
 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่ง เรียนรู้ส าหรับผู ้เ รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยัในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ 

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

2. เพื่อประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

 

วธิีด าเนินการประเมนิโครงการ 

 การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ี ผูป้ระเมินได้ด าเนินการประเมินซ่ึงก าหนดกรอบแนวคิด และประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมโดยมีขอบเขตด้านเน้ือหาของ        
การประเมินโครงการ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
    1. ด้านบริบท โดยการสอบถามครู ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 29 คน ใช้
แบบสอบถามความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ของโครงการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์
สถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยการสอบถามครู ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 29 คน 
ใช้แบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ดา้นวสัดุ ส่ือ และสถานท่ี และดา้นการบริหารจดัการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหาร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   3. ด้านกระบวนการ โดยการสอบถามครู ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 29 คน 
ใชแ้บบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการของการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) 
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การลงมือปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    4. ด้านผลผลิต  โดยการตรวจสอบรายการ ใช้การนับรายการท่ีตรวจสอบตามแบบ
ตรวจสอบรายการหาจ านวนของแหล่งเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน  การประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
ก่อน-หลังการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ใช้แบบประเมินความสามารถของผูเ้รียน ก่อน-หลงัการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้หาระดับความสามารถของผู ้เรียนกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 45 คน ซ่ึง
แหล่งขอ้มูลไดจ้ากผูป้กครอง จ านวน 45 คน และครู จ านวน 29 คน เป็นผูป้ระเมินร่วมกนั แลว้น ามา
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเปรียบเทียบคะแนนความสามารถก่อน-หลงัการใชบ้ริการแหล่ง
เรียนรู้  และตรวจสอบคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน 9 คน ใช้ประเด็นการตรวจสอบคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิหาคุณภาพของ
แหล่งเรียนรู้ตามประเด็นท่ีก าหนดให้ ไดแ้ก่ 1) ความปลอดภยั 2) ความทนทาน 3) ความสวยงาม 
และ (4) ความเป็นประโยชน์  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐานหาความถ่ี และร้อยละ    
 

สรุปผลการประเมนิโครงการ 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ภาพรวม พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ภาพรวม 
พบวา่ มีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกรายการ 

 2. ผลการประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation ) ความพร้อมของปัจจยัเพบ้ื
องตน้ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
ภาพรวม พบว่า มีความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองต้น ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวสัดุ 
อุปกรณ์ และสถานท่ี และดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมิน
ทุกดา้น 

 3. ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ด้ านกระบวนการ  (Process Evaluation) ความ เหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง 
(Action)  ภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ขั้นตอน 
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 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ได้แก่ 1) ปริมาณของแหล่ง
เรียนรู้ มีจ านวน 8 แหล่ง ภาพรวม มีปริมาณตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คิดเป็นร้อยละ 100 2) คุณภาพ
ของผู ้เรียน ภาพรวม ผู ้เรียนมีพัฒนาการหลังจากการใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ              
3) คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ ภาพรวม อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกรายการ 

การอภิปรายผล 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทัย สรุปภาพรวม พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน         
ทุกรายการสอดคลอ้งกบัผลการประเมินโครงการของเนาวลกัษณ์ มุ่งด าเนินกิจ (2559) ท่ีไดป้ระเมิน
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวดัชลบุรี พบว่า ภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ        
มากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นผลผลิต 
และด้านกระบวนการ  ท่ีผลเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูรั้บผดิชอบโครงการ 
ตลอดจนผูท่ี้มีส่ วน เ กี่ ยวข ้องทุกคนไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ทุกคนร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัก าหนดวิธีการด าเนิน
โครงการ ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข ท าให้การด าเนิน
โครงการด าเนินการไปอย่างเป็นระบบ มีความต่อเน่ืองเกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนด ผูป้ระเมินขออภิปรายผลแต่ละดา้น  ดงัต่อไปน้ี 
  1. ด้านบริบท ผลการประเมินภาพรวม พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัน ้ าทิพย ์ม่วงปลอด (2557) ท่ีไดท้  าการประเมินโครงการพฒันา
แห ล่งเรียน รู้ เพื่ อ เส ริมส ร้างคุณลักษณะใฝ่ รู้ใ ฝ่ เรียนของนัก เรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน                        
ปีการศึกษา 2557 ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกับธงไทย บุตรที (2561) ท่ีได้
ประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนห้วย
ปลาไหล ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยปลาไหล ต าบลคนัโช้ง อ าเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการประเมินดา้นบริบท พบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีผลเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการด าเนินงานการประเมินโครงการในคร้ังน้ี ได้
ท าการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย ข้อมูล     
ความต้องการจ าเป็นจากผู ้เก่ียวข้องก่อนด าเนินงานตามโครงการ น าข้อมูลท่ีได้มาก าหนด
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วตัถุประสงค์ของโครงการ วิเคราะห์หาความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
นโยบายของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ตรงกบัความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียนท่ีมี
ความพิการประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินโครงการสามารถปฏิบติังาน
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการใหส้ าเร็จตามก าหนดในทุกกิจกรรมต่อไป   

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินภาพรวม พบว่า มีความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองต้นใน     
การด าเนินโครงการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกบัเนาวลกัษณ์ มุ่งด าเนินกิจ (2559) ท่ีได้ท า  
การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม จงัหวดัชลบุรี  ท่ีมีผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัธงไทย บุตรที (2561) ท่ีไดป้ระเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนห้วยปลาไหล ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ห้วยปลาไหล ต าบลคนัโช้ง อ าเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพิษณุโลก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ท่ีมีผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีผลเป็น
เช่นน้ีเน่ืองจากการด าเนินโครงการคร้ังน้ี มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของปัจจยัเบ้ืองตน้เป็นอยา่ง
ดี โดยเฉพาะความพร้อมของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครู 
ซ่ึงก่อนด าเนินโครงการไดจ้ดัให้มีการระดมความคิดเห็น จดัประชุม ปรึกษา หารือ วางแผนร่วมกนั 
สร้างความเขา้ใจให้ตรงกนั เพราะถือว่าบุคลากรทุกคนเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และส่งผลต่อ
บริหารจดัการเร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ยความพร้อมของงบประมาณ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอจาก
ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี ท่ีสะดวก ทนัสมยั ต่อ
การด าเนินโครงการเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ท่ีพฒันามากข้ึน   
 3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสมของกระบวนการ อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกบัสุภฒั แสงจนัทร์ (2550) ท่ีได้ประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนวดัโลกา 
ท่ีมีผลการประเมินดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัน ้ าทิพย ์ ม่วงปลอด (2557) 
ท่ีไดท้  าการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียน
โรงเรียนบา้นหัวถนน ปีการศึกษา 2557  ท่ีมีผลการประเมินดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ท่ีผลเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ตั้งแต่ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัปฏิบติัเพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ร่วมกนัวางแผนการด าเนิน
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โครงการเป็นอยา่งดี ช่วยกนัก าหนดและหาวิธีการขบัเคล่ือนโครงการร่วมกนั เปิดโอกาสให้ทุกคน
แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการทุกระยะ รายงานผล และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
ไดแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพตามวงจร
ของเดมม่ิง PDCA ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานเชิงคุณภาพท่ีมีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการท างานอย่างเป็นระบบ และมีการควบคุมคุณภาพของงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง 
หมุนเวยีนกนัไปเหมือนวงลอ้ ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินงานประสบผลส า เ ร็จอย่างมีคุณภาพ                   

4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินภาพรวม พบว่า 1) ด้านปริมาณของแหล่งเรียนรู้ มีจ  านวน 8 
แหล่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการด าเนินการโครงการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไดมี้การวางแผน          
การด าเนินการโครงการท่ีดี ส ารวจสภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการจ าเป็นของโครงการ แลว้ลงมือ
ปฏิบติัตามท่ีวางแผนไวอ้ย่างมีระบบ มีขั้นตอนชัดเจน มีการตรวจสอบระหว่างด าเนินโครงการ       
ทุกระยะ หากมีปัญหา และอุปสรรคจะรีบปรับปรุงแกไ้ขก่อนเสร็จส้ินโครงการ จึงท าให้ได้แหล่ง
เรียนรู้ทั้ง 8 แหล่งไดแ้ก่ สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั สวนพฤกษศาสตร์ สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอย
พ่อ อยา่งพอเพียง” สวนหยอ่ม ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต ห้องศูนยก์ระจายส่ือ ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะ
การด ารงชีวิต และสนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ  2) คุณภาพของผูเ้รียน ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบั   
ดีเยี่ยม ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้ขา้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงในการพฒันาทกัษะและ
ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ืองตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
เพรสซ่ี โรบินสันและเฮอร์ร็อค (Pressey, S.L.& Robinson, F.P.& Horrocks, J.E., 1959) กล่าวว่า 
การเรียนรู้เป็นเร่ืองของบุคคลท่ีพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
เพื่อให้ตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบัครอนบาช (Cronbach, 
L.J.,1970) กล่าววา่ การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีไดรั้บผลจากประสบการณ์ต่าง ๆ 
นอกจากน้ี ก่ิงแกว้ อารีรักษ์ (2548) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ มีความส าคญัในการช่วยผูเ้รียนได้สร้าง
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ได้เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง รู้จกัคิดแบบองค์รวม และไดก้ารเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ี
หลากหลาย เป็นสถานท่ีเอ้ืออ านวยให้ครูสามารถจดักิจกรรการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับผูเ้รียน 
และส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) กล่าวว่า การใช้แหล่งเรียนรู้ในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้จากสภาพจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ยตนเอง และ 3) คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ ภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดบัดีเยี่ยม สอดคล้องกบัน ้ าทิพย  ์ ม่วงปลอด (2557) ท่ีได้ท  าการประเมินโครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบา้นหัวถนน ปีการศึกษา 2557         
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ดา้นคุณภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน  ปีการศึกษา  2557 ผลการประเมินด้านผลผลิต อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการด าเนินโครงการพฒันา แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนคร้ังน้ีได้
ศึกษาสภาพแวดล้อมและความต้องการจ าเป็นของโครงการ วิเคราะห์ความสอดคล้อง ของ
วตัถุประสงคข์องโครงการ ศึกษาความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้อยา่งรอบดา้น  มีการจดักระบวนการ
ในการด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมเป็นรูปธรรม มีระบบชัดเจน จึงท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวทางของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ท่ีไดก้  าหนดว่า แหล่งเรียนรู้
ตอ้งมีความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ มีความเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความน่าสนใจของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นแหล่งเรียนรู้ มี
ความหลากหลายขององคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นแหล่งเรียนรู้  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
  1. ผลจากการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ดา้นบริบท เก่ียวกบัความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ของโครงการ พบว่า มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดังนั้ น ก่อนเร่ิมด าเนินการจดัท าโครงการควรจะตั้งวตัถุประสงค์ให้ครอบคลุม 
รอบดา้น และสอดคลอ้งกบันโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด 

 2. ผลจากการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ ความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูรั้บผดิชอบโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรประชุม หารือกบัคณะท างาน
เพื่อวางแผนร่วมกนัจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีให้มีความพร้อมมากข้ึน โดยการใช้ค  าสั่ง
มอบหมายผูรั้บผดิชอบในการเตรียมแต่ละจุดใหช้ดัเจน  

 3. ผลจากการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ดา้นกระบวนการ พบว่า การลงมือปฏิบติั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูรั้บผิดชอบ
โครงการตอ้งมอบหมาย โดยการแบ่งคณะท างานในจุดท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้โดยพิจารณา      
ความยากง่ายของแหล่งเรียนรู้ท่ีพัฒนาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้        
อยา่งทัว่ถึง 

 4. ผลจากการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ดา้นผลผลิต พบวา่ มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ และ
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ความรู้เฉพาะด้านมาช่วยออกแบบ หรือตกแต่งบริเวณแหล่งเรียนรู้ ให้มีความปลอดภยั มีความ
ทนทาน มีความสวยงาม และมีความเป็นประโยชน์ มากข้ึน และควรมีค าสั่งแต่งตั้งผูดู้แลบ ารุงรักษา
แหล่งเรียนรู้ใหส้ามารถใชง้านไดย้าวนานท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 

1. ควรประเมินโครงการลกัษณะน้ีในทุก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตาม 
ความตอ้งการของผูใ้ช้ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพของสังคม และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช ้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. ควรประเมินโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ดว้ย เพื่อใช้
เป็นสารสนเทศในการพฒันาการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมในการใช้แหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูป้กครอง ครู และชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้เป็นสารสนเทศ ปรับปรุงแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนเรียนรู้ให้เหมาะสม 
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูใ้ชต่้อไป 

4. ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุ เพื่อใหท้ราบวา่สาเหตุหรือปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จหรือผลผลิตของโครงการ ซ่ึงจะท าให้เห็นแนวทางในการน ามาปรับปรุงพฒันาโครงการ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

5. ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้รูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็น
สารสนเทศในการพฒันาการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่อไป 


