
 
 

 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรประเมิน 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ี ผูป้ระเมินด าเนินการประเมิน ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการประเมิน 
2. วธีิด าเนินการประเมิน 

2.1  กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล/ผูใ้หข้อ้มูลในการประเมิน 
2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2.4  การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 

 

รูปแบบกำรประเมนิ 
 การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 2004) 
ดงัน้ี 

ประเดน็กำรประเมนิ    ตวัช้ีวดัทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมนิบริบท 

(Context Evaluation) 

 

ประเมนิผลผลติ 

(Product Evaluation) 

 

ประเมนิกระบวนกำร 

(Process Evaluation) 

 

ประเมนิปัจจยัเบ้ืองต้น 

(Input Evaluation) 

ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 

1. ความพร้อมของบุคลากร 

2. ความพร้อมของงบประมาณ 

3. ความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี 

4.  ความพร้อมของการบริหารจดัการ 

1. ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan) 
2. ความเหมาะสมของการลงมือปฏิบติั (Do) 
3. ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check) 
4. ความเหมาะสมของการปรับปรุง (Action) 

1. ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ 
2. คุณภาพของผูเ้รียน 
3. คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 

 
                แผนภำพที ่3 รูปแบบการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
                                      ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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ตำรำงที ่1 แสดงกรอบแนวทางการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 

วตัถุประสงค์ 
ของกำรประเมนิ 

ประเดน็ 
ทีมุ่่งศึกษำ 

วธีิกำรเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้

ข้อมูลในกำรประเมนิ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในกำรเกบ็รวม
รวมข้อมูล 

กำรวเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้จำก 
กำรประเมนิ  

1. เพื่อประเมิน 
    ดา้นบริบท 
    ของโครงการ  

 

ความสอดคลอ้ง 
ของวตัถุประสงค ์
ของโครงการ 
 

สอบถาม 
 

 ครู จ านวน 29 คน 
 

แบบสอบถาม 
 ความสอดคลอ้ง 

วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
พ้ืนฐานหาร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระดบัความความสอดคลอ้ง 
ของวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 

2. เพื่อประเมิน 
    ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้
ของโครงการ 

 
 
 

ความพร้อมของ
บุคลากร งบประมาณ 

วสัดุ อุปกรณ์ และ
สถานท่ี และ 

การบริหารจดัการ 
 

สอบถาม 
 

 ครู จ านวน 29 คน 
 

แบบสอบถาม 
ความพร้อม 

ตรวจสอบความพร้อม
ของปัจจยัเบ้ืองตน้ 
โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน 
หาร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ของโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร  
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และ
สถานท่ี และการบริหารจดัการ 

 

3. เพื่อประเมิน 
    ดา้นกระบวนการ 
    ของโครงการ  

ความเหมาะสมของ
กระบวนการ 
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

สอบถาม 
 

 ครู จ านวน 29 คน 
 

แบบสอบถาม 
ความเหมาะสม 

วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
พ้ืนฐานหาร้อยละ
ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระดบัความเหมาะสมของกระบวนการ
การด าเนินงานตามโครงการ ไดแ้ก่ 
การวางแผน การลงมือปฏิบติั การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง 
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ตำรำงที ่1 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ 
ของกำรประเมนิ 

ประเดน็ 
ทีมุ่่งศึกษำ 

วธีิกำรเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้

ข้อมูลในกำรประเมนิ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในกำรเกบ็รวม
รวมข้อมูล 

กำรวเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้จำก 
กำรประเมนิ  

4. เพื่อประเมิน 
    ดา้นผลผลิต 
    ของโครงการ  

4.1 ปริมาณของ 
      แหล่งเรียนรู้ 

ตรวจสอบรายการ แหล่งเรียนรู้ 8 แหล่ง แบบตรวจสอบ
รายการ 

การแจงนบัรายการ 
ท่ีตรวจสอบ 

จ านวนของแหล่งเรียนรู้ 

4.2 คุณภาพของ   
      ผูเ้รียน 

ประเมิน
ความสามารถ 
ของผูเ้รียน  

ครู จ านวน  29 คน  
ผูป้กครอง จ านวน  45 
คน 
 

แบบประเมิน
ความสามารถของ
ผูเ้รียนก่อน-หลงั
การใชบ้ริการ
แหล่งเรียนรู้ 

การเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถ
ก่อน-หลงั วเิคราะห์
โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน  

ระดบัความสามารถของผูเ้รียน  
 หลงัใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้  

4.3 คุณภาพของ     
     แหล่งเรียนรู้ 
  

ประเมินระดบั
คุณภาพของ 
แหล่งเรียนรู้ 

ผูท้รงคุณวฒิุ  
จ านวน 9 คน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 
ของแหล่งเรียนรู้ 
โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
พ้ืนฐาน หาค่าความถ่ี
และร้อยละ 

ระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 
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วธิีกำรประเมนิโครงกำร 

 รายละเอียดของวธีิด าเนินการประเมินแต่ละดา้น มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้ำนบริบท   

     ผู ้ประเมินด าเนินการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
รายละเอียด ดงัน้ี             

1.1  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครู ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ  านวน 
29 คน เป็นขา้ราชการครู และพนกังานราชการปฏิบติัหน้าท่ีสอนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั (ภาคผนวก ข) 
   1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามความสอดคลอ้งของ
วตัถุประสงคข์องโครงการ ซ่ึงมีวธีิในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
   1.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงคข์องโครงการ  

  1.2.2 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
ของโครงการ  มี 2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเก่ียวกับเพศ อายุ และ
ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของ
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)         
มี 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยก าหนด   

 การให้คะแนนระดับความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการของ      
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง ในระดบั มากท่ีสุด 
4   หมายถึง มีความสอดคลอ้ง ในระดบั มาก 
3   หมายถึง มีความสอดคลอ้ง ในระดบั ปานกลาง 
2   หมายถึง มีความสอดคลอ้ง ในระดบั นอ้ย 
1 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง ในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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   โดยใชเ้กณฑ์การประเมินและแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคลอ้ง 
ของวตัถุประสงค ์มีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  
       4.51 – 5.00  หมายถึง มีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

   3.51 – 4.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบั มาก  
   2.51 – 3.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
   1.51 – 2.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบั นอ้ย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
          เกณฑก์ารประเมิน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความสอดคลอ้งของ

วตัถุประสงคข์องโครงการ ตอ้งมีระดบั 3.51ข้ึนไป จึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
       1.2.3 น าแบบสอบถามเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แลว้น าผลการตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหามาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item –Objective 
Congruence: IOC) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60-1.00 
จากนั้นผูป้ระเมินน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
      1.2.4 น าแบบสอบถามความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีปรับปรุงไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย จ านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient ) ตามวธีิการของ Cronbach (1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั .75 
  1.2.5 น าแบบสอบถามความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป  
                    1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูป้ระเมินแจกแบบสอบถามความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
ของโครงการ กบั ครูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 29 คน เพื่อสอบถามความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์อง
โครงการ ก่อนด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 
29  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล  วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  น าเสนอขอ้มูลระดบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ 
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2. ด้ำนปัจจัยเบ้ืองต้น 

 ผูป้ระเมินด าเนินการตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
2..1 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครู ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 29 

คน เป็นข้าราชการครู และพนักงานราชการปฏิบติัหน้าท่ีสอนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั (ภาคผนวก ข) 

  2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพร้อมของปัจจยั
เบ้ืองตน้ ซ่ึงมีวธีิในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
    2.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความพร้อมของ
ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

2.2.2 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ ซ่ึงมี 
2 ตอนดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเก่ียวกับเพศ อายุ และ
ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ด้านบุคลากร 
ดา้นงบประมาณ ด้านวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ี และด้านการบริหารจดัการโครงการ ก่อนด าเนิน
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

 การให้คะแนนระดบัความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความพร้อม ในระดบั มากท่ีสุด 
4   หมายถึง มีความพร้อม ในระดบั มาก 
3   หมายถึง มีความพร้อม ในระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพร้อม ในระดบั นอ้ย 
1 หมายถึง มีความพร้อม ในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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   โดยใช้ เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายคะแนนเฉ ล่ียระดับ           
ความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  
      4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

   3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่นระดบั มาก  
   2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
   1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่นระดบั นอ้ย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

          เกณฑก์ารประเมิน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความพร้อมของปัจจยั
เบ้ืองตน้ ตอ้งมีระดบั 3.51 ข้ึนไป  จึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน         

  2.2.3 น าแบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบ้ืองต้นเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) 
แล้วน าผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหามาวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนี        
ความสอดคล้อง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60-1.00 จากนั้นผูป้ระเมินน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข
ใหส้มบูรณ์ 
 2.2.4 น าแบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีปรับปรุงไปทดลองใช ้(Try 
Out) กบัครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อหา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามวิธีการของ 
Cronbach (1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั .89 
 2.2.5 น าแบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  
                    2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ระเมินท าการแจกแบบสอบถามความพร้อมของปัจจัย
เบ้ืองตน้ กบั กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 29 คน สอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร  
ดา้นงบประมาณ ด้านวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ี และด้านการบริหารจดัการโครงการ ก่อนด าเนิน
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  ซ่ึงได้รับแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 29 ฉบบั คิดเป็น   
ร้อยละ 100  
                        2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหาร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอขอ้มูลระดบัความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ 
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         3. ด้ำนกระบวนกำร  

  ผูป้ระเมินด าเนินการประเมิน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
3.1 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครู ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 

29 คน เป็นขา้ราชการครู และพนกังานราชการปฏิบติัหน้าท่ีสอนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั (ภาคผนวก ข) 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามความเหมาะสมของ
กระบวนการ ซ่ึงมีวธีิในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
   3.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความเหมาะสม
ของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ 

3.2.2 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ 
ด าเนินงานตามโครงการ ซ่ึงมี 2 ตอนดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม            
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเก่ียวกับเพศ อายุ และ
ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงาน
ตามโครงการ ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ         
การปรับปรุง (Action) ระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  มีลักษณะ        
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556)  

 การให้คะแนนระดับความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานตาม
โครงการของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดบั มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดบั มาก 

3 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดบั ปานกลาง 
2   หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดบั นอ้ย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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   โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแปลความหมายค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ
กระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  
    4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                   

  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั มาก  
  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

    1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั นอ้ย                                                                 
    1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

          เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉล่ียระดับคะแนนความเหมาะสมของ
กระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ซ่ึงต้องมีระดับ 3.51 ข้ึนไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ ์          
การประเมิน 
    3.2.3 น าแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานตาม
โครงการเสนอให้ผู ้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แลว้น าผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหามาวิเคราะห์
ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) 
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60-1.00 จากนั้นผูป้ระเมิน
น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
 3.2.4 น าแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานตาม
โครงการ ท่ีปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย 
จ านวน 30 คน(ท่ีไม่ใช่ก ลุ่ม เป้ าหมาย)  เพื่ อหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยการหาค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามวิธีการของ Cronbach (1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั .90 
 3.2.5 น าแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานตาม
โครงการไปเก็บรวบรวมขอ้มูล                     

                        3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ระเมินท าการแจกแบบสอบถามความเหมาะสมของ
กระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ กบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 29 คน สอบถามเก่ียวกบัระดบั
ความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การลงมือ
ปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) ระหวา่งการด าเนินโครงการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 29 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
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     3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหา
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอขอ้มูลระดบัความเหมาะสมของกระบวนการใน
การด าเนินงานตามโครงการ 
  

 4. ด้ำนผลผลติ  

   ผูป้ระเมินด าเนินการประเมิน ตามรายละเอียดหวัขอ้ 4.1-4.3 ดงัต่อไปน้ี  

  4.1 ประเมินปริมำณของแหล่งเรียนรู้ 
  4.1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ท่ีพัฒนา จ านวน 8 จุด หรือ 8 กิจกรรม ท่ีใช้

ส าหรับการเรียนรู้ ปฏิบติัและฝึกทกัษะต่าง ๆส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

  4.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ 
  4.1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจงนบัรายการท่ีตรวจสอบเป็นจ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ี

ไดรั้บการพฒันาส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
  4.1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการแจงนบัรายการท่ี

ตรวจสอบ น าเสนอขอ้มูลจ านวนของแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพฒันา 

  4.2 ประเมินคุณภำพของผู้เรียน    
4.2.1 แหล่งขอ้มูล  ได้แก่ ผูป้กครอง และครู  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  ดังน้ี 1) ผูป้กครอง จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มผูป้กครองท่ีพาผูเ้รียนพิการมารับบริการท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  2) ครู จ  านวน 29 คน(Purposive Sampling)  ข้าราชการครูและ
พนกังานราชการปฏิบติัหน้าท่ีสอน และไดจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับผูเ้รียน
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

 4.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถของ
ผูเ้รียนก่อน-หลงั การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้  ซ่ึงมีวธีิในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
   1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถของ
ผูเ้รียนก่อน-หลงั การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ 
    2) ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลัง 
การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ มี 2 ตอนดงัน้ี 
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      ตอนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้เรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือ
ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุและประเภทความพิการของผูเ้รียน  

 ตอนท่ี 2 ประเมินเก่ียวกับความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลังจากการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียน (สมพร หวานเสร็จ, 2559) มีดงัน้ี 
5    หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4    หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3    หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 

                                       บา้งเล็กนอ้ย 
   2    หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

                           1    หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 
  โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแปลความหมายค่าร้อยละของความสามารถของผูเ้รียน 
ดงัน้ี (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2562)  
      ร้อยละ 80 ข้ึนไป   หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

   ร้อยละ 70 – 79   หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
   ร้อยละ 60 – 69   หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
   ต ่ากวา่ร้อยละ 49   หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
          เกณฑก์ารประเมิน พิจารณาจากร้อยละของระดบัความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึง

ตอ้งมีคะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
     3) น าแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลัง จากการใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน  5 คน (ภาคผนวก ก) แล้วน าผลการตรวจสอบความตรงเชิง เน้ื อหามาวิ เคราะห์                 
ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) 
ตามความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 จากนั้ นผู ้ประเมินน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ น าแบบประเมินไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  4) น าแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลัง จากการใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ท่ีปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) จ  านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อหาค่า          



74 
 

 

 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลงัจากการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามวิธีการของ Cronbach 
(1970) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลงั จากการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ทั้งฉบบั .71 

                4.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูป้กครองและครูร่วมกนัประเมินความสามารถของผูเ้รียนก่อน
การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ผูเ้รียนใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามตารางการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และครูท าการบนัทึกผลการใช้บริการแหล่งเรียนรู้รายบุคคลลงในแบบบนัทึกผล
การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ของแต่ละแหล่งเรียนรู้โดยแยกออกตามประเภทความพิการ จากนั้นผูป้กครอง
และครูร่วมกนัประเมินความสามารถของผูเ้รียนหลงัการใช้บริการแหล่งเรียนรู้โดยใชแ้บบประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลงัจากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย  กับกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าผลมา
เปรียบเทียบระหวา่งก่อน-หลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
    4.2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล  วิ เคราะห์โดยใช้ส ถิ ติพื้ นฐาน               
การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนเรียนรู้ น าเสนอ
ขอ้มูลระดบัความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลงั การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้    
  

  4.3 ประเมินคุณภำพของแหล่งเรียนรู้ 
4.3.1 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา มีความรู้
เก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัท าแหล่งเรียนรู้ มีความรู้เก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อบ าบดัฟ้ืนฟู
ผู ้เรียนพิการ หรือ จบการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขากายภาพบ าบัด หรือสาขา
กิจกรรมบ าบดั หรือสาขานกัจิตวทิยาคลินิก สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคผนวก ค) 

4.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ ประเด็นการประเมินระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีขั้นตอน การสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการสร้างประเด็นการประเมินระดับ
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 2) ก าหนดประเด็นการประเมินระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
 3) น าประเด็นการประเมินระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิเสนอ

ให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 



75 
 

 

 

(ภาคผนวก ก) น าผลการตรวจสอบ ความตรงเชิงเน้ือหามาวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60-1.00 จากนั้น ผูป้ระเมินน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์แลว้
น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินและการแปลความหมายระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ จาก
ประเด็นการประเมินระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี (ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2562) 
               ร้อยละ 80 ข้ึนไป   หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

   ร้อยละ 70 – 79   หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี 
   ร้อยละ 60 – 69   หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรียนรู้อยูใ่นระดบัพอใช ้
   ต ่ากวา่ร้อยละ 49   หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปรับปรุง   

    เกณฑ์การประเมิน พิจารณาค่าร้อยละตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงตอ้งมีค่า  
ร้อยละเฉล่ีย  70 ข้ึนไป จึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูป้ระเมินท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ
เรียนเชิญเขา้ร่วมการประชุมผูท้รงคุณวุฒิพร้อมแนบประเด็นการประเมินระดับคุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้ จดัประชุมในวนัพุธ ท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั และผูป้ระเมินไดป้ระสานงาน เพื่อแจง้ และยนืยนัเขา้ร่วมการประชุมอีกคร้ัง 

   4) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา และใชส้ถิติพื้นฐานหาร้อยละ และสรุป
ตามประเด็นของการประเมินระดบัคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิ น าเสนอขอ้มูลระดบั
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนในดา้นความปลอดภยั ความทนทาน ความสวยงาม และความเป็น
ประโยชน ์ 

    
   

 


