
บทที$ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใช้แบบจาํลอง CIPP ผูว้ิจยัสรุปผลการประเมิน

ตามลาํดบัดงันี8  

ส่วนทีL  1 ผลการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามจุดมุ่งหมาย

ของการประเมินโครงการ คือ  

ส่วนทีL 2 ผลการเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 

ส่วนทีL 1 ผลการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP 

ตอนทีL  1  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบวา่ ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเดน็

โครงการสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสําหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ รองลงมาคือ

ประเด็นวตัถุประสงคข์องโครงการ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพการณ์ของนกัเรียน และ

ประเด็นโครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน

ตามลาํดบั และส่วนผลการประเมินทีLมีผลนอ้ยทีLสุดคือประเดน็โครงการเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบท

สังคมรองลงมา คือประเด็นโครงการเอื8อต่อการพฒันาระบบดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืLอง และประเด็น

แผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร นาํไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นบริบทของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นวา่ความเหมาะสมอยู่

ในระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
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ตอนทีL  2  ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าเฉลีLยสูงสุดอันดับแรก คือประเด็นบุคลากรมี

ศกัยภาพ มีทกัษะในการปฏิบติังานตามโครงการ  รองลงมาคือประเดน็มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความ

ร่วมมือเพืLอดาํเนินงานตามโครงการ  และประเด็นมีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียนครอบคลุม 4 มิติ 

ดา้นกาย จิต สังคมและปัญญา  ตามลาํดบั ส่วนประเด็นทีLมีผลการประเมินน้อยทีLสุด คือประเด็นมี

บุคลากรปฏิบติังานในโครงการเพียงพอ รองลงมาคือประเด็นงบประมาณในการบริหารจดัการ

โครงการมีความเพียงพอ และประเด็นมีสืLอและอุปกรณ์ การดูแลฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ทีL

ทนัสมยัและเพียงพอ ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นวา่ความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 

ตอนทีL  3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบว่า มีค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นจดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วน

เกีLยวขอ้ง รองลงมาคือประเด็นวิเคราะห์และแลกเปลีLยนขอ้มูลนกัเรียนร่วมกนัระหว่างหน่วยบริการ

สุขภาพกบัสถานศึกษา  และประเด็นจดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่นกัเรียนทุกกลุ่ม  ตามลาํดบั 

ส่วนประเด็นทีLมีค่าเฉลีLยนอ้ยทีLสุด คือประเด็นบุคลากรทีLรับผิดชอบงานดูแลนกัเรียนไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพอยา่งต่อเนืLอง รองลงมาคือประเด็นมีระบบส่งต่อและติดตาม นกัเรียนไปยงัเครือข่ายบริการ 

ในการดูแลต่อเนืLองทีLบา้น และประเด็นจดัทาํคาํสัLงคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วน 

กล่าวโดยสรุป ดา้นกระบวนการของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นวา่ความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
 

ตอนทีL 4 ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

4.1 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ กบัสถานศึกษา ค่าเฉลีLย

สูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหา

และการดูแลนักเรียน รองลงมา คือประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ ร่วม
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ดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืLอง ค่าเฉลีLยนอ้ยทีLสุด คือประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วย

บริการสุขภาพ ร่วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืLอง 

กล่าวโดยสรุป ด้านผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

สําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ กบั

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และ

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 

4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ค่าเฉลีLยสูงสุด

อนัดบัแรก คือประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ ในการดูแล

นกัเรียน รองลงมา คือความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือนกัเรียนในชุมชน ค่าเฉลีLยนอ้ย

ทีLสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อการสร้างขวญัและกาํลงัใจการดูแลนกัเรียนในชุมชน และโดยรวม

ทางดา้นผลผลิต ประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหาและ

การดูแลนกัเรียนมีค่าเฉลีLยสูงสุด และเมืLอจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีขึ8นไป 

กล่าวโดยสรุป ดา้นผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ การประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

หน่วยบริการสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
 

ตอนทีL 5 ในดา้นภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบวา่ การประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพนกัเรียนและสุขอนามยั พบวา่ 

ความคิดเห็นเกีLยวกบัโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีLยสูงทีLสุด 

และดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลีLยนอ้ยทีLสุด 

กล่าวโดยสรุป ดา้นภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและนกัเรียน 

เห็นวา่ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
 

ส่วนทีL 2 ผลการเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สามารถสรุปได ้ดงันี8  
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1. ด้านบริบทสภาพแวดล้อม พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับการจัด

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ แต่ควรให้มีการจดัทาํโครงการแนะแนวหรือ

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพิLมมากขึ8น เพืLอส่งเสริมการสร้างอาชีพ

หลงัจากการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใหแ้ก่นกัเรียนรวมทั8งผูป้กครองหรือผูดู้แลเพิLมเติมดว้ย  

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบวา่ ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์/เครืLองมือ  สืLอและ

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยใีนการดูแลฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัทีLทนัสมยัและเพียงพอต่อการการ

ฟื8 นฟูสมรรถภาพนักเรียนเพิLมมากขึ8น ควรมีการพฒันาศกัยภาพ ของแต่ละหน่วยงาน/ภาคส่วนทีL

เกีLยวขอ้งเพืLอเตรียมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปัญหาและสภาพความพิการของนกัเรียนทีL

มีความแตกต่างกนั และจดัทาํแผนหรือกิจกรรมทีLเอื8อหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืLน

เพิLมเติม  

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ควรมีการพฒันาแนวทางและมีการจดักิจกรรม
เกีLยวกบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากการดาํเนินโครงการให้แก่ผูดู้แลและผูป้กครองของนกัเรียน

ดว้ย เพืLอให้เกิดการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ควรมีการจดัทีมสหวิชาชีพเขา้เตรียมเยีLยมบา้น

นักเรียน เพืLอให้คาํแนะนําด้านการบริการสุขภาพแก่ผูดู้แลและผูป้กครองให้ครอบคลุมนักเรียน

ทั8งหมด โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มทีLตอ้งการผูดู้แลอย่างใกลชิ้ด และควรมีการจดัทาํเวทีแลกเปลีLยน

เรียนรู้ร่วมกนัของเครือข่ายในการดูแลนกัเรียนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชนมากขึ8น 

4. ดา้นผลผลิต พบว่า ควรจดัให้มีการดาํเนินโครงการต่อไป และควรมีการ

เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั8งภาครัฐและภาคเอกชนเพืLอช่วยในการช่วยพฒันาและจดัทาํแผนแบบบูรณา

การเพืLอใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ สามารถเป็นโครงการตน้แบบไดต่้อไป 
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5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า การประเมินด้านบริบทของโครงการมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลีLย 3.62 ประเด็นโครงการสอดคลอ้งกับการจดัการศึกษา

สาํหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ มีค่าเฉลีLยสูงสุด เนืLองจากการดาํเนินโครงการทีLเกีLยวขอ้ง

กบัการประเมินแรกรับ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั รวมไปถึง

การมีอาชีพเพืLอการมีงานทาํ มีการดาํเนินงานในเชิงประเด็นต่างๆ การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

วตัถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทและความตอ้งการของนักเรียน มี

โครงสร้างสถานศึกษาทีLเอื8อต่อการปฏิบัติ มีงานฟื8 นฟูสมรรถภาพและงานสุขอนามัย เป็นสิL งทีL

สนับสนุนให้การขบัเคลืLอนโครงการให้สามารถดาํเนินไปไดต้ามวตัถุประสงค์ ซึL งสอดคลอ้งกบั 

Stufflebeam (1971) ทีLกล่าวว่า การดาํเนินโครงการต่างๆ สิL งแรกทีLควรคาํนึงถึง คือ ความตอ้งการ

จาํเป็นเพืLอจดัทาํโครงการหรือจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ เช่น นโยบายของรัฐ แลว้จึงกาํหนด

จุดมุ่งหมายของโครงการต่างๆ สอดคลอ้งกบั ภูคาํ มีชัย (2556, น72)  ทีLกล่าวว่า การจดัการศึกษา

สําหรับคนพิการ ควรจดัสนองต่อความตอ้งการของนักเรียนแต่ละคนได ้ซึL งโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ ควรเน้นการจัดการศึกษาทีLนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอิสระหลังการสําเร็จการศึกษา 

สอดคลอ้งกบั ศศิธร ศิวภทัรพงค ์(2557, บทคดัยอ่) ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของผู ้

พิการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ กระบวนการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตของผูพิ้การภายในตาํบลอย่างเป็นระบบ โดยเริLมจากมีการกาํหนดขอ้บญัญติัองค์การ

บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เรืLอง การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการตาํบลดอนแกว้ เพืLอวาง

กรอบนโยบายโดยยดึหลกัการใหบ้ริการสาธารณสุขอยา่งทัLวถึงแก่ผูพิ้การและผูทุ้พพลภาพ จากนั8นมี

การวางแผนการปฏิบติังานเพืLอตอบสนองนโยบาย คือ ลงเยีLยมบา้นผูพิ้การ จดัตั8งศูนยฟื์8 นฟูสมรรถภาพ

คนพิการ ปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในชุมชน 
 

5.2.2 ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) พบว่า การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ ของโครงการ

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลีLย 4.32 ประเดน็บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะใน

การปฏิบติังานตามโครงการมีค่าเฉลีLยสูงทีLสุด เนืLองจากโครงการมีบุคลากรนกัวิชาชีพทีLมีศกัยภาพ 

และมีความสามารถร่วมมือกนัในการดาํเนินงาน ดา้นการฟื8 นฟูสมรรถภาพ ดา้นงานบริบาล ดา้นการ

จดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนทีLมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ และมีการประสานความร่วมมือเครือข่ายทีL

เกีLยวขอ้งในการดูแลนกัเรียน เช่น โรงพยาบาลใกลเ้คียง มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาทีLผลิตนกั

วิชาชีพ รวมทั8งหน่วยงานทอ้งถิLน การวางแผนและส่งต่อนกัเรียนเพืLอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
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สถานประกอบการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั Gearheat and Weishahn (1980, p 303) ทีLกล่าววา่ การส่งเสริม

ศกัยภาพเดก็พิการอยา่งเตม็ศกัยภาพนั8นปัจจยัทีLสาํคญั คือ ความสามารถของครูและครูการศึกษาพิเศษ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ภทัรกร วงศ์สกุล (2555, หน้า 102) ทีLว่าหากบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจทีL

ถูกตอ้ง จะทาํใหเ้กิดทศันคติทีLดี และการปฏิบติัทีLดีตามมา 
 

5.2.3 ดา้นกระบวนการ (Process) พบว่า การประเมินดา้นกระบวนการ ภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีLย 4.41 ประเดน็ทีLมีค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเดน็จดัทาํ

แผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนเกีLยวขอ้ง เนืLองจากในแต่ละโครงการยอ่ยของโครงการจะมีส่วนร่วมใน

การวางแผนโครงการ ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาในสงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย คณะเทคนิคการแพทย  ์ตวัแทนสถานประกอบการ

ปั\มนํ8ามนั ทีLเขา้มาหาแนวทางในการพฒันาการศึกษา และยกระดบัคุณภาพชีวติสาํหรับคนพิการ ตั8งแต่

การประเมินแรกรับ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ควบคู่กบังานฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั 

จนถึงกระบวนการส่งต่อนกัเรียนไปฝึกงานยงัสถานประกอบการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

นิชนนัท ์สุวรรณกูฏ (2554, หนา้ 74-75) ทีL พบวา่ ปัจจยัทีLเอื8อต่อระบบการดูแลผูสู้งอาย ุคือ การจดัทาํ

แผนการดูแลผูสู้งอายอุยา่งมีส่วนร่วมทาํให้ทุกฝ่ายไดมี้โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พรทิพย ์สีหบณัฑ์ (2556, หน้า 57)ทีL พบว่า การทาํงานทีLประสบผลสําเร็จตอ้งจดัให้

เหมาะสมกบัความถนดั ความสนใจของผูเ้รียนนั8น สิLงสําคญั คือ การใชสื้Lอการสอนอาชีพ และการ

ใหบ้ริการทีLเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 

5.2.4 ดา้นผลผลิต (Product) พบว่า การประเมินดา้นผลผลิต มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉลีLย 4.43 ดา้นการมีส่วนร่วม ค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเด็นชุมชนร่วมกบั

สถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหาและการดูแลนักเรียน ดา้นความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเดน็ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ 

ในการดูแลนกัเรียน เนืLองจากทางสถานศึกษาไดมี้การส่งต่อนกัเรียนไปยงัหน่วยงานต่างๆ ตามความ

เหมาะสม และยงัมีการส่งเสริมใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้มาคน้หาปัญหาของนกัเรียน ร่วมถึงการวางแผน

แกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ตามความเฉพาะและความถนดัของหน่วยงานทีLเขา้มาช่วยเหลือ

สอดคลอ้งกบั ฉลาด จนัทรสมบติั (2554, หนา้ 175-189) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วม คือ การ

เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรมตั8 งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผน

ดาํเนินการ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการประเมินร่วมกนั เพืLอขบัเคลืLอนใหกิ้จกรรมนั8นดาํเนิน
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ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Goldsmith and Eggers (2004, p. 71-85) ทีLกล่าวถึง

สมาชิกเครือข่าย ไวใ้นทุกขั8นตอนของการปฏิบติังานการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย  
 

5.2.5 ดา้นภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ พบวา่ ในภาพรวมของโครงการนั8นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีLย 4.20 และ

ในดา้นผลผลิตมีค่าเฉลีLยสูงทีLสุด 4.43 เนืLองจากการมีส่วนร่วมทีLเขม้แขง็ทั8งการวางแผน การดาํเนินการ 

การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการประเมินผล ของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ เครือข่ายเป็นส่วน

หนึLงของการขบัเคลืLอนโครงการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่นั8น ยงัตอ้งใชค้วามตอ้งการจาํเป็นในการจดัการศึกษา

พิเศษ สืLอ สิLงอาํนวยความสะดวก บริการฟื8 นฟูสมรรถภาพตามความพิการของแต่ละบุคคล จาํเป็นตอ้ง

จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP) 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) แผนการเปลีLยนผ่าน (Individual 

Transition Plan: ITP) เป็นการเปลีLยนผ่านชั8นเรียนในแต่ละระดบัและเตรียมพื8นฐานงานอาชีพ ตาม

ความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนแต่ละบุคคล สภาพความพิการของผูเ้รียนทีLมีความหลากหลายทางดา้น

ร่างกาย บริการดา้นการแพทย ์ควบคู่กบัการจดัการศึกษารวมถึงการปฏิบติัตนในการดูแลสุขภาพดาํรง

ตนในชีวิตประจาํวนั การให้บริการฟื8 นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน การ

จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นองคร์วมเพืLอเพิLมศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน การ

พฒันาทักษะการทาํงานอาชีพพื8นฐานเพืLอต่อยอดการประกอบอาชีพด้วยการใช้สืL อ นวตักรรม 

เทคโนโลยีทีLเอื8อต่อการเรียนรู้ การปฏิบติังาน การจดัเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มทีLเอื8อต่อผูเ้รียนให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ชุมศักดิ]  อินทร์รักษ์ (2544) กล่าวว่า 

กระบวนการวางแผนงานในโรงเรียนจะเป็นกระบวนการทีLมีความต่อเนืLองกนัตั8งแต่ลาํดบัขั8นตอน

กิจกรรม รวมทั8 งบทบาทหน้าทีL  และความสัมพนัธ์ของผูเ้กีLยวข้องทุกฝ่าย ทั8 งในรูปหน่วยงาน

รับผิดชอบการวางแผน งานในโรงเรียน คณะกรรมการวางแผนและบุคลากรทีLเกีLยวขอ้งกับการ

ดาํเนินการวางแผนในแต่ละขั8นตอนอยา่งเหมาะสมชดัเจน 

5.2.6 แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีการมุ่งเนน้แนวทางการพฒันาศกัยภาพและ

ความรู้เพืLอพฒันาขีดความสามารถในการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน ของแต่ละ

หน่วยงาน/ภาคส่วนทีLเกีLยวขอ้งเพืLอเตรียมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปัญหาและสภาพ

ความพิการของนกัเรียนทีLมีความแตกต่างกนั การจดัทาํหลกัสูตรความรู้จากการดาํเนินโครงการใหแ้ก่

นกัเรียนในทุกระดบัชั8นดว้ย เพืLอให้สามารถช่วยเหลือตนเองดา้นสุขอนามยั และสามารถช่วยเหลือ
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เพืLอนร่วมชั8นได ้รวมทั8งผูดู้แลและผูป้กครองเพืLอให้เกิดการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ในช่วง

ปิดภาคการศึกษาซึL งพกัอาศยัอยู่ทีLบา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Howell & Martin (1998, p. 433-

441) ไดป้ระเมินผลรูปแบบของการบริการสุขภาพในโรงเรียน พบว่า ลกัษณะสาํคญัและโครงสร้าง

ของความเขา้ใจโครงการบริหารสุขภาพในโรงเรียน ควรได้เรียนเกีLยวกับการบริหารสุขภาพใน

โรงเรียนควรมีการให้ความรู้เกีLยวกับโครงการสุขภาพแก่ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน พยาบาลประจาํ

โรงเรียน แพทย ์เจา้หนา้ทีLสาธารณสุข และหน่วยงานทีLเกีLยวขอ้ง และสอดคลอ้งกบั Marbury (1999, p. 

1851-A) ศึกษาเรืLอง การประเมินโครงการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมโดยใชรู้ปแบบการประเมินซิปป์

โมเดล (CIPP) พบว่า องค์ประกอบทีLสําคญัของการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมเป็นเรืL องสําคญัต่อ

ประสิทธิผลของโครงการ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

จากผลการวจิยั การประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั สาํหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสถานศึกษาและ

หน่วยงานทีLเกีLยวขอ้ง ควรใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ไดแ้ก่ 

5.3.1.1 ทรัพยากรทางบุคลากรใหเ้ป็นไปตามอตัรากาํลงั และใหโ้รงเรียนมีส่วน

ในการคดัเลือกบุคลากรทีLมีสมรรถนะเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

5.3.1.2 งบประมาณในการจดัสรรควรยึดความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนแต่ละ

คนโดยใชห้ลกั Activity Base Costing 

5.3.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมืออยา่งหลากหลายในการวางแผน ปฏิบติั และ

ปรับแผนอยา่งเป็นระบบ โดยยดึความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียน 

5.3.1.4 สร้างเครือข่ายผูป้กครองฟื8 นฟูสมรรถภาพให้แก่นักเรียนในทุกด้าน                

ซึL งตอ้งตระหนกัรู้และเขา้มามีส่วนร่วม โดยการจดัการดา้นผูป้กครองศึกษา (Parents Education) และ

สร้างเวทีการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นระบบและต่อเนืLอง 

5.3.1.5 เนืLองจากนกัเรียนมีขอ้กาํจดัในการศึกษาควรส่งเสริมรูปแบบการศึกษา

ตามอธัยาศยั ใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนไดค้วามสนใจ และเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ 

5.3.1.6 มีแผนการกาํกับ ติดตาม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

มาร่วมบูรณาการขบัเคลืLอนภารกิจในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพแห่งตน 



 

 

105 

 

5.3.1.7 ในการเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนพิการ ใหพ้ฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

IEBN ของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ควรเพิLม Student: S เนืLองจากมีความตอ้งการจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

บริการดา้นการแพทยดู์แลควบคู่กบัการจดัการศึกษาเพืLอเพิLมศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียนแต่ละ

คน 
 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพืLอการวจิยัครั8 งต่อไป 

จากการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน

สามารถนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะเพืLอการคน้ควา้ต่อไปดงันี8  

5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเพืLอคน้หารูปแบบหรือปัจจยัสู่ความสําเร็จของการ

ฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัของนกัเรียน 

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพืLอค้นหารูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน

เครือข่าย Digital เพืLอลดความเหลืLอมลํ8 าในการศึกษาของนักเรียนทีLหลุดหล่นจากระบบ และเพิLม

โอกาสทางการศึกษา 

5.3.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทีLมีความสุข โดยนอ้มนาํกระแสพระ

ราชดาํรัสลน้เกลา้รัชกาลทีL 9 มาประยกุตใ์ช ้


