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บทคดัย่อ 

 การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ
และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ คือ     
1 ตุลาคม 2561 ถึ ง 30 กันยายน 2562 ซ่ึ งมีวิ ธีด าเนินการประเมิน  ดังน้ี  1) ด้านบริบท โดย               
สอบถามครู จ านวน 29 คน ใช้แบบสอบถามความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) ด้านปัจจยั
เบ้ืองตน้ โดยสอบถามครู จ านวน 29 คน ใช้แบบสอบถามความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) ดา้นกระบวนการ โดย
สอบถามครู จ านวน 29 คน ใชแ้บบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 4) ดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณ
ของแหล่งเรียนรู้ โดยตรวจสอบรายการแหล่งเรียนรู้ ด้านคุณภาพของผู ้เรียน โดยประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียนก่อน-หลงัจากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล ได้แก่ ผูป้กครอง 
จ านวน 45 คน และครู 29 คน ร่วมกนัในการประเมินความสามารถของผูเ้รียน ใช้การเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถของผูเ้รียนก่อน – หลงั การใช้บริการแหล่งเรียนรู้เพื่อหาระดบัความสามารถ
ของผู ้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และด้านคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน ใช้ประเด็นในการตรวจสอบหา
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ความทนทาน ความสวยงามและความเป็น
ประโยชน ์วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐานหาความถ่ี และร้อยละ 

    ผลการประเมนิโครงการ   พบวา่ 

 ด้านบริบท โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั มีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถือวา่ ผา่นเกณฑ์
การประเมินทุกรายการ 



ข 
 

 ด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นบุคลากร ความพร้อมดา้นงบประมาณ ความพร้อม
ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี และความพร้อมดา้นการบริหารจดัการ ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกดา้น 
  ด้านกระบวนการ โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทัย ซ่ึงได้แก่ ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan) ความเหมาะสมของ          
การลงมือปฏิบัติ (Do) ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check) และความเหมาะสมของ           
การปรับปรุง (Action) ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกขั้นตอน 
  ด้านผลผลิต โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ดงัน้ี 1) ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ มีจ  านวน 8 แหล่งเรียนรู้ ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
100 2) คุณภาพของผูเ้รียน ภาพรวม อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม และ 3) คุณภาพของแหล่งเรียนรู้  ภาพรวม  
อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกรายการ 

ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ, แหล่งเรียนรู้ 



กติตกิรรมประกาศ 

 การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทัยฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่า เพื่อให้
ค  าปรึกษา แนะน า เสนอแนะจนท าให้การประเมินโครงการฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี อีกทั้งท าให้ผูป้ระเมิน
ได้รับประสบการณ์ในประเมินโครงการ ผู ้ประเมิน รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทุกท่านจึง           
กราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ภาณุวฒัน์ ภกัดีวงศ์ 
นายศกัดา เรืองเดช ดร.เฉลิม ฟักอ่อน ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการทุกฉบบัคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 

  ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร 
ดร.วุฒิศกัด์ิ เหล็กค า  ดร.อนงค์ พืชสิงห์ นายประจวบ ลงักาวงศ์ นายศกัดา เรืองเดช นางสุรัญจิต วรรณนวล 
ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ และ ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิและร่วมประชุมเพื่อประเมิน
คุณภาพผลผลิตของโครงการ 

     ขอบคุณคณะครู บุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีให้ความร่วมมือใน    
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนวเิคราะห์ขอ้มูลในการประเมินโครงการในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

 สุดทา้ยผูป้ระเมินขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวทุกคนท่ีให้ก าลงัใจแก่ผูป้ระเมิน
ตลอดเวลาจนประสบความส าเร็จดว้ยดี คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากการจดัท าการประเมินโครงการ
ฉบบัน้ี ผูป้ระเมินขออุทิศเป็นกุศลแด่ทุกท่านและขอมอบเป็นกตญัญุตาแด่คุณบิดา มารดา ตลอดจนครู
อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

ความเป็นมา และความสําคญัของการประเมนิโครงการ  

  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการไดด้ าเนินการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้ งการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา                
ตามอธัยาศยั ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคล
ยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ  
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส      
เสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการจดัการศึกษาให้บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และบกพร่องในการส่ือสาร และเรียนรู้หรือผูมี้ร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ ไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาสซ่ึงรัฐบาลต้องจดัให้บุคคลดังกล่าว        
มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้ นพื้นฐานเป็นพิ เศษให้บุคคลดังกล่าวได้รับส่ิงอ านวย           
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5  
พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งกฎหมาย และปฏิญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการทาง
การศึกษาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถด ารงชีวติอิสระ (Independent 
Living: IL) ได้ในทุกบริบทของสังคมภายใตน้โยบายสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกนั (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2562) ดงันั้นหน้าท่ีของรัฐบาลจึงตอ้งปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อคนพิการให้เห็นว่า
ความพิการเป็นเพียงความแตกต่างไม่ใช่ความเสียเปรียบ และคนพิการสามารถพัฒนาได ้            
(อุดม เพชรสังหาร, 2546) เด็กพิการ คือ เด็กท่ีไม่สามารถพฒันาความสามารถไดเ้ตม็ตามศกัยภาพท่ีมี
อยูไ่ดด้ว้ยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นการเล้ียงดูตามปกติหรือการเรียนการสอนตามปกติ
ทัว่ไป เน่ืองจากข้อจ ากัดบางประการท่ีมีอยู่ในตวัเด็กทั้ งทางด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม 
อารมณ์หรือสัมพนัธภาพทางสังคม ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการพิเศษ จดัหา ผลิตส่ือเพิ่มเติม จดั และ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย และสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะทุก ๆ ด้านของเด็กพิการให ้
เด็กพิการได้เรียนรู้ตามธรรมชาติเป็นการกระตุน้ และส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างเต็มท่ี และเต็ม
ความสามารถ เม่ือเด็กพิการถึงวยัท่ีควรได้รับการบริการทางการศึกษา ผูป้กครองควรได้ทราบถึง
สิทธิต่าง ๆ กระบวนการ และวิธีการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ในการเขา้รับบริการในศูนยก์ารศึกษา
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พิเศษอย่างถูกต้อง การกระตุ้นให้เด็กพิการพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด จะท าให้เด็ก
พึ่งตนเอง และปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดไวว้า่ รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬา และนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีรัฐยงัไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คนในสังคมได้มีการพัฒนา เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า 1) มุ่งพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข และ 2) มุ่งพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีเขม้แข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ 
เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์ และเอ้ืออาทรต่อกัน  
ในส่วนของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้                          
ตลอดชีวิต ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการสมัยใหม่                           
มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใหทุ้กองคก์ร และทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้           
อยู่เสมอ มุ่งให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีสถานศึกษายุคใหม่จึงตอ้งเช่ือมโยงกบัสถาบนัต่าง ๆภายในชุมชนเพื่อใช้
ในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบให้กับผู ้เรียน เพื่ อความสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาตาม               
ความคาดหวงัของสังคมในยุคปัจจุบันโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตท่ี เน้นผู ้เรียนทุกคน                  
มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้วางเป้าหมายในการสร้างให้คนไทยเป็นคนเก่ง   
คนดี มีความสุข เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างย ัง่ยืน         
(รุ่ง แก้วแดง, 2543) ซ่ึงส่งผลดีต่อการจดัการศึกษาโดยภาพรวม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 27 ก าหนดให้การจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 
นอกจากน้ีมาตรา 29 ก าหนดให้มีความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการ รวมทั้งมีการน าความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร ภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ มาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุมชน
ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)           
นอกจากน้ีด าริ บุญชู (2548) ยงัได้กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว ้5 ประการ ได้แก่                  
ประการแรก เป็นแหล่งท่ีรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลายพร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้                
ตลอดชีวิต ประการท่ี 2 เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษา และชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกัน                
ท  าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานของตน ประการท่ี 3 เป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้                
ไม่ เกิดความเบ่ือหน่าย ประการท่ี  4 ท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง                         
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ขณะเดียวกนันั้นสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้                    
และประการสุดท้ายท าให้ผูเ้รียนได้รับการปลูกฝังให้รู้  และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่า                                                  
และตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคต การจดัแหล่งการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
สร้างเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้ดว้ยตนเองจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจะต้องมีแหล่งค้นควา้ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ              
และใชก้ารไดดี้ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถเรียนรู้ไดเ้องตามความสนใจ ดงันั้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ สถานท่ี ตวับุคคล        
สถานประกอบการ ลกัษณะอาชีพ หน่วยงานรัฐบาล สถานท่ีราชการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงในชีวติโดยใชแ้หล่งการเรียนรู้หลากหลายในทอ้งถ่ิน และปัจจยัเก้ือหนุนให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากสาระส าคญัท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ท่ีให้มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เข้ามาบู รณาการในการจัดท าเป็นหลัก สูตรรวมถึงส่งเส ริมสนับส นุนให้ บุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู ้เรียน  ดังนั้ นกระบวนการ 
จดัการเรียนการสอนท่ีดีนั้น นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างความเขม้แข็ง และความแข็งแกร่งทางวิชาการ
แลว้ ยงัตอ้งมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัรักความเป็นไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ทั้งน้ี การส่งเสริมดงักล่าวสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวธีิการไม่วา่จะเป็นการให้ผูรู้้หรือปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา การน าผูเ้รียนออกไปทัศนศึกษาในสถานท่ีจริง เป็นต้น  
แต่หากได้มีการพฒันาส่ือท่ีเป็นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับท้องถ่ินจะท าให้เกิด 
ความสะดวกในการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ไดต้ลอดเวลา และทุกสถานท่ีท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์ 
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  ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ก าหนดว่า “ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ” เป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษานอกระบบ หรือตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจดัอบรมแก่ผูดู้แลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน 
รวมทั้งการจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง ดงันั้นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั               
(ทุ่งทะเลหลวง) สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 197 หมู่ท่ี 7 ต าบลปากแคว 
อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั สร้างเสร็จ และเปิดท าการเรียนการสอนในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2561 มีพื้นท่ีทั้งหมด 5 ไร่ ปัจจุบนั มีอาคารเรียน 3 หลงั อาคารประกอบ 2 หลงั ส้วม 1 หลงั แฟลตครู 
1 หลงั และแฟลตนกัการ 1 หลงั มีการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รับบริการ             
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย ในรูปแบบไป-กลับ 2) รับบริการในหน่วยบริการ                   
ท่ีตั้งกระจายอยูใ่น 9 อ าเภอของจงัหวดัสุโขทยั และ 3) รับบริการตามบา้น รวมทั้งส้ิน 383 คน (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2561) 
  การปรับปรุง พฒันาภูมิทศัน์ และแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีให้บ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ส าหรับผู ้พิการในจังหวดัสุโขทัย จากผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด  
ปี ก าร ศึกษ า 2560 ของศูนย์ก าร ศึกษ าพิ เศษ  ป ระจ าจังห วัด สุ โขทัย   มี ผลก ารประ เมิ น  
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  อยู่ในระดบัคุณภาพดี แต่ยงัมีจุดท่ี                    
ควรพฒันา คือ การแก้ไขปรับปรุงหรือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย ต้องสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน จากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวดัสุโขทัย คร้ังท่ี  1/2561 ได้รับข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการให้ปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยัให้มีความหลากหลายตรงตามความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียน และให้เอ้ือต่อการจดั   
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และจากการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู 
พบวา่ มีความตอ้งการให้มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใกลต้วักบัผูเ้รียน สามารถตอบสนองและเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้สามารถใช้บริการ                  
แหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบการต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้พฒันาทกัษะหรือกระตุน้
พฒันาการจ านวนจ ากดั และไม่เพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นของผูเ้รียน เพื่อให้สอดคล้องกับ     
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดั
การศึกษาส าหรับคนพิการจงัหวดัสุโขทยั และความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู ดงันั้น              
จึงจดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพในการจดักิจกรรม                
การเรียนการสอน โดยมอบหมายให้กลุ่มบริหารทัว่ไป จดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ให้บริหารจดัการโครงการโดยให้มีการศึกษาสภาพบริบท 
ส ารวจปัจจยัเบ้ืองต้นของโครงการ การศึกษาสภาพบริบท สภาพแวดล้อม ความต้องการจ าเป็น    
ความสอดคล้องต่าง ๆ ของปัจจัย เบ้ืองต้น กระบวนการในการด าเนินการ เพื่อให้ตรงตาม           
ความต้องการตลอดจนหาแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ส าหรับผูเ้รียนสูงสุด 

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ เยาวดี รางชัยกุลวิบูลยศ์รี (2546) ไดก้ล่าวถึง แนวคิด 
และโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ว่าเพราะเป็น
โมเดลท่ีได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน ซ่ึงสตัฟเฟิลบีมได้ก าหนดประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model ซ่ึ งมีรายละเอียดดังน้ี                
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการ
โครงการเพื่อพิจารณาหลกัการ และเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและ
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ  2) การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation : I ) เป็น      
การประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็น
การประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไข 
ปรับปรุงให้การด าเนินการช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ การมีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั้นตอน 
การประเมินกระบวนการน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการคน้หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการ ซ่ึงมกัจะไมส่ามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการแล้ว  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่ อ
เปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ีนกับวตัถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ ง      
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ  แต่การประเมินผลแบบน้ี
มิไดใ้ห้ความสนใจต่อ เร่ือง ผลกระทบ (Impact) และผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / 
โครงการเท่าท่ีควร นอกจากน้ีสตฟัเฟิลบีมได้น าเสนอประเภทของการตดัสินใจท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีประเมิน ดงัน้ี 1)  การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ี
ใช้ขอ้มูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้
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สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 2) การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring 
Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลจากปัจจยัน าเขา้ท่ีไดน้ าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของ
แผนงาน และขั้นตอนของการด าเนินการของโครงการ 3) การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 
(Implementation Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลจากการประเมินกระบวนการเพื่อพิจารณา
ควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 4) การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตดัสินใจเพื่อใช้ขอ้มูล 
จากการประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดข้ึนเพื่อพิจารณาการยุติ/ลม้เลิกหรือขยายโครงการท่ีจะน าไป 
ใชใ้นโอกาสต่อไป   
  จากความเป็นมา ความส าคญั สภาพปัจจุบนั และปัญหาขา้งตน้ ผูป้ระเมินในฐานะผูบ้ริหาร
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ได้มอบหมายกลุ่มบริหารทัว่ไปด าเนินการจดัท า
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยัข้ึน โดยมี
ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน และผูป้กครอง ร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกนัวางแผนการด าเนินการ 
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้ผูเ้รียนหรือ
ผูรั้บบริการไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูป้ระเมิน
ไดน้ าเอาแนวคิด และโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม มาใช้ส าหรับ
การประเมินโครงการในคร้ังน้ี  โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัย เบ้ืองต้น                
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวมีความส าคัญ 
สอดคลอ้งกบันโยบายของตน้สังกดั สอดคล้องกบัความตอ้งการของครู ผูป้กครอง และผูเ้รียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผูป้ระเมินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลท่ีได้รับจากการประเมินคร้ังน้ีจะเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ
ของแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

2. เพื่อประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
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3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

 

ขอบเขตของการประเมนิโครงการ 

 1. กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
1.1  ผูเ้รียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 45 คน เป็น

กลุ่มผูเ้รียนพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีมีอายุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป      
ทุกประเภทความพิการท่ีสามารถพูด และส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้

1.2 ผูป้กครอง ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 45 คน เป็น
กลุ่มผูป้กครองท่ีพาผูเ้รียนพิการมารับบริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

1.3 ครู ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 29 คน เป็น
ขา้ราชการครูและพนกังานราชการปฏิบติัหนา้ท่ีสอน และไดจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส าหรับผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 7 คน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ทุกคน (ยกเวน้   
ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา และผูแ้ทนครู)   

1.5 ผูท้รงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน 
เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา มีความรู้เก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ใน
การจดัท าแหล่งเรียนรู้ มีความรู้เก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้รียนพิการ หรือ จบ
การศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์หรือสาขากายภาพบ าบดั หรือสาขากิจกรรมบ าบัด หรือสาขา
นกัจิตวทิยาคลินิก สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคผนวก ค) 
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2. เน้ือหา  
การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า

จงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ีได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม   
ซ่ึงมีรูปแบบการประเมิน 4 ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นบริบท (Context Evaluation : C) 2) ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ (Input Evaluation : I)  3) ดา้นกระบวนการ (Process valuation : P) 4) ดา้นผลผลิต(Product 
Evaluation : P) 

3.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการประเมิน  
3.1 ประเมินด้านบริบท   

ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์
3.2 ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น   

3.2.1 ความพร้อมดา้นบุคลากร 
3.2.2 ความพร้อมดา้นงบประมาณ 
3.2.3 ความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี 
3.2.4 ความพร้อมดา้นการบริหารจดัการ 

 3.3 ประเมินด้านกระบวนการ 
3.3.1 ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan) 
3.3.2 ความเหมาะสมของการลงมือปฏิบติั (Do) 
3.3.3 ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check) 
3.3.4 ความเหมาะสมของการปรับปรุง (Action)  

 3.4 ประเมินด้านผลผลติ 
  3.4.1 ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ 
  3.4.2 คุณภาพของผูเ้รียน 
  3.4.3 คุณภาพของแหล่งเรียนรู้     

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
                  การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ในคร้ังน้ี คือ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุโขทัย 

หมายถึง โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นส าหรับ
ผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความปลอดภัย มีความทนทาน  
มีความสวยงาม และความเป็นประโยชนใ์นการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้   

2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การไดม้าซ่ึง
สารสนเทศด้านบริบท ด้านปัจจยัเบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต น าไปเทียบกับเกณฑ ์             
ท่ีก าหนดเพื่อตดัสินการประเมิน และหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการ โดยใชว้ธีิการประเมิน
ตามรูปแบบซิป (CIPP Model)  ของสตฟัเฟิลบีม ประเมิน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ด้านบริบท (Context Evaluation : C) หมายถึง การประเมินด้านบริบทเก่ียวกับ              
ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ นโยบายของสถานศึกษา แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวดัสุโขทัย ความต้องการจ าเป็นของผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ครู และชุมชน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

  2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) หมายถึง การประเมินความพร้อมของ
ปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี และ             
4) การบริหารจดัการ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
  2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบติั (Do) 
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) ระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
   2.4 ด้านผลผลิต  (Product Evaluation : P) หมายถึง การประเมินผลลัพธ์ ท่ีได้จาก       
การด าเนินการตามโครงการ  ได้แก่ 1) ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ 2) คุณภาพของผูเ้รียน และ 3) 
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ หลงัส้ินสุดโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานท่ีส าหรับใช้ในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้แสดง
พฤติกรรมท่ีคาดหวงัต่าง ๆ สอดคล้อง และตรงตามความต้องการจ าเป็นส าหรับผู ้เรียนท่ีมี           
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  มีความปลอดภยั ทนทาน สวยงาม และสามารถน าใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  จ านวน 8 แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั 2) สวนพฤกษศาสตร์      
3) สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง” 4) สวนหยอ่ม 5) ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต 6) หอ้ง
ศูนยก์ระจายส่ือ 7) ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 8) สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ    

4. คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงัออกมา    
จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้ ง 8 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) สวนกระตุ้นประสาทสัมผสั 2) สวน
พฤกษศาสตร์ 3) สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพ่อ อยา่งพอเพียง” 4) สวนหยอ่ม 5) หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
มีชีวติ 6) ห้องศูนยก์ระจายส่ือ 7) ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 8) สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั            

5. ผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย            
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปทุกประเภทความพิการท่ีสามารถพูด และส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้

6. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือผูใ้ห้ความอุปการะเล้ียงดูผูเ้รียนพิการ และเป็นผูท่ี้พา
ผูเ้รียนพิการท่ีมารับบริการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
  7. ผู้บริหาร หมายถึง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงมีหน้าท่ี
บริหารจดัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

8. ครู หมายถึง เป็นขา้ราชการครูและพนกังานราชการ ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนใน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั    

9. คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
คอยติดตาม พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การประเมินโครงการคร้ังน้ี ผูป้ระเมินคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากผลการประเมิน ดงัน้ี 
1. เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจพัฒนาโครงการต่อไป หรือใช้ในการปรับปรุง            

เพื่อวางแผนการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับ        
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้รียน   



11 

 

2. เป็นสารสนเทศในการก าหนดกิจกรรมและรูปแบบของการด าเนินโครงการพฒันา       
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

3. เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  เพื่อการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. เป็นแนวทางส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา น าไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
2. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้  
3. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

 

หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ 

 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นการศึกษาวา่แผนงานหรือโครงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ทั้งในระหวา่งการปฏิบติังานตามแผน เพื่อส่งขอ้มูลยอ้นกลบัไปยงัโครงการ และภายหลงัจากท่ีได้
ด าเนินการเสร็จส้ิน และการประเมินผลยงัมีความครอบคลุมไปถึงการประเมินความเหมาะสมของ
แผนงานและโครงการ เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการวางแผนและโครงสร้างในขั้นตอนต่อไป     
อีกดว้ยและการประเมินผลท่ีดีประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
 1.  เพื่อการวางแผนและการก าหนดนโยบาย 
 2.  เพื่อการบริหารจดัการ 
 3.  เพื่อทดสอบผลการปฏิบติังาน 
 การประเมินโครงการมีผูใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 ฉววีรรณ พนัวนั (2552) กล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลของการด าเนินโครงการ เพื่อพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบจุดเด่นและจุดดอ้ย
ของโครงการนั้นอยา่งเป็นระบบแลว้ตดัสินใจวา่จะปรับปรุงแกไ้ขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินต่อไป 
หรือปรับปรุงแกไ้ขโครงการใหดี้ข้ึนหรือลม้เลิกการด าเนินโครงการนั้น 
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ สังคมท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาและสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม    
การประเมินเก่ียวกับการก าหนดคุณค่าของส่ิงท่ีสนใจภายใต้บริบทของนั้น ๆ ข้ึนอยู่กับระบบ     
ความเช่ือและประสบการณ์ของนกัประเมินวา่ตอ้งการใชม้าตรการลกัษณะใดท าการตดัสินคุณค่า 
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  เชาว ์อินใย (2553) กล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ พิจารณาตดัสิน
คุณค าโดยการค้นควา้ เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย่างมีระบบมา
ประกอบการตดัสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการจดัการ 
 พศิน แตงจวง (2554) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไวว้่า  การประเมิน
โครงการเป็นการสร้างสารสนเทศท่ีถูกตอ้งชดัเจนและเพียงพอแก่ผูใ้ช ้เพื่อใชป้ระกอบ การตดัสินใจ 
เป็นการด าเนินงานท่ีต้องท าควบคู่ไปกับการด าเนินแผนงาน หรือโครงสร้าง ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีทนัเวลาต่อการแกไ้ขปรับปรุงโครงการ อีกทั้งเป็นการก ากบัให้มีการด าเนินโครงการ
ตามแผนหรือโครงการท่ีวางไว ้
  รอสซี และ ฟรีแมน (Rossi and Freeman, 2004) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง 
การประยุกตร์ะเบียบวธีิการวิจยัทางสังคมศาสตร์มาใช้ในการส ารวจประสิทธิผลของโครงการอยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงการประเมินโครงการจะประกอบด้วย 1) การประยุกตใ์ช้วิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
2) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 3) จะตอ้งให้สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมทาง
สังคมและปรับปรุงสภาพสังคมแก่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ 
  สตฟัเฟิลบีม และ ชิงฟิลด์ (Stuftlebeam and Shinkfield, 2007) กล่าวว่า การประเมินเป็น
วิธีการศึกษา หรือสืบค้นหาคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมินอย่างเป็นระบบ การประเมินจึง  เป็น
กระบวนการท่ีจดัหาน าเสนอสารสนเทศ เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้ในการอธิบาย การตดัสินคุณค่า และ
คุณประโยชน์ในการตดัสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานโครงการ 
 สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ขอ้มูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการนั้น
อย่างมีระบบแล้วตัดสินว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้ นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติ         
การด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 
 วตัถุประสงค์และความส าคัญของการประเมินโครงการ 
 การบริหารโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง
การปกครองก็ตาม จะบงัเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินโครงการ             
ท่ี เป็นระบบและมีความเป็นปรนัย มีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับความส าคัญและ
ประโยชน์ของการประเมินโครงการ ดงัน้ี 
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  วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 รัตนะ บวัสนธ์ิ (2551) กล่าวไวว้า่ การประเมินโครงการมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
 1. เพื่อช่วยในการตดัสินใจน าโครงการไปใชซ่ึ้งเป็นการศึกษาวา่โครงการ ท่ีจะจดัท า หรือ
จดัให้มีข้ึนนั้นมีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาทางสังคม หรือ
ชุมชนหรือไม ่
 2. เพื่อช่วยในการตดัสินใจปรับปรุงพฒันาโครงการ วตัถุประสงคก์ารประเมินในขอ้น้ี จะ
เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีโครงการไดมี้การน าไปใชแ้ลว้ระยะหน่ึงเป็นการประเมินเพื่อพิจารณา เก่ียวกบั
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้โครงการว่ากิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
สามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีก าหนดหรือไม่ 
  3. เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการวา่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
   พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินโครงการมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   1. เพื่อจดัหาข้อมูลสารสนเทศส าหรับช่วยในการตดัสินใจน าโครงการไปปฏิบติั โดย
ประเมินว่าโครงการท่ีจัดท าข้ึนมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด หรือสมเหตุสมผลหรือไม่มี          
ความเป็นไปไดห้รือคุม้ค่ากบัเงินทุน ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพียงใด  
  2. เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงโครงการ            
ซ่ึงการประเมินเม่ือน าโครงการไปด าเนินการระยะหน่ึงหรือเป็นการประเมินในช่วงด าเนินโครงการ  
  3. เพื่อจดัหาขอ้มูลสารสนเทศส าหรับช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ 
ต่อเน่ือง หรือการขยายโครงการและการรับรองโครงการ อาจกล่าวไดว้า่ ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนิน 
โครงการมีความคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีลงทุนไปเพียงใด และก่อให้เกิดผลขา้งเคียงทั้งทางบวก และ 
ทางลบหรือไม่ อยา่งไร 
   4. เพื่อจดัหาขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะใช้ประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน การด าเนิน 
โครงการจากแหล่งต่าง ๆ  
  5. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ซ่ึงก็คือการได้รับความรู้    
ความเขา้ใจพื้นฐานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการท่ีท าการประเมิน 
   6.  เพื่อเป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของโครงการเพื่อเป็นการตดัสินใจใน            
การสนบัสนุนโครงการ 
  7.  เพื่อการตรวจสอบวา่การด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
  สรุปไดว้่า การประเมินโครงการมีวตัถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็น 
ในการตดัสินใจวา่โครงการมีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด โดยจะตอ้งท าการประเมินเพื่อการเตรียม  
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่       
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การพิจารณาขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ในการตดัสินใจว่าขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใดท่ีสามารถน าเอาไปใช้ได ้
เพื่อพฒันาปรับปรุงโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
  พิสณุ ฟองศรี (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินโครงการมีความส าคญั ดงัน้ี  
  1. เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่ปรากฎการณ์ ท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึนในอนาคต 
อยา่งมีระบบ โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว ้ 
 2. ท าให้การก าหนดล าดบัชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องท าให้ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผล  
 3. ท าให้เกิดการประสานระหว่างผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานในการปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ใหกิ้จกรรมบางอยา่งขาดหายไปหรือซ้าํซอ้นกนั  
 4. ท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพท่ีดี ท าให้ได้สารสนเทศ จาก   
การประเมินท่ีเป็นประโยชน์ 
  มณีรัตน์ รัตนวิชัย (2553) ได้สรุปถึงความส าคญัหรือคุณประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการไว ้ดงัน้ี 
 1.  การประเมินจะช่วยให้การก าหนดวตัถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงาน         
มีความชัดเจนข้ึน กล่าวคือ ก่อนท่ีโครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าเข้าไปใช้ย่อมได้รับ          
การตรวจสอบอย่างละเอียดจากผูบ้ริหารและผูป้ระเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วตัถุประสงค์หรือ
มาตรฐานในการด าเนินงานหากขาดความแน่นอน ชัดเจนจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มี    
ความถูกตอ้งชดัเจนเสียก่อน ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่ การประเมินโครงการมีส่วนช่วยท าให้โครงการมี
ความชดัเจนและสามารถท่ีจะน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งไดผ้ลมากกวา่โครงการท่ีไม่ไดรั้บการประเมินผล 
 2.  การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุม้ค่าหรือเกิดประโยชน์
เต็มท่ี ทั้งน้ีเพราะการประเมินโครงการจะตอ้งวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ขอ้มูลใดหรือปัจจยัใด
ท่ีเป็นปัญหาจะไดรั้บการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสามารถปฏิบติังานหรือใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะไดรั้บการจดัสรรให้อยูใ่นจ านวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสม
เพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีมีมากเกินไปก็จะไดรั้บการตดัทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดก็
จะได้รับการจดัหาเพิ่มเติม ฉะนั้ นการประเมินโครงการจึงมีส่วนท่ีท าให้การใช้ทรัพยากรของ
โครงการเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 
 3.  การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวแลว้วา่โครงการเป็น
ส่วนหน่ึงของแผน ดงันั้นเม่ือโครงการไดรั้บการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง แกไ้ขให้ด าเนินการ
ไปด้วยดี ย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินต่อไปด้วยดี และบรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว ้        
หากโครงการใดโครงการหน่ึงมีปัญหาในการน าไปปฏิบติัยอ่มกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมด 
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โดยส่วนรวม ฉะนั้ นถึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึง
วตัถุประสงคแ์ละด าเนินงานไปดว้ยดีเช่นกนั 
 4.  การประเมินโครงการมีส่วนในการแกปั้ญหาอนัเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของ
โครงการและท าใหโ้ครงการมีขอ้ท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายลดนอ้ยลง 
 5.  การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอยา่งส าคญัในการควบคุมคุณภาพของงาน ดงัท่ีกล่าว
มาแล้ว การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหน่ึง ซ่ึงการด าเนินการอย่างมี
ระบบและมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก ทุกส่วนของโครงการและปัจจยัทุกชนิดท่ีใช้ใน         
การด าเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด กล่าวคือ ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลงาน (Output) จะไดรั้บการตรวจสอบประเมินทุกขั้นตอน ส่วนใดท่ีมีปัญหาหรือ  
ไม่มีคุณภาพ จะไดรั้บการพิจารณายอ้นหลงั (Feedback) เพื่อให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็น
มาตรฐาน หรือตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดงันั้น จึงถือวา่การประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพ
โครงการ 
 6.  การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวญัและก าลงัใจผูป้ฏิบติังานตามโครงการ
เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบงัคบับญัชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข และเสนอแนะวธีิใหม่ ๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติัโครงการ อนัยอ่มจะน ามาซ่ึงผลงาน
ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผู ้ท่ี เก่ียวข้องทั้ งปวง โดยลักษณะเช่นน้ีย่อมท าให้ผู ้ปฏิบัติมีก าลังใจมี             
ความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานต่อไปและมากข้ึน ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่า             
การประเมินโครงการมีส่วนส าคญัในการสร้างขวญัก าลงัใจ และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 7.  การประเมินโครงการช่วยในการตดัสินใจในการบริหารโครงการกล่าวคือการประเมิน
โครงการจะท าให้ผู ้บริหารได้ทราบอุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และแนวทางใน            
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู ้บริหารตัดสินใจว่าจะ       
ด าเนินโครงการนั้ นต่อไป หรือยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้ นผลของการประเมินโครงการ        
อาจเป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหาร และฝ่ายการเมือง 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2553) กล่าวไวว้่า การประเมินมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
แผนงานหรือโครงการ มีบทบาทในการวางแผนและมีบทบาทในการสรุป และยืนยนัประสิทธิผล
หรือประสิทธิภาพของโครงการ ทั้ งการประเมินและการก ากับงานล้วนมีบทบาทส าคัญต่อ             
การตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัและกิจกรรมเป็นส าคญั ทั้งการก ากบังานและการประเมินลว้นมีบทบาท
ส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้
  จักรภพ เนวมาตย์ (2560) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินโครงการ ไว้ว่า          
การประเมินโครงการอยา่งมีระบบสามารถก าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานให้มีความชดัเจน
ยิ่งข้ึน ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมีส่วนส าคญัในการควบคุม
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คุณภาพของงาน ช่วยในการตดัสินใจในการบริหารโครงการ และคงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานใน
การด าเนินงานตลอดจนความรับผดิชอบของหน่วยงาน 
 สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการมีความส าคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะ น าไปสู่
ปรากฎการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตอยา่งมีระบบ โดยมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ กิจกรรม 
ท่ีจะต้องท าให้ต่อเน่ืองสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ และมี 
ประสิทธิผล เกิดการประสานระหว่างผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานในการปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องไม่ให ้
กิจกรรมบางอยา่งขาดหายไป ท าใหเ้กิดการประเมินผลอยา่งมีขั้นตอนและมีคุณภาพ ก่อใหเ้กิดขอ้มูล 
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ 

 รูปแบบของการประเมินโครงการ 
 รูปแบบการประเมินโครงการ มีผูเ้สนอแนวคิดไวห้ลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละแบบมีแนวคิด 
ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินต่าง ๆ กนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของปัญหาท่ีจะ
ประเมินพอสรุปได ้ดงัน้ี 
  เยาวดี รางชยักุล วบูิลยศ์รี (2551) จ าแนกการประเมินโครงการ ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
  1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ก่อนท่ีเร่ิมโครงการใด ๆ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของปัจจยัน าเขา้ ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดวา่จะน ามาใชใ้นการบริหารจดัการโครงการ 
ปัญหา อุปสรรค ความเส่ียงของโครงการ ตลอดจนผลลพัธ์หรือ  ประสิทธิผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ใน
ขณะเดียวกนัก็อาจจะศึกษาผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในดา้น ต่าง ๆ เช่น  
  - การประเมินผลกระทบดา้นสังคม (Social Impact Assessment)  
  - การประเมินผลกระทบดา้นนิเวศ (Ecological Impact Assessment)  
  - การประเมินผลกระทบดา้นการเมือง (Political Impact Assessment)  
  - การประเมินผลกระทบดา้นเทคโนโลย ี(Technological Impact Assessment)  
  - การประเมินผลกระทบดา้นประชากร (Population Impact Assessment)  
  - การประเมินผลกระทบดา้นนโยบาย (Policy Impact Assessment) 
  - การประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)  
 การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการน้ีมีประโยชน์ส าหรับนักลงทุนเพื่อศึกษาดูว่า
ก่อนลงมือโครงการใด ๆ นั้ น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost Effectiveness) หรือจะเกิด 
ผลกระทบต่อระบบส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และ ระดบั
นโยบายหรือไม่ หากไดท้  าการศึกษารอบคอบแลว้อาจจะไดผ้ลการคาดการณ์ล่วงหน้าวา่จะได ้เกิด
ประโยชน์หรือโทษอยา่งไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอยา่งไร เพื่อผูเ้ป็นเจา้ของโครงการจะไดต้ดัสิน 
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ล่วงหน้าวา่จะเลิกลม้โครงการหรือปรับปรุงองคป์ระกอบ และกระบวนการบริหารจดัการโครงการ 
เพียงใดเพื่อใหเ้กิดผลดี  
 2. การประเมินระหว่างด าเนินการโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงเป็นส าคญัซ่ึงมกัจะใชป้ระเมินผลระหวา่งแผนหรือระหวา่งพฒันาโครงการ ผลท่ีได้
จาก Formative Evaluation นั้นจะช่วยตั้งวตัถุประสงคข์องโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีแทจ้ริง
นอกจากนั้น Formative Evaluation อาจใชใ้นระหวา่งด าเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบวา่ โครงการ
ได้ด าเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไรอาจเรียกช่ือเฉพาะว่า Implementation Evaluation หรือ 
Formative Evaluation อาจตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการวา่ด าเนินการไดผ้ลเพียงไร เรียกวา่ 
Progress Evaluation โดยทัว่ไปแลว้ Formative Evaluation อาจใชป้ระเมินส่ิงต่อไปน้ี 
   2.1 ทบทวนแผนของโครงการ  
  2.2 การสร้างแผนของโครงการ  
  2.3 การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Checklists) ส าหรับ
รวบรวมขอ้มูลตามเร่ืองท่ีตอ้งการ 
  2.4 การคดัเลือกวธีิการวดัผลท่ีเหมาะสม 
   2.5 การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินโครงการ  
  2.6 การเตรียมขอ้มูลท่ีจะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและขอ้เสนอแนะ ส าหรับ
การตดัสินเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ  
  2.7 การแนะน าแนวทางปรับปรุง การแกปั้ญหา และการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัของ
โครงการ  
 3. การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็น    
การประเมินผลรวมสรุป มกัจะใช้ประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ ส าหรับโครงการท่ีมีการด าเนินการ
ระยะยาวก็อาจใช ้Summative Evaluation ในการสรุปยอ่ความขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะต่าง ๆ ท่ีช่วยให้มี
การประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative Evaluation เป็น Summative 
Evaluation ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจ้ะน าสู่การรายงานวา่โครงการไดบ้รรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อยา่งไร 
ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวา่ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวเพียงไร มีปัญหา
หรืออุปสรรคใดท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่าน้ี จะช่วยให้ผูบ้ริหารโครงการสามารถน าไปสู่     
การตดัสินวา่โครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 
  4. การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ประเทศไทยท่ีผ่านมายงัจ ากัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิตโดยมุ่งท่ีจะทราบความส าเร็จหรือ   
ความลม้เหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูใ้ห้บริการหรือผูใ้ห้ทุนใน
การยุติหรือ ขยายโครงการ แต่ในปัจจุบันนักประเมินและผู ้บริหารโครงการได้ตระหนักถึง       
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ความส าคญัของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการดว้ย โดยถือวา่เป็นประเภทของการประเมิน
ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการบริการทัว่ไปเพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้นสามารถด าเนินการ
อย่างสอดคล้องกบัสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน หรือโครงการท่ีเป็นตวัก าหนดเกณฑ์ส าคญัส าหรับประกนัโครงการขนาดใหญ่ระดบัชาติท่ี
จะไม่ตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไปโดยไม่จ  าเป็น การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้น
จะไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะตอ้งให้คุม้ค่าในเชิงของประสิทธิภาพดว้ย
โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมกัจะเร่ิมจากค าถามต่าง ๆ กนั เช่น 
   4.1 ความส าเร็จของโครงการนั้น ๆเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายแลว้มีความเหมาะสมหรือไม่   
   4.2 ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจยัท่ีลงทุนไปใช่หรือไม่  
    4.3 โครงการน้ีมีผลผลิตสูงกวา่โครงการอ่ืน ๆ เม่ือลงทุนเท่ากนัหรือไม่และเพราะเหตุ
ใด การประเมินโครงการทั้ง 4 ประเภท คือ การประเมินก่อนการด าเนินการ การประเมินระหว่าง    
ด าเนินการ การประเมินเม่ือเสร็จส้ินโครงการ และการประเมินหลงัเสร็จส้ินโครงการ มีกระบวนการ
ประเมินโครงการตามหลกัการดงัน้ี 
  1. หลักการ ความส าคัญของการประเมินโครงการ เพราะอะไร ท าไมถึงท าประเมิน
โครงการ  
  2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน  
  3. ออกแบบประเมินจะใช้รูปแบบการประเมินใด เช่น รูปแบบของ Tyler เหมาะส าหรับ
เร่ือง การเรียนการสอน รูปแบบของ Cronbach เน้นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการคิดตดัสินใจ  ใน
โครงการทางการศึกษา รูปแบบของ CIPP เหมาะส าหรับการใชข้อ้มูลเพื่อหาขอ้ยุติ/ ขอ้บกพร่อง ของ
โครงการ  
  4. การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบบสังเกต  
  5. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีเก็บได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าทางสถิติโดยอาศยั
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เช่น SPSS for Window โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐานหรือค่าอ่ืน ๆ  
 6. การเขียนรายงานการประเมินโครงการ ประกอบดว้ย 5 บท คือ  
  6.1 บทท่ี 1 บทน า ประกอบดว้ย ภูมิหลงั ความเป็นมาของโครงการ  
   6.2 บทท่ี 2 เอกสารงานประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง  
   6.3 บทท่ี 3 วิธีด าเนินการประเมิน ประกอบด้วยกลุ่มประชากร การได้มาซ่ึง กลุ่ม
ตวัอยา่ง การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  
   6.4 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของ
ตาราง แผนภูมิ และกราฟ 
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   6.5 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ คือ บทท่ี เป็นการสรุปผลจาก           
การวิเคราะห์ขอ้มูล อภิปรายผลหาเหตุผลมาสนับสนุนและยงัมีส่วนท่ียงัตอ้งแกไ้ข ปรับปรุง และ 
พฒันาต่อไปดว้ย 
 รัตนา นครเทพ (2552) รูปแบบการประเมิน มีดงัน้ี 
 1.  แบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มุ่งถึงผลท่ีไดจ้ากโครงการและ
พยายามหาความเก่ียวขอ้งของรูปแบบแผนงานท่ีวางในโครงการกบัตวับ่งช้ีต่างๆ ขอ้มูลต่างๆ ผลท่ี
เกิดจากโครงการจะตอ้งวดัไดใ้นเชิงปริมาณ และหาสาเหตุท่ีเป็นเร่ืองของเหตุและผลได ้นิยมใชใ้น
การวดัผลโครงการทางดา้นบริการสังคม 
 2.  แบบยึดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือวตัถุประสงค์เป็นพื้นฐาน (The Behavioral 
Goal-Based Approach) ถือว่าวตัถุประสงค์ของโครงการตั้ งไวเ้ป็นเกณฑ์ความแตกต่างระหว่าง
วตัถุประสงคท่ี์วางไวก้บัส่ิงท่ีโครงการท าไดจ้ริงคือ ผลของโครงการกบัความส าเร็จของโครงการ คือ 
ไม่มีความแตกต่างกนั หรือแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งวตัถุประสงคก์บัส่ิงท่ีท าไดจ้ริง  
 3.  แบบยึดการตดัสินใจเป็นหลกั (Decision-Making Approach) ให้ความส าคญัและสนใจ
ตรงจุดระดับการตัดสินใจแบบนั้นแบบน้ี โอกาสอะไรน่าจะเกิดข้ึนบ้าง จากนั้นก็จะเก็บข้อมูล         
ท  าการวิเคราะห์และเสนอผลให้แก่ผูต้ดัสินใจ ผูป้ระเมินจะตอ้งสรรหาทางเลือกให้แก่ผูต้ดัสินใจ     
หลาย ๆ ทาง ซ่ึงทา้ยท่ีสุดผูบ้ริหารเท่านั้นจะเป็นผูช้ี้ขาดวา่จะใชท้างเลือกใด 
 4.  แบบอิสระจากวตัถุประสงค ์(Goal Free Approach) เป็นการประเมินทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน 
กบัโครงการทั้งหมด และเปรียบเทียบความส าคญัของผลเหล่านั้นวา่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
 5.  แบบศิลป์วิจารณ์  (Art Criterion Approach) กระบวนการวิจารณ์ เป็นแบบอย่าง           
การประเมินท่ีท าโดยผูเ้ช่ียวชาญมีแบบแผนและหลกัเกณฑ์ เกณฑ์เหล่าน้ีมีพื้นฐานความคิด มีทฤษฎี
ท่ีเช่ือถือได ้และมีส่วนเห็นพอ้งตอ้งกนับา้ง แมว้า่จะไม่เหมือนกนัโดยส้ินเชิงของผูช้  านาญในศาสตร์
สาขานั้นๆ  
 6.  การตรวจสอบทางวิชาชีพ (The Professional Review Approach) คือ การประเมินท่ี
อาศยักลุ่มของบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เป็นผูต้รวจสอบมาตรฐานและคุณค่าของคนใน
อาชีพเดียวกนันัน่เอง 
 7.  แบบก่ึงกฎหมาย (Quasi-Legal Approach) ไดน้ ากระบวนการซกัฟอกและการพิจารณา
คดีของศาล และระบบลูกขนุมาใชใ้นวธีิการประเมินปัญหาส าคญัๆ ทางสังคม 
 8.  แบบศึกษาเฉพาะกรณี (The Case-Study Approach) มุ่งสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูรั้บฟัง
เก่ียวกบัโครงการอย่างละเอียดทุกๆ ดา้น จึงสนใจประเด็นวา่ “บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัโครงการมีความเห็น
เก่ียวกับโครงการอย่างไร” จึงใช้ทั้ งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ



21 

 

โครงการในภาพปกติตามธรรมชาติในการสัมภาษณ์บุคคล ถือว่าเป็นกระบวนการศึกษาแบบ         
เชิงคุณภาพ    
 สันติ บุญภิรมย ์(2552) กล่าวถึง รูปแบบการประเมิน โดยแบ่งไวเ้ป็น 4 ประการ คือ 
 1.  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน       
ความต้องการหรือความจ าเป็นเพื่อจดัท าโครงการหรือก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ        
การประเมินบริบทท าไดโ้ดยการศึกษาอิทธิพลหรือแรงกดดนัต่างๆ ของส่ิงภายนอกโครงการว่ามี
หรือไม่อยา่งไร การศึกษานโยบายการศึกษาของประเทศ ปัญหาของสังคมท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ 
หรืออาจประเมินโครงการเปรียบเทียบวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการวา่สอดคลอ้งกบั        
ความจ าเป็นและนโยบายหรือปรัชญาของสถาบนัหรือหน่วยงานนั้นหรือไม่ 
 2.  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินวา่ ปัจจยัท่ีเราตอ้งการมี
อะไรบา้ง พอเพียงหรือไม่ ภายใตปั้จจยัน้ีมีทางเลือกใดหรือโปรแกรมใดท่ีเราควรด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ บุคลากร เงิน วสัดุ อุปกรณ์ จะช่วย
ให้ผูด้  าเนินโครงการเลือกแผนจดัโปรแกรมไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือถา้ประเมินโครงการท่ีด าเนินไป
แล้ว ผลจากการประเมินปัจจยัก็จะท าให้ได้ค  าตอบได้ว่า การด าเนินโครงการท่ีท าไปแล้วนั้นได้
ด าเนินไปตามแผนท่ีเหมาะสมหรือไม่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใชพ้อเพียงหรือไม่ 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินวา่ไดน้ าโครงการไป
ปฏิบติัตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ การประเมินกระบวนการท าได ้2 ลกัษณะ คือ มีการประเมิน
ก่อนน าไปปฏิบติัจริง เป็นการวเิคราะห์ในเชิงความสัมพนัธ์ตามหลกัสูตร เหตุผลระหวา่งจุดมุ่งหมาย
กับแนวปฏิบัติ ซ่ึงอาจได้เสนอให้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติได้ ในลักษณะท่ีสอง คือ การประเมิน
กระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่
คณะกรรมการด าเนินโครงการเป็นอยา่งมาก การให้ขอ้ติชมอยา่งเหมาะสม และทนัท่วงทีจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการในท่ีสุด 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ท่ีได้ว่าเป็นไป      
ตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซ่ึงอาจท าไดท้นัท่วงทีท่ีโครงการส้ินสุด และมีการติดตามผล      
การปฏิบัติงานต่อมาอีกภายหลัง เช่น 6 เดือน เป็นต้น การประเมินผลผลิตช่วยให้การตัดสินใจ
เก่ียวกบัการรับรอง ลม้เลิก และปรับขยายโครงการถา้จะกระท าต่อไป 
 สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 2004) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการประเมิน เรียกว่า 
ซิปป์โมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง โดยมีจุดเนน้ท่ีส าคญั คือ ใช ้
ควบคู่กบัการบริหารโครงการ เพื่อหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงค ์
การประเมิน คือการให้สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่อมาจากค าว่า Context , 
Input, Process, และ Product โดยท่ีสตฟัเฟิลบีมได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการ 
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ของการบรรยาย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน          
การตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม การประเมินจะตอ้งเป็นการด าเนินการเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ
ท่ีส าคัญ  โดยมุ่ งประเมินใน  4 ด้าน  คือ การประเมินสภาพแวดล้อม  (Context Evaluation)                
การประเมิน  กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
รูปแบบการประเมินน้ีมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อการพฒันาและปรับปรุง ไม่ใช่เพื่อการตรวจสอบ    
แต่เป็นการพฒันารูปแบบการประเมินท่ีช่วยในการตดัสินใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ส่ิงท่ีจะประเมินอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ
ทางเลือกต่าง ๆ ของผูบ้ริหารท่ีเรียกว่า รูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process Product 
Evaluation Model) ไดมี้การปรับปรุงมาเร่ือย ๆ จนกระทัง่สามารถใชก้บัการประเมินโครงการ แผน
บุคลากร ผลิตภณัฑ์ องค์การและระบบต่าง ๆ ได้ สตฟัเฟิลบีมใช้วิธีการเชิงระบบการใช้รูปแบบ     
การประเมิน CIPP อย่างถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุด ลงมือประเมินตั้งแต่ก่อนเร่ิมงาน ขณะ
ด าเนินงานและการประเมินหลงัจากส้ินสุดการด าเนินงานแลว้  
  การประเมินแบบ CIPP MODEL นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมขอ้มูลและหรือสารสนเทศ
เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสม ในการประเมินแบบ CIPP MODEL โดย C ยอ่
มาจาก Context (บริบท) I ยอ่มาจาก Input (ปัจจยั) P ยอ่มาจาก Process (กระบวนการ) และ P ย่อมา
จาก Product (ผลผลิต) ในการประเมินนั้น มุ่งประเมินจากส่ิงท่ีประเมิน 4 ประการดว้ยกนั คือ 
 1. การประเมินบริบทในการปฏิบติังาน (Context Evaluation) เพื่อช่วยใหก้ารตดัสินใจ
เก่ียวกบัการวางแผนในการก าหนดวตัถุประสงค ์
 2. การประเมินปัจจยั (Input Evaluation) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างเพื่อก าหนด
รูปแบบของโครงการ 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อเป็นการตดัสินใจในการประยกุตใ์ช้
เพื่อควบคุมการด าเนินการของโครงการ 
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อเป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัผลส าเร็จของ
โครงการ ซ่ึงน าไปสู่การยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท           
การประเมิน ประเภทการตดัสินใจ และการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 การประเมินแบบ CIPP MODEL มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การประเมินบริบทในการปฏิบติังาน (Context Evaluation) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 
เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทัว่ๆ ไปเป็นการประเมินเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเหตุผลเพื่อช่วยใน
การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม 
ความต้องการ และเง่ือนไขท่ีเป็นจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากน้ี ยงัช่วยใน       
การวินิจฉัยปัญหา เพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ การประเมินสภาวะ
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แวดลอ้มนั้นมีลกัษณะเด่นๆ ท่ีส าคญัมากมายจดัเป็นการวเิคราะห์ขนาดใหญ่ เป็นตวัก าหนดขอบเขต
ของการประเมิน การบรรยายและการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัช่วยให้ทราบถึงตวัแปร
ท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัส าหรับการบรรลุเป้าหมาย ท าให้ไดม้าซ่ึงการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
โดยอาศยัการวินิจฉัย และการจดัเรียงล าดบัปัญหาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่ีประชุมและ
สถานการณ์ วธีิการประเมินสภาวะแวดลอ้มมี 2 วธีิ คือ 
  1.1 Contingency Model เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม  เพื่ อหาโอกาส  และ
แรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีข้ึน โดยใช ้        
การส ารวจปัญหาภายในขอบเขตท่ีก าหนดอย่างกวา้งๆ เช่น การส ารวจงานวิจยัและวรรณคดีท่ี
เก่ียวข้องการประเมินค่านิยมของชุมชน ข้อเสนอแนะต่างๆ แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจ       
เป็นตน้ การส ารวจปัญหาเหล่าน้ีท าให้สามารถท่ีจะคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคต ซ่ึงจะมีประโยชน์ใน       
การวางแผนโครงการต่อไป ค าถามท่ีใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อมแบบ Contingency Model 
เช่น ถ้าตอ้งการให้ก าลงัแรงงานสอดคลอ้งกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว ควรจะจดัระบบ    
การพฒันาบุคลากรอย่างไรจึงจะตอบสนองความตอ้งการนั้น หรือถา้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
ในเขตน้ีแลว้ ระบบการจดัการบุคคลควรจะเป็นเช่นไร จึงจะสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของโรงงาน 
  1.2  Congruence Model เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบติัจริง
กบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้การประเมินแบบน้ีท าใหเ้ราทราบวา่วตัถุประสงคใ์ดบา้งท่ีสามารถจะบรรลุ
เป้าหมายเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของวตัถุประสงค ์
   ดงันั้น จะเห็นวา่การประเมินสภาวะแวดลอ้มจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับระบบเพื่อประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหาร 
 2.  การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิน       
ความเหมาะสมของแผนงานต่างๆ ท่ีจดัข้ึน โดยดูว่าขอ้มูลจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ ซ่ึงมกัจะประเมินในดา้นต่างๆ คือ 
  2.1  ความสามารถของหน่วยงานหรือตวัแทนในการจดัโครงการ 
  2.2  ยทุธวธีิท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
  2.3  การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยใหโ้ครงการด าเนินไปได ้เช่น 
หน่วยงานท่ีจะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ เป็นตน้ 
  ผลท่ีได้จากการประเมินปัจจัยจะช่วยให้ได้ข้อมูล ท่ีจะตัดสินใจได้ว่า ควรตั้ ง
วตัถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อตัราก าลังเท่าใด วางแผนงานและด าเนินการอย่างไร ซ่ึงจะ
แตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ท่ีว่า การประเมินปัจจยัเป็นการท าเฉพาะกรณีนั้นๆ 
และวเิคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น 
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 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เม่ือแผนการด าเนินงานได้รับอนุมติั
และลงมือด าเนินการ การประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพื่อให้ได้ข้อมูล
ยอ้นกลบัไปยงัผูรั้บผิดชอบและผูด้  าเนินการทุกล าดบัชั้น การประเมินกระบวนการมีวตัถุประสงค ์ 
3 ประการ คือ 
  3.1  เพื่อหาและท านายขอ้บกพร่องของกระบวนการ หรือด าเนินตามขั้นตอนท่ีวางไว ้
  3.2  เพื่อรวบรวมสารสนเทศส าหรับผูต้ดัสินใจในการวางแผน 
  3.3  เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดั และแปลความหมาย
ของความส าเร็จ ไม่เฉพาะเม่ือส้ินสุดโครงการเท่านั้น แต่ยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งประเมิน ในระหวา่ง
ปฏิบติัตามโครงการด้วย การประเมินผลผลิตจะดูว่า การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น 
น าไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวดัผลท่ีสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ของการท ากิจกรรมคืออะไร 
เปรียบเทียบผลท่ีวดัมาได้กบัมาตรฐานสัมบูรณ์ หรือมาตรฐานท่ีสัมพนัธ์ท่ีก าหนดไวก่้อน และท า 
การแปลความหมายถึงเหตุของส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัจากรายงานการประเมินสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยั
และกระบวนการร่วมดว้ย ในการประเมินนั้นจะด าเนินการประเมินตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี    
ก็เพื่อจะไดน้ าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานให้กา้วหนา้ และในขั้นสุดทา้ยก็จะเป็น
การสรุปโครงการต่างๆ ท่ีไดจ้ดัท าดว้ย 
 รูปแบบการประเมินของซิปโมเดลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อสนองตอบการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร รายละเอียดของการประเมินและการตดัสินใจต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  การประเมินบริบท (Context Evaluation) หรือการประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการ
เป็นการประเมินก่อนเร่ิมโครงการ เพื่อหาความตอ้งการความจ าเป็น โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน วิธีการประเมินจะใช้การบรรยาย
และเปรียบเทียบปัจจยัน าเขา้ท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั บริบทสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีคาดหวงั
กบัความเป็นจริง รวมทั้งการวิเคราะห์สาเหตุความไม่สอดคล้อง ระหว่างความเป็นจริง และส่ิงท่ี
คาดหวงัดงักล่าวเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 2.  การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็น    
ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจดัการ       
ท่ีวางแผนเพื่อวิเคราะห์ และก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้งานบรรลุวตัถุประสงค์
ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมีอยูร่วมถึงกลยุทธ์
และกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินปัจจยัน าเขา้จะช่วย
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์วธีิการด าเนินงาน และวางแผนวธีิการด าเนินโครงการ 
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 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงาน เพื่อน า
โครงการท่ีวางไวไ้ปสู่การปฏิบติั เป็นการประเมินขณะด าเนินโครงการ เพื่อศึกษาวา่อะไรเป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ อะไรท่ีเป็นปัญหาคุกคามความส าเร็จของ    
การด าเนินโครงการ ส่วนใดของโครงการต้องปรับปรุงแก้ไข ค าตอบของค าถามเหล่าน้ีจะท าให้
สามารถก ากบัดูแล ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของโครงการได ้สารสนเทศ ท่ีได้
จากการประเมินกระบวนการจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบความก้าวหน้า จุดแข็งและจุดอ่อนของ
โครงการเพื่อการก ากับดูแลการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการและเร่งรัด    
การด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตท้รัพยากรและเวลาท่ีก าหนดไว ้
 4.  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลงัส้ินสุด
โครงการ เพื่อหาค าตอบให้ไดว้า่ การด าเนินโครงการจะประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ 
ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ คุม้ค่าหรือไม่ การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการจะพิจารณา
ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทุก  ๆ ด้าน ซ่ึงมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลด้วย 
การติดตามหลงัโครงการเสร็จหรือศึกษายอ้นกลบั เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการตดัสินใจเก่ียวกบั
อนาคตของโครงการว่า ควรจะปรับขยายโครงการหรือควรหยุดโครงการตามเวลาท่ีก าหนด หรือ
ควรยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1  แสดงรูปแบบการประเมินท่ีช่วยในการตดัสินใจของ Stufflebeam 
ท่ีมา : สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 2004 ) 

ประเภทของการประเมนิ 
1 ) การ 

3 ) การจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
4 ) การติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินโครงการ 5 ) แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและภายนอก

วิทยาลัยฯ 6 ) การเปดิโอกาสให้
แหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยเข้า
มามีส่วนร่วม 7 ) การเปิดโอกาส

ให้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
วิทยาลัยเข้ามามสี่วนร่วม 8 )
การเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้อง
แสดงความคดิเห็น 9 ) มีการ
ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 10 )การน า

ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุงแก้ไขปญัหา 

ประเภทของการประเมิน 

ประเภทของการตดัสินใจ 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม 

ดา้นบริบท (Context 

Evaluation) 
การประเมินปัจจยัหรือ

ทรัพยากร 

 (Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

วธีิการและกลวิธีใน 
การด าเนินการ 

น าโครงการสู่การปฏิบติั 
ความกา้วหนา้ของโครงการ 
จุดอ่อน จุดแขง็ของโครงการ 

การประเมินผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ 

(Product Evaluation)  

ปรับขยายโครงการ ยติุ
โครงการ 

ยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
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 จากภาพท่ี 1 สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมิน  CIPP นั้ น แสดงให้เห็นว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการท่ีต้องกระท ากันอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการประเมินในแต่ละส่วนก็มี
วตัถุประสงคก์ารประเมินต่างกนัและก่อใหเ้กิดกิจกรรมสืบเน่ืองจากการประเมินต่างกนัตามไปดว้ย 
 

หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัแหล่งเรียนรู้ 
 

 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
ประเวศ วะสี (2552) อธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่าเป็นแหล่งรวมวิทยาการท่ีสังคม

ยอมรับและถือวา่เป็นส่ิงส าคญัยิ่งและจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ของประชาชน ซ่ึงถือวา่
เป็นเคร่ืองหมายของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  แหล่งหรือท่ีรวมอาจเป็นสถานท่ี                 
หรือศูนย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารความรู้และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือ              
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผูส้อนเป็น
การเรียนรู้ท่ีมีก าหนดเวลาการเรียนยดืหยุน่ 

บุญชยั งามวทิยโ์รจน์ และคณะ (2552) อธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้วา่เป็นองคค์วามรู้ท่ี
พฒันาข้ึนในบริบททางกายภาพและวฒันธรรมทางปฏิบติัสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้ม  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) อธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่าเป็น
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างให้ผู ้เรียน                  
เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พยุง ใบแยม้ (2558) อธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่าเป็นส่ือเช่ือมโยงการเรียนรู้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ สภาพสังคม ประชาชน ชาติพนัธ์ุการนบัถือศาสนา การตั้งถ่ินฐานบา้นเรือน ประเพณี ศิลปะ 
วฒันธรรม ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล ระดบัเทศบาล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัท่ีท าให้ 
ผูเ้รียนเกิดความสามารถใช้เป็นส่ือเช่ือมโยงความรู้ให้กับผูศึ้กษา ค้นควา้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวฒันธรรม 

 สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้แก่ บุคคล สถานท่ี ส่ิงของ 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สภาพ สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์
และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยตรง และไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าช่วยพฒันาให้เป็นคนทนัโลก รู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีความสุขตามอตัภาพของตนเอง 
แหล่งเรียนรู้เป็นสถานท่ีหรือศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ เทคโนโลย ี
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 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ มีความส าคญัในการช่วยผูเ้รียนได้สร้างความรู้ไดด้้วยตนเอง ไดเ้รียนรู้จาก

การปฏิบติัจริง รู้จกัคิดแบบองคร์วม และไดก้ารเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย เป็นสถานท่ีเอ้ืออ านวยให้
ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับผูเ้รียนไดด้งัน้ี  
  1. ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตจริงสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้      
ช่วยให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชีวิตในท้องถ่ิน ชุมชน ธรรมชาติ     
ระบบความสัมพนัธ์ผา่นบุคคล สถานท่ี และบริบททางสังคม  
  2. เรียนในส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมายต่อชีวติ ท าใหเ้ห็นคุณค่า เห็นความส าคญัของส่ิงท่ีเรียน  
  3. ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทอ้งถ่ินสู่ความรู้สากล ส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยู่ไกล  
ตวัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
  4. เห็นความส าคญัของการอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน วฒันธรรม ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  5. มีส่วนร่วมในองคก์รทอ้งถ่ิน บุคคล และครอบครัว ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

6. ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดทกัษะ  
การแสวงหาความรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) กล่าวว่า การใช้แหล่งเรียนรู้ในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจดัการเรียนรู้โดยใช้    
แหล่งเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบับุคคล สถานท่ี ธรรมชาติ หน่วยงาน องคก์ร สถานประกอบการ ชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ซ่ึงผูเ้รียน ผูส้อน สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้หรือเร่ืองท่ีสนใจศึกษาไดจ้าก
แหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ชุมชน และธรรมชาติ นับว่าเป็นขุมทรัพย์
มหาศาลท่ีเราสามารถคน้พบความรู้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ไดด้้วยตนเอง 
ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง คน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
2. ผูเ้รียนไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท าร่วมแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยให้เกิด 

การเรียนรู้และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 
3. ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรู้ความหมาย               

และ การสรุปความคิด แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนไดป้ระเมินผลการท างานไดด้ว้ยตนเอง  
5. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละเผยแพร่ความรู้ได ้ 
6. ผูส้อนเป็นท่ีปรึกษาใหค้วามรู้ใหค้  าแนะน าใหก้ารสนบัสนุน  
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  จิรายุ มีบุศย์ และคณะ (2553) กล่าวว่า ผูเ้รียนสามารถได้ศึกษาหาความรู้ และได้เรียนรู้    
อย่างลึกซ้ึง สามารถน าความรู้จากท้องถ่ินไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้          
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ประสิทธ์ิ พิทกัษค์ชวงค์ (2554) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้มีความส าคญั
ทั้งต่อผูเ้รียน ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความจริงของชีวิตท่ี
มีการเปล่ียนแปลง นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัหาความรู้ และสรุปความรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จนเป็นผูท่ี้คิด
เป็นและเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
  สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญต่อผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนจะได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตจริง 
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ช่วยให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนและ
ครอบครัว ทอ้งถ่ิน ชีวิตในทอ้งถ่ิน ชุมชน ธรรมชาติระบบความสัมพนัธ์ผ่านบุคคล สถานท่ี และ
บริบททางสังคม  ผูเ้รียนมองเห็นคุณค่า เห็นความส าคญัต่อส่ิงท่ีเรียน สามารถเช่ือมโยงความรู้
ทอ้งถ่ินสู่ความรู้สากลส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยู่ไกลตวัอยา่งเป็นรูปธรรม ผูเ้รียนเห็นความส าคญั
ของการอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินได้
อย่างต่อเน่ือง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในองค์กร และครอบครัว ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้ คน้ควา้หาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทกัษะชีวิต ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการสังเกต การเก็บขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการรู้ความหมาย และการสรุปความคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนได้
ประเมินผลการท างานไดด้ว้ยตนเอง และผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้และเผยแพร่
ความรู้ใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้
 ลกัษณะของแหล่งเรียนรู้  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ก าหนดลักษณะของแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถศึกษาไดท้ั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ไวด้งัน้ี  
  1. แหล่งเรียนรู้ตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการ (process of learning) การเรียนรู้   
โดยการปฏิบติัจริง (learning by doing)  
  2. เป็นแหล่งท ากิจกรรม แหล่งทศันศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบอาชีพของ
ผูเ้รียน  
  3. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนโดยตนเอง 
  4. เป็นหอ้งเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ วจิยั และฝึกอบรม  
  5. เป็นองคก์รเปิด ผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ตม็ท่ีและทัว่ถึง 
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6. สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผูเ้รียนในเชิงรุกสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยดั               
และสะดวก  

7. มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั  
8. มีส่ือประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการพฒันาอาชีพ  
สรุปได้ว่า ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียน รู้ท่ีตอบสนองการเรียน รู้ท่ี เป็น

กระบวนการ (process of learning) สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้โดย
การท ากิจกรรมโดยการปฏิบติัจริง (learning by doing) เป็นแหล่งเพื่อทศันศึกษา เป็นแหล่งฝึกงาน 
และแหล่งประกอบอาชีพของผูเ้รียน เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ วิจยั และ
ฝึกอบรม ผู ้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มท่ีและทั่วถึง มีข้อมูล  แก่ผู ้เรียนในเชิงรุก สู่ทุก
กลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง ประหยดั และสะดวก สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 
มีส่ือประเภทต่าง อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การพฒันาทกัษะต่างๆ 
 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ไดจ้  าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้  
ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่  
  1. จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้ ดังน้ี แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้            
ท่ีผูเ้รียนจะหาความรู้ได้จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ อาทิ แม่น ้ า ภูเขา ป่าไม ้ล าธาร กรวด หิน
ทราย ชายทะเล เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อสืบทอดศิลปวฒันธรรม ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีอ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ อาทิ  โบราณสถาน พิพิ ธภัณฑ ์                 
ห้องสมุดประชาชน  สถาบันทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด อาคาร บ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย           
สถานประกอบการ เป็นตน้ และบุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม การสืบสาน วฒันธรรม ปราชญ์ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นประกอบอาชีพ ตลอดจน 
นกัคิด นกัประดิษฐ ์และผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. จดัตามแหล่งท่ีตั้งของแหล่งเรียนรู้ ดงัน้ี แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเดิม มีแหล่งเรียนรู้
หลกั คือ ห้องเรียนมีครูอาจารย ์ต่อมามีการพฒันาเป็นห้องปฏิบติัการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ห้องปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องจริยธรรม         
ห้องศิลปะ ตลอดจนอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม ห้องน ้ า            
สวนดอกไม ้สวนสมุนไพร แหล่งน ้ าในโรงเรียน เป็นตน้ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ครอบคลุม     
ทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคล ซ่ึงอาจอยู่ในทอ้งถ่ินใกล้เคียงโรงเรียน ทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาพาผูเ้รียน           
ไปเรียนรู้ เช่น แม่น ้ า ภูเขา ชายทะเล สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ทุ่งนา สวนผกั สวนผลไม ้วดั ตลาด 
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ร้านอาหาร ห้องสมุดประชาชน สถานีต ารวจ สถานีอนามัย ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง   
แหล่งทอผา้เทคโนโลย ี
  แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี 2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
    1.  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
            1.1 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย  เช่น บรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่ิงมีชีวติ ฯลฯ 
            1.2 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีมีมากมาย  เช่น ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องมัลติ 
มี เดี ย  เว็บ ไซต์  ห้ องอิน เทอร์เน็ ต  ห้องเรียน สี เขียว  ห้ องพิ พิ ธภัณฑ์  ห้ องเกี ยรติยศ  สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนสุขภาพ สวนหิน สวนหย่อม สวนผีเส้ือ บ่อเล้ียง
ปลา เรือนเพาะช า ตน้ไมพู้ดได ้ฯลฯ 
          2.  แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
                2.1  แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่ง
น ้า ทะเล สัตว ์ฯลฯ   
               2.2   แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ชุมชนวิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี 
วฒันธรรม สถาบนั โบราณสถาน สถานท่ีส าคญั และ แหล่งประกอบการ  
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 4 การจดัการศึกษาแกไ้ข 
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงาน
และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและ
นันทนาการแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีดังน้ี  
  1. หอ้งสมุด (library) หมายถึง แหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆทั้งท่ีอยูใ่นรูป
ของส่ิงตีพิมพ ์และไม่ตีพิมพ์ (สารนิเทศ) เพื่อให้ผูใ้ช้ห้องสมุดไดใ้ช้ มีการบริการและจดัอย่างเป็น
ระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่ผูใ้ช้ในการค้นหาวสัดุสารนิเทศดังกล่าว บรรณารักษ์และ
เจา้หน้าท่ี ห้องสมุดจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานไม่วา่จะเป็นการจดัหาจดัซ้ือ จดัหมวดหมู่                  
ท าบัตรรายการ ซ่อมหนังสือ เป็นแหล่งรวบรวมส่ิงพิมพ์และโสตทัศนวัส ดุทางวิชาการ                         
โดย เฉพาะวิชาท่ี เก่ี ยวข้องกับห น่วยงานนั้ น ให้สมาชิกของห น่วยงานได้ ศึกษาความ รู้ 
เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของทุกฝ่าย (ปรีดี ปล้ืมส าราญกิจ, 2554) 
  2. พิพิธภณัฑ์ (museum) คือ สถาบนัท่ีตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจดัแสดงวตัถุ
อนัมีความส าคญัทางวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลิน ใน
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ท่ีน้ีให้รวมถึงหอศิลป์ อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน 
สถานท่ีเล้ียงสัตว์น ้ า และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจัดแสดงส่ิงท่ีมีชีวิต พระราชบัญญัติ โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  
  3. หอศิลป์ (art galleries) หมายถึง สถานท่ีท ากิจกรรมด้านศิลปะ เป็นสถานท่ีรองรับ 
ศิลปิน นกัออกแบบ ผูส้ร้างภาพยนตร์ ฯลฯ สร้างผลงานความคิดสร้างสรรคเ์สนอต่อประชาชน โดย
ผูส้ร้างและผูเ้สพมีจุดนดัพบท่ีหอศิลป์ เป็นกระบวนการและกลไกทางสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการสร้างวฒันธรรมในฐานะผูเ้สพและเป็นผูรั้บรู้ในผลงานศิลปะ  ท าให้ได้มาซ่ึงสติปัญญา            
มีความคิดเห็นทนักบัสมยัหรือร่วมสมยั อาจกล่าวได้ว่าหอศิลป์เป็นพื้นฐานการสร้างวฒันธรรม       
โดยสมบูรณ์แบบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง และประชาชนก็จะมีความเป็นเจา้ของ
วฒันธรรม ส่วนท่ีจะเรียกว่า “หอศิลปวฒันธรรม” นั้ น ก็ เป็นไปได้ เพราะค าว่าว ัฒนธรรม                 
ในความเขา้ใจของคนหลายคนนั้นมีความเป็นไทยหรือไทยประเพณี ถา้เรานึกวา่หอศิลปนั้นจะเป็นท่ี
นดัพบของคนทัว่ไปก็ตอ้งเร่ิมจากพื้นฐานคุณค่าท่ีมีแต่ดั้งเดิม และท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัทั้งยอ้นยุค
และร่วมสมยั เป็นกระบวนการวฒันธรรมท่ีมีความต่อเน่ือง  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553)  
  4. สวนสัตว์ (zoological park) หมายถึง สถานท่ีรวบรวมพนัธ์ุสัตว ์น าสัตวม์าเล้ียงอยู่ใน
บริเวณท่ีควบคุมดูแลไว ้มีร้ัวรอบขอบชิด เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหน่ึงท่ีเปิดบริการให้ประชาชน    
ไดเ้ขา้ชมและศึกษาเรียนรู้ เป็นสถานท่ีดึงการสอนจากห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง เป็นการเรียนรู้
ของชีวิต เป็นห้องเรียนเพื่อชีวิต เป็นการกระตุ้นให้ผูใ้หญ่ซ่ึงไม่คุ ้นเคยกับการศึกษาในระบบ              
มีโอกาสใชส้วนสัตวน์ าไปสู่การเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนและผูใ้หญ่ท่ีมีความสนใจได้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งให้บุคคลและครอบครัวมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้          
นอกระบบ  เป็นการประสานงานระหว่างสวนสัตว์กับ ชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่ อประโยชน์                 
ของการพฒันาการให้บริการใหม่ ๆ แก่ผูเ้ขา้ชม และเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างอิสระ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  
  5. สวนสาธารณะ (park) หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับ
ประชาชนทุกเพศทุกวยัโดยไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ และมีการตกแต่งพื้นท่ีไวอ้ย่างสวยงาม 
ประกอบดว้ย ตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั สระน ้ า สนามหญา้ นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวก
เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งมีการจดักิจกรรมในสวนสาธารณะ เช่น กิจกรรม    
ออกก าลังกาย และอ่ืน ๆ มีท่ีตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก     
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีสวยงามมีความเป็นธรรมชาติ          
ใช้พ ักผ่อน  ผ่อนคลาย และจัดกิจกรรมเดิน ออกก าลังกาย นั่งพักผ่อน และศึกษาหาความรู้  
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  
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  6. สวนพฤกษศาสตร์ (botanical garden) หมายถึง แหล่งเรียนรู้ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นศูนยว์ชิาการ
ทางธรรมชาติ คน้ควา้ วิจยั และให้การศึกษาดา้นพฤกษศาสตร์ของประเทศ เป็นศูนยร์วมพรรณไม้
ชนิดต่าง ๆ เป็นศูนยอ์นุรักษ์และขยายพนัธ์พืช เป็นสถาบนัการศึกษา และวิจยัด้านพฤกษศาสตร์       
เป็น ศูนย์ข้อ มูลด้านพืชของประเทศ  และเป็นแห ล่งสันทนาการ  ในการป ลูกพรรณไม ้                          
ในสวนพฤกษศาสตร์อาจแยกได้เป็น 2 แบบใหญ่ คือ ปลูกกลางแจ้งตามลักษณะพื้นท่ีและปลูก        
ในโรงเรือนหรือเรือนกระจก พรรณไม้ท่ีปลูกนอกโรงเรือนอาจเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มไม้ต้น (tree)          
ไมพุ้่ม และพรรณไมล้ม้ลุก กลุ่มพรรณไมท่ี้ชอบข้ึนตามลกัษณะถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเฉพาะ เช่น พรรณไมท่ี้
ชอบข้ึนบนหิน กลุ่มหัว และกลุ่มพืชประเภทใกล้เคียงกัน เช่น สนปรง เป็นต้น ในต่างประเทศ
รัฐบาลและประชาชนให้ความส าคญักับสวนพฤกษศาสตร์เป็นอย่างมาก เป็นทั้งแหล่งพกัผ่อน 
หยอ่นใจ ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจแก่ประชาชนทุกรุ่นทุกวยั 
เช่น สวนพฤกษศาสตร์คิว นบัเป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ีสมบูรณ์และมีช่ือเสียงของโลก เป็นตวัอยา่ง
ของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี (ก่องกานดา ชยามฤต, 2552)  
  7. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) อุทยานแห่งชาติ
(National park) หมายถึง ท่ีดินซ่ึงรวมทั้งพื้นท่ีดินทัว่ไป ภูเขา ห้วย หนอง คลองบึง ล าน ้ า ทะเลสาบ 
เกาะ และชายฝ่ังท่ีไดรั้บการก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลกัษณะท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีท่ีมีสภาพ
ธรรมชาติท่ีน่าสนใจ และมิไดอ้ยูใ่นกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใด 
ซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง ทั้ งน้ีการก าหนดดังกล่าวก็เพื่อให้คงอยู่ในสภาพเดิมเพื่อสงวนไวใ้ห้เป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาและความร่ืนรมยข์องประชาชนสืบไป การก าหนดอุทยานแห่งชาติ ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาซ่ึ งมีแผน ท่ีแสดงแนวเขตบ ริเวณ ท่ีก าหนดอุทยานแห่ งชาติแนบท้าย                            
พระราชกฤษฎีกานั้นด้วย และท่ีดินท่ีจะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต้องเป็นท่ีดินท่ีมิได้อยู ่         
ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติกฎหมายบญัญติัห้ามไวห้ลายประการ เช่น ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท่ีดิน 
รวมถึงแผว้ถางหรือเผาป่า เก็บหา น าออกไปท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือท าให้
เส่ือมสภาพ ซ่ึงยางไม ้น ้ ามนัยาง น ้ ามนัสน กล้วยไม ้น ้ าผึ้ ง คร่ัง ถ่านไม ้เปลือกไม ้มูลคา้งคาว แร่ 
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ น าสัตวอ์อกไป  หรือท าด้วยประการใด ๆ  ให้เป็นอนัตรายแก่สัตว ์      
ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอนัตรายหรือท าให้เส่ือมสภาพแก่ ดิน หิน กรวด หรือทราย เก็บหรือ             
ท  าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอนัตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้ น าหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป            
ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่าง ๆ ยิงปืน ท าให้เกิดระเบิดซ่ึงวตัถุระเบิดหรือจุดดอกไม้
เพลิง เป็นตน้  (พิบูล ไวจิตรกรรม, 2554) 
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  8. ศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ (Sport and Recreation Standards) เป็นแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั อาทิ ศูนยบ์ริการการกีฬา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
โดยแยกส่วนของการกีฬาออกจากส านกังานจดัการทรัพยสิ์น เน่ืองจากมีสภาพในการท างานแตกต่าง
กันในส่วนของศูนย์บริการการกีฬา มีภารกิจท่ีส าคัญ คือ การจัดให้มี กิจกรรมด้านการกีฬา                      
และการออกก าลงักายอยา่งหลากหลายและทัว่ถึง รวมทั้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากร นกัศึกษา คณาจารย์
และประชาชน มีโอกาสไดใ้ชส้นามกีฬาอยา่งเต็มท่ีให้ความร่วมมือกบัการกีฬาของชาติในทุก ๆ ดา้น 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  
  9. ศูนย์วฒันธรรม เป็นเครือข่ายท่ีมีบทบาท และส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริม           
และพัฒนางานด้านศาสนา และศิลปวฒันธรรมของชาติ การปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกท่ีดี         
ของ เยาวชน รวมทั้งการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็ก            
และเยาวชนโดยใช้มิติวฒันธรรม จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีต้องด าเนินการอย่างเขม้แข็ง จริงจงั            
และต่อเน่ือง ในปัจจุบันการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมมีความเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะ             
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีปรับเปล่ียนไปจากเดิม จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาส่งเสริมและพฒันางาน      
ด้านว ัฒนธรรมท่ี เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน  ขับ เค ล่ือนงานวัฒนธรรม                        
ในการอนุรักษแ์ละสืบสานอยา่งกวา้งขวาง และเผยแพร่วฒันธรรม (ฉวรัีตน์ เกษตรสุนทร, 2552)  
  10. วดั โบสถ์ และมัสยิด วดั (temple) เป็นสถานท่ีท่ีสะท้อนถึงศรัทธาในพุทธศาสนา               
ซ่ึงมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป โดยมีจุดร่วมท่ีเหมือนกัน คือเป็นสถานท่ีท่ีน ามาซ่ึง       
ความสงบทางใจ เป็นอาคารศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างข้ึนเพื่อนมสัการพระเจา้ เป็นสถานท่ีซ่ึงบรรดาสัตบุรุษ
รวมตวักันปฏิบติัคารวกิจ สาธารณชนมารวมตวักันถวายนมสัการในฐานะท่ีเป็นประชากรของ      
พระเจา้ มสัยดิ (mosque) เป็นสถานท่ีท่ีสะทอ้นถึงศรัทธาในศาสนาอิสลามซ่ึงมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันไป  โดยมี จุด ร่วม ท่ี เห มือนกัน  คือ  เป็นสถาน ท่ี ท่ีน ามาซ่ึ งความสงบทางใจ                    
(พิบูล ไวจิตรกรรม, 2554) 
  11. สถานประกอบการ หมายถึง สถานท่ีท่ีประกอบกิจการ กิจกรรม ทั้ งในภาคธุรกิจ             
ท่ีมุ่งหวงัผลก าไร และภาครัฐท่ีมุ่งหวงัการให้บริการสาธารณะ มุ่งหวงัตอ้งการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการประกอบการ ซ่ึงในองคก์รประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติัการ กระบวนการของ 
กิจกรรม เทคโนโลยี สังคม วฒันธรรม ประเพณี พฤติกรรมบุคคลและองคก์รในสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย เทคนิคในการบริหารจดัการ เช่น บริหารคน บริหารเงิน บริหารเคร่ืองจกัร บริหาร 
การตลาด เทคนิคในการผลิต เช่น เทคโนโลยีการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต เทคนิคการก าจดั
ความเส่ียงและการสูญเสีย การอยู่ร่วมกันของคน สังคมของคน พฤติกรรมในสังคมปัจจุบัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยา่งมาก ส่งผลให้ประเทศท่ีเจริญแลว้ยิ่งกา้วหน้าไปอยา่งรวดเร็ว 
(จุฑาพร รัตนมุสิก และคณะ, 2553)  
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  12. ตลาด (market) เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีมนุษย์กระท าข้ึนเพื่อตอบสนองต่อ    
ความจ าเป็นและความตอ้งการให้เป็นท่ีพอใจโดยผา่นกระบวนการการแลกเปล่ียน (Kotler, P., 1997)
ส่วนท้องถ่ิน (community) เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุดของพื้นท่ี อีกทั้ งยงัมีขอบเขต           
ทางภูมิศาสตร์หรือทางกายภาพท่ีแน่นอน มีประชากรจ านวนหน่ึง และมีระบบกลไกการปกครอง             
ท่ีเช่ือมต่อกบักลไกของรัฐอ่ืน ๆ ตามล าดบัชั้น คือ หมู่บา้น-ต าบล-อ าเภอ-จงัหวดั ประเทศ ชุมชน 
ตามความหมายดังกล่าวน้ีมีขอ้จ ากดัในแง่มุมความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางด้าน “สังคม” 
“วฒันธรรม” และ “ทรัพยากรธรรมชาติ” 2552 (ประเวศ วะสี, 2552) 
 ประสิทธ์ิ พิทกัษ์คชวงค์ (2554) กล่าวว่า ประเภทของแหล่งเรียนรู้ แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ
ประเภทท่ีมีชีวิต เช่น คน สัตว ์และประเภทท่ีไม่มีชีวิต เช่น สถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง และส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีส่งผลใหผู้ท่ี้สนใจไดศึ้กษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ  
 สรุปไดว้า่ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ผูเ้รียนจะหาความรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ภูเขา ทะเล เป็นตน้ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อสืบทอดศิลปวฒันธรรมรวมถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิเช่น 
โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุดประชาชน สวนสัตว ์ สวนสาธารณะ เป็นตน้ และแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ไดแ้ก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทศันศึกษา ห้องสมุด ห้องศิลปะ และส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียน เช่น สนาม สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ สถานศึกษาและหน่วยงานควรมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ          
ความถนัดของผูเ้รียนโดยค านึงตามความแตกต่างระหว่างบุคคล จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้     
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติั ให้ผูเ้รียนท าได้และคิดเป็นท าเป็น เกิดความรักในการอ่าน และ     
เกิดความใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 การใช้แหล่งเรียนรู้  

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในการจัด
การศึกษาของชาติจ าเป็นตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ เพียงแต่
ในการน านโยบายไปใชน้ั้นสถานศึกษาตอ้งประยกุตใ์ห้สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทท่ีมีความแตกต่าง
กนัทางประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ 
และค่านิยมความเช่ือ 
  การใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในการจดัการศึกษาเก่ียวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
วา่ดว้ยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามมาตรา 4 ให้ความหมายของการศึกษาว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน   
ทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อนัเกิดจาก   
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การจดัสภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต”       
ว่าด้วยหลกัการจดัการศึกษา ตามมาตรา 8 ไดร้ะบุการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และพฒันาสาระและกระบวน          
การเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง วา่ดว้ยหลกัการมีส่วนร่วม ตามมาตรา 9 (6) บญัญติัวา่ ให้ยึดหลกั             
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
  ความส าคญัของการจดัการศึกษาท่ีก่อให้เกิดความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ     
ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา 23 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาทั้ งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัวชุมชน ชาติ และ 
สังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง      
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ความรู้และทักษะ        
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เร่ืองการจัดการ                 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย ัง่ยืน 
ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา                         
วา่ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรา 24 บญัญติัว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัน้ี  
  1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน      
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
  2.  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้        
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
  3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ให้ท าได้ คิดเป็น      
ท าเป็นเกิดความรักในการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
  4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน  
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจยั   
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียน     
การสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  
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  6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดาผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพในดา้นการใช ้                   
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 25 บญัญติัวา่ รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยกี์ฬาและนันทนาการ
แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั มาตรา 27 
วรรคสอง บญัญติัว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตาม
วตัถุประสงค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ          
และในการจัดการศึกษาต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องตามมาตรา 29 บัญญัติว่า                     
ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริม              
ความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษา     
มีการแสวงหา ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ รวมทั้ งหาวิธีการสนับสนุนให้ มี                    
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการพฒันาระหว่างท้องถ่ิน (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545) นอกจากดงัท่ีกล่าวแลว้หน่วยงานส าคญัท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 38 บัญญัติว่า ในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีคณะกรรมการและ
ส านกังานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  จากการศึกษา
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
แนวคิดตามนโยบายการกระจายอ านาจของการบริหารการศึกษาตามล าดบั คือ จากการจดัการศึกษา
ส่วนกลางกระจายให้หน่วยงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงด าเนินการบริหารจดัการศึกษา ตอ้ง
ให้ความส าคญักบัสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาและพฒันาการศึกษาในรูปของคณะกรรมการในการก ากบัดูแล ส่งเสริม สนบัสนุน
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง บุคคล ครอบครัว หน่วยงานองค์กรและสถาบนั
เอกชนจะช่วยให้สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน  เพื่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545) 
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  จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัดา้นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2553) ได้ก าหนดความเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประกอบดว้ย คุณลกัษณะและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และเกณฑ์การก าหนดรูปแบบ
ของแหล่งเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี  
  1. คุณลกัษณะและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาแหล่งเรียนรู้ มี 10 ประการ ไดแ้ก่  

1.1 ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้  
1.2 ความเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้  
1.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบติั  
1.4 ความน่าสนใจของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นแหล่งเรียนรู้  
1.5 ความหลากหลายขององคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นแหล่งเรียนรู้  
1.6 ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้  
1.7 ความเสมอภาคในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  
1.8 ความพร้อมของวทิยากร  
1.9 ความพร้อมของส่ือ เอกสาร  
1.10 ความพร้อมของส่ือ นิทรรศการ และป้ายนิเทศ  

2. เกณฑก์ารก าหนดรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ 9 ประการ ไดแ้ก่  
2.1 มีทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
2.2 มีสาระการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
2.3 มีวตัถุประสงคใ์นการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25  
2.4 การเขา้ถึงสะดวกและปลอดภยั  
2.5 มีวทิยากร/ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูแ้นะน า 
2.6 มีทรัพยากรท่ีเด่นและน่าสนใจ มีสาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  
2.7 มีการปฏิบติักิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
2.8 มีเน้ือหาสาระวิชาการท่ีทางโรงเรียน/มหาวิทยาลยัไม่มีหรือมี แต่เขา้ถึงไดย้าก  
2.9 เจา้ของแหล่งเรียนรู้มีความเตม็ใจท่ีจะพฒันา 

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ไดก้ าหนดการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ สรุป
ไดด้งัน้ี 
  1. งานการจดัระเบียบ การใช้แหล่งเรียนรู้ในส่วนของฝ่ายบริหารวิชาการได้ด าเนินการ       
ใช้แหล่งเรียนรู้ สรุปได้ดังน้ี ระเบียบการศึกษาค้นควา้วิเคราะห์และวิจยัจากงานแปล บทความ 
เอกสารทางวิชาการ ระเบียบประสานงาน น าเสนอ การแลกเปล่ียน และเผยแพร่ผลงานแก่ผูเ้รียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระเบียบการหาความรู้ความคิดเห็นทางด้านวิชาการต่าง ๆ                
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กบัผูเ้ช่ียวชาญและนักวิชาการทัว่ไประดบัสากลทั้งดา้นการเขา้ร่วมการศึกษาคน้ควา้วิเคราะห์และ
วิจยั การจดัแสดงนิทรรศการ ส่งบทความทางด้านวิชาการเพื่อจดัพิมพ์เผยแพร่ การจดัประชุม
อภิปราย สัมมนา การก าหนดและเสนอแนวมาตรฐานการให้ความคุ้มครองศิลปวตัถุท่ีอยู่ใน                
ความดูแลเพื่อป้องกนัวตัถุของชาติมิให้ช ารุดเสียหายหรือสูญหาย การจดัท าศูนยข์อ้มูลนามานุกรม
และท าเนียบผลงานท่ีส าคญัรวมทั้งนามานุกรมทัว่โลกในระบบคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถ
ส่ือสารและให้บริการทั้ งในประเทศและนอกประเทศ และการวางแผนด้านวิชาการ จัดแสดง
นิทรรศการก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินงานและพฒันาดา้นเทคนิคการจดัแสดงและติดตั้งนิทรรศการ                  
ทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการเคล่ือนท่ี 
  2. งานทะเบียน ศึกษาวิเคราะห์ค้นควา้วิจัยเพื่อก าหนดแบบแผนและระเบียบปฏิบัติ         
ในการจดัท าทะเบียนวตัถุใหเ้ป็นมาตรฐานสากล จ าแนกและเก็บรักษาโดยแยกประเภท  
  3. งานบริการการศึกษา การบริการน าชมจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ทางวิชาการ                  
แหล่งเรียนรู้ในความครอบครองในรูปแบบคู่มือน าชมแผ่นพับฯลฯ จัดนิทรรศการหมุนเวียน 
ประสานงานการจัดประกวดเพื่อร่วมสนับสนุนเพื่อให้เกิดกิจกรรมเคล่ือนไหวจัดกิจกรรม            
ทางวิชาการเพื่อเสริมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประชาชนและผูใ้ช้บริการโดยทัว่ไป เช่น การอภิปราย
บรรยายเสวนา สาธิตฯลฯ จดักิจกรรมอบรมความรู้ แนะน า ให้ค  าปรึกษางานแก่ผูเ้รียน นักศึกษา
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร 
  4. งานบริการเอกสารข้อมูลและโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ จัดสถานท่ีบริหารงานและ
ให้บริการคน้ควา้ข้อมูลส าหรับผูเ้รียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป การรวบรวมและผลิตส่ือ 
ดา้นโสตทศันูปกรณ์ เช่น ภาพยนตร์ ภาพน่ิง วีดิทศัน์ และจดัท าศูนยบ์ริการขอ้มูลโสตทศันูปกรณ์               
ท่ี เก่ียวข้อง เพื่อให้บริการค้นควา้ และจัดท าส าเนาแก่ผู ้เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
รับผดิชอบดา้นสถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์ในหอ้งอเนกประสงคแ์ละพิธีการต่าง ๆ  
  5. งานบริการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ รวบรวมสถิติข่าวสารขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์
และให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ การด าเนินการประชาสัมพนัธ์กิจการและกิจกรรม
ต่าง ๆทางส่ือสารมวลชนประเภทต่าง ๆ ส่ิงพิมพใ์บปิดของหน่วยงานรัฐและเอกชนอ่ืน ๆ เพื่อให้
ประชาชน  เห็นประโยชน์และความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารและอ านวย        
ความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีเข้ามาท าข่าวประชาสัมพนัธ์กิจการและกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้
ส าหรับคณะกรรมการอ านวยการซ่ึงเป็นคณะกรรมการระดบันโยบายโดยก าหนดวาระการเป็น
กรรมการใหช้ดัเจน  
   สรุปได้ว่า จากการศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ ผูป้ระเมินสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ดงัน้ี  
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  1. การวางแผน (plan) เป็นการก าหนดนโยบายการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ก าหนดนโยบาย
การพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยท าความเขา้ใจนโยบายตามแผนหลกัเพื่อก าหนดนโยบายการพฒันา      
และใช้แหล่งเรียนรู้ การจดัตั้ งคณะกรรมการศึกษาส ารวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพ      
ความพร้อมในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ การจดัท าแผนงานพฒันาแหล่งการเรียนรู้มีบทบาทหนา้ท่ี
ส าคญัท่ีจะเป็นผูส้ ารวจวิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมขอ้มูลแลว้จดัท าแผนพฒันาแหล่งการเรียนรู้ให้
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม การสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา และชุมชน
เพื่อสร้างความตระหนกัและเห็นความส าคญัมีส่วนร่วมในการพฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้โดยให้
มีการประชาสัมพนัธ์ การปรับปรุง พฒันา และใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัเกิดความร่วมมือในการสนบัสนุน 
ช่วยเหลือเพื่อใหแ้หล่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  
  2. การลงมือปฏิบัติ  (do) เป็นการจัดตั้ งคณะผู ้รับผิดชอบแหล่งการเรียน รู้ ซ่ึ งอาจ
ประกอบดว้ย บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ตามความพร้อมท่ี
ได้ด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ก าหนดแหล่งเรียนรู้และ
จดัระบบสารสนเทศเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ การสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ด าเนินการสร้าง
และพฒันาแหล่งการเรียนรู้ตามสารสนเทศท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพ จดัระบบการใชส้ าหรับผูเ้รียน
และผูส้นใจ ผูเ้รียนและผูส้นใจไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม และคุม้ค่า มีการรวบรวมขอ้มูล
การใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลก าหนดแนวทางในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่อไป  
  3. การตรวจสอบ (check) เป็นการก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินการพฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ แกไ้ข ปัญหาอุปสรรค
ในระหวา่งการด าเนินการ มีการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้เกิดการพฒันา
และใช้แหล่งการเรียนรู้ตามแผนหลกั และแนวด าเนินการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทัย ท่ีก าหนดไวต้ามบริบท มีการก าหนดวิธีการ และเคร่ืองมือประเมินผลการด าเนินการ          
การสร้าง การพฒันา และใชแ้หล่งการเรียนรู้ วเิคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน  
  4. การปรับปรุงแก้ไข (action) เป็นการสรุปรายงานการพฒันาและใช้แหล่งการเรียนรู้     
ควรรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ และเสร็จส้ินการด าเนินการ เพื่อสรุปเป็น
รายงานน าเสนอให้หน่วยงานตน้สังกดัทุกระดบัและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์
ใหเ้กิดการใชแ้หล่งการเรียนรู้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน เป็นการส่งเสริมการพฒันาต่อยอดต่อไป   
 บทบาทของผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 บทบาทของผูบ้ริหารตามแนวคิดของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2550) ; กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ; จันทรานี สงวนนาม (2551) ; ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ; สัมมา รธนิธย ์(2553) ; หวน พินธุพนัธ์ (2554) ; แนวพระราชด าริ
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โครงการปิดทองหลังพระ (2555) ; พระเสมียน นาคินชาติ (2556) ; เฟนวีค (Fenwick, H., 1992) ;    
ฮอย  และ มิส เคท  (Hoy, Wayne K.and Cecil G, Miskel., 2001) ได้ก ล่ าว ถึ งผู ้บ ริห ารว่า เป็ น
ผูด้  าเนินการน านโยบายการจดัการศึกษาของชาติ มาส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม มีเอกภาพ การสั่งการ ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และสร้างความเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   บทบาทของครูผูส้อนตามแนวคิดของกิตติ รัตนราษี (2550) ; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2553) ; กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ; วิจารณ์ พานิช (2556) ; บรูนเนอร์ (Bruner. Jerome 
S.,1963)  ; กานเย (Gagné, Robert M.,1985) ; บิกกิ  (Bigge,M.L.,1982) ทิศนา แขมมณี , 2551)     
สรุปสอดคลอ้งกนัไดด้งัน้ี เป็นผูส้ร้างความสนใจในการเรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิม
ท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ วางแผนในการสร้างกระบวนทศัน์ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
การฝึกทักษะกระบวนการคิดและการเผชิญสถานการณ์ การเสนอบทเรียนด้านเน้ือหาสาระ 
จุดประสงค์ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู ้เรียนท่ีน าไปสู่การค้นพบและ              
การแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงสัมพันธ์กับ ส่ิงแวดล้อม ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกับ
ประสบการณ์เดิม และสอดคลอ้งกบัความสนใจ และศกัยภาพของผูเ้รียน การก าหนดความคาดหวงั
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ คน้พบค าตอบท่ีแม่นย  า และการประยุกตใ์ช้ สามารถประเมินผลความส าเร็จ
ในการใชแ้หล่งเรียนรู้ และการอธิบายสรุปใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
   บทบาทของผูเ้รียน ตามแนวคิดของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ; มาสโลว ์
(Maslow A.H.,1962) ; เฟอร์กูสัน  (Ferguson, Harl R., 1998) ; จายค็อกและคณะ (Jaycox, L. H., 
Reivich, K. J., Gillham, J. & Seligman, E.P., 2001) สรุปได้สอดคล้องกันว่า ผูเ้รียนมีบทบาทใน    
การใช้แหล่งเรียนรู้ คือ ส ารวจคน้หาแหล่งเรียนรู้อนัเป็นความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติโดย
คน้หาส่ิงท่ีสนใจและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบทเรียน รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกทกัษะ
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้แนวคิดแปลกใหม่ และมีความกา้วหนา้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ฝึกปฏิบติัจริง คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ไดมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง น าความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะการสังเกต เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การตีความจาก
การศึกษาด้วยตนเอง น าภูมิปัญญา สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มา
ผสมผสานเข้ากับแนวคิดของตน ตรวจสอบข้อมูลประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตามสภาพ 
ความเป็นจริง การด าเนินชีวิตในสังคมโดยการคน้ควา้จากเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ประเมินผลความรู้ สามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อน และสามารถเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในสังคม ท าใหต้นเองสนใจและเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัโดยใชท้รัพยากร  
   บทบาทของผู ้ปกครอง ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (2555) ; โบวล์บาย 
(Bowlby, J., 1988) ; อินสวอร์ท (Ainsworth, S.,1999) ; เจนนีเฟอร์และคณะ (Jennifer S. Furlong, 
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Julia M. Vick, and Mary M. Heiberger., 2008) ; มอริสัน (Morrison, 2000) มีเหตุผลสอดคล้องกัน
สรุปได้ว่าการให้การอบรมเล้ียงดูโดยการสร้างความรักความผูกพนั และส่งเสริมพฒันาการด้าน
ร่างกายเป็นการสานสัมพันธ์ทางอารมณ์ท่ีมั่นคงซ่ึงมนุษย์แสวงหาและต้องการไปตลอดชีวิต 
ผูป้กครอง ตอ้งเข้าใจพฒันาการและความแตกต่างรายบุคคล การส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ คือ     
การติดต่อส่ือสารด้วยความรักความอบอุ่น และส่ือสารความรู้สึก ความตอ้งการภายในของตนได ้
การถ่ายทอดบุคลิกภาพของลูก พฤติกรรมการเลียนแบบตามพ่อแม่ ทางกาย วาจา การแต่งกาย 
ท่าทาง กิริยามารยาทของพ่อแม่ย่อมถ่ายทอดไปสู่ลูก การใช้ภาษาพูด และภาษาท่าทางนั้นเด็ก
สามารถเลียนแบบพ่อแม่ได้อย่างไม่มีผิดเพี้ ยน หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพของลูกได้ ดังนั้ นใน        
การพฒันาการเรียนรู้ อิทธิพลของผูป้กครองมีผลต่อการพฒันาการทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน การให้
การเสริมแรงเป็นการสร้างความมัน่ใจ เม่ือโตข้ึนเด็กจะพฒันาไปสู่ความเป็นตวัของตวัเอง การปรับ
พฤติกรรมผูเ้รียนในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และอาสาสมคัรร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
   บทบาทของผูดู้แลแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดของพรรณี สวนเพลง (2552) ; พรรณี เส่ียงบุญ              
(2554) สรุปไดส้อดคลอ้งกนัวา่ ผูดู้แลแหล่งเรียนรู้จะท าหน้าท่ีให้บริการ ให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่
ผูเ้รียน ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั สามารถตอบสนองการเรียนรู้ร่วมกบัสถานศึกษา 
พฒันาการใช้แหล่งเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมตามหลกัสูตร ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจากสภาพจริงและมีแรงจูงใจในการหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และสั่งสมจากภูมิปัญญา ท าหนา้ท่ีองคก์รเปิดให้ผูส้นใจเขา้ถึงขอ้มูลได ้ท าหนา้ท่ีขดัเกลาทางสังคม 
อบรมถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง ประหยดั และสะดวก โดยเกิดจากประสบการณ์และ
การปฏิบติัจริงในวิถีชีวติอนัเป็นการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และปรับปรุงภูมิปัญญา จดัส่ือ และอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอ 
 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
  จากการศึกษาความหมายของแหล่งเรียนรู้ ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ ลักษณะของ        
แหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ การใชแ้หล่งเรียนรู้  ตลอดจนบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง           
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ ดังนั้ น ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  จึงได้น าแนวคิดท่ี
หลากหลายมาประยกุตจ์ดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน จ านวน 8  แหล่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใชบู้รณาการกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเนน้การพฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
ท่ีแข็งแรง สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงัต่าง ๆ ได้ชัดเจนข้ึน เช่น การเดิน การกระโดด  
การเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงของในสวนกระตุ้นประสาท การบอกลักษณะของพื้น
ผวิสัมผสั บอกระดบัความสูงต ่าของพื้นท่ี    
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2. สวนพฤษศาสตร์  เป็นแหล่งเรียน รู้ท่ีจัด ข้ึน  เพื่ อใช้ เป็นสถานท่ีในการพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใชบู้รณาการกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเนน้ทกัษะวิชาการให้ผูเ้รียนช้ีบอกช่ือตน้ไม ้ บอกส่วนประกอบของตน้ไม ้
บอกวธีิการดูแลตน้ไม ้และใชส้ าหรับศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ ท่ีมีในสถานศึกษา
อยา่งละเอียด และตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได้ และเกิดคุณภาพกบัผูเ้รียนหลงั   
การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์ภายในสถานศึกษา 

3. สวนครัว ร้ัวกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกบัแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะพื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเนน้ทกัษะวิชาการให้ผูเ้รียนช้ีบอกช่ือผกัสวนครัว  
ช้ีบอกช่ืออุปกรณ์การท าสวนครัว สามารถปลูกผกัสวนครัวได ้และใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษา
หาความรู้ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได้ และเกิดคุณภาพกบัผูเ้รียนหลงัการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง”  

4. สวนหยอ่ม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีในการพฒันาความสามารถของ
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะพื้นฐาน ทั้ง 6 
ทกัษะ และเน้นใช้เป็นจุดพกัผ่อนหยอ่นใจมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสดช่ืน
เม่ือได้มาเรียนท่ีสวนหย่อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย ผู ้เรียนได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติใชธ้รรมชาติบ าบดั สามารถท ากิจกรรมภายในสวนหยอ่มของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั นอกจากน้ียงัใช้ฝึกทกัษะวิชาการเช่น บอกช่ือสัตวต่์างๆ ท่ีเป็นรูปป้ันจ าลองเสมือน
จริงท่ีอยู่ภายในสวนหย่อม ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได้ และเกิดคุณภาพกับ
ผูเ้รียนหลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้สวนหยอ่มภายในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

5. ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใชบู้รณาการกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเนน้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั และเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กบัผูเ้รียนดว้ยบรรยากาศท่ีมีชีวติชีวา มีการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ตามศกัยภาพของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเลือกอ่านหนงัสือท่ีชอบ 
ยมืหนงัสือท่ีชอบไปให้ผูป้กครองอ่านให้ฟัง สามารถเก็บหนงัสือกลบัเขา้ท่ี จึงสามารถใชเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับศึกษาหาความรู้ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได้ และเกิดคุณภาพกบั
ผูเ้รียนหลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีมีชีวิต 

6. ห้องศูนย์กระจายส่ือ  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจัดข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใชบู้รณาการกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ตามศกัยภาพ
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ของผูเ้รียนพิการ ให้บริการกบัผูเ้รียนในการเลือกใช้ส่ือท่ีชอบจากศูนยก์ระจายส่ือ สามารถยืมส่ือ 
ท่ีสนใจจากศูนยก์ระจายส่ือไปฝึกทกัษะตนเองท่ีบ้าน ฝึกทกัษะการเก็บส่ือกลับเขา้ท่ี จึงสามารถ 
ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาหาความรู้ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได ้และเกิด
คุณภาพกบัผูเ้รียนหลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ 

7. ศูนย์การเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน 
การพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
ในการพฒันาทกัษะพื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเน้นการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองให้กบัผูเ้รียนให้
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ ได้แก่ การเรียนรู้การล้างภาชนะท่ีใส่อาหารรับประทาน การซัก
เส้ือผา้ การแต่งกาย การดูแลสุขอนามยัของตนเอง การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ การคดัแยกขยะ เป็นตน้  
จึงสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาหาความรู้ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได ้
และเกิดคุณภาพกบัผูเ้รียนหลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวิต 

8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยการใชบู้รณาการกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในการพฒันาทกัษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทกัษะ และเนน้ให้เป็นท่ีออกก าลงักายส าหรับผูเ้รียน ใช้ฝึกทกัษะต่างๆ มุ่งเน้นทกัษะ
วิชาการท่ีอยากให้เกิดกบัผูเ้รียนพิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั เช่น สามารถ
บอกช่ืออุปกรณ์กีฬาเปตอง สามารถเล่นกีฬาเปตอง และรู้จกัการดูแลอุปกรณ์กีฬาเปตอง เป็นตน้ จึง
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาหาความรู้ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนพิการจะสามารถเรียนรู้ได ้
และเกิดคุณภาพกบัผูเ้รียนหลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 
 

หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ของเด็กทีม่คีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ 

ความหมายของการเรียนรู้  
 การเรียนรู้ เป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งขวาง การเรียนรู้มิไดมี้ความหมายเพียงแค่ 

การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเท่านั้ น แต่อาจมีความครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ชีวิตประจ าวนัท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น เรียนรู้ถึงวิธีการรับประทานอาหาร 
เรียนรู้ถึงวิธีการท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน เรียนรู้ท่ีจะให้คนอ่ืนมารักตัวเอง เป็นต้น  ดังนั้ น           
การเรียนรู้จึงมีความหมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในลกัษณะท่ีค่อนขา้งถาวร 
พฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจาก ประสบการณ์หรือ       
การฝึกฝน 
  ค าวา่ “คงทนถาวร” นั้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรแตกต่างไปจาก
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแบบชัว่คราว ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง ชัว่คราว
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นั้น เกิดจากความเหน่ือยล้า ความมึนเมา หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการรับรู้ก็ได้ค  าว่า     
“ผลของประสบการณ์หรือการฝึกฝน” นั้ น หมายความว่า พฤติกรรมท่ี เปล่ียนแปลงนั้น มิได้มี       
การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของร่างกาย โรคภยัไขเ้จบ็ แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีมาจาก
ประสบการณ์ ซ่ึงบางคร้ังอาจเกิดข้ึนอย่างบังเอิญ และน าไปสู่การฝึกฝนท่ี มีระเบียบแบบแผน 
พฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีมีผลจากการเรียนรู้นั้นอาจเป็น การปรับปรุง
หรือส่งเสริมให้ดีข้ึนก็ได้ ในทางตรงกันข้าม อาจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เป็นทางการส่งเสริม ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีเป็นภยัต่อสังคมก็ได้ ฉะนั้น ในเร่ืองของ     
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะค่อนขา้งแน่นอน ตอ้งอาศยั ความเขา้ใจ 
แม่ไม่สามารถสังเกตเห็นได ้แต่สามารถอธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล อุบลรัตน์ เพง็สถิตย ์(2553) 

บุคคลส่วนใหญ่มกัมีการแสดงออกมาเป็นค าพูด ซ่ึงการใชภ้าษาพูดน้ีเป็นกระบวนการรับรู้
ท่ีสะดวกท่ีสุด แมแ้ต่ลกัษณะท่าทางการแสดงออก ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีตอ้งมี
การเรียนรู้ทั้งส้ิน ดงันั้น  

สุรางค ์ โคว้ตระกุล (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้วา่  หมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์   ท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ ส่ิงแวดล้อมหรือจาก                
การฝึกหดั  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความรู้ของผูเ้รียน 

อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย ์(2553) กล่าวว่า การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เกิด
ข้ึนมาก่อนแลว้ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงตอ้งอาศยั
ระยะเวลาเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้นทั้งส้ินรวมไปถึง อายขุองตวับุคคลดว้ย  
  สิริอร  วชิชาวธุ (2554)  ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้มีองคป์ระกอบ 3 อยา่งคือ 1) มนุษยต์อ้งเกิด
การเปล่ียนแปลงจากไม่รู้ เป็นรู้  ท าไม่ได ้เป็นได ้ ไม่เคยท า เป็นท า 2) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
นั้นเป็นไปอยา่งถาวร และ 3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น  เกิดจากประสบการณ์การฝึกฝนและ
การฝึกหดั 

ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard, 1981) อธิบาวา่ การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ทั้งน้ีไม่รวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยาสะท้อนตาม
ธรรมชาติของมนุษย ์ 
  สกินเนอร์ (Skinner, 1990) เป็นผูท่ี้นิยาม การเรียนรู้วา่ คือ การเปล่ียน แปลงพฤติกรรมท่ี
เป็นผลอนัเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลและประสบการณ์ท่ีไดรั้บอยา่งถาวร 
และคงทน 



45 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเรียนรู้  
อุบลรัตน์ เพง็สถิตย ์(2553) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นจะเกิดข้ึนได้

นั้นลว้นมีอิทธิพลมาจากปัจจยัหลายๆดา้นดงัจะแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปน้ี 
1. ปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากร่างกายท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลข้ึนอยูก่บั  

1.1 กลไกของร่างกายไดรั้บอิทธิพลจากพนัธุกรรม  
1.2 อวยัวะของร่างกาย 

  2. ปัจจยัท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลประกอบดว้ย 
  2.1 ความตอ้งการทางร่างกาย  
  2.2 ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ 
 3. ปัจจยัท่ีเกิดจากสัญชาตญาณเป็นส่ิงท่ีติดตัวมาตั้ งแต่ก าเนิดจะเกิดข้ึนเม่ือร่างกายมี    
ความพร้อมและควรน าเอาวิธีการเรียนรู้ไปใช้กบัสัญชาตญาณท่ีเกิดข้ึนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มาก 
ท่ีสุด สัญชาตญาณประกอบดว้ย 
  3.1 ลกัษณะการต่อสู้  
  3.2 การตอบโต ้
  3.3 ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นความรัก  
  3.4 ความรู้สึกนอ้ยใจ 
  3.5 ความเป็นพอ่แม่  
  3.6 การรู้จกัป้องกนัสิทธิของตนเอง 

4. ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม 
4.1 สั่งแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฒันาการในครรภ ์ 
4.2 สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฒันาการในสมอง  
4.3 สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพ  

สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเรียนรู้นั้น ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัใหญ่ๆไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก 
ไดแ้ก่ ร่างกายของบุคคลท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ นอกจากปัจจยัภายนอกแลว้ยงัมีอีกหน่ึงปัจจยัคือ ปัจจยั
ภายในท่ีมีผลอยา่งมากท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกๆดา้นซ่ึงปัจจยัท่ีวา่น้ีมีมาแต่ก าเนิด ถา้ขาดปัจจยัใด
ปัจจยัหน่ึงความสมบูรณ์ของการเรียนรู้อาจจะขาดหายไปก็เป็นได ้

ธรรมชาติและพฒันาการของผู้เรียน  
ความหมายของพฒันาการ “พฒันาการ” หมายถึง ล าดบัของการเปล่ียนแปลง (Sequence of 

Change) หรือ กระบวนการของการเปล่ียนแปลง (Process of Change) ท่ีต่อเน่ืองกนัไปในระยะเวลา
หน่ึงๆ ตั้งแต่ เร่ิมปฏิสนธิไปจนตลอดชีวติ การเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาน้ีมีได ้2 ทางคือ  
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1. การเปล่ียนแปลงในทางบวก (Positive) หรือ ทาง เพิ่มข้ึน เรียกว่า “การงอกงาม” 
(Growth) เช่นน ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนสูงท่ีเพิ่มข้ึน มีความสามรถมากข้ึน เป็นตน้ 
 2. การเป ล่ียนแปลงในทางลบ  (Negative) ห รือ ท างลดลง ได้แ ก่  “ความ เส่ื อม ” 
(Deterioration) ท่ีเกิดข้ึน เช่น การหลุดไปของฟันน ้ านม ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลง ท่ี 
ไม่อาจกลับไปสู่รูปแบบเดิมได้อีก นั้ นคือ ฟันน ้ านมไม่มีวนัท่ีจะงอกข้ึนมาใหม่ได้อีก เป็นต้น 
กระบวนการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีระบบระเบียบท่ีสลบัซบัซ้อน สัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัในทุกๆ ส่วน
ท่ีประกอบเป็นพฤติกรรมมนุษย ์ซ่ึงเรียกว่าบุคลิกภาพ (Personality) สรุปความหมายของการเรียนรู้
ไดว้า่เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจใน เร่ืองราวท่ีจะไดป้ระสบพบเจอไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้มก็ตามและไม่จ  ากดัวา่จะเป็นสถานท่ี ใดท่ีหน่ึงเพราะสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีและ
ตลอดเวลา 

ทฤษฏีการเรียนรู้  
ประเภทของทฤษฏีการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นหลายแนวความคิด ซ่ึง  ประกอบดว้ย 

3 แนวความคิดใหญ่ๆ ดงัน้ี  
 แนวความคิดท่ี 1 เร่ืองเก่ียวกบัทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Association Theory)  

ทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเป็นทฤษฏีท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวางมาก มีจุดเน้นท่ีส าคญั
ประการหน่ึงคือ การท่ีจะเกิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งมีส่ิงเร้ามาเป็นตวัเร้าและส่ิงเร้าจะเป็นเคร่ืองช่วย
ให้เกิดพฤติกรรม การตอบสนองข้ึนมา ทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  
3 แนวทางคือ  

1.1 หลกัการวางเง่ือนไข (Confectioning) หลกัการวางเง่ือนไขเป็นการเรียนรู้ท่ีน าเอา
ส่ิงเร้า 2 ส่ิง มาสัมพนัธ์กันเช่ือมโยงกันจนเป็นเง่ือนไขท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ การวางเง่ือนไขมี  
2 แบบ คือ การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค และการวางเง่ือนไขแบบการกระท า 

1.2 หลักการเช่ือมโยง (Connectionism) หมายถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและ      
การ ตอบสนอง โดยมีขอ้ต่อหรือตวัเช่ือมโยงมาเป็นเตา้เร้าท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเขม้แขง็  

1.3 หลักของพฤติกรรม (Behaviorism) แนวความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมเป็น 
แนวความคิดท่ีรู้จกักนัในวงการจิตวิทยา ทฤษฏีน้ีมีความเช่ือว่า พฤติกรรมของบุคคลมาจากส่ิงเร้า 
และการตอบสนอง นกัพฤติกรรมศาสตร์ ไดใ้หค้วามสนใจในพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได้   

แนวความคิดท่ี 2 เร่ืองจิตวทิยาทฤษฏีเกสตลัท ์(Gestalt psychology)  
ทฤษฏีสนามสามารถ จ าแนกไดเ้ป็น 2 แนวคิดยอ่ย ๆ คือ  
2.1 ทฤษฏีเกสตัลท์  (Gestalt psychology) ทฤษฏีน้ี ถือว่าระดับปัญญาจะมีผลต่อ        

การเรียนรู้ 
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2.2 ทฤษฏีโครงสร้างสัณฐาน (Topological Theory) ทฤษฏีน้ีถือว่าการเรียนรู้ใด ๆ ก็
ตามจะข้ึนอยูก่บัการรับรู้แต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
  แนวความคิดท่ี 3 หลกัการของจิตวทิยาท่ีมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Psychology)   
  แนวความคิดเก่ียวกับหลักการของจิตวิทยาท่ี มี จุดมุ่ งหมาย สามารถจ าแนกได ้ 
2 แนวความคิด คือ 
 3.1 หลกัการเรียนรู้แบบมีจุดหมาย (Purposive) ทฤษฏีน้ีมีความหมายเช่ือวา่การเรียนรู้
ทุกอยา่งเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีจุดหมายของการเรียน และการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนน้ีจะมีส่วนช่วย
ใหก้ารเรียนรู้ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด  
 3.2 จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Psychology) ทฤษฏีน้ีเป็นทฤษฏีท่ีแยกมาจากทฤษฏี 
การเรียนรู้แบบมีจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายของทฤษฏีน้ีเช่ือว่าพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะเป็นผล 
เน่ืองมาจากจิตใตส้ านึกเป็นส าคญั  
 ทฤษฏีการวางเง่ือนไขจดัวา่เป็นทฤษฏีท่ีอยูใ่นกลุ่มความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Association 
Theory)  
 การวางเง่ือนไขเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้บ่อยคร้ังมากในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เช่น 
ความ กลวัเปลวไฟ เพราะได้รับประสบการณ์จากการถูกไฟลวก แม้แต่การเห็นแสงไฟก็จะเกิด 
ความรู้สึก กลวัข้ึนมา หรือเด็กกลวัสุนขัทุกชนิดเพราะเคยถูกสุนขักดัมาก่อนทฤษฏีการวางเง่ือนไขน้ี
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ทฤษฏีคือ  
 กลุ่มท่ี 1 ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning)  
 การวางเง่ือนไข แบบน้ีมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ ผูเ้รียนมิไดมี้ความพร้อมท่ีจะกระท าหรือ
เรียนรู้ แต่ถูกส่ิงเร้ามากระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ โดยอาศยัปฏิกิริยาสะทอ้นตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัของแต่ละบุคคล เช่น น ้าลายไหล เข่ากระตุก เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหลกัการของพาฟลอฟ หรือถา้
ตามหลกัการของวตัสัน เช่ือวา่ ปฏิกิริยาน้ีติดตวัมาแต่ก าเนิด คือ ความรัก โกรธ กลวั เป็นตน้  
 กลุ่มท่ี 2 ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) การวาง
เง่ือนไขแบบน้ีมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ ผูเ้รียนเป็นผูพ้ร้อมท่ีจะลงมือกระท า หรือเรียนรู้ในส่ิงนั้นๆ เม่ือ
ผูเ้รียนเห็นส่ิงเร้ามากระตุน้และผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนมกัจะเกิดการเรียนรู้โดยทนัที  
  การท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัวิธีการให้ส่ิงเสริมแรง
นั้นเอง (อุบลรัตน์ เพง็สถิตย,์ 2553)  
    1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classic Conditioning 
Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคนั้น ผูริ้เร่ิมตั้งทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก คือ  
พาฟลอฟ (Pavlov) ต่อมาภายหลงัวตัสัน (Watson) ไดน้ าเอาแนวคิดของพาฟลอฟไปดดัแปลงแกไ้ข 
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ซ่ึงจะขอน าเสนอแยกเป็นรายบุคคลดงัน้ี 
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   1.1 พาฟลอฟ (Pavlov) พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) เป็นนักวิทยาศาสตร์
ชาวรัสเซียท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีชีวิต อยู่ระหว่าง ปีค.ศ. 1849 – 1936 และถึงแก่กรรมเม่ืออายุประมาณ  
87 ปี พาฟลอฟเป็นนกัวทิยาศาสตร์สนใจศึกษาระบบหมุนเวยีนโลหิตและระบบหวัใจ และได ้หนัไป
สนใจศึกษาเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร จนท าใหเ้ขาไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสรีรวิทยา ในปี ค.ศ. 1904 
จากการวิจยัเร่ือง สรีรวิทยาของการย่อยอาหาร ต่อมาพาฟลอฟได้หันมาสนใจเก่ียวกบัด้านจิตเวช 
(Psychiatry) และได้ใช้ เวลาในช่วงบั้ นปลายของชีวิตในการสั งเกตความเป็นไปในโรงพยาบาล 
โรคจิต และพยายามน าการสังเกตเขา้มา เก่ียวขอ้งกบัการทดลองสุนัขในห้องปฏิบติัการจนได้รับ
ช่ือเสียงโด่งดงั และได้ช่ือว่าเป็นผูต้ ั้งทฤษฎี การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคข้ึนในการวิจยัเก่ียวกับ 
การยอ่ยอาหารของสุนขั พาฟลอฟสังเกตวา่ สุนขัมี น ้ าลายไหลออกมา เม่ือเห็นผูท้ดลองน าอาหารมา
ให้ พาฟลอฟจึงสนใจในพฤติกรรมน ้ าลายไหลของ สุนขัก่อนท่ีไดรั้บอาหารมาก และไดท้ าการศึกษา
เร่ืองน้ีอย่างมีระเบี ยบและการท าการวิจัยเร่ืองน้ี  อย่างละเอียด ซ่ึ งการทดลองของพาฟลอฟ                    
เป็นตวัอย่างท่ีดีของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มา ศึกษาพฤติกรรม เพราะเป็นการทดลองท่ีใช้ 
การควบคุมท่ีดีมาก ท าใหพ้าฟลอฟไดค้น้พบหลกัการท่ี เรียกวา่ Classic Conditioning ซ่ึง การทดลอง
ดงักล่าวอธิบายไดด้งัน้ีพาฟลอฟไดท้ าการทดลองโดย การสั่นกระด่ิงและให้ผงเน้ือแก่สุนขั โดยท า
ซ ้ าควบคู่กนัหลายคร้ัง และในท่ีสุดหยดุใหอ้าหารเพียงแต่ สั่นกระด่ิง ก็ปรากฏวา่สุนขัก็ยงัคงมีน ้าลาย
ไหลไดป้รากฏการณ์เช่นน้ีเรียกว่า พฤติกรรมของสุนขั ถูกวางเง่ือนไข หรือการเรียนรู้แบบการวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิค พาฟลอฟเช่ือว่า การเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตเกิดจากการวางเง่ือนไข (Conditioning) 
คือ การตอบสนองหรือการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ ตอ้งมีเง่ือนไขหรือมีการสร้างสถานการณ์ใหเ้กิดข้ึน 
เช่น สุนัขได้ยินเสียงกระด่ิงแล้วน ้ าลายไหล เป็นต้น โดยเสียงกระด่ิงคือส่ิงเร้าท่ีต้องการให้เกิด 
การเรียนรู้ จากการวางเง่ือนไข ซ่ึงเรียกว่า “ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned stimulus) และปฏิบติั
กิริยา การเกิดน ้ าลายไหลของสุนขั เรียกวา่ “การตอบสนองท่ีถูกวางเง่ือนไข (Conditioned response) 
ซ่ึงเป็น พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกของ
พาฟลอฟ นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก การวางเง่ือนไขหรือมีการสร้างสถานการณ์ข้ึนมาแลว้ 
ยงัหมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่ง ส่ิงเร้ากบัปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งฉบัพลนั หรือปฏิกิริยา
สะทอ้น (Reflex) ซ่ึงพาฟลอฟได ้อธิบายเร่ืองราวการวางเง่ือนไขในแง่ของส่ิงเร้า (Stimulus - S) และ
การตอบสนอง (Response - R) วา่ อินทรียมี์การเช่ือมโยงส่ิงเร้าบางอยา่งกบัการตอบสนองบางอยา่ง
มาตั้งแต่แรกเกิด แลว้ พฒันาข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเติบโตข้ึนตามธรรมชาติโดยส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
เรียกว่า ส่ิงเร้าท่ี  ไม่ได้วางเง่ือนไข (Unconditioned stimulus = UCS) หมายถึง ส่ิงเร้าท่ี มีอยู่ใน
ธรรมชาติและเม่ือ น ามาใชคู้่กบัส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขแลว้ท าให้เกิดการเรียนรู้หรือตอบสนองจากการ
วางเง่ือนไขไดแ้ละ การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเรียกวา่ การตอบสนองท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข 
(Unconditioned response = UCR) ซ่ึงหมายถึง การตอบสนองตามธรรมชาติท่ีไม่ตอ้งมีการบงัคบั 
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เช่น การเคาะเอ็น ท่ีสะบ้าหัวเข่าท าให้เกิดการกระตุกข้ึนนั้น เป็นปฏิกิริยาสะทอ้นโดยธรรมชาติ
(Reflex) สมมุติว่าเรา สร้างการเช่ือมโยงบางอย่างข้ึนในระบบประสาท เช่น สั่นกระด่ิงทุกคร้ังท่ีมี
การเคาะหวัเข่า จากนั้น เข่าจะกระตุกเม่ือไดย้นิเสียงกระด่ิงโดยไม่ตอ้งเคาะหวัเข่า เป็นตน้ (อุบลรัตน์ 
เพง็สถิตย,์ 2553) 
   1.2 วตัสัน (Watson) จอห์น บีวตัสัน (John B. Watson) เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั
มีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1878 – 1958 รวมอายุได้ 90 ปี วตัสันได้น าเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมา
เป็นหลกัส าคญัในการ อธิบายเร่ืองการเรียน ผลงานของวตัสันไดรั้บความนิยมแพร่หลายจนไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็น “บิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม” ทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบาย 
เร่ืองการเกิดอารมณ์จากการวางเง่ือนไข (Conditioned emotion) วตัสัน ไดท้  าการทดลองโดยให้เด็ก       
คนหน่ึงเล่นกับหนูขาว และขณะท่ีเด็กก าลังจะจับหนูขาว ก็ท  าเสียงดังจนเด็กตกใจร้องไห ้
หลงัจากนั้นเด็กจะกลวัและร้องไห้เม่ือเห็นหนูขาว ต่อมาทดลองให้น าหนูขาวมาให้เด็กดูโดยแม่ 
จะกอดเด็กไวจ้ากนั้นเด็กก็จะค่อย ๆ หายกลวัหนูขาว จากการทดลองดงักล่าว วตัสันสรุปเป็นทฤษฎี         
การเรียนรู้ดงัน้ี  
   1.2.1 พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถควบคุมให้เกิดข้ึนไดโ้ดยการควบคุมส่ิงเร้า
ท่ีวางเง่ือนไข ให้สัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติและการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้ส่ิงเร้าท่ี
สัมพนัธ์กนันั้น ควบคู่กนัไปอยา่งสม ่าเสมอ  
   1.2.2 เม่ือสามารถท าใหเ้กิดพฤติกรรมใด ๆ ไดก้็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้
หายไปได ้ลกัษณะของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  
    1) การตอบสนองเกิดจากส่ิงเร้า หรือส่ิงเร้าเป็นตวัดึงการตอบสนองมา 
     2) การตอบสนองเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ หรือไม่ไดจ้งใจ 
    3) ให้ตวัเสริมแรงก่อน แล้วผูเ้รียนจึงจะตอบสนอง เช่น ให้ผงเน้ือก่อนจึงจะ
มีน ้าลายไหล  
    4) รางวลัหรือตวัเสริมแรงไม่มีความจ าเป็นต่อการวางเง่ือนไข  
   5) ไม่ตอ้งท าอะไรกบัผูเ้รียน เพียงแต่คอยจนกระทัง่มีส่ิงเร้ามากระตุน้จึงจะ
เกิดพฤติกรรม  
   6) เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาสะทอ้นและอารมณ์ซ่ึงมีระบบประสาทอตัโนมติั
เขา้ไป เก่ียวขอ้งในแง่ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล (อุบลรัตน์ เพง็สถิตย,์ 2553)  
   สรุปไดว้่าการตอบสนองหรือการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ ตอ้งมีเง่ือนไขหรือมีการสร้าง 
สถานการณ์ใหเ้กิดข้ึนเพื่อท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากส่ิงท่ีตอ้งการ 
   2. ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า  Burrhus Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
เป็นผูคิ้ดทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า  (Operant Conditioning theory หรือ Instrumental 
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Conditioning หรือ Type-R. Conditioning) เขามีความคิดว่าทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคนั้น 
จ  ากดัอยูก่บัพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็น จ านวนนอ้ยของมนุษย ์พฤติกรรมส่วนใหญ่แลว้มนุษย์
จะเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง ไม่ใช่เกิดจากการจบัคู่ระหว่างส่ิงเร้าใหม่กบัส่ิงเร้าเก่าตามการอธิบายของ 
Pavlov Skinner ไดอ้ธิบายค าว่า" พฤติกรรม” การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง ส่ิงเร้าใดท่ีท า
ให้พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดข้ึนแลว้มี แนวโนม้จะเกิดข้ึนอีก มีความคงทนถาวร เช่น การกดคานและ
จิกแป้นสีของนกพิราบได้ถูกต้อง  ต้องการทุกคร้ังเม่ือหิวหรือต้องการในการทดลอง Skinner  
ตวัเสริมแรง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  
    2.1 ตวัเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึงส่ิงเร้าใดเม่ือน ามาใช้
แลว้ท าให ้อตัราการตอบสนองมากข้ึน เช่น ค าชมเชย รางวลั อาหาร เป็นตน้ 
   2.2 ตวัเสริมแรงทางลบ (Negasitive Reinforcement) หมายถึงส่ิงเร้า ทฤษฏีการวาง
เง่ือนไขแบบการกระท าทฤษฎีการวางเง่ือนไขด้วยการกระท า (Operant Conditioning Theory) 
เกิดข้ึนโดยมี   
   แนวความคิดของสกินเนอร์ (D.F. Skinner) ในสมยัของสกินเนอร์ ปี 1950 สหรัฐอเมริกา
ไดเ้กิดวกิฤติการการขาดแคลนครูท่ีมีประสิทธิภาพเขาจึงไดคิ้ดเคร่ืองมือช่วยสอนข้ึนมาเพื่อปรับปรุง
ให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือท่ีคิดข้ึนมาส าเร็จเรียกวา่บทเรียนส าเร็จรูปหรือการสอน 
แบบโปรแกรม  (Program Instruction or Program Learning) และ เค ร่ืองมื อ ช่วยในการสอน 
(Teaching Machine) เป็นท่ีนิยมแพร่หลายจนถึงปัจจุบนัหลกัการเรียนรู้ทฤษฎีสกินเนอร์ (Skinner) 
กับทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) โดยจากแนวความคิดท่ีว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นส่ิงก่อให้เกิดพฤติกรรม และผลของ          
การกระท าของพฤติกรรมนั้นโดยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม นั้น ทฤษฏีน้ีเนน้การกระท าของผูท่ี้เรียนรู้
มากกวา่ส่ิงท่ีผูส้อนก าหนดข้ึน Burrhus Skinner เขามีความคิดวา่ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค
นั้น จ  ากดัอยู่กบั พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนนอ้ยของมนุษย ์พฤติกรรมส่วนใหญ่แลว้
มนุษยจ์ะเป็นผูล้ง มือปฏิบติัเอง ไม่ใช่เกิดจากการจบัคู่ระหวา่งส่ิงเร้าใหม่กบัส่ิงเร้าเก่าตามการอธิบาย
ของ Pavlov Skinnerไดอ้ธิบายค าว่า " พฤติกรรม " ว่าประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ตวั คือ ส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ข้ึนก่อน (Antecedent) ,พฤติกรรม(Behavior) ,ผลท่ีไดรั้บ(Consequence) ซ่ึงเขาเรียกย่อๆ ว่า A-B-C 
ซ่ึงทั้ง 3 จะด าเนินต่อเน่ืองไป ผลท่ีไดรั้บจะกลบักลายเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดข้ึนก่อนอนัน าไปสู่การเกิด
พฤติกรรมและน าไปสู่ผลท่ีไดรั้บตามล าดบั (อุบลรัตน์ เพ็งสถิต, 2553) สรุปไดว้่า ส่ิงเร้าใดท่ีท าให้
พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดข้ึนแลว้มีแนวโนม้จะเกิดข้ึนอีก มีความ คงทนถาวรเพราะเน่ืองจากไดเ้รียนรู้
และปฏิบติัมาแลว้ท าใหมี้ความทรงจ าท่ีไดก้ระท ามาแลว้  
  ทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Esward L.Thorndike) (Connectionism Theory 
หรือ Bond Theory หรือ S - R Theory)ธอร์นไดค์ (Thorndike) ซ่ึงได้กล่าวว่าการเรียนรู้ คือการท่ี
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ผูเ้รียนสามารถสร้าง ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Bond) ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองและได้รับ
ความพึงพอใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ธอร์นไดน์เป็นผูต้ ั้งทฤษฎีน้ีจากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้
ของสัตว ์(แมวเป็นส่วนใหญ่) ในการเปิดหีบกลเป็นระยะเวลานานและไดข้อ้สรุปวา่ การเรียนรู้เกิด
จากการลองผิดลองถูกโดยเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการท่ีมองเห็นความต่อเน่ืองของปัญหา หรือ
มองเห็นการเช่ือมโยง หรือเก่ียวขอ้งระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก 
ผูเ้รียนต้องอาศัยเวลาหรือจ านวนคร้ังของการลองผิดลองถูกมากเพียงพอ จึงจะน าสู่เป้าหมาย 
ท่ีตอ้งการไดส้ าเร็จซ่ึงมีหลกัการ  
 
  สรุปไดว้า่ กฎการเรียนรู้จากการทดลองเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ธอร์นไดน์ 
ไดเ้สนอกฎการเรียนรู้ท่ีส าคญั 3 กฎ คือ  
  1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เป็นกฎท่ีกล่าวถึง 3 สภาพการณ์ คือ  
    1.1 การกระท าท่ีเกิดข้ึนจากความพร้อมของร่างกาย ถา้ไดก้ระท ายอ่มจะก่อให้เกิด
ความ พอใจเม่ือร่างกายเกิดความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดถ้าไม่ได้กระท าย่อมก่อให้เกิดความไม่       
พึงพอใจ หรือความร าคาญใจ 
    1.2 เม่ือร่างกายไม่พร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดแล้ว ถ้าถูกบังคับให้กระท าย่อมจะ
ก่อใหเ้กิด ความไม่พึงพอใจหรือร าคาญใจ 
   2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับ          
การตอบสนองด้วยการฝึกจะท าให้เกิดความ แน่นแฟ้นและมั่นคง แต่ถ้าการฝึกหัดปฏิบัติไม่
ต่อเน่ืองกนั หรือการไม่ไดน้ าไปใชจ้ะท าใหเ้กิดการลืมได ้ 
   ความหมายของกฎแห่งการฝึกอาจสรุปไดด้งัน้ี  
  1. การเช่ือมโยง หรือข้อต่อจะกระชับมั่นคงยิ่งข้ึน ถ้ามีการใช้และจะเส่ือมลงหรือ     
อ่อนลง (Weakness of Connection) เม่ือไม่ไดใ้ช ้ 
  2. ส่ิงใดมีการกระท าซ ้ า ๆ หรือมีการฝึกเสมอ ๆ ผูฝึ้กย่อมกระท าส่ิงนั้นได้ดี ส่ิงใดท่ี
ไม่ได ้ท านาน ๆ ยอ่มท าส่ิงนั้นไม่ไดเ้หมือนเดิม  
  3. พฤติกรรมใด ๆ ได้มีการกระท าต่อเน่ืองกนัอยู่ย่อมมีผลให้การกระท านั้นสมบูรณ์ 
ยิง่ข้ึนถา้พฤติกรรมใดไม่มีโอกาสไดใ้ชห้รือเวน้วา่งไป หรือไม่ไดก้ระท าซ ้ า ๆ บ่อย ๆ พฤติกรรมนั้น
ก็มีแนวโนม้ท่ีจะถูกลืม หรือแมจ้ะไม่ลืมก็ไม่อาจท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ข้ึนได ้ 
 3. กฎแห่งผล หรือกฎแห่งผลตอบสนอง (Law of Effect) กฎน้ีกล่าวว่าเม่ือการเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองถูกกระท าข้ึน และติดตามดว้ย สภาพการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
แลว้ความเขม้แขง็ของการเช่ือมโยงก็จะแน่นแฟ้นข้ึน แต่ถา้การเช่ือมโยงน้ีถูกติดตามดว้ยสภาพการณ์
ท่ีท าให้เกิดความร าคาญใจแล้วการเช่ือมโยงจะคลาย ความแน่นแฟ้นลง ดงันั้นสภาพท่ีท าให้เกิด
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ความพึงพอใจจึงเป็นท่ีมนุษยห์รือสัตวไ์ม่พยายามหลีกเล่ียงจะพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว ้หรือ 
ท าให้เกิดข้ึนมาใหม่ แต่สภาพใดท่ีท าให้เกิดความร าคาญใจ เขาจะพยายามหาทางหลีกเล่ียง ไม่อยาก
ไดแ้ละตอ้งการใหส้ถานภาพนั้นส้ินสุดโดยเร็ว  
 สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ ไดด้งัต่อไปน้ี 
   1. จากกฎแห่งความพร้อม ในปัจจุบนัความพร้อม หมายถึง ผูเ้รียนมีความเจริญพร้อม
ทั้งทางกายใจ มีการปรับตวัเตรียมพร้อมมีความตั้งใจ ความสนใจ และมีทศันคติอนัจะก่อให้เกิด        
การกระท าข้ึน ภาวะท่ีสมบูรณ์ คือ การมีวฒิุภาวะ ดงันั้นก่อนท่ีผูส้อนจะสอนจะตอ้งส ารวจและศึกษา
ความพร้อมของผูเ้รียน เตรียมผูเ้รียนให้พร้อมก่อนให้การศึกษาจดับทเรียนสนองต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
     2. จากกฎแห่งการฝึกหดั หลกัการส าคญัของการฝึกมีดงัน้ี  
       2.1 การฝึกให้กระท าซ ้ าส่ิงเดียวกนัในสถานการณ์ท่ีต่างกนั การกระท าซ ้ าซาก 
ในส่ิงเดียวกัน เหมือน ๆ กันจะท าให้เกิดความเหน่ือยอ่อน รู้สึกขุ่นเคือง และอารมณ์เสีย ดังนั้ น 
ในการฝึก เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงควรจะตอ้งท าแบบฝึกหลาย ๆ แบบ  
      2.2 ระยะเวลาของการฝึกข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของงาน และส าหรับการฝึกงาน 
ทกัษะการฝึกท่ีมีการพกัสลบักนัไป ผูเ้รียนจะไดมี้เวลาวเิคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์ผลของการฝึก ก่อนท่ี
จะลงมือฝึกต่อไป ส่วนงานท่ีเป็นงานสร้างสรรค ์การฝึกติดต่อกนัไปโดยไม่หยดุจะมีผลดีกวา่ เพราะ
จะท าใหค้วามคิดต่อเน่ืองกนัไป 
     2.3 ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนตอบสนองได้ถูกต้อง จะต้องให้รางวลั หรือให้ส่ิงท่ีท า      
ความพอใจแก่ผูเ้รียน การฝึกจะมีผลสมบูรณ์หากผูก้ระท านั้นรู้วตัถุประสงคแ์ละมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของส่ิงท่ีกระท านั้นดว้ย พร้อมทั้งมีความสนใจและตั้งใจอีกดว้ยดงันั้นก่อนการฝึกจะตอ้ง
สร้างความอยากท่ี จะฝึกเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถฝึกซ ้ า ๆ ฝึกหลายๆ คร้ัง หรือสามารถเรียนเกินขีด 
(Over Learning) ได ้โดยไม่เหน่ือยหน่าย  
   3. จากกฎแห่งผลตอบสนองธอร์นไดน์ โดยอธิบายความส าคญัของกฎแห่งผลไดโ้ดย 
เช่ือมโยงรางวลักับความส าเร็จ การลงโทษกับความล้มเหลว แนวโน้มของพฤติกรรมมนุษย ์
มีดงัต่อไปน้ี  
     3.1 คนจะเรียนได้ดี ถ้าผลตอบสนองของการเรียนนั้นท าให้ผูเ้รียนพอใจ และ
คนเราจะเรียนเลวลงถา้ผลการเรียนนั้นท าให้ผูเ้รียนร าคาญใจ รางวลัและความส าเร็จจะช่วยส่งเสริม
การแสดง พฤติกรรมมากข้ึนและขจดัส่ิงรบกวนออกไปแต่การท าโทษและความล้มเหลวจะลด      
การกระท านั้นลง ถา้จะใหเ้รียนรู้บางอยา่ง จะตอ้งมีรางวลัใหเ้ม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  
     3.2 ถา้ตอ้งการจะให้พฤติกรรมบางอย่างหายไป เม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมนั้น
จะต้องมีการท าโทษการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับผลของพฤติกรรมถ้าแสดงพฤติกรรมแล้วน ามาซ่ึง          
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ความพึงพอใจ พฤติกรรมอนันั้นจะถูกเก็บไวแ้ต่ถา้ท าแลว้น ามาซ่ึงความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมอนั
นั้ นจะถูกขจัดทิ้ งไป  (อุบลรัตน์  เพ็ งส ถิต , 2553) ส รุปได้คือทฤษฏี น้ี  คือคนจะเรียนได้ ดี 
ถา้ผลตอบสนองของการเรียนนั้นท าให้ผูเ้รียนพอใจ และคนเราจะเรียนเลวลงถา้ผลการเรียนนั้นท า
ให้ผูเ้รียนร าคาญใจ โดยการฝึกกระท าซ ้ าๆจะท าให ้เกิดความช านาญในส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไปอาจเป็น
พฤติกรรมท่ีคงทนถาวรก็เป็นได ้

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวจัิยภายในประเทศ 
สุภัฒ แสงจันทร์ (2550) ได้ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การจดักระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียนโรงเรียนวดัโลกา  1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ ภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ สถานศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนรายการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มากทุกรายการผา่นเกณฑ์การประเมิน 2) ดา้น
ปัจจยัน าเข้า พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า ความพร้อมในดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเอ้ือ ต่อการด าเนิน 
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก      
ทุกรายการผา่นเกณฑ์การประเมิน 3) ดา้นกระบวนการ พบวา่ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า การวางแผน การด าเนินการ         
การติดตามประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันามีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 4) ด้านผลผลิต พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน           
ชั้ นประถมศึกษาท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉล่ีย ร้อยละ 70.72 เกินเป้าท่ีโรงเรียนก าหนด และ                 
ผลการทดสอบระดบัชาติ (NT) ชั้น ป.3 และ ป.6 มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัเฉล่ียของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สงขลา เขต 1 ทุกกลุ่มสาระทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน พบว่า 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 83.46 ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้
แหล่งเรียนรู้ พบวา่ อยู่ในระดบัดี ร้อยละ 89.28 ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินความพึงพอใจ 
ภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายการ
อ่ืน ๆ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ และผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

รัสรินทร์ ภัทรพรไพศาล (2557) ได้ท าวิจัย  เร่ือง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาระดบัปฐมศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ผลการวิจยั พบวา่ 1) แหล่ง
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เรียนรู้ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่วนใหญ่ไดน้ าหลกัการ
วงจรคุณภาพ PDCA มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 2) การบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาระดบัปฐมวยั พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา่ ระดบัการปฏิบติัตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติการอยู่ในระดับปฏิบัติมาก โดยด้าน ท่ี มี                 
การปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผน รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา ดา้นการทบทวน และ
ดา้นปฏิบติังาน ตามล าดบั โดยทุกด้านมีระดบัการปฏิบติัการอยู่ในระดบัมากเหมือนกนั 3) ระดบั  
การปฏิบติังานดา้นการวางแผนงาน (P) มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก โดยประเด็น   
ท่ีมีการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ การก าหนดแผนงานงบประมาณตลอดปีการศึกษา และประเด็นท่ีมี  
การปฏิบติังานน้อยท่ีสุด คือ ประเด็นจดัท าคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างถูกต้องชัดเจน 4) ระดับ      
การปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังาน (D) มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก โดยประเด็นท่ีมี
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ การประชุมบุคลากรให้เข้าใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายในทิศทาง
เดียวกนั และประเด็นท่ีมีการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด คือ ประเด็นจดัท า Flow Chart เพื่อแสดงขั้นตอน
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 5) ระดบัการปฏิบติังานดา้นการทบทวน (C) มีระดบัการปฏิบติังานอยู่
ในระดับปฏิบัติมาก โดยประเด็นท่ีมีการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ทบทวนการจดัประสบการณ์       
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั และ
ประเด็นท่ีมีการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด คือ ประเด็นทบทวนคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีความถูกตอ้ง
ชดัเจน 6) ระดบัการปฏิบติังานดา้นการพฒันา (A) มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก โดย
ประเด็นท่ีมีการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  2 ประเด็น คือ สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็น         
แหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั และสร้างแนวทางพฒันาการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยัประเด็นท่ีมีการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด คือ ประเด็น
ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั 7) แนวทาง
พฒันาการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยัพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ตามวงจรคุณภาพ PDCA อนัดบัแรกจ าแนกรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผน คือ พฒันาคู่มือ
การใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีความถูกต้องชัดเจน และสามารถน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้          
ด้านการปฏิบัติงาน คือ จดัท า Flow Chart แสดงขั้นตอนการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็น           
การประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติังานแก่ผูป้กครอง หรือผูม้ารับบริการ  
ด้านการทบทวน คือ ทบทวนประสิทธิภาพของคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีความถูกตอ้งชัดเจน   
หากพบจุดบกพร่องควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ และด้านการพัฒนา คือ พัฒนาระบบ
สารสนเทศใหท้นัสมยัต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

น ้ าทิพย ์ ม่วงปลอด (2557) ท่ีไดท้  าการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่ เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน  ปีการศึกษา  2557 พบว่า 1)  ผล              
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การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นหวัถนน ปีการศึกษา  2557 ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั และดา้นความเป็นไปไดข้องโครงการภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมิน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั  2) ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) 
ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียน         
บา้นหัวถนน  ปีการศึกษา  2557  ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ดา้น คือ ความพร้อมของ
บุคลากร ดา้นความเพียงพอของงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  ดา้นการบริหาร
จัดการ  และด้านหน่วยงาน ท่ีสนับสนุนโครงการ โดยภาพรวม  พบว่า ปีการศึกษา  2557                     
มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั  3) ผลการประเมินดา้น
กระบวนการ (Process) ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
นัก เรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน   ปีการศึกษา  2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และ
ผูป้กครอง โดยประเมิน  4  ดา้น คือ ดา้นการวางแผน  ดา้นการด าเนินการจดักิจกรรมดา้นการติดตาม
ประเมินผล  และด้านการน าผลไปปรับปรุงพฒันาโดยภาพรวมทั้ง  3  กลุ่มท่ีประเมิน อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั 4)  ผลการประเมินด้านผลผลิต (คุณภาพ       
การพฒันาแหล่งเรียนรู้) ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นหัวถนน ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูป้กครอง 
โดยภาพรวม ทั้ง 3 กลุ่มท่ีประเมิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑภ์าพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
 พยุง ใบแย้ม (2558) ได้ท าวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน              
ท่ีเหมาะสมเพื่อการจดัการศึกษาในระดับประถมศึกษา  พบว่า 1) องค์ประกอบของความเป็น      
แหล่งเรียนรู้มีความเก่ียวขอ้งประสานสัมพนัธ์กนัจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ศึกษาข้อมูลภาคสนาม พบว่า มี 6 องค์ประกอบคือ  AISPSS การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม (A=administrator)การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ 
(I=instructional) คุณภาพผูเ้รียนจากการใช้แหล่งเรียนรู้ (S=student) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
(P=parental) การนิเทศการศึกษาจากการใช้แหล่งเรียนรู้ (S=supervisors) และการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ (S=service) 2) รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ศึกษาจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
และการวิพากษ์สนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 7 ขั้ นตอน PAISLDA ดังน้ี  ขั้ น ท่ี  1 การวางแผน 
(P=planning) ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ (A=analysis) ขั้นท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ (I=instructional) ขั้นท่ี 4 
การให้บริการ (S=service) ขั้นท่ี 5 การเช่ือมโยงความรู้สู่สากล (L=linked to global) ขั้นท่ี 6 พฒันา
แหล่งเรียนรู้(D=development) ขั้นท่ี 7 ประเมินผลและเผยแพร่ (A=asses and spreads) และเง่ือนไข
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ส าคญั(C=conditions) ในการใชรู้ปแบบประกอบดว้ย บุคคล หน่วยงาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3) ประสิทธิภาพของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาท าการประเมิน  
3 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบและพฒันาประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญมีประสิทธิภาพท่ีระดับ        
มากท่ีสุด ขั้นตอนท่ี 2 โดยการสนทนากลุ่มประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ มีประสิทธิภาพท่ีระดบัมาก
ท่ีสุด ขั้นตอนท่ี 3 การทดลอง (try out) ประเมินโดยบุคลากรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา         
มีประสิทธิภาพท่ีระดบัมากท่ีสุด  

พรรณี เส่ียงบุญ (2554) ได้ท าวิจัย เร่ือง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อจัด           
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ  พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู อ าเภอนาดูน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผู ้วิจ ัย และผู ้ร่วมวิจัยมีความรู้ความสามารถ
ด าเนินการตามแผนด าเนินการพฒันา เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 4 ฐาน คือ 
ฐานห้องสมุด ฐานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ฐานสวนป่านานาพนัธ์ุ และฐานสวนเกษตรพอเพียง 
และมีบรรยากาศการเรียนรู้ดีข้ึนเป็นท่ีช่ืนชมของผูม้าเยี่ยมชมครู นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก     
แหล่งเรียนรู้อย่างคุม้ค่า รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ จากการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ      
สภาพและการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ระดับ    
ความพึงพอใจต่อการพฒันา และการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 
  ชนมงคล นอนา (2559) ได้ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นแม่อมกิ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต  2 พบว่า 1) ด้านสภาวะแวดลอ้ม ผลการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้     
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2)  ดา้นปัจจยัน าเขา้   
ผลการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ        
มีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นแม่อมกิ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3)  ด้านกระบวนการ  ผลการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ     
ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นแม่อมกิ  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2  ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 4)  ดา้น   
ผลผลิตผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นแม่อมกิ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก



57 

 

เขต  2  ด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 5)  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียน      
บา้นแม่อมกิ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2  ก่อนและหลงัด าเนินโครงการ  
ปรากฏว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน 6)  ผลการประเมิน             
ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นแม่อมกิ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต  2  พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดบัมาก 
 เนาวลกัษณ์ มุ่งด าเนินกิจ (2559) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าขา้ม
พิทยาคม จงัหวดัชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั มากท่ีสุดในทุกด้าน 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นผลผลิต ดา้นผลกระทบ และ
ดา้นกระบวนการ โดยจ าแนกออกเป็นรายดา้น  ดงัน้ี  1) ดา้นบริบท พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู
นกัเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ
โรงเรียน สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปเหมาะสมส าหรับจดัท าแหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการจดัการศึกษา 
ตามล าดบั 2) ดา้นปัจจยั โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความพร้อมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และการปฏิบติั
กิจกรรมของโครงการ บุคลากรผูรั้บผิดชอบ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ และพร้อมให้
ความร่วมมือด าเนินโครงการ และความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 
จดัสรร ความเพียงพอของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเทคโนโลยี เพื่อสนบัสนุนโครงการ 
ตามล าดับ 3) ด้านกระบวนการโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบงานชดัเจน ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน และให้ขวญัก าลงัใจแก่ผูรั้บผิดชอบ
โครงการสม ่าเสมอ และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินผล ปรับปรุงพฒันาโครงการ 
ตามล าดับ 4) ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าทุกข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เรียงล าดับจากข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปน้อย 3 อนัดับ 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ของโรงเรียนมีบรรยากาศร่มร่ืน สะอาด สวยงาม ส่งเสริม และเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนการสอน ความพึงพอใจในผลส าเร็จของโครงการ และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
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ส าหรับการจดักิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดบั 5) ดา้นผลกระทบ พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มากท่ีสุดทุกขอ้ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ชุมชนไดรับการยกยอ่งเป็น
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี และครูมี
ความสุขกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียน  และชุมชนมี             
ความร่วมมือร่วมใจ และมีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 
  ธงไทย บุตรที (2561) ไดท้  าการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนห้วยปลาไหล ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยปลาไหล ต าบล
คนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพิษณุโลก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 ผลการประเมิน พบว่า 1) การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนห้วยปลาไหล ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    
2) การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนห้วยปลาไหล ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ผลการประเมิน  พบว่า มี          
ความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3) การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนห้วยปลาไหล ด้านปัจจยัน าเข้า (Input evaluation) ผล    
การประเมิน พบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4) การประเมินโครงการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนห้วยปลาไหล ด้าน
กระบวนการ (Process evaluation) ผลการประเมิน พบว่า มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด        
5) การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนห้วยปลาไหล ดา้นผลผลิต (Product evaluation) ผลการประเมินพบวา่ มีประสิทธิผล อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
  มหาหิงค์ สาคร (2560)  ได้ท  าวิจยั เร่ือง การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบวา่ ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาพรวม
มีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง และแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไดแ้ก่ 1) ตอ้งจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ 2) ตอ้งบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 3) ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ 4) ต้องน าผลการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ไปปรับปรุง และพฒันา     
อยา่งต่อเน่ือง  
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อบัดุลอาซีร์ ยาหมาย (2561) ได้ท าการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้ ปีการศึกษา 2561 
พบวา่ 1) ผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้ ปีการศึกษา 2561 
ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้าน
ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมข องวัตถุประสงค์ ด้าน               
ความสอดคล้องกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกัด และด้านความเป็นไปได้ของโครงการก่อน
ด าเนินโครงการ โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดัมี
ค่าเฉ ล่ียสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนด และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า ก ลุ่มครู มี              
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ี สุด และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน มี                
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) ของ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน            
บ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้าน           
ความพร้อมของบุคลากร ดา้นความเพียงพอของงบประมาณ ดา้นวสัดุ อุปกรณ์  และอาคารสถานท่ี 
และดา้นการบริหารจดัการ โดยภาพรวมพบวา่ ผา่นเกณฑภ์าพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ีย
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 3) ผลการประเมินดา้นกระบวนการ 
(Process Evaluation) ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและ
ผูป้กครอง โดยประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนการด าเนินงาน ดา้นการด าเนินการจดักิจกรรม 
ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านการน าผลไปปรับปรุงพฒันา  โดยภาพรวมทั้ ง 3 กลุ่ม         
ท่ีประเมิน พบวา่ ผา่นเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มนกัเรียน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด กลุ่ม
ครู มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และกลุ่มผูป้กครอง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      
4) ผลการประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้ ปีการศึกษา 2561 
หลงัเสร็จส้ินโครงการ โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดงัน้ี 4.1) ดา้นคุณภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยการสอบถามนักเรียน ครู และ
ผูป้กครองทั้ง 3 กลุ่มท่ีประเมินผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ ์    
ท่ีก าหนด และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด กลุ่มครู มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และกลุ่มผูป้กครอง มีระดับ     
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4.2) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้
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แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน และในทอ้งถ่ิน โดยการสอบถามนักเรียนและครู ทั้ง 2 กลุ่มผูป้ระเมิน 
ผา่นเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และกลุ่มครู           
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.3) ด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้ ปีการศึกษา 2561โดยการสอบถามนกัเรียน ครูและผูป้กครอง 
โดยภาพรวม พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มท่ีประเมินผา่นเกณฑภ์าพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกวา่
เกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มนกัเรียน มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด กลุ่มครู มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และกลุ่มผูป้กครอง มีระดับ       
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 4.4) ดา้นความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์ดา้นใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้ปีการศึกษา 2561 โดยการสอบถาม
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 กลุ่มท่ีประเมินผ่านเกณฑ์
ภาพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดัประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือพิจารณาเป็น     
รายกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มนัก เรียน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ก ลุ่มครู มีระดับ                
ความพึงพอใจมากท่ีสุด กลุ่มผูป้กครอง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และกลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด สรุปภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ผลการประเมินสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกรายการ 

งานวจัิยต่างประเทศ 
เชฟเวอร์ (Shaver, Jame.P., 1999)ได้ศึกษาการใช้แหล่งความรู้ในชุมชนเพื่อประกอบ                        

การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา พบว่า ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการสอนการใช ้
แหล่งความรู้ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอนเป็นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนช่วยให ้ 
การเรียนไดผ้ลดี ไดเ้รียนจากของจริง มีความเขา้ใจเน้ือหาวิชามากข้ึนช่วยให้หลกัสูตรมีความหมาย 
และมีประสิทธิภาพดีข้ึน ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์มากกว่าการเรียนในห้องเรียน ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในโครงการต่าง ๆ ท่ีจดัให้มีและการท่ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในโครงการ 
เหล่านั้น ท าให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมอยู่ในระดับสูง เด็กผูเ้รียนมีโอกาส           
ฝึกทกัษะต่าง ๆ กลา้แสดงออกและมีความเป็นผูน้ า 

โรบินสัน (Robinson, Michal., 2002) ได้ท าวิจัยเร่ือง ความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษา                     
และการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืนท่ีมลรัฐนิวฟอร์ดแลน์ ประเทศแคนาดา โดยใช้ประชาชน ผูป้กครอง 
ผูเ้รียน ผูน้ าในชุมชน ผูน้ าองค์กรส่วนท้องถ่ินเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในการจดัการศึกษาควร             
เปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ิน ปราชญ์ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูมี้ความรู้ในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ในชุมชนใกล้
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยระดมความคิดและร่วมกันวางแผนใน           
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การจดัการศึกษาเพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริงในแต่ละชุมชน 

จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การประเมินโครงการเป็น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลของการด าเนินโครงการ ซ่ึงมีความส าคญัมากจะ
ช่วยในการพิจารณาให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการนั้นๆ ซ่ึงการประเมินโครงการมี
หลากหลายรูปแบบ ท่ีน่าสนใจ คือ การประเมินแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม       
ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัยได้ เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้นั้ นมีความส าคัญต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน โดย ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากสถานท่ีจริง ลงมือปฏิบติัจริงจากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
ท าให้สามารถฝึกทกัษะ หรือพฒันาการต่าง ๆ ของผูเ้รียนได ้โดยเฉพาะมีความจ าเป็นมากส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีมีธรรมชาติของร่างกาย และพฒันาการของการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างจากเด็กปกติทัว่ไป ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

กรอบแนวคดิการประเมนิโครงการ 

การประเมินโครงการคร้ังน้ี ได้ก าหนดกรอบแนวคิด โดยประยุกต์ใช้ตามรูปแบบ CIPP 
Model ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 2004)ในการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั รายละเอียด ดงัแผนภาพท่ี 2 
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กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 

ด้าน 
บริบท 

ด้าน 
ปัจจยัเบ้ืองต้น 

ด้าน
กระบวนการ 

ด้าน 
ผลผลติ 

1. สภาพแวดลอ้มและ 
   ความตอ้งการจ าเป็น 
   ของโครงการ 
2. ความสอดคลอ้ง  
    และความเหมาะสม 
    ตามวตัถุประสงค ์
   ของโครงการ 
 

1. ความพร้อม 
    ดา้นบุคลากร 

2. ความพร้อม 
    ดา้นงบประมาณ 
3. ความพร้อม 
    ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 
    และสถานท่ี     
4. ความพร้อม 
   ดา้นการบริหารจดัการ 

1. การวางแผน (Plan) 
2. การลงมือปฏิบติั (Do) 
3. การตรวจสอบ (Check) 
4. การปรับปรุง (Action) 

1. ปริมาณของ 
    แหล่งเรียนรู้ 
2. คุณภาพของ 
    ผูเ้รียน 
3. คุณภาพของ 
    แหล่งเรียนรู้  
  
  
 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ไข/ปรับปรุง 
 

เขียนรายงาน 
  

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 



 
 

 

 

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          
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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 
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(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 ์ 

    
   

 



 

 

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   
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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  
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  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 
 



89 

 

 

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 
   



 

 

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 
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 ภาคผนวก 
 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

 
ภาคผนวก ก รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 
                             โครงการ 
ภาคผนวก ข  รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมประชุมการประเมินดา้นผลผลิต 
ภาคผนวก ค   ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง 
ภาคผนวก ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ 
ภาคผนวก จ หนงัสือเชิญและหนงัสือขอความอนุเคราะห์ 
ภาคผนวก ฉ โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

                                    ประจ าจงัหวดัสุโขทยั และค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
ภาคผนวก ช  ภาพกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการประเมินโครงการดา้นต่างๆ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบคุณภาพ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิโครงการ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
ทีต่รวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินโครงการ 

 

 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์  ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยันเรศวร 
 รศ.ดร.ภาณุวฒัน์ ภกัดีวงศ ์  ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยันเรศวร 
 นายศกัดา เรืองเดช   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
      โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 
 ดร.เฉลิม ฟักอ่อน    ผูท้รงคุณวฒิุ  
      อดีตศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
           ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ  ผูท้รงคุณวุฒิ  

อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
                                                                    เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก    
                                                                  
      
 
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ภาคผนวก ข 
                                                   

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมประชุมเพ่ือประเมนิคุณภาพของแหล่งเรียนรู้  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน                                                             
ทีเ่ข้าร่วมประชุมเพ่ือประเมนิคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 

วนัพธุ ที ่28  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00น. 
ห้องประชุมภูมสุิโข (ทุ่งทะเลหลวง) อ าเภอเมือง จังหวดัสุโขทยั 

*************************************** 
 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์  ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยันเรศวร 
 ผช.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ   
      (ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ดร.วุฒิศกัด์ิ เหล็กค า   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ดร.อนงค ์พืชสิงห์   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ 

นายประจวบ ลงักาวงศ ์  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 นายศกัดา เรืองเดช   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
     โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 
 นางสุรัญจิต วรรณนวล  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

     ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 
ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ  ผูท้รงคุณวุฒิ   

อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 

 ดร.วชุิดา โชคภูเขียว  รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  
    ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 

ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

ข้อที ่
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
1.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั  
     พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
     กบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการ  
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
     กบันโยบายของส านกับริหารงาน 
     การศึกษาพิเศษ ปี 2562 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
     กบันโยบายของสถานศึกษา ปี 2562 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
     กบัแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
     ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั 
     สุโขทยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6.  วตัถุประสงคข์องโครงการมี 
     ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น 
     ของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  +1 0 +1 0 +1 3 0.6 
7.  วตัถุประสงคข์องโครงการมี 
     ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
     ของคณะกรรมการสถานศึกษา   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
     กบัความตอ้งการของผูป้กครอง และครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9.  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
     กบัความตอ้งการของชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10. วตัถุประสงคข์องโครงการมี 
     ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
     ภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีตั้งของ 
     ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความสอดคล้องของ 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 

ข้อที ่ Mean  
กลุ่มสูง 

Mean  
กลุ่มต า่ 

S  
กลุ่มสูง 

S  
กลุ่มต า่ 

กลุ่มสูง/ต า่ 
(25%) 

ค่าจ าแนก t หมายเหตุ 

1 2.41 2.12 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
2 4.58 4.39 4.48 4.29 8 89.55 ใชไ้ด ้
3 4.32 4.23 4.39 4.06 8 51.92 ใชไ้ด ้
4 2.37 2.12 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
5 3.48 2.21 2.36 2.05 8 28.24 ใชไ้ด ้
6 4.52 4.43 4.52 4.33 8 89.03 ใชไ้ด ้
7 4.61 4.26 4.42 4.09 8 51.69 ใชไ้ด ้
8 3.22 2.32 2.32 2.07 8 35.51 ใชไ้ด ้
9 2.24 2.17 2.30 2.03 8 31.12 ใชไ้ด ้
10 4.42 4.35 4.44 4.25 8 90.74 ใชไ้ด ้
        

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม                                                                     10  
2.  จ  านวนผูต้อบ (ฉบบั)                                                                                30 
3.  ความแปรปรวนรายขอ้ (Si)                                                                      0.50 
4.  ความแปรปรวนทั้งฉบบั (St)                                                                    0.53 
5.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                                                                    0.51 
6.  คะแนนเฉล่ียทั้งกลุ่ม (Mean)                                                                    4.53 
7.  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Coefficient Alpha)                   0.75 

Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,  
Chiang Mai.T.053-219267 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

แบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบ้ืองต้น 
  

 

ข้อที ่
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 

ด้านบุคลากร 
1) ผูรั้บผดิชอบโครงการมีความพร้อมใน 

            การด าเนินโครงการ และมีความรู้ใน 
            การด าเนินโครงการ +1 +1 0 +1 0 3 0.6 

2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมท่ีจะใหค้วาม   
ร่วมมือในการท ากิจกรรมการด าเนิน
โครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพร้อมและ 
มีความเขา้ใจในโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ด้านงบประมาณ 
4) งบประมาณมีความพร้อมไดรั้บจดัสรรอยา่ง

เพียงพอในการด าเนินการตามโครงการ +1 +0 +1 +1 0 3 0.6 
5)  งบประมาณมีความพร้อมสามารถเบิกจ่าย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6) งบประมาณมีความพร้อมท่ีจะเอ้ืออ านวย

ความสะดวกต่อการด าเนินการตาม 
โครงการ +1 0 +1 0 +1 3 0.6 

ด้านวสัดุ อุปกรณ์ และสถานที ่
      7)  วสัดุ อุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับ               
           การด าเนินการตามโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
      8)  สภาพภายในอาคารมีความพร้อมส าหรับ 
           การด าเนินการตามโครงการ                 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
      9)  สภาพภายนอกอาคารมีความพร้อมส าหรับ 
           การด าเนินการตามโครงการ           

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 
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ข้อที ่
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
   10)   วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
           และเทคโนโลยมีีความพร้อมทนัสมยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

  11)    วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ 
            และเทคโนโลย ีมีความพร้อมกบั 
            การจดักิจกรรมตามโครงการ 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 
1 

ด้านการบริหารจดัการ        
  12)   มีค  าสัง่ท่ีมีความพร้อมใน 
          การมอบหมายผูรั้บผดิชอบงานต่าง ๆ     
          ในการด าเนินการตามโครงการ   

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

  13)   มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมี 
          ความพร้อมส าหรับการด าเนินการ 
           ตามโครงการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

  14)   ประสานงานดา้นต่าง ๆ มีความพร้อม 
           ส าหรับการด าเนินงานตามโครงการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบ้ืองต้น 

 
ข้อที ่ Mean  

กลุ่มสูง 
Mean  
กลุ่มต า่ 

S  
กลุ่มสูง 

S  
กลุ่มต า่ 

กลุ่มสูง/ต า่ 
(25%) 

ค่าจ าแนก t หมายเหตุ 

1 2.31 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
2 4.43 4.39 4.48 4.29 8 89.55 ใชไ้ด ้
3 4.39 4.23 4.39 4.06 8 51.92 ใชไ้ด ้
4 2.22 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
5 4.28 4.26 4.42 4.09 8 51.69 ใชไ้ด ้
6 4.51 4.43 4.52 4.33 8 89.03 ใชไ้ด ้
7 4.64 4.26 4.42 4.09 8 51.69 ใชไ้ด ้
8 2.21 2.20 2.32 2.07 8 35.51 ใชไ้ด ้
9 2.79 2.17 2.30 2.03 8 31.12 ใชไ้ด ้
10 4.65 4.35 4.44 4.25 8 90.74 ใชไ้ด ้
11 4.38 4.23 4.39 4.06 8 51.92 ใชไ้ด ้
12 2.34 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
13 4.51 4.42 4.51 4.32 8 89.10 ใชไ้ด ้
14 2.91 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบ้ืองต้น                                                                                                                                            
1.  จ  านวนขอ้ของแบบสอบถาม                                                                   14   
2.  จ  านวนผูต้อบ (ฉบบั)                                                                               30 
3.  ความแปรปรวนรายขอ้ (Si)                                                                     0. 64 
4.  ความแปรปรวนทั้งฉบบั (St)                                                                   0.81 
5.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                                                                    0.69 
6.  คะแนนเฉล่ียทั้งกลุ่ม (Mean)                                                                   4.24 
7.  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Coefficient Alpha)                  0.89 

Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,  
Chiang Mai.T.053-219267 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

 

แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ 
 

 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 

การวางแผน (Plan) 
1)  มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั 
     เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการ 
      โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2)  มีการวางแผนเตรียมความพร้อมดา้น 
     ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการด าเนินงานตาม 
     โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3)  มีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การลงมือปฏบิัต ิ(Do) 
 4) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
     สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั  
     โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  
     ผูป้กครองและครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
 5) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
     สวนพฤกษศาสตร์ โดยการมี 
     ส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
      และครู +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
6)  มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
     สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพ่อ อยา่ง    
    พอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมของ  
     ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
 7) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
     สวนหยอ่ม โดยการมีส่วนร่วมของ  
   ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
 8) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้หอ้ง 
     สมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ โดยการมีส่วน    
     ร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9)  มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
     หอ้งศูนยก์ระจายส่ือโดยการมีส่วน 
     ร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
10) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
     ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ    
     โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  
     ผูป้กครองและครู        
11) มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้  
     สนามกีฬาเปตอง เพ่ือสุขภาพ โดย     
     การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
     และครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การตรวจสอบ (Check) 
12) มีคณะกรรมการนิเทศ ก ากบัติดตาม 
     และประเมินผลการด าเนินโครงการ   
     อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
13) มีการประเมินผลการพฒันา 
      แหล่งเรียนรู้เป็นระยะและต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
14)มีการประเมินผลพฒันาการของ 
     ผูเ้รียนก่อน-หลงัการใชบ้ริการ 
     แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งเรียนรู้ 
     ท่ีพฒันาข้ึนตามโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
การปรับปรุง (Action) 
15)  ใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง 
       ระหวา่งด าเนินโครงการเม่ือ 
       เกิด ปัญหาหรือมีอปุสรรค 
       เพื่อปรับปรุงและพฒันา +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
 16) ยกยอ่งชมเชยผูรั้บผิดชอบโครงการ 
        ท่ีมีผลการด าเนินโครงการท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ 
 
ข้อที ่ Mean  

กลุ่มสูง 
Mean 
กลุ่มต า่ 

S  
กลุ่มสูง 

S  
กลุ่มต า่ 

กลุ่มสูง/ต า่ 
(25%) 

ค่าจ าแนก t หมายเหตุ 

1 2.23 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
2 4.41 4.39 4.48 4.27 8 89.55 ใชไ้ด ้
3 4.35 4.23 4.39 4.06 8 51.92 ใชไ้ด ้
4 2.27 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
5 4.31 4.26 4.42 4.09 8 51.69 ใชไ้ด ้
6 4.58 4.43 4.52 4.33 8 89.03 ใชไ้ด ้
7 4.37 4.26 4.42 4.09 8 51.69 ใชไ้ด ้
8 2.64 2.20 2.32 2.07 8 35.51 ใชไ้ด ้
9 2.39 2.17 2.30 2.03 8 31.12 ใชไ้ด ้
10 4.54 4.35 4.44 4.25 8 90.74 ใชไ้ด ้
11 476 4.23 4.39 4.06 8 51.92 ใชไ้ด ้
12 2.61 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
13 4.58 4.42 4.51 4.32 8 89.10 ใชไ้ด ้
14 2.82 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
15 2.96 2.21 2.33 2.08 8 34.51 ใชไ้ด ้
16 2.36 2.20 2.32 2.07 8 35.51 ใชไ้ด ้

  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ                                                                                                                                          
1.  จ  านวนขอ้ของแบบสอบถาม                                                                    16 
2.  จ  านวนผูต้อบ (ฉบบั)                                                                                30 
3.  ความแปรปรวนรายขอ้ (Si)                                                                      0.64 
4.  ความแปรปรวนทั้งฉบบั (St)                                                                    0.49 
5.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                                                                    0.81 
6.  คะแนนเฉล่ียทั้งกลุ่ม (Mean)                                                                    3.63 
7.  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Coefficient Alpha)                   0.90 

Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8, 
Chiang Mai.T.053-219267  
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

ด้านผลผลติ 
แบบประเมนิความสามารถของผู้เรียนก่อน-หลงั การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 

 ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ สวนกระตุ้นประสาทสัมผสั 
1) สามารถยนืโดยอิสระดว้ยขา 
    ทั้งสองขา้งได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2) สามารถเดินบนเส้นทางท่ี 
    ก าหนดได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3) สามารถเดินข้ึน – ลง พื้นท่ี 
    ต่างระดบัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4) สามารถกระโดดสองขาได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5) สามารถกระโดดจากท่ีสูงลงสู่ 
    ท่ีต  ่าได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6) รู้จกัสภาพผวิสัมผสั ร้อน-เยน็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7) สามารถเปรียบเทียบขนาดของ 
    วตัถุท่ีมีความสั้น – ยาว  
    เลก็ – ใหญ่ กวา้ง – แคบได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8) สามารถเปรียบเทียบระยะทาง 
    ใกล-้ไกลได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9) สามารถเปรียบเทียบ 
    ความสูง – ต ่า ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10) สามารถเปรียบเทียบลกัษณะ 
      ของพื้นผวิสัมผสัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกศาสตร์ 
11) ช้ีบอกช่ือของตน้ไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
12) ช้ีบอกส่วนประกอบของตน้ไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
13)  สามารถบอกวธีิการดูแล และ 
       รดน ้าตน้ไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
14) สามารถบอกขั้นตอน หรือ    
      วธีิการดูแลตน้ไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
15) มีความรับผดิชอบในการดูแล 
      ตน้ไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
16) ช้ีบอกกล่ิน สี และลกัษณะของ 
      ดอกไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้สวนครัว ร้ัวกินได้ ตามรอยพ่ออย่างพอเพยีง 
17) สามารถเตรียมพื้นท่ี และเตรียม 
      ดินส าหรับปลูกได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
18) สามารถจดัหาพนัธ์ุผกัท่ีจะใช ้
       ในการปลูกได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
19) บอกขั้นตอนวธีิการปลูกผกั 
      สวนครัว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
20) สามารถปลูกผกัสวนครัวได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
21) สามารถใชอุ้ปกรณ์การปลูกผกั 
      สวนครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
22)  สามารถดูแลแปลงผกัของ 
      ตนเองได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
23) สามารถเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ  
      เขา้ท่ีหลงัจากใชง้านแลว้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
24) สามารถจ าแนกผกั และผลไม ้ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ สวนหย่อม 
25) สามารถเล่นโดยใชจิ้นตนาการ 
      กบัส่ิงของท่ีอยูใ่นสวนหยอ่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
26) สามารถเล่นอยา่งอิสระ และ 
      เป็นกลุ่มอยา่งมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
27) สามารถรับรู้ และแสดงออก 
      ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
28) มีความเสียสละ เช่น แบ่งปันให ้
      เพื่อนๆ เล่น กบัส่ิงของท่ีเล่น 
      บริเวณสวนหยอ่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
29) สามารถบอกส่ิงของจ าลอง 
      ต่าง ๆ อยูใ่นสวนหยอ่มได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
30) สามารถปฎิบติัตามกฎกติกา  
      การใชส้วนหยอ่ม เป็นตน้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดเคล่ือนที ่มีชีวติ 
31) สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
32) สามารถปฎิบติัตามกฎกติกา  
      ของการใชห้้องสมุดเคล่ือนท่ีมีชีวติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
33) สามารถเลือกหนงัสือท่ีตนเอง 
      ชอบได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
34) สามารถหยบิหนงัสือท่ีตนเอง 
      ชอบได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
35) สามารถเก็บหนงัสือท่ีตนเอง 
      อ่านเสร็จเขา้ท่ีได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
36) สามารถบอกขั้นตอนใน 
      การยมืหนงัสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์กระจายส่ือ 
37)  ช้ีบอกพยญัชนะไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
38)  ช้ีบอกสระในภาษาไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
39)  ช้ีบอกวรรณยกุตใ์นภาษาไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
40)  อ่านออกเสียงพยญัชนะได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
41)  อ่านออกเสียงสระได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
42)   อ่านออกเสียงวรรณยกุตไ์ด ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
43)  เขียนพยญัชนะไทยได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 
44) สามารถหุงขา้วได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
45) สามารถแต่งกายได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
46) สามารถซกัเส้ือผา้ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
47) สามารถท าความสะอาดหลงั 
      ขบัถ่ายได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
48) สามารถดูแลสุขอนามยัของ 
      ตนเองได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
49) สามารถเก็บส่ิงของต่าง ๆ  เขา้ท่ีได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
50) สามารถกวาดบา้นได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
51) สามารถถูบา้นได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
52) สามารถปูท่ีนอนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
53) สามารถเก็บท่ีนอนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้บริการแหล่งเรียนรู้ สนามเปตองเพ่ือสุขภาพ 
54) สามารถเล่นกีฬาเปตองได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
55) สามารถเล่นตามกติกาได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
56) สามารถเล่นอิสระได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
57) สามารถเล่นกบัเพื่อนหน่ึงต่อ 
     หน่ึงได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
58) สามารถเล่นกบัเพื่อนเป็นกลุ่ม  
      2 – 3 คน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
59) สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง 
      เหมาะสม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 
 

IOC 1 2 3 4 5 
60)  สามารถปฏิบติัตามกติกาหรือ 
      มารยาทของกีฬาเปตองได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความสามารถของผู้เรียน 
ก่อน-หลัง การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

ข้อที ่ Mean  
กลุ่มสูง 

Mean  
กลุ่มต า่ 

S  
กลุ่มสูง 

S  
กลุ่มต า่ 

กลุ่มสูง/ต า่ 
(25%) 

ค่าจ าแนก t หมายเหตุ 

1 2.10 1.80 2.10 1.50 .236 12.25 ใชไ้ด ้
2 2.00 1.90 2.17 1.63 .120 14.62 ใชไ้ด ้
3 1.87 1.73 2.03 1.44 .030 12.10 ใชไ้ด ้
4 2.32 2.03 2.35 1.72 -.330 13.10 ใชไ้ด ้
5 2.17 2.06 2.35 1.72 .128 13.10 ใชไ้ด ้
6 2.13 2.00 2.39 1.74 -.491 13.04 ใชไ้ด ้
7 2.49 2.03 2.34 1.66 -.067 12.04 ใชไ้ด ้
8 2.47 2.16 2.37 1.70 -.100 12.52 ใชไ้ด ้
9 2.36 2.10 2.45 1.89 -.162 15.89 ใชไ้ด ้
10 4.52 4.23 2.42 1.78 .408 13.61 ใชไ้ด ้
11 4.84 3.96 4.55 3.91 .170 27.01 ใชไ้ด ้
12 3.49 2.20 4.25 3.68 .318 28.40 ใชไ้ด ้
13 2.64 1.90 2.48 1.92 .163 15.83 ใชไ้ด ้
14 2.56 2.00 2.43 1.77 .167 13.00 ใชไ้ด ้
15 4.01 2.10 2.34 1.66 .035 12.04 ใชไ้ด ้
16 4.59 4.13 2.06 1.48 .364 12.50 ใชไ้ด ้
17 3.65 1..90 2.43 1.77 -.123 13.00 ใชไ้ด ้
18 3.54 1.90 2.34 1.66 .251 12.04 ใชไ้ด ้
19 3.20 2..10 2.30 1.63 .056 12.10 ใชไ้ด ้
20 3.50 2.00 2.20 1.60 .297 12.96 ใชไ้ด ้
21 2.95 2.00 2.42 1.78 .088 13.61 ใชไ้ด ้
22 2.78 2.10 2.42 1.78 .228 13.61 ใชไ้ด ้
23 2.53 2.03 2.37 1.70 -.259 12.52 ใชไ้ด ้
24 3.10 2.03 2.35 1.72 .017 13.10 ใชไ้ด ้
25 3.05 2.10 2.42 1.78 .408 13.61 ใชไ้ด ้
26 2.63 1.90 2.23 1.57 .567 11.76 ใชไ้ด ้
27 3.20 2.00 2.33 1.67 .030 12.58 ใชไ้ด ้
28 3.00 2.10 2.42 1.78 .408 13.61 ใชไ้ด ้
29 4.50 4.33 4.45 3.81 .009 26.31 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่ Mean  
กลุ่มสูง 

Mean  
กลุ่มต า่ 

S  
กลุ่มสูง 

S  
กลุ่มต า่ 

กลุ่มสูง/ต า่ 
(25%) 

ค่าจ าแนก t หมายเหตุ 

30 
31 

2.20 
2.50 

1.90 
1.90 

2.20 
2.23 

1.60 
1.57 

.199 

.171 
12.96 
11.76 

ใชไ้ด ้
ใชไ้ด ้

32 3.00 2.10 2.42 1.78 .161 13.61 ใชไ้ด ้
33 3.10 2.00 2.60 1.95 -.124 13.90 ใชไ้ด ้
34 3.35 2.00 2.60 1.95 0.44 13.90 ใชไ้ด ้
35 2.47 1.76 2.61 1.95 0.10 11.27 ใชไ้ด ้
36 2.38 1.90 2.61 1.95 0.57 11.76 ใชไ้ด ้
37 3.62 2.00 2.61 1.96 0.03 12.58 ใชไ้ด ้
38 3.23 2.10 2.62 1.96 0.41 13.61 ใชไ้ด ้
39 4.10 3.96 2.62 1.96 0.26 26.87 ใชไ้ด ้
40 2.13 1.90 2.63 1.97 0.20 12.96 ใชไ้ด ้
41 2.36 1.90 2.63 1.97 0.17 11.76 ใชไ้ด ้
42 3.32 2.10 2.64 1.97 0.16 13.61 ใชไ้ด ้
43 3.31 2.00 2.64 1.98 -0.12 13.90 ใชไ้ด ้
44 2.43 2.00 2.64 1.98 0.44 13.90 ใชไ้ด ้
45 2.32 1.76 2.65 1.98 0.10 11.27 ใชไ้ด ้
46 2.48 1.90 2.65 1.99 0.57 11.76 ใชไ้ด ้
47 2.14 2.00 2.66 1.99 0.03 12.58 ใชไ้ด ้
48 3.10 2.10 2.66 1.99 0.41 13.61 ใชไ้ด ้
49 2.21 1.76 2.67 1.99 0.10 11.27 ใชไ้ด ้
50 2.34 1.90 2.67 2.00 0.57 11.76 ใชไ้ด ้
51 3.15 2.00 2.67 2.00 0.03 12.58 ใชไ้ด ้
52 3.10 2.1 2.68 2.00 0.41 13.61 ใชไ้ด ้
53 4.10 3.80 2.68 2.01 0.41 13.61 ใชไ้ด ้
54 2.10 1.90 2.69 2.01 -0.14 28.37 ใชไ้ด ้
55 3.00 2.00 2.69 2.01 0.41 13.61 ใชไ้ด ้
56 3.14 2.10 2.70 2.02 -0.11 27.35 ใชไ้ด ้
57 2.5 1.90 2.70 2.02 0.57 11.76 ใชไ้ด ้
58 3.5 2.00 2.70 2.02 0.03 12.58 ใชไ้ด ้
59 2.98 2.10 2.71 2.03 0.41 13.61 ใชไ้ด ้
60 2.34 2.10 2.71 2.03 0.41 13.61 ใชไ้ด ้



125 
 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความสามารถของผู้เรียนก่อน-หลัง การใช้บริการ 
แหล่งเรียนรู้                                                                                                                                            

  

1. จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม                                                                    60  
2. จ านวนผูต้อบ (ฉบบั)                                                                                30 
3. ความแปรปรวนรายขอ้ (Si)                                                                      0.5 
4. ความแปรปรวนทั้งฉบบั (St)                                                                    0.43 
5. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                                                                    0.19 
6. คะแนนเฉล่ียทั้งกลุ่ม (Mean)                                                                    2.20 
7. ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Coefficient Alpha)                  0.71  

Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,  
Chiang Mai.T.053-219267 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

 
ประเด็นการประเมนิคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

ประเดน็การสนทนา 
ผู้เช่ียวชาญ SUM 

(N) 

 

IOC 1 2 3 4 5 
1. แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง 
    มีความปลอดภยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2. แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง                        
    มีความทนทาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3. แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง 
    มีความสวยงาม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4. แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง 
    มีความเป็นประโยชน ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ภาคผนวก ง 
                                    เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิโครงการ 
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 เคร่ืองมือส าหรับการประเมิน (ก่อนด าเนินโครงการ) 

ด้านบริบท และด้านปัจจัยเบ้ืองต้น 
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แบบสอบถามความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  

ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีจ  านวน 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที ่2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ก่อน
ด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ครู 
 
ตอนที ่1  สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน (   ) ตามสถานภาพท่ีเป็นจริง 
 

1. เพศ (   ) ชาย  (   ) หญิง  

2. อาย ุ (   ) 20 – 30 ปี (   ) 31 – 40 ปี (   ) 41 ปีข้ึนไป 

3. ต าแหน่ง  (   ) ครู   (   ) พนกังานราชการ  
 
ตอนที ่2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องโครงการพฒันา 
                แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในรายการท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน โดยตวัเลข 
                ในหวัตารางมีความหมาย 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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ที ่ รายการ  
ระดบัความสอดคล้อง 

5  4 3 2  1 
1 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
     

2 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
กบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 

     

3 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
กบันโยบายของส านกับริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ ปี 2562 

     

4 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
กบันโยบายของสถานศึกษา ปี 2562 

     

5 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
กบัแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั 
สุโขทยั 

     

6 วตัถุประสงคข์องโครงการมี 
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น 
ของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

     

7 วตัถปุระสงคข์องโครงการมี 
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา   

     

8 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของผูป้กครอง และครู 

     

9 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของชุมชน 

     

10 วตัถุประสงคข์องโครงการมี 
ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีตั้งของ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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แบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบ้ืองต้น 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั ปีการศึกษา 2562 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีจ  านวน 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที ่2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินโครงการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ครู 
 
ตอนที ่1  สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน (   ) ตามสถานภาพท่ีเป็นจริง 
 

1. เพศ       (   ) ชาย  (   ) หญิง  

2. อาย ุ       (   ) 20 – 30 ปี (   ) 31 – 40 ปี                (   ) 41 ปีข้ึนไป 

3. ต าแหน่ง  (   ) ครู                        (   ) พนกังานราชการ  

ตอนที ่2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินโครงการพฒันา   
  แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในรายการท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านโดยตวัเลข 
ในหวัตารางมีความหมาย 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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ที ่ รายการ 
ระดบัความพร้อม 

5  4 3 2  1 

ด้านบุคลากร 
1 ผูรั้บผดิชอบโครงการมีความพร้อมใน 

การด าเนินโครงการ และมีความรู้ใน 
การด าเนินโครงการ 

     

2  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมท่ีจะใหค้วาม   
ร่วมมือในการท ากิจกรรมการด าเนิน
โครงการ 

     

3 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพร้อมและ 
มีความเขา้ใจในโครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

     

 ด้านงบประมาณ 
4 งบประมาณมีความพร้อมไดรั้บจดัสรร

อยา่งเพียงพอในการด าเนินการตาม
โครงการ 

     

5 งบประมาณมีความพร้อมสามารถ
เบิกจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ 

     

6 งบประมาณมีความพร้อมท่ีจะ
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการ
ด าเนินการตาม โครงการ 

     

ด้านวสัดุ อุปกรณ์และสถานที ่
7 วสัดุ อุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับ               

การด าเนินการตามโครงการ 
     

8 สภาพภายในอาคารมีความพร้อม
ส าหรับการด าเนินการตามโครงการ                 

     

9 สภาพภายนอกอาคารมีความพร้อม
ส าหรับการด าเนินการตามโครงการ           

     

10 วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
 และเทคโนโลยมีีความพร้อมทนัสมยั 

     

11 วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลย ีมีความ
พร้อมกบัการจดักิจกรรมตามโครงการ 
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ที ่ รายการ 
ระดบัความพร้อม 

5  4 3 2  1 

ด้านการบริหารจดัการ 
12  มีค  าสัง่ท่ีมีความพร้อมใน 

การมอบหมายผูรั้บผิดชอบงานต่าง ๆ     
ในการด าเนินการตามโครงการ   

     

13  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมี 
 ความพร้อมส าหรับการด าเนินการ 
 ตามโครงการ 

     

14  ประสานงานดา้นต่าง ๆ มีความพร้อม 
 ส าหรับการด าเนินงานตามโครงการ 
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เคร่ืองมือส าหรับประเมิน (ระหว่างด าเนินการโครงการ) 
ด้านกระบวนการ 
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แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย   

ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีจ  านวน 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที ่2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการระหวา่งการด าเนิน
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ครู 
 
ตอนที ่1  สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน (   ) ตามสถานภาพท่ีเป็นจริง 
 

1. เพศ       (   ) ชาย  (   ) หญิง  

2. อาย ุ       (   ) 20 – 30 ปี (   ) 31 – 40 ปี                (   ) 41 ปีข้ึนไป 

3. ต าแหน่ง  (   ) ครู                        (   ) พนกังานราชการ  

ตอนที ่2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัตามกระบวนการระหวา่งการ
ด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั    

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในรายการท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านโดยตวัเลข 

มีความหมาย 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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ที ่ รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

5  4 3 2  1 

การวางแผน (Plan) 
1  มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั

เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการโครงการ 
 พฒันาแหล่งเรียนรู้        

2 มีการวางแผนเตรียมความพร้อมดา้น
ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการด าเนินงานตาม
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้      

3 มีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการตาม
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้      

การลงมือปฏิบัต ิ(Do) 
4 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 

สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั โดย 
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง
และครู      

5 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียน ผูป้กครองและครู      

6 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่อยา่ง
พอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
ผูป้กครองและครู      

7 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 
สวนหยอ่ม โดยการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู      

8 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้
หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติโดยการมีส่วน
ร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครองและครู      

9 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้หอ้ง
ศูนยก์ระจายส่ือโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน ผูป้กครองและครู 
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ที ่ รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

5  4 3 2  1 
10 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติโดย
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง
และครู      

11 มีการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้  
สนามกีฬาเปตอง เพ่ือสุขภาพ โดย 
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูป้กครอง
และครู      

การตรวจสอบ (Check) 
12 มีคณะกรรมการนิเทศ ก ากบัติดตาม

และประเมินผลการด าเนินโครงการ
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ      

13 มีการประเมินผลการพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ประเมินเป็นระยะ  
และต่อเน่ือง      

14 มีการประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียน
ก่อน-หลงัการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ทุก
แหล่งเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามโครงการ      

การปรับปรุง (Action) 
15 ใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งด าเนินโครงการเม่ือเกิด ปัญหา
หรือมีอุปสรรคเพื่อปรับปรุงและพฒันา      

16 ยกยอ่งชมเชยผูรั้บผดิชอบโครงการ 
ท่ีมีผลการด าเนินโครงการท่ีดี      
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เคร่ืองมือส าหรับการประเมิน (หลงัส้ินสุดโครงการ) 

ด้านผลผลติ 
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แบบตรวจสอบรายการปริมาณของแหล่งเรียนรู้  
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

*************************************************** 

 
ค าช้ีแจง  ใหท้  าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในตารางแสดงผลของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้น

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั  
 

 
ที่ 

 
แหล่งเรียนรู้ 

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

1 สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั    
2 สวนพฤกษศาสตร์      
3 สวนครัว ร้ัวกินได ้ 

 “ตามรอยพอ่  
   อยา่งพอเพียง” 

   

4 สวนหยอ่ม     
5 หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต    
6 หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ    
7 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้ ทกัษะ 
การด ารงชีวติ 

   

8 
 

สนามกีฬาเปตอง   
เพื่อสุขภาพ  

   

ปริมาณของแหล่งเรียนรู้    
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แบบประเมินความสามารถของผู้เรียน ก่อน – หลงั  
การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ของศูนย์การศึกษาพเิศษ  ประจ าจังหวดัสุโขทยั   
 

ช่ือ.................................................................................................................................................... 
วนัทีป่ระเมินก่อนการพฒันา..........................อายุ.........................ปี................เดือน……………… 
วนัทีป่ระเมินก่อนการพฒันา..........................อายุ.........................ปี................เดือน……………… 
ประเภทความพกิาร........................................................................................................................ 
ลกัษณะความพกิาร........................................................................................................................ 

เกณฑ์ระดับความสามารถของผู้เรียน 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 

 

พฤติกรรมทีค่าดหวงั 

ระดับ
ความสามารถ  

ก่อน  

คะแนน 
ความสามารถ 

ก่อนใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ
ความสามารถ 

หลงั  

คะแนน
ความสามารถ

หลงัใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. สวนกระตุ้นประสาทสัมผสั 

1) สามารถยนืโดยอิสระดว้ย    
    ขาทั้งสองขา้งได ้

            

2) สามารถเดินบนเส้นทางท่ี 
     ก าหนดได ้

            

3) สามารถเดินข้ึน – ลง พื้นท่ี 
    ต่างระดบัได ้

            

4) สามารถกระโดดสองขาได ้             

5) สามารถกระโดดจากท่ีสูง   
    ลงสู่ท่ีต ่าได ้

            

6) รู้จกัสภาพผวิสัมผสั 

    ร้อน-เยน็ 

            

7) สามารถเปรียบเทียบขนาด   
    ของวตัถุท่ีมีความสั้น – ยาว  
     เลก็ – ใหญ่ กวา้ง – แคบได ้

            

8) สามารถเปรียบเทียบ      
     ระยะทางใกล-้ไกลได ้

            

9) สามารถเปรียบเทียบ 
    ความสูง – ต ่า ได ้

            

10) สามารถเปรียบเทียบ 

      ลกัษณะของพื้นผวิ 

      สัมผสัได ้

            

รวม 
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พฤติกรรมทีค่าดหวงั 

ระดับ
ความสามารถ  

ก่อน  

คะแนน 
ความสามารถ 

ก่อนใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ
ความสามารถ 

หลงั  

คะแนน
ความสามารถ

หลงัใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. สวนพฤกษศาสตร์ภายในสถานศึกษา 
11) ช้ีบอกช่ือของตน้ไม ้ได ้
      อยา่งนอ้ย 3 ชนิดข้ึนไป 

            

12) ช้ีบอกส่วนประกอบของ 
      ตน้ไม ้

            

13) สามารถบอกวธีิการดูแล  
      และรดน ้าตน้ไม ้

            

14) สามารถบอกขั้นตอน หรือ 
      วธีิการดูแลตน้ไม ้

            

15) มีความรับผดิชอบใน 
      การดูแลตน้ไม ้

            

16) ช้ีบอกกล่ิน สี และลกัษณะ 
      ของดอกไม ้

            

รวม             

3. สวนครัวร้ัวกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพยีง” 

17) สามารถเตรียมพื้นท่ี และ 
     เตรียมดินส าหรับปลูกได ้

            

18) สามารถจดัหาพนัธ์ุผกัท่ี 
      จะใชใ้นการปลูกได ้

            

19) บอกขั้นตอนวธีิการ 
      ปลูกผกัสวนครัว 

            

20) สามารถปลูกผกัสวนครัวได ้             

21) สามารถใชอุ้ปกรณ์ 

     การปลูกผกัสวนครัวได ้
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พฤติกรรมทีค่าดหวงั 

ระดับ
ความสามารถ  

ก่อน  

คะแนน 
ความสามารถ 

ก่อนใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ
ความสามารถ 

หลงั  

คะแนน
ความสามารถ

หลงัใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

22)  สามารถดูแลแปลงผกัของ 

       ตนเองได ้

            

23) สามารถเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ  
     เขา้ท่ีหลงัจากใชง้านแลว้ 

            

24) สามารถจ าแนกผกั และ 

     ผลไม ้ได ้

            

รวม             

4. สวนหย่อมภายในศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

25) สามารถเล่นโดยใช ้

      จินตนาการกบัส่ิงของท่ีอยู ่
      ในสวนหยอ่ม 

            

26) สามารถเล่นอยา่งอิสระ  
     และเป็นกลุ่มอยา่งมี 

     ความสุข 

            

27) สามารถรับรู้ และ 
     แสดงออกทางอารมณ์ได ้

     อยา่งเหมาะสม 

            

28) มีความเสียสละ เช่น  
     แบง่ปันใหเ้พื่อนๆ เล่น  
      กบัส่ิงของท่ีเล่นบริเวณ 
     สวนหยอ่ม 

            

29) สามารถบอกส่ิงของ 
     จ  าลองต่าง ๆ อยูใ่น 
     สวนหยอ่มได ้
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พฤติกรรมทีค่าดหวงั 

ระดับ
ความสามารถ  

ก่อน  

คะแนน 
ความสามารถ 

ก่อนใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ
ความสามารถ 

หลงั  

คะแนน
ความสามารถ

หลงัใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

30) สามารถปฎิบติัตามกฎ 

     กติกา การใชส้วนหยอ่ม 

      เป็นตน้ 

            

รวม             

5. ห้องสมุดเคล่ือนที ่มีชีวติ 

31) สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้             

32) สามารถปฎิบติัตามกฎ 

      กติกาของการใชห้อ้งสมุด    
      เคล่ือนท่ี มีชีวติ 

            

33) สามารถเลือกหนงัสือ 

      ท่ีตนเองชอบได ้

            

34) สามารถหยบิหนงัสือท่ี 

      ตนเองชอบได ้

            

35) สามารถเก็บหนงัสือท่ี 

      ตนเองอ่านเสร็จเขา้ท่ีได ้

            

36) สามารถบอกขั้นตอนใน 

      การยมืหนงัสือ 

            

รวม             

6. ศูนย์กระจายส่ือ 

37) ช้ีบอกพยญัชนะไทย             

38) ช้ีบอกสระในภาษาไทย             

39) ช้ีบอกวรรณยกุตใ์นภาษาไทย             

40) อ่านออกเสียงพยญัชนะได ้             

41) อ่านออกเสียงสระได ้             
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พฤติกรรมทีค่าดหวงั 

ระดับ
ความสามารถ  

ก่อน  

คะแนน 
ความสามารถ 

ก่อนใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ
ความสามารถ 

หลงั  

คะแนน
ความสามารถ
หลงัใช้บริการ 
แหล่งเรียนรู้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

42)  อ่านออกเสียงค าท่ี 
       ผสมวรรณยกุตไ์ด ้

            

43) เขียนพยญัชนะไทยได ้             

รวม             

7. ศูนย์การเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 

44) สามารถหุงขา้วได ้             

45) สามารถแต่งกายได ้             

46) สามารถซกัเส้ือผา้ได ้             

47) สามารถท าความสะอาด 
     หลงัขบัถ่ายได ้

            

48) สามารถดูแลสุขอนามยั 
     ของตนเองได ้

            

49) สามารถเก็บส่ิงของต่าง ๆ  
     เขา้ท่ีได ้

            

50) สามารถกวาดบา้นได ้             

51) สามารถถูบา้นได ้             

52) สามารถปูท่ีนอนได ้             

53) สามารถเก็บท่ีนอนได ้             

รวม             

8. สนามกฬีาเปตองเพ่ือสุขภาพ 

54) สามารถเล่นกีฬาเปตองได ้             

55) สามารถเล่นอิสระได ้             

56) ช้ีบอกอุปกรณ์กีฬา 
     เปตองได ้
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พฤติกรรมทีค่าดหวงั 

ระดับ
ความสามารถ  

ก่อน  

คะแนน 
ความสามารถ 

ก่อนใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ
ความสามารถ 

หลงั  

คะแนน
ความสามารถ
หลงัใช้บริการ 
แหล่งเรียนรู้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

57) สามารถเล่นกบัเพื่อนหน่ึง 
     ต่อหน่ึงได ้

            

58) สามารถเล่นกบัเพื่อน 
     เป็นกลุ่ม  2 – 3 คน 

            

59) สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
     อยา่งเหมาะสม 

            

60) สามารถปฏิบติัตามกติกา 
     หรือมารยาทของกีฬาเ 
     ปตองได ้

            

รวม             

รวมทั้งส้ิน             
 

                            ลงช่ือ........................................................ครู/ผูป้กครอง 

(.......................................................) 
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แบบสรุปผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน ก่อน – หลงั  
การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ของศูนย์การศึกษาพเิศษ  ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

 

แหล่งเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 

ผลต่าง 
 พฒันาการ 

ของผู้เรียน 

 (ร้อยละ) 

ก่อนการใช้
บริการ 

แหล่งเรียนรู้ 

หลงัการใช้
บริการแหล่ง

เรียนรู้ 
1. สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั     
2. สวนพฤกษศาสตร์ภายใน 
    สถานศึกษา 

    

3. สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่  
     อยา่งพอเพียง” 

    

4. สวนหยอ่มภายในศูนย ์
    การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดั 
   สุโขทยั 

    

5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต     
6. ศูนยก์ระจายส่ือ     
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะ 
   การด ารงชีวติ 

    

8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ     

ความก้าวหน้าพฒันาการของผู้เรียน โดยเฉลี่ย  
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(ตัวอย่าง)ตารางบันทกึการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………......………… 

ช่ือ-สกุล นักเรียน..............................................................................................ประเภทความพกิาร.................................................................................................. 

วนั เดือน ปี  พฤติกรรมทีค่าดหวงั  
คร้ังที่ 

พฤติกรรมทีพ่บ ครูผู้รับผดิชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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แบบบันทึกผลการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือแหล่งเรียนรู้…………………………………………………………………......………… 

ประเภทความพกิาร.................................................................................................. 
 

ช่ือ-สกุล นักเรียน พฤติกรรมทีค่าดหวงั 
จ านวน 
คร้ังทีใ่ช้ 

พฤติกรรมของนักเรียน พฒันาการ 
ของนักเรียน ก่อนใช้ หลงัใช้ 
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ประเด็นการประเมนิคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

ในการประชุม วนัที ่28  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมภูมิสุโข (ทุ่งทะเลหลวง) ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในตารางตามความท่ีเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

แหล่งเรียนรู้ 

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ความปลอดภัย ความทนทาน  ความสวยงาม ความเป็นประโยชน์ 

ปลอดภยั 
ไม่ 

ปลอดภยั 
ทนทาน 

ไม่ 
ทนทาน 

สวยงาม 
ไม่

สวยงาม 
มี 

ประโยชน์ 
ไม่ม ี

ประโยชน์ 

1. สวนกระตุน้ประสาท 
    สมัผสั 

        

2. สวนพฤกษศาสตร์           

3. สวนครัว ร้ัวกินได ้   
    ตามรอยพอ่ อยา่ง 
    พอเพียง” 

        

4. สวนหยอ่ม          
5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ         
6. หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ         
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะ 
    การด ารงชีวติ 

        

8. สนามกีฬาเปตอง 
    เพื่อสุขภาพ  

        

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 

           (.............................................) 
                                                                                                 ผูท้รงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก จ 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม  
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ท่ี ศธ 04007.740/ว 683           ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                                         
                                                                                        197 หมู่ 7  ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง            
                                                                                        จงัหวดัสุโขทยั  64000 
                                                                   1 ธนัวาคม 2561  

 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการประเมินโครงการ  

 

เรียน      ..................................................................................................................................... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เคร่ืองมือท่ีใช ้ จ านวน   1  ชุด 
 

ดว้ยศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไดจ้ดัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั และจดัให้มีการประเมินโครงการในทุกดา้น 
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู ้เช่ียวชาญ และช่วยตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ใน           
การประเมินโครงการ ตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือน้ี และขอความอนุเคราะห์ท่านส่งเคร่ืองมือ
ท่ีตรวจสอบแลว้กลบัมาท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 
  

                                                                 (นางพทัธยา  ชนะพนัธ์) 
               ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                  

งานธุรการ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 0 5564 5297 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08 6448 2865 
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ส าเนาหนงัสือตามรายช่ือแนบ            
     1. รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์  ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
              มหาวทิยาลยันเรศวร 
      2. รศ.ดร.ภาณุวฒัน์ ภกัดีวงศ ์         ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
               มหาวทิยาลยันเรศวร 
      3. นายศกัดา เรืองเดช            ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 
               โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 
      4. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน                 ผูท้รงคุณวฒิุ  
      อดีตศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

               ประถมศึกษาล าพูน เขต 1                             
      5. ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ                 ผูท้รงคุณวุฒิ  

อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7                         
                                                                   จงัหวดัพิษณุโลก 
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ท่ี ศธ 04007.740/ว 302              ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                                           
                                                                                           197 หมู่ 7  ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง           
                                                                                            จงัหวดัสุโขทยั  64000 

 

                                                                      14 สิงหาคม 2561 
 

เร่ือง    เรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมเพื่อประเมินโครงการดา้นผลผลิต  
        
เรียน   .............................................................................................................................................. 
 

 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย  ได้ ด าเนินการโครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั เรียบร้อยแลว้ เพื่อเป็นการ
ประเมินโครงการด้านผลผลิต จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูท้รงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อประเมิน
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ ในวนัพุธ ท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิสุโข (ทุ่งทะเลหลวง) ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 

  

                                                              (นางพทัธยา  ชนะพนัธ์) 
                                    ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                  

งานธุรการ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 0 5564 5297 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08 6448 2865 
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ส าเนาหนงัสือตามรายช่ือแนบ 

 

1. รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์  ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยันเรศวร 
      มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. ผช.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ   
      (ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

3. ดร.วุฒิศกัด์ิ เหล็กค า   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

4. ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ  ผูท้รงคุณวุฒิ   
อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 

5. ดร.อนงค ์พืชสิงห์  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ 

6. นายประจวบ ลงักาวงศ ์ ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

7. นายศกัดา เรืองเดช  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
     โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 

8. นางสุรัญจิต วรรณนวล  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

     ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 
9.   ดร.วชุิดา โชคภูเขียว  รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

     ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น 
 

 

 
 
 
 



156 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
-  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพเิศษ                                               

                ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
   -  ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้                                              

      ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

โครงการ :  พฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
   ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

แผนงาน          :  กลุ่มบริหารทัว่ไป ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ผู้รับผดิชอบ         :  ผูบ้ริหาร และคณะครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562 
 

 หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการได้ด าเนินการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้ งการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า 
บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการจดัการศึกษาให้บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบกพร่องในการส่ือสาร และเรียนรู้ หรือผูมี้ร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ หรือบุคคล ซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ซ่ึงรัฐบาลตอ้งจดัให้บุคคล
ดงักล่าว มีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ให้บุคคลดงักล่าวไดรั้บส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 
พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทั้งกฎหมายและปฏิญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการทาง
การศึกษาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถด ารงชีวติอิสระ (Independent 
Living: IL) ได้ในทุกบริบทของสังคมภายใตน้โยบายสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกนั (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2562) ดงันั้นหน้าท่ีของรัฐบาลจึงตอ้งปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อคนพิการให้เห็นว่า
ความพิการเป็นเพียงความแตกต่างไม่ใช่ความเสียเปรียบ และคนพิการสามารถพัฒนาได ้           
(อุดม เพชรสังหาร, 2546) เด็กพิการคือ เด็กท่ีไม่สามารถพฒันาความสามารถไดเ้ตม็ตามศกัยภาพท่ีมี
อยูไ่ด ้ดว้ยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นการเล้ียงดูตามปกติ หรือการเรียนการสอนตามปกติ
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ทัว่ไป เน่ืองจากข้อจ ากัดบางประการท่ีมีอยู่ในตวัเด็ก ทั้ งทางด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม 
อารมณ์ หรือสัมพนัธภาพทางสังคม ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการพิเศษ จดัหา ผลิตส่ือเพิ่มเติม จดัและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะทุกๆ ดา้นของเด็กพิการ ใหเ้ด็ก
พิการได้เรียนรู้ตามธรรมชาติเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มท่ี และเต็ม
ความสามารถ เม่ือเด็กพิการถึงวยัท่ีควรไดรั้บการบริการทางการศึกษา ผูป้กครอง ควรได้ทราบถึง
สิทธิต่างๆ กระบวนการและวิธีการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ในการเขา้รับบริการในศูนยก์ารศึกษา
พิเศษอย่างถูกต้อง การกระตุ้นให้เด็กพิการพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด จะท าให้เด็ก
พึ่งตนเองและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจดัการศึกษา พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเส ริมการด าเนินงานและการจัดตั้ งแหล่งการเรียน รู้ 
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ                      
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล 
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีรัฐยงัไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร์ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนในสังคมได้มีการพัฒนาเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า 1) มุ่งพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีความสุข และ 2) มุ่งพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีเขม้แข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ 
เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน  
ในส่วนของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้                          
ตลอดชีวิต ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่                           
มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ให้ทุกองคก์รและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้           
อยู่ เสมอ มุ่ งให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรชุมชน           
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ซ่ึงสนบัสนุน
หรือจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสังคมให้เป็นสังคม                 
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ีสถานศึกษายุคใหม่จึงต้องเช่ือมโยงกับสถาบันต่าง ๆ  
ภายในชุมชน เพื่ อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบให้กับผู ้เรียน เพื่ อความสมบูรณ์ของ                             
การจัดการศึกษาตามความคาดหวงัของสังคมในยุคปัจจุบันโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต                   
ท่ีเน้นผูเ้รียนทุกคน มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้วางเป้าหมายในการสร้างให้
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า
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ได้อย่างย ัง่ยืน (รุ่ง แก้วแดง, 2543) ซ่ึงส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวม สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 27 
ก าหนดให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม  
และภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีมาตรา 29 ก าหนดให้มีความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการ 
รวมทั้งมีการน าความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุน               
ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ด าริ บุญชู (2548) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว ้5 ประการ ไดแ้ก่                  
ประการแรก เป็นแหล่งท่ีรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้                
ตลอดชีวิต ประการท่ี 2 เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกัน                
ท  าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานของตน ประการท่ี 3 เป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้                
ไม่ เกิดความเบ่ือหน่าย ประการท่ี  4 ท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง                         
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ขณะเดียวกนันั้นสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้                    
และประการสุดท้าย ท าให้ผูเ้รียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่า                                                  
และตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต การจดัแหล่งการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
สร้างเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี เพราะการเรียนรู้ดว้ยตนเองจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจะต้องมีแหล่งค้นควา้ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ              
และใชก้ารไดดี้และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถเรียนรู้ไดเ้องตามความสนใจ ดงันั้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ สถานท่ี ตวับุคคล        
สถานประกอบการ ลักษณะอาชีพ  หน่วยงานรัฐบาล สถานท่ีราชการภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน                 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญั สอดคล้องกบัสภาพจริงในชีวิตโดยใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในทอ้งถ่ินและปัจจยั
เก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากสาระส าคญั               
ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ท่ีให้มีการน า
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเข้ามาบูรณาการในการจดัท าเป็นหลกัสูตร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล 
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ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู ้เรียน  ดังนั้ นกระบวนการ 
จดัการเรียนการสอนท่ีดีนั้น นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างความเขม้แข็งและความแข็งแกร่งทางวิชาการ
แลว้ ยงัตอ้งมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัรักความเป็นไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ทั้ งน้ี การส่งเสริมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ผูรู้้หรือ
ปราชญช์าวบา้นเขา้มาเผยแพร่ในสถานศึกษา การน าผูเ้รียนออกไปทศันศึกษาในสถานท่ีจริง เป็นตน้  
แต่หากได้มีการพฒันาส่ือท่ีเป็นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัท้องถ่ินจะท าให้เกิด 
ความสะดวกในการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ไดต้ลอดเวลาและทุกสถานท่ีท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์ 
   ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ก าหนดวา่ “ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ” เป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษานอกระบบ หรือตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติและจดัอบรมแก่ผูดู้แลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้ง
การจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบติั
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง ดังนั้นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย               
(ทุ่งทะเลหลวง) สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 197 หมู่ท่ี 7 ต าบลปากแคว 
อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั สร้างเสร็จและเปิดท าการเรียนการสอนในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2561 มีพื้นท่ีทั้งหมด 5 ไร่ ปัจจุบนั มีอาคารเรียน 3 หลงั อาคารประกอบ 2 หลงั ส้วม 1 หลงั แฟลตครู 
1 หลงั และแฟลตนกัการ 1 หลงั มีการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รับบริการ             
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย ในรูปแบบไป-กลับ 2) รับบริการในหน่วยบริการ                   
ท่ีตั้ งกระจายอยู่ใน 9 อ าเภอของจงัหวดัสุโขทัย และ 3) รับบริการตามบ้าน รวมทั้ งส้ิน 383 คน 
(ขอ้มูลสารสนเทศศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2561) 
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั เดิมตั้งอยู่เลขท่ี 39 หมู่ 5 บา้นท่าพระ ต าบล   
ปากแคว อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั เน่ืองจากทางจงัหวดัสุโขทัยโดยผูว้่าราชการจงัหวดัสุโขทยั มี
นโยบายให้ส่วนราชการของจงัหวดัสุโขทยั มีศูนยก์ลางการให้บริการประชาชนรวมกนัท่ีบริเวณ     
ทุ่งทะเลหลวง จึงจดัสรรท่ีดินวา่งเปล่าใหแ้ต่ละหน่วยงาน ๆ ละ 5 ไร่ ดงันั้นในปี 2559 ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จึงของบประมาณจากตน้สังกดั และด าเนินการเร่ิมก่อสร้างสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบการต่างๆ แห่งใหม่ตั้งท่ีเลขท่ี 197 หมู่ 7 บา้นกลว้ย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุโขทยั และจากการยา้ยสถานท่ีตั้งแห่งใหม่แต่ยงัไม่มีแหล่งเรียนรู้ใดๆ ท่ีจะมาใช้ส าหรับ
บริการผูเ้รียน ผูป้กครอง และครูในการบ าบดัฟ้ืนฟูศกัยภาพหรือพฒันาการของผูเ้รียนเลย จึงได้
ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทัว่ไป และส ารวจความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง พบว่า ควรมี    
การสร้างหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ข้ึน ไดแ้ก่ สวนกระตุน้ประสาทสัมผสัเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
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การฝึกพฒันาการดา้นการยืน การเดิน การกระโดด การสัมผสักบัพื้นผิวสัมผสั และการเปรียบเทียบ
ส่ิงของ เช่น ขนาด ใกล-้ไกล กว้าง-แคบ สั้น-ยาว สูง-ต ่า เป็นตน้ สวนพฤกษศาสตร์เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการบอกช่ือตน้ไม ้ส่วนประกอบของตน้ไม ้วธีิการดูแลรักษา บอกสี กล่ิน และลกัษณะของ
ดอกไมแ้ละตน้ไม ้เป็นตน้ สวนครัวร้ัวกินได ้“ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การฝึกปฏิบติัในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การเตรียมพื้นท่ี เตรียมดินส าหรับปลูก 
การจดัหาพนัธ์ุผกั การจ าแนกพนัธ์ุผกั การปลูก ตลอดจนการใช ้การดูแลอุปกรณ์ในการปลูกต่าง ๆ
สวนหยอ่มเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้ผูเ้รียนฝึกการจินตนาการกบัส่ิงของท่ีเล่นในสวนหยอ่ม 
รู้จกัการเล่นกบัเพื่อน การเสียสละ การมีน ้ าใจ ฝึกให้สามารถบอกช่ือส่ิงของจ าลองต่าง ๆท่ีอยู่ใน
สวนหยอ่ม ฝึกการปฏิบติัตามกฏ กติกาในการเล่นของเล่นในสวนหยอ่ม เป็นตน้ หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
มีชีวิต เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกักฎกติกาในการใชห้้องสมุดท่ีเป็นของส่วน
ร่วม รู้จกัเลือกหนงัสือท่ีตวัเองชอบ การยมื การคืน การเก็บหนงัสือ เป็นตน้ หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทกัษะวิชาการ ได้แก่ พยญัชนะไทย สระภาษาไทย วรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย การอ่านออกเสียงพยญัชนะไทย การอ่านออกเสียงสระ ตลอดจนการเขียนพยญัชนะไทย 
ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวิต เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทกัษะการด ารงชีวิต ทกัษะ     
การช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ การหุงข้าว การแต่งกาย การท าความสะอาด การขับถ่าย การดูแล
สุขอนามยัตนเอง การรับผดิชอบงานบา้น เป็นตน้ และสนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการฝึกทกัษะการเล่นกีฬาเปตอง รู้จกัช่ืออุปกรณ์ของกีฬาเปตอง มีน ้าใจเป็นนกักีฬา รู้จกักฎ
กติกาต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานตน้สังกดั   
ปีการศึกษา 2560 ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  พบว่า ด้านกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั อยูใ่นระดบัดี แต่จุดท่ีควรพฒันา คือ ปรับปรุงหรือพฒันาการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลาย 
และจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการจงัหวดัสุโขทยั คร้ังท่ี 
1/2561 ไดเ้สนอแนะให้สร้างหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ จดัสภาพแวดลอ้มภายในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ให้มีความหลากหลายตรงตามความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียน และให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวกับผู ้เรียน สามารถ
ตอบสนองและเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัคน
ในชุมชนใกล้เคียง ได้เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้บริการแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ดงันั้น      
จึงจดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
เพื่อให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยมอบหมายให ้  
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กลุ่มบริหารทัว่ไป เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ให้บริหารจดัการโครงการโดยให้มีการประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
ของโครงการ ประเมินความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการ ตลอดจนประเมินผลผลิตของโครงการเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิด
ประโยชนสู์งสุดส าหรับผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่ อพัฒนาแหล่งเรียน รู้ภายใน ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย ให้ มี                

ความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
2. เพื่ อพัฒนาแหล่งเรียน รู้ภายใน ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย ให้ มี              

ความปลอดภยั มีความทนทาน มีความสวยงาม และมีความเป็นประโยชน ์

 เป้าหมายของโครงการ 
ด้านปริมาณ   จ  านวน 8 แหล่ง (8 กิจกรรม) ดงัน้ี 

1. สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั    
2. สวนพฤกษศาสตร์    
3. สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง”   
4. สวนหยอ่ม    
5. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ   
6. หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ   
7. ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ   
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ    
 

ด้านคุณภาพ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น

ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความปลอดภยั ความทนทาน ความ
สวยงาม และความเป็นไปใชป้ระโยชน์ 
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผน ศึกษาสภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษ ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ จดัท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมประเมิน
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการหาแนวทางร่วมกนัในการด าเนินงานโครงการ 

2. ส ารวจปัจจยัเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินโครงการ พร้อมประเมินความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ 
3. ลงมือปฏิบติัตามกระบวนการด าเนินของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  
   3.1 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งหมด 8 จุด ไดแ้ก่ 

   3.1.1 สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั    
   3.1.2 สวนพฤกษศาสตร์   
   3.1.3 สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง”   

 3..1.4 สวนหยอ่ม   
 3.1.5 หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีมีชีวติ  
 3.1.6 หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ   
 3.1.7 ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 
 3.1.8 สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ    
3.2 การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ผูป้กครองและครูร่วมกันประเมินความสามารถของ

ผูเ้รียนก่อน-หลงัการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้ง 8 จุด ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ตามตารางหรือปฏิทินท่ี
ก าหนดให ้พร้อมบนัทึกผล 

3.3 ประเมินกระบวนการด าเนินการโครงการ 
  4. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลผลิตของโครงการ 
  5. ปรับปรุงแก้ไข และสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ

ผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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 ปฏิทนิการด าเนินโครงการ 
กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. วางแผน ศึกษาสภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการ
จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 
ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ จดัท าค าสัง่ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมประเมินความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการหา
แนวทางร่วมกนัในการด าเนินงานโครงการ 

- ตุลาคม 
2561  
ถึง 

มกราคม
2562 

ผูบ้ริหาร  
หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  

 2. ส ารวจปัจจยัเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินโครงการพร้อม
ประเมินความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองตน้ 

- 

3. ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 
   3.1 ขั้นตอนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
        3.1.1 สวนกระตุน้ประสาทสมัผสั   320,000 กมุภาพนัธ์ 

ถึง 
เมษายน 

2562 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
และคณะกรรมการ         3.1.2 สวนพฤกษศาสตร์   30,000 

        3.1.3 สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ 
                 อยา่งพอเพียง”  

3,000 

        3.1.4 สวนหยอ่ม    70,268 
        3.1.5 หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ  10,000 
        3.1.6 หอ้งศูนยก์ระจายส่ือ   100,000 
        3.1.7 ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 30,000 
        3.1.8 สนามกีฬาเปตอง เพ่ือสุขภาพ 11,000 
   3.2 ขั้นตอนการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
        3.2.1 ผูป้กครองและครู ร่วมกนัประเมิน 
                 ความสามารถของผูเ้รียนก่อนการใช ้
                 บริการแหล่งเรียนรู้ 

- พฤษภาคม 
2562 
สิงหาคม 
2562 

ผูป้กครองและครู 

        3.2.2 ผูเ้รียนใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ตามตาราง 
                 การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน 
                 เป็นรายบุคคล 

- 

        3.2.3 ครูบนัทึกผลการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ - 
        3.2.4 ผูป้กครองและครู ร่วมกนัประเมิน 
                 ความสามารถของผูเ้รียน หลงัการใช ้
                 บริการแหล่งเรียนรู้ 

- 

     3.3 ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
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กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผลิต 
    ของโครงการ 

- สิงหาคม  
2562 

- 
กนัยายน 

2562 

ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ 
หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 5. ปรับปรุงแกไ้ข และรายงานสรุปผล 

    โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  
    ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

5,000 

  
 ทรัพยากรทีต้่องการ 

1. ผูรั้บผดิชอบโครงการ ผูบ้ริหาร คณะครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
2. งบประมาณ งบอุดหนุนอ่ืน (เงินอุดหนุนรายหวั)    30,000   บาท 
 งบสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและคณะครู (บริจาค)    80,000   บาท 
 งบสนบัสนุนจากผูป้กครอง (บริจาค)     49,268   บาท  
 งบสนบัสนุนจากเงินงบประมาณ          320,000  บาท 
 งบสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ         100,000  บาท 
               รวม 579,268  บาท  

3. วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์กระจายส่ือจากงบประมาณ               1   หอ้ง 
 ส่ือวสัดุ ส่ือสารนิเทศ และส่ือเทคโนโลย ี 
 งบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแคว  
 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนส่ือเทคโนโลยอ่ืีนใดทางการศึกษา            50,000    บาท 
 ส่ือท่ีบุคลากรศูนยก์ารศึกษาพิเศษผลิตข้ึนเองสนบัสนุน 
 จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแคว จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน   50,000    บาท  

การประเมินโครงการ 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมนิ เคร่ืองมือ/เกณฑ์การประเมนิ 
1. ปริมาณแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบรายการ  แบบตรวจสอบรายการ 
2. คุณภาพของผูเ้รียน  ความสามารถของผูเ้รียน 

 
แบบประเมินความสามารถของผูเ้รียนก่อน-
หลงั การใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ 

3. คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพของ 
แหล่งเรียนรู้ 

ประเด็นการตรวจสอบคุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
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 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย จ  านวน 8 แหล่ง 
สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

2. ผูเ้รียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนหลงัจากการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
3.  มีแหล่งเรียนรู้มีความปลอดภยั มีความทนทาน มีความสวยงาม และมีความเป็นประโยชน์

ต่อการจดัการเรียนรู้ และฝึกทกัษะของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  แหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดภยั สามารถต่อยอดสร้างความเป็นเลิศ และสร้างความมัน่ใจกบัครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ ยอมรับ
ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และมีรางวลัท่ีเกิดจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คร้ังน้ีต่อไป
ตามล าดบั 

                  
                                                     ผูเ้สนอโครงการ 

 
                                                       
                                                                (นายอานนท ์เขียวแกว้) 

ครู ปฏิบติัหนา้ท่ี หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

                       
                       ผูอ้นุมติัโครงการ 

 
 

   
                   (นางพทัธยา ชนะพนัธ์) 

                                       ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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ค าสั่งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

ท่ี 3 / 2562 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ได้จดัท  าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหว ัดสุโขทยั ปีการศึกษา 2562 ข้ึนเพื่อพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ให้มีความหลากหลายตรง
ตามความตอ้งการของผูที้่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง และเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีความถูก
ตอ้งตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้รียน มีความเหมาะสมทนทานและปลอดภยั มี
ความเป็นไปได้และสวยงามและสามารถน าใช้ประโยชน์ได้  ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานตาม
โครงการ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู เ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ดงัต่อไปน้ี 

 

1. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการ ประกอบดว้ย 
    1.1 นางพทัธยา       ชนะพนัธ์      ผูอ้  านวยการ ประธานกรรมการ  
    1.2 นางทวพีร        ช่วยเพล      ครู  รองประธานกรรมการ 
    1.3 นางสาวชนิดา    แกว้นาค      ครู  กรรมการ 
    1.4 นายอานนท ์     เขียวแกว้       ครู  กรรมการ 
    1.5 นายจินตวฒัน์    จนัทร์นอ้ย    ครู  กรรมการ 
    1.6 นายวทิวสั         หาหอม        ครู  กรรมการ 
    1.7 นางวงเดือน      พรมวิชยั           ครู  กรรมการและเลขานุการ  
มีหนา้ท่ีในการติดตาม ก ากบั นิเทศงาน ใหค้  าแนะน าปรึกษา ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีได้

ก าหนดไว ้จนโครงการแลว้เสร็จ 
 

 



168 
 

 

 

 

2. คณะกรรมการปฏิบติังานการจดัท าแหล่งเรียนรู้ 8 แหล่งของโครงการ ประกอบดว้ย 
    2.1 ผูรั้บผดิชอบ “สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั” 

1) นางสาวขวญัดาว  บวับุญ  ครูผูช่้วย  หวัหนา้ 
2) นางสาวพิรัชพร    สูงปานเขา  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
3) นางสาวนนัธิกา    ยากูล  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
4) นายพชัรพล        ปุกฆะ  ครูผูช่้วย    ผูช่้วย 
5) นางสาวอรณี       ทาอินตะ๊  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
6) นายธณันพชมฒ ์  รินรา  ครูผูช่้วย           เลขานุการ 
 

2.2 ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม “สวนพฤกษศาสตร์” 
1) นางสาวอรณี       ทาอินตะ๊  ครูผูช่้วย  หวัหนา้  
2) นายธณันพชมฒ ์   รินรา  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย  
3) นางสาวช่อทิพย ์   มงคลธวชั          ครูผูช่้วย  ผูช่้วย  
4) นางพชัรพล         ปุกฆะ             ครูผูช่้วย  ผูช่้วย  
5) นางสาวสุจิตรา     เสมอกนั  ครูผูช่้วย  เลขานุการ 
 

               2.3 ผูรั้บผดิชอบ สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง” 

1) นายพชัรพล        ปุกฆะ  ครูผูช่้วย  หวัหนา้ 
2) นางทวพีร        ช่วยเพล  ครู  ผูช่้วย 
3) นางสาวสุจิตรา    เสมอกนั  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
4) นางสาวปิยวรรณ  ดวงเงิน  พนกังานฯ ผูช่้วย 
5) นางสาวนรีรัตน์    บางเฟ่ือง  พนกังานฯ ผูช่้วย 
6) นางสาวจนัทิมา    ทองอุไร  พนกังานฯ ผูช่้วย 
7) นายจินตวฒัน์       จนัทร์นอ้ย  ครู  เลขานุการ 

 

2.4 ผูรั้บผดิชอบ “สวนหยอ่ม” 
1) นางสาวพรทิพา     สุธงษา  ครูผูช่้วย  หวัหนา้ 
2) นายอานนท ์        เขียวแกว้  ครู  ผูช่้วย 
3) นางสุพตัรา          จนัทร์นอ้ย  ครู  ผูช่้วย 
4) นางสาวปราณีย ์   รักเมืองไพร  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
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5) นางวชัราภรณ์      ปะสะจนั  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
6) นางสาวจนัทร์จิรา  เลิศแตง  พนกังานฯ เลขานุการ 

2.5 ผูรั้บผดิชอบ “หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวติ” 
1) นางจุฑารัตน์       เรืองเดช  ครู   หวัหนา้  
2) นางสาวองัคณา    เสถียรดี  ครู  ผูช่้วย  
3) นายอรรถพล       ทะนนัไชย  ครู  ผูช่้วย  
4) นางสาวกลัยา      เรือนรักเรา  ครู   ผูช่้วย 
5) นางสาวนนัธิกา    ยากูล  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
6) นายวชิรวทิย ์      ธิปะตะ  พนกังานฯ เลขานุการ 
 

2.6 ผูรั้บผดิชอบ “ห้องศูนยก์ระจายส่ือ” 
1) นางจุฑารัตน์     เรืองเดช  ครู   หวัหนา้  
2) นางสาวชนิดา   แกว้นาค  ครู  ผูช่้วย 
3) นางวงเดือน      พรมวชิยั  ครู  ผูช่้วย 
4) นายอรรถพล    ทะนนัไชย  ครู  ผูช่้วย  
5) นางสาวกลัยา    เรือนรักเรา  ครู   ผูช่้วย 
6) นางสาวองัคณา  สินสนิท  พนกังานฯ เลขานุการ  
 

2.7 ผูรั้บผดิชอบ “ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ” 
1) นางสาวช่อทิพย ์  มงคลธวชั  ครูผูช่้วย  หวัหนา้  
2) นายอานนท ์       เขียวแกว้  ครู  ผูช่้วย 
3) นางสาวพิรัชพร    สูงปานเขา  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
4) นางสาวปราณีย ์  รักเมืองไพร  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
5) นางสาวจนัจิรา    น่วมนวล  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
6) นางสาววชัราภรณ์ ปะสะจนั  ครูผูช่้วย  เลขานุการ 

 

2.8 ผูรั้บผดิชอบ “สนามกีฬาเปตอง  เพื่อสุขภาพ” 
1) นายวทิวสั           หาหอม  ครู  หวัหนา้  
2) นางชลธิชา         โอกาศ  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
3) นางสาวสาวติรี     ยาภิรมย ์  ครูผูช่้วย  ผูช่้วย 
4) วา่ท่ี ร.ต.หญิง สาวิตรี  ท่าดี  พนกังานฯ ผูช่้วย 
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5) นางสาวระพีพรรณ  บวัผนั  พนกังานฯ ผูช่้วย 
6) นางสาวภทัรมน      แจ่มทุ่ง                ธุรการ  ผูช่้วย 
7) นางสาวตะวนัฉาย   วงษด์วง  ครู   เลขานุการ  
มีหนา้ท่ี ปฏิบติังานตาม ท่ีไดรั้บมอบหมาย การรายงานผลการปฏิบติังาน ปัญหา

ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบติังาน ตั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงการ จนกระทัง่เสร็จส้ินโครงการคณะท างาน
แต่ละแหล่งเรียนรู้ 
 

3. คณะกรรมการประเมินโครงการ ประกอบดว้ย 
    3.1 นางพทัธยา     ชนะพนัธ์  ผูอ้  านวยการ ประธานกรรมการ  
    3.2 นางทวพีร       ช่วยเพล  ครู  รองประธานกรรมการ 
    3.3 นางสาวชนิดา  แกว้นาค  ครู                       กรรมการ 
    3.4 นายอานนท ์    เขียวแกว้  ครู                       กรรมการ 
    3.5 นายจินตวฒัน์  จนัทร์นอ้ย  ครู             กรรมการ 
    3.6 นายวทิวสั        หาหอม  ครู                       กรรมการ 
    3.7 นางวงเดือน     พรมวชิยั  ครู                      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ีในการประเมินผลโครงการ ทุกขั้นตอนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจนเสร็จส้ิน

โครงการ 
 

ขอให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหน้าด้วยความตั้ งใจวิริยะอุสาหะ 
เพื่อใหผ้ลงานส าเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา  

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

       สั่ง ณ วนัท่ี  14  มกราคม  2562 

 
 
 
 
 

                                                              ลงช่ือ 
   (นางพทัธยา ชนะพนัธ์) 

                                              ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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ภาคผนวก ช 

ภาพกจิกรรมตลอดระยะเวลาในการประเมนิโครงการด้านต่างๆ 
ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั  
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่1 
“สวนกระตุ้นประสาทสัมผสั” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  “สวนกระตุ้นประสาทสัมผัส” เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดมี้การวางแผน
ร่วมกนัในการด าเนินงาน ตลอดจนมีการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทุกระยะ
ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ ไดส้วนกระตุน้ประสาทสัมผสั มีพื้นท่ี
ประมาณ 400 ตารางเมตร ปริมาณครบตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 
 

 

ก่อนด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่2 
“สวนพฤกษศาสตร์ ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “สวนพฤกษศาสตร์” เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดมี้การวางแผน ลงมือ
ปลูกต้นไม้ช่วยกัน ตรวจสอบร่วมกันในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทุกระยะก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ ได้สวนพฤกษศาสตร์ภายในสถานศึกษา มีพื้นท่ี
ประมาณ 5 ไร่ ปริมาณครบตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 

 

 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่3 
สวนครัว ร้ัวกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพยีง” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนครัว ร้ัวกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ไดมี้การวางแผน ลงมือปฏิบติัร่วมกนัในการด าเนินงาน ตลอดจนตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ทุกระยะ
ก่อนด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ และส้ินสุด มีพื้นท่ีประมาณ 1 งาน ปริมาณครบตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ 

 
 

 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่4 
“สวนหย่อม” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สวนหย่อม ” เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดมี้การวางแผน ลงมือปฏิบติัร่วมกนั 
ในการด าเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ทุกระยะก่อนด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ 
และส้ินสุดการด าเนินการ มีพื้นท่ีประมาณ 1 งาน ปริมาณเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

 

 
 

 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่5 

“ห้องสมุดเคล่ือนที ่มชีีวติ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ห้องสมุดเคล่ือนที่ มีชีวิต เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดมี้การวางแผน ลงมือ
ปฏิบติัร่วมกันใน การด าเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ทุกระยะก่อนด าเนินการ 
ระหวา่งด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ  

 
 
 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่6 
“ห้องศูนย์กระจายส่ือ” 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ห้องศูนย์กระจายส่ือ เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ได้มีการวางแผน ลงมือ
ปฏิบติัร่วมกนัใน การด าเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ทุกระยะก่อนด าเนินการ 
ระหวา่งด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ 

  

 
 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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                                                การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่7 

“ศูนย์การเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ศูนย์การเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิต เกิดจากความร่วมมือของผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง ได้มี 
การวางแผน ลงมือปฏิบติัร่วมกนัใน การด าเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ทุกระยะ
ก่อนด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ 

 
  
 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ่8 

“สนามกฬีาเปตอง เพ่ือสุขภาพ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สนามกีฬาเปตอง เพ่ือสุขภาพ  เกิดจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ได้มีการวางแผน  
ลงมือปฏิบติัร่วมกนัใน การด าเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ทุกระยะก่อนด าเนินการ 
ระหวา่งด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ  
 
 
 

 

ก่อนด าเนินการ 

ระหว่างด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 
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 การศึกษาสภาพแวดล้อมและความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในวนัจนัทร์ ท่ี 7 มกราคม 2562 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และ     
ความต้องการจ าเป็นของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ณ หอ้งประชุมเล็ก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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ภาพกจิกรรมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

วนัที ่28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมภูมิสุโข ทะเลหลวง ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 

 

 
 
 
 
 

วันพุ ธ  ท่ี  28 สิ งหาคม  2562 ประชุมผู ้ทรงคุณวุ ฒิหาระดับ คุณภาพของแหล่งเรียน รู้  
ณ หอ้งประชุมภูมิสุโข (ทะเลหลวง) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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ประวตัิผู้รายงานผลการประเมินโครงการ 
 
ช่ือ – สกุล : พทัธยา ชนะพนัธ์ 
วนั เดือน ปีเกดิ : 29 ธนัวาคม 2512 
ทีอ่ยู่ : บา้นเลขท่ี 140 หมู่ท่ี 2  ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  

จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย ์36180 
การศึกษา :      - พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต (ค.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 2)   

                             สาขาวชิา เคมี วทิยาลยัครูเพชรบูรณ์ 
     - พ.ศ. 2550 ปริญญาโท การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  

                             สาขาวชิา หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยันเรศวร 
    - พ.ศ. 2556 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  

                             สาขาวชิา การบริหารการศึกษา  
                                มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

การรับราชการ :  - พ.ศ. 2536 บรรจุคร้ังแรกต าแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3   
                                           โรงเรียนภูหลวงวทิยา จงัหวดัเลย 

  - พ.ศ. 2550 ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 30 
- พ.ศ. 2557 ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52    
  จงัหวดัเลย 

 - พ.ศ. 2558 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง 
  จงัหวดัขอนแก่น สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

ผลงานวชิาการ :  1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ือง ระบบนิเวศ 
                                             ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
   2. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี  

    และสังคม (STS) เร่ือง สารชีวโมเลกุล ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4   
3. รูปแบบภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอนของผูบ้ริหาร  
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  
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4. รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
    ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
5. การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  
    ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 


