
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินดา้นบริบท ประเมินด้านปัจจยัเบ้ืองตน้ ประเมิน
ด ้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิต ผู ้ประเมินขอน าเสนอผลการป ระ เมิน ที่ไ ด ้จาก          
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
 

ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวดัสุโขทยั     

        ผูป้ระเมิน ขอน าเสนอผลการประเมินโครงการ ตามวตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการพฒันา   
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1. ผลการประเมนิด้านบริบท  

  ผลการประเมินดา้นบริบท น าเสนอตามรายละเอียด ดงัน้ี 
    ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ  
    ผลการประเมินท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามระดบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
ของโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ และต าแหน่งของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2-4 ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 6 21 
หญิง 23 79 
รวม 29 100 

 

 จากตารางท่ี  2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน         
คิดเป็นร้อยละ 21 และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 79 
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ตารางที ่3 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 – 30 ปี 8 28 
31 – 40 ปี 12 41 

  41  ปีข้ึนไป 9 31 
รวม 29 100 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31–40 ปี จ  านวน        
12 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา คือ อายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และ             
มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28   
 

ตารางที ่4 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครู 23 79 

พนกังานราชการ 6 21 
รวม 29 100 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต าแหน่ง ครู จ านวน 23 คน          
คิดเป็นร้อยละ 79 และต าแหน่งพนกังานราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21  

    ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ผลจาก
การวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผลดงัตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความหมาย 
  

1.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั 
       การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 4.93 0.26 มากท่ีสุด 
2.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ   
     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 4.86 0.44 มากท่ีสุด 
3.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกั    
      บริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี 2562 4.83 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความหมาย 
  

4.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ 
     สถานศึกษา ปี 2562 4.76 0.58 มากท่ีสุด 
5.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา 
      แหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั 
     สุโขทยั 4.79 0.56 มากท่ีสุด 
6.  วตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้งกบั 
      ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ 
      จ าเป็นพิเศษ  4.86 0.44 มากท่ีสุด 
7.  วตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้งกบั 
      ความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา   4.69 0.66 มากท่ีสุด 
8.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
      ของผูป้กครอง และครู 4.66 0.61 มากท่ีสุด 
9.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
      ของชุมชน 4.72 0.53 มากท่ีสุด 
10. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้งกบั 
      สภาพแวดลอ้มภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีตั้งของ 
     ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 4.86 0.44 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.80 0.51 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ภาพรวม  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( = 4.80) และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.66–4.93) 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1 วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.93) รายการท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ 2 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี 2562 ขอ้ 6 วตัถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิ เศษ  และข้อ  10 ว ัต ถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั อยูใ่น
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ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.86) และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 8 วตัถุประสงค์ของโครงการ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง และครู อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.66) ซ่ึงปรากฏวา่ ทุก
รายการผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีก าหนดไว ้     

             2. ผลการประเมนิด้านปัจจัยเบ้ืองต้น  

   ผลการประเมินท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี และดา้นการบริหารจดัการ ก่อนด าเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ และต าแหน่งของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผลดงัตารางท่ี 6-8 ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่6 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 6 21 
หญิง 23 79 
รวม 29 100 

 

 จากตารางท่ี  6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน        
คิดเป็นร้อยละ 21 และเพศชาย มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 79 
 

ตารางที ่7 จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 – 30 ปี 8 28 
31 – 40 ปี 12 41 
41 ปีข้ึนไป 9 31 

รวม 29 100 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31–40 ปี จ  านวน        
12 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา คือ อายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และอายุ
ระหวา่ง 20 – 30 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28   

 



80 

 

 

ตารางที ่8 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครู 23 79 

พนกังานราชการ 6 21 
รวม 29 100 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต าแหน่ง ครู จ านวน 23 คน          
คิดเป็นร้อยละ 79 และต าแหน่งพนกังานราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21  

   ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 9 

ตารางที ่9  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ 
  

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความหมาย 
  

ด้านบุคลากร 
1) ผูรั้บผดิชอบโครงการมีความพร้อมในการด าเนิน 

            โครงการ และมีความรู้ในการด าเนินโครงการ 4.86 0.44 มากท่ีสุด 
2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมการด าเนินโครงการ 4.79 0.56 มากท่ีสุด 
3) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพร้อมและมีความเขา้ใจใน

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  4.83 0.47 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่รวม 4.83 0.49 มากทีสุ่ด 

ด้านงบประมาณ 
4) งบประมาณมีความพร้อมไดรั้บจดัสรรอยา่งเพียงพอใน

การด าเนินการตามโครงการ 4.69 0.66 มากท่ีสุด 
5)  งบประมาณมีความพร้อมสามารถเบิกจ่ายไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามระเบียบ 4.72 0.65 มากท่ีสุด 
6) งบประมาณมีความพร้อมท่ีจะเอ้ืออ านวยความสะดวก

ต่อการด าเนินการตาม โครงการ 4.79 0.56 มากท่ีสุด 
 

ค่าเฉลีย่รวม  4.74 0.62 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความหมาย 
  

ด้านวสัดุ อุปกรณ์และสถานที ่
      7)  วสัดุ อุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับการด าเนินการ 
            ตามโครงการ 4.62 0.73 มากท่ีสุด 
      8)  สภาพภายในอาคารมีความพร้อมส าหรับการด าเนินการ   
            ตามโครงการ                 4.66 0.61 มากท่ีสุด 
      9)  สภาพภายนอกอาคารมีความพร้อมส าหรับ 
            การด าเนินการตามโครงการ           4.72 0.53 มากท่ีสุด 
   10)   วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยมีี 
           ความพร้อมทนัสมยั 

4.86 0.44 มากท่ีสุด 

  11)    วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเทคโนโลย ีมี 
            ความพร้อมกบัการจดักิจกรรมตามโครงการ 4.69 0.66 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม  4.71 0.60 มากทีสุ่ด 

ด้านการบริหารจดัการ 
  12)   มีค  าสัง่ท่ีมีความพร้อมในการมอบหมายผูรั้บผิดชอบ 
           งานต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการ   4.79 0.49 มากท่ีสุด 
  13)   มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีความพร้อมส าหรับ 
          การด าเนินการตามโครงการ 4.72 0.59 มากท่ีสุด 
  14)   ประสานงานดา้นต่าง ๆ มีความพร้อมส าหรับ 
           การด าเนินงานตามโครงการ 4.79 0.56 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม  4.77 0.54 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด 4.75 0.57 มากทีสุ่ด 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด( = 4.75) และเม่ือพิจารณาแยกเป็นแต่ละดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.71-4.83)       
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.83) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา 
ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.77) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ      
ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.71) ) ซ่ึงปรากฏวา่ ทุกรายการผา่นเกณฑ ์ 
การประเมินตามท่ีก าหนดไว ้      
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 3. ผลการประเมนิด้านกระบวนการ  

     ผลการประเมินได้จากการตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ ซ่ึง
สอบถามครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของการปฏิบติัตามกระบวนการของการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ 
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) ใน
ระหว่างการด าเนินโครงการพฒันา   แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนท่ี  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ อายุ  และต าแหน่งของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผลดงัตารางท่ี 10-12 ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่10 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 6 21 
หญิง 23 79 
รวม 29 100 

 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 23 คน    
คิดเป็นร้อยละ 21 และเพศชาย มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 79 
 

ตารางที ่11 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 – 30 ปี 8 28 
31 – 40 ปี 12 41 
41 ปีข้ึนไป 9 31 

รวม 29 100 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31–40 ปี จ  านวน        
12 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา คือ อายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และอายุ
ระหวา่ง 20 – 30 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28   
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ตารางที ่12 จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครู 23 79 

พนกังานราชการ 6 21 
รวม 29 100 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต าแหน่ง ครู จ านวน 23 คน        
คิดเป็นร้อยละ 79 และต าแหน่งพนกังานราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21  

  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมของกระบวนการการ ปรากฏผล  
ดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางที ่13 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการ  
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความหมาย 
  

การวางแผน (Plan) 
1)  มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการ 
      โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้   4.79 0.56 มากท่ีสุด 
2)  มีการวางแผนเตรียมความพร้อมดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ในการด าเนินงาน 
     ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

4.79 0.56 
มากท่ีสุด 

3)  มีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 4.90 0.41 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.83 0.51 มากท่ีสุด 

การลงมือปฏิบัต ิ(Do) 
 4) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั  
     โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครองและครู 4.69 0.66 มากท่ีสุด 
 5) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โดยการมี 
     ส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู 4.72 0.65 มากท่ีสุด 
6)  มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่      
     อยา่งพอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมของ ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู 4.79 0.56 มากท่ีสุด 
 7) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้สวนหยอ่ม โดยการมีส่วนร่วมของ  
      ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู 4.62 0.73 มากท่ีสุด 
 8) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ  
      โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู 4.86 0.44 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่13 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความหมาย 
  

9)  มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้หอ้งศูนยก์ระจายส่ือโดยการมี 
     ส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู 4.79 0.56 มากท่ีสุด 
10) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ    
     โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครองและครู 4.83 0.47 มากท่ีสุด 
11) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้สนามกีฬาเปตอง เพ่ือสุขภาพ โดย     
     การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู 4.69 0.66 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.75 0.59 มากท่ีสุด 
การตรวจสอบ (Check) 
12) มีคณะกรรมการนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนิน  
      โครงการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 4.79 0.49 มากท่ีสุด 
13) มีการประเมินผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้เป็นระยะและต่อเน่ือง 4.72 0.59 มากท่ีสุด 
14) มีการประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนก่อน-หลงัการใชบ้ริการ 
       แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามโครงการ 4.86 0.44 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.79 0.51 มากท่ีสุด 
การปรับปรุง (Action) 
15)  ใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งด าเนินโครงการ 
       เม่ือเกิด ปัญหาหรือมีอปุสรรค เพื่อปรับปรุงและพฒันา 4.79 0.56 มากท่ีสุด 
 16) ยกยอ่งชมเชยผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีมีผลการด าเนินโครงการท่ีดี 4.90 0.41 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.84 0.49 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด 4.78 0.55 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการ ภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด          
( = 4.78) และเม่ือแยกพิจารณาแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด       
( = 4.75–4.84 ) ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขั้นการปรับปรุง (Action) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( = 4.84) ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา ไดแ้ก่ ขั้นวางแผน (Plan) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.83) 
และขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ขั้นลงมือปฏิบติั (Do) ( = 4.75) ซ่ึงปรากฏวา่ ทุกรายการผา่น
เกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้
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4. ผลการประเมนิด้านผลผลติ  
   ผลการประเมินดา้นผลผลิต ผูป้ระเมินน าเสนอตามรายละเอียดในหวัขอ้ 4.1-4.3 ดงัน้ี 

  4.1  ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ 
 

ตารางที ่14  สรุปภาพรวมจ านวนของแหล่งเรียนรู้จากการนบัรายการจากแบบตรวจสอบรายการ 
 

รายการ 
จ านวนแหล่งเรียนรู้

ทีพ่ฒันา 
คดิเป็นร้อยละ 

1. สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั 1 100 
2. สวนพฤษศาสตร์  1 100 

3. สวนคร้ัว ร้ัวกินได”้ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง” 1 100 

4. สวนหยอ่ม  1 100 

5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ 1 100 

6. หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ 1 100 

7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 1 100 

8. สนามกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ 1 100 

รวม 8 100 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จ านวนแหล่งเรียนรู้ มี
ทั้งหมด 8 แหล่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จึงถือวา่ ผา่นเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีก าหนดไว ้

  4.2 คุณภาพของผู้เรียน   
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลงั การใชบ้ริการ
แหล่งเรียนรู้ ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ดงัต่อไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้รียน ได้แก่ เพศ อายุ และประเภท       
ความพิการ ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัตารางท่ี 15-17 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่15 จ านวนและค่าร้อยละของผูเ้รียนจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 31 69 
หญิง 14 31 
รวม 45 100 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และ 
เพศหญิง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
 

ตารางที ่16 จ านวน และค่าร้อยละของผูเ้รียนจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
7 – 12 ปี 13 29 
13 – 18 ปี 32 71 
รวม 45 100 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง13–18 ปี จ  านวน 32 คน  คิดเป็น   
ร้อยละ 71 และอายรุะหวา่ง 7–12 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29 

ตารางที ่17 จ  านวน และค่าร้อยละของผูเ้รียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 
 

ประเภทความพกิาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 30 67 
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 2 4 
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 5 11 
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 6 14 
ผูเ้รียนท่ีเป็นบุคคลออทิสติก 2 4 

รวม 45 100 
 

  จากตารางท่ี 17  พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่ เป็นผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมา คือ ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14  และมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ       
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และบุคคลออทิสติก จ านวน 2 คน        
คิดเป็นร้อยละ 4  



87 

 

 

  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลงัการใชบ้ริการแหล่ง
เรียนรู้ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินของผูป้กครองและครู ปรากฏผลดงัตาราง ท่ี 18-19 

ตารางที ่18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ 

ความสามารถของผู้เรียน 
จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมนิ 
(คะแนน) ผลต่าง 

พฒันาการ 
ของผู้เรียน 
(ร้อยละ) 

ระดบั
คุณภาพ 

ก่อน หลงั 
1. สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั 35 47 12 80 ดีเยีย่ม 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 14 27 13 81 ดีเยีย่ม 
3. สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่  
     อยา่งพอเพียง” 17 38 21 91 ดีเยีย่ม 
4. สวนหยอ่ม 20 29 9 90 ดีเยีย่ม 
5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ 20 28 8 80 ดีเยีย่ม 
6. ศูนยก์ระจายส่ือ 17 33 16 89 ดีเยีย่ม 
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 28 46 18 82 ดีเยีย่ม 
8. สนามกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ 25 33 8 80 ดีเยีย่ม 

 รวมเฉลีย่ทั้งหมด 84 ดีเยีย่ม 

จากตารางท่ี 18  ภาพรวม พบวา่ ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 84 และเม่ือแยกพิจารณาความสามารถของผูเ้รียนจากการใช้บริการในแต่ละแหล่งเรียนรู้      
อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม ซ่ึงความสามารถของผูเ้รียนจากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ท่ีมีค่าร้อยละ
มากท่ีสุด คือ สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพ่อ อยา่งพอเพียง” อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 91 
รองลงมา สวนหยอ่ม อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 90 และต ่าท่ีสุดมี 3 รายการ คือ สวน
กระตุน้ประสาทสัมผสั ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดบัคุณภาพ   
ดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 80 ซ่ึงปรากฏวา่ทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้
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ตารางที ่19 ผลการเปรียบเทียบความสามารถของผูเ้รียนก่อน–หลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

คะแนน 
ผลต่าง 
ของ

คะแนน 
(d) 

อนัดบัที ่
ของความ
แตกต่าง 
(R) 

อนัดบัทีต่าม
เคร่ืองหมาย 

ร้อยละ 

ก่อน  
(X) 

หลงั 
 (Y) 

บวก 
(+) 

ลบ 
(-) 

ก่อน 
(X) 

หลงั 
(Y) 

1. สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั 35 47 + 12 4 4 - 70 94 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 14 27 + 13 5 5 - 47 90 
3. สวนครัวร้ัวกินได ้“ 
    ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง” 17 38 + 21 8 8 - 43 95 
4. สวนหยอ่ม 20 29 + 9 3 3 - 67 97 
5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ 20 28 + 8 1.5 1.5 - 67 93 
6. ศูนยก์ระจายส่ือ 17 33 + 16 7 7 - 49 94 
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะ 
    การด ารงชีวติ 32 46 + 14 6 6 - 64 92 
8. สนามกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ 25 33 + 8 1.5 1.5 - 71 94 

ค่าเฉลีย่ 23 35 รวม 36 - 60 94 

 อาณาเขตวกิฤต  
 ก าหนด   =  .05  N = 8  ค่าวกิฤต  T  =  1.860  อาณาเขตวกิฤต  T  1.860    

 ค านวณค่าสถิติ 
 จาก  T  ค  านวณ  =  36 
 การสรุปผล 

ค่า T ค านวณ (36) มากกว่า T ในตาราง (1.860) ไม่ตกในอาณาเขตวิกฤต สรุปว่า        
ผลการเปรียบเทียบความสามารถของผูเ้รียนหลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใชบ้ริการ
แหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั 

จากตารางท่ี 19  ภาพรวม พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความสามารถของผูเ้รียนหลงัการใช ้
บริการแหล่งเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 35 คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ 94 
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4.3 คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 
 ผลได้จากการประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน ข้อมูล         

มี  4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความปลอดภยั 2) ความทนทาน 3) ความสวยงาม และ 4) ความเป็นประโยชน์ 
สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล ไดด้งัตารางท่ี 20 

ตารางที ่20  ผลการวเิคราะห์การประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 

แหล่งเรียนรู้ 
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ (ร้อยละ) 

ความปลอดภัย ความทนทาน ความสวยงาม ความเป็นประโยชน์ 

1.  สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั 100 88.89 100 88.89 
2.  สวนพฤกษศาสตร์  100 100 100 88.89 
3. สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพ่อ 
อยา่งพอเพียง” 100 100 100 100 

4. สวนหยอ่ม 100 88.89 100 88.89 
5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ 88.89 88.89 88.89 88.89 
6. หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ 88.89 88.89 88.89 88.89 
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 100 100 88.89 100 
8. สนามกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ  100 100 88.89 100 

ร้อยละเฉลีย่  97.22 94.45 94.45 93.06 

ร้อยละเฉลีย่รวม 94.80 
 

                   
ตารางท่ี 20  คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ทั้ ง 8 แหล่ง  ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีเยี่ยม       

คิดเป็นร้อยละ 94.80 เม่ือแยกพิจารณาคุณภาพของแหล่งเรียนรู้แต่ละดา้น มีค่าร้อยละเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ ดา้นความปลอดภยั อยู่ในระดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.22 ค่าร้อยละเฉล่ียรองลงมา คือ ด้าน
ความทนทาน และความสวยงาม อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 94.45 และค่าร้อยละเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 93.06 
   


