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1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 
 

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ให้เป็นผูที้<มีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะความดีงามตามที<ประเทศชาติตอ้งการ ดงันัKน

การจดัการศึกษาจึงมุ่งเน้นพฒันาคนของประเทศทุกคนให้มีคุณสมบติัตามที<ตอ้งการ ให้มนุษย์

สามารถดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ดงัที<กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั<นดาํเนินงานการจดัการศึกษา

สาํหรับคนพิการตาม อนุสญัญา CRPD (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) 

ซึ< งเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที<ส่งเสริมพิทกัษ ์และรับรองใหค้นพิการไดรั้บการ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขัKนพืKนฐาน และมีความเสมอภาคอยา่งเต็มที< พร้อมทัKงส่งเสริมการ

เคารพศกัดิV ศรีที<มีมาแต่กาํเนิดของคนพิการ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนีK อย่าง

เคร่งครัดและเห็นอยา่งเป็นรูปธรรม 

ราชกิจจานุเบกษา (2542, หนา้ 4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 

2542 หมวด 2 สิทธิและหนา้ที<ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งใหบุ้คคลมีสิทธิ 

และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขัKนพืKนฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที<รัฐบาลตอ้งจดัให้อยา่ง

ทั<วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซึ< งมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื<อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล

ภาพ หรือบุคคลซึ< งไม่สามารถพึ<งตนเองได้ หรือไม่มีผูดู้แล หรือด้อยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคล

ดงักล่าว มีสิทธิ และโอกาสไดรั้บการศึกษาขัKนพืKนฐานเป็นพิเศษ และราชกิจจานุเบกษา (2551, หนา้ 

3) มาตรา 5 (1) (2) และ (3) ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พทุธศกัราช 2551 

กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตัKงแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจน

ตลอดชีวิต พร้อมทัKงไดรั้บเทคโนโลย ีสิ<งอาํนวยความสะดวก สื<อ บริการ และความช่วยเหลืออื<นใด

ทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดย

คาํนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนัKน 

ความสาํคญัดงักล่าวไดก้าํหนดใหรั้ฐตอ้งจดักระบวนการทางการศึกษา ใหบ้รรลุเป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาที<มุ่งให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัKนพืKนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัการศึกษาสําหรับผูเ้รียน

พิการในประเภทต่าง ๆ ซึ< งทุกโรงเรียนจัดในรูปแบบประจาํ โดยเปิดทาํการสอนตัK งแต่ระดับ
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ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และบางโรงเรียนเปิดถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มี

หนา้ที<ใหค้วามรู้ดา้นวชิาการทั<วไป และดา้นวชิาการ ซึ< งหนึ<งในนัKนคือ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จดัตัKงขึKนภายใตโ้ครงการใตร่้มพระ

บารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื<อนอ้มรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองคส์มเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ< งตรงกบั

วนัที< 21 ตุลาคม 2543 ซึ< งเป็นโรงเรียนสอนเด็กบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื<อนไหว หรือ

สุขภาพ ภายใตส้ังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัKน

พืKนฐาน จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขึKนพืKนฐาน ตัKงแต่ระดบัเตรียมอนุบาลจนถึง

มธัยมศึกษาปีที< 6 นักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็กที<มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีปัญหาทาง

สุขภาพ ความพิการทางร่างกายทาํให้นกัเรียนมีอุปสรรค และขอ้จาํกดัดา้นการเคลื<อนไหว โดยมี

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ ฟืK นฟูคู่การศึกษา พฒันาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างอิสระเต็มตามศกัยภาพ ในช่วงเริ<มตน้ของการจดัการเรียนการสอนยงัประสบ

ปัญหา ในเรื<องของการจะพฒันาผูเ้รียนอยา่งไรจึงจะสามารถยกคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนในโรงเรียน 

เนื<องจากเป็นโรงเรียนแรกของรัฐบาลที<ดูแลนกัเรียนกลุ่มนีK  

กระแสพระราชดาํรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื<อวนัที< 11 

กุมภาพนัธ์ 2508 เมื<อคราที<พระองค์ท่านเสด็จเปิดโรงเรียนศรีสังวาลย  ์จงัหวดันนทบุรี ซึ< งเป็น

โรงเรียนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ทรงดาํรัสว่า ... “ การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการตอ้งมีการฟืK นฟูสมรรถภาพ การฝึกใหเ้ด็ก

ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์และการฝึกอาชีพ เพื<อให้คนพิการสามารถมีอาชีพเลีKยงดูตนเองได”้...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชไดมี้กระแสพระราชดาํรัส พระราชทานแก่

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ณ พระตาํหนักจิตรลดารโหฐาน ในวนัศุกร์ที< 22 มีนาคม 2557 ว่า “...งานช่วยผูพิ้การนีK มี

ความสาํคญัอยา่งยิ<ง เพราะวา่ผูพิ้การมิไดอ้ยากเป็นผูพิ้การและอยากช่วยตนเองได ้ถา้เราไม่ช่วยเขา

ให้สามารถที<จะปฏิบติังานอะไรเพื<อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทาํให้เกิดสิ<งที<หนกัใน

ครอบครัว หนกัแก่ส่วนรวม ฉะนัKนนโยบายที<จะทาํคือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได ้เพื<อจะให้เขา

สามารถเป็นประโยชน์ต่อสงัคม...” 

เมื<อวนัศุกร์ที< 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดาํเนินทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียน 

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดาํรัสไวเ้ป็นแนวทาง 5 เรื<องหลกั ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ 

ดา้นการฟืK นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล ดา้นสงัคม อารมณ์ จิตใจ ดา้นอาชีพ และดา้นบรรยากาศ 
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สิ< งแวดลอ้ม ทางโรงเรียนจึงไดน้้อมนาํมาใช้จดัทาํเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา ซึ< งตอ้งให้

ความสาํคญัในการฟืK นฟูสมรรถภาพของผูเ้รียน โดยมีกระบวนการที<สาํคญัคือ การประเมินแรกรับ

นกัเรียน การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพร้อมกบัใหบ้ริการฟืK นฟูสมรรถภาพร่างกาย จนถึงการ

ส่งต่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กประกอบอาชีพไดจ้ริง และวนัจนัทร์ที< 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสด็จพระ

ราชดาํเนินเปิดอาคาร 100 ปี บรมราชชนนีการุณย ์และอาคาร 110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี รวมทัKง

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกทัKงพระองคท่์านไดท้รงติดตามการดาํเนินงาน ทัKง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

วิชาการ ดา้นฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั  ดา้นอาชีพเพื<อการมีงานทาํ และดา้นอารมณ์ สังคม 

เพื<อเอืKอต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน และทรงงานร่วมกบัผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

เครือข่ายที<เกี<ยวขอ้ง ในการติดตาม โครงการในเรื<องที<พระองคท่์านเคยดาํริไว ้เมื<อปี 2550 ทรงเห็น

การพฒันา เปลี<ยนแปลง ที<เกิดกบัผูเ้รียน โรงเรียน ตามลาํดบั และทรงไดพ้ระราชทานแนวทางการ

พฒันานกัเรียน โรงเรียน ตามสถานการณ์โลกที<เปลี<ยนไปอยา่งรวดเร็ว เกี<ยวกบัประเดน็ต่าง ๆ ดงันีK  

1. การพฒันาคนพิการควรไดรั้บการพฒันาตัKงแต่เริ<มแรก ส่งเสริมการเรียนรู้

ตามความสนใจ และเหมาะสมตามศกัยภาพ 

2. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรจดัสรรเครื<องคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมกบั

อตัราการใชง้านของนกัเรียน โดยอตัราส่วนเครื<องคอมพิวเตอร์ต่อนกัเรียน คือ 1 ต่อ 2 

3. ดา้นการฟืK นฟูสมรรถภาพ โครงการผา่ตดัแกไ้ขความพิการ ควรดาํเนินการ

อยา่งต่อเนื<อง และการปรับระดบัโตะ๊ เกา้อีK  ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนแต่ละบุคคล 

4. ดา้นงานอาชีพ ควรยกระดบัผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน เพิ<มมูลค่า 

5. ดา้นการศึกษาต่อของนกัเรียน ดงัเช่นตวัอยา่งของนายณฐัมยั แกว้หลา้ ควร

ไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซึ< งถือวา่นายณฐัมยัเป็นแบบอยา่งในการสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหแ้ก่นกัเรียนคนอื<น ๆ ที<สามารถมีรายไดร้ะหวา่งกาํลงัศึกษา 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จึงได้จัดให้มีโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับผูเ้รียน เป็นการตอบสนองต่อเอกลกัษณ์ของโรงเรียน คือ ฟืK นฟูคู่การศึกษา พฒันา

คุณภาพชีวิต โดยพฒันาจากงานประจาํของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิต และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยไดน้าํกลยทุธ์ของสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ และระดมสมองเพื<อจดั

โครงการ และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้ง เพื<อประกอบกบักลยทุธ์การดาํเนินงาน โดย

แนวทางทางการดาํเนินงานที<สาํคญัของโรงเรียนไดแ้ก่ การบริการช่วยเหลือ และคดักรองระยะแรก

รับสาํหรับบุคคลที<มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื<อนไหว หรือสุขภาพ โดยเร็วที<สุดแก่

บุคคลทนัทีที<ไดรั้บการวินิจฉยั หรือประเมินคดักรองวา่มีความพิการหรือมีความบกพร่อง ใหไ้ดรั้บ

บริการจากนกัวิชาชีพที<หลากหลายทัKงดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั การบาํบดัรักษา ตลอดจน
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ป้องกนัความพิการที<จะเกิดขึKน จากนัKนส่งต่อเขา้สู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนควบคู่กบัการจดั

การศึกษา ซึ< งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี

ขัKนตอนพร้อมดว้ยวิธีการ และเครื<องมือการทาํงานที<ชดัเจน โดยมีครูที<ปรึกษา ครูประจาํเรือนนอน 

นักสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที<บริบาล เป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินการ และมีการประสานความ

ร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัครูที<เกี<ยวขอ้ง หรือบุคลากรภายนอก รวมทัKงการสนับสนุนส่งเสริมจาก

โรงเรียนซึ< งครูประจาํชัKนตอ้งดาํเนินการ 5 ขัKนตอน ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดั

กรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การป้องกนัและแกปั้ญหา และการส่งต่อ  

จากการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2562-2563 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ไดมี้

การปรับเปลี<ยน พฒันาแนวทางการดาํเนินโครงการ ให้เหมาะสมกบัสภาพบริบท สังคม และการ

ปฏิบติั ไดน้าํเสนอ รูปแบบการดาํเนินโครงการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที<เขา้มาศึกษาดูงาน จนไดรั้บ

การยอมรับ แต่โครงการดงักล่าว เป็นโครงการใหม่ ยงัไม่มีการกาํหนดตวัชีKวดั การประเมินผลการ

ดาํเนินงาน และผลผลิตที<เกิดจากกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมที<ชดัเจน โดยในการประเมิน

โครงการนัKน สิ<งที<สาํคญัอยา่งยิ<งก็คือ การใชรู้ปแบบประเมินที<มีความเหมาะสมโดยจะตอ้งเลือกให้

สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นหรือความตอ้งการของวตัถุประสงค์ในการประเมิน ในการวิจยัครัK งนีK  

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ได้ศึกษารูปแบบการประเมินโครงการฝึกอบรมจากหลากหลาย

รูปแบบต่าง  ๆ  และได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการประเมินโครงการแบบ  CIPP Model ของ 

Stufflebeam เพราะว่ารูปแบบการประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินทัKงระบบ โดยมองทุกส่วน

และทุกองคป์ระกอบของโครงการและสามารถประเมินขอ้มูลที<เกี<ยวขอ้งกบัโครงการไดค้รอบคลุม

ทุกดา้นทัKงในดา้นตวัโครงการ กระบวนการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั การวดัและประเมิน ครู 

นักเรียน นอกจากนีK  รูปแบบการประเมินโครงการ แบบ CIPP เป็นรูปแบบให้แนวปฏิบติัในการ

ประเมินอยา่งเป็นขัKนตอนอยา่งละเอียด โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งชดัเจน และ

เป็นระบบว่าตอ้งใชข้อ้มูลอะไรเพื<อการตดัสินใจเรื<องใดเกี<ยวกบัโครงการ ทาํให้ขอ้มูลที<ไดเ้ป็น

ประโยชน์และมีคุณภาพตอบสนองวตัถุประสงคข์องการประเมิน 

รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการนาํตวัอกัษรตวัแรกของมิติการประเมิน 4 ดา้น

มาประกอบกนั ไดแ้ก่ การประเมินบริบท (Context) ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการ (Process)และ

ผลผลิต  (Product) ซึ< งสตัฟเฟิลบีม  พัฒนานําเสนอขึK นโดยมีพืKนฐานมาจากการเรียนรู้หรือ

ประสบการณ์การกระทาํการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาตัKงแต่กลางปี

1960 โดยตอ้งการที<จะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือขอ้จาํกดัของรูปแบบการประเมินแบบดัKงเดิม อาทิ การ

ออกแบบการทดลองการประเมินอิงวตัถุประสงคแ์ละการทดสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิV ทางการเรียน

รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบดัKงเดิมมีขอ้จาํกดั ในการศึกษาหาคาํตอบเกี<ยวกบัโครงการทาง
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การศึกษาในสมยันัKน จึงทาํให้เกิดการพฒันารูปแบบการประเมินใหม่ ๆ เพื<อหาคาํตอบเกี<ยวกบั

โครงการทางการศึกษาอยา่งรอบดา้นหลายแง่มุมมากขึKน ซึ< งรูปแบบการประเมิน CIPP ก็เป็นหนึ<ง

ในรูปแบบการประเมินอื<น ๆ ที<นกัประเมินในยคุนัKนพฒันานาํเสนอไว ้รูปแบบการประเมิน CIPP 

ปรากฏขึKนเป็นลายลกัษณ์ชัดเจนในหนังสือชื<อ Educational Evaluation and Decision-making ซึ< ง

ตีพิมพ์ในปี1971 และปรับปรุงอีกครัK งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and 

Applications ตวัอยา่งของการวิจยัประเมินโครงการที<มีแนวคิดจากการประเมินรูปแบบ CIPP เช่น 

การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ เทศบาลตาํบลตะเคียนเตีK ย อาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี (ณัฐวรรณ แยม้ละมยั และ สุณี หงษ์วิเศษ, 2561) การประเมินโครงการโรงเรียน

คุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร

สํานักงานเขตพืKนที<การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ยุพิน รอดประพนัธ์, 2561) การ

ประเมินโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย : กรณีศึกษา สาํนกังานเขตพืKนที<การศึกษา

ประถมศึกษาและกาฬสินธ์ุ เขต 2 (รําไพ แสงนิกุล, 2559) การประเมินโครงการคืนครูให้นกัเรียน

โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model สังกดัสาํนกังานเขตพืKนที<การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 (โสภา แซ่ลี, 2558) และการวิจยัเรื<องการประเมินผลโครงการป้องกนัการฆ่าตวั

ตายเมืองโกเซียง ไตห้วนั โดยใชก้ารประเมินรูปแบบ CIPP (Ho et al., 2011) เป็นตน้ 

จากเหตุผลที<กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่จึงสนใจศึกษาวิจยั

โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ของสตฟัเฟิล

บีม (Stufflebeam)  เพื<อตอ้งการประเมินผลการดาํเนินการทัKง 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื<อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นกัเรียนสามารถไดรั้บการคดักรองแรกรับ การฟืK นฟูสมรรถภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือ 

และการส่งเสริมทกัษะอาชีพอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และปรับปรุงแนวทางการ

ดาํเนินงาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพบริบท และสงัคมของโรงเรียนต่อไป 
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1.2 คาํถามการวจัิย 
 

1.2.1 สภาพบริบททั<วไปในการดาํเนินงานตามโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

1.2.2 ปัจจยันาํเขา้ในการดาํเนินงานตามโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

1.2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

1.2.4 ความสําเร็จดา้นผลผลิตจากการดาํเนินงานโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีมากนอ้ยเพียงใด 

1.2.5 ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีอะไรบา้ง และมีมากนอ้ยเพียงใด 
 

1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

1.3.1 เพื<อประเมินโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP  

1.3.2 เพื<อเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 

1.4.1 ขอบเขตเนืKอหา 

เพื<อประเมินผลการปฏิบติังาน โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP ของสตฟัเฟิลบีม โดยใชก้รอบ

แนวคิดตามรูปแบบการประเมินโครงการ 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต และปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ตามกิจกรรมของโครงการทัKง 4 กิจกรรม 

ประกอบดว้ย 

1.4.1.1 กิจกรรมประเมินแรกรับนกัเรียน 

1.4.1.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.4.1.3 กิจกรรมฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขภาพมยัสาํหรับนกัเรียน 

1.4.1.4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื<อการมีงานทาํ 
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1.4.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากร ประกอบดว้ย ครู บุคลากร นกัเรียน(ชัKน ป.1 ถึง ม.6) คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัKนพืKนฐาน และผูป้กครอง โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ภาคเรียนที< 1 ปีการศึกษา 2562 

รวมทัKงสิKน 576 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ครู  บุคลากร  นักเ รียน(ชัK น  ป .1  ถึง  ม .6) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน และผูป้กครอง โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ภาคเรียนที< 1 ปี

การศึกษา 2562 จาํนวน 390 คน โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี<และมอร์แกน Krejcie 

and Morgan (1970, p. 608-610) จากนัKนใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา  

เดือน เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2564 
 

1.5 ประโยชน์ทีAได้รับ 
 

1.5.1 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่นาํขอ้มูลที<ไดรั้บ ไปเป็นขอ้มูลพืKนฐานในการ

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1.5.2 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่นาํความรู้ที<ไดรั้บ ไปพฒันาการดาํเนินกิจกรรม

ของโรงเรียน ในการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ<งขึKน 

1.5.3 นกัเรียนที<มีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย หรือการเคลื<อนไหว หรือสุขภาพ 

ไดรั้บการฟืK นฟูสมรรถภาพและการดูแลสุขอนามยัไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

1.5.4 ผูเ้กี<ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โรงเรียน

เฉพาะความพิการ โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืKนที<การศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัKนพืKนฐาน และสถานประกอบการ สามารถนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนด วางแผน แกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันารูปแบบการฟืK นฟูสมรรถภาพ และสุขอนามยั

ของโรงเรียนในสังกดัให้เกิดประสิทธิภาพยิ<งขึKน โดยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร และ

ครูผูส้อน 

 

1.6 นิยามศัพท์ 

 1.6.1 โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเ รียนโรงเรียน 

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หมายถึง แผนงาน กิจกรรม ของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ที<จดัทาํขึKนเพื<อ

พฒันาผูเ้รียนควบคู่ไปพร้อมกบัการศึกษา ประกอบไปดว้ยกิจกรรมย่อย ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมิน
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แรกรับนักเรียน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั 

และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื<อการมีงานทาํ 

 1.6.2 การประเมินโครงการ หมายถึง การศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของ

โครงการกบัวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของโครงการที<กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื<อให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศที<มีประสิทธิภาพ ในการ

ประเมินโครงการนีK ผูว้ิจยันํารูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ประกอบด้วย  

4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนําเขา้ 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต มาเป็น

แนวทางในการประเมินโครงการ 

  1.6.2.1 ดา้นบริบท (Context) หมายถึง การประเมินความสอดคลอ้งนโยบาย

ของรัฐ แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ นโยบายระดับกระทรวง และเขตพืKนที< ความสอดคล้องกับ

นโยบาย ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการ 

  1.6.2.2 ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) หมายถึง ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสม

ของงบประมาณ สิ< งสนับสนุนและเทคโนโลยี บุคลากร แผนงานโครงการ การจัดระบบการ 

ฟืK นฟูสมรรถภาพ และสุขอนามยันกัเรียน เพื<อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของโครงการ 

  1.6.2.3 ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมิน การวางแผน/การ

กาํหนดโครงการยอ่ย ไดแ้ก่ การประเมินแรกรับ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การฟืK นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยั การส่งเสริมอาชีพเพื<อการมีงานทาํ การจดัองคก์ร การจดับุคลากร การสั<งการ/การ

มอบหมายงาน และการควบคุม/ ติดตามผล 

  1.6.2.4 ดา้นผลผลิต (Product) หมายถึง การประเมินผลที<ไดรั้บ (Output) ไดแ้ก่ 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลนกัเรียน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ และ

ประเมินผลลพัธ์ (Outcome) คือนกัเรียนสุขภาพอนามยัที<พึงประสงค ์และสามารถช่วยเหลือตนเอง

ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั การดาํรงชีวติ รวมถึงการประกอบอาชีพ ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 1.6.3 การฟืK นฟูสมรรถภาพร่างกายและสุขอนามยั หมายถึง การจดับริหารดา้น

สุขภาพที<ต่อเนื<อง และเชื<อมโยงระหวา่งการดูแลในครอบครัว ชุมชน และสถาบนั ซึ< งผูดู้แลอาจเป็น

บุคลากรวิชาชีพทางดา้นสุขภาพ ครู ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยการบริหารจดัการ และ

ปฏิบติัอย่างเป็นระบบ และต่อเนื<อง โดยเน้นให้สามารถประกอบกิจวตัรประจาํวนั (Activity of 

Daily Living: ADL) อยูใ่นโรงเรียนและสังคม ไดอ้ยา่งมีคุณภาพชีวิตดีที<สุดเต็มตามศกัยภาพ โดย

คาํนึงถึงความเป็นตวัของตวัเอง ความเป็นอิสระ และศกัดิV ศรีความเป็นมนุษย ์
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 1.6.4 บุคลากร หมายถึง ผูที้<ปฏิบติัหน้าที<เกี<ยวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา 

และปฏิบติัหนา้ที<การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา สนบัสนุนหรือส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริม

สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรในสายวิชาชีพครู และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  

ที<เป็นประโยชน์กบัสถานศึกษาและตวัผูเ้รียน ทัKงผูมี้วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ และตาํแหน่งทาง

วิชาการ ซึ< งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน เจา้หนา้ที< ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที<ปฏิบติั

หนา้ที<ภายในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 1.6.5 งบประมาณ หมายถึง เงินที<ไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาล เพื<อใชใ้นการบริหารจดั

การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 1.6.6 วสัดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ<งอาํนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ

ประยกุตใ์ชเ้ครื<องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นสื<อในการจดัการ และบริหารการศึกษา ทัKงนีK เพื<ออาํนวย

ความสะดวกสบาย และความคล่องตวัในการทาํงานทุก ๆ ดา้น และเพื<อเพิ<มประสิทธิภาพในการ

ทาํงานใหดี้ยิ<งขึKน 

 1.6.7 การบริหารจดัการ หมายถึง การจดัระบบการบริหารองคก์าร การให้บริการ

อื<น ๆ เพื<อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที<กาํหนดไว ้โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 

การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน และอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการศึกษาทุก

รูปแบบ โดยมุ่งใหส้ถานศึกษามีการใชน้วตักรรม และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง องค์กร และชุมชน เพื<อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 1.6.8 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หมายถึง โรงเรียนเฉพาะความพิการสําหรับ

ผูเ้รียนที<มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื<อนไหวหรือสุขภาพ เป็นการจดัการศึกษาใน

รูปแบบเฉพาะประเภทความพิการแต่ละประเภท โดยจดัในทุกระดบัตัKงแต่ชัKนเรียนเตรียมความ

พร้อมก่อนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา มีทัKงการศึกษาสายสามญั และสายอาชีพ มีการจดัทาํ

หลกัสูตรเฉพาะประเภทความพิการที<สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละกลุ่ม มีการจดัการ

โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที<เชี<ยวชาญ รวมทัKงมีสื<อ เทคโนโลยสิี<งอาํนวยความ

สะดวก และบริการที<เพียงพอ และมีคุณภาพ 

 1.6.9 นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนที<มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการ

เคลื<อนไหว ซึ< งกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ที<ไดรั้บการฟืK นฟูสมรรถภาพร่างกาย

และสุขอนามยั 

 1.6.10 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หรือผูที้<ไดรั้บ

การแต่งตัKงใหมี้หนา้ที<บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
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 1.6.11 ครู หมายถึง ขา้ราชการครู พนกังานราชการ หรือครูอตัราจา้ง ที<ทาํหน้าที<

ปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 1.6.12 คณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน หมายถึง ผูที้<ไดรั้บการคดัเลือกจาก

สถานศึกษาและไดรั้บการแต่งตัKงจากผูอ้าํนวยการสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน พ.ศ.2547 มีหน้าที< ร่วมกับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารจดัการสถานศึกษา ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนสถานศึกษาใน

ดา้นต่าง ๆ ซึ< งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รส่วน

ทอ้งถิ<น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวฒิุ และพระภิกษุ 

 1.6.13 ผูป้กครองนักเรียน หมายถึง ผูที้< เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื<นใดที<มี

ความสมัพนัธ์กบัเดก็ ใหก้ารอบรมเลีKยงดู ใหก้ารศึกษาและความช่วยเหลือแก่เดก็  

 


