
บทที$ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามลาํดบัวตัถุประสงค์ 
 

การนาํเสนอผลการประเมินโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ซึI งผูว้จิยัจดัทาํไดล้าํดบัการนาํเสนอ ดงันี4  

ส่วนทีI 1 ผลการประเมินโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามจุดมุ่งหมาย

ของการประเมินโครงการ คือ  

ตอนทีI 1 ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  ตอนทีI 2 ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  ตอนทีI 3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  ตอนทีI 4 ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

4.1 การประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ 

กบัสถานศึกษา จากผูป้กครอง และนกัเรียน ทีIมีต่อโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

   4.2 การประเมินความพึงพอใจของชุมชน จากผูป้กครอง และ

นักเรียน ทีIมีต่อโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ 

ตอนทีI  5 ผลการประเมินภาพรวม  ทั4 ง  4 ด้าน  ของโครงการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

ส่วนทีI 2 ผลการเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
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ตอนที? 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.1 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านบริบทของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย ตามความคิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืCนฐาน และผู้ปกครอง 

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙") 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. โครงการสอดคลอ้งกบัการจดั

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการ

และนโยบายระดบัชาติ 

3.89 0.32 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

2. โครงการนี4 เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับริบททางสงัคม 

3.52 0.67 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

3. แผนการดาํเนินงาน เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร นาํไปสู่การ

ปฏิบติังานไดจ้ริง 

3.54 0.81 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

4. หวัหนา้ฝ่ายแผนการดาํเนินงาน

มาปรับใชไ้ด ้อยา่งเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา 

3.55 0.59 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

5. วตัถุประสงคข์องโครงการ มี

ความชดัเจน นาํไปสู่ การปฏิบติัได้

จริง 

3.62 0.68 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และ

สภาพการณ์ของนกัเรียน 

3.78 0.47 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

7. โครงการสอดคลอ้งกบัสภาพ

ความตอ้งการและสามารถส่งเสริม

คุณภาพชีวตินกัเรียน 

3.66 0.72 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.1 (ต่อ)      

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙") 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

8. โครงการนี4 เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับริบททางสงัคม

โครงการสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์และนโยบายของสาํนกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.55 0.87 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

9. โครงการสอดคลอ้งกบันโยบาย

การดาํเนินงานของโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

3.58 0.77 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

10. โครงการเอื4อต่อการพฒันา

ระบบดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืIอง 

3.53 0.85 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 3.62 0.17 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

 

จากตารางทีI 4.1 พบวา่ ผลการประเมินดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ 

ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก เมืIอพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืIอง พบวา่ มีค่าเฉลีIยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็น

โครงการสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ (�̅�=3.89, 

S.D.=0.32) รองลงมาคือประเด็นวตัถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการ และ

สภาพการณ์ของนักเรียน (𝑥!=3.78, S.D.=0.47) และประเด็นโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพความ

ตอ้งการและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตนกัเรียน (𝑥!=3.66, S.D.=0.72) ตามลาํดบั และส่วนผลการ

ประเมินทีIมีผลน้อยทีIสุดคือประเด็นโครงการนี4 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคม 

(𝑥!=3.52, S.D.=0.67) รองลงมา คือประเด็นโครงการ เอื4อต่อการ พฒันาระบบดูแลนักเรียนอย่าง

ต่อเนืIอง (𝑥!=3.53, S.D.=0.85) และประเด็นแผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร นาํไปสู่การ

ปฏิบติังานไดจ้ริง (𝑥!=3.54, S.D.=0.81) ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นบริบทของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั4น

พื4นฐาน เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืIอง 
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ตอนที? 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.2 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยนําเข้าของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้านปัจจัยนําเข้า 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. มีบุคลากรปฏิบติังานใน

โครงการเพียงพอ 

3.52 0.77 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

2. บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะใน

การปฏิบติังานตามโครงการ 

4.81 0.39 มากทีIสุด �̅�>3.51 เหมาะสม 

3. บุคลากรไดรั้บการพฒันา

สมรรถนะ องคค์วามรู้ ในการ

ปฏิบติังานโครงการอยา่งต่อเนืIอง 

4.44 0.54 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

4. มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความ

ร่วมมือเพืIอดาํเนินงานตาม

โครงการ 

4.75 0.43 มากทีIสุด �̅�>3.51 เหมาะสม 

5. งบประมาณในการบริหาร

จดัการ การดูแลนกัเรียนมีความ

เหมาะสม 

4.03 0.68 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

6. มีสืIอและอุปกรณ์ การดูแลฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยั ทีI

ทนัสมยัและเพียงพอ 

4.26 0.85 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

7. มีฐานขอ้มูลของนกัเรียน 4.43 0.75 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

8. มีแผนงานโครงการดูแล

นกัเรียนครอบคลุม 4 มิติ ดา้นกาย 

จิต สงัคม และปัญญา 

4.53 0.71 มากทีIสุด �̅�>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.2 (ต่อ)      

ด้านปัจจัยนําเข้า 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

9. แผนงาน/ โครงการในการ

ดาํเนินงาน ไดม้าจากผูที้Iมีส่วน

เกีIยวขอ้งกบัการดูแลนกัเรียน 

4.46 0.69 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

10. แผนงาน/โครงการสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคโ์ครงการ 

4.34 0.79 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

11. ผูน้าํมีการวางแผนและกาํหนด

เป้าหมายในการดูแลนกัเรียน 

4.28 0.85 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

12. ผูน้าํมีกลยทุธ์การประสานงาน 

สร้างทีมงานและเครือข่ายในการ

ดูแลนกัเรียน 

4.38 0.77 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 4.35 0.13 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

     

จากตารางทีI 4.2 พบว่า ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ตามความ

คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมืIอ

พิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า มีค่าเฉลีIยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นบุคลากรมี

ศกัยภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามโครงการ (𝑥!=4.81, S.D.=0.39) รองลงมาคือประเด็นมี

ทีมสหวิชาชีพ ประสานความร่วมมือเพืIอดําเนินงานตามโครงการ (𝑥!=4.75, S.D.=0.43) และ

ประเด็นมีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียนครอบคลุม 4 มิติ ดา้นกาย จิต สังคมและปัญญา (𝑥!=4.53, 

S.D.=0.71) ตามลาํดบั ส่วนประเด็นทีIมีผลการประเมินนอ้ยทีIสุด คือประเด็นมีบุคลากรปฏิบติังาน

ในโครงการเพียงพอ (𝑥!=3.52, S.D.=0.77) รองลงมาคือประเด็นงบประมาณในการบริหารจดัการ 

การดูแลนักเรียนมีความเหมาะสม (𝑥!=4.03, S.D.=0.68) และประเด็นมีสืIอและอุปกรณ์ การดูแล

ฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัทีIทนัสมยัและเพียงพอ (𝑥!=4.26, S.D.=0.85) ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืIอง 
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ตอนที? 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.3 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมด้านกระบวนการของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามความ

คดิเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. จดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้

ส่วนเกีIยวขอ้ง 

4.84 0.37 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีI

ปฏิบติังานอยา่งต่อเนืIอง 

4.33 0.74 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

3. มีการประสานงานและร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ และ

ชุมชน เป็นอยา่งดี 

4.36 0.90 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

4. จดัทาํหน่วยดูแลฉุกเฉินสาํหรับ

ดูแลนกัเรียน อยา่งต่อเนืIอง 

4.79 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

5. บุคลากรทีIรับผดิชอบงานดูแล

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

อยา่งต่อเนืIอง 

3.52 0.77 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

6. กาํหนดหน่วยงาน/ทีมงาน

ผูรั้บผดิชอบระบบขอ้มูล 

4.55 0.74 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

7. จดัทาํคาํสัIงคณะทาํงานดูแล

นกัเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วน 

4.01 0.89 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

 



 

 

90 

ตารางทีI 4.3 (ต่อ)      

ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

8. คาํสัIงกาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานชดัเจนและเหมาะสม

กบับทบาท 

4.36 0.76 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล 

การดาํเนินงาน 

4.59 0.67 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

10. จดัทาํรายงานการดูแลนกัเรียน 

อยา่งต่อเนืIอง สมํIาเสมอ 

4.61 0.64 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

11. มีทีมงาน ติดตามเยีIยมนกัเรียน 4.20 0.93 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

12. จดัทาํเวทีแลกเปลีIยนเรียนรู้

ร่วมกนัของเครือข่ายในการดูแล

นกัเรียน 

4.48 0.74 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

13. จดัทาํนโยบายการดูแลนกัเรียน

ในสถานศึกษาและทีIบา้นชดัเจน 

4.39 0.75 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

14. ดูแลนกัเรียนทีIบา้น Home 

Health Care โดยทีมสหสาขา

วชิาชีพ อยา่งต่อเนืIอง 

4.70 0.58 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

15. จดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพ

แก่นกัเรียนทุกกลุ่ม 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

16. พฒันาศกัยภาพการดูแล

นกัเรียนแก่ครอบครัว/ชุมชน แบบ

มีส่วนร่วม 

4.39 0.77 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

17. มีระบบส่งต่อและติดตาม 

นกัเรียนไปยงัเครือข่ายบริการ ใน

การดูแลต่อเนืIองทีIบา้น 

3.74 0.85 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.3 (ต่อ)      

ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

18. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมาย กล

ยทุธ์และแผนปฏิบติังานครอบคลุม 

4 มิติ 

4.26 0.88 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

19. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

แวดลอ้มทีIเอื4อต่อการใชบ้ริการใน

หน่วยงานและในชุมชน 

4.24 0.79 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

20. วเิคราะห์และแลกเปลีIยนขอ้มูล

นกัเรียนร่วมกนัระหวา่งหน่วย

บริการสุขภาพกบัสถานศึกษา 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 4.40 0.17 มาก 𝒙!>3.51 เหมาะสม 

จากตารางทีI 4.3 พบว่า ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ ตามความ

คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมืIอ

พิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า มีค่าเฉลีIยสูงสุดอันดับแรก คือ ประเด็นจัดทาํ

แผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนเกีIยวขอ้ง (𝑥!=4.84, S.D.=0.37) รองลงมาคือประเด็นวิเคราะห์และ

แลกเปลีIยนขอ้มูลนกัเรียนร่วมกนัระหวา่งหน่วยบริการสุขภาพกบัสถานศึกษา (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) 

และประเด็นจดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่นักเรียนทุกกลุ่ม (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) ตามลาํดบั 

ส่วนประเด็นทีIมีค่าเฉลีIยน้อยทีIสุด คือประเด็นบุคลากรทีIรับผิดชอบงานดูแลนักเรียนไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนืIอง (𝑥!=3.52, S.D.=0.77) รองลงมาคือประเด็นมีระบบส่งต่อและติดตาม 

นกัเรียนไปยงัเครือข่ายบริการ ในการดูแลต่อเนืIองทีIบา้น (𝑥!=3.74, S.D.=0.85) และประเด็นจดัทาํ

คาํสัIงคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (𝑥!=4.01, S.D.=0.89) ตามลาํดบั กล่าว

โดยสรุป ดา้นกระบวนการของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียน

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก 

และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืIอง 
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ตอนที? 4 ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 

ตารางที? 4.4 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านผลผลิตของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามความ

คดิเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ด้านผลผลติ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม     
1.1 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ วเิคราะห์ 

คน้หาปัญหาและการดูแลนกัเรียน 

4.82 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

1.2 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ วาง

นโยบาย/แผนงานดูแลนกัเรียน

อยา่งต่อเนืIอง 

4.27 0.74 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

1.3 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ ร่วม

ดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนืIอง 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

1.4 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมติดตาม 

ประเมินผลการดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนืIอง 

4.19 0.91 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2. ดา้นความพึงพอใจ    
2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแล

สุขภาพและช่วยเหลือนกัเรียนใน

ชุมชน 

4.60 0.71 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.4 (ต่อ)      

ด้านผลผลติ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

2.2 ความพึงพอใจต่อทกัษะ 

ความรู้ สามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ในครอบครัว ตนเองได ้

4.24 0.80 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจการดูแลนกัเรียน

ในชุมชน 

3.70 0.70 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วน

ร่วมของชุมชน หน่วยบริการ

สุขภาพ ในการดูแลนกัเรียน 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 4.43 0.19 มาก 𝒙!>3.51 เหมาะสม 

จากตารางทีI 4.5 พบวา่ ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็น

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียน ในภาพรวมเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก เมืIอพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า ดา้นผลผลิต ดา้นการมีส่วนร่วม 

ค่าเฉลีIยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ 

ค้นหาปัญหาและการดูแลนักเรียน (𝑥!=4.82, S.D.=0.40) รองลงมา คือประเด็นชุมชนร่วมกับ

สถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืIอง (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) 

ค่าเฉลีIยน้อยทีI สุด คือประเด็นชุมชนร่วมกับสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมติดตาม 

ประเมินผลการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนืIอง (𝑥!=4.19, S.D.=0.91) และดา้นความพึงพอใจ ค่าเฉลีIย

สูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ ใน

การดูแลนกัเรียน (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) รองลงมา คือความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือ

นกัเรียนในชุมชน (𝑥!=4.60, S.D.=0.71) ค่าเฉลีIยน้อยทีIสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจการดูแลนกัเรียนในชุมชน (𝑥!=3.70, S.D.=0.70) ตามลาํดบั และโดยรวมทางดา้น

ผลผลิต ประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหาและการ

ดูแลนกัเรียนมีค่าเฉลีIยสูงสุด คือ 4.82 ค่าส่วนเบีIยงเบนมาตรฐาน คือ 0.40 และเมืIอจาํแนกเป็นรายขอ้

พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากขึ4นไป 
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กล่าวโดยสรุป ดา้นผลผลิตของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูป้กครอง เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุก

เรืIอง 
 

ตอนที? 5 ผลการประเมินภาพรวม ทัCง 4 ด้าน ของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.5 แสดงค่าเฉลี?ย และส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามัยสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ภาพรวม 4 ด้าน 

ที? ภาพรวมทัCง 4 ด้าน 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

1 ดา้นบริบทหรือ

สภาพแวดลอ้ม 

3.62 0.17 มาก 

2 ดา้นปัจจยันาํเขา้ 4.35 0.13 มาก 

3 ดา้นกระบวนการ 4.40 0.17 มาก 

4 ดา้นผลผลิต 4.43 0.19 มาก  
รวม 4.20 0.02 มาก 

    จากตารางทีI 4.5 พบว่า การประเมินโครงการนาํร่องฟื4 นฟูสมรรถภาพนักเรียนและ

สุขอนามยั พบว่า ความคิดเห็นเกีIยวกบัโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥!=4.20, S.D.=0.02) 

โดยในดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีIยสูงทีIสุด (𝑥!=4.40, S.D.=0.17) และดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม

มีค่าเฉลีIยนอ้ยทีIสุด (𝑥!=3.62, S.D.=0.17) 
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   ส่วนที? 2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

    ผู ้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ทาํการสรุป และวิเคราะห์

ผลเพืIอเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สามารถสรุปได ้ดงันี4 \ 

1. ดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม 

1.1 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการ
และนโยบายระดบัชาติ แต่ควรใหมี้การจดัทาํโครงการแนะแนวหรือใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการ

สร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพิIมมากขึ4น เพืIอส่งเสริมการสร้างอาชีพหลงัจากการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัใหแ้ก่นกัเรียนรวมทั4งผูป้กครองหรือผูดู้แลเพิIมเติมดว้ย  

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
2.1 ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์/เครืIองมือทีIช่วยอาํนวยความสะดวก 

เพืIอช่วยในการฟื4 นฟูสมรรถภาพนกัเรียนเพิIมมากขึ4น  

2.2 ควรมีการพฒันาศกัยภาพและความรู้เพืIอพฒันาขีดความสามารถใน
การฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน ของแต่ละหน่วยงาน/ภาคส่วนทีIเกีIยวขอ้งเพืIอ

เตรียมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปัญหาและสภาพความพิการของนกัเรียนทีIมีความ

แตกต่างกนั 

2.3 ควรเพิIมสืIอและอุปกรณ์ การดูแลฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั                 

ทีIทนัสมยัและเพียงพอต่อการการฟื4 นฟูสมรรถภาพนกัเรียนเพิIมมากขึ4น 

2.4 ควรจัดทําแผนหรือกิจกรรมทีI เอื4อหรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืIนเพิIมเติม  

3. ดา้นกระบวนการ 
3.1 ควรมีการพฒันาแนวทางและมีการจัดกิจกรรมเกีIยวกับการสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจจากการดาํเนินโครงการให้แก่ผูดู้แลและผูป้กครองของนกัเรียนดว้ย เพืIอให้เกิด

การฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั เช่น การดูแลแผลกดทบั การดูแลสายสวนปัสสาวะ การทาํ

กายภาพ บาํบดั กิจกรรมบาํบดั รวมทั4งดา้นสุขภาพจิตสาํหรับนกัเรียนได ้ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
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3.2 ควรมีการจัดทีมสหวิชาชีพเข้าเตรียมเยีIยมบ้านนักเรียน เพืIอให้

คาํแนะนาํดา้นการบริการสุขภาพแก่ผูดู้แลและผูป้กครองใหค้รอบคลุมนกัเรียนทั4งหมด โดยเฉพาะ

นกัเรียนกลุ่มทีIตอ้งการผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด 

3.3 ควรมีการจดัทาํเวทีแลกเปลีIยนเรียนรู้ร่วมกนัของเครือข่ายในการดูแล
นกัเรียนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชนมากขึ4น 

4. ดา้นผลผลิต 

4.1 ควรจัดให้มีการดาํเนินโครงการต่อไป เพืIอฟื4 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนืIอง 

4.2 ควรมีการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั4งภาครัฐและภาคเอกชนเพืIอช่วย
ในการช่วยพฒันาและจดัทาํแผนแบบบูรณาการเพืIอใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ สามารถเป็น

โครงการตน้แบบไดต่้อไป 


