การท า งาน 
และ 3) เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และครูในโครงการ
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการประเมินโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัยน าเข้า          
ด้านบริบท ด้านประสิทธิผล ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอด
ส่งต่อ 2) บุคลากรที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น           
ต่อการประเมินโครงการฯ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ผลการประเมินโครงการฯ            
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 ขวัญฤทัย สุวรรณ (2560) ได้ประเมินโครงการการจัดท าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  
กรณีศึกษา ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินโครงการฯ 
รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการจัดท าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน            
โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารของส านักงาน 
ป.ป.ส.และผู้ทรงคุณวุฒิ 2) กลุ่มผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์  ทั้ งในระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ และ 3) กลุ่มผู้ เข้ารับการบ าบัด             
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ผลการประเมินโครงการใน 4 ประเด็นตามการประเมิน
รูปแบบซิป คือ 1) ด้านบริบท พบว่าออกแบบหลักสูตรค่ายขวัญแผ่นดิน  มีความสอดคล้อง                
กับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 ที่มุ่งน าผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพติด                
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้  2) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่าค่ายฯ              
มีความพร้อมและสามารถใช้ทรัพยากร ในการด าเนินโครงการอย่างเหมาะสมตามแผนที่ก าหนด                
3) ด้านกระบวนการ พบว่า มีการถ่ายทอดแผนงานและน าไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
โดยการก าหนดกิจกรรมหลักของค่ายฯ เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 4) ด้านผลผลิต 
พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับอบรมจากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์  
อยู่ในระดับมาก รวมทั้งผู้จัดท าค่ายฯ มีความพึงพอใจในการจัดท าค่ายฯ เช่นเดียวกัน 

 นิยม แสงวงศ์ (2560) ได้ท าการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต ผลการประเมิน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย           
มากที่สุด ในการส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก               
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอยู่ในล าดับแรก ด้านกระบวนการ พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการปรึกษาสภาพปัญหาการท าวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักเรียน นักศึกษา และมีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน             
ทุกกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลผลิต พบว่ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน 
ความยั่งยืนมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสุด  

 วิทวัฒน์ บูระพันธ์ (2562) ได้ท าการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปท าการประเมินในด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลิต กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร จ านวน 5 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 20 คน ครูผู้สอน จ านวน 15 คน นักเรียนในโครงการฯ จ านวน 80 คน 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คน ผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในโครงการฯ จ านวน 80 คน คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 223 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง              
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะ ด้านบริบท (Context) พบว่า ควรจะมีการพัฒนา
ห้องเรียนหรือเพ่ิมห้องเรียน รวมทั้งขยายห้องเรียนให้ทันสมัยในปีต่อไป และควรจัดให้มีกิจกรรม           
การแข่งขันทักษะภายในโรงเรียนเพ่ือเตรียมตัวก่อนที่จะไปแข่งขัน ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า 
หาหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ และควรเพ่ิมคณะด าเนินการอาจจะเป็นองค์คณะกรรมการ               
ที่บริหารภายใต้ผู้อ านวยการ โดยมีการวัดและประเมินผลนักเรียนโดยแบ่งเป็นระยะ ๆ และติดตามผล
ให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพ่ือแสดงถึงข้อมูลของโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) พบว่าควรมีการ
จัดงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ให้ทันสมัย          
ต่อเหตุการณ์ และระหว่างการเรียนควรจะมีการทดสอบความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน          
ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ควรมีการส ารวจก่อนท ากิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้  
และให้มีกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ หรือการเข้าค่าย อย่างน้อยเทอมละครั้ง เพ่ือสนองความต้องการของ
นักเรียนด้วย 

 มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ (2563) ได้ท าการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัด         
การเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อิงฐานนวัตกรรมผ่านแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน กระบวนการ ผลผลิต ของโครงการฯ             
มีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะครู  จ านวน 145 คน จ าแนกเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านกระบวนการ และ            
ด้านผลผลิต จ านวน 110 และ 35 คน ตามล าดับ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านกระบวนการ มีการด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนงาน  ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ          
ทั้งในด้านการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงการด าเนินงาน ด้านผลผลิต พบว่า 
หลังเข้าร่วมโครงการคณะครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้             
ผ่านแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ มีกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  ทางวิชาชีพอยู่ในระดับดีเยี่ยม และ           
เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่             
อยู่ในระดับสูง 

 วันชัย พันเรือง (2563) ได้ประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า ประกวด 
เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา               
ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 56 คน นักเรียน ระดับ ปวช.จ านวน 260 คน นักศึกษา ระดับ ปวส.จ านวน 196 คน            
รวมทั้งหมด 490 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่             
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน  พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม 
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วิทยาลัยควรมีรูปแบบของกิจกรรมในการด าเนินงานโครงการให้หลากหลายและมีความชัดเจน       
เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านปัจจัยน าเข้า
วิทยาลัยควรมีการระดมทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงานสู่เวทีนานาชาติ 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน วิทยาลัยควรให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดโลกการเรียนรู้ และ
การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์เพ่ือจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น ด้านผลผลิตโครงการ วิทยาลัยควรส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดหรือ
ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จสู่ชุมชนและสังคมให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 
2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 เหว่ย, ก้วย, หลิน, และหยาง (Wei, Kuo, Lin, & Yang, 2012) ได้สร้างรูปแบบการประเมิน

คุณภาพนวัตกรรมปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน High School Emerging Technology Curriculum 
โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบซิปซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านบริบท เป็นข้อก าหนด
เบื้องต้นของการประเมินนวัตกรรม คือ การวางแผนพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์ของนวัตกรรม
ที่สามารถวัดผลได้ (Measurable Objectives) 2) ปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินความสามารถของ
ผู้ผลิตนวัตกรรมและแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้อ้างอิง ครูหรือผู้ผลิตนวัตกรรมควรมีทั กษะเกี่ยวกับ          
การพัฒนานวัตกรรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน ในขณะที่แหล่งข้อมูล
ที่น ามาใช้ควรมาจากแหล่งอ้างอิง หรือผู้เขียน หรือแหล่งตีพิมพ์ที่เชื่อถือได้ 3) ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือกเนื้อหาโดยเชื่อมโยงกับกฎหมายและนโยบายทางการศึกษา 
เนื้อหาอ้างอิงจากทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา และความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ กระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับการรับรู้ของผู้เรียน และกระบวนการใช้สื่อการสอน           
ที่เป็นรูปธรรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีรูปแบบหรือสีสันที่น่าสนใจ 4) ปัจจัยด้านผลผลิต 
โดยพิจารณาจากระดับการน านวัตกรรมไปใช้ เช่น สามารถน าไปใช้ได้กับทุกทักษะ ต่อมา  คือ              
ความเป็นไปได้ เช่น ต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีที่ใช้ การน าไปใช้ได้จริง มีการบูรณาการโดยใช้
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรม  

 โอมัลลี่ย์ (O’Malley, 2016) ได้ท ารายงานการประเมินโครงการนวัตกรรมส าหรับ การ
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ของสภากองทุนระดับอุดมศึกษาประเทศอังกฤษ (Higher Education 
Funding Council)  โดยมีจุ ดประสงค์ ของการประเมิน โครงการ  1) เ พ่ือศึกษาแรงจู ง ใจ           
ในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ของผู้ ให้บริการ
ระดับอุดมศึกษา 2) ผลของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ตัวแทนหน่วยงาน ผู้ให้บริการระดับอุดมศึกษา อาจารย์
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มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมดจ านวน 21 คน ผลการประเมิน พบว่า 1) กลุ่มค าเกี่ยวกับที่มาของแรงจูงใจ
ที่มีความถี่สูงที่สุด ได้แก่ นักเรียน ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย ประชากร ผู้บัญชาการ ความ เจริญ             
ในท้องถิ่น เงินทุน ตัวระบุความส าเร็จของผลงาน (KPIs) และความยั่งยืนทางการเงินขององค์กร          
โดยนักเรียน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการใช้นวัตกรรม 2) นวัตกรรมส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาและการท าวิจัย เกิดความหลากหลายทางการเรียนรู้            
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน  

 วาร์จู (Warju, 2016) ได้ศึกษาการประเมินโครงการทางการศึกษาโดยใช้การประเมิน
รูปแบบซิป ซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกพัฒนาโดยสตัฟเฟิลบีม, และซิงค์ฟิวด์ (Stufflebeam, & Shinkfield, 
1985) การประเมินบริบท (Context) น าไปใช้เลือกโครงการอย่างมีเหตุและผล โดยประเมินบริบท
จากวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร สภาพแวดล้อม 
ความต้องการ โอกาสและปัญหาที่ได้จากวิเคราะห์ การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input) ใช้เพ่ือวัด
ความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ การวางแผน และการออกแบบโครงการ การประเมิน
กระบวนการ (Process) ท าให้ผู้ประเมินโครงการได้ทราบผลสะท้อนกลับ (Feedback) เพ่ือแก้ไข
กิจกรรมของโครงการ โดยประเมินกระบวนการจากการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ การวางแผนขั้นต้น จากนั้นอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง การประเมินผลลัพธ์ (Product) 
โดยการวัดผลกระทบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ การประเมินถูกน ามาใช้ระหว่างการด าเนิน
โครงการและสิ้นสุดโครงการสตัฟเฟิลบีม, และซิงค์ฟิวด์ (Stufflebeam, & Shinkfield) อธิบายผล
จากการประเมินออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลกระทบ 2) ประสิทธิผล 3) ความยั่งยืน และ  
4) การถ่ายโยงความรู้ กระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นจากการค้นคว้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริบท  
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และมาตรฐานของผลลัพธ์หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 อาซีส์  มะฮมูด ,  และเราะห์มาน (Aziz, Mahmood, & Rehman,  2018) ได้ท า             
การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยใช้การประเมินรูปแบบซิปของ Stufflebeam ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าและครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ               
ของโรงเรียนในเครือการศึกษาสงเคราะห์ (Welfare School System) ในเมืองราวัลปินดี ประเทศ
ปากีสถาน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบวิเคราะห์  
เชิงเอกสาร และแบบบันทึกการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและเฉพาะเรื่อง (Content And 
Thematic Analysis)  รายละเอียดของการประเมินรูปแบบซิป มี ดังนี้  1) ปัจจัยด้านบริบท                 
มีจุดประสงค์ เพ่ือระบุความต้องการและปัญหาของประชากร วิธีการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย             
การสอบถาม การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล และการสัมภาษณ์ 2) ปัจจัยน าเข้า 
มีจุดประสงค์เพ่ือประมาณค่าทรัพยากรที่ใช้มีความพอเพียง ซึ่งทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ เวลา บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน เนื้อหาของหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
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โรงเรียน 3) ปัจจัยด้านกระบวนการ เป็นขั้นตอนการน าข้อมูลในด้านปัจจัยน าเข้ามาใช้ในทางปฏิบัติ  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานต่าง  ๆ ได้แก่ ภาพรวมของระบบ          
ในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การประชุมผู้ปกครอง การปฏิบัติงานตามแผนประจ าปี กิจกรรมนอก
ห้องเรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลการสอบวัดระดับประเภทต่าง ๆ ของนักเรียน 4) ปัจจัย          
ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการศึกษา พบว่า โรงเรียนในเครือ
การศึกษาสงเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้ตัวชี้วัดที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษา เช่น ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ครูโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเรียนที่เน้นทฤษฎีและการท่องจ า               
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความกดดันและความรู้สึกลบต่อความฉลาด นอกจากนั้น พ้ืนที่              
การเรียนรู้ไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้และอาคารของโรงเรียนเป็นตึกเช่า 

 บอล์ย, และเคเนดี้  (Boyle, & Kennedy, 2019) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เช่น ออทิสติก บกพร่องทางการเรียนรู้ 
(learning Disability) และมีปัญหาทางพฤติกรรม ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม ( Inclusion 
Classroom) โดยแบ่งประเภทของเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  1) เทคโนโลยีที่ส่งเสริม          
การเข้าถึงหลักสูตรของสถานศึกษา (Technology To Access The General Education Curriculum)  
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และพัฒนาศักยภาพโดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ          
ทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เช่น ปากกาอัจฉริยะ (Smart Pen)             
ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยจดบันทึก 2) เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology To Support 
Learning) การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยการอ่าน หรือจดบันทึก
จากหนังสือ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และพัฒนาทักษะการเขียนระดับสูง เช่น การเขียนเรียงความ 
หรือการเขียนรายงาน เป็นต้น เทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality : AR) น ามาใช้เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนออทิสติก โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน HP Reveal ซึ่งเป็นตัวกลาง
ส าหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ ที่มองเห็นเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การแก้ปัญหาด้านการเขียน          
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใช้ผังกราฟิก Technology Based Graphic 
Organizers (TBGO) และการจดบันทึกโดยใช้ปากกาอัจฉริยะ 3) เทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรม           
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Technology To Promote Student Engagement) การจัดการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนไม่ได้มีเพียงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและนักเรียน แต่ยังมีการบริหารจัดการ
ภายในชั้นเรียนเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลส ารวจ พบว่า           
ครูส่วนใหญ่ใช้ Power Point และ Google Slides เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม Classroom Teaching Scan            
ที่น ามาใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลขณะสอนแบบเรียลไทม์  
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า 
นวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการมีบทบาทส าคัญ โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการสนับสนุน              
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การน านวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการมาใช้              
ในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการศึกษาทฤษฎีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ผู้ประเมินได้น ามาใช้บูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในการน าทฤษฎีและแนวทางจากงานวิจัยดังกล่ าว  
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็ก และจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมที่
ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โดยใช้รูปแบบ  
การประเมิน CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม ,  และคณะ (Stufflebeam, D.L., Et Al., 1990)  
ซึ่งประกอบด้วย การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า น ก ร ะบ ว น ก า ร  ( Process Evaluation) แ ล ะก า ร ป ร ะ เ มิ น            
ด้านผลผลิต (Product Evaluation)  


