
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม) รางวัลที่ 1 RtoR ปี 2556 

1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการศูนย์ต้นแบบในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิโดยใช้รูปแบบ CIPP (CIPP Model) 

2. ค าส าคัญ : วิจัยประเมินผลโครงการ รูปแบบการประเมินแบบซิป ศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการ
และสติปัญญาระดับทุติยภูมิ 

3. เป้าหมาย :  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ  โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิป หรือ  CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม  
(Stufflebeam) โดยได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น  4 ส่วน คือการประเมินสภาวะแวดล้อม  (Context 
Evaluation: C) การประเมินปัจจัยน าเข้า  (Input Evaluation: I) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation: P)การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation: P) กลุ่มตัวอย่างได้แก่  เด็กท่ีมีความบกพร่อง ทาง
พัฒนาการและสติปัญญา อายุ 0-7 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่รับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุ กูล (คลอง
กุ่ม) สถาบันราชานุกูล  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 2555 จ านวน 20 คนผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพัฒนาการและสติปัญญา จ านวน 20 คนผู้ปฏิบัติงานทีมสหวิชาชี พ จ านวน 7 คน ชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 20  ครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและผู้ศึกษาดูงาน  จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบประเมินพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา  แบบประเมินการดูแลสุขภาพจิต
ตนเองของผู้ปกครอง  แบบประเมินความพร้อมของครอบครัวในการดูแลเด็ก แบบประเมินความสามารถในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้ปกครอง  แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญาของผู้ดูแล  แบบประเมินทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเด็กและครอบครัว  แบบประเมินทัศนคติของคนใน
ชุมชน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- กรกฎาคม 
2555 

4. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกุล (คลองกุ่ม) กลุ่มงานจิตเวชชุมชน กลุ่มภารกิจบริการด้านการแพทย์ มี
ภารกิจหลักตามที่ได้รับมอบหมาย  คือ พัฒนาต้นแบบการให้บริการในชุมชนแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญา ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตใน
ชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านพัฒนาการและสติปัญญาในชุมชน เพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และภารกิจดังกล่าว และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญารวมทั้งผู้ปกครองเด็กดังกล่าว ทางศูนย์ฯจึงได้พัฒนารูปแบบบริการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวขึ้น  
โดยการแบ่งรูปแบบบริการของศูนย์ฯออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบริการในหน่วยบริการ และส่วนบริการเครือข่าย 

ส่วนบริการในหน่วยบริการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กและผู้ปกครองให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ  ส่วนบริการเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
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ชุมชน และหน่วยบริการอื่นๆในชุมชนให้สามารถดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กดังกล่าวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนอย่างเท่าเทียมเต็มศักยภาพ  

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (คลองกุ่ม ) ได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเป็นศูนย์ต้นแบบในการ
บริการเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา เพื่อกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน ซึ่ งเป็นมูลเหตุในการศึกษา
และประเมินผลการด าเนินการทั้งหมดของศูนย์ฯ ทั้งความสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
ความพร้อมในการเป็นศูนย์ต้นแบบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอทาง
กายภาพจากทั้งกลุ่มเด็ก ครอบครัวชุมชนและบุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 

5. การเปลี่ยนแปลง  

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ละข้อ มีความสอดคล้องกับบทบาท
และหน้าที่ของศูนย์ฯคลองกุ่ม พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันราชานุกูล  พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรม
สุขภาพจิต ด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ ในการด าเนินการโครงการพบว่าหน่วยบริการมีความพร้อมเรื่องของอาคาร
สถานที่ ด้านความสะดวกและความสะอาดของพ้ืนที่  ด้านความปลอดภัยและเป็นสัดส่วนของสถานที่ ด้านการ
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่อเด็กและผู้ปกครอง ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีความ
พร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่ามี
ความเหมาะสมของกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ด้านการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินโครงการ พบว่าอายุพัฒนาการ ระดับการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครอง ระดับความพร้ อมครอบครัวในการ
ดูแลบุตร ความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้ปกครอง พฤติกรรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญาของผู้ดูแล ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเด็กและครอบครัว  ความพึงพอใจของผู้ศึกษาดูงาน  
ผู้ศึกษาดูงาน เพ่ิมข้ึน 

6. การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง : 
 1.เนื้อหาที่จะศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้าน 
 1.1 ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย 
  1.1.1 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับระดับนโยบายของกรมสุขภาพจิต  

1.1.2 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
สถาบันราชานุกูล 

 1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ประกอบด้วย 
  1.2.1 ความพร้อมของอาคารสถานที่ในการด าเนินการ 
  1.2.2 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีในการด าเนินการ 
  1.2.3 ความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ต้นแบบ 
 1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
  1.3.1 รปูแบบการให้บริการของศูนย์ต้นแบบ 
  1.3.2 วิธีการวัดผลการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก ครอบครัว ชุมชน 
 1.4 ด้านผลผลิต (Product)  ประกอบด้วย 
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  1.4.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา  
1.4.2 การดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้ปกครอง 
1.4.3 ความพร้อมของครอบครัวในการดูแลเด็ก 

  1.4.4 ความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้ปกครอง 
  1.4.5 ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเด็กและครอบครัว 
  1.4.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 
 2. ประชากรที่จะศึกษา 

2.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและครอบครัวที่เป็นผู้ใช้บริการในศูนย์ต้นแบบฯ 
 2.2 บุคลากรทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 2.3 ชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 ผู้ศึกษาดูงานและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 3. สถานที่ในการด าเนินการ  ศูนย์ต้นแบบในการบริการเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการและ
 สติปัญญา เพ่ือกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (คลองกุ่ม) 

7. สรุปผลงานโดยย่อ  

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ละข้อ มีความสอดคล้องกับบทบาทและ
หน้าที่ของศูนย์ฯคลองกุ่ม พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันราชานุกูล  พันธกิจและ ยุทธศาสตร์ของกรม
สุขภาพจิต ด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการด าเนินการโครงการพบว่าหน่วยบริการมีความพร้อมเรื่องของอาคาร
สถานที่ ด้านความสะดวกและความสะอาดของพ้ืนที่  ด้านความปลอดภัยและเป็นสัดส่วนของสถานที่ ด้านการ
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่อเด็กและผู้ปกครอง ด้านค วามพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีความ
พร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่ามี
ความเหมาะสมของกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ด้านการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินโครงการ พบว่าอายุพัฒนาการ ระดับการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครอง ระดับความพร้อมครอบครัวในการ
ดูแลบุตร ความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้ปกครอง พฤติกรรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญาของผู้ดูแล ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเด็กและครอบครัว  ความพึงพอใจของผู้ศึกษาดูงา นผู้
ศึกษาดูงาน เพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. บทเรียนที่ได้รับ :  

 สรุปผลของการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพัฒนการและสติปัญญาในชุมชน ในภาพรวม พบว่า เมื่อน ารูปแบบของการประเมินโครงการแบบ ซิป หรือ   
CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam) โดยได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น  4 ส่วน การประเมิน
สภาวะแวดล้อม  (Context Evaluation: C) การประเมินปัจจัยน าเข้า  (Input Evaluation: I) การประเมิน
กระบวนการ  (Process Evaluation: P) การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation: P)  พบว่า โครงการศูนย์
ต้นแบบในการดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในชุมชน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
เด็กและผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โดยกระบวนการของโครงการ สามารถจัด
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กระท าให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นปัญหาพฤติกรรมที่ส่ งผลต่อการใช้ชีวิตในชุมชนลดลง ท าให้ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา มีความสามารถและความพร้อมในการดูแลเด็กด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึน ทั้งใน
เรื่องของทัศนคติ และความรู้ในการดูแลเด็ก ท าให้ชุมชนหรือสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่อาศัยมีความพร้อมในการที่
จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวของเด็กอาศัยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามความเหมาะสม และ
ที่ส าคัญวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ยังได้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์ฯคลอง
กุ่ม และยังสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันราชานุกูล และของกรมสุขภาพจิต ผู้วิจัยจึงมีความเห็น
ว่า โครงการนี้ควรมีการด าเนินการต่อไป โดยมีการปรับปรุงบางประเด็นตามข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่พบใน
กระบวนการของการวิจัย เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดบริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางพัฒนาการแ ละสติปัญญาซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง ได้รับโอกาส ถึงแม้ไม่ได้เท่าเทียบกับ
คนอ่ืนๆในสังคม แต่ให้มีช่องว่างระหว่างกันให้น้อยท่ีสุด 
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