
บทที$ 2 

วรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 
 

 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎ ีและงานวจัิยที3เกี3ยวข้อง 

 การประเมินโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนกัเรียนโรงเรียน  

ศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP มีของเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยั

ทีNเกีNยวขอ้งเพืNอใชเ้ป็นพื/นฐาน แนะแนวทางการศึกษาตามลาํดบั ดงันี/  

  2.1.1 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  2.1.2 การฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

  2.1.3 แผนการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

  2.1.4 หลกัการแนวคิดเกีNยวกบัการประเมินโครงการ 

  2.1.5 งานวจิยัทีNเกีNยวขอ้ง 
 

 2.1.1 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

  2.1.1.1 ขอ้มูลทัNวไป 

   ชืNอสถานศึกษา โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

   ตั/งอยูเ่ลขทีN 50 หมู่ 10 ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

   โทรศพัท ์053-498 145 โทรสาร 053-498 146 

   E-mail: SWCM16@gmail.com Website: www.swcm.ac.th 

   สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

   เปิดสอนระดบัระดบัชั/นอนุบาลปีทีN 1 ถึงระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 6 และ

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเรียนร่วมในสายสามญั 

และสายอาชีพ 

   ปัจจุบนั มีหอ้งเรียนทั/งหมด 31 หอ้งเรียน 

   ชืNอผูอ้าํนวยการโรงเรียน นางพวงทอง ศรีวลิยั 

  2.1.1.2 สญัลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

   1) ความหมาย ตราสญัลกัษณ์ประจาํโรงเรียน 

    เป็นเครืNองหมายรูป พระนามาภิไธยยอ่ (สมเดจ็พระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี) ส.ว.(สีแดง) ภายใต ้รัศมี (สีแดง) อยู่เหนือรูปสัญลกัษณ์ คนพิการใชไ้มค้ ํ/ ายนั และนัNง
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รถเข็น (สีเหลือง) บรรจุอยู่ภายในเส้นรอบวง รูปดอกบวั (สีขาว) เส้นขอบสีนํ/ าเงิน และมีอกัษร

ขอ้ความ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ อยูด่า้นล่าง 

   2) อกัษรยอ่ ส.ว.ชม.ขนาดความสูง 1 ซม.(สีนํ/าเงิน)  

   3) ปรัชญาโรงเรียน เทิดทูนองคส์มเดจ็ยา่ พึNงพาอยา่งอิสระ มานะใฝ่เรียนรู้ 

เก่งคู่คุณธรรม 

   4) สีประจาํโรงเรียน 

    สีแดง หมายถึง ชาติ เพืNอปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ มีความ

ภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รู้จกัอนุรักษ ์หวงแหน และสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถิNน และของประเทศไทย เป็นสีประจาํพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เพืNอให้นกัเรียนระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณทีNพระนามาภิไธยของสมเด็จยา่ “ศรีสังวาลย”์ เป็นชืNอ

ของโรงเรียนถือเป็น มหาสิริมงคลสูงสุด 

    สีขาว หมายถึง ศาสนา เป็นสีแห่งความบริสุทธิ\  ดว้ยหลกัความเชืNอ

ทีNวา่คนเราเกิดมาทุกคนยอ่มมีจิตใจ ทีNบริสุทธิ\ เหมือนผา้ขาวพร้อมทีNจะไดรั้บการฟื/ นฟูพฒันาใหเ้ป็น

คนดี มีคุณค่า มีคุณธรรม-จริยธรรม โดยยดึหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาเป็นเครืNองยดึเหนีNยวจิตใจ

ในการประพฤติปฏิบติัตนเพืNอความเป็นสมาชิกทีNดีของครอบครัว เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม

และประเทศชาติ 

    สี เหลือง  หมายถึง  สีแห่งสติ ปัญญา  โดยยึดหลักว่ า ทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ และตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เป็นสี

ประจาํพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลทีN 9) เพืNอให้สํานึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณ ทีNทรงห่วงใยผูพิ้การ และปลูกฝังจิตสํานึกทีNถูกต้องเกีNยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

   5) ตน้ไมป้ระจาํโรงเรียน: ตน้ราชพฤกษ ์

   6) เอกลกัษณ์ของโรงเรียน ฟื/ นฟูคู่การศึกษา พฒันา (คุณภาพชีวิต) อยา่ง

ต่อเนืNอง 

   7) อัตลักษณ์ของโรงเรียน พึN งตนเอง ดาํรงชีวิตอย่างอิสระ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   8) วิสัยทศัน์ พฒันาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต เพืNอผลสัมฤทธิ\ ทีNดี 

ศกัดิ\ ศรี และการมีงานทาํ นอ้มนาํเศรษฐกิจพอเพียง 
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   9) พนัธกิจ 

    1. พฒันาการจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนทีNมีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลืNอนไหวหรือสุขภาพ ควบคู่กับการฟื/ นฟูทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และการจัดการศึกษาเพืNอการมีงานทาํ ดาํเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรเพืNอเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

    3. มุ่งเนน้การจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริม

ประชาสมัพนัธ์ พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งต่อเนืNอง 

    4. พฒันาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่าง

โปร่งใส และคุม้ค่าใหส้ามารถจดัการศึกษาไดต้ามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   10) เป้าประสงค ์

    1. นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา มี

คุณธรรม จริยธรรม และงานอาชีพ เตม็ศกัยภาพ ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

    3. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาทีNเป็นระบบอย่างโปร่งใสและ

คุม้ค่า 

    4. ผูป้กครอง ชุมชน สถาบนั และองคก์ร เขา้มามีส่วนร่วมตลอดจน

ระดมทรัพยากรเพืNอพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

   11) กลยทุธ์สถานศึกษา 

    1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามนโยบายของ สพฐ.ทั/งพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสํานึกในสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์และส่งเสริมงานอาชีพดว้ยวิธีการทีNหลากหลาย ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาประสิทธิภาพบุคลากร ใน

ดา้นการจดัการเรียนรู้ สืNอ เทคโนโลย ีสิNงอาํนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทาง

การศึกษา ภาษา และการสืNอสาร เขา้สู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษทีN 21 

    3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการ 

ประชารัฐ มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ พฒันาระบบเทคโนโลย ีและสารสนเทศของโรงเรียนอยา่ง

ต่อเนืNอง ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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    4. ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่าง

โปร่งใส และคุม้ค่า โดยใชก้ระบวนการประชารัฐ 

  2.1.1.3 ประวติัโรงเรียน (โดยยอ่) 

   โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ประกาศจดัตั/งเมืNอวนัทีN 26 สิงหาคม 2543 

ภายใตโ้ครงการใตร่้มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพืNอนอ้มรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งองคส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพ

ครบ 100 พรรษา ซึN งตรงกบัวนัทีN 21 ตุลาคม 2543 

   วนัทีN 16 ตุลาคม 2544 สมเดจ็พระพีNนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเจิมแผน่ดวงศิลาฤกษส์ร้างโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ และ

กาํหนดพิธีวางศิลาฤกษ ์วนัทีN 21 ตุลาคม 2544 โดย ท่านผูห้ญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานในพิธี 

เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหบ้ริการนกัเรียนทีNมีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลืNอนไหวหรือสุขภาพ จดัการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั/งนกัเรียนประจาํ

และไป-กลบั ตั/งแต่ระดบัชั/นอนุบาลศึกษา ถึงระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 6 และระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพสาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเรียนร่วมในสายสามญั และสายอาชีพ 

   โรงเรียนเปิดดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ตั/งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็น

ตน้มา โดยไดต้ั/งสํานักงานชัNวคราวทีNโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และสํานักงานของศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 โดยนายประหยดั ทรงคาํ เป็นผูอ้าํนวยการศูนยใ์นขณะนั/น ซึN งอยู่

ระหว่างทีNกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างโรงเรียน และมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัชั/นอนุบาล  

ชั/นประถมศึกษาปีทีN 1 ชั/นประถมศึกษาปีทีN 3 และชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 1 มีนกัเรียนทั/งหมด 40 คน 

บริหารงานโดย นางกญัจนี จนัทรรัตน์ เป็นผูบ้ริหารคนแรก และ มีครูผูส้อน 6 คน หลงัจากก่อสร้าง

โรงเรียนเป็นทีNเรียบร้อยแลว้ จึงไดย้า้ยทีNทาํการชัNวคราวของโรงเรียนมายงัทีNทาํการปัจจุบนั ตั/งแต่

วนัทีN 9 พฤษภาคม 2547 เป็นตน้มา 

   ปีการศึกษา 2547 มีคาํสัNงให้นายประหยดั ทรงคาํ ผูอ้าํนวยการศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ รักษาราชการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ เนืNองจากผูบ้ริหารไดย้า้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสถานศึกษาอืNน 

   วนัทีN 14 เดือนกนัยายน พ.ศ.2548 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/น

พื/นฐาน สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ มีคาํสัNงอนุมติัให้ นางพวงทอง ศรีวิลยั ผูอ้าํนวยการศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัพิจิตร ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

จนถึงปัจจุบนั 
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   ในวนัศุกร์ทีN 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินทอดพระเนตรกิจการของ

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดาํรัสไวเ้ป็นแนวทางกบัโรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ 5 เรืNองหลกั คือ 

   1) ดา้นวิชาการ ควรจดักระบวนการเรียนการสอนทีNเหมาะสมกบันกัเรียน

เป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ สนบัสนุนส่งเสริมนกัเรียนทีNมีความสามารถพิเศษ ใหเ้ขาไดเ้รียนในสิNง

ทีNเขาตอ้งการเรียน และตอ้งการเป็นในอนาคต ทั/งในสายสามญัและสายอาชีพ การส่งเด็กเรียนร่วม

เป็นวธีิทีNดีทีNสุด เนืNองจากเดก็จะไดมี้ทกัษะชีวติ ทกัษะสงัคม ทกัษะอาชีพอยา่งแทจ้ริง 

   2) ดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล นกัเรียนทีNมีความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ ควรจดับริการสืNอเทคโนโลยี สิNงอาํนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออืNนใดทาง

การศึกษาเป็นรายบุคคล ทั/งเครืN องช่วยความพิการ กายอุปกรณ์ กิจกรรมบาํบดั กายภาพบาํบดั  

อาชาบาํบดั รวมถึงการคดักรองเพืNอผา่ตดัแกไ้ขความพิการอยา่งต่อเนืNองเหมาะสม สามารถใชชี้วิต

อยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข มีสัมมาชีพ มีเกียรติภูมิแห่งตน และมีศกัดิ\ ศรีของความเป็นมนุษยที์N

สมบูรณ์ และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติของคนพิการได ้

   3) ดา้นสังคม อารมณ์ จิตใจ เมืNอเด็ก ๆ มีสภาพความพิการ ทาํให้เขาขาด

ความเชืNอมัNนในตนเอง เห็นคุณค่าของตวัเองตํNา หากมีครู บุคลากร ผูบ้ริหาร รวมถึงเครือข่าย 

ทีNเกีNยวขอ้ง สงัคม ชุมชน เขา้ใจใหโ้อกาสจะทาํใหเ้ขาสามารถมีพลงัใจในการทีNจะพฒันาตนเองได ้

   4) ดา้นอาชีพ ปลายสุดของการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการนัNนคือ การมี

ทกัษะอาชีพสามารถเลี/ยงตนเองได ้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน สงัคมอยา่งย ัNงยนื 

   5) ดา้นบรรยากาศ สิNงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ทีNเอื/อให้เด็กพิการ สามารถ

เขา้ถึงองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ตั/งแต่ระดบัตน้นํ/ า กลางนํ/ า ปลายนํ/ าไดอ้ยา่งไม่มีอุปสรรค และครู 

บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งพึงพอใจและมีความสุข 

   ทางโรงเรียนจึงไดน้อ้มนาํมาใชจ้ดัทาํเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาซึN ง

ตอ้งใหค้วามสาํคญัในการฟื/ นฟูสมรรถภาพของผูเ้รียน โดยมีกระบวนการทีNสาํคญัคือ การประเมิน

แรกรับนกัเรียน การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพร้อมกบัให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

จนถึงการส่งต่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กประกอบอาชีพไดจ้ริง 

   และวนัจนัทร์ทีN 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสดจ็พระราชดาํเนินเปิดอาคาร 

100 ปี บรมราชชนนีการุณย ์และอาคาร 110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี รวมทั/งห้องสมุดเฉลิมราช

กุมารี อีกทั/งพระองคท่์านไดท้รงติดตามการดาํเนินงาน ทั/ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นฟื/ นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยั ดา้นอาชีพเพืNอการมีงานทาํ และดา้นอารมณ์ สงัคม เพืNอเอื/อต่อการเรียนรู้
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ของนกัเรียน และทรงงานร่วมกบัผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายทีNเกีNยวขอ้ง 

ในการติดตาม โครงการในเรืN องทีNพระองค์ท่านเคยดําริไว้ เมืNอปี 2550 ทรงเห็นการพัฒนา 

เปลีNยนแปลง ทีNเกิดกบัผูเ้รียน โรงเรียน ตามลาํดบั และทรงไดพ้ระราชทานแนวทางการพฒันา

นกัเรียน โรงเรียน ตามสถานการณ์โลกทีNเปลีNยนไปอยา่งรวดเร็ว เกีNยวกบัประเดน็ต่าง ๆ ดงันี/  

   1) การพฒันาคนพิการควรไดรั้บการพฒันาตั/งแต่เริN มแรก ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามความสนใจ และเหมาะสมตามศกัยภาพ 2) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรจดัสรรเครืNอง

คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกบัอตัราการใชง้านของนักเรียน โดยอตัราส่วนเครืNองคอมพิวเตอร์ต่อ

นกัเรียน คือ 1: 2  3) ดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพ โครงการผา่ตดัแกไ้ขความพิการควรดาํเนินการอยา่ง

ต่อเนืNอง และการปรับระดบัโต๊ะ เกา้อี/  ให้เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละบุคคล 4) ดา้นงานอาชีพ ควร

ยกระดบัผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน เพิNมมูลค่า 5) ดา้นการศึกษาต่อของนกัเรียน ดงัเช่นตวัอยา่งของ

นายณฐัมยั แกว้หลา้ ควรไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซึN งถือวา่นายณฐัมยัเป็นแบบอยา่งใน

การสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่นกัเรียนคนอืNน ๆ ทีNสามารถมีรายไดร้ะหวา่งกาํลงัศึกษา 

   ความสาํเร็จตามภารกิจของโรงเรียนตามโครงการภายใตร่้มพระบารมีจาก

การประเมินผล ถือว่าประสบความสําเร็จในระดบัหนึN ง แนวทางการทรงงานของทุกพระองคที์Nมี

ปลายสุดของแผนทีNชีวติผูเ้รียนตอ้งดาํรงชีวติอยา่งอิสระในสงัคม มีเกียรติภูมิในการดาํรงชีวติ 

  2.1.1.4 สถานทีNตั/ง 

   ทีNตั/ ง โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เลขทีN 50 หมู่ 10 ตาํบลหนองหาร 

อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50290 

  2.1.1.5 อาณาเขตทีNตั/ง 

   ทีNตั/ง โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ตั/งอยูเ่ลขทีN 50 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-

พร้าว ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

   เนื/ อทีNจ ํานวน 24 ไร่ 3 งาน 86 6/10 ตารางวา บนพื/นทีN เช่าของมูลนิธิ 

วดัพระเชตุพน โดยโรงเรียน ทาํสัญญาเช่ารายปีกบัมูลนิธิของวดั ระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยโรงเรียน

ใชพื้/นทีNจริงเพียง ประมาณ 15 ไร่ ทีNเหลือเป็นศูนยฝึ์กอาชีพของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 

   เนื/อทีN จาํนวน 8 ไร่ 1 งาน 31/10 ตารางวา เป็นพื/นทีNของมูลนิธิสากลเพืNอ

คนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา และพื/นทีN 5 ไร่ 1 งาน 

82 7/10 ตารางวาเป็นของกระทรวงการคลงั (โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่)  

   อาณาเขต ทิศเหนือ  ติดกบัโครงการหมู่บา้นจดัสรรอรสิริน 

      ทิศใต ้  ติดกบัทีNดินเอกชน 

      ทิศตะวนัออก ติดกบัศูนยฝึ์กอาชีพคนตาบอด 
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      ทิศตะวนัตก ติดกบัถนนเชียงใหม่-พร้าว 

  2.1.1.6 โครงสร้างของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จดัการบริหารจดัการเป็น 

6 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

   1) ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

    - งานบริหารและวางแผนฝ่ายวชิาการ 

    - งานการเรียนการสอน 

    - งานบริหารหลกัสูตรและกลุ่มสาระ 

    - งานทะเบียนนกัเรียน 

    - งานวดัและประเมินผล 

    - งานแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

    - งานหอ้งสมุด 

    - งานแนะแนว 

    - งานคอม เทคโนโลย ีและสารสนเทศ 

    - งานสืNอ นวตักรรม 

    - งานนิเทศการเรียนการสอน 

    - งานแผนงานสารสนเทศและพสัดุฝ่าย 

    - งานเรียนร่วม 

    - งานส่งเสริมการวจิยั 

    - งานอาสาสมคัร 

    - งานส่งเสริมอาชีพเพืNอการมีงานทาํ 

    - งานหอ้งเรียนทกัษะการดาํรงชีวติ 

    - งานกีฬาและนนัทนาการ 

    - งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

    - งานสถานศึกษาพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ 

    - งานธนาคารโรงเรียน 

   2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

    - งานธุรการสารบรรณ 

    - งานบุคลากร 

    - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

    - งานประชาสมัพนัธ์ 
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   3) ฝ่ายบริหารงานทัNวไป 

    - งานอาหารและโภชนาการ 

    - งานบาํรุงอาคารสถานทีN 

    - งานยานพาหนะ 

    - งานโสตทศันูปกรณ์ 

    - งานภูมิทศัน์ 

    - งานรักษาความปลอดภยั 

    - งานซ่อมบาํรุงทัNวไป 

    - งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 

   4) ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

    - งานหอนอน 

    - งานกิจกรรมนกัเรียน 

    - งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

    - งานพฒันาระเบียบวนิยั 

    - งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

    - งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

    - งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 

   5) ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    - งานแผนงานและสารสนเทศ 

    - งานควบคุมภายใน 

    - งานการเงิน-การบญัชี 

    - งานพสัดุและสินทรัพย ์

    - งานกองทุนสวสัดิการนกัเรียน 

    - งานมูลนิธิสากลเพืNอคนพิการ 

    - งานสวสัดิการครู ส.ว.ชม. 

    - งานสมาคมผูป้กครองและครู 

   6) ฝ่ายฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั 

    - งานฟื/ นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

    - งานพยาบาล 

 



 

 

19 

 

  2.1.1.7 สภาพการณ์นกัเรียนในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

   ประกอบดว้ยนกัเรียนชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ดงันี/  พื/นราบ 197 คน กะเหรีNยง 30 

คน มง้ 27 คน ลาหู่ 7 คน อาข่า 19 คน ลีซอ 3 คน ไทใหญ่ 20 คน และเมีNยง 2 คน 

   โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ประกอบดว้ยนักเรียนทีNมีความบกพร่อง

อวยัวะต่าง ๆ ดงันี/  สมองพิการ 246 คน ความผิดปกติตั/งแต่กาํเนิด 34 คน กลา้มเนื/ออ่อนแรง 7 คน 

บาดเจ็บทีNไขสันหลงัเนืNองมาจากอุบติัเหตุ 4 คน ไดรั้บบาดเจ็บทีNศีรษะ 3 คน การยดึติดของผิวหนงั

เนืNองจากแผลไฟไหม ้2 คน แขน/ขาขาด 5 คน ปากแหวง่เพดานโหว ่1 คน บกพร่องทางสติปัญญา/

การเรียนรู้ 3 คน 
 

 2.1.2 การฟืE นฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

  2.1.2.1 ความรู้ทัNวไปเกีNยวกบัผูพิ้การ 

   1) ความหมายของผูพิ้การ 

    ปิN นปินนัท ์บวัคลีN (2557, หนา้ 1) กล่าววา่ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

ไดใ้ห้ความหมายของความพิการ (Disabilities) ไวว้่าเป็นการมีความบกพร่อง มีขอ้จาํกดัในการ

ปฏิบติักิจกรรมใด ๆ และการถูกจาํกดัในการเขา้ไปมีส่วนร่วม โดยความบกพร่องนั/นคือการมีปัญหา

ในดา้นร่างกายหรือการทาํงานของร่างกาย ส่วนการมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรม คือ มีความ

ยากลาํบากในการทาํหรือบริหารจดัการงานหรือกิจกรรมใด ๆ ขณะทีNการถูกจาํกดัในการเขา้ไปมี

ส่วนร่วม คือ การมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเขา้ไปเกีNยวขอ้งหรือเขา้ร่วมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวติ 

    พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

(2551, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของคนพิการไวว้่าหมายถึง บุคคลซึN งมีขอ้จาํกัดในการปฏิบติั

กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนืNองจากมีความบกพร่องทางการเห็น 

การไดย้ิน การเคลืNอนไหว การสืNอสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความ

บกพร่องอืNนใด ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ และมีความจาํเป็นเป็นพิเศษทีNจะตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือดา้นหนึNงดา้นใด เพืNอให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วน

ร่วมทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัNวไป 

   2) การแบ่งประเภทของความพิการ 

    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืNอง กาํหนดประเภทและหลกัเกณฑ์

ของคนพิการทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา (2552, หนา้ 45-47) ไดก้าํหนดประเภทความพิการ ไว้

ดงัต่อไปนี/  
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    1. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการเห็น 

     บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการเห็น ไดแ้ก่ บุคคลทีNสูญเสียการ

เห็นตั/งแต่ระดบัเลก็นอ้ยจนถึงตาบอดสนิท ซึN งแบ่งเป็น 2 ประเภทดงันี/  

     1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีNสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งใช้

สืNอสัมผสัและสืNอเสียง หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเมืNอแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 60 

(6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรืNองแสง 

     1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลทีNสูญเสียการเห็น แต่ยงั

สามารถอ่านอกัษรตวัพิมพข์ยายใหญ่ดว้ยอุปกรณ์เครืNองช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิNงอาํนวย

ความสะดวก หากวดัความชดัเจนของสายตาขา้งดีเมืNอแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 

20 ส่วน 70 (20/70) 

    2. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

     ได้แก่ บุคคลทีNสูญเสียการได้ยินตั/ งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหู

หนวก ซึN งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี/  

     2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลทีNสูญเสียการได้ยินมากจนไม่

สามารถเขา้ใจการพูดผา่นทางการไดย้นิไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เครืNองช่วยฟัง ซึN งโดยทัNวไปหากตรวจ

การไดย้นิจะมีการสูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบลขึ/นไป 

     2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลทีNมีการไดย้นิเหลืออยูเ่พียงพอทีNจะได้

ยินการพูดผ่านทางการไดย้ิน โดยทัNวไปจะใส่เครืN องช่วยฟัง ซึN งหากตรวจวดัการไดย้ินจะมีการ

สูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

    3. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

     ได้แก่  บุคคลทีN มีความจํากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน 

(Functioning) ในปัจจุบนัซึNงมีลกัษณะเฉพาะ คือความสามารถทางสติปัญญาตํNากวา่เกณฑเ์ฉลีNยอยา่ง

มีนยัสาํคญัร่วมกบัความจาํกดัของทกัษะการปรับตวัอีกอยา่งนอ้ย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ไดแ้ก่ การ

สืNอความหมาย การดูแลตนเอง การดาํรงชีวิตภายในบา้น ทกัษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผู ้อืNน  การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน  การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง  การนําความรู้มาใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั การทาํงาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ทั/งนี/ ได้

แสดงอาการดงักล่าวก่อนอาย ุ18 ปี 

    4. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลืNอนไหว หรือ

สุขภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี/  



 

 

21 

 

     4.1 บุคคลทีNมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืNอนไหว 

ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีอวยัวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกลา้มเนื/อผิดปกติ มีอุปสรรคในการ

เคลืNอนไหว ซึN งความบกพร่องดงักล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเนื/อ

และกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กาํเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ 

     4.2 บุคคลทีNมีความบกพร่องทางสุขภาพ ไดแ้ก่บุคคลทีNมีความ

เจ็บป่วยเรื/ อรังหรือมีโรคประจาํตวัซึN งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเนืNองและเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา ซึN งมีผลทาํใหเ้กิดความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ 

    5. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีความผดิปกติในการทาํงานของสมองบางส่วน ทีN

แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ทีNอาจเกิดขึ/นเฉพาะความสามารถดา้นใดดา้นหนึNงหรือ

หลายดา้น คือการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ซึN งไม่สามารถเรียนรู้ในดา้นทีNบกพร่องได ้ทั/งทีNมี

ระดบัสติปัญญาปกติ 

    6. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียง

ผิดปกติอตัรา ความเร็วและจงัหวะการพูดผิดปกติหรือบุคคลทีNมีความบกพร่อง ในเรืNองความเขา้ใจ

หรือการใชภ้าษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลกัษณ์อืNนทีNใชใ้นการติดต่อสืNอสาร ซึN งอาจเกีNยวกบั

รูปแบบ เนื/อหาและหนา้ทีNของภาษา 

    7. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีพฤติกรรมเบีNยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก 

และปัญหาทางพฤติกรรมนั/นเป็นไปอยา่งต่อเนืNอง ซึN งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติ

ทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์ หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า เป็นตน้ 

    8. บุคคลออทิสติก 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีความผิดปกติของระบบการทาํงานของสมอง

บางส่วน ซึN งส่งผลต่อความบกพร่องทางพฒันาการดา้นภาษา ดา้นสังคม และการปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคม และมีขอ้จาํกดั 12 ดา้นพฤติกรรมหรือมีความสนใจจาํกดัเฉพาะเรืNองใดเรืNองหนึN ง โดยความ

ผดิปกตินั/นคน้พบไดก่้อนอาย ุ30 เดือน 

    9. บุคคลพิการซอ้น 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า

หนึNงประเภทในบุคคลเดียวกนั 
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   3) กฎหมายเกีNยวกบัสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 

    พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2551

และแก้ไขเพิNมเติม (ฉบับทีN  2) ราชกิจจานุเบกษา (2551, หน้า 8-9) กล่าวว่า คนพิการทีNมีบัตร

ประจาํตวัคนพิการแลว้สามารถยืNนคาํขอใชสิ้ทธิประโยชน์สิNงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ 

ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา 20 ไดแ้ก่ 

    1. การฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย ์

     การรักษาการป้องกนัการปรับสภาพและการแกไ้ขสภาพความ

พิการซึN งบางครั/ งอาจมีการผ่าตดัร่วมดว้ย เช่น ผูที้Nถูกรถยนต์ทบัขาขาดแพทยจ์าํเป็นตอ้งตดัขาทิ/ง 

การรักษาขั/นแรกก็เพืNอช่วยชีวิตคนใชไ้วก่้อน เมืNอแผลหายแลว้คนไขจ้าํเป็นตอ้งใชข้าเทียม อาจจะ

ตอ้งมีการผ่าตดัตกแต่งแผลใหม่เพืNอช่วยให้มีสภาพทีNเหมาะสมกบัการใชข้าเทียม นอกจากการใช้

อวยัวะเทียม หรือทีNเรียกวา่กายอุปกรณ์แลว้ บางรายอาจตอ้งใชเ้ครืNองช่วยอืNน ๆ ตามความเหมาะสม

กบัสภาพความพิการของแต่ละประเภท เช่นไม่คํ/ายนัสาํหรับคนมาพิการ เครืNองช่วยฟังสาํหรับคน 

หูตึง เกา้อี/ลอ้เลืNอน (wheel chair) สาํหรับผูพิ้การทีNไม่สามารถเดินได ้และเครืNองช่วยความพิการอืNน 

ๆ ตามความเหมาะสมกบัสภาพความพิการและสิNงสาํคญัทีNสุดในการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

อีกประการหนึN ง คือ การป้องกนัสาเหตุความพิการ อย่างไรก็ตาม การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยนี์/  จาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการดา้นเวชศาสตร์ฟื/ นฟูตามขั/นตอนเช่น การตรวจวินิจฉัย การให้

คาํแนะนาํปรึกษา การให้ยา การศลัยกรรม กายภาพบาํบดั อาชาบาํบดั จิตบาํบดั การแกใ้นการพูด 

การใหก้ายอุปกรณ์เทียม และเครืNองช่วยคนพิการ เป็นตน้ 

    2. การคุม้ครองสิทธิคนพิการทางการศึกษา 

     การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและคนพิการให้ไดรั้บสิทธิ\ โอกาส 

และการบริการทางการศึกษาตามความสามารถ และเหมาะสมกบัสภาพความพิการ ในรูปของ

การศึกษาภาคบงัคบั การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาสายสามญัอุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

โดยเรียนในโรงเรียนร่วมกบัคนทัNวไป หรือการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียน

สอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนตนแขนขาพิการ เป็นตน้ การศึกษาพิเศษนี/

อาจจดัใหแ้ก่เด็กทีNเจบ็ป่วยเรื/ อรัง และตอ้งเขา้รับการรักษา และฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทยโ์ดย

ใชร้ะยะเวลายาวในโรงพยาบาล ตลอดจนจดัการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีรูปแบบการเรียนร่วมกบั

คนทัNวไป หรือขยายจดัเฉพาะคนพิการในหลกัสูตรของการศึกษาขั/นพื/นฐาน หลกัสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียนสายสามญั ระดบัประถมศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย รวมถึงหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ หรือประกาศนียบตัร ตลอดจนการศึกษา

ตามอธัยาศยัอยา่งต่อเนืNองตลอดชีวติ โดยจดัใหแ้ก่พิการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั/ง
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คนพิการทีNขาดโอกาสทางการศึกษาในครอบครัว และชุมชน การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา

ดังกล่าวนี/  จึงเป็นวิธีการทีNจะสานต่อจากการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละนําไปสู่การ 

ฟื/ นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ และสงัคมเพืNอใหค้นพิการสามารถพึNงพาตนเองได ้

    3. การส่งเสริมอาชีพและคุม้ครองการมีงานทาํของคนพิการ 

     การให้การฟื/ นฟูเพืNอช่วยเหลือคนพิการโดยการฝึกอาชีพทีN

เหมาะสมกบัสภาพความพิการของแต่ละบุคคล เพืNอให้คนพิการมีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาชีพใดวิชาหนึN งให้ สามารถประกอบอาชีพเลี/ ยงตนเอง และครอบกว่า รวมทั/ งสามารถทาํ

ประโยชน์ใหก้บัสงัคม มีเกียรติ มีศกัดิ\ ศรี มีสิทธิเสรีภาพ เช่นเดียวกนัคนทัNวไป เพืNอเป็นการส่งเสริม

สิทธิ และโอกาสของคนพิการ ให้มีอาชีพ มีงานทาํตามพระราชบญัญติัการฟื/ นฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ.2550 และแกไ้ขเพิNมเติม พ.ศ 2556 จึงไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 17 และมาตรา 20 โดยให้

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัNนคงของมนุษย ์(เดิมคือ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม) ออกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจา้งงานคนพิการและการส่งเงินเขา้กองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคน

พิการ สรุปความว่าให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการทีNมีความเรา

สามารถเขา้ทาํงานตามลกัษณะของงานในอตัราส่วนของลูกจา้งปกติ 200 คนขึ/นไปต่อคนพิการ 1 

คนโดยจาํนวนเศษของทุกสองร้อยคน ถา้เกินหนึN งร้อยคนตอ้งรับคนพิการเพิNมอีกหนึN งคน และใน

กรณีทีNนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการประสงคจ์ะไม่รับคนพิการเขา้ทาํงานตามมาตราส่วน

ทีNกาํหนด นายจา้งจะขอส่งเงินเขา้กองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นรายปี ปีละครึN งหนึN งของ

อตัราค่าจา้งขั/นตํNาทีNใชบ้งัคบัในทอ้งทีNทีNสถานประกอบการตั/งอยูคู่ณดว้ย 365 และคูณดว้ยจาํนวนคน

พิการซึNงนายจา้งจะไม่รับเขา้ทาํงาน 

     คนพิการทีNไม่สามารถเข้าทาํงานในสถานประกอบการ หรือ

ประสงคที์NจะประกอบอาชีพอิสระโดยเริNมตน้ประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ สามารถขอกูเ้งินได้

จากกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการไดโ้ดยไม่เสียดอกเบี/ย รายละ 20,000-40,000 บาท โดยปฏิบติั

ตามระเบียบทีNเกีNยวขอ้งกบัเงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ จะเห็นไดว้่า จากแนวความคิด

ขา้งตน้เกีNยวกบัการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ มิไดมุ่้งเนน้เฉพาะทางดา้นร่างกายแต่เพียงอยา่งเดียว 

แต่ควรให้ความสาํคญัทางดา้นจิตใจ โดยเฉพาะเจตคติจากชุมชน สังคม และสิNงแวดลอ้ม ของคน

พิการทีNมีอิทธิพลอย่างมากต่อการส่งผลความสําเร็จของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNติดเป็นทางสู่

ความสาํเร็จในชีวิตของคนพิการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จนสามารถทีNจะใชชี้วิตร่วมกนัใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีเกียรติและมีศกัดิ\ ศรี ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศเท่าเทียมกนั 
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    4. การคุม้ครองสิทธิคนพิการทางสงัคมและสวสัดิการ 

     การใหบ้ริการช่วยเหลือและชี/แนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพืNอให้

คนพิการและสงัคมมีความเขา้ใจต่อสภาพปัญหาของบุคคลพิการ ซึN งอาจมีปัญหาทั/งทางอารมณ์หรือ

จิตใจ เพืNอให้เกิดการยอมรับสภาพความเป็นจริงทีNจะนาํไปสู่การปรับสภาพร่างกายและจิตใจ เพืNอ

การดาํรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม และความเป็นอยู่ ตลอดจนหาทางสงเคราะห์

ช่วยเหลือในแนวทางต่าง ๆ อาทิ ทางดา้นเศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล การไดรั้บอุปกรณ์เทียม หรือ

เครืNองช่วยแกไ้ขความพิการ ปัญหาครอบครัว การช่วยเหลือให้ไดรั้บการศึกษาการฝึกวิชาชีพตาม

แนวถนดั การประกอบอาชีพทีNเหมาะสม และการไดรั้บเบี/ ยยงัชีพ สําหรับผูพิ้การทีNมีสภาพความ

พิการมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ซึN งปัญหาทีNสาํคญัทีNสุด

ของคนพิการ  คือ  ปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ  ซึN งผู ้ทีN มีบทบาทสําคัญในด้านการ 

ฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสงัคม คือ นกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยา จะตอ้งดาํเนินการประสานงาน

ร่วมมือกบัวิชาชีพฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกบัคนพิการ เพืNอช่วยฟื/ นฟูใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวิตในสังคม

ไดโ้ดยปกติสุข จุดมุ่งหมายสาํคญัอีกประการหนึN งของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคมนั/น คือการ

หาทางให้สังคมยอมรับความสามารถของคนพิการ มีทศันคติทีNดีต่อคนพิการ และให้สิทธิแก่คน

พิการในการอยูร่่วมกนัในสังคมเดียวกนั และใหค้นพิการมีโอกาสกระทาํความดีอนัเป็นประโยชน์

ให้กบัสังคม ไม่ดูหมิNนเหยียดหยาม หรือกล่าวถอ้ยคาํกระทบกระเทือนลอ้เลียนคนพิการ การจดั

สภาพแวดลอ้มทีNเอื/ออาํนวยการดาํรงชีวติ และการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัสาํหรับคนพิการ ถือไดว้า่

เป็นทีNสาํคญัประการหนึN งในดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคมให้กบัคนพิการ ซึN งสิNงแวดลอ้มทีN

กล่าวมานั/น ไดแ้ก่ อาคารสถานทีNตั/งของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิNงบริการสาธารณะดา้น

ต่าง ๆ ทีNมีคนพิการติดต่อ และให้บริการเป็นประจาํ และในสถานทีNทาํงานควรดดัแปลง และมี

บริการพิเศษเฉพาะสาํหรับคนพิการเพืNออาํนวยความสะดวก เช่น มีทางลาด (ramp) หรือลิฟตใ์หค้น

พิการใชบ้นัได ประตูห้องนํ/ าทีNมีไวบ้ริการตามท่าอากาศยาน และสถานทีNสาธารณะทัNวไปสถานี

รถไฟ หน่วยราชการ ธนาคาร ควรมีประตูกวา้งและไม่มีธรณีประตูเพืNอให้เกา้อี/ลอ้เลืNอนผา่นเขา้มา

ได้สะดวก โทรศัพท์สาธารณะ เครืN องดืNมนํ/ าเย็นควรอยู่ในระยะทีNคนพิการจะใช้ได้สะดวก 

ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จะตอ้งจดัเพืNอให้คนพิการทุกประเภทไดมี้โอกาสใช้ไดเ้ช่นเดียวกนั  

การจดัสิNงอาํนวยความสะดวกจาํเป็นตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัสภาพความพิการ เช่น คนหูหนวก 

ถึงแมว้่าร่างกายภายนอกปกติทุกประการ แต่มีปัญหาในการสืNอสาร จึงควรไดรั้บการส่งเสริมให้มี

ล่ามภาษามือ เพืNอสามารถในการใหเ้ขา้ถึงบริการดา้นต่าง ๆได ้เป็นตน้ 

     สิNงทีNสาํคญัทีNสุดของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคม คือ การปรับ

สภาพร่างกายและจิตใจคนพิการ ให้ยอมรับสภาพความเป็นจริง และสิNงทีNจะตอ้งเผชิญต่อไปใน
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สภาพสังคม และสภาพแวดลอ้มรอบตวั รวมถึงตอ้งหาแนวทางให้คนพิการมีความเขม้แขง็อดทน 

และพร้อมทีNจะเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคทีNจะตอ้งพบเมืNอดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคม ทั/งนี/ เพราะ

สงัคมประกอบดว้ยคนส่วนใหญ่ ซึN งคนพิการตอ้งปรับตวัเขา้หาสงัคม มิใช่ปรับสงัคมทั/งหมดเขา้หา

คนพิการ การจดับริการและสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่คนพิการ ปัจจุบนัภาครัฐจดับริการและสวสัดิการ

สังคมให้แก่คนพิการในเรืN องต่าง ๆ ระเบียบคณะกรรมการสมรรถภาพคนพิการ ว่าดว้ยการจด

ทะเบียนคนพิการ พ.ศ.2537 ราชกิจจานุเบกษา (2537, หนา้ 5) คือ กฎหมายและระเบียบทีNเกีNยวขอ้ง

กบัการจดทะเบียนคนพิการ 

     การจดทะเบียนคนพิการเป็นการดาํเนินงานขั/นแรกเพืNอเป็น

แนวทางให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสต่าง ๆ ตามทีNพระราชบญัญติัการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ พ.ศ.2534 กาํหนดซึNงคนพิการทีNจดทะเบียนแลว้จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

     - การรักษาพยาบาล  เ ช่น  การตรวจวิ นิจฉัยการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการการใหย้า การศลัยกรรม การใหค้าํปรึกษา การบาํบดัรักษา 

     - การพัฒนา  เช่น  การศึกษา  การฝึกอาชีพ  และแนะนําการ

ประกอบอาชีพ การสงัคมสงเคราะห์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 

     - การฟื/ นฟูสมรรถภาพ  เ ช่น  การพยาบาลเวชกรรมฟื/ นฟู   

การฟื/ นฟูสมรรถภาพการไดย้นิ และสืNอความหมาย การใหอุ้ปกรณ์ หรือเครืNองช่วยคนพิการในการ

ฟื/ นฟู 

     - สิทธิประโยชน์อืNน ๆ เช่น ค่าทนายความในหน่วยงานของรัฐ 

และองคก์รเอกชน ค่าจา้งล่ามภาษามือ ค่าจดัสมัมนาโครงการทีNเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ 

    5. การจัดให้มีสิN งอํานวยความสะดวก  ระเบียบคณะกรรมการ 

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วา่ดว้ยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิNงอาํนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 

พ.ศ.2544 (2544, หนา้ 118) 

     การจัดทาํสิN งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ในอาคาร 

สถานทีN  รวมถึงยานพาหนะ  และบริการสาธารณะต่าง  ๆ  ซึN งมีความจําเป็นต่อการดําเนิน

ชีวติประจาํวนัของคนพิการ เช่น 

     - ทางเขา้สู่อาคาร ควรเป็นพื/นผิวเรียบเสมอกนั หากอยูต่่างระดบั 

ควรมีทางลาดทีNสามารถขึ/นได ้นอกจากนี/  ควรทาสี หรือติดเครืNองหมายใหช้ดั หากมีพื/นทีNต่างระดบั 

     - ประตู หากจาํเป็นตอ้งมีธรณีประตู ให้ขอบทั/งสองดา้นมีความ

ลาดเอียง และความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 85 ซม.เพืNอใหส้ะดวกสาํหรับเกา้อี/ลอ้เป็นคนพิการ 
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     - บนัได ควรมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 150 ซม.ใชว้สัดุกนัลืNน และ

ควรมีอกัษรเบรกบอกชั/นทีNจุดเริNมตน้ และจุดสิ/นสุดของราวบนัได 

     - ทางสัญจรสาํหรับทางเดินเทา้และทางสาธารณะ ควรมีพื/นทีNผิว

ต่างสมัผสัสาํหรับคนตาบอด 

     - รถโดยสาร ควรจะให้ประตูรถมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 90 ซม.

และควรจะติดตั/งเครืNองยกเกา้อี/ลอ้เข็นไวด้ว้ย รวมทั/งจดัทีNพร้อมอุปกรณ์ล็อกสําหรับเกา้อี/ลอ้เข็น  

ในบริเวณใกล้ทางขึ/ นลง นอกจากนี/  ควรติดตั/ งสัญญาณจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับทีNจัดทีNนัNง 

เกา้อี/ลอ้เขน็ 

    6. บริการใหกู้ย้มืเงินทุนประกอบอาชีพ 

     - การใหกู้ย้มืเงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วตัถุประสงค์

ของการใหกู้ย้มืเงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ คือ เพืNอเป็นทุนในการประกอบอาชีพของคน

พิการ และเพืNอการขยายกิจการของคนพิการ 

     - เบี/ยยงัชีพ หมายถึง สวสัดิการสาํหรับคนพิการรูปแบบหนึNงเพืNอ

จดัสรรงบประมาณของรัฐบาลใน การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหก้บัคนพิการทีNมีสภาพของความพิการ

มาก และอาศยัอยูใ่นชุมชนหรือในหมู่บา้นต่าง ๆ ทัNวประเทศ ซึN งประสบปัญหาความเดือดร้อนดา้น

เศรษฐกิจและสังคม  ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ ในครอบครัวและชุมชนแทนการส่ง เข้า 

สถานสงเคราะห์ โดยพิจารณาเป็นเงินสงเคราะห์ในลกัษณะเบี/ ยยงัชีพรายเดือน ๆ ละ 500 บาท 

จนกวา่คนพิการนั/นจะพึNงพาตนเองไดห้รือเสียชีวติ 

    7. การปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยัสาํหรับคนพิการ 

     ใหบ้ริการปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยัสาํหรับคนพิการ เพืNอเพิNม

ความสะดวกในการดาํรงชีวิตและปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัในทีNอยู่อาศยัของคนพิการเอง 

เช่น การปรับปรุงห้องนํ/ า โดยการประยุกต์ใชว้สัดุทีNมีในทอ้งถิNนทีNคนพิการอาศยัอยู่เป็นหลกั ใน

อตัราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาทตามทีNกฎหมายกาํหนด 

    8. การจดับริการล่ามภาษามือ 

    9. การสนบัสนุนผูช่้วยคนพิการ 

     การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว หลกัเกณฑใ์นการให้

ความช่วยเหลือ ประกอบดว้ย 

     - คนพิการทีNประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน จะได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นเงินครั/ งละไม่เกิน 2,000 บาทไม่เกิน 3 ครั/ ง 
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     - เดก็พิการทีNอายตุั/งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปีจะไดรั้บเงินช่วยเหลือเป็น

ค่าครองชีพครั/ งละไม่เกิน 1,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั/ ง ต่อเดก็พิการ 1 ราย 

     - คนพิการทีNต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับ

ความช่วยเหลือไดโ้ดยนาํสมุดประจาํตวัคนพิการมายืNน ตามสถานทีNระบุ 

 

  2.1.2.2 ความหมายของการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

   สุชญา เฑียรแสงทอง (2562, หน้า 140)  กล่าวว่า การฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

(Rehabilitation) หมายถึง กระบวนการ มาตรการ รูปแบบการใหบ้ริการ การรักษาใด ๆ ในรูปแบบ

ของการฟื/ นฟูสมรรถภาพ การฟื/ นฟูทกัษะ ความสามารถ หรือความรู้ ทีNอาจสูญหายหรือถูกทาํลาย 

อนัเป็นผลมาจากการไดรั้บความพิการหรือเนืNองมาจากการเปลีNยนแปลงสภาวะของคนคนหนึNง โดย

มุ่งใหค้นพิการสามารถเขา้ถึง และรักษาระดบัการทาํงานของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา จิตวทิยา และ

สังคมให้ไดดี้ทีNสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพืNอป้องกนั ชะลอ ปรับปรุงหรือฟื/ นฟู ชดเชยการสูญเสีย

ระบบการทาํงานของร่างกาย และบาํรุงรักษาระบบการทาํงานของร่างกายใหค้งทีNในปัจจุบนั ซึN งการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพนั/นจดัว่าเป็นเครืNองมือทีNสาํคญั และจาํเป็นอยา่งมากในการส่งเสริมคนพิการเพิNม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน และลดสภาพความพิการ รวมทั/งมีการดาํรงชีวิตทีNบรรลุอิสรภาพ และ

การตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างสูงสุดและให้คาํจาํกัดความการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

(Rehabilitation service) ไวว้า่ หมายถึงชุดเครืNองมือ กระบวนการ มาตรการ ทีNช่วยใหบุ้คคลทีNพิการ

หรือบุคคลทีNมีแนวโน้มว่าจะพิการให้สามารถเขา้ถึงวิธีการป้องกนั ชะลอ ปรับปรุง ชดเชย และ

บาํรุงรักษาประสิทธิภาพของระบบการทาํหน้าทีNของบุคคล ตั/งแต่ระบบร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สติปัญญา และสังคมใหไ้ดดี้ทีNสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมหลกัของ

การฟื/ นฟูสมรรถภาพสาํหรับเด็กสมองพิการ 4 ชุดกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) กายภาพบาํบดั (Physical 

Therapy) 2) อรรถบาํบดัหรือการแกไ้ขการพูด (Speech and Language Therapy) 3) กิจกรรมบาํบดั 

(Occupation Therapy) และ 4) การนันทนาการบาํบดั (Recreational Therapy) รวมทั/งการบริการ

ประสานส่งต่อบริการเพืNอการเขา้ถึงแหล่งสนบัสนุนต่าง ๆ เพืNอให้เด็กสมองพิการมีพฒันาการทีNดี

ขึ/ น มีความเป็นอยู่ทีN ดี สามารถอยู่ร่วมกันกับครอบครัว บ้าน ชุมชน และสังคม ตามบริบท

สภาพแวดลอ้มของเขาทีNสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั  

   ในประเทศไทย พบวา่เริNมมีการดาํเนินงานฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย

ชุมชนมาตั/งแต่ พ.ศ.2526 ในรูปแบบต่าง ๆ ทั/งภายใตก้ารทาํงานของภาคเอกชนและภาครัฐ ใน

ภาครัฐพบวา่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูด้าํเนินงานในดา้นนี/แต่งานบริการยงัเป็นไปในรูปแบบของ

การสงเคราะห์มากกว่า  ดังการศึกษาของ  สุวิทย์ เพ็ญจันทร์  วัชรา  วราพร  และไพจิตร์   
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(2540, บทคดัย่อ) เรืN อง ระบบบริการทางการแพทย  ์เพืNอการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดาํเนิน

การศึกษาโดยการทบทวนเอกสารทีNเกีNยวขอ้งกบัระบาดวิทยาของความพิการ ระบบบริหารจดัการ 

และสาํรวจชุมชน สอบถามปัญหาและความตอ้งการคนพิการประเภทต่าง ๆ ทั/งหมด 40 คนในเขต

จังหวัดเชียงใหม่และนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า บริการทางการแพทย์และการฟื/ นฟู

สมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นแบบตั/ งรับในโรงพยาบาล และเน้นการ

สงเคราะห์มากกว่าการกระตุน้คนพิการให้ใชศ้กัยภาพของตนเอง ในการประกอบกิจกรรมและใน

การฟื/ นฟูสมรรถภาพควรคาํนึงถึงการให้การฟื/ นฟูสมรรถภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ 

การศึกษา อาชีพ และสงัคม  

   ปิN นปินันท์  บัวคลีN  (2557, หน้า  14) กล่าวว่ า  ในขณะทีNสํานักงาน

คณะกรรมการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์เริNมให้ความสนใจใชก้ลยุทธ์การ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว และชุมชนใน

การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอยา่งเป็นองคร์วม และผสมผสานทั/งการส่งเสริมสุขภาพ

และการฟื/ นฟูสภาพ  

   การฟื/ นฟูสมรรถภาพตามพระราชบญัญติัการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพ หรือการเสริมสร้างความสามารถ

ของคนพิการให้มีสมรรถภาพดีขึ/น โดยอาศยัวิธีทางการแพทย ์การศึกษาทางสังคม และการฝึก

อาชีพเพืNอใหค้นพิการไดมี้โอกาสทาํงาน หรือดาํรงชีวติในสงัคมทดัเทียมคนปกติ 

   จากความหมายของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNกล่าวมาขา้งตน้สามารถกล่าว

โดยสรุปไดว้่า “การฟื/ นฟูสมรรถภาพ” หมายถึง การปรับสภาพร่างกายจิตใจ สังคมและสติปัญญา

ของคนพิการให้มีสมรรถภาพดีขึ/นโดยอาศยัวิธีทางการแพทย ์การศึกษา การฝึกอาชีพ และการ

ช่วยเหลือทางสงัคมเพืNอใหค้นพิการไดมี้โอกาสทาํงานหรือดาํรงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ  

  2.1.2.3 แนวคิด แนวทาง และกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   1) แนวคิดการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

    สุชญา  เฑียรแสงทอง  (2562, หน้า  62-67) ได้สรุปแนวคิดการ

ใหบ้ริการฟื/ นฟูสมรรถภาพสาํหรับคนพิการในระดบัสากลไวว้า่ ระบบบริการดา้นสุขภาพแห่งชาติ

แห่งสหราชอาณาจักร (National Health Service: NHS) เมืNอกล่าวถึงระบบบริการด้านสุขภาพ

แห่งชาติ (National Health Service: NHS) เป็นหน่วยงานหลกัทีNทาํหนา้ทีNในการใหบ้ริการดา้นระบบ

สุขภาพแห่งชาติระดบัสากล ทีNไดรั้บการยกย่องและเป็นทีNยอมรับในระดบัสากลว่า NHS นั/นเป็น

ระบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติทีNดีทีNสุดอนัดบัหนึNงของโลก 
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   2) ขอบเขตของการให้บริการ ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ NHS เมืNอปี  

ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) Suzanne Rastrick (2016, p.87) NHS โดย Suzanne Rastrick หวัหนา้เจา้หนา้ทีN

ใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพของสหราชอาณาจกัร (Chief Allied Health Professions Officer: CAHPO) 

แห่ง NHS ประเทศองักฤษไดน้าํเสนอขอบเขตของการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการของ

ระบบ NHS ไว ้6 ประการ ดงันี/  

    - เป็นการพฒันาทกัษะการฟื/ นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (Habilitation) 

เพืNอเอาชนะอุปสรรคทางดา้นสุขภาพ 

    - เป็นการฟื/ นตวัจากอาการป่วยทีNไม่คาดคิด 

    - เป็นการจัดการในระยะยาวโดยต้องใช้ระยะเวลาในการฟื/ นฟู

สมรรถภาพ ภายใตเ้งืNอนไขการจดัการเพืNอสุขภาพของตนเอง 

    - เป็นการฟื/ นตวัจากอาการบาดเจบ็ 

    - เป็นการรักษาโดยใช้ทักษะเฉพาะด้านภายใต้เงืNอนไขการตรวจ

วนิิจฉยัและการฟื/ นฟูสมรรถภาพอยา่งเป็นอิสระ 

    - เป็นการสนับสนุนการเขา้ถึงและการไดรั้บการสนับสนุนให้เป็น

ส่วนหนึNงของระบบการใหบ้ริการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

   3) หลกัการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดี NHS (The principles of good 

Rehabilitation Services) เมืNอปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) Suzanne Rastrick (2016, p. 92) นาํเสนอไว ้10 

ประการ ดงันี/   

    -  เพิNมประสิทธิภาพทางดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั/ง

มีการทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดกบัผูใ้ห้การสนบัสนุน โดยตระหนกัถึงความตอ้งการจาํเป็นของ

ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

    - ใหค้วามสาํคญักบัทีมสหวิชาชีพ และครอบครัวหรือผูดู้แลคนพิการ 

เป็นความสาํคญั 

    - เป็นการสร้างความหวงั การสนบัสนุน และสร้างความสมดุล เพืNอ

เพิNมประสิทธิผล (Outcome) และมีความเป็นอิสระ (Freedom)  

    - ใชว้ิธีการตามเป้าหมายเป็นรายบุคคลทีNไดรั้บแจง้โดยหลกัฐาน และ

แนวปฏิบติัทีNดีทีNสุด 

    - ตอ้งมีการประเมิน และระบุความตอ้งการจาํเป็นของการให้บริการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพในทุกขั/นตอน ตั/งแต่ขั/นตอนเริNมตน้ คือ การประเมิน การวางแผน การสนบัสนุน 

และการป้องกนัอยา่งต่อเนืNอง เพืNอไปสู่การใหบ้ริการทีNมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
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    - สนบัสนุนการจดัการตนเอง ทั/งทางการศึกษา ขอ้มูลสุขภาพ สวสัดิ

ภาพ และคุณภาพชีวติทีNดี เพืNอใหบ้รรลุศกัยภาพสูงสุด 

    - ใหก้ารฟื/ นฟูสมรรถภาพในรูปแบบทีNหลากหลาย เช่น การออกกาํลงั

กาย เทคโนโลยี องคค์วามรู้ ความรู้ ความเขา้ใจ พฤติกรรมบาํบดั เพืNอให้ไดผ้ลลพัธ์ทีNมีประโยชน์

สูงสุด 

    - การให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNมีประสิทธิภาพ (Efficient) และมี

ประสิทธิผล (Effective) โดยบูรณาการ (Integration) การทาํงานร่วมกนัของทีมสหวิชาชีพ และ

หลายหน่วยงานร่วมกนั 

    - ผูใ้ห้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดีนั/นควรมีภาวะผูน้าํทีNดี และมีความ

รับผดิชอบในทุกระดบัรวมทั/งมีการสืNอสารทีNมีประสิทธิภาพ 

    - การแ บ่ ง ปันแนวทางป ฏิบั ติ ง าน ทีN ดี ตัวอย่ า งความสํ า เ ร็ จ  

(good practice) ตั/งแต่การรวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน โดยการประเมินตรวจสอบวจิยัเป็นตน้เอกสาร 

   4) เทคนิคการตรวจสอบรายการการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดีของ

องคก์ารอนามยัโลก เมืNอปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) WHO (2001, p. 1) นาํเสนอ เทคนิคการตรวจสอบ

รายการการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีN ดี  เพืNอนําไปสู่การให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีN 

ประสบผลสาํเร็จอยา่งสูงสุดของไว ้9 ประการ มีดงันี/  

    - หลกัการเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 

    - หลกัการให้บริการโดยคาํนึงถึงความตอ้งการจาํเป็นเป็นหลกัไม่ใช่

ยดึหลกัการวนิิจฉยั 

    - หลกัการให้บริการอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิผลทางการ

แพทย ์

    - ใชก้ระบวนการในการดาํเนินงานไม่ใช่การดูแลแบบพาสซีฟแคร์ 

    - การทาํงานเป็นทีมสหวทิยาการ (Interdisciplinary Team Working)  

    - การรับผดิชอบต่อความตอ้งการจาํเป็นของคนพิการ 

    - การบูรณาการ (Integration) ทาํงานร่วมกนัโดยผูเ้ชีNยวชาญเฉพาะ

ทาง (Specialist) และผูใ้หบ้ริการทัNวไป (Generalist Services) 

    - เป็นผูน้าํเพืNอการเปลีNยนแปลง 

    - การใหค้วามหวงัแก่คนพิการเพืNอการสร้างแรงจูงใจในการฟื/ นฟู 
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   5) แนวทางในการใหบ้ริการฟื/ นฟูสมรรถภาพสาํหรับคนพิการ 

    แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพ

สาํหรับคนพิการ เพืNอใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระดบัสากล มีดงันี/  

    1. ข้อบังคบัมาตรฐานแห่งสหประชาชาติ (UN) ในมาตรการ UN 

Standard Rule 3 กาํหนดว่ารัฐควรให้บริการดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการเพืNอให้คนพิการ

เขา้ถึงการรักษาและการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ 

    2. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของคนพิการ (CRPD) กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ (2552, หนา้ 83-89) ใน 2 ขอ้หลกั ไดแ้ก่  

     - CRPD ขอ้ทีN 25 กาํหนดการให้บริการทางดา้นสุขภาพ (Health) 

ว่ารัฐภาคีตอ้งยอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการไดรั้บบริการทีNมีมาตรฐานทางสาธารณสุขทีNสูงสุด

เท่าทีNจะหาไดโ้ดยปราศจากการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุแห่งความพิการโดยรัฐภาคีจาํตอ้งปฏิบติัตาม

แนวทางดงันี/  1) ควรดาํเนินตามมาตรการทีNเหมาะสมเพืNอเป็นการสร้างหลกัประกนัให้คนพิการ

สามารถเขา้ถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยคาํนึงถึงเพศสภาพรวมถึงการฟื/ นฟูสมรรถภาพด้าน

สุขภาพเป็นสาํคญั 2) ควรจดัใหมี้บริการดา้นสุขภาพโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือมีค่าใชจ่้ายในงบทีN

สมควรและเหมาะสมแก่คนพิการทีNจะสามารถจ่ายไดด้ว้ยความสมคัรใจ 3) ควรจดัใหมี้บริการดา้น

สุขภาพทีNจาํเป็นสาํหรับคนพิการการให้บริการวินิจฉัยในระยะแรกเริNม (Early Identification) และ

การใหบ้ริการช่วยเหลือในระยะแรกเริNม (Early Intervention) อยา่งเหมาะสม 4) ควรจดัใหมี้บริการ

ดา้นสุขภาพทีNมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงบนพื/นฐานของบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนทีNคน

พิการอาศยัอยูใ่ห้มากทีNสุดเท่าทีNจะเป็นไปได ้5) ควรกาํหนดให้บุคลากรทางการแพทยใ์ห้การดูแล

รักษาคนพิการดว้ยมาตรฐานและคุณภาพในระดบัเดียวกนัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนโดยเคารพ

หลกัการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นพื/นฐานพร้อมความยนิยอมของคนพิการดว้ยความสมคัร

ใจเป็นสาํคญั 

     - CRPD ข้อ 26 ได้กําหนดว่า การให้บริการด้านการส่งเสริม

สมรรถภาพ (Habilitation) และการฟื/ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) แก่คนพิการโดยรัฐภาคีจาํตอ้ง

ปฏิบติัตามแนวทาง ดงันี/  1) ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มรูปแบบเพืNอนช่วยเพืNอน (Peer Support) 

เพืNอให้คนพิการสามารถบรรลุและรักษาความเป็นอิสระไวอ้ย่างสูงสุดตามความสามารถทั/งทาง

ร่างกายจิตใจสงัคมและการอาชีพและการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ทีNในทุกดา้นของชีวติ 2) ควรใหบ้ริการ

ตั/งแต่ในระยะเริNมตน้แรกสุดเท่าทีNจะเป็นไปไดบ้นพื/นฐานการประเมินความตอ้งการจาํเป็นและ 

จุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ 3) ควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม
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โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของคนพิการและจดัไวใ้ห้ใกลเ้คียงกบัชุมชนทีNคนพิการอาศยัอยู่

เท่าทีNจะเป็นไปได ้4) ควรส่งเสริมการฝึกอบรมเพืNอพฒันาบุคลากรวิชาชีพผูใ้ห้บริการตั/งแต่การ

ฝึกอบรมหลกัสูตรขั/นตน้และหลกัสูตรต่อเนืNอง 5) ส่งเสริมการให้บริการการให้ความรู้และการฝึก

ทกัษะโดยการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยสิีNงอาํนวยความสะดวกทีNออกแบบสาํหรับคนพิการ 

   6) แนวทางการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนองคก์ารอนามยัโลก 

(The Community-based Rehabilitation Guidelines WHO: CBR Guidelines WHO) แนวทางการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนหรือทีNนิยมเรียกชืNอย่อว่า CBR Guidelines หรือ CBR เป็น

แนวทางระดบัสากลทีNองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ริเริNมขึ/น หลงัจากทีNมีการประกาศใชป้ฏิญญา

อลัมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ในปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) เพืNอใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในประเทศ

ทีNมีรายไดใ้นระดบัตํNาและปานกลาง เพืNอช่วยคนเหลือพิการให้สามารถเขา้ถึงบริการดา้นการฟื/ นฟู

สมรรถภาพต่าง ๆ ดว้ยหลกัการมีส่วนร่วมในทอ้งถิNน แนวคิด CBR ในระดบัสากลเริNมตน้เมืNอปี  

ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) โดย WHO ไดริ้เริN มฝึกอบรมและทดลองทาํโครงการ CBR ในเขตภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก และในปี ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524) ทีN UN ไดป้ระกาศให้เป็นปีคนพิการสากลจึง

ส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัNวโลกเริNมตระหนกัถึงการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการมากขึ/น สาํหรับ CBR 

ในประเทศไทยนั/นเริNมตน้เมืNอปี ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) โดยกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บเอานโยบาย 

CBR มาเป็นแนวทางในการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนทีNสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการจาํเป็นของคนพิการได ้ทาํให้คนพิการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึNงของสังคมไดต้ลอดจน

สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนพิการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึN งนบัไดว้่า CBR ไดรั้บการยอมรับจน

พฒันาไปสู่การเป็นยทุธศาสตร์ในระดบัสากล ทั/งนี/  CBR ไดก้าํหนดกรอบแนวทางในการใหบ้ริการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน หรือทีNเรียกว่า CBR Matrix ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบทีN

สําคัญ  ได้แก่  1) ด้านสุขภาพ  (Health) 2) ด้านการศึกษา  (Education) 3) ด้านความเป็นอยู่  

(Livelihood) 4) ด้านสังคม (Social) และ 5) ด้านการเสริมพลัง (Empowerment) เพืNอเป็นกรอบ

แนวทางในการดาํเนินการพิจารณาการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการได้อย่าง

ครอบคลุมและรอบดา้นมากทีNสุด (World Health Organization, 2010)  

    การฟื/ นฟูสมรรถภาพจาํเป็นอย่างยิNงทีNจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไป

อย่างต่อเนืNองในลักษณะทีN เรียกว่า กระบวนฟื/ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Process) ซึN งเริN ม

ดาํเนินการตั/งแต่ผูป่้วยกา้วเขา้มาในโรงพยาบาล เนืNองจากไดรั้บอนัตรายครั/ งแรกจากการเกิดโรค 

หรือเริN มมีอาการทีNทาํให้เกิดการเสืNอมสลาย หรือสูญเสียระบบอวยัวะของร่างกาย ซึN งมีความ

จําเป็นต้องให้การดูแลรักษา จนกระทัNงผู ้ป่วยกลับบ้าน และติดตามดูแลให้ได้รับการฟื/ นฟู

สมรรถภาพต่อเนืNองตลอดไป หรือจนกระทัNงบุคคลทีNพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือตอ้งการ
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ความช่วยเหลืออีกมากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่สภาพความจาํเป็นของแต่ละบุคคล นอกจากนี/ ยงัตอ้งมี

การดูแลติดตามผล เพืNอใหเ้กิดความต่อเนืNองและใหไ้ดผ้ลอยา่งจริงจงั 

    จากแนวคิด แนวทาง และกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ข้างต้น สรุปได้ว่า การฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการนั/ นเป็นสิN งทีNสําคัญยิNง รวมทั/ งแนวคิดและ

ประสบการณ์จากนานาประเทศจากอดีตทีNผา่นมาโดยทัNวไปมกัเขา้ใจกนัวา่ การฟื/ นฟูสมรรถภาพคน

พิการให้ไดรั้บความสําเร็จอย่างแทจ้ริงนั/นจาํเป็นตอ้งนาํคนพิการเขา้รับบริการโดยอยู่ประจาํใน

สถาบันเท่านั/ น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานสงเคราะห์ เป็นต้น แต่ปัจจุบันจาก

ประสบการณ์ความเชืNอถือทีNผ่านมานั/ นปรากฏว่า คนพิการอาจมีสมรรถภาพทางร่างกายทีNมี

ประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพไดโ้ดยไม่ตอ้งใชชี้วิตอยู่ในสถาบนั หรือสถานทีNทีNจดัไวใ้ห้

โดยเฉพาะสาํหรับคนพิการเท่านั/น แต่ความสุขและความสาํเร็จทีNแทจ้ริงนั/น คือ ความสามารถอยู่

ร่วมกบัครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิNง คือความสามารถทีNจะใชชี้วิตในสังคม และ

ในทอ้งถิNนของตนเองไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัคนอืNนทัNวไป 

  2.1.2.4 กระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   การฟื/ นฟูสมรรถภาพเป็นวิ ธีการทีNจะต้องอาศัยความร่วมมือของ 

นกัวชิาชีพหลายฝ่าย รวมทั/งตวัคนพิการครอบครัว และชุมชนทีNมีเป้าหมาย โดยเฉพาะทีNคนพิการแต่

ละราย และจะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเนืNอง และเหมาะสมกบัสภาพความพิการทีNแตกต่างกนัไปในแต่ละ

บุคคล โดยลกัษณะของกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพมีดงันี/  คือ 

   1) ตอ้งการความร่วมมือและประสานงานของนกัวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ใน

ทีมฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNเชีNยวชาญหลายสาขาทั/งทางการแพทย ์การศึกษา อาชีพ และสังคม ไดแ้ก่ 

แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั นกัแกไ้ขการพดู นกัสงัคมสงเคราะห์ จิตแพทย ์

นกัจิตวิทยา โภชนาการ นกัวิชาการดา้นการศึกษา และงานอาชีพ ครูอาจารย ์ครูฝึกวิชาชีพบุคลากร

ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทีNปฏิบติังานดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพและพฒันาคนพิการ รวม

ทั/งตวัผูพิ้การและครอบครัวร่วมกนัวางแผนช่วยเหลือใหก้ลบัฟื/ นคืนสภาพเดิมใหไ้ด ้

   2) ผูรั้บบริการและครอบครัวตอ้งให้ความร่วมมือในกระบวนการการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพบุคคลทีNสาํคญัทีNสุด คือ คนพิการและครอบครัวตอ้งมีความสนใจกระตือรือร้น ให้

ความร่วมมืออย่างเต็มทีNตลอดเวลาและต้องการกําลังใจ และความอดทน เพราะการฟื/ นฟู

สมรรถภาพในบางกรณีตอ้งใชเ้วลานานเป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวติ 

   3) เป็นงานทีNมุ่งสู่ผูบ้ริการและครอบครัวในกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพ

นกัวิชาชีพทุกฝ่ายทีNร่วมมือให้การดูแลฟื/ นฟูผูพิ้การ มีเป้าหมายมุ่งไปสู่จุดเดียวกนัคือ ตวัคนพิการ 

ทั/งนี/นกัวิชาชีพหลายสาขาอาจมีแนวคิดแผนการปฏิบติังาน และการปฏิบติังานทีNแตกต่างกนัตาม
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แนววิชาชีพ แต่เป้าหมายคือให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งอิสระให้ไดม้ากทีNสุด เรา

สามารถดาํรงชีวติอยูก่บัครอบครัวและสงัคมอยา่งมีความสุขตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

   4) ตอ้งมีเป้าหมายเพืNอสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ การดาํเนินงาน

กระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยทัNวไปแลว้มีจุดมุ่งหมาย 5 ประการคือ 1) เพืNอคงไวซึ้N งหนา้ทีNของ

อวยัวะหรือส่วนใดส่วนหนึNงของร่างกายทีNยงัปกติใหมี้ความสามารถปฏิบติัหนา้ทีNไดเ้หมือนเดิมมาก

ทีNสุด และสามารถใหท้ดแทนส่วนทีNสูญเสียไปใหไ้ดม้ากทีNสุด 2) เพืNอเป็นการป้องกนัอวยัวะส่วนใด

ส่วนหนึNงของร่างกายทีNไดรั้บบาดเจบ็ และพิการไม่ใหเ้สืNอมสลายมากยิNงขึ/น 3) ป้องกนัอาการแทรก

ซ้อนทีNอาจเกิดขึ/นทั/งทางร่างกายและจิตใจ เช่น แผลกดทบั ปวดบวม ขอ้ติดแข็ง ความเศร้าโศก

เสียใจ การหมดอาลยัในชีวิต การทอ้ถอยทีNอาจนาํไปสู่ความพิการทางจิตหรือพิการซํ/ าซอ้น 4) เพืNอ

ช่วยให้ผูรั้บบริการมีความสามารถช่วยเหลือดูแลตนเอง โดยทีNไดรั้บการศึกษามีอาชีพมีงานทาํทีN

มัNนคงให้สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และความสําเร็จเช่นเดียวกบัคนทัNวไปใน

สงัคม 5) เป็นกระบวนการทีNตอ้งดาํเนินการโดยต่อเนืNอง เนน้ในจุดต่าง ๆ ตามระยะการเปลีNยนแปลง

ทางด้านสุขภาพอนามยั และการเปลีNยนแปลงสภาพทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สถานการณ์สิNงแวดลอ้มของคนพิการทีNเขา้รับการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 
 

 2.1.3 แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพกิาร 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2559, หนา้ 10) การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาสาํหรับ

คนพิการ ฉบบัทีN 3 (พ.ศ.2560-2564) เกิดขึ/นจากภาคีภาครัฐและองคก์รเอกชน ทีNเกีNยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานดา้นคนพิการ ร่วมกนัวิเคราะห์ความตอ้งการทางยุทธศาสตร์ (Needs Assessment) ทั/ง

ดา้นนโยบาย ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสถานการณ์ดา้นคนพิการ รวมถึงการประเมินศกัยภาพทาง

ยทุธศาสตร์ (Gap Analysis) เพืNอทราบถึงสภาพแวดลอ้มแนวโนม้การเปลีNยนแปลงต่าง ๆ ทั/งปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกดา้นคนพิการ เพืNอทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัของ

หน่วยงานทีNจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการทุกระดบั เพืNอการจดัวางทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันา 

(Strategic Formulation) การกาํหนดทิศทาง วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ 

  การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ บนหลกัการพื/นฐาน ไดแ้ก่ สาระบญัญติัตาม

กฎหมาย การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Strategic Management)  

การบริหารการเปลีNยนแปลง (Change Management) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research-PAR)  

  2.1.3.1 ทิศทางการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

   เพืNอใหค้นพิการไดรั้บโอกาส และบริการทางการศึกษาหรับคนพิการอยา่ง

ทัNวถึง มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทีNสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอืNนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
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และประกอบอาชีพ พึNงตนเองได ้โดยการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาสาํหรับคนพิการทีNมีคุณภาพ 

ดว้ยรูปแบบทีNหลากหลายโดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน และองคก์ร

ภาคีเครือข่ายทีN เกีNยวข้องกับคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาหรับคนพิการได้อย่างมี

มาตรฐาน และสนับสนุนให้องค์กรดา้นคนพิการและเครือข่ายมีบทบาท จึงกาํหนดทิศทางการ

พฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ ดงันี/  

   1) วสิยัทศัน์ (Vision) 

    คนพิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตทีNดีดว้ย

วถีิพอเพียง 

   2) พนัธกิจ (Mission)  

    พนัธกิจทีN 1 เสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาอย่าง

ทัNวถึงและเสมอภาค 

    พนัธกิจทีN 2 สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ 

    พนัธกิจทีN 3 ปรับระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลทีNเป็นมาตรฐาน

และธรรมาภิบาล 

    พนัธกิจทีN 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาหรับคน

พิการ 

   3) เป้าประสงค ์(Goal)  

    คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคล และมีทกัษะการดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึNงตนเอง

ได ้อยา่งมีศกัดิ\ ศรีความเป็นมนุษยบ์นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4) ยทุธศาสตร์การพฒันา 

    1. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นสิทธิและโอกาสการศึกษา 

     ยทุธศาสตร์ทีN 1 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้อยา่งต่อเนืNองตลอดชีวติ 

     วตัถุประสงค:์ เพืNอใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวติ 

     มาตรการ  

      1. จดัใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริNม 

      2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  

      3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพืNอการมีงานทาํ 
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      4. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกระบบ (การศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั) ดว้ยรูปแบบทีNหลากหลาย  

      5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  

      6.  ขยายหน่วยบริการการศึกษาสําหรับคนพิการให้

ครอบคลุมพื/นทีNเป้าหมาย 

      7.  เสริมสร้างศักยภาพ  ความเข้มแข็งให้หน่วยบริการ

การศึกษา  

      8. ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการจดัสภาพแวดลอ้มทีNคนพิการ

สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. ร้อยละของเด็กพิการตั/งแต่แรกเกิด ถึง 3 ปี ไดรั้บบริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริNม (Early Intervention: EI) 

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีความพร้อมในการรองรับการ

จดัการศึกษาแบบเรียนรวมอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

      3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดการศึกษาให้กับคนพิการ

ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การจดัการศึกษาเพืNอการมีงานทาํ  

      4. ร้อยละของคนพิการทีNไดรั้บการฝึกทกัษะอาชีพสามารถ

นาํทกัษะไปประกอบอาชีพไดห้รือศึกษาต่อดา้นอาชีพ  

      5. ร้อยละของคนพิการทีNเขา้ถึงบริการทางการศึกษา  

      6. ร้อยละของสถานศึกษาทีNสามารถจดัการศึกษาดว้ยรูปแบบ

ทีNหลากหลาย  

      7. ร้อยละของศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการทีNไดรั้บการ

ส่งเสริม สนบัสนุน  

      8. จาํนวนหน่วยบริการการศึกษาทีNเพิNมขึ/น  

      9. ร้อยละของหน่วยบริการการศึกษาทีNผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

      10. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาทีNมีการจดัสภาพแวดลอ้ม

สาํหรับคนพิการ (ทางลาด ทีNจอดรถ หอ้งนํ/า ป้ายและสญัลกัษณ์ และบริการขอ้มูลข่าวสาร)  
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    2. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพการศึกษา  

     ยุทธศาสตร์ทีN 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ 

ทุกระดับ ทุกระบบ วตัถุประสงค์: คนพิการได้รับการศึกษาทีNมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการ 

     มาตรการ 

      1. พฒันาหลกัสูตรและสืNอการเรียนการสอน  

      2. พัฒนามาตรฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพพลวตัของสงัคม  

      3. พฒันาระบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  

      4. พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได ้

      5. พฒันาระบบ นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ  

      1. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดัการศึกษาให้กบัคนพิการทีNมี

การพฒันาหลกัสูตร และสืNอการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของผูเ้รียน 

      2. ร้อยละของคนพิการทีNมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP: Individualized Education Program) 

      3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดัการศึกษาตามมาตรฐานการ

จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

      4. ร้อยละของสถานศึกษาทีNนาํนวตักรรมการจดัการศึกษามา

ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพพลวตัของสงัคม 

      5. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีระบบการวดัและประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริง 

      6. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทีNเอื/อต่อ

การจดัการเรียนรู้ทีNคนพิการทุกคนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

      7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาทีNมีการพฒันาระบบ

นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ทีN 3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สืNอสารรองรับการจดัการศึกษาระบบดิจิทลั วตัถุประสงค:์ เพืNอสร้างความพร้อมดา้นโครงสร้างและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืNอสาร 
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     มาตรการ 

      1. ปรับโครงสร้างพื/นฐานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงาน

การศึกษา 

      2. พฒันาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์มิติสัมพนัธ์ (3D 

GIS: Multilayer Data Warehouse) ดา้นการศึกษาสาํหรับคนพิการใหเ้ชืNอมโยงกนัได ้

      3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบการให้บริการ

เทคโนโลย ีสิNงอาํนวยความสะดวก สืNอ บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาทีNสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ เพืNอการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

      4. พฒันาและส่งเสริมการนาํระบบเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้น

การบริหารจดัการการใหบ้ริการ และการเรียนรู้ 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีระบบฐานขอ้มูลคนพิการและ

ระบบบริหารจดัการขอ้มูลดา้นการศึกษาทีNเชืNอมโยงกบัหน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง 

      2. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์

มิติสมัพนัธ์ (3D GIS: Multilayer Data Warehouse) ดา้นการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

      3. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีระบบบริหารจัดการในการ

ให้บริการเทคโนโลยี สิNงอาํนวยความสะดวก สืNอ บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษา

สาํหรับคนพิการมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

      4. ร้อยละของคนพิการไดรั้บบริการเทคโนโลยีสิN งอาํนวย

ความสะดวก สืNอ บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาทีNสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ 

      5. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบนัมีการพฒันาและส่งเสริม

การนาํระบบดิจิทลัมาใชใ้นการบริหารจดัการ การใหบ้ริการ และการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     ยทุธศาสตร์ทีN 4 ส่งเสริม สนบัสนุน การวจิยัและพฒันานวตักรรม

และองค์ความรู้ทีNมุ่งยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาหรับคนพิการ วตัถุประสงค์: เพืNอสร้าง

นวตักรรม องคค์วามรู้และองคก์รแห่งนวตักรรม 

     มาตรการ 

      1. สนบัสนุนและพฒันาองคค์วามรู้และงานวิจยั นวตักรรม 

เทคโนโลย ีสิNงอาํนวยความสะดวกในทุกมิติทีNเกีNยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัทาํแผนทีNชีวิต เพืNอพฒันา

คุณภาพการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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      2. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน ทุนการวิจยัเพืNอการจดัการ

เรียนรู้ การบริหารจดัการ และองคค์วามรู้อืNน ๆ ตามความตอ้งการของหน่วยงาน 

      3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) ในหน่วยงาน และหน่วยบริการการศึกษา เพืNอรองรับการเสริมสร้าง

ศกัยภาพบุคลากรและองคก์รแห่งนวตักรรม (Innovation Organization) 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ  

      1. จาํนวนของงานวิจยั และนวตักรรม เทคโนโลย ีสิNงอาํนวย

ความสะดวก สืNอ บริการและความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ ทีNมีการนาํไปใช้

ประโยชน์  

      2. มีงานวจิยัแบบแผนทีNชีวติของคนพิการ  

      3. จาํนวนทุนวจิยัทีNไดรั้บการสนบัสนุน  

      4. ร้อยละของบุคลากรทีNผา่นการประเมินตามหลกัสูตร  

      5. ร้อยละของหน่วยงานทีNผา่นการประเมินตามมาตรฐาน 

    3. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     ยุทธศาสตร์ทีN 5 เร่งผลิต พฒันาและจดัระบบบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ วตัถุประสงค:์ มีระบบ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาทีNมีมาตรฐานและเป็น

ธรรมบนหลกัการบริหารจดัการเชิงสมรรถนะ 

     มาตรการ 

      1. จดัทาํแผนอตัรากาํลงั และจดัใหมี้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอืNน ทีNมีความรู้ความสามารถตามกรอบอตัรากาํลงั 

      2. วางแผนและผลิตครู ให้มีความรู้และทักษะในการจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการตามนโยบาย และแผนอตัรากาํลงั 

      3. พฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

ใหเ้ป็นผูน้าํการเปลีNยนแปลง (Translational Leader) และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ  

      4. พฒันาระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาล  

      5. ส่งเสริมความก้าวหน้า และสร้างแรงจูงใจให้กับครู 

คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทีNจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. มีแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทีNจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการ  

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีN มีครูการศึกษาพิเศษและ 

นกัสหวชิาชีพตามแผนอตัรากาํลงั  

      3. มีแผนการผลิตครู  ให้มีความรู้และทักษะในการจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการ 

      4. มีรายวิชาการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเป็นวิชาบงัคบั

พื/นฐานในหลกัสูตรการผลิตครู  

      5. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีบุคลากรสนบัสนุนการพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาใหก้บัคนพิการในสถานศึกษา 

      6. ร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีNไดรั้บการพฒันาผูน้าํ

การเปลีNยนแปลงและมีสมรรถนะทีNสอดคลอ้งกบับริบทความเปลีNยนแปลงและความตอ้งการในการ

จดัการศึกษาตามแผนการพฒันาและคุณภาพตามเกณฑที์Nกาํหนด 

      7. ร้อยละของครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ทีN

ได้รับการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานตามแผนการพฒันาครูและบุคลากร (HRD: Human 

Resource Development Plan) และแผนการพฒันาระดบับุคคล (IDP: Individual Development Plan)  

      8. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีการพฒันาระบบบริหารงาน

บุคคลตามมาตรฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

      9. ร้อยละของครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดเ้ลืNอนวทิยฐานะหรือตาํแหน่งทีNสูงขึ/น 

      10. ร้อยละของครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติและอืNน ๆ ตามความเหมาะสม 

    4. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาหรับ

คนพิการ 

     ยุทธศาสตร์ทีN 6 พฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

วตัถุประสงค:์ เพืNอจดัใหมี้หอ้งเรียนพิเศษสาํหรับคนพิการในสถานศึกษาเฉพาะทางและสถานศึกษา

ทีNจดัการเรียนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
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     มาตรการ 

      1. จัดห้องเรียนอัจฉริยะ  (Gifted Room) ในสถานศึกษา

เฉพาะทาง 

      2. ยกมาตรฐานการจดัการศึกษาเรียนรวม  

       2.1 จดัหอ้งเรียนพิเศษใหค้นพิการในสถานศึกษา 

       2.2 พฒันามาตรฐานการจดัการเรียนรวม 

       2.3 พัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และเจตคติ  

ผูเ้กีNยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรวม  

       2.4 พฒันาอาคาร สถานทีN สิNงแวดลอ้มของสถานศึกษาทีNจดั

หอ้งเรียนพิเศษ 

       2.5 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหอ้งคก์รภาครัฐและเอกชนมีส่วน

ร่วมในการจดัหอ้งเรียนพิเศษ  

       2.6 จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรวมใน

หอ้งเรียนพิเศษอยา่งเป็นระบบ 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. มีหอ้งเรียนอจัฉริยะ (Gifted Room) ในสถานศึกษาเฉพาะ

ทาง 

      2. จาํนวนสถานศึกษาทีNจดัห้องเรียนพิเศษให้เด็กพิการเรียน

ร่วม 

      3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดห้องเรียนพิเศษมีผลการ

ประเมินสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานการจดัการเรียนร่วม 

      4. ร้อยละของสํานักงานเขตพื/นทีNการศึกษาทีNมีการบริหาร

จดัการเรียนรวมอยา่งเป็นระบบ  

      5. ร้อยละของผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาทีNเกีNยวขอ้ง 

ผูอ้าํนวยการเขตพื/นทีNการศึกษา ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดั

การศึกษา ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ระดบัสาํนกังานเขตพื/นทีNการศึกษาทีNผ่านการพฒันาดา้น

การจดัการเรียนรวม 

      6. ร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีNจดัห้องเรียนพิเศษผ่าน

การพฒันาดา้นการจดัการเรียนรวม 
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      7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีNจดัห้องเรียน

พิเศษผา่นการพฒันาดา้นการจดัการเรียนรวม 

      8. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดห้องเรียนพิเศษได้รับการ

สนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานทีNและสิNงแวดลอ้ม 

      9. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดห้องเรียนพิเศษได้รับการ

สนบัสนุน จากองคก์รภาครัฐและเอกชน 

      10. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดัห้องเรียนพิเศษได้รับการ

นิเทศอยา่งเป็นระบบและต่อเนืNอง 

     ยทุธศาสตร์ทีN 7: พฒันาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการ

ศึกษาสําหรับคนพิการ วตัถุประสงค์: เพืNอสร้างระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจดัสรร

งบประมาณการศึกษาทีNเพียงพอและเหมาะสมกบับริบทและความตอ้งการจาํเป็น 

     มาตรการ 

      1. จดัระบบสนบัสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสาํหรับคนพิการ

ทุกช่วงวยั ในทุกระดบัทุกระบบการศึกษา ใหเ้หมาะสมกบับริบทและสภาพการจดัการศึกษา 

      2. ระดมทรัพยากรเพืNอสร้างความมัNนคงให้กับกองทุน

ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ  

      3. วิ จัยและพัฒนาระบบการจัดสรรท รัพยากรและ

งบประมาณเพืNอการศึกษา 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ  

      1. ร้อยละของคนพิการทีNได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน

การศึกษาสาํหรับคนพิการในทุกระดบั ทุกระบบการศึกษาใหเ้หมาะสมกบับริบทและความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ 

      2. ร้อยละของคนพิการทีNได้รับสนับสนุนงบเงินอุดหนุน

สาํหรับสิNงอาํนวยความสะดวก สืNอ บริการและความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษา ในทุกระดบั ทุก

ระบบการศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ 

      3. ร้อยละของคนพิการทีNไดรั้บสนับสนุน สิN งอาํนวยความ

สะดวก และสืNอทางการศึกษา (บญัชี ก) ในทุกระดบั ทุกระบบการศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ 

      4. กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพิการมี

เงินเพิNมทุนหมุนเวยีนใชต้ามวตัถุประสงค ์
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      5. มีแผนการระดมทรัพยากรสนบัสนุนกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการจากบุคคล องคก์รภายนอก 

      6. มีการนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาระบบการจดัสรร

ทรัพยากรและงบประมาณเพืNอการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

     ยุทธศาสตร์ทีN 8 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิง

บูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วตัถุประสงค:์ เพืNอเพิNมประสิทธิผลการบริหารจดัการ

แบบองคร์วมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

     มาตรการ  

      1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามศาสตร์พระราชา

และหลกัธรรมาภิบาลทีNมุ่งเน้นการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (A-F-P-P: Area-

Function-Participation-People) สู่การเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness School)  

      2. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเกีNยวกับการศึกษา

สาํหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั  

      3. พฒันาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) เพืNอเปิดเวที 

ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ  

      4. จัดและพฒันาระบบการขับเคลืNอนยุทธศาสตร์ (SDS: 

Strategic Driven System) สนับสนุนขอ้มูลการตดัสินใจ การเฝ้าระวงั (Educational Warning Sign 

System) การกาํกบั ติดตาม และรายงานผลตามยทุธศาสตร์ผา่นระบบดิจิทลั 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันทีNมีการนํา

ศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสู่การเป็นสถานศึกษาแห่ง

ความสุข 

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีระบบการบริหารจดัการเชิง

ยทุธศาสตร์แบบบูรณาการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

      3. ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษา สถาบนั ทีNมีการส่งเสริม 

สนบัสนุนการปฏิบติังานเกีNยวกบัการศึกษาสาํหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 

      4. ร้อยละของหน่วยงาน  สถานศึกษา  สถาบัน  ทีN มีการ

ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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      5. ร้อยละของหน่วยงานทีN มีการใช้ระบบการขับเคลืNอน

ยทุธศาสตร์ (SDS: Strategic Driven System) สนบัสนุนการตดัสินใจ การกาํกบั ติดตาม และรายงาน

ผลตามยทุธศาสตร์ผา่นระบบดิจิทลั 
 

 2.1.4 หลกัการแนวคดิเกี3ยวกบัการประเมินโครงการ 

  สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกีNยวกบัการประเมินโครงการ มีนกัวิชาการหลาย

ท่าน ไดใ้หค้วามหมายไว ้และผูว้จิยัไดร้วบรวมและนาํมาเสนอโดยสงัเขป ดงันี/  

  2.1.4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

   ส่วนความหมายของการประเมินโครงการนั/ น  ผู ้วิจัยได้ศึกษาจาก

นกัวชิาการทีNไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงันี/  

   Stufflebeam (1990, p. 159) กล่าวว่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง 

กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอ้มูลกบัเป้าหมาย การวางแผน การดาํเนินการ และผลกระทบ 

เพืNอนาํไปเป็นแนวทางการตดัสินใจ เพืNอสร้างความน่าเชืNอถือ และเพืNอส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจใน

สถานการณ์ของโครงการ 

   Alkin (1987, p. 15) กล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ

กาํหนดขอบเขตการตดัสินใจ การเลือกขอ้มูลทีNเหมาะสม การเกบ็รวบรวมขอ้มูลตลอดจนการเขียน

รายงานสรุป เพืNอใหผู้มี้อาํนาจในการตดัสินใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการเลือกวธีิการปฏิบติั 

   วทิวฒัน์ บูระพนัธ์ (2562, หนา้ 9) การประเมินโครงการ หมายถึง การเกบ็

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์เกีNยวกับโครงการทีNเป็นระบบ เพืNอให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศทีNสามารถ

นาํไปใชใ้นการพิจารณาการดาํเนินงานของโครงการในครั/ งต่อไป และการประเมินโครงการนั/น

ตอ้งมีวตัถุประสงค์ทีNสอดคลอ้งกบัแผนอย่างชัดเจน เพืNอนําไปใช้ในการตดัสินใจเกีNยวกบัการ

ดาํเนินงานของโครงการว่าจะดาํเนินงานต่อไปหรือปรับปรุง เปลีNยนแปลงเพืNอประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของโครงการนั/น ๆ  

   สุมาลยั บุญรักษา (2562, หนา้ 25) กล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง 

การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทีNเกีNยวขอ้งกบักิจกรรม กลุ่มกิจกรรม และความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบระเบียบ เพืNอให้ไดส้ารสนเทศทีNเชืNอถือไดใ้นการพิจารณาปรับปรุง

แกไ้ขในส่วนทีNเป็นจุดอ่อน และส่งเสริมในส่วนทีNเป็นจุดเด่น ทั/งให้ขอ้มูลทีNเป็นประโยชน์สาํหรับ

ผูเ้กีNยวขอ้งในการจะตดัสินใจเกีNยวกบัผลการจดักิจกรรม 

   ยุวดี คาํเงิน (2561, หน้า 19) การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการใน

การตดัสินคุณค่าของการบริหารจดัการโครงการ โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลของก่อน

ดาํเนินโครงการ ระหวา่งดาํเนินโครงการ และหลงัการดาํเนินโครงการ เพืNอใหท้ราบวา่โครงการนั/น
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บรรลุผลตามเป้าหมายทีNกาํหนดหรือไม่เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร เพืNอเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงโครงการ และแนวทางในการพฒันาโครงการต่อไป 

   นฤมล เอกธรรมสุทธิ\  (2559, หน้า 39) กล่าวว่า การประเมินโครงการ 

หมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินโครงการอยา่งเป็นระบบ เพืNอให้

ไดส้ารสนเทศทีNสาํคญัวา่โครงการนั/นบรรลุผลตามเป้าหมายทีNกาํหนดหรือไม่เพียงใด มีปัญหาหรือ

อุปสรรคอยา่งไร เพืNอช่วยใหไ้ดข้อ้มูลหรือสารสนเทศในการปรับปรุงพฒันาโครงการ 

   ทศัน์พล เรืองศิริ (2559, หนา้ 10) ไดก้ล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็น

กระบวนการในการตดัสินคุณค่าของการบริหารจดัการโครงการ โดยการรวบรวม และวิเคราะห์

ขอ้มูลของการดาํเนินโครงการ เพืNอใหท้ราบวา่โครงการนั/นบรรลุผล ตามเป้าหมายทีNกาํหนดหรือไม่

เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร เพืNอจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงโครงการ 

   บุญตา แซ่เล็ก (2557, หน้า 30) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล ของการดาํเนินโครงการนั/นอยา่ง เป็นระบบแลว้ตดัสินใจ

วา่จะปรับปรุงแกไ้ขโครงการนั/น เพืNอทีNจะดาํเนินโครงการต่อไป หรือยติุโครงการ  

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, หน้า 502) กล่าวว่า การ

ประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใชว้ิธีการวิจยัเพืNอหาขอ้มูลทีNเป็น

จริงและมีความเชืNอถือไดข้องโครงการแลว้พิจารณาตดัสินว่าโครงการนั/นถึงวตัถุประสงคห์รือไม่ 

และดว้ยคุณภาพของความสาํเร็จนั/นเป็นเช่นใด 

   จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบของการดาํเนินงานโครงการนั/น ๆ เพืNอนาํมา

พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาโครงการ 

 

  2.1.4.2 ความมุ่งหมายและความสาํคญัของการประเมินโครงการ 

   ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไดมี้นกัวิชาการแต่ละท่านไดใ้ห้

ความไว ้ดงันี/  

   วิทวฒัน์ บูระพนัธ์ (2562, หนา้ 10) การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย

เพืNอการหาประสิทธิ\ ภาพของโครงการ วิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้เท็จจริง เพืNอการนาํไปสู่ตดัสินใจ 

ตลอดจนการสรุปผลของโครงการ ตามวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไวห้รือไม่ 

   สุมาลยั บุญรักษา (2562, หนา้ 27) ความสาํคญัของการประเมินโครงการ 

ไดว้า่ การประเมินโครงการอยา่งมีระบบสามารถทาํใหเ้ราตรวจสอบวา่งานไดด้าํเนินการไปอยา่งไร 

เป็นการป้องกนัความผิดพลาดของงาน และเพิNมประสิทธิภาพของงาน ทาํให้การดาํเนินงานสาํเร็จ
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ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีNวางไว ้ซึN งส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพของงาน การตดัสินใจต่อ

โครงการ ความรับผิดชอบและคงไวใ้นส่วนทีNมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นเครืNองยืนยนัให้เห็นว่า 

การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมทีNสําคัญอันจะขาดไม่ได้เพราะการประเมินโครงการมี

ความสาํคญัอยา่งยิNงต่อการบริหารโครงการ 

   จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ความมุ่งหมายและความสาํคญั

ของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมทีNมีความสาํคญัอยา่งยิNงในการบริหาร

โครงการ การประเมินโครงการเป็นกระบวนการทีNให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ซึN งสามารถนาํมาใชใ้นการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิNงขึ/น ทาํใหท้ราบขอ้บกพร่อง จุดเด่น 

จุดดอ้ยของโครงการ และทราบว่าโครงการไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายเพียงใด และช่วยให้

ขอ้มูลทีNจาํเป็นสําหรับการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเกีNยวกบัการดาํเนินโครงการไดท้ั/งในปัจจุบนั

และในอนาคต 

  2.1.4.3 วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ 

   สําราญ มีแจ้ง และสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2556, หน้า 10-11) กล่าวว่า 

วตัถุประสงคข์องการประเมินทัNวไป มีดงันี/  1) เพืNอช่วยปรับปรุงพฒันาคน พฒันางานหรือโครงการ

ต่าง ๆ 2) เพืNอตดัสินใจผลเกีNยวกบัระดบัผลสัมฤทธิ\ ของการปฏิบติังานหรือโครงการต่าง ๆ 3) เพืNอ

ช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเกีNยวกบัการบริหารบุคคล โครงการหรืออนาคตของโครงการไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม 4) เพืNอกระตุน้ทุกฝ่ายทีNเกีNยวขอ้งให้ปฏิบติัหนา้ทีNอยา่งมีประสิทธิภาพตามวิธีการ

ประเมินแนวใหม่ วตัถุประสงคเ์ฉพาะในการประเมินโครงการหรืองานจะไดม้าจากการผสมผสาน

ขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ จากผูบ้ริหารระดบัสูงทีNตอ้งใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการตดัสินใจ

ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้กีNยวขอ้งกบัโครงการหรืองานนั/น ๆ และจากวตัถุประสงคห์ลกัของ

โครงการหรืองานนั/น ๆ 

   จากทีNกล่าวมาสรุปไดว้่า การประเมินโครงการมีวตัถุประสงคส์าํคญั คือ 

เพืNอช่วยปรับปรุง การบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการดาํเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และเพืNอช่วยใหผู้บ้ริหารหรือผูรั้บผดิชอบโครงการตดัสินใจเกีNยวกบัโครงการหรือกิจกรรมทีN

รับผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2.1.4.4 ประเภทของการประเมินโครงการ 

   การประเมินโครงการ แบ่งออกไดห้ลายประเภท ตามแต่จะใชเ้กณฑ์ใด 

เป็นหลกัในการแบ่ง ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านทีNไดก้ล่าวถึง ประเภท

ของการประเมินโครงการไว ้ดงันี/  
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   William (1985, p. 5) แบ่งประเภทของการประเมินผลโครงการเป็น 2 

ประเภท คือ 1) การประเมินผลยอ่ย (Formative evaluation) เป็นการประเมินทีNกระทาํระหวา่งดาํเนิน

โครงการ โดยมีการตรวจสอบและเก็บขอ้มูลเป็นระยะ ๆ ตลอดโครงการ ทั/งนี/ มีเป้าหมายเพืNอ

ปรับปรุงโครงการทีNกําลังดําเนินอยู่ 2) การประเมินผลรวม (Summative evaluation) เป็นการ

ประเมินเมืNอการดาํเนินโครงการ สิ/นสุดลงแลว้มีเป้าหมาย เพืNอตรวจสอบผลทีNเกิดจากโครงการว่า

บรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการเพียงใด หรือเกิดผลกระทบใดบา้ง 

   Tyler (1996, p. 914) ได้เสนอว่าการแบ่งประเภทของการประเมินผล

โครงการต้องยึดหลักวงจรของการมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมาก  เพราะได้แสดงให้เห็น

กระบวนการของการประเมินทีNสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัประเภทของการประเมินผลโครงการ โดย

อาศยัวงจรของโครงการเป็นเกณฑใ์นการแบ่งจาํแนก 

   ยุวดี คาํเงิน (2562, หน้า 23) กล่าวว่า ประเภทของการประเมินนั/น แบ่ง

ออกเป็นประเภทได้ โดยยึดเกณฑ์ทีNกาํหนดของการประเมินเป็นหลัก ดังนี/  แบ่งตามยึดหลัก

ประมาณค่า แบ่งตามลาํดบัเวลาทีNประเมิน แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งตามสิNงทีNถูก

ประเมิน แบ่งตามโมเดลการประเมิน และแบ่งตามความแทจ้ริงของการประเมิน 

   เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2556, หนา้ 96-103) กล่าวว่า ประเภทของการ

ประเมินโครงการการประเมินโครงการบริการสังคมนั/น สามารถจาํแนกประเภทของการประเมิน

โดยทัNวไป ไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 1) การประเมินความตอ้งการทีNจาํเป็น 2) การประเมินกระบวนการ 

3) การประเมินผลผลิตและ 4) การประเมินประสิทธิภาพ 

    1) การประเมินความตอ้งการทีNจาํเป็น 

     Stufflebeam (1984, p. 1) แนวคิดของการประเมินความตอ้งการ

ทีNจาํเป็น (Need Assessment) ไดเ้ริNมตน้ทีNประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางทศวรรษทีN 1960 โดย

โครงการต่าง ๆ เหล่านั/นมกัถูกเรียกร้องใหร้ะบุวธีิการวดัและประเมินความตอ้งการของโครงการไว้

ในเป้าหมายดว้ย ทั/งนี/ เพืNอประสิทธิภาพของการวางแผนโครงการ ซึN งต่อมาไดก้ลายเป็นเกณฑ์

พื/นฐานสาํหรับการพิจารณาอนุมติั เพืNอใหก้ารสนบัสนุนโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิNงโครงการต่างๆ 

ทางการศึกษา เช่น โครงการทีNเกีNยวกบัการส่งเสริมวิชาการ โครงการพฒันาจิตใจและอารมณ์ของ

เดก็นกัเรียน และโครงการฝึกอบรมทางการอาชีวศึกษา เป็นตน้ โครงการทั/งหลายเหล่านี/ ต่างกไ็ดท้าํ

การประเมินให้กวา้งขวางมากยิNงขึ/น ทั/งในระดบัทอ้งถิNน ระดบัภาค และระดบัชาติ หลงัจากช่วง

ปลายปีค.ศ.1970 ไดมี้การเนน้ในเรืNองของการวางแผนโครงการ และการประเมิน เพืNอใหเ้ป็นไปตาม

ขั/นตอนทีNตอ้งจดัดาํเนินการร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด และในช่วงนี/ ไดว้ารสารทีNชืNอว่า Evaluation and 

Program Planning ซึN งเนน้หนกัการประเมินโครงการดา้นสุขภาพอนามยั ก็ไดเ้นน้เกีNยวกบัหลกัการ
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และแนวปฏิบติัในการใหก้ารสนบัสนุนในเรืNองดงักล่าวรวมทั/งการเปลีNยนแปลงแผนของโครงการ

ดว้ย ในการวดัและประเมินความตอ้งการทีNจาํเป็นนั/น ก่อนดาํเนินโครงการใด ๆ ก็จะตอ้งมีการ

วางแผนของโครงการนั/น ๆ ไวล่้วงหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพืNอให้สามารถตอบคาํถามต่าง ๆ ได้

ตรงตามความตอ้งการทีNแทจ้ริง ในปัจจุบนันกัประเมินไดใ้ห้ความสนใจเกีNยวกบัการวางแผนเพืNอ

การประเมิน และเชืNอว่า การวางแผนโครงการจาเป็นตอ้งจดัให้เป็นส่วนหนึN งของกระบวนการ

ประเมิน โดยใหก้ารวางแผนโครงการเป็นขั/นตอนหนึNงของการประเมินนั/น ๆ ก่อนนาํโครงการไปสู่

ขั/นปฏิบติัทาํให้นกัวางแผนทีNดีตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเกีNยวกบัความตอ้งการทีNจาํเป็นอยา่งถูกตอ้ง 

โดยอาศยัเทคนิคซึN งสามารถวดัและประเมินความตอ้งการทีNเหมาะสมไดใ้นเชิงปริมาณรวมทั/ง

เทคนิคอืNน ๆ ทีNเอื/อต่อการประเมินความตอ้งการไดเ้ช่นการใชข้อ้มูลจากกระเบียนสะสมทีNมีอยู ่หรือ

การสงัเคราะห์สารสนเทศทีNมีอยู ่เป็นตน้ 

    2) การประเมินกระบวนการ 

     แนวคิดหลกัของการประเมินกระบวนการก็คือ เมืNอโครงการ

ไดรั้บการพฒันาและเริNมดาํเนินการแลว้ นกัประเมินตอ้งยอ้นกลบัไปทบทวนเอกสารทีNเกีNยวขอ้งกบั

โครงการอีกครั/ ง เพืNอตรวจสอบว่าโครงการนั/น ๆ ไดป้ฏิบติัไปตามทุกขั/นตอนทีNไดอ้อกแบบไว้

หรือไม่ และจดักิจกรรม เพืNอให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามทีNกาํหนดไวใ้นโครงการหรือไม่ 

การประเมินกระบวนการของโครงการเช่นนี/ ถา้จะกล่าวอีกนยัหนึN งก็คือ เป็นการตรวจสอบความ

พยายามของโครงการว่า ไดด้าํเนินการไปอย่างครบถว้น และตรงตามแผนทีNวางไวทุ้กขั/นตอน

หรือไม่ ตามปกติแลว้ขอ้มูลและสารสนเทศทีNจาํเป็นสาํหรับการประเมินโครงการมกัจะถูกรวบรวม

ไวโ้ดยตวัแทนของหน่วยงาน และมกัจะไม่มีอยู่ในรูปแบบทีNใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง เช่น ขอ้มูล

เกีNยวกบัผูรั้บบริการ กม็กัจะประเมินกฎอยูใ่นใบสมคัร ซึN งไม่มีรายละเอียดเท่าทีNควรเกีNยวกบัการเขา้

รับบริการจากโครงการ ในทางกลบักนัมกัจะเป็นเพียงบนัทึกสั/น ๆ ของเจา้หนา้ทีNใหบ้ริการเท่านั/น 

ดว้ยเหตุนี/การทีNจดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีNเรียกใชไ้ดน้ั/น ซึN งตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายดว้ย ซึN งนกั

ประเมินกระบวนการควรตระหนกัในเรืNองนี/และควรมีความพยายามทีNจะออกแบบการเก็บขอ้มูลทีN

จาํเป็นต่าง ๆ อยา่งมีระบบ ทั/งนี/ เพืNอช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นการรวบรวมขอ้มูล และการสรุป

ขอ้มูลข่าวสารทีNเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัโครงการใหม้ากทีNสุด ถึงแมว้า่การประเมินกระบวนการ 

มิไดบ่้งชี/ ถึงความสาํเร็จของโครงการแต่ก็มีความสาํคญัต่อผูรั้บผิดชอบโครงการในส่วนทีNเกีNยวกบั

เงินทุนทีNจะนาํมาสนับสนุนโครงการหรือนาํมาใช้เพืNอขยายโครงการ ซึN งจาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มูล

เบื/องตน้จากการประเมินดงักล่าว เพืNอจะไดท้ราบว่าโครงการนั/น ๆ มีแผนงานทีNสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริงเพียงใด และน่าจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ เพราะไดเ้คยใหบ้ริการกบักลุ่มเป้าหมายทีN

วางไวก่้อนแลว้เป็นตน้ นอกจากนั/นเมืNอมีการประเมินกระบวนการของโครงการแลว้ สิNงสาํคญักคื็อ 
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เป็นการเปิดโอกาสให้ผูอ้าํนวยการ โครงการสามารถจะปรับการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางทีN

นาํไปสู่ความสาํเร็จของโครงการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลดว้ย 

    3) การประเมินผลผลิต 

     เท่าทีNผ่านมานักประเมินมกัจะเมน้การประเมินผลสัมฤทธิ\ ของ

โครงการจากการประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั/น ๆ ซึN งความจริงแลว้เป็นการยากทีNจะระบุ 

เหตุ ซึN งมกัจะหมายถึง ปัจจยันาํเขา้ในระหวา่งการดาํเนินโครงการกบัผลทีNเกิดตามมาของโครงการ 

ตวัอยา่งเช่น เมืNอมีการจดัโครงการพฒันานิสัยการอ่านสาํหรับเยาวชนทอ้งถิNน ปรากฏว่ามีคาํถามทีN

น่าสนใจ คือ  

     1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะมีนิสัยรักการอ่านมากกวา่ผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการหรือไม่ 

     2. มีหลกัฐานหรือไม่ ทีNแสดงว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความสนใจ

ในการอ่านมากขึ/น คาํถามขา้งตน้เป็นคาํถามทีNดีและมีเหตุผล แต่ก็ยากทีNจะชี/ชดัลงไปในการตอบ

คาํถามทีNเกีNยวกบัผลผลิตของโครงการโดยตรง ทีNเป็นเช่นนี/ ก็เพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลจากตวัแปร   

อืNน ๆ เขา้มาเกีNยวขอ้ง ได้เช่น สภาพแวดลอ้มของผูรั้บบริการ ดังนั/น การประเมินผลผลิตของ

โครงการทีNสําคญั ก็คือ นักประเมินจะต้องแสดงแนวทางในการวดัผลสําเร็จของโครงการให้

น่าเชืNอถือ มีการวดัทีNแม่นยาํ มีผลการวดัทีNตรงกบัความเป็นจริง และมีความคงทีNดว้ย สาํหรับวิธีการ

วดันั/น อาจตอ้งใชก้ารออกแบบตามวิธีวิจยัทีNซับซ้อน คลา้ยกบัการออกแบบโครงการการวิจยัเชิง

ทดลอง ส่วนการกาํหนดความสําเร็จของโครงการ ยงัมีความเห็นแตกต่างกนัตามกลุ่มของผูที้N

เกีNยวขอ้ง เช่น หน่วยงานทีNสนบัสนุนเป็นทุนบุคลากรของโครงการ และผูรั้บบริการ ซึN งแต่ละกลุ่มมี

ระดบัของการยอมรับความสาํเร็จทีNต่างกนัไป ดงันั/น นกัประเมินจึงตอ้งหาตวับ่งชี/ ทีNสามารถเป็นทีN

ยอมรับของทุกกลุ่ม และมีความเป็นไปไดส้าํหรับการประเมินผลผลิตดว้ย 

 

    4) การประเมินประสิทธิภาพ 

     มุ่ง เน้นพิจารณาจากการใช้ทรัพยากร  ในการดํา เ นินงาน

เปรียบเทียบกับผลของงานทีNได้รับ ซึN งทรัพยากรในการดาํเนินงานของโครงการ ได้แก่ เงิน

งบประมาณของโครงการ เวลาในการดาํเนินงาน จาํนวนบุคลากร ตลอดจนวสัดุครุภณัฑ์ทีNใช้

ประกอบการดาํเนินงาน โดยให้ความสําคญัของงบประมาณเป็นสําคญั โดยอาศยัแนวความคิด

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทีNว่าด้วยเรืN องการวิเคราะห์ต่อค่าใช้จ่ายตอบแทน และ การวิเคราะห์ 

ผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายมาใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 
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    จากทีNกล่าวมาสรุปได้ว่าประเภทของการประเมินผลโครงการ

สามารถแบ่งไดห้ลายรูปแบบขึ/นอยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูป้ระเมิน ซึN งสรุปไดคื้อ 1) แบ่งโดยยึด

หลกัของวตัถุประสงค ์2) แบ่งตามลาํดบัเวลาการบริหารโครงการ 3) แบ่งตามรูปแบบการประเมิน 

4) แบ่งตามการออกแบบการประเมิน และ 5) แบ่งตามความแท้จริงของการประเมิน โดยการ

ประเมินผลใหส้มัพนัธ์กบักระบวนการประเมิน 

  2.1.4.5 การวดัและการประเมินโครงการ 

   1) ความหมายของการวดัและการประเมินโครงการ 

   William (1985, p. 5) (1985, p.11) ได้กล่าวถึงการวัดและการประเมิน

โครงการว่า หมายถึง กระบวนการเบื/องตน้ทีNกาํหนดช่องว่างระหว่าง การสังเกต และผลลพัธ์ของ

ความตอ้งการในอนาคต โดยเรียงลาํดบัความตอ้งการก่อนหลงักระบวนการประเมินความตอ้งการ

จาํแนกช่องว่างต่าง ๆ เพืNอทีNจะไดท้ราบรายละเอียดของความตอ้งการ และ William (1985, p. 5) 

(1985, p.137-159) ไดก้ล่าวถึง วิธีการวดัและการประเมินโครงการ สามารถทาํได ้2 วิธี คือ 1) การ

ประเมินความตอ้งการภายนอกเป็นการมองความตอ้งการจากจุดต่าง ๆ ภายนอกของการกระทาํของ

องค์การเพืNอใช้ศึกษา 2) การประเมินความตอ้งการภายในเป็นการมองความตอ้งการจากภายใน

องคก์ารเอง 

   Tyler (1996, p. 914) ไดก้ล่าวถึงการวดัและการประเมินความโครงการวา่

หมายถึงกระบวนการตดัสินว่าสิNงทีNเกิดขึ/นจริงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรมทีNกาํหนดไว้

หรือไม่เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างผลทีNไดก้บัวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไวก่้อนทีNจะ

จดัการเรียนการสอนนั/น และมีวธีิการวดัและการประเมินโครงการ ขั/นตอนดงันี/  

    1. มีการกําหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้วยข้อความชัดเจน

เฉพาะเจาะจงโดยบอกถึงพฤติกรรมทีNตอ้งการวดัในภายหลงัดว้ย 

    2. ระบุเนื/อหาสาํหรับผูเ้รียนรู้เพืNอใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายทีNตั/งไว ้

    3. เลือกวธีิการเรียนการสอนทีNเหมาะสมกบัเนื/อหา 

    4. ประเมินโครงการโดยการตดัสินดว้ยการวดัผลทางการศึกษา 

   จากแนวคิดของนกัวิชาการสรุปไดว้่า การวดัและการประเมินโครงการ

หมายถึง กระบวนการตดัสินวา่สิNงทีNเกิดขึ/นจริงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรมทีNกาํหนดไว้

หรือไม่เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างผลทีNไดก้บัวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไว ้ซึN งตอ้งใช้

กระบวนการในการเกบ็รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินงาน และพิจารณาบ่งชี/ ใหท้ราบ

ถึงจุดเด่น หรือจุดดอ้ยของงานนั/นอยา่งมีระบบ แลว้ตดัสินใจว่าจะปรับปรุงแกไ้ขงานนั/นเพืNอการ
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ดาํเนินงานต่อไปหรือยติุการดาํเนินงานนั/นเสีย ส่วนวิธีการวดัและการประเมินโครงการ มีขั/นตอน

ดงันี/  

    1. มีการวางแผนจดัทาํโครงการอยา่งเป็นระบบ 

    2. มีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัโครงการ 

    3. แบ่งกลุ่มการเก็บขอ้มูลความตอ้งการ เช่น กลุ่มตวัแทนประชาชน

คือ กลุ่มผูเ้รียน กลุ่มผูศึ้กษาโดยกาํหนดสดัส่วนแต่ละกลุ่มใหเ้หมาะสมหรือเท่ากนั 

    4. กาํหนดกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนัดาํเนินการอยา่งเป็น

รูปธรรม 

    5. มีการเกบ็ขอ้มูลทีNเป็นปัจจุบนั 

    6. ร่วมกนัวิเคราะห์ความช่วยเหลือการอุดหนุนในสภาพปัจจุบนัและ

ความตอ้งการในอนาคต 

    7. กาํหนดความช่วยเหลือการสนบัสนุนในสภาพปัจจุบนัและความ

ตอ้งการในอนาคต 

    8. อภิปรายขอ้สรุปร่วมกนัในกลุ่มทีNศึกษาดว้ยกนัและบนัทึกขอ้สรุป 

    9. พยายามให้ความคิดเห็นในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกนัและใชก้าร

เกบ็ขอ้มูลจากสิNงรอบตวัเพืNอนาํมาแกไ้ข 

    10. เรียงลาํดบัความตอ้งการอีกครั/ ง 

    11. ถา้ขอ้มูลใดมีความเห็นไม่ตรงกนัให้ยอ้นกลบัไปเริNมทีNขอ้ 9-11 

อีกครั/ ง 

    12. เขียนรายงานการเรียงลาํดบัผูที้Nมีสิทธิก่อนหลงั 

    13. เลือกความตอ้งการทีNศึกษาตามมติของกลุ่ม 

    14. ดาํเนินการตามกระบวนการประเมินโครงการ 

    15. พิจารณาความตอ้งการใหม่ ๆ ทีNอาจมีขึ/นในระหวา่งทาํโครงการ 

    16. ตอ้งทาํให้กลุ่มมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบต่อการกระทาํและเกิด

ความภาคภูมิใจ 

  2.1.4.6 รูปแบบของการประเมินโครงการ 

   รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ซึN งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกัน

ออกไปตามความเหมาะสมของโครงการทีNจะประเมิน ซึN งนักประเมินจะเป็นผูเ้ลือก พิจารณา

รูปแบบตามความตอ้งการ เพืNอใหไ้ดผ้ลการประเมินตามจุดประสงคที์Nตั/งไว ้นอกจากนี/ ยงัขึ/นอยูก่บั
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ความรู้ ความสามรถ และความเขา้ใจเกีNยวกบัการใช้รูปแบบต่าง ๆ ของผูป้ระเมินด้วย โดยมีผู ้

กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไวห้ลายท่าน ดงันี/  

 

   1) รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)  

    Tyler (1967, p. 57) เป็นผูน้าํทีNสาํคญัในการประเมินโครงการ ไดใ้ห้

ความหมายของการประเมินวา่ การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมทีNเกิดขึ/นกบัจุดมุ่งหมาย

เชิงพฤติกรรมทีNกาํหนดไว ้โดยมีความเชืNอว่า จุดมุ่งหมายทีNตั/งไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม และจาํเพาะ

เจาะจงแลว้ จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลงั เขาได้เสนอแนวคิด

เกีNยวกบัการประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั/ งแรกในปี ค.ศ.1943 โดยเน้นการกาํหนด

วตัถุประสงคข์องโครงการใหอ้ยูใ่นรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม แลว้ประเมินความสาํเร็จของ

วตัถุประสงคเ์หล่านั/น แนวคิดลกัษณะนี/ เรียกว่า แบบจาํลองทีNยึดความสําเร็จของจุดมุ่งหมายเป็น

หลกัไทเลอร์ มีความเห็นวา่จุดมุ่งหมายของการประเมินเพืNอตดัสินวา่จุดมุ่งหมายของการศึกษาทีNตั/ง

ไวใ้นรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั/นประสบผลสําเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบา้งทีNตอ้งปรับปรุง

แก้ไข และถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึN งของการเรียนการสอน ลาํดับขั/นของการ

ประเมินการเรียนการสอน เป็น 4 ขั/นตอน ดงันี/  

    ขั/นทีN 1 ตอ้งมีการระบุ หรือกาํหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนลงไปว่า 

เมืNอสิ/นสุดการจดัการเรียนการสอนแลว้ผูเ้รียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทาํสิNงใดได้

บา้ง ลกัษณะของวตัถุประสงคที์NชดัเจนหรือทีNเรียกวา่วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

    ขั/นทีN 2 ตอ้งระบุต่อไปวา่ จากวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไวด้งักล่าวนั/นมี

เนื/อหาใดบา้งทีNผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ หรือมีสาระใดบา้งทีNเมืNอผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้จะก่อให้เกิด

การเปลีNยนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคที์Nระบุไวใ้นขั/นตอนทีN 1 

    ขั/นทีN 3 หารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนทีNเหมาะสมกบั

เนื/อหาซึNงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ตามทีNระบุไวใ้นขั/นตอนทีN 2 

    ขั/นทีN 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากสิ/นสุดการจดัการเรียน

การสอนว่าผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีNกาํหนดไวใ้นขอ้ใดบา้งและมี

วตัถุประสงคข์อ้ใดบา้งทีNผูเ้รียนยงัไม่เกิดการเรียนรู้ 

    ต่อมาไทเลอร์ไดส้ร้างวงจรของวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการ

สอนและการประเมินผลขึ/น ซึN งเขียนเป็นรูปแบบพื/นฐานได ้ดงัแผนภาพทีN 2.1 
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  วตัถุประสงค ์   

 
 
 

 
 

การจดัการเรียนการสอน  การประเมินผลผูเ้รียน 

แผนภาพที3 2.1 วงจรการประเมนิของไทเลอร์ 
 

    จากรูปแบบดงักล่าว จะเห็นวา่ หวัลูกศรจะชี/ไปยงัทั/งสองทิศทางของ

ทุกองค์ประกอบมีความหมายว่าในการจัดการเรียนการสอนนั/ นตามทัศนะของไทเลอร์แล้ว 

องคป์ระกอบทั/ง 3 คือ วตัถุประสงค ์การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเ้รียนจะตอ้ง

ดาํเนินการใหป้ระสานสมัพนัธ์กนัไปเสมอ 

    โดยสรุป การประเมินของไทเลอร์เป็นการเปรียบเทียบสิNงทีNผูเ้รียน

สามารถกระทาํไดจ้ริงหลงัจากทีNไดจ้ดัการเรียนการสอนแลว้กบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซึN งได้

กําหนดขึ/ นไวก่้อนทีNจะจัดการเรียนการสอนนั/ น ๆ โดยโมเดลการประเมินเป็นรูปแบบทีNยึด

จุดมุ่งหมายเป็นหลกัในการดาํเนินงานของโครงการ และการตรวจสอบผลผลิตของโครงการวา่ได้

เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายทีNตั/งไวห้รือไม่ 

   2) รูปแบบการประเมินของอลัคิน (Alkin)  

    Alkin (1969, p. 102) ได้เสนอรูปแบบการประเมินทีN เรียกว่า CSE 

(Center for the Study of Evaluation Approach) จุดเน้น  คือ  การประเมินเพืNอการตัดสินใจ  การ

ประเมินจะประกอบดว้ยการจดัหา และวเิคราะห์ขอ้มูล เพืNอทีNจะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยจาํเป็น

จะตอ้งประเมินในเรืNองต่าง ๆ 5 ดา้น ดงันี/  

    1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือ

พรรณนาสภาพของระบบเพืNอเปรียบเทียบสภาพทีNเป็นจริง กับความคาดหวงัทีNจะเกิดขึ/น การ

ประเมินระบบจะช่วยให้เราสามารถกาํหนดขอบเขต และวตัถุประสงค์ทีNเหมาะสม สิNงทีNจะตอ้ง

ศึกษาไดแ้ก่ ความตอ้งการของประชาชน ชุมชนและสังคมทีNมีต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั สาํหรับการ

ประเมินระบบแต่ละส่วนจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการต่างกนั 

    2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการ

ประเมินก่อนทีNจะมีการดาํเนินโครงการ เพืNอหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณา

ทางเลือกทีNเหมาะสมของโครงการ นักประเมินต้องหาขอ้มูลทีNแสดงความคาดหวงัทีNจะบรรลุ

เป้าหมาย พร้อมกบัประเมินผลทีNจะไดรั้บจากการใชว้ิธีการดาํเนินงานต่าง ๆ ดว้ย เพืNอให้สามารถ

เห็นขอ้เปรียบเทียบในการหาทางเลือกทีNเหมาะสม โดยใชว้ิธีการทีNแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ

ของปัญหา โดยทัNวไปจะใชก้ารประเมินจากเกณฑภ์ายนอก และจากเกณฑภ์ายใน 
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    3. การประเมินการนําไปใช้เพืNอการดําเนินโครงการ  (Program 

Implementation) เป็นการประเมินขณะทีNโครงการกาํลงัดาํเนินงาน เพืNอตรวจสอบดูว่า การดาํเนิน

โครงการนั/นเป็นไปตามขั/นตอนต่าง ๆ ทีNไดว้างแผนไวห้รือไม่ ผลทีNเกิดขึ/นมีความสอดคลอ้งกบัสิNง

ทีNวางแผนไว ้หรือคาดหวงัไวเ้พียงไร 

    4. การประเมินเพืNอปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็น

การประเมิน เพืNอหาขอ้มูลทีNนาํมาใช้ในการดาํเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลทีNไม่

คาดคิดมาก่อนเกิดขึ/นบา้งหรือไม่ ดงันั/นนกัประเมินจึงมีบทบาทสาํคญัในการทีNจะหาขอ้มูลเกีNยวกบั

ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในทุก ๆ ดา้นของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการทีNมีต่อ

โครงการอืNนเพืNอนาํมาใชใ้นการปรับปรุงโครงการต่อไป 

    5. การประเมินเพืNอการยอมรับโครงการ (Program Certification) 

ขั/นตอนนี/  นักประเมินตอ้งหาขอ้มูลข่าวสารรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจ เพืNอใช้ขอ้มูลในการ

พิจารณาตดัสินคุณค่าของโครงการ และศกัยภาพในการสรุปอา้งอิงไปสู่สถานการณ์อืNน ๆ หรือ

นาํไปใชก้บัโครงการในสถานการณ์อืNน ๆ ไดก้วา้งขวางเพียงใด ในขั/นนี/ขอ้มูลทีNไดจ้ากนกัประเมิน

จะทาํให้ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจว่า ควรจะดาํเนินกบัโครงการในลกัษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุง

ใหม่ หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก เป็นต้น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน ได้ดัง

แผนภาพดงันี/  

    การประเมิน     
          

              

การประเมิน

ระบบ 

 การประเมิน

วางแผน

โครงการ 

 การประเมิน

การนาํไปใช ้

 การประเมิน 

เพืNอการ

ปรับปรุง 

 การประเมิน 

เพืNอการ

ยอมรับ

โครงการ 

แผนภาพที3 2.2 รูปแบบการประเมินโครงการของอลัคนิ  
 

   3) รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 

    Stake (1978, p. 5-8) ไดพ้ฒันารูปแบบการประเมินโดยใชแ้นวคิดของ 

ครอนบาค และสคริฟเว่น เป็นพื/นฐานในการปฏิบติั รูปแบบการประเมินของสเตคถือไดว้่าเป็น

รูปแบบหนึN งทีNนกัประเมินนาํมาประยุกตไ์ดอ้ย่างกวา้งขวางในการประเมินโครงการ จุดมุ่งหมาย

ของการประเมินมี 2 ประการคือ เพืNอตอ้งการไดข้อ้มูลต่าง ๆ ทีNนาํมาบรรยายเกีNยวกบัโครงการนั/น 

และเพืNอต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ทีNสามารถนํามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการวิธีการ
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ประเมินสเตค ไดเ้สนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึN ง

ตามโครงสร้างของรูปแบบนี/  ไดจ้าํแนกขอ้มูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย 

(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า  (Judgement Matric) และได้เสนอว่าก่อน

บรรยาย หรือตดัสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นกัประเมินควรทาํการวิเคราะห์หลกัการและเหตุผล

ของโครงการนั/น ๆ ดว้ย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผูป้ระเมินจะตอ้งรวบรวม

ขอ้มูลทีNแทจ้ริงให้ได ้เนืNองจากแหล่งขอ้มูลมีมากมาย และวิธีการเก็บขอ้มูลก็มีหลายวิธี ขอ้มูลทีN

ตอ้งการคือขอ้มูลทีNนาํมาใชเ้พืNอการอธิบาย และการตดัสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี/  ไดจ้าํแนก

สิNงทีNตอ้งพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 

    1. สิN งนาํหรือปัจจยัเบื/องตน้ (Antecedents) หมายถึง สภาพเงืNอนไข

หรือปัจจยัต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการ 

    2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรม

ดาํเนินตามกิจกรรมทีNปฏิบติั พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัอาจารย ์นกัเรียน

กบันกัเรียน เป็นตน้ 

    3. ผลลพัธ์หรือผลการดาํเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตทีNได้

จากโครงการในการเกบ็ขอ้มูลผูป้ระเมินตอ้งบนัทึกขอ้มูลทั/งสามชนิดนี/  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

     3.1 ความคาดหวงัหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิNงทีNคาดหวงั

จาํแนกเป็นความคาดหวงัเกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติั และผลการดาํเนินงานโครงการ 

     3.2 สิNงทีNเกิดขึ/นจริง (Observations) หมายถึง สภาพทีNเกิดขึ/นจริง 

ซึN งจาํแนกเป็นสภาพการณ์ทีNเกิดขึ/นจริงเกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติัและผลการดาํเนินงาน 

     3.3 มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน

คุณลกัษณะทีNควรจะมี ควรจะทาํหรือควรจะไดรั้บ เกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติัและผลการ

ดาํเนินงาน 

     3.4 การตัดสินใจ  (Judgment) หมายถึง  ผลการพิจารณาการ

ตดัสินใจ เป็นการพิจารณาสรุปเกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติั และผลการดาํเนินงานในการ

ประเมิน ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพืNอการบรรยายก่อน คือ ตอ้งมีการศึกษาความสอดคลอ้ง

ระหว่างความคาดหวงั กบัสิNงเกิดขึ/นจริง และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติัและ

ผลลพัธ์ เมืNอไดผ้ลอยา่งไรแลว้จึงเปรียบเทียบกบัมาตรฐานทีNกาํหนดไวแ้ละมาตรฐานทีNคาดวา่จะให้

เกิดขึ/ นแล้วตัดสินใจ สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matric) สองประการคือ 

เมตริกซ์การบรรยาย และเมตริกซ์การตดัสินใจ  
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   6) รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick)  

    แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวคิดของเคิร์ก แพทริค 

ในทศันคติของสมคิด พรหมจุย้ (2554, หน้า 22) ไดเ้สนอแนวคิดเกีNยวกบั การฝึกอบรมและการ

ประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั/นเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม ซึN งถือเป็น

สิNงจาํเป็นทีNจะช่วยให้รู้ว่า การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด การฝึกอบรมเป็น

กิจกรรมปกติทีNเกิดขึ/นในทุกองคก์ร เป็นกิจกรรมทีNจดัขึ/นมาเพืNอการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

โดยมุ่งหวงัใหผู้ผ้า่นการอบรมไดมี้การปรับปรุงเปลีNยนแปลงแนวทางการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ

มากขึ/น เคิร์กแพทริคเห็นวา่การประเมินผลการฝึกอบรมจะทาํใหไ้ดค้วามรู้อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

1) การฝึกอบรมนั/นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 2) ควรยุติ

โครงการชัNวคราวก่อน หรือควรดาํเนินการต่อไป 3) ควรปรับปรุงหรือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมใน

ส่วนใดบา้งอยา่งไร 

    แนวทางในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค เสนอว่า 

ควรดาํเนินการประเมินใน 4 ลกัษณะ คือ 

     1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการ

ตรวจสอบ ความรู้สึก หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 

     2. ประ เ มินผลการ เ รี ยน รู้  ( Learning Evaluation) เ ป็นการ

ตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั/ งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) และเจตคติ (Attitude)  

     3. ประเมินพฤติกรรมทีN เปลีNยนไปหลังการอบรม (Behavior 

Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผูผ้่านการอบรมได้ปรับเปลีNยนพฤติกรรมเป็นไปตามความ

คาดหวงัของโครงการหรือไม่ 

     4. ประเมินผลลพัธ์ทีNเกิดขึ/นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) 

เป็นการตรวจสอบว่า ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรใน

ลกัษณะใดบา้ง คุณภาพขององคก์รดีขึ/น หรือมีคุณภาพขึ/นหรือไม่ 

   7) รูปแบบการประเมินของครอนบาค 

    Cronbach (1987, p. 414-417) ไดแ้บ่งรูปแบบของการประเมิน โดย

เนน้ในเรืNองประเมินเพืNอปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน โดยเห็นว่าการประเมินโดยใชแ้บบ

สอบวดัผลสัมฤทธิ\ ของผูเ้รียนยงัไม่เหมาะสมเพียงพอทีNจะนําผลการประเมินนั/นไปปรับปรุง
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หลกัสูตร รูปแบบการประเมินของครอนบาคจึงเหมาะทีNจะนํามาใช้ในการประเมินโครงการ

ประเภทฝึกอบรม ซึN งไดก้าํหนดแนวทางดงันี/  

    1. จุดมุ่งหมายของการประเมิน 3 ประการ คือ 

     1.1 เพืNอปรับปรุงหลกัสูตรการประเมินโครงการ จะนาํไปสู่การ

ตดัสินใจว่าวสัดุการเรียนการสอนของโครงการฝึกอบรมทีNใชอ้ยู่น่าพอใจหรือไม่ มีส่วนใดทีNตอ้ง

แกไ้ข 

     1.2 เพืNอตดัสินใจเกีNยวกบัตวับุคคล การประเมินจะทาํใหท้ราบถึง

ความตอ้งการผูเ้ขา้รับการอบรมเพืNอนาํมาใชป้ระกอบในการวางแผนการสอน การคดัเลือกและการ

จดักลุ่มผูเ้รียนตลอดจนการใหข้อ้มูลเกีNยวกบัจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียน 

     1.3 เพืNอจดัระบบในการบริหารงานงานฝึกอบรมการประเมิน จะ

ทาํให้ทราบว่าระบบการบริหารงานของฝ่ายฝึกอบรมดีแลว้หรือยงั วิทยากร หรือผูส้อนแต่ละคนมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

    2. วธีิการประเมินมี 4 ขั/นตอน คือ 

     2.1 การศึกษากระบวนการ (process study) เป็นการศึกษาเกีNยวกบั

เหตุการณ์ทีNเกิดขึ/นในหอ้งบรรยาย หรือหอ้งฝึกอบรมทีNทาํใหค้วามสามารถ และทศันคติของผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมเปลีNยนแปลงไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพืNอนําข้อมูลทีNได้รับมาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการฝึกอบรมนัNนเอง 

     2.2 การติดตามผล (follow-up study) เป็นการเฝ้าสังเกตผลผลิตทีN

เกิดขึ/นจากการดาํเนินงานตามระบบ และหลกัสูตรฝึกอบรม ซึN งเป็นวิธีการทีNใชเ้วลานาน ผลการ

ติดตามจึงมีคุณค่านอ้ยทีNจะนาํมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร ในการติดตามผลควรจะมีการศึกษา

เปรียบเทียบกบัสิNงทีNเป็นขอ้มูลพื/นฐานบางอยา่ง มิฉะนั/นจะไม่สามารถทราบไดว้า่ความสาํเร็จทีNเกิด

ขึ/นกบัผูที้Nผา่นการฝึกอบรมเป็นความสาํเร็จอนัเกิดจากการผา่นกระบวนการตามหลกัสูตร ฝึกอบรม

ทีNจะประเมินจริงหรือไม่ เพราะผูที้Nไม่ผา่นการฝึกอบรมอาจจะประสบความสาํเร็จในเรืNองเดียวกนัได้

เช่นกนั 

     2.3 การวัดทัศนคติ  (attitude measurement) ทัศนคติหมายถึง 

ความเชืNอทีNมีความหมายมากกวา่การยอมรับหรือไม่ยอมรับในเรืNองใดเรืNองหนึNง ทศันคติทีNมีต่องาน

พฒันาชุมชนหมายความรวมถึงความคิดเกีNยวกบัเรืNองราวต่าง ๆ ทีNนกัพฒันาชุมชนหรือผูน้าํทอ้งถิNน

ทาํขึ/น กิจกรรมการฝึกอบรมดา้นอาชีพจะเป็นส่วนหนึNงทีNทาํให้ชาวบา้นเกิดทศันคติต่องานพฒันา

ชุมชน ถา้ชาวบา้นมีทศันคติทีNดีต่องานพฒันาชุมชน ผลทีNตามมากคื็อผูรั้บการอบรมอยากเขา้ร่วมใน

กิจกรรมการฝึกอบรมแมว้า่จะไม่ตอ้งการเรียนรู้เรืNองอาชีพนั/นจริงจงั 
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     2.4 การวัดความสามารถทัNวไป (proficiency measurement) มี

เทคนิคการวดัหลายวิธี นอกจากการใชแ้บบขอ้สอบมาตรฐานแลว้ยงัอาจใชก้ารจดัคาํถามทีNแตกต่าง

กนัใหผู้เ้รียนตอบหรือใชแ้บบสอบอตันยัและคาํถามปลายเปิดในการวดัความสามารถเฉพาะเรืNองได ้

หรือถา้ตอ้งการวดัความสามารถในการแกปั้ญหา ก็อาจใชว้ิธีการสังเกตจากการทาํงานเป็นกลุ่มใน

การวดัความสามารถทัNวไป ครอนบาคเห็นว่าคะแนนแต่ละขอ้มีความสําคญัมากกว่าคะแนนรวม 

เนืNองจากคะแนนรวมให้ขอ้มูลน้อยมากว่าจะต้องปรับปรุงหลกัสูตรอย่างไร ด้วยเหตุนี/ การใช้

คะแนนของแต่ละขอ้จะมีประโยชน์มากกว่า จึงสามารถวดัไดเ้ป็นระยะไม่จาํเป็นตอ้งรอให้จบ

หลกัสูตรก่อน นอกจากนี/ถา้ตอ้งการทราบวา่หลกัสูตรบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ จะตอ้งสร้าง

ขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแลว้นาํไปสอบ 

   8) รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam)  

    Stufflebeam (1990, p. 159) ได้เสนอแนวคิดเกีNยวกับรูปแบบการ

ประเมินเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินทีNเป็นกระบวนการต่อเนืNอง โดยมีจุด

มุ่งเน้นทีNสําคญัคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพืNอหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอย่าง

ต่อเนืNองตลอดเวลา วตัถุประสงคข์องการประเมิน คือการใหส้ารสนเทศเพืNอการตดัสินใจ ดงันั/นจึง

จาํเป็นอยา่งยิNงทีNจะตอ้งมีรายละเอียดทีNเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ คาํว่า CIPP เป็นคาํทีNยอ่มาก

จาก  Context Input Process และ  Product สตัฟเฟิลบีม  ได้ให้ความหมายว่า  การประเมินเป็น

กระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร เพืNอนําขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ในการตดัสินใจ เลือกทางเลือกทีNเหมาะสม ซึN งในการประเมินเพืNอให้ไดส้ารสนเทศทีN

สาํคญัมุ่ง ประเมิน 4 ดา้น คือ 

     1. การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) เป็นการ

ประเมินความตอ้งการความจาํเป็นเพืNอจดัทาํโครงการหรือจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการและ

การกาํหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ การประเมินสภาพแวดลอ้มทาํไดโ้ดยการศึกษาอิทธิพล

หรือแรงกดดนัต่าง ๆ ของสิNงภายนอกโครงการวา่มีต่อโครงการหรือไม่อยา่งไรหรืออาจจะประเมิน

โครงการโดยการเปรียบเทียบวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคลอ้งกบัความ

จาํเป็นนโยบายหรือปรัชญาของสถาบนัหรือไม่ 

     2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation: I) เป็นการประเมิน

ว่าปัจจยัทีNตอ้งการมีอะไรบา้ง พอเพียงหรือไม่ ภายใตปั้จจยันี/ มีโปรแกรมหรือทางเลือกใดทีNควร

ดาํเนินการเพืNอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรือถา้ประเมินโครงการทีNดาํเนินไว ้ผลจากการ

ประเมินปัจจยัก็จะให้คาํตอบว่าการดาํเนินโครงการทีNทาํไปนั/นไดด้าํเนินไปตามแผนทีNเหมาะสม

หรือไม่ 
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     3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการ

ประเมินว่าไดน้าํโครงการไปปฏิบติัตามแผนทีNกาํหนดหรือไม่ การประเมินกระบวนการทาํได ้2 

ลกัษณะคือมีการประเมินก่อนนาํไปปฏิบติัจริง และประเมินกระบวนการขณะปฏิบติัอยู่ โดยการ

สังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ขอ้มูลทีNเป็นประโยชน์อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ

ดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     4. การประ เ มินผลผ ลิต  ( Product Evaluation: P) เ ป็นการ

ประเมินผลลพัธ์ทีNไดว้่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึN งอาจทาํไดท้นัทีทีNโครงการ

สิ/นสุดลง การประเมินผลผลิตช่วยในการตดัสินใจเกีNยวกบัการรับรอง การลม้เลิก หรือการปรับ

ขยายโครงการถา้จะทาํต่อไป ซึN งสรุปใหอ้ยูด่งัแผนภาพทีN 2.3 
 

  การประเมินผล (Evaluation)   

       

 
 

 
 

 
 

 

สภาวะแวดลอ้ม 

(Context) 
 

ปัจจยันาํเขา้ 

(Input) 
 

กระบวนการ 

(Process) 
 

ผลผลิต  

(Product) 

 
 

 
 

 
 

 
เพืNอตดัสินใจ

ความเหมาะสม

ของ

วตัถุประสงค์

และเป้าหมาย

โครงการ 

 เพืNอตดัสินใจ

เกีNยวกบัปัจจยั

เบื/องตน้ในการ

ดาํเนินงานตาม

โครงการ 

 เพืNอตดัสินใจ

เกีNยวกบัการ

ดาํเนินงานตาม

โครงการ 

 เพืNอตดัสินใจ

เกีNยวกบัผลการ

ดาํเนินงานของ

โครงการ 

 

แผนภาพที3 2.3 โครงสร้างการประเมินของรูปแบบจําลองซิปป์ (CIPP model) 
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    จากองคป์ระกอบของการประเมินรูปแบบซิปป์ จะพบไดว้่าประเภท

ของการประเมินมีความสมัพนัธ์กบัประเดน็การตดัสินใจทุกขั/นตอนดงัภาพทีN 2.4 

 

ตดัสินใจเกีNยวกบัการวางแผนในการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์

(Planning decisions) 

¬ 

การประเมินภาวะ

แวดลอ้ม 

(Context evaluation) 

 

¯  ¯  

ตดัสินใจเกีNยวกบัโครงสร้างเพืNอเลือก

แผนการจดัโครงการทีNเหมาะสมทีNสุด 

(Structuring decisions) 

¬ 
การประเมินปัจจยันาํเขา้ 

(Input evaluation) 

 

¯  ¯  

ตดัสินใจนาํโครงการทีNวางไวไ้ปปฏิบติั

พร้อมกบัการปรับปรุงโครงการถา้จาํเป็น 

(Implementing decisions) 

¬ 
การประเมินกระบวนการ 

(Process evaluation) 

 

¯  ¯  

ตดัสินใจ ปรับปรุง ปรับขยาย หรือควร

เลิกลม้โครงการ 

(Recycling decisions) 

¬ 
การประเมินผลผลิต 

(Product evaluation) 

 

    

 

แผนภาพที3 2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจในแบบจําลองชิปป์กบัประเภทของการประเมิน 
 

    จากทีNกล่าวมานี/ พอสรุปไดว้่ารูปแบบของการประเมินโครงการจะ

เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน ซึN งมีนกัวิชาการหลายคนไดคิ้ดรูปการประเมินโครงการ ในหลาย

ลกัษณะและนาํมาปรับประยกุตใ์ชก้บัประเทศ ซึN งพอสรุปเป็นแนวทางของเหตุผลไดด้งันี/  

     1. เหตุผลของโครงการ เพืNอให้ผูที้NเกีNยวขอ้งกบัโครงการยอมรับ

ว่าโครงการมีความสมเหตุสมผลเหมาะสมทีNจะนาํไปดาํเนินการ เพืNอให้เกิดผลตามเป้าหมายของ

โครงการ 

     2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพืNอระบุถึงสิN งทีN

ตอ้งการจะใหเ้กิดขึ/นจากโครงการ 



 

 

61 

 

     3. ความตอ้งการของโครงการ เพืNอให้ทราบถึงความจาํเป็น หรือ

ความตอ้งการของผูที้Nมีส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงการ หรือจดัลาํดบัความสําคญัของโครงการและ

กาํหนดจุดมุ่งหมายของโครงการ 

     4. ความเหมาะสมของโครงการ เพืNอตดัสินใจว่าวตัถุประสงคที์N

เหมาะสมของโครงการควรเป็นอยา่งไร 

     5. ความเป็นไปไดข้องโครงการ เพืNอให้ทราบถึงโอกาสในการ

จดัทาํโครงการ 

     6. ความคาดหวังของโครงการ  เ พืNอต้องการทีN จะดูว่าการ

ดาํเนินงานของโครงการในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัทีNอาจเกิดขึ/นบรรลุวตัถุประสงค์

มากนอ้ยเพียงใด 

     7. การบรรยายและการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโครงการ เพืNอ

พิจารณาความสมัพนัธ์ของสิNงทีNคาดหวงัวา่จะเกิดขึ/นใน 3 ดา้น คือ สิNงทีNมีมาก่อน การปฏิบติั และผล

ทีNคาดวา่จะไดรั้บ 

     8. ความสอดคลอ้งทีNปรากฏ เป็นการตรวจสอบเพืNอดูว่าบรรลุ

เป้าหมายหรือไม่ 

     9. ความจําเป็น เพืNอเป็นการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมายของโครงการวา่สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น นโยบาย หรือปรัชญาของสถาบนัหรือไม่ 

     10. ความต้องการจาํเป็นและปัญหา เพืNอวินิจฉัยปัญหาภายใต้

ความตอ้งการนั/น ๆ และนาํไปแกไ้ขโดยวเิคราะห์ปัญหา 

     11. ความคาดหวงักบัความเป็นจริง เพืNอตดัสินใจวา่วตัถุประสงค์

ทีNเหมาะสมของโครงการควรเป็นอะไร และนาํไปพฒันาเป็นวตัถุประสงค ์

     12. ความเป็นมาเพืNอแสดงถึงปัญหาความจาํเป็นหรือความเป็นไป

ทีNจะตอ้งมีโครงการในการปฏิบติังานขึ/น โดยให้ผูบ้ริหารหรือผูที้Nมีหน้าทีNอนุมติัโครงการให้การ

สนบัสนุนและอนุมติัใหโ้ครงการทีNนาํเสนอใหด้าํเนินการได ้

    ผูว้ิจยัได้พิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย จุดเด่นและจุดด้อยของ

รูปแบบการประเมินโครงการแลว้เห็นว่ารูปแบบการประเมินโครงการของสตฟัเฟลบีม มีจุดเด่น

หลายประการทีNมีความเหมาะสมทีNจะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมโดย

เป็นรูปแบบทีNช่วยในการประเมินไดค้รอบคลุมองคป์ระกอบของโครงการทุกดา้น เพืNอนาํขอ้มูลและ

สารสนเทศเสนอใหผู้บ้ริหารโครงการประกอบการตดัสินใจไดทุ้กระยะ โดยเริNมประเมินบริบทหรือ

สภาพแวดลอ้ม เพืNอพฒันาจุดมุ่งหมายของโครงการประเมินปัจจยัเบื/องตน้ เพืNอตดัสินใจวางแผน 
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ประเมินกระบวนการ เพืNอตดัสินใจ กาํกบั ติดตาม แผนงาน หรือปรับปรุงแผนงาน เพืNอให้ผลผลิต

เพืNอทาํการตดัสินใจปรับปรุงขยายงานหรือเลิกลม้โครงการต่อไป 

 

  2.1.4.7 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

   ในการศึกษาวิจยัในครั/ งนี/  ผูว้ิจยัถือวา่การประเมินโครงการเป็นส่วนหนึNง

ของการบริหารจดัการ และการบริหารเป็นสิNงทีNสําคญั และมีความสําคญัและมีความจาํเป็นต่อ

ความสาํเร็จของโครงการ จึงไดศึ้กษาแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านทีNไดก้ล่าวถึงประโยชน์

ของการประเมินโครงการไว ้ดงันี/  

   ยวุดี คาํเงิน (2561, หนา้ 21) ประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ ทาํ

ให้ผูป้ระเมิน หรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจทราบว่า โครงการทีNกาํลงัดาํเนินการอยู่นั/นมีปัญหาหรือ

อุปสรรคมากนอ้ยเพียงใด ซึN งจะเป็นขอ้มูลทีNจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาโครงการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ/น นอกจากนี/การประเมินโครงการยงัช่วยสร้างแรงจูงใจในการดาํเนินงานใหผู้ ้

ปฏิบัติโครงการได้ตืNนตัวในการปฏิบัติโครงการ และเป็นสารสนเทศทีNสําคัญต่อการจัดสรร

งบประมาณของผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานทีNรับผิดชอบ ซึN งจะทาํให้การบริหารงบประมาณเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   วิทวฒัน์ บูระพนัธ์ (2562,หนา้ 12) ประเมินโครงการมีประโยชน์ในการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์และมาตรฐานของการดาํเนินงานมีความชดัเจนทาํใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์

เตม็ทีN ทาํใหแ้ผนงานบรรลุวตัถุประสงค ์เพราะโครงการเป็นส่วนหนึNงของแผน ดงันั/นเมืNอโครงการ

ไดรั้บการตรวจสอบวเิคราะห์ปรับปรุงแกไ้ขเพืNอใหด้าํเนินการไปดว้ยดีช่วยการแกปั้ญหาอนัเกิดจาก

ผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และทาํให้โครงการมีขอ้ทีNทาํให้ความเสียหายนอ้ยลงทาํให้การ

ควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมินโครงการเป็นการตรวจและควบคุมชนิดหนึNง ช่วยในการ

สร้างขวญัและกาํลงัใจใหผู้ป้ฏิบติังานตามโครงการ ทาํใหก้ารวางแผนหรือการกาํหนดนโยบายของ

ผูบ้ริหารและฝ่ายการเมืองเป็นสารสนเทศช่วยการตดัสินใจในการบริหารโครงการต่อไป 

   สุมาลยั บุญรักษา (2562, หน้า 34) การประเมินโครงการ มีประโยชน์

หลายประการ เป็นเครืN องมือทีNใช้ในการประเมินผล ซึN งไม่เพียงแต่ชี/ ให้เห็นผลสําเร็จของการ

ดาํเนินงาน ทีNเกิดขึ/นตามทีNคาดการณ์ล่วงหนา้ไวเ้ท่านั/น แต่บ่งชี/ ใหเ้ห็นผลกระทบของโครงการทีNมี

ต่อบุคคล และชุมชนทีNเกีNยวขอ้ง นอกจากนี/ การประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิNงต่อผูบ้ริหาร

โครงการทีNจะบริหารให้ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเนืNอง หลีกเลีNยง และขจดัปัญหาทีNเกิดขึ/น ขยาย

หรือปรับโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริบทหรืออาจจะระงบัโครงการถา้จาํเป็น 
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 2.1.5 งานวจัิยที3เกี3ยวข้อง 

  2.1.5.1 ในประเทศ 

   ศศิธร ศิวภทัรพงค์ (2557, บทคดัย่อ) ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตของผูพิ้การในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซึN ง

ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นตาํบลสุขภาวะ กลุ่มตวัอย่างทีNใช ้คือ เจา้หน้าทีNผูป้ฏิบติังานจากองค์การ

บริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2 คน เจา้หนา้ทีNผูป้ฏิบติังานจากโรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ จาํนวน 2 คน 

อาสาสมคัร จาํนวน 1 คน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ ผูพิ้การจาํนวน 5 คน ทั/งนี/ ไดม้าโดยวิธีการ

เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เครืNองมือทีNใช ้คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื/อหา และใชก้ารนาํเสนอแบบพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ มีกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูพิ้การภายใน

ตาํบลอยา่งเป็นระบบ โดยเริNมจากมีการกาํหนดขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เรืNอง 

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการตาํบลดอนแกว้ เพืNอวางกรอบนโยบายโดยยดึหลกัการ

ให้บริการสาธารณสุขอยา่งทัNวถึงแก่ผูพิ้การและผูทุ้พพลภาพ จากนั/นมีการวางแผนการปฏิบติังาน

เพืNอตอบสนองนโยบาย คือ ลงเยีNยมบ้านผูพิ้การ จัดตั/ งศูนย์ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปรับ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในชุมชน และสถานทีNราชการสําคญั ปรับสภาพบา้นผูพิ้การ ส่งเสริม

อาชีพแก่ผูพิ้การ จดักิจกรรมวนัคนพิการของตาํบลขึ/น นอกจากนี/ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดอนแก้ว มีการจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงาน อีกทั/ งผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังานภายในชุมชน มีทศันคติการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั จึงทาํใหร้ะบบการทาํงาน

ภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้มีความคล่องตวั และสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตาม

นโยบายทีNตั/งไว ้ทาํให้ผูพิ้การไดรั้บการช่วยเหลือขั/นพื/นฐานจากทางอบต.ดอนแกว้ คือ เจา้หนา้ทีN

ออกเยีNยมบา้นเมืNอผูพิ้การถูกส่งตวัจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ประสานงานเพืNอทาํบตัรคนพิการให้             

ผูพิ้การในชุมชน ไดรั้บการบาํบดัฟื/ นฟูจากผูเ้ชีNยวชาญทางการแพทยท์ั/งทีNโรงพยาบาลชุมชนและ               

ทีNบา้น ไดรั้บอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ช่วยทีNจาํเป็นไดรั้บคาํแนะนาํดา้นสุขภาพ ซึN งถือเป็นการ

ช่วยเหลือฟื/ นฟูทั/งทางดา้นร่ายกายและจิตใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผูพิ้การในชุมชนดอนแกว้ดี

ขึ/นตามลาํดบั 

 

 

   ปิN นปินนัท ์บวัคลีN (2557, บทคดัยอ่) ศึกษาบริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNตรง

กบัความตอ้งการของคนพิการสามารถส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติทีNดีต่อผูรั้บบริการไดม้าก คนพิการ

ทางการเคลืNอนไหวและร่างกายมีจาํนวนมากขึ/นในประเทศไทย คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี
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เฉพาะเจาะจงไดจ้าํนวน 91 คน เครืNองมือทีNใชใ้นการศึกษาคือ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของคน

พิการ และแบบสอบถามความตอ้งการการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลืNอนไหวและ

ร่างกาย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติทีNใช้คือค่าเฉลีNยความถีNและร้อยละ ผล

การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการการฟื/ นฟูสมรรถภาพในทั/ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์

ดา้นสงัคม ดา้นอาชีพ ดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยั และดา้นการศึกษา ซึN งมีความมากนอ้ย

ของความตอ้งการต่อบริการเหล่านี/แตกต่างกนับา้ง โดยพบวา่ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งทีNมาก

ทีNสุด คือดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยัในเรืNองของการมีงบประมาณจากรัฐบาล เพืNอช่วยใน

การปรับปรุงสภาพบา้นสูงถึงร้อยละ 95.6 รองลงมาคือ ความตอ้งการดา้นสังคมในเรืNองการเขา้ถึง

บริการขอ้มูลข่าวสารทีNเกีNยวขอ้งกบัคนพิการจากภาครัฐ โดยพบร้อยละ 93.4 ดา้นความตอ้งการดา้น

การแพทยค์นพิการตอ้งการการฟื/ นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะในเรืN องการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดย

ครอบครัว และชุมชน และการเยีNยมบา้นโดยบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 92.3 ดา้นความตอ้งการ

การฟื/ นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพนั/น คนพิการตอ้งการมากทีNสุดในเรืNองของการไดรั้บคาํแนะนาํหรือ

คาํปรึกษาเกีNยวกบัการประกอบอาชีพทีNเหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 65.9 ด้าน

การศึกษานั/น จะพบวา่เป็นดา้นทีNผูพิ้การตอ้งการนอ้ยทีNสุด เมืNอเทียบกบั 4 ดา้นทีNกล่าวมาโดยเรืNองทีN

ผูพิ้การตอ้งการมากทีNสุดในดา้นการศึกษา คือการไดรั้บการศึกษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายคิดเป็นเพียง

ร้อยละ 40.7 ผลทีNไดจ้ากการศึกษานี/จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อผูส้ร้างนโยบาย หรือบุคลากรดา้น

การแพทย ์ในการนาํไปปรับปรุงหรือพฒันาระบบการให้บริการการฟื/ นฟูสมรรถภาพในพื/นทีN 

ตาํบลแม่แฝก อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่หรือทีNอืNน ๆ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

คนพิการไดต้รงตามความเป็นจริงมากยิNงขึ/น 

   พนมวลัณ์ แกว้หีด (2557, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรืNอง การประเมินผล

โครงการตําบลต้นแบบการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว  ตําบลท่าขึ/ น  อํา เภอท่าศาลา  จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP ดว้ยการประเมินดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ

ดาํเนินการ และผลผลิต กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรสุขภาพ บุคลากรทอ้งถิNน ผูน้าํชุมชน อาสาสมคัร

ดูแลผูสู้งอาย ุ(อผส.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงทีN

มีส่วนเกีNยวขอ้งกบัโครงการ จาํนวน 73 คน สาํหรับ กลุ่มผูสู้งอายสุุ่มตวัอยา่งแบบโควตา ไดจ้าํนวน 

344 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้นบริบทโดยรวมมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลีNย 4.00 (ร้อยละ 

80.00) สาระนโยบายระดับชาติการในดูแลผู ้สูงอายุระยะยาวมีความชัดเจนสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ปัจจุบนัของผูสู้งอายใุนชุมชน การถ่ายทอดและชี/แจงนโยบายระดบัจงัหวดั อาํเภอ ของ

หน่วยงานสาธารณสุขและทอ้งถิNนยงัไม่ชดัเจน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิNนยงัไม่มีการกาํหนด

นโยบาย 2) ปัจจยันาํเขา้ดา้นงบประมาณมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.00 (ร้อยละ
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60.00) แต่ขาดการสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ คู่มือการดาํเนินงาน บุคลากรมีความเหมาะสมระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลีNย 2.88 (ร้อยละ 57.60) และขาดบุคลากรเฉพาะทาง อตัราส่วน อผส.กบัผูสู้งอายุ

ไม่สอดคลอ้งตามเกณฑ ์มีการจดัทาํแผนงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมแต่ขาดความต่อเนืNองของ

วิธีการดาํเนินงานโดยเฉพาะผูสู้งอายทีุNมีภาวะพึNงพิง ผูน้าํองคก์รแต่ละภาคส่วนมีการกระตุน้ และ

สนับสนุนการดาํเนินงาน มีค่าเฉลีNย 4.00 (ร้อยละ 80.00) 3) ดา้นกระบวนการการวางแผน และ

ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาผูสู้งอายุในระดบัมาก มีค่าเฉลีNย 3.83 (ร้อยละ 76.60) มีการ

จดัทาํฐานขอ้มูลทีNเป็นปัจจุบนัแต่ขาดการออกแบบระบบบริการตามระดบัการพึNงพิงของผูสู้งอาย ุ

ขาดการแลกเปลีNยนขอ้มูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายชุมชน การแต่งตั/งคณะกรรมการดาํเนินงานยงั

ไม่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนและยงัไม่มีการจดัทาํแผนการควบคุมกาํกบั ติดตามประเมินผล 4) 

ดา้นผลผลิตการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.15 (ร้อยละ 63.00) 

ภาพรวมความพึงพอใจของโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.53 (ร้อยละ 70.60) ผูสู้งอายุ

พึงพอใจการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว และอผส/อสม.ในระดบัมากมีค่าเฉลีNย 4.07 (ร้อยละ 

81.40) ด้านผูสู้งอายุผ่านมาตรฐานสุขภาพทีNพึงประสงค์ร้อยละ 20.91 และไม่ผ่านเกณฑ์ตาํบล

ตน้แบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว ขอ้เสนอแนะหน่วยงานสาธารณสุข ภาครัฐควรมีบทบาทเป็น

ผูส้นบัสนุนดา้นความรู้ วางแผนอตัรากาํลงั ติดตามควบคุมกาํกบัคุณภาพ และการบริหารโครงการ

ให้ผ่านเกณฑ ์สาํหรับหน่วยงานทอ้งถิNนควรมีนโยบายและระบบบริหารทรัพยากร บูรณาการภาคี

เครือข่ายและเชืNอมโยงระบบบริการทีNตอบสนอง สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและวถีิชีวติของผูสู้งอายุ

ตามบริบทชุมชน 

   ทิพเนตร มีประหยดั (2554 , บทคดัย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบ และแนวทาง

การแกไ้ขปัญหา การดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอยา่งทีNใชใ้นการศึกษาวิจยัในครั/ งนี/  ไดแ้ก่ ครูทีN

ปรึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์ จาํนวน 118 คน ได้จากการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั/น (Stratified and Random Sampling) เครืN องมือทีNใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปัญหาการดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในปัญหาการ

ดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติทีNใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลีNย (�̅�) ความเบีNยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่าที (t-

test Independent) ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 โดยรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนศึกษา
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สงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 จาํแนกตามระดบัชั/นโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และประสบการณ์การทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีN

ระดบั .05 3) แนวทางการแกปั้ญหาการดาํเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ ครูทีNปรึกษาไดเ้สนอแนวคิดวา่ โรงเรียนควรจดัเวลาและ

ความสะดวกให้ครูในการเยีNยมบา้นนักเรียน กาํหนดเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้มีตวับ่งชี/ ทีN

ชดัเจน ครูทีNปรึกษาควรใหค้วามสาํคญัในการจดักิจกรรมก่อนเรียน (Home Room) และควรกาํหนด

พฒันาครูทีNปรึกษาใหมี้ความรู้ ทกัษะ ตลอดทั/งเทคนิคในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

   บุญสิตา วงศรี (2560 , บทคดัยอ่) ศึกษาสภาพการดาํเนินงานการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริNมสําหรับเด็กพิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกดัสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

จากการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีการจบัฉลาก ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ กลุ่มเครือข่ายทีN 8 แบ่งเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 14 คน ครูผูส้อน 169 คน รวมทั/งหมดจาํนวน 183 

คน เครืNองมือทีNใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติทีNใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลีNย ส่วนเบีNยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการดาํเนินงานการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริNมสาํหรับเดก็พิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีการดาํเนินงานตามกระบวนการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริNม 7 กระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก เมืNอพิจารณารายดา้น พบว่า การปฏิบติัสูง

ทีNสุด ไดแ้ก่ การประเมินความสามารถพื/นฐาน รองลงมา คือ การคดักรองประเภทความพิการทาง

การศึกษาและการส่งต่อ การประเมินความกา้วหนา้ การจดัทาํแผน การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การให้บริการดว้ยกิจกรรมทีNเหมาะสม การเก็บรวบรวมขอ้มูลทัNวไปของเด็กพิการ และขอ้ทีNมีการ

ปฏิบติัตํNาทีNสุด ไดแ้ก่ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีความ

คิดเห็นจากสภาพการดาํเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริNมสําหรับเด็กพิการของศูนย์

การศึกษาพิเศษ ไม่แตกต่างกัน 3)ผูบ้ริหารและครูผูส้อนทีNจาํแนกเป็นเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน โดยรวมพบวา่ มีสภาพการดาํเนินงานการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริNม

สาํหรับเดก็พิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

   ทองสุข เทศดนตรี (2557, บทคัดย่อ) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

หลกัสูตรฝึกอบรมฯ ตามรูปแบบ CIPP มีดงันี/  การประเมินสภาวะแวดลอ้มจากผูเ้ชีNยวชาญพบว่า

หวัขอ้เรืNองในการฝึกอบรมทั/ง 12 หวัขอ้เรืNอง กบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งสูง
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และมีความเหมาะสมในระดบัมากทีNสุด การประเมินปัจจยัเบื/องตน้หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมากทีNสุด และมีความสอดคลอ้งสูงทุกรายการ ผลการนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้

พบวา่คะแนนผลสัมฤทธิ\ ดา้นทฤษฎีเท่ากบั 81.27/80.95 และคะแนนของผลสัมฤทธิ\ ดา้นปฏิบติัมีค่า

ร้อยละ 78.69 การประเมินกระบวนการพบวา่คะแนนผลสัมฤทธิ\ ของหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นทฤษฎี

เท่ากบั 82.47/81.43และคะแนนของผลสัมฤทธิ\ ดา้นปฏิบติัเท่ากบัร้อยละ 79.86 ซึN งสูงกว่าเกณฑ์ทีN

กาํหนดไวท้ั/ งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบติันอกจากนี/ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการจัด

ฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากทีNสุด และการประเมินผลผลิตพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของ

สถานศึกษาเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการนาํความรู้และทกัษะทีNไดจ้ากการเขา้รับการฝึกอบรมไป

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนทีNผ่านการอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมากทีNสุด นกัเรียนจ่าทหารเรือทีNไดรั้บการสอนจากครูผูส้อนทีNผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่รูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมากทีNสุด 

   ณพสร สวสัดิบุญญา (2553, หนา้ 149-152) ไดศึ้กษารูปแบบการฝึกอบรม

หวัหนา้แผนกวิชาเพืNอพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดัการเรียน

การสอน ผลการวิจยัพบวา่ 1) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม รูปแบบการฝึกอบรมหวัหนา้แผนกวิชา

เพืNอพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจาํนวน 

11 หัวขอ้เรืNอง ไดแ้ก่ หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา

การเขียนโครงการสอน การเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การสร้างใบเนื/อหา การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั/นตอน (Seven Ex’PBL Model) การจดัสืNอและแหล่งเรียนรู้การ

ประเมินผลการเรียนการสอนการวางแผนการสอน การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และเทคนิคการ

เป็นวิทยากรฝึกอบรมสําหรับการฝึกอบรมใช้เวลา 3 วนัโดยมีวิทยากรบรรยายประกอบสืNอการ

ฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัยเบื/องต้น จากการประเมินความสอดคล้องของ หลักสูตรโดย

ผูเ้ชีNยวชาญพบว่า ดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ทั/ งสามรายการ คือ การประเมินความ

สอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรมเท่ากบั .80 ความสอดคลอ้งหวัขอ้เนื/อหาหลกัสูตรกบัวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม เท่ากบั .84 และความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เท่ากบั .80 ดา้นความเหมาะสมของแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินรายการของแบบประเมิน

การนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปใชฝึ้กอบรมมีความเหมาะสมระดบัมากทีNสุด ผลการประเมินรายการ

แบบประเมินผลโครงการอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดบัมาก ผลการประเมิน

รายการแบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อหัวหน้าแผนกวิชาในการจดัโครงการ

ฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดบัมาก
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ทีNสุด ผลการประเมินรายการแบบประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อนในการจดัโครงการฝึกอบรม

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดบัมาก และจาก

การนาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้พบว่า ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม มีค่าเท่ากบั 83.53/83.79 

คะแนนภาคปฏิบติั มีค่าร้อยละ 89.15 ค่าความเชืNอมัNนของแบบทดสอบมีค่า 0.78 3) การประเมินดา้น

กระบวนการ จากการนําหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมพบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 

83.21/83.58 คะแนนภาคปฏิบติั มีค่าร้อยละ 89.69 4.การประเมินดา้นผลผลิต จากการติดตามผลผู ้

เขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน 6 คน ไปจัดฝึกอบรมครูใน 6 แผนกวิชา ได้ค่าประสิทธิภาพของ

หลกัสูตรฝึกอบรม 85.33/85.78 คะแนนภาคปฏิบติั มีค่าร้อยละ 89.26 ผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจของผูบ้งัคบับญัชาและครูผูส้อนต่อโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ

จดัการเรียนการสอนพบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากทีNสุด และระดบัมาก ตามลาํดบั 

   สุรางค ์บุญยะพงศไ์ชย (2554, หนา้ 209-212) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมในการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า 1.การประเมินบริบท 

ผูเ้ชีNยวชาญประเมินว่า ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีจาํนวนโดยเฉลีNย 20 คนต่อรุ่นระยะเวลาของการฝึกอบรม 3 

วนั มีความเหมาะสมโดยมีหวัขอ้การฝึกอบรม ไดแ้ก่ 1) การสร้างเครืNองมือ หาความตอ้งการจาํเป็น 

2) ขั/นตอนการหาความตอ้งการจาํเป็น 3) การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร 4) การวางแผนระยะยาว 5) 

การวางแผนระยะกลาง 6) การวางแผนปฏิบติัการ 7) การเขียนโครงการ 8) การพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรม 2.การประเมินปัจจยันาํเขา้ ผูเ้ชีNยวชาญประเมินวา่ หวัขอ้การฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคก์าร

ฝึกอบรม และแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีค่าดชันี ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัสูง 

ส่วนประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมในขั/นการทดลองใช ้พบว่าคะแนนภาคทฤษฎีมีคะแนนเฉลีNย

ในการทาํแบบฝึกหดัและจากการทดสอบ ร้อยละ 87.42/85.56 ตามลาํดบัและคะแนนภาคปฏิบติั มี

ค่าเฉลีNยร้อยละ 84.37 ซึN งสูงกวา่เกณฑที์Nตั/งไว ้ส่วนความพึงพอใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรมทีNมีต่อหลกัสูตร

ฝึกอบรม อยู่ในระดบัสูง และแบบทดสอบมีค่าความเชืNอมัNนอยู่ระหว่าง 0.82-0.99 3.การประเมิน

กระบวนการประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมในขั/นตอนการนาํไปใชจ้ริงพบว่า ประสิทธิภาพ

หลกัสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีคะแนนเฉลีNยในการทาํแบบฝึกหัดและใบแบบทดสอบ ร้อยละ 

86.93/85.69 ตามลาํดบั และภาคปฏิบติั มีคะแนนเฉลีNยร้อยละ 85.48 ซึN งสูงกวา่เกณฑที์Nตั/งไวส่้วนผล

การประเมินความพึงพอใจการนาํหลกัสูตรฝึกอบรมในการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรมไป

ใชฝึ้กอบรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมากมีค่าเฉลีNยเท่ากบั 3.86 4.การประเมินผลผลิต 

ในการติดตามผลเพืNอประเมินประสิทธิผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมซึN งผูเ้ขา้อบรมนาํความรู้ทีNไดรั้บไป

จดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม จากการติดตามกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 20 คน 5 สถานศึกษา

ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรมซึNงไดแ้ก่ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง แผนปฏิบติั
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การ ปรากฏผล คือ การวเิคราะห์ประสิทธิผลการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม มีค่าโดยเฉลีNย

เท่ากบัร้อยละ 90.03 แสดงว่าประสิทธิภาพของการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม และ

ประสิทธิผลจากการติดตามผลการอบรมสูงกวา่เกณฑค์ะแนนภาคปฏิบติั ส่วนผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูบ้ริหารและครูผูมี้หนา้ทีNหรือผูที้Nไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ทีNรับผิดชอบการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลเกีNยวกบัการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาโดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดบัมากมีค่าเฉลีNยเท่ากบั 4.32 

   กาญจนา อิNมจีน (2555, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัสํานักงานเขตพื/นทีN

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนกัเรียน จาํนวน 334 คน 

เครืN องมือทีNใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเกีNยวกบัการดาํเนินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม เป็นการประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน และดา้น

ผลผลิต ผลการวจิยัพบวา่ 1) ดา้นบริบท ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความ

สอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บันโยบายและเป้าหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีNสุด 2) ดา้นปัจจยั

เบื/องต้น ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อม ความเหมาะสม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ผลการประเมินโครงการส่งเสริม คุณธรรม

จริยธรรม มีความเหมาะสมของการดาํเนินงานของโครงการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีNสุด 4) ดา้น

ผลผลิต ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิผลของการดาํเนินงานทีNเกิด

ขึ/นกบันกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีNสุด 

   ประมวล ฝอฝน (2556, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการพฒันา

จิตสาธารณะของนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาปีทีN 1-3 โรงเรียนวดับางนาในสํานักงานเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างทีN ใช้ในการศึกษาครั/ งนี/  ประกอบด้วย  ผู ้บริหาร  ครูผู ้สอน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน นกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 1-3 และผูป้กครอง รวมจาํนวน

ทั/งสิ/น 566 คน ผลการประเมินโครงการสรุปไดด้งันี/  1) ดา้นปัจจยัพื/นฐานสภาวะแวดลอ้มของ

โครงการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืNอพิจารณารายดา้น พบวา่มากทีNสุด ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อม

และทรัพยากร และดา้นความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ ส่วนดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ และ

ความเป็นเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิบติัระหว่างดาํเนิน

โครงการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืNอพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก 3) ดา้นผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายประเด็น พบว่า 

ประเด็นทีNมีค่าเฉลีNยสูงทีNสุด ไดแ้ก่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัมากทีNสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผูที้NเกีNยวขอ้งทีNมีต่อโครงการ มีผลประเมิน อยูใ่น
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ระดบัมาก และขอ้ทีNมีค่าเฉลีNยตํNาสุด ไดแ้ก่ ผลการประเมินกิจกรรมตามโครงการ มีผลการประเมิน

อยูใ่นระดบัมาก 

   เพียงเพ็ญ เสนไสย (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการ

พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม โรงเรียนวดัประชาระบือธรรม สาํนกังานเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีNใชใ้นการศึกษาครั/ งนี/  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนชั/น

ประถมศึกษาปีทีN 4-6 ผูป้กครองนักเรียนชั/นประถมศึกษาปีทีN 4-6 รวมจาํนวนทั/งสิ/น 566 คน ผล 

สรุปไดว้่า 1) ดา้นบริบท (Context) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ทีNสุด 2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  

3) ดา้นกระบวนการ (Process) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 4. ดา้น

ผลผลิต (Product) ผลการประเมินพบว่า ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ในภาพรวมมี

ระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก และผลการดาํเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ ทั/ง 7 กิจกรรม ในภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก 

  2.1.5.2 ต่างประเทศ 

   Howell & Martin (1998, p. 433-441) ได้ประเมินผลรูปแบบของการ

บริการสุขภาพในโรงเรียน เพืNอเปรียบเทียบความจาํเป็นระหว่างนโยบายของรัฐเวอร์จิเนียกบั

นโยบายอืNน ๆ ของผูบ้ริหารสุขภาพในโรงเรียน ขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบอาชีพนี/และเครืNองมือ

ในโรงเรียนของทอ้งถิNนโดยใชแ้บบสอบถามเกีNยวกบันโยบายการจดัโครงการสุขภาพในโรงเรียน 

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยใ์หญ่ และอาจารยสุ์ขศึกษาจากโรงเรียน 74 แห่ง ในรัฐเวอร์จิเนีย นาํ

ขอ้มูลมาคาํนวณหาค่าร้อยละ พบวา่ ลกัษณะสาํคญัและโครงสร้างของความเขา้ใจโครงการบริหาร

สุขภาพในโรงเรียน ควรไดเ้รียนเกีNยวกบัการบริหารสุขภาพในโรงเรียนควรมีการใหค้วามรู้เกีNยวกบั

โครงการสุขภาพแก่ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน พยาบาลประจาํโรงเรียน แพทย ์เจา้หน้าทีNสาธารณสุข 

และหน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง 

   Marbury (1999, p. 1851-A) ศึกษาเรืNอง การประเมินโครงการเรียนรู้ดว้ย

การรับใช้สังคมโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP) วตัถุประสงค์เพืNอให้ผูมี้ส่วน

เกีNยวขอ้งไดท้ราบผลของโครงการ เนืNองจากโรงเรียนทีNผูว้ิจยัศึกษาไดริ้เริNมในการบูรณาการการ

เรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเขา้ไปในวิชาภาษาองักฤษและสังคมศึกษา ซึN งนกัเรียนจะตอ้งใชเ้วลาทีN

เป็นการบูรณาการทั/ง 2 วิชานี/  สัปดาห์ละหนึN งวนัในการปฏิบติักิจกรรมการรับใช้สังคม ผลการ

ประเมิน พบว่า องค์ประกอบทีNสําคัญของการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เป็นเรืN องสําคัญต่อ

ประสิทธิผลของโครงการ โครงการทีNมีประสิทธิผลตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบของโครงการผลประโยชน์
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ของนักเรียน และผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยในแต่ละองค์ประกอบ มีองค์ประกอบย่อยหลาย

ประการ มีขอ้เสนอแนะเพิNมเติม คือ นกัเรียนทาํกิจกรรมการรับใชส้งัคมในโรงเรียนนอ้ยเกินไปและ

โครงการไม่มีความต่อเนืNอง 
 

2.2 กรอบแนวคดิการประเมนิ 

 การประเมินโครงการในครั/ งนี/ เป็นการประเมินโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP ของสตฟัเฟิลบีม 

(Stufflebeam, 1971) ซึN งมีกรอบแนวคิดในการประเมินดงัภาพทีN 2.5 
 

การประเมิน 

ดา้นบริบท 

 (Context)  

" 

การประเมิน 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 (Input)  

" 

การประเมิน 

ดา้นกระบวนการ 

 (Process)  

" 

การประเมิน 

ดา้นผลผลิต 

 (Product)  

-ความสอดคลอ้ง

กบันโยบาย 

-ความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์

ของโครงการ 

-ความสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหา

และความ

ตอ้งการ 

  -ผูเ้รียนและ

บริบทของผูเ้รียน 

-บุคลากร/ครู 

-งบประมาณ 

-สิNงสนบัสนุน 

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  

-แผนงาน 

  -การวางแผน/การ

กาํหนดโครงการยอ่ย 

ไดแ้ก่ การประเมินแรก

รับ ระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน การ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยั การส่งเสริม

อาชีพเพืNอการมีงานทาํ 

-การจดัองคก์ร 

-การจดับุคลากร 

-การสัNงการ/การ

มอบหมายงาน 

-การควบคุม ติดตามผล 

  ผลที%เกิดขึ,น (output)  

-ความพึงพอใจของผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย 

-นกัเรียนไดรั้บการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพ

และดูแล 

สุขอนามยั 

ผลลพัธ์ที%เกิดขึ,น 

(outcome)  

-การมีส่วนร่วม 

-ความพึงพอใจ 

 
  

 
  

 
  

 

< 

 
การประเมินผลยอ้นกลบั (Feedback)  

ปัญหาและอุปสรรค  

 

8 

แผนภาพที3 2.5 กรอบแนวคดิในการประเมนิโครงการ 
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 จากแผนภาพทีN 2.5 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ โดยการประเมิน

ทั/ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และมีการ

ประเมินผลยอ้นกลบั (Feedback) ทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานของแต่ละด้าน ปัญหา และ

อุปสรรค รวมถึงผลกระทบของโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัฯ 
 


