การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

นางสาวปนัดดา วงคจันตา
ตำแหนง ผูอำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2564

ชื่อเรื่องวิจัย

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ชื่อผูศ ึกษา
ปนัดดา วงคจันตา
ปที่วิจัยสำเร็จ 2564
สถานที่วิจัย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
บทคัดยอ
การประเมิ น โครงการพั ฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อประเมินโครงการฯ ดาน
บริบ ท 2) เพื่ อประเมิ นโครงการฯ ดานป จจัย นำเขา 3) เพื่ อประเมิ นโครงการฯ ด านกระบวนการ 4) เพื่ อประเมิ น
โครงการฯ ดานผลผลิต และ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ ที่มีตอ โครงการฯ กลุมเปาหมาย เลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ คือ เปนบุคคลที่เขารวมโครงการฯ
ไดแก ครูผูสอน จำนวน 32 คน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา จำนวน 36 คน และ
ผูป กครองของนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณคา 5
ระดับ แบบประเมินความสามารถดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แบบวัดเจตคติและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช คือ สถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที
(t-test)
ผลการประเมิน มีดังนี้
1) ผลการประเมินดานบริบท โดยภาพรวมมีความสอดคลองของวัตถุประสงคกกับบริบทที่เกี่ยวของ อยูใน
ระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.59, σ =.24) เมื่ อพิ จารณารายข อเรียงลำดั บจากมากไปหาน อย วัตถุประสงค ของโครงการฯ
สอดคล องกั บนโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.75, σ =.44)
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.66, S.D. = .48)
2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.60, σ
=.23) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.60, σ
=.23) คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.58, σ=.27)
3) ผลการประเมิน ดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบั ติอยูในระดั บมากที่ สุด (μ =4.61, σ
=.23) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย การปรับปรุงแกไข (Action)อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.65,

ข
σ =.27) รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check)
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.55, σ =.29)
4) ผลการประเมินดานผลผลิต โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความสามารถทางศิลปะกอนและหลังการเขา
รวมโครงการฯ แตกตางกันมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสามารถหลังเขารวมโครงการฯ สูงกวากอนเขา
รวมโครงการฯ ทุกดาน และนักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมศิลปะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (μ =4.80, σ =.25)
5) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ โดยภาพรวมพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอการ
ดำเนินโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.76, σ =.26) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย ผูปกครอง
มีความพึงพอใจที่นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวสั ดุอุปกรณและกระบวนการทางศิลปะที่สูงขึ้น นักเรียนมีความ
มัน่ ใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพและหนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียน
อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.89, σ=.32) คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณดานผลงาน
ศิลปะกั บผูทรงคุ ณวุฒิ และนั กเรียนได ศึกษา สั งเกต จากสถานการณ จริง อยู ในระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.86, σ= .35)
นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.78, σ =.26) เมื่อพิจารณารายขอ
เรียงลำดับจากมากไปหานอย นักเรียนพึงพอใจที่มีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน) มารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ
อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.94, σ =.23) รองลงมาคือ หนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถ
ดานศิลปะของนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.92, σ =.28)คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีลามภาษามือสื่อสารกับ
นักเรียนตลอดกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.89, σ =.32)
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บทนำ
1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ป จ จุ บ ั น เป น ยุ ค ที ่ ส ั ง คมมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว มนุ ษ ย ท ุ ก คนต อ งพึ ่ ง ตนเอง
และเรียนรูที่จะดำเนินชีวิตดวยตนเองอยางอิสระ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสำคัญตอการจัด
การศึกษาเพื่อสรางความเทาเทียมและโอกาสทางสังคมของประชาชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึง
เปนบทบาทสำคัญที่สถานศึกษาทุกแหงตองดำเนินงานอยางมีคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในประเทศไทย มุงเนนใหผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม (เมฆินทร เมธาวิกูล, 2562) สนับสนุน
ทรัพยากรการเรี ยนรู ปรับโครงสร างเวลาเรี ยนและส งเสริ มครูใหจ ัดการเรียนรูสอดคลองกับความ
แตกตางตามศักยภาพสำหรับนักเรียนรายบุคคล จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความ
ชวยเหลืออื ่น ใดทางการศึกษา โดยไมลดมาตรฐานการศึกษาใหแกนักเรียนที่มีความพิการ (ศศิวิมล
คงสุวรรณ และเบญจมาภรณ ไชย, 2563) เพื่อชวยพัฒนาใหผูเรียนอานออกเขียนไดมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพซึ่งมีผลตอความเขาใจคุณ คา
และคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
สังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได ในปการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด
นโยบายใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขในการลงมือปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูดวย
ตนเองจากกิจกรรมสรางสรรคที่หลากหลายมากขึ้น ตามความถนัด ความสนใจและความตองการทั้ง
ในหองเรียนและนอกเวลาเรียน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558)
จากการศึกษาดานสมองโดยการทดลองใชเครื่องมือทางระบบประสาทวิทยาที่ทันสมัยของ
Chamberlain, McManus, Brunswick, Rankin, Riley, & Kanai (2014) พบวา ศิลปะเปนผลงาน
ของความคิดสรางสรรคและการสังเกตของมนุษยที่แสดงออกผานการปฏิบัติ โดยคนที่มีความคิด
สรางสรรคจะมีความโดดเดนของสมองทั้งสองซีก การไดอยูในภาพแวดลอมหรือมีประสบการณรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี ่ยวชาญดานศิล ปะแขนงตาง ๆ เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาพื้ นที่สมองส ว น
สรางสรรค การทรงตัว การเคลื่อนไหว การควบคุมความรูสึก การรับรูความสุข ความเขาใจอารมณ
ของตนเอง ซึ่งมีผลตอสมองสวนความจำ โดยเฉพาะความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็น (VisualSpatial Memories) ดั งนั ้ น สถานศึ กษาหรื อผู  ป กครองควรสนับ สนุน ใหน ักเรีย นมีความสามารถ
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และทักษะทางศิลปะ โดยการลงมือปฏิบัติงานศิลปะในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทางการเห็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การสรางชิ้นงานใหสำเร็จและมีความสุข
ในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Lida (2019) ที่คนพบวาประสบการณดานศิลปะ
ในชวงวัยเรียนสงผลถึงความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตวัยผูใหญของคนญี่ปุนดวย
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนที่สื่อสารผานการเคลื่อนไหวของรางกาย
ใบหนา มือ นิ้วมือ ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวที่ละเอียดและมีความสุขจากสิ่งที่มองเห็นไดดวยตา การสอน
ที่เนนลงมือปฏิบัติและจากสื่อที่มองเห็นได เชน ภาพวาด ภาพถาย แผนภูมิ วีดิโอ ซึ่งชดเชยการสูญเสีย
การได ย ิ น (Oppong, 2003; Vernon, & Coley, 2011) นั กเรี ย นที ่ ม ี ความบกพร อ งทางการได ยิ น
จึงมีความถนัดทางศิลปะ โดยทำเปนกิจกรรมยามวางและสามารถใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ไดซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพิ่มเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและที่สำคัญควรใหโอกาสนักเรียนไดสะทอนผลงานของ
ตนเองได สื่อสารผานงานศิลปะหรือการวาดรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูในชั้นเรียนและเปน
เครื่องมือพัฒนาทักษะทางศิลปะไดเปนอยางดี (Easterbrooks, & Stoner, 2006; Obosu, 2012)
จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561
พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา รอยละ 76 มีความสนใจกิจกรรม
การเรียนรูดานศิลปะ แตขาดความเชื่อมั่นในการแสดงออกดานความคิดสรางสรรค ขาดแรงบันดาลใจ
ในการสรางงานศิลปะ ขาดการฝกฝนความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของ
ศิลปะทำใหผลงานศิลปะที่สรางขึ้นไมสามารถสื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค รวมทั้งผลงานยังขาด
องคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะ นอกจากนี้นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแต
โรงเรียนไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะที่ชัดเจน ครูสอนศิลปะมีไมเพียงพอ สงผลใหนักเรียน
ที่มีความเปน เลิ ศทางด านศิลปะมีจ ำนวนน อย (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถั มภ, 2561)
ดวยจุดออนดังกลาว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ” ขึ้น เพื่อสงเสริมศักยภาพดานศิลปะแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือทำดวยตนเอง สื่อสารโดยใชภาษามือ
ใหเรียนรูจากสื่อที่มองเห็นได เชน ภาพถาย ภาพวาด คลิปวีดิโอ เสน แผนภูมิ สีสัน แสงเงา รวมทั้งสื่อ
เทคโนโลยี ซึ ่ งอาศั ย การมี ส  ว นร ว มของผูมีส ว นเกี่ย วของรวมถึงผูเชี่ย วชาญดานศิลปะในชุมชน
เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิดและประสบการณดวยตนเอง ใชเวลาศึกษา
งานศิลปะจากการไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ สนทนาแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
แขนงตาง ๆ เชื่อมโยงงานศิลปะสูการเรี ยนรู  ศาสตรสาขาอื่ น ๆ เปนการสร างความเข าใจ นำเสนอ
ความคิดผานชิ้นงานอยางมีความหมายเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งการที่จะทราบ
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วาโครงการที่จัดทำขึ้นประสบความสำเร็จสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม จำเปนอยาง
ยิ่งที่ตองมีการประเมินโครงการซึ่งเปนกระบวนการวัดหรือตรวจสอบเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เปน
ประโยชนประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)
การประเมินนำไปสูการปรับปรุงในหลายๆ เรื่องรวมทั้งคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู
และการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน ผูกำหนดนโยบายและนักวิจัยทุกแหงเนนย้ำถึงความ
จำเปนในการประเมินซึ่งชวยในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การประเมินเปนงานสำคัญที่ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่แตกตางกันรวมถึงการปรับปรุ ง
ดานการบริหารจัดการทุกเรื่อง การประเมินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของโรงเรียนใหความสำคัญกับ
การประเมิ น ที ่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด า นรวมทั ้ ง ผลกระทบที่ เ กี ่ ย วข อ ง การประเมิ น (Evaluation)
เปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินเพื่อมุงไปสูจุดหมาย
(Goal) ของการพัฒนาคุ ณคา สิ่งที่ประเมินอาจมีระดับ ที่แตกตางกัน ไดแก ทรัพยากร กิจกรรม
แผนงาน แผน หนวยงาน สถาบัน องคกร และสังคม ซึ่งเปนระดับสูงสุด การวัดผลสำเร็จของโครงการ
ตั้งอยูบนหลักการที่วาโครงการเปนกิจกรรมที่มีระบบแบบแผน ซึ่งมุงที่จะบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด
ไว โดยมี เ ป า หมายในการนำผลการประเมิ น ไปใช ป ระโยชน ต  อ ระบบการบริ ห ารโครงการ
และสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งสัมพันธกับระบบ โครงการที่ประสบความสำเร็จจึงตองมีองคประกอบที่
สอดคลองกันระหวางบริบท ปจจัยนำเขา การดำเนินงานและผลที่ไดรับ (เชาว อินใย, 2553; บุญมี
พันธไทย, 2554; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2556 และพิสณุ ฟองศรี, 2556) ความเหมาะสมของผล
ที ่ ไ ด ร ั บ ย อ มอยู  บ นพื ้ น ฐานของความเหมาะสมของบริ บ ท ป จ จั ย เบื ้ อ งต น และการดำเนิ น งาน
ตามลำดับ สวนความเหมาะสมของผลที่ไดนั้นสามารถประเมินจากตัวบงชี้สำคัญ คือ ประสิทธิผล
(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งแบงเปน 1) ประสิทธิภาพภายใน เปนผลของ
โครงการจากความสัมพันธระหวางปจจัยเบื้องตนกับผลผลิตของโครงการโดยตรง และ2) ประสิทธิภาพ
ภายนอก เปนการศึกษาคุณคาของผลผลิต (Output) ที่สนองตอสิ่งแวดลอมภายนอกของโครงการ เชน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้การประเมินโครงการใด ๆ นั้นควรประเมินทั้งโครงการ
ประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต ซึ่งจะทำใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับวัต ถุประสงค ของโครงการทราบความเหมาะสมและเพียงพอของ
ทรัพยากรในการดำเนิ น งาน ผูบริหารสามารถนำสารสนเทศจากการประเมิ น ไปใชป ระกอบการ
ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางกลยุทธและแผนงานในประเด็นที่เกี่ยวของ (บุญมี พันธไทย, 2554,
ศรีสุดา วงศวิเศษกุลและเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ, 2556)
Stufflebeam, & Shinkfield (2007) ไดนำเสนอใหนำรูปแบบซิปป (CIPP Model) ไปใช
ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และโครงการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมการประเมินความสอดคลอง
ของวัตถุป ระสงคบ ริ บท (Context) การประเมิ น ความเหมาะสมของปจจัย นำเขา (Input) ไดแก
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ทรัพยากร บุคคล งบประมาณ การบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม การประเมินดานกระบวนการ
(Process) ไดแก การวางแผน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุง
แกไขการดำเนินงานอยางเปนระบบ การประเมินผลผลิต (Product) ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการและสะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จ เชน ผลที่เกิดกับผูเรียน เปนตน ทั้งนี้เพื่อนำไปสูการ
ตัดสินใจวาจะดำเนินโครงการตอไปหรือไม ซึ่งจากการศึกษาของ Aziz, Mahmood, & Rehman,
(2018) พบว า การนำรู ป แบบซิ ป ป (CIPP Model) ตามแนวคิ ด ของ Stufflebeam มาใช ใ นการ
ประเมินโดยผูประเมินใชรูปแบบการประเมินเปนแนวทางที่ถายโยงระบบความสัมพันธมาจากแนวคิด
เชิ ง ทฤษฎี ก ารประเมิ น สู  ก ารปฏิ บ ั ติ ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรีย นและติ ด ตาม
ความกาวหนาของโรงเรียนไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการได โดยพบวาสามารถใชไดกับทั้ง
ประเภทของการประเมิน ผลรวมและการสรางสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับโมเดลนี้คือใหมุมมองแบบองค
รวมของทุกองคประกอบโดยการประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต จากทุกมุม
สงผลใหแบบการประเมินนี้สามารถทำไดอยางเปนระบบ ตอบสนองความตองการทั่วไปของการ
ประเมิน องคประกอบที่สำคัญแตกตางจากโมเดลอื่น ๆ คือ เนนบริบทซึ่งมีความสัมพันธการประเมิน
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตอเนื่องกัน
ดังนั้น ผูประเมินในฐานะผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงไดเลือก
รูปแบบซิปป (CIPP Model) มาใชเปนแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ซึ่งประกอบดวยการประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) ดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation:
I) ด านกระบวนการ (Process Evaluation: P) และด านผลผลิ ต (Product Evaluation: P) ตลอดจน
ประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง ทั้งนี้เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนิ นโครงการพั ฒนาศั กยภาพทางศิ ลปะของนั กเรี ยนที ่ ม ี ความบกพร องทางการได ย ิ น ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภตอไป
2. วัตถุประสงคของการประเมิน
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท
2.2 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา
2.3 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ

5

2.4 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต
2.5 เพื ่ อประเมิ นความพึ งพอใจของผู  ปกครองและนั กเรี ยนโรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระ
ราชูปถัมภ ที่ มี ต อโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพดา นศิล ปะสำหรั บ นัก เรีย นที่มี ความบกพร องทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3. ขอบเขตของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้
3.1 กลุมเปาหมาย
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กำหนดกลุมเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้
3.1.1 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context)
กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา
2562
2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.1.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา (Input)
กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา
2562
2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.1.3 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ (Process)
กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ
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1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา
2562
2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.1.4 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต (Product)
กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง จำนวน 36 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
2) เปนนักเรียนทีเ่ ขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3.1.5 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง
กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง โดยมีเกณฑ คือ
1) นักเรียน เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เขา
ร วมโครงการพั ฒนาศั กยภาพด านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี ความบกพรองทางการไดย ิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน
2) ผูปกครอง เปนผูปกครองของนั กเรียนที่มีความบกพรองทางการไดย ินระดั บชั้น
มัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562
จำนวน 36 คน
3.2 ขอบเขตเนื้อหา
การประเมินโครงการพัฒนาศั กยภาพดานศิลปะสำหรับนั กเรี ยนที่ มีความบกพร องทางการได ยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมการ
ประเมินตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ทั้ง 4 ดาน และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและ
นักเรียนที่รวมโครงการฯที่มีตอโครงการฯ ดังนี้
1) ดานบริบท (Context) คือ การประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ
กับบริบทที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ รวมทั้งความตองการจำเปนของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูเกี่ยวของ
2) ดานปจจัยนำเขา (Input) คือ การประเมินความเหมาะสมของดานปจจัยนำเขาของ
โครงการฯ ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ สถานที่ในการดำเนินโครงการฯ
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3) ดานกระบวนการ (Process) คือ การประเมินระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด
ไวในโครงการฯ ไดแก กระบวนการการวางแผน (Plan) การดำเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check)
และการปรับปรุงแกไข (Action)
4) ดานผลผลิต (Product) คือ การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯซึ่ง
กำหนดให ผลที ่ เกิ ดกั บนั กเรี ยน ประกอบด วย ศักยภาพดานศิลปะ ในดานเทคนิควิ ธ ี การทางศิ ลปะ
ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือ
การจัดภาพของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินและเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ
5) การประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่รวมโครงการฯที่มีตอการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ
3.3 ตัวแปรที่ประเมิน
ตัวแปรที่ประเมิน คือ
1) ดานบริบท ไดแก ระดับความสอดคล องของวั ตถุประสงคโ ครงการฯกับ บริ บ ทที่
เกี่ยวของ
2) ดานปจจัยนำเขา ไดแก ระดับความเหมาะสมดานบุคลากร งบประมาณ สื่ออุปกรณ
สถานที่และการบริหารจัดการ
3) ดานกระบวนการ ไดแก ระดับการปฏิบัติการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบ
และการปรับปรุงแกไข
4) ดานผลผลิตของโครงการฯ ไดแก ระดับความสามารถทางศิลปะและเจตคติของ
นักเรียนฯ หลังดำเนินโครงการฯ
5) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอการดำเนินโครงการฯ
3.4 ระยะเวลาในการประเมิน
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
3.5 สถานที่ทำการประเมิน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4. นิยามศัพทเฉพาะ
การประเมินครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้
4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดั บชั ้ น มั ธ ยมศึ กษาของโรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึ ง แนวทางในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภจัดทำขึ้น ประกอบดวย
หลักการและเหตุผลจากการวิเคราะหธรรมชาติผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ธรรมชาติวิชา
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ศิลปศึกษา กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสามารถและเจตคติ
ดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอกิจกรรมศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ มีสาระสำคัญ 9 เรื่อง ไดแก 1) พื้นฐานการวาดภาพระบายสี 2) การเลนสี
เทคนิคการไลสี 3) การรางภาพและการจัดองคประกอบภาพ 4) ทฤษฎีสี 5) การใชสีตรงขามในการ
สรางผลงาน 6) เทคนิคการใชสีไม 7) เทคนิคการใชสีชอลก 8) เทคนิคการใชสีโปสเตอร และ 9) การ
วาดภาพประกอบเรื่องราว มีวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนักเรียนเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรูรวมกับ
ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิสาธิตการสรางผลงาน ตรวจสอบใหคำชี้แนะ และการจัดนิทรรศการงาน
ศิลปะสะทอนผลงานตนเองและผูอื่นตลอดจนศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ ในการวัดและ
ประเมินผลจากความสามารถในสรางสรรคชิ้นงานและเจตคติที่มีตอกิจกรรมโดยใชแบบประเมิน
ความสามารถทางศิลปะและแบบประเมินเจตคติที่มีตอกิจกรรมศิลปะ
4.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการได ยิ น ระดั บชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชูปถั มภ หมายถึ ง
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการฯ พิจารณาและตัดสินคุณคา
ของโครงการ โดยใช ร ู ป แบบการประเมิ น ซิ ป ป (CIPP Model) และประเมิ น ความพึ ง พอใจที ่ ต อ
โครงการฯ
รู ป แบบการประเมิ น ซิ ป ป (CIPP Model) ประกอบด ว ย การประเมิ น 4 ด า น คื อ
การประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) การประเมินดานปจจัยนำเขา(Input Evaluation:
I) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) และการประเมินดานผลผลิต (Product
Evaluation: P) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 การประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) หมายถึง กระบวนการเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ กับกฎหมาย
นโยบายที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน รวมทั้งความตองการจำเปนของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยินและผูเกี่ยวของ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคโครงการฯ
4.2.2 การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) หมายถึง กระบวนการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการฯ
ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ สถานที่ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ กอนดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีดำเนินโครงการฯ
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4.2.3 การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) หมายถึง กระบวนการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ไดแก การวางแผน
(Plan) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check) การปรับปรุง
แกไข (Action) การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ กษาของโรงเรีย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชูป ถั มภ เพื่อตัดสิน ใจในการนำ
โครงการฯ ไปสูการปฏิบัติตอไป
4.2.4 การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation: P) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยประเมินจากระดับความสามารถดานศิลปะ
และเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับ ขยาย
โครงการฯหรือยุติโครงการฯ
4.2.4.1 ความสามารถดานศิลปะ หมายถึง ระดับคะแนนที่ไดจากการประเมินผล
งานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตามประเด็น การสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค
เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย

หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
4.2.4.2 เจตคติที่มีตอกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ หมายถึง สภาพ
ความรูสึกของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีตอการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ หลังสิ้นสุดโครงการฯ
4.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางบวกตอการดำเนินโครงการฯ ของผูปกครอง
และนักเรียน หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
4.4 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 6 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 และเขา
ร ว มกิ จ กรรมตามโครงการพั ฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได ยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
4.5 ผูปกครอง หมายถึง พอ แมหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปกครองหรือดูแลนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินที่เขารวมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
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ความบกพร องทางการได ย ิ น ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ
ในปการศึกษา 2562
4.6 ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรซึ่งทำหนาที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562
4.7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการยอมรับวามีความรูความสามารถ
ประสบการณและผลงานทางศิลปะ ดานจิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลปในเชิงประจักษ
4.8 ลามภาษามือ หมายถึง บุคคลซึ่งทำหนาที่ถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสื่อสารไปยังผูรับ
สารซึ่งในการประเมินโครงการฯ นี้เปนการถายทอดจากภาษาพูดเปนภาษามือหรือจากภาษามือเปน
ภาษาพูด ระหวางผูที่มีระดับการไดยินปกติที่สื่อสารดวยภาษาพูดกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับหูหนวกที่สื่อสารดวยภาษามือ
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประเมินโครงการฯครั้งนี้ คือ
5.1 ไดขอมูลและสารสนเทศของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที ่มี
ความบกพรองทางการได ยิน ระดับชั้นมัธยมศึ กษาของโรงเรียนเศรษฐเสถีย ร ในพระราชูป ถัมภ
เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินงานขยายโครงการฯ ตอไปหรือยุติโครงการฯ
5.2 ไดขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
5.3 ไดแนวทางในการประเมินโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินอื่น ๆ ตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่วของตามลำดับ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.1 ความหมายและความสำคัญ
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน
2. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
2.1 ความหมายและความสำคัญ
2.2 การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะในสถานศึกษา
2.3 การพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3.1 ความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ
3.2 ประเภทและรูปแบบของการประเมินโครงการ
3.3 การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP Model
3.4 ขั้นตอนการประเมินและการเขียนรายงานโครงการ
4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
6. สาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8. กรอบแนวคิดการประเมิน
1. การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.1 ความหมายและความสำคัญ
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ไดกำหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษาไว 9 ประเภท
โดยระบุวา บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก บุคคลที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอย
จนถึงหูหนวก ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552)
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1) คนหู ห นวก หมายถึ ง บุ คคลที่สูญ เสีย การไดยิน มากจนไมส ามารถเขาใจการพู ดผา น
ทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสียการ
ไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป
2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการไดยินเหลืออยูเพียงพอที่จะไดยินการพูดผานทางการได
ยิน โดยทั่ วไปจะใสเครื่องชวยฟง ซึ่งหากตรวจวัดการไดยิ นจะมีการสูญ เสียการไดยิ นน อยกวา 90
เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล
ประเทศไทยมีบุ คคลที่บกพรองทางการไดยินขึ้นทะเบียนคนพิการ จำนวน 352,503 คน
คิดเปนรอยละ 18.40 หรือ หนึ่งในหาของความพิการทั้งหมด(กรมสงเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก าร, 2561) โดย นั ก เรี ย นเกิ ด ใหม ป ระมาณ 2 ถึ ง 3 ใน 1,000 คน เป น นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองทางการไดยินเชนเดียวกับขอมูลของสถาบันแหงชาติดานบกพรองทางการไดยิน และความ
บกพร อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ๆ (National Institute on Deafness and Other Communication
Disorders: NIDCD, 2015) พบว า ประมาณ 2 ถึ ง 3 ใน 1,000 คน ของคนที่ เกิ ด ใหม ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะมีหูขางหนึ่งหรือทั้งสองขางสูญเสียการไดยินและนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินมากกวารอยละ 90 เกิดจากพอแมที่มีการไดยิน
สถาบั น เทคโนโลยี แห งชาติ ส ำหรั บ นั ก เรีย นที่ มี ความบกพรอ งทางการได ยิ น (National
Technical Institute for the Deaf: NTID, 2018) สั ง เคราะหผ ลการวิจ ัย ดา นนัก เรีย นที ่ม ี
ความบกพร อ งทางการได ยิ น ซึ่ งเปน ความกา วหนา ของวิธีก ารจัดการศึกษาของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการได ยิ น กำลั งได รั บ การศึกษา การวิจัย ลาสุดแสดงใหเห็ น วาควรมีลามที่ มีคุณ ภาพ
ในชั้นเรียนรวม นักการศึกษาจำเปนตองเขาใจวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีการเรียนรู
และกระบวนการนับสงขอมูลของสมองมีความแตกตางกับเพื่อนนักเรียนที่มีการไดยินในวัยเดียวกัน
NTID นำเสนอว า นั กเรี ย นที่ มี ค วามบกพรอ งทางการได ยิ น เป น นั ก เรีย นที่ เรีย นรูจ ากการมองเห็ น
(Visual learner) และมี ค วามจำจากมิ ติ สั ม พั น ธ ท างการเห็ น ดี ม าก (Visual-spatial memories)
ครู ค วรมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ผ า นสื่ อการสอนที ่เ ปน รูป ภาพ ภาพถา ย ภาพเคลื ่อ นไหว แผนภูม ิ
ไดอะแกรมหรือ สื ่อ ที ่ท ำใหน ัก เรีย นที ่มีค วามบกพรอ งทางการไดย ิน มองและ ทำความเข า ใจได
ทัก ษะดา นทัศ นศิล ปเ ปน พื้น ฐานการสรา งองคค วามรู รวบรวมขอ มูล ด ว ยตนเองของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน แตก็พบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินและหูตึงมีปญหาการ
จำลำดับหรือเรียงลำดับกอนหลัง (Sequential memory)
Marschark and Spencer (2016) ศึกษานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน นักเรียน
หูตึง หลายพันคนอายุระหวาง 5 ขวบ จนถึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เนเธอรแลนด
อังกฤษสกอตแลนดและในวิทยาเขตสถาบันวิจัยในรัฐนิวยอรก กำหนดวิธีการที่พวกเขาไดรับความรู
ใหม วิธีจัดการความรูที่มีความเขาใจในความรูและวิธีการสื่อสารกับคนอื่น ๆ โดยศึกษาทุกอยางที่
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เกี่ ย วข องกับ นั กเรี ยนที่ มีความบกพรองทางการไดยิน เชน การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา
สมรรถนะความจำเมื่อเขารวมชั้นเรียนที่สอนโดย ครูที่มีความบกพรองทางการไดยินและครูที่มีการ
ไดยิน พบวา นัก เรีย นที่มีก ารไดยิน ทั่ว ไปการรับ ขอ มูล เหมือ นสายน้ำที่ห ลั่งไหล เหมือ นสายน้ำ
ตอเนื่องจากเสียงที่ไดยินทั้งตั้งใจหรือไมตั้งใจฟง ในขณะที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ไมมีโ อกาสเรีย นรู ผา นการไดยิน แตเ ขาก็จ ะมีวิธีก ารเรีย นรูที่แ ตกต า งออกไป ครูผูส อนจึงควร
ตระหนักวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนในชั้นเรียนอาจไมเขาใจหรือรูสิ่งที่ครูสอน
เปนเรื่องเดียวกันหรือเรียนรูแบบเดียวกับนักเรียนที่ไดยิน เปนเวลาหลายสิบปที่ความคาดหวังของ
การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินต่ำกวาเพื่อนที่มีการไดยิน ประมาณรอยละ 50
ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น และคนหู ตึ ง ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ในสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการอานต่ำกวา นักเรียนที่มีการไดยินระดับชั้นประถมศึกษาปที่สี่
ทั้งนี้ Marschark and Spencer (2016) นำเสนอผลการสังเคราะหการวิจัยดานนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ดังนี้
1) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีส มรรถนะดีที่ดานการศึกษามักเปนคนที่
พอแมเคยสื่อสารกับ นักเรียนเหลานี้ตั้งแตอายุยังนอย
2) นัก เรีย นที ่ใ ชภ าษาท า ทางในชว งแรกของชีว ิต จะสามารถทำภาษามื อ ไดด ีก วา
นักเรียนที่เริ่มทำภาษาทาทางตอนมาโรงเรียน
3) ทั ก ษะภาษาในช ว งแรกเริ่ ม ของชี วิ ต ทั้ งภาษามื อ และภาษาพู ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ความสามารถในการอานเมื่อโตขึ้น
4) ความยากลำบากในการอานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสวนใหญสะทอน
จากความยากลำบากในการทำความเขาใจภาษามือ
5) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินและบกพรองทางการไดยินในระดับมากเมื่อเขา
โรงเรียน มีความรูในเรื่องเกี่ยวกับโลก มโนมติของจำนวน และทักษะการแกปญหา ซึ่งไมใชแคทักษะ
ภาษาเทานั้นที่ลาชากวานักเรียนที่มีการไดยิน
6) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไมเคยเรียนรู คิด หรือเขาใจในลักษณะเดียวกับ
นักเรียนที่มีการไดยิน เรียนรู คิด หรือเขาใจ
สรุปนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ นักเรียนที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึง
นอยจนถึงหูหนวก ระดับการไดยินตั้งตอ 26-90 เดซิเบล เปนผูเรียนที่เรียนรูจากการมองเห็น (Visual
learner) และมีความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็นดีมาก (Visual-spatial memories) ครูควรมีการ
จัด การเรีย นรูผ านสื่ อการสอนที ่เปน รูป ภาพ ภาพถาย ภาพเคลื ่อ นไหว แผนภูมิ ไดอะแกรมและ
สื่อสารกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดวยภาษามือเพื่อทำความเขาใจกับ เนื้อหาสาระ
พื้นฐานเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง

14

1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน
การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในประเทศไทย
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐเปนอยางดีโดยมีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของรองรับ ทำให
นั กเรี ยนที่ มี ความบกพรองทางการได ยิ นได รับการศึ กษาอย างเท าเที ยมในรู ปแบบต าง ๆ ทั้ งในระบบ
นอกระบบและตามอั ธยาศั ย โดยอยู บนฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนและสิ ทธิ ตามกฎหมายและมุ งเน นพั ฒ นา
ความสามารถ ผู เรี ยนตามความแตกตางของแต ละบุคคล เพื่ อให เติบโตทั้ งร างกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาเปนฐานะพลเมืองที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทา
เทียมกับผูอื่นและมีสวนรวมในการพั ฒนาประเทศ โรงเรียนเฉพาะความพิ การสำหรับนั กเรียนที่มีความ
บกพร องทางการได ยิ น ได จั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานตามกรอบหลั กสู ตรการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยให สถานศึกษา ปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกั บสภาพรางกาย
จิตใจ และความสามารถของผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู วิธีการ
สอนที่แตกตางจากนั กเรียนทั่ วไป เชน การใชภาษามือและสื่อที่เนนการมองเห็ นดวยตา รวมทั้ งการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการจำเปนของแตละบุคคลซึ่งระบุไวในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program: IEP) ของผูเรียนรายบุคคล ทั้งนี้โดย
สงเสริมใหภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในป
การศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ได กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อใหโรงเรียนจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนการเตรียมพรอมสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 รวมทั้ งส งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม ให ผู เรี ยนมี จิ ตสำนึ กในความเป นพลเมื องไทยและพลโลก
โดยกำหนดใหกิจกรรมลดเวลาเรียน คือ กิจกรรมการเรียนรูที่ปรับบทบาทของครูจากการเปนผูอธิบายให
ความรู เปนผูอำนวยความสะดวก สงเสริมการเรียนรูแบบตั้งคำถามที่ทาทายความสามารถและกระตุนให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู
และตั วชี้วัดของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 ทั้ งในรายวิชาพื้ นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม สวนกิจกรรมเพิ่มเวลารูเปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีประสบการณตรง คิดวิเคราะห ทำงานเปนที ม และเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุขจาก
กิจกรรมสรางสรรคที่หลากหลาย โดยมีเปาหมายเพื่อพั ฒนา 4H คือ พั ฒนาสมอง (Head) พั ฒนาจิตใจ
(Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตัวชี้วัดที่นำมาออกแบบ
กิจกรรมเนนตัวชี้วัดที่เปนกระบวนการ โดยดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ความกาวหนาของ
ผูเรียน และนำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินการผานตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูเกี่ยวของ เพื่อรายงานผลใหผูเรียน ผูปกครอง
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และผู เกี่ ยวข องทราบ และมี ส วนรวมในการพั ฒนาผู เรียน รวมทั้ งครู นำผลการประเมิ นมาปรับการจัด
กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดเปนชั่วโมงเฉพาะในชวงเวลาทายของแตละวัน หรือจัดในชวงเวลาอื่น
ตามบริบทของสถานศึกษา กิจกรรมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมที่กำหนดใหเรียน เปนกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตองรูที่เนนทักษะกระบวนการ หลังจากผูเรียนเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา
แลวจะไดรับการฝกปฏิบัติ มีประสบการณตรง และมีความสุขกับการเรียนรูผานกิจกรรม 2) กิจกรรมที่
เลือกเรียน เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนเลือกหรือ กิจกรรมที่ออกแบบโดยผูเรียนเพื่อตอบสนองความสนใจ
ความตองการของตนเอง โดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
โดยผานการทำกิจกรรมพัฒนา 4H (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558)
กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
เน น นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง ครู มี ค วามยื ด หยุ น มี ก ารปรั บ หลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารสอน การประเมิ น ผล
ความกาวหนาดวยความเขาใจ การสงเสริมความสามารถทางศิลปะ สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
ซึ่งเรียนรูผานการมองเห็น (Visual learner) และการลงมือปฏิบัติ เนื้อหาการเรียนรูปรับตามความ
ตองการของนักเรียนและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปะ ครูผูสอน ครอบคลุมหลักสูตรของ
สถานศึกษา
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะที่รัฐตองจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนเปนเครื่องมือที่
จะนำพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและมีสมรรถนะสำคัญที่สถานศึกษาตองการใหเกิดแกผูเรียน การจัดการเรียนรูศิลปศึกษา
เป น รายวิ ช าหนึ่ งที่ รั ฐ กำหนดให นั ก เรีย นได เรี ย นรูเพื่ อ พั ฒ นาด านอารมณ สั งคม สติ ป ญ ญาและ
สุนทรียภาพ ซึ่งเปนรากฐานการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข
การกำหนดจุดมุงหมายและจัดการเรียนรู
การกำหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาความถนัดทางศิลปะ (Talented artists) เปนสิ่งที่ครู
ควรคำนึงถึงเพื่อใหนักเรียนสามารถตอยอดทักษะไปสูการเปนศิลปนมืออาชีพหรือผูทรงคุณวุฒิดาน
ศิล ปะแขนงตาง ๆ ในอนาคต Hope (2009) เสนอใหตั้งวัต ถุป ระสงคต ามแนวคิด อนุก รมวิธ าน
ของ Bloom ช ว ยให ครู เข าใจการออกแบบและการประเมิ น การเรี ย นรู ซึ่ งสร างขึ้ น เพื ่อ ใหบ รรลุ
เปาหมายผลลัพธของชั้นเรียนหรือหลักสูต รการศึกษา ชว ยในการสรางกลยุทธ พัฒนาแบบฝกหัด
เครื่องมือสำหรับการนำเสนอเนื้อหา ในขณะเดียวกันก็ตองมีการประเมินอยางชัดเจนในระดับความรูที่
เราตองการประเมินครูศิลปศึกษาควรกำหนดจุดมุงหมายการสงเสริมศักยภาพดานศิลปศึกษาชัดเจน
ตามอนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จนนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน
คือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
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อนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
ครูผู ส อนศิ ล ปศึก ษา ตลอดจนนัก ออกแบบการเรีย นการสอนและผู  เ กี ่ย วขอ งกั บ
การศึกษา การเรียนการสอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองกำหนด
จุดมุงหมายให ชัดเจน และไดแบ งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎี การเรียนรูและจิตวิทยา
พื้ น ฐานวามนุ ษย จะเกิ ดการเรี ยนรูใน 3 ดาน คือ ดานพุท ธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิ สัย
(Anderson et al, 2001) รายละเอียดดังนี้ โดยในแตละดานจะมีการจำแนกระดับ ความสามารถ
จากต่ ำสุ ด ไปถึ งสู งสุ ด ได แ ก 1) ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย มี 6 ขั้ น โดยมี ร ายละเอี ย ดดั งนี้ 1.1) การจำเป น
ความสามารถของสมองในการระลึก ได จำความรู สารสนเทศ แสดงรายการได ระบุ บ อกชื่ อ ได
ซึ่ งเป นความจำระยะยาว 1.2) การเข าใจ เป นความสามารถของสมองในการแปล สรางความหมาย
ยกตัวอยาง สรุป อางอิงการศึกษาดวยตนเอง 1.3) การประยุกตใชเปนการใชกระบวนการที่ไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิดในสถานการณใหมหรือสถานการณคลายคลึงกัน 1.4) การวิเคราะหเปนการแยกความรู
ออกเปนสวน ๆ โดยสามารถใหเหตุผลวาความรูสวนยอยที่แยกแตละสวน มีความเกี่ยวของกับโครงสราง
ของความรูทั้งหมดอยางไร 1.5) การประเมินคา เปนความสามารถของสติปญญาเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ควบคุ ม ทดสอบ เพื่ อค นหาความไม สอดคล องหรื อความขั ดแย งในกระบวนการหรื อผลผลิ ตและการ
วิพากษตางๆ เพื่อการตัดสินใจ 1.6) การคิดสรางสรรค คือความสามารถของสติปญญาในการสรางสิ่ง
ใหม จากสิ่งที่เคยเรียนรู หรือพบเห็นในบริบทตาง ๆ ที่สามารถสรางสรรคงาน วางแผนงานและดำเนินงาน
ตามกระบวนการจนได รั บความสำเร็ จ 2) ด านจิ ตพิ สั ย(พฤติ กรรมด านจิ ตใจ) คื อค านิ ยม ความรู สึ ก
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้จ ะไมสามารถเกิด ขึ้น ทัน ที
ดัง นั้น การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนของครูผูส อน จึงควรจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและ
สอดแทรกสิ่งที่ดีงามไดตลอดเวลา จะทำใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงคได
โดยเริ่ มจาก 2.1) การรั บ รู เป น ความรูสึ กที่ เกิ ดขึ้ น ตอ ปรากฏการณ ห รือสิ่ งเราอยางใดอย างหนึ่ ง
ซึ่งเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู สึ กที่ เกิ ดขึ้ น 2.2) การตอบสนอง เปนการกระทำที่ แสดงออกมาในรู ปของความเต็มใจ ยิ นยอม
และพอใจต อสิ่ งเรานั้ น 2.3) การเกิ ดคานิย ม เป น การเลือกปฏิ บัติในสิ่งที่ เปน ที่ย อมรับ กัน ในสังคม
การยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามจนกลายเปนความเชื่อและเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น
2.4) การจัดระบบ เปนการสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ ถาเขา
กันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกัน อาจไมยอมรับ อาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยมเก า
2.5) บุคลิกภาพ คือการนำคานิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เปนนิสัยประจำตัว ใหประพฤติปฏิบัติ
แตสิ่งที่ถูกตองดีงาม พฤติกรรมดานนี้เริ่มจากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ
ขยายกลายเปนความรูสึกดานตาง ๆ จนกลายเปนคานิยมและยังพัฒนาตอไปเปน ความคิด อุดมคติ
3) ทักษะพิสัย(พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท) คือ ลักษณะพฤติกรรมที่บงถึงความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว ชำนาญ สามารถแสดงออกมาโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชี้
ระดับของทักษะ โดยเริ่มจาก 3.1) พฤติกรรมการรับรูเปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง
เปนการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 3.2) กระทำตามแบบ เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนพยายามฝกตามแบบ
ที่ต นสนใจและพยายามทำซ้ำ เพื่อ ที่จ ะใหเ กิ ด ทั ก ษะตามแบบที่ ต นสนใจ 3.3) การหาความ
ถู ก ต อ ง เป น พฤติ ก รรมสามารถปฏิ บั ติ ไ ด ด วยตนเองโดยไมตองอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อไดกระทำซ้ำ
แล ว ก็ พ ยายามหาความถู ก ต อ งในการปฏิ บั ติ 3.4) การกระทำอยา งตอ เนื ่อ งหลัง จากตัด สิน ใจ
เปน การเลือกรูป แบบที่เปน ของตัว เองจะกระทำตามรูป แบบนั้น อย า งตอ เนื่อ ง จนปฏิบัติ ง านที่
ยุง ยากซั บ ซอ นไดอ ยา งรวดเร็ว ถูก ตอ ง คลอ งแคลว การที่ผูเ รีย นเกิด ทั ก ษะได ตอ งอาศัย การ
ฝกฝนและกระทำอยางสม่ำเสมอและ 3.5) การกระทำไดอยางเปนธรรมชาติเปนพฤติกรรมที่ไดจาก
การฝกอยางตอเนื่องจนสามารถปฏิบัติไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติซึ่งถือเปน
ความสามารถของการปฏิ บั ติ ในระดั บ สู ง(รั ฐ พล ประดั บ เวทย , 2560; Anderson et al, 2001)
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลำดับขั้นของจุดมุงหมายการเรียนรู (รัฐพล ประดับเวทย, 2560)
สรุ ป วา การตั้งจุดมุงหมายการเรียนรูศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
นั ก เรี ย นจะต อ งเรีย นรูก ระบวนการทางศิล ปะ เทคนิ ค เฉพาะ วิธีก ารใชเครื่องมื อ การใช สีต าง ๆ
การค น หาข อ มู ล ด ว ยตนเอง โดยครู เ ป น ผู อ ำนวยความสะดวกในการเรี ย นรู การทั ศ นศึ ก ษา
การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ตลอดจนการทำงานศิลปะดวยตนเอง
อย างสร า งสรรค พ ร อ มทั้ งวิ จ ารณ งานศิ ล ป ข องตนเองและเพื่ อ น ๆ ทำให นั ก เรีย นพั ฒ นาการคิ ด
จากพื้นฐานสูซับซอนได
ปรามิดการเรียนรู (Learning Pyramid)
ป รามิ ดการเรี ยนรู (Learning Pyramid) ผลงานของห องปฏิ บั ติ การการฝ กอบรมแห งชาติ
(National Teaching Laboratory Institute) หรื อ NTL (1960, อ างถึ งใน บุ ปผชาติ ทั ฬหิ กรณ , 2551)
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ทำใหตระหนั กถึงรูป แบบการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนและการนำสื่อมาใช เพื่อทำใหนั กเรียน
เกิ ดการเรี ยนรู ได อย างมี ป ระสิ ทธิ ผล อั ตราเฉลี่ ยความคงทนการเรี ยนรู ที่ ได จากการใช วิ ธี การสอน
ที่แตกตางกัน เรียงลำดับจากสวนยอดมายังฐานลาง คือ การบรรยาย การอาน การใชสื่อ การสาธิต
การอภิปรายกลุม การใหปฏิบัติการสอนคนอื่นและการนำไปใชในทันที อัตราเฉลี่ยความคงทนการเรียนรู
ที่ไดจ ากการใชวิธีการสอนที่แตกตางกัน เรีย งลำดับ จากสว นยอดมายังฐานลาง คือ การบรรยาย
การอาน การใชสื่อโสต การสาธิต การอภิปรายกลุม การใหปฏิบัติการสอนคนอื่นและการนำไปใช
ในทันที จะเห็นไดวาวิธีการบรรยายซึ่งอยูที่สวนยอดของปรามิด เกิดสัมฤทธิ์ผลของอัตราเฉลี่ยความ
คงทนรอยละ 5 และที่ฐานลางของปรามิด แสดงใหเห็นวาวิธีที่จัดใหมีการสอนคนอื่นหรือนำสิ่งที่รูไปใช
ในทันทีเกิดสัมฤทธิ์ผลของอัตราเฉลี่ยความคงทนรอยละ 90 (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2551) ดังภาพ 2
วิธีจัดการเรียนรู

ภาพที่ 2 อัตราเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรูตามวิธีจัดการเรียนรู (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2551)
วิธีจั ดการเรี ยนรูศิลปะที่ สนั บสนุ นการเรี ยนรูของนั กเรียนที่ มีความบกพรองทางการได ยิ น
เพื่อใหเกิดความคงทนในการเรียนรูสูงสุด คือ การเรียนรูจากประสบการณตรง การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ นำเสนอผลงานและอภิปรายสะทอนผลงาน
ศิลปะของตนเองและของเพื่ อน นอกจากนี้ ป รามิดการเรียนรูชวยให ครูเขาใจการสอนการจัดการ
เรียนรูของตนเอง และขยายวิธีการจัดการเรียนรูที่มีผลตออัตราความคงทนในการเรียนรูของผูเรีย น
ใหเพิ่มขึ้นดวยตนเอง โดยเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู สื่อ การวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง เนนใหนักเรียนออกแบบผลงานเอง อีกทั้งยังทำใหเห็นศักยภาพของนักเรียนจากกิจกรรม
ตาง ๆ ในการจัดการเรียนรูและความเปนไปไดในการเลือกกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมคิด สรางสรรค
ผลงานดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยเปรียบเทียบวิธีจัดการเรียนรูกับกิจกรรมการสอนศิลปะ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบวิธีจัดการเรียนรูกับกิจกรรมการสอนศิลปะ
Golos (2016) กลาววา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ขาดโอกาสทางภาษา
ในชว ง แรกเกิด ถึง 5 ขวบ จะมีความยุงยากในการเรียนภาษามากกวานักเรีย นที่มีค วามบกพรอ ง
ทางการไดย ิน ที่ ใ ช ภ าษามื อ กั บ พ อ แม ที ่ม ีค วามบกพรอ งทางการไดย ิน การเรี ย นรู ค ำศั พ ท
จะเริ่มจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง วัตถุสิ่งของจริง วิดีโอที่มีคำศัพท รูปถายของจริง มีคำศัพท รูปวาด
มีคำศัพท การทำภาษามือคำศัพท การสะกดนิ้วมือคำศัพท นักเรียนจะเขาใจคำศัพทหรือสถานการณ
และสุดท ายคื อการเขี ยนคำศั พท เป นคำ วลี ประโยคและยอหน า เป นลำดั บ การจั ดการเรียนรู ของครู
นอกจากจะใช ส ถานการณ จ ริ ง สิ่ งของจริงแล ว ถ าครูใช วิ ดี โอและใช สื่ อสนั บ สนุ น การเห็ น พั ฒ นา
ความสามารถทางภาษาและความสามารถอื่น ๆ เปนการลดขอจำกัดดานภาษาในการเรียนรูเขาใจ
เนื้อหาตาง ๆ ที่ครูสอน เชนเดียวกับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะไดรับ
ประโยชนอยางมากตามหลักสูตรที่เหมาะกับความตองการในฐานะนักเรียนที่ใชการมองเห็นเปนหลัก
ในการเขาถึงความรูตาง ๆ สอดคลองกับ Kamila (2005) พบวา ศิลปะสงผลตอความสามารถดาน
ภาษาและการสื่อสารของนักเรียนที่มีการไดยินและนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Wilmington College (2017) ใหขอมูล วาความบกพรองทางการไดยิน เปน ประเภทที่
พบมากที่สุดของความพิการทางกายภาพ การสูญเสียการไดยินเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทการไดยิน
หรื อ เส น ประสาทความรู สึ ก ของหู ซ่ึ งรบกวนการได ยิ น เสี ย ง คนที่ มี ค วามบกพรอ งทางการได ยิ น
อาจมีปญ หาดานภาษาและแสดงคำศัพทและไวยากรณที่ผิดรูป แบบ นักเรีย นที่สูญ เสีย การไดยิน
สวนใหญใชเครื่องชวยฟงและอาศัยการอานปากและมีเพียงรอยละ 30 ของคำพูดเทานั้นที่สามารถ
อานปากได และมีขอที่ควรตระหนักสำหรับครูผูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ดังนี้
1) ตระหนักวานักเรียนจะตองเห็นริมฝปากของคนพูดเพื่อทราบวากำลังพูดอะไรอยู
2) เผชิญหนากับนักเรียนในชั้นเรียนระหวางพูดเพราะการแสดงออกทางสีหนาของครู
จะใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคำพูดของครูไดในเบื้องตน
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3) พูดชา ๆ โดยใชประโยคและทาทางสั้น ๆ เพื่อชวยใหนักเรียนทำความเขาใจสิ่งที่เรียน
4) ไมควรยืนอยูดานหนาของหนาตางหรือจุดที่มีแสงสะทอนเพราะอาจจำกัดการมองเห็น
ของนักเรียนและไมควรพูดตะคอกหรือพูดโดยเคลื่อนไหวริมฝปากเกินความจริง ควรพูดเปนธรรมชาติ
5) โปรดจำไววาความรูที่ครูถายทอดในชั้นเรียนแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
อาจหายไป เพราะนักเรียนมีขอจำกัดในการรับขอมูล
6) ใชการถามซ้ำและฟงการแสดงความคิด เห็น ของนัก เรีย นคนอื ่น ๆ เพิ ่ม ตัว อยา ง
ในการรับ รู เพื่อสรุปความเขาใจดวยตนเองและครูควรเพิ่มเวลาใหนักเรียนรวบรวมขอมูลการเรียน
ใหครบตามวัตถุประสงค นักเรียนที่มีความผิดปกติในการไดยินและการสื่อสารอาจพูดไดชาและตองใช
เวลามากในการสื่อสาร ครูตั้งใจรับฟงนักเรียนเพราะเปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหนักเรียนบรรลุความคิด
ที่สมบูรณ
7) ใช สื่อรูป ภาพหรือสื่อสนับ สนุ นการเห็ น ชวยสรางความเขาใจระหวางการบรรยาย
ตัว อยา งเชน การใชสีทับ เนน ที่ค ำสำคั ญ ของบทเรีย น หัว ขอ บรรยายหลัก หรือ เขีย นคำสำคั ญ
บนกระดานและอธิบ ายความหมายกอ นหรือ ระหวา งการบรรยาย ควรใชสื ่อ รูป ภาพเพื ่อ เพิ ่ม
ความเขาใจจากขอมูลการอธิบายโดยปากเปลา
8) ใชว ิด ีโ อเป น ส ว นหนึ่ งของการนำเสนอบทเรี ย นในชั้ น เรีย น ควรเลื อกรูป แบบคำ
บรรยายที่มีการบรรยายใตภาพเพื่อใหนักเรียนบกพรองทางการไดยินสามารถเขาถึงความหมายของ
สิ่งที่เรียนอยางเต็มที่ หากวิดีโอไมมีคำบรรยายใตภาพ ครูควรใหบทสรุปแกนักเรียน
9) การสรุปข อความของครูมีประโยชนมาก เพื่ อตรวจสอบใหแนใจวาครูกับ นั กเรีย น
เขาใจตรงกันเปนการตรวจสอบความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อประเมินวานักเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา
ของหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม
10) ผูชวยจดบันทึกหรือสำเนาบันทึกการบรรยายอาจจำเป นเนื่ องจากนักเรียนจะไม
สามารถมองเห็นลามและจดบันทึกในเวลาเดียวกันได
Rice (2012) เสนอแนวทางการจั ด การเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองทางการไดยินและนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแกครู ดังนี้
1) ตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนใสเครื่องชวยฟงของตัวเองและครูก็กำลังใชไมโครโฟน
2) โปรดจำไว วา นั กเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน คนสว นใหญ มีการไดยิน ที่
เหลืออยูบางสวนและเราตองการที่จะใชประโยชนใหเต็มที่
3) ตรวจสอบใหแนใจวาที่นั่งของนักเรียนสามารถมองเห็นใบหนาและปากของครูไดชัดเจน
4) การตะคอกหรือตะโกนใสนักเรียนอาจทำใหนักเรียนเขาใจขอมูลที่ครูสื่อสารผิดจาก
วัตถุประสงคของครู ครูควรพูดในโทนเสียงปกติ โดยใชไมโครโฟน นักเรียนจะเขาใจจากการอานปาก
และหนาตา ทาทางของครูแลวตีความจากการสื่อสารนี้
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5) หากนักเรียนมีลาม ครูควรใหนักเรียนสำเนาบทเรียนใหลามกอนเริ่มชั้นเรียน
6) โปรดจำไววาครูไมจำเปนตองพูดคุยกับลามระหวางแปลเพราะทำใหลามขาดสมาธิ
และสับสน ลามมีหนาที่ตัวกลางการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน
7) ขณะเขียนบนกระดานครูควรหยุดพูด เพราะนักเรียนมองไมเห็นปากและใบหนาของครู
ควรเขี ย นกระดานและให นั กเรี ย นจดข อความบนกระดานให แ ล ว เสร็จ ครู จึงคอ ยอธิ บ ายเนื้ อหา
บนกระดาน
8) ใชภาพและกราฟกประกอบการสอนหรือสรุปเนื้อหาหรือมโนมติบทเรียนที่จะเรียนกอน
เริ่มเรียนและใหนักเรียนวาดภาพหรือสรางแผนภูมิสรุปความคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือประสบการณที่ครู
จัดให นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนนักเรียนที่เรียนรูจากการมองเห็น
9) กุญแจสำคัญในการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่ มีความบกพรองทางการไดยิน คือ
การสอนเนื้อหาซ้ำ ๆ และใหเวลาสำหรับการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
10) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนนักเรียนที่เขาใจรูปธรรมและมีความยุงยาก
ในการทำความเขาใจแนวคิดที่เปนนามธรรม ครูควรทำความเขาใจและเพิ่มเวลาแกนักเรียน
11) บทเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรมีภาษาเขียนทุกบทเรียน
เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินขาดทักษะภาษาที่จำเปน ดังนั้นควรมีการจดบันทึก
คำศัพทสำคัญ ความหมายของคำ มโนมติห ลักในแต ละบทเรีย นที่นักเรีย นตองบัน ทึกความเขาใจ
ลงสมุ ด งาน ติ ด ฉลากวั ต ถุ ใ นห อ งเรี ย นเพื่ อ ช ว ยให นั ก เรี ย น เรี ย นรู ค ำนามและการสะกดคำ
ทำใหหองเรียนเต็มไปดวยการพิมพรูปภาพ แผนภูมิ เพราะชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินสรางทักษะทางภาษาและทำงานไดดีกับเพื่อนในชั้นเรียนและกับผูปกครอง
ขอควรพิจารณาดานการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1) สบตา มองตรงไปที่นักเรียนและเผชิญหนาเมื่อตองการสื่อสารกับนักเรียน
2) พูดชื่อของนักเรียนหรือแสดงทาทางใหนักเรียนสนใจกอนที่จะพูด
3) มอบหมายนักเรียนนั่งโตะทำงานใกลกับครู หรือหนาหองเรียนหรือสถานที่ที่ครูตั้งใจ
จะใหนักเรียนมองเห็นและเขาใจเนื้อหาการบรรยายใหมากที่สุด
4) สบตาและพูด ตามธรรมชาติแ ละชัด เจนกับ นัก เรีย น ครูค วรตระหนัก การพูด ดัง
ไมไดชวยใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่ครูพูด
5) การสื่อสารบางอยางอาจเปนเรื่องยากของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ที่จ ะเขา ใจสอนเรื่อ งสำนวนซึ่ง เป น การเลน คำ การอธิ บ ายเรื่อ งตลกและการถากถาง ซึ่งเนื้อ หา
อาจไมตรงกับขอความ
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6) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมักจะมีพัฒนาการลาชาดานทักษะทางสังคม
ครูควรสรางโอกาสระหวางชั่ว โมงเรีย นหรือระหวางพักใหมีกิจ กรรมพัฒ นาทักษะทางสังคม เชน
การเลนเกมหรือการตั้งประเด็นการสนทนาหรืออภิปรายสาระการเรียนรู
7) ครูผูช ายควรเก็บ หนวดหรือ ดูแ ลไมใหบังริม ฝป ากหรือ ใบหนา ปอ งกัน อุป สรรค
ในการสื่อสารผานการอานปากหรือการสังเกตทาทางจากใบหนาของครู
หลักสูตรและการสอนโดยใชกลยุทธการมองเห็น (Eubanks, 2011)
1) ปรับวิธีการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียนโดยแสดงขอมูลที่ตองการ
สื ่อ สารกั บ นัก เรีย นบนกระดาน เชน การเขี ย นการบ า นทั ้ ง หมด คำแนะนำในชั ้น เรีย นและ
การเปลี่ ย นแปลงตารางประจำวั น หรื อ การแทรกกิ จ กรรมพิ เศษ การเขี ย นขั้ น ตอนเป น แผนผั ง
หรือแผนภูมิสรุปบทเรียนหรือเนื้อหาบนกระดานอาจใชป ากกาที่มีสีตาง ๆ เพื่อใหความสำคัญ กับ
ขอความหรือขอที่ควรจำ นักเรียนจะสนใจและจำไดดีขึ้น
2) จั ด เรี ย งโต ะในรู ป แบบวงกลมหรื อรูป เกื อ กม า เพื่ อให นั กเรี ย นที่ มี ความบกพร อ ง
ทางการได ยิ น สามารถมองเห็ น ครู เพื่ อนนั กเรี ยนคนอื่ น ๆ ได นี่ เป น สิ่ งสำคั ญ อย างยิ่ งถ าพวกเขา
จำเปนตองอานริมฝปากและสบตากับครูระหวางการสอนหรืออธิบายความรูแกนักเรียน
3) ใหนักเรียนมีโครงรางของบทเรียนประจำวันและพิมพสำเนาของบันทึกชวยใหนักเรียน
มุงเนนการอภิปรายและคำถามในขณะที่ครูกำลังสอนอยู จากนั้นนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการเรียนรู
และสามารถอานบันทึกยอในภายหลังไดอยางงายดาย เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
เรียนรูผานสายตา การมองเห็นเปนวิธีการหลักในการรับฟงขอมูล จึงควรใชเครื่องมือที่เปนรูปภาพ
รูปถาย แผนภูมิ ทุกครั้งที่ส ามารถทำได พิจ ารณาใชโปสเตอร แผนภูมิ กราฟก การดภาพ ทำมือ
การจัดกราฟกสิ่งประดิษฐหรือรายการภาพเพื่อแสดงแนวคิด ครูอาจเพิ่มการใชวิดีโอที่มีคำอธิบายภาพ
ในชั้นเรียน จะทำใหเขาใจมากขึ้น
4) ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Plan: IEP) เกี่ยวกับการปรับตัวในหองเรียนและการชวยเหลือที่สอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียนเปนรายบุคคล
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตองมีการแสดงออกทางสีหนาในการสื่อสารและ
ควรไดร ับ การสอนผ านภาษาภาพเพราะความสามารถในการรั บ รู เสี ย งและการพู ด ไม ส ามารถ
ตรวจสอบไดทำใหนักเรียนตองอาศัย สิ่ง ที่ม องเห็น ไมใชสิ่งที่ไดยิน ในการเรีย นรูแ ละสื่อ สารกับ คน
ทั่วไป ภาษาภาพอธิบายเนื้อหาไดเปนแบบองครวมมากกวาภาษาพูดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
มีผูนำไปเผยแพรความรูหรือนำเสนอสินคา มากกวาวิธีอื่น ๆ เนื่องจากเขาใจงายและเห็นภาพรวมไดเร็ว
สะดวกในการติดตอสื่อสารกับคนทั่วไป
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กลาวโดยสรุป นักเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน เรีย นรูไดดีจ ากการลงมือปฏิบัติ
การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อที่มองเห็นได เชน รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม ทำใหนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
Stokes (2001) สนับ สนุน ขอเท็จ จริงที่วานักเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนนักคิดที่มี
การเรีย นรูจากการมองเห็น (Visual thinkers) ผูเกี่ย วของควรสนับ สนุน จั ด บทเรี ย นที่เ หมาะสม
เชน สรางความสนใจและแรงจูงใจ เนื้อหาการเรีย นรูมีความหมายตอการดำเนิน ชีวิตประจำวัน
มีก ารเคลื่อ นไหวและลงมือ ปฏิบัติ ทำซ้ำจนชำนาญเพื่อเพิ่มความจำในการเก็บรักษาขอมูล บันทึก
การเรียนและเพิ่ม เวลาการเรีย น สนับสนุนทักษะการสื่อสารดวยภาษามือและลดความเครียดของ
นักเรียน
2. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
2.1 ความหมายและความสำคัญ
National Art Education Association (2012) กลาววา ศิลปศึกษาชวยใหบุคคลสามารถ
รวบรวมประสบการณ และความรู ในรูปแบบที่มีความหมายโดยการใชสื่อและวิธีการ เพื่อนำเสนอ
ความคิด จิน ตนาการหรือสรางความเขาใจใหม ๆ สื่อศิลปะ ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ วัตถุ
เหตุการณและเทคโนโลยีที่ประกอบดวยรูปแบบและเนื้อหาที่เกี่ยวของ รวมถึงวิธีคิดสรางสรรคและ
การสืบเสาะขอมูลที่สนใจเพื่อสะทอนมุมมอง แนวคิดผานงานศิลปะไปยังผูชมที่หลากหลาย
ศิ ล ปะมี บ ทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นามนุ ษ ย เพิ่ ม การเจริญ เติบ โตของความรูความเขาใจ
อารมณ และจิตเวชศาสตร การวิจัยดานระบบประสาทเผยให เห็ นถึงผลกระทบที่นาประทับใจของ
การเรีย นการสอนศิ ล ปะ นั กวิ ทยาศาสตรดานสมอง (Neuroscientist) ไดคน พบวาป จ จัย ที่ท ำให
มนุษยฉลาด ก็คือการที่เซลลสมองมาตอเชื่อมกันเปนวงจรประสาท (Neural circuit) ยิ่งเซลลเหลานี้
ตอเชื่อมกันเปนวงจรและจัดระเบียบกั นไดดีมากเท าใดก็จะทำใหป ระสิทธิภ าพของสมองมีมากขึ้น
เทานั้น นั่นก็คือทำใหมนุษยฉลาดมากขึ้นนั่นเอง (Tibbets, 2001) ปจจัยที่ทำใหเซลลสมองเหลานี้
มาเรียงเชื่อมตอกันเปนวงจรที่สมบูรณ คือ การกระตุนประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย การกระตุน
และท าทายความคิ ด การฝ ก แก ป ญ หาและฝ ก จิ น ตนาการของมนุ ษ ย กิ จ กรรมศิ ล ปะทำให เกิ ด
การพั ฒ นาจินตนาการของมนุษย กอใหเกิด ความออนโยนทางอารมณ เกิดสุน ทรียภาพและความ
ประทั บ ใจ นอกจากนี้ ยั ง ทำให อ วั ย วะส ว นต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทำกิ จ กรรมเกิ ด การ
เคลื่ อ นไหว ก อ ให เกิ ด การเชื่ อ มต อ กั น ของเซลล ส มองในส ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ จิ น ตนาการ
ความซาบซึ้ งประทั บ ใจ การเคลื่อนไหวประสานกัน ของมื อ แขน ขาที่ เกี่ย วของกับ กิจกรรมศิล ปะ
ไม วาจะเป น สมองส วนหน า (Cerebral cortex) สมองส ว นกลาง (Parietal lobe) สมองสว นท าย
(Cerebellum) หรื อ สมองส ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ อารมณ (Amygdala) (Dunbar, 2008) กิ จกรรม
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ศิลปะมีต อสมองมนุ ษยซึ่งนักวิทยาศาสตรดานสมองไดนำมาให เรารับรู การสงเสริมให นั กเรียนทำ
กิจ กรรมศิ ล ปะไมใชการฝ กฝนให นั กเรียนนักเรีย นเปน จิตรกรหรือปฏิมากรผูยิ่งใหญ แตเปน การ
ปลูกฝงใหนักเรียนมีความรักและซาบซึ้งในศิลปะ อยากจะทำงานศิลปะไมวาแขนงใด ๆ ก็ตาม ผลงาน
ศิลปะไมจำเปนตองออกมาสมบูรณ แตการสงเสริมให นั กเรียนทำกิจกรรมศิลปะตองการใหสมอง
สมบู รณ ทั้ งนี้ อาจจะมี นั กเรียนบางคนที่ มีแววของความเปน ศิ ลป น ผูยิ่งใหญ ในอนาคต ซึ่งครูตอง
สังเกตใหไดและชวยสนับสนุนตอไปเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตามการที่มนุษยไดสัมผัสกับกิจกรรม
ศิลปะตั้งแตแรก ๆ เปนการสรางวงจรพื้นฐานทางศิลปะในสมอง ซึ่งมันจะถูกตอยอดในโอกาสขางหนา
ไดอยางงายดาย (Bolwerk, et al, 2014) สอดคลองกับ Kenenedy (2006) ที่กลาววาความสามารถ
ในการสร า งผลงานศิ ล ปะส งผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและการรูห นั งสื อ จากการทดลองใช
โปรแกรมการเรียนรูผา นศิลปะ(Learning Through Art Program) ซึ่งสงผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะหรือ
ศิลปน มืออาชีพเขาไปสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางศิลปะของนักเรียน และใหโอกาส
นักเรียนสรางผลงานที่เปนอัตลักษณของตนเอง นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมมีความสามารถทั้งดาน
ศิ ลปะและวิช าการเพิ ่ม ขึ ้น โดยมีคา คะแนนจากผลงานศิล ปะ การรู ห นัง สือ และทัก ษะการคิด
มากกวาผูที่ไมไ ด รว มโปรแกรมแตกตา งกัน อยา งมี นัย สำคัญ นัก เรีย นทำขอ สอบแบบตอบปาก
เปล า ได ด ี ก วา ผู ที่ ไม ได ร ว มโปรแกรมการทดสอบความรู ที่ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรไม แ ตกต างกั น
อาจเพราะในโปรแกรม ศิล ปน ไมเนน การสื่อ สารที่เปน ลายลักษณอักษร การไดคะแนนสอบปาก
เปลามากนี้ เปนผลมาจากการที่นักเรียนไดเรียนรูทักษะการคิดที่สำคัญในขณะที่สะทอนผลงานศิลปะ
ใชในการทำความเขาใจและวิเคราะหวรรณกรรม นักเรียนยังสามารถใชทักษะเหลานี้กับการอบรม
ออนไลนสำหรับการเขียนเชิงสรางสรรคหรือการออกอากาศทางโทรทัศน
ประเทศญี่ ปุ น ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษามี
ประสบการณดานศิลปะ โดยพบวา สงผลตอความพึงพอใจในชีวิต (Lida,2019) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ผลของประสบการณศิลปะที่มีตอความพึงพอใจในชีวิต (Lida,2019)
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การจัดการเรียนรูศิลปะในศตวรรษที่ 21 นั้นนักการศึกษาและนักวิชาการที่รับผิดชอบการ
จั ด การโปรแกรม STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ซึ่ ง บู ร ณาการสอน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร นักวิจัยไดเสนอขอคนพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บทบาทของศิลปะโดยนำหลักการของศิลปะเปนพื้นฐานการจัดการเรียนรูแนวใหมสำหรับการสราง
นวัตกรรม โดยจัดทำศูนยบมเพาะนวัตกรรม (Innovation incubator) ศึกษาวิธีการเรียนรูบนพื้นฐาน
ศิ ลปะ (Art Based Learning of STEM: STEAM; Science, Technology, Engineering, Art and Math)
โดยเพิ่มความคิดเชิงภาพกราฟก และการสื่อสารผานการใชโวหาร คำคม การเลาเรื่องและการเขียน
นักเรีย นนำเสนอนวัตกรรมที่พัฒ นาขึ้น เปน ลำดับ จากสื่อรูปภาพ สีสัน สายเสน นำข อสรุป ไปใช
ในโรงเรีย นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย พบวา การเรีย นรูบ นพื้ น ฐานศิ ล ปะ (Art Based Learning of
STEM) สงผลตอการเรียนรู การสรางนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ (John, 2016)
Seifter and Ted (2010) กลาววาศิลปะมีความสัมพันธชัดเจนกับการคิดสรางสรรคและการพัฒนา
นวัตกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษา และการเรียนรูทางศิลปะสงผลตอพฤติกรรมการทำงานเพิ่มขึ้นใน
ผูใหญ นักเรียนที่เรียนรูแบบ STEM แบบดั้งเดิมมีความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมลดลง
อย า งมี นั ย สำคั ญ Seifter and Ted (2010) เสนอให โ รงเรี ย นจั ด การเรี ย นรู บ นพื้ น ฐานศิ ล ปะ
(Art Based Learning of STEM) ในโรงเรี ย นมั ธยมศึ กษาตอนต น เพื่ อคงความสามารถด านความคิ ด
สรางสรรค ชื่นชมความงาม ปองกันการสูญสลายของการมีสุนทรียภาพอันเกิดจากการจัดการเรียนรู
แบบดั้งเดิมที่ปราศจากศิลปะ
กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะในศตวรรษที่ 21 เปนการใชวัสดุและวิธีการที่หลากหลาย
รวมถึ ง เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น การถ า ยภาพดิ จิ ทั ล และอิ น เทอร เ น็ ต การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การผสมผสานกระบวนการทางศิลปะ โดยใชสื่อ
แบบดั้ ง เดิ ม ร ว มกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ห รื อ แอพพลิ เ คชั่ น ของโทรศั พ ท สร า งผลงาน
จากกระบวนการและประสบการณทางศิลปะซึ่งแตเดิมเปนวิธีการทำดวยตัวเอง เทคโนโลยีมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ ยนแปลงวิธีการสรางผลงานศิลปะอยางมาก ทั้ งความคิด มุมมองตอโลก ผลงานศิลปะ
ของผูทรงคุณวุฒิทำใหไดเรียนรูวัฒนธรรมขามชาติ ความแตกตางของสิ่งที่อยูบนโลกในภูมิภาคตาง ๆ
จากภาพถาย วิดีโอ รวมถึงวัฒนธรรมผานทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นการสอนศิลปะในโรงเรียนนอกจาก
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนแลว ควรใหความสำคัญกับการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อ
ศึกษาผลงานของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะจากทุกมุมโลก (Robertson, 2014)
ประโยชน ของการสอนศิลปะในโรงเรียนคือนักเรีย นมีโอกาสแสดงความคิดจิน ตนาการ
ไดเต็มที่ตามประสบการณ ที่ไดเห็ น ซึ่งจะมีผลใหนักเรียนเปน คนกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหม ๆ ทำให
นักเรียนไดแสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรูสึก โดยเฉพาะใน นักเรียน เมื่อการสรางสรรคงานศิลปะแตละ
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ชิ้นเสร็จสิ้นลง นักเรียนจะรูสึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองมาก ศิลปะชวยฝกความประณีตและ
สมาธิ เพราะในขณะที่นักเรียนพยายามควบคุมมือใหสามารถวาด ระบายสีหรือประดิษฐสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ใหสำเร็จนั้นตองใชความตั้งใจ ความพยายามและใชสมาธิที่แนวแน มั่นคงตามวุฒิภาวะของนักเรียน
แตละวัย ศิลปะการวาดภาพทำใหนักเรียนมีความละเอียดออนในจิตใจ ฝกใหนักเรียนรูจักการทำงาน
รว มกั น รูจั กปรับ ตั ว และปรับ ความคิ ด ให ย อมรับ ซึ่ งกั น และกัน ศิ ลปะเป นเรื่ องของ "การลงมื อทำ"
เนื่องจากเปนวิธีการที่นักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิดและประสบการณดวยตนเอง การใช
เวลาสำหรับทัศนศึกษา ศึกษาชิ้นงานหรือเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ การสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิลปน
หรือผูเชี่ยวชาญแตละเรื่อง มีการเชื่อมตอศิลปะกับการเรียนรูศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนการสรางความ
เขาใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จของแตละบุคคลในการนำเสนอความคิดผานชิ้นงานอยางมี
ความหมาย มี ห ลัก ฐานการวิจัย พบวา การทำกิจ กรรมศิล ปะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น สมรรถนะการสร า งผลงานที่ ส ร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นมี ค วามเข ม แข็ ง ขึ้ น (National Art
Education Association, 2016)
การวาดภาพ พัฒนาสมองไปสูการเรียนรูที่ประสบความสำเร็จ ทำใหทั้งนักเรียนและครูมี
มุมมองใหมทางศิลปะและกระตุนการคิดที่สงเสริมทักษะที่จำเปน นักเรียนมีการแสดงออกทางอารมณ
มากขึ้นในชั้นเรียนของตน นักเรียนทำงานอยางขยันขันแข็งและเรียนรูแบบรวมมือกันนำหองเรียนเขา
สูชุมชนการเรียนรู พอแมมีสวนเกี่ยวของมากขึ้น ครูรวมมือกันมากขึ้นโดยครูสอนศิลปะและดนตรี
กลายเปนศูนยกลางของโครงการตาง ๆ เนื่องจากการเรียนรูในทุกวิชาถูกถายทอดผานผลงานศิลปะ
โรงเรียนจึงควรรวมศิลปะเขากับหลักสูตรแกนกลาง บูรณาการศิลปะเขากับวิชาอื่น ๆ ทั้งนี้ ครูควร
ตระหนักถึงการลงมือปฏิบัติงานศิลปะดวยตนเอง ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวานักเรียนที่รวมกิจกรรม
ศิลปะมากอนมีแนวโนมที่ จะได เปรียบทางการศึ กษาระดับ อุดมศึกษามากกวานักเรียนที่ไมไดรว ม
กิ จ กรรมศิล ปะ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ กษาควรสนั บ สนุ น ปจ จัย การเรีย นรูด านศิล ปะ เชน ครู อุป กรณ
งบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษาหรือจางศิลปนมารวมจัดประสบการณ (Sousa, 2006)
การตกแตงหองเรียนใหมีบรรยากาศในการเรียนรูศิลปะจากทฤษฎีและหลักการทางศิลปะ
เปนสิ่งจำเปนและการไดลงมือปฏิบัติผานการใชวัสดุที่มีคุณภาพและวิธีการสอนที่เปดโอกาส การสราง
จินตนาการ ครูศิลปะยอมรับวาการพัฒนาความสามารถทางศิลปะเปนสิ่งจำเปนที่นักเรียนพัฒนาจาก
การการลงมือสรางผลงานและเชื่อมโยงประสบการณที่ครูไดปลูกฝงแกนักเรียน การจัดหาสถานที่
สำหรับสรางงานศิลปะที่เหมาะสำหรับการเรียนรูอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยนักเรียนเปนผูเขารวม
กิ จ กรรมทั้ งหมดในชุ ม ชนการเรี ย นรูรว มกั บ ครู ศิ ล ป น หรื อผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างศิ ล ปะที่ อ ยูในชุ ม ชน
การสรางโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคและการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิทาง
ศิลปะเกี่ยวกับแนวทางสรางงานศิลปะแตละประเภท เปนประสบการณการเรียนรูที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
ทำให นั กเรียนที่เรียนศิล ปะประสบความสำเร็จอย างมาก (Caldwell and Vaughan, 2012) ทั้ งนี้
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Weinberger (2011) มองวาปญหาของการสรางและการออกแบบผลงานดานศิลปะที่ มีคุณคา คือ
การขาดทักษะพื้นฐานและการลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูปกครองและครูจึงควรเพิ่มโอกาสการลง
มือปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานไปสูทักษะขั้นสูงดานศิลปะของนักเรียน
กลาวโดยสรุป การสอนศิลปะ เปนกระบวนการพัฒนานักเรียนผานความรู ประสบการณ
ที่มีความหมาย สะทอนมุมมอง แนวคิด ผานผลงานเปนรูปภาพ รูปทรง การพิมพ การปนที่รับรูได
ดวยการเห็น ประกอบดวย รูปแบบและเนื้อหาที่เกี่ยวของ สงผลใหนักเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรค
เปนคนกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหม ๆ ไดแสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
2.2 การจัดการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา
ปจจุบั นการเรียนการสอนวิชาศิ ลปะ ถูกจัดเป นวิชาพื้น ฐานบังคับ วิช าหนึ่งของหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการสำคัญ คือ พัฒ นาใหผูเรียนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค เรียนรูเทคนิควิธีการ มีจิน ตนาการทางดานศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ
ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางดานศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมี
ความเชื่อมั่นในตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได โดยเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนรูศิลปะ ดังนี้ ใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ กลาแสดงออก เนนการทำงานเปนกลุมและประสบการณจริง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความ
งาม มี สุนทรียภาพ ความมีคุณค า ซึ่งมี ผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนานักเรียน
ทั้ งด านร างกาย จิ ตใจ สติ ป ญญา อารมณ สั งคม ตลอดจนการนำไปสูการพั ฒนาสิ่ งแวดล อม ส งเสริมให
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได นักเรียนที่มีความ
บกพร อ งทางการได ยิ น เรี ย นรู ได ดี จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละสื่ อ ที่ ม องเห็ น ได เช น รู ป ภาพ
และภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม ทำใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื้อหาสาระตาม
วัต ถุป ระสงคของหลักสูต รไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ ทัศนศิลป ดนตรี
นาฏศิลป ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1) ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนำเสนอผลงาน
ทางทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิควิธีการของ
ศิลปะในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคางานทั ศนศิ ลป เขาใจ
ความสัมพัน ธร ะหวางทัศ นศิล ป ประวัติศาสตรและวั ฒ นธรรม เห็น คุณ คางานศิล ปะที่เ ปน มรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
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2) ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค
วิ เคราะห วิ พ ากษ วิ จ ารณ คุ ณ ค า ดนตรี ถ า ยทอดความรู สึ ก ทางดนตรี อ ย า งอิ ส ระ ชื่ น ชมและ
ประยุ ก ต ใช ในชี วิ ต ประจำวั น เข า ใจความสั ม พั น ธ ร ะหวางดนตรี ประวัติ ศ าสตร และวัฒ นธรรม
เห็น คุณ คาดนตรีที่เป นมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล รองเพลง
และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรี
ในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ ในประวัติศาสตร
3) นาฏศิ ล ป มี ค วามรู ค วามเข า ใจองค ป ระกอบนาฏศิ ล ป แสดงออกทางนาฏศิ ล ป
อย างสร างสรรค ใช ศัพท เบื้ องต นทางนาฏศิ ลป วิ เคราะห วิพากษ วิ จารณ คุณค านาฏศิ ลป ถ ายทอด
ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลปใน
ชีวิต ประจำวัน เขาใจความสัมพั นธระหวางนาฏศิล ปกับ ประวัติ ศาสตร วัฒ นธรรม เห็ นคุณ คาของ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
การประเมิ น งานศิ ล ปะ ผลงานศิล ปะทุ กชิ้น มีอ งคป ระกอบต าง ๆ ที่ส ามารถพิจ ารณา
ประเมิ น คาได ดั งนี้ 1) การสื่ อความหมายไดชัดเจนและสอดคลองกับ หัวเรื่องที่กำหนด 2) การใช
ความคิ ด สร า งสรรค ในผลงานศิ ล ปะที่ แ สดงถึ งความก า วหน า แปลกใหม แ ละมี ค วามเป น ไปได
3) วิธีการแสดงออกที่ชวยใหผลงานมีคุณคาและมีลักษณะเปนของตนเองไมลอกเลียนแบบ และมี
ความสามารถในการใชวัส ดุในการสรางสรรคผลงาน 4) มีห ลักในการจัด องคป ระกอบศิล ป หรือ
การจัดภาพที่ เหมาะสมสวยงาม 5) มี ความประณี ตเรีย บรอยหรือความสมบู รณ ของผลงานศิ ลปะ
(ดํารง จรรัตน, 2553; คณะศิลปกรรมศาสตร, 2557; ลลิตา ประจพร, 2561)
กระทรวงศึกษาธิการประเทศอังกฤษ(Department for education, 2017) กำหนดหลักสูตรวิชา
ศิลปศึกษาและการออกแบบ(National curriculum in England: Art and design programs of study)
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรชาติ กำหนดจุดมุงหมายการเรียนวิชาศิลปะไว 3 ระดับ ดังนี้
1) เพื่ อ ใช วั ส ดุ ที่ ห ลากหลาย วาดภาพระบายสี ประติ ม ากรรมสร า งสรรค ผ ลงาน
พัฒ นาเทคนิคการออกแบบ การใชสีลวดลายพื้นผิว เสน รูปรางและพื้นผิว การสื่อความหมายและ
แบงปนความคิดประสบการณและจินตนาการเกี่ยวกับผลงานของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
2) พั ฒ นาเทคนิ ควิ ธี การ การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ทางศิ ลปะ เช น สี ต าง ๆ พู กั น กระดาน
เปนตน การจัดองค ประกอบภาพหรือผลงานดวยความคิดสรางสรรค การทดลองทำซ้ำ ๆ และการ
เรียนรูผลงานศิลปะประเภทตาง ๆ
3) เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค การผสมผสานเทคนิควิธีการ การใชเครื่องมือทางศิลปะ
ที่หลากหลายในผลงานเดียว และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติ วิเคราะหและประเมินผลงาน ของตนเอง
และของผูอื่น ตัดสินผลงานอยางมีเหตุผลที่สามารถอธิบายโดยกระบวนการทางศิลปะ
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The National Coalition for Core Arts Standards (2012) กำหนดมาตรฐานกลางของ
วิชาศิลปศึกษา ภายใตการคนพบของนักการศึกษาในการเชื่อมโยงระหวางพื้นฐานการเรียนรูศิลปะ
และการพั ฒ นามนุษ ย การวิจัย ของทศวรรษที่ผานมาไดเชื่ อมโยงการมี ส วนรวมทางศิล ปะกั บ การ
เติบโตทางปญญาและทักษะทางวิชาการรวมถึงการเสริมสรางสมองสวนของความจำระยะยาวและ
ความสามารถในการอาน ทักษะการคิดอยางสรางสรรคและทักษะการเขียนคลอง ศิลปะเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธทางสังคมในเชิงบวก เชน การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในและนอกโรงเรียน อัตราการสำเร็จ
การศึกษาเพิ่มขึ้น และการมีสวนรวมของชุมชนในการเสริมสรางความรูดานศิลปะของชุมชน เนื้อหา
ทางศิลปะที่กำหนดใหนักเรียนเรียนแยกตามระดับชั้น ดังนี้ 1) ระดับประถมศึกษา เนื้อหาเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน การใชวัสดุรอบตัวสรางผลงานทางศิลปะดวยตนเองจากการสังเกตและกลามเนื้อมัด
เล็ก ผสมผสานกับกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การทำโปสการด การดอวยพรใน
โอกาสตาง ๆ การทัศนศึกษาประวัติศาสตรดานศิลปะจากพิพิธภัณฑและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะใน
ชุมชน 2) ระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาประกอบดวย การใหโอกาสเลือกสรางผลงานที่มีความหมายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยใชขอมูลจากการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับครู เพื่ อน ผูทรงคุณวุฒิ ดาน
ศิ ล ปะ การสร างมุ มมองต อโลกหรือสิ่งรอบตัว และการประเมิน คุณ ค างานศิ ล ปะอยางสรางสรรค
รวมทั้งการลงมือสรางงานศิลปะดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
นอกเหนือจากการสอนของครู
การพัฒนาความถนัดทางศิลปะ (Talented artists) การพัฒนาความถนัดหรืออัจฉริยภาพ
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ เปนสิ่งที่ครูควรคำนึงถึงเพื่อใหนักเรียนสามารถตอยอดทักษะ
ไปสูการเปนศิลปนมืออาชีพหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ ในอนาคต โดยจัดโปรแกรมของ
นักเรียนเฉพาะเป นพิ เศษ เนน การพัฒ นากระบวนการผลิตงานศิลปะ ประกอบดวย 1) ทักษะทาง
เทคนิ คกระบวนการทางศิ ล ปะ เพื่ อพั ฒ นาความสามารถของนั กเรีย น ในการจัดการกั บ เครื่องมื อ
วั ส ดุ อุ ป กรณ แล ว สื่ อ ความหมายจากผลงานศิ ล ปะ 2) ทั ก ษะการคิ ด จากภาพ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของนักเรียนในการทำความเขาใจ ตีความภาพ แผนภูมิ กราฟ และขอมูล 3) ทั กษะ
ความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิดอยางยืดหยุน และสรางความคิด
แปลกใหม (Hope, 2009)
Haroutounian (2014) กล าวถึ งข อ บ งชี้ ว านั ก เรี ย นมี ค วามถนั ด หรื อ ความสามารถทาง
ศิ ล ปะเป น พิ เศษส ว นใหญ ใช ก ารทดสอบที่ ได ม าตรฐานสำหรั บ การวาดภาพและการตั ด สิ น ด า น
สุนทรียภาพจากครูหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ สวนดานการสงเสริมความถนัดหรืออัจฉริยภาพของ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถทางศิ ล ปะ ประกอบด ว ย 1) บู ร ณาการกระบวนการทางศิ ล ปะ
(Arts Integration) เข ากั บ การเรี ย นการสอนในชั้ น เรีย น เช น การทำความเขาใจรู ป ภาพ แผนผั ง
ความรู การสรุปประเด็นการเรียนรู เนนประสบการณการทำงานผานกระบวนการทางศิลปะ ซึ่งเปน
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จุดเริ่มตนที่สำคัญสำหรับการเรียนรูความแตกตางทางศิลปะภายในหองเรียน สรางความตระหนักถึง
คุ ณ ค า ของการทำงานศิ ล ปะ 2) การเรี ย นรู น อกห อ งเรี ย น (Outside Resources) โดยให โ อกาส
นักเรียนเลือกแหลงเรียนรูที่นักเรียนสนใจอาจะเปนหนวยงาน องคกร หรือบุคคล เชน นิทรรศการ
ศิลปะในชุมชน สถานที่ประวัติศาสตร โรงละครหรือพิพิธภัณฑ ศิลปนมืออาชีพ เปนตน หรือการเขา
รับการอบรมกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
การประเมินความสามารถทางศิลปะของนักเรียนเปนการแสดงออกถึงความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อไดเห็นผลงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแลวแสดงความคิดเห็นออกมา
ผานผลงานชิ้นงานชิ้นนั้น ชวยให นักเรียนปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพเพราะครูจะชี้ใหเห็นถึงจุดเดน
จุด ที่ ต อ งปรั บ แก ไ ข ครู จึ ง ต อ งมี จ ริ ย ธรรมและปรารถนาดีต อ นั ก เรี ย น การประเมิน จึง ต อ งมี
เกณฑ ในการวิเ คราะหแ สดงออกใหเ ห็น อยา งมี ร ะบบ ไมดว นสรุป หรือ ยึด ความคิด เห็น ของผู
ประเมิน อริยพร คุโรดะ (2561) กลาววาการประเมินผลงานศิลปะเปนการประเมินกระบวนการที่
สามารถสะทอนถึงคุณลักษณะเชิงคุณภาพดานในของผูเรียนไดดี สามารถประเมินไดโดยครู นักเรียน
และเพื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง การประเมิ น ผลงานศิ ล ปะ มี 2 วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ
1) การประเมินเนนความสำเร็จของงาน ตลอดจนวิธีการแสดงออก ความกลมกลืนขององคประกอบ
เชน ความคิดสรางสรรค ทักษะทางศิลปะ การใชเสน สี แสง เงา การแสดงออกของความรูสึก การใช
วัสดุแกปญหา มีการสื่อความหมายเดนชัด 2) การประเมินเพื่อประโยชนของการเรียนรู การประเมิน
แบบนี้เนนที่เจาของผลงานคือนักเรียน เพื่อปลูกผังคานิยมทางศิลปะ ลักษณะนิสัยที่ดีของคนสราง
ผลงานศิ ล ปะ เน น ที่ คุณ สมบั ติ คื อ การรูคุณ คาศิล ปะที่ มีตอตัว มนุ ษย ความคิ ดระเริ่มสรางสรรค
ความรั บ ผิ ด ชอบ รู จั ก หน า ที่ ข องตนเอง ความสามารถ ในการประยุ ก ต ใ ห เกิ ด ประโยชน ใ น
ชีวิตประจำวัน ในการประเมินความสามารถทางศิลปะนั้นสวนใหญจะดูครอบคลุมทั้งผลงาน และตัว
นักเรียนที่สรางผลงาน จึงมักจะใชทั้งสองแบบมาสรางเป นแบบประเมิ น เชน ความคิด สรางสรรค
ทักษะทางศิลปะ การจัดองคประกอบ การแสดงออกการใชวัสดุและการแกปญหา ลักษณะรูปแบบ
และเนื้อหา การสื่อความหมายที่เห็นเดนชัด การรูคุณคา ความรับผิดชอบ และการประยุกตใชใหเปน
ประโยชน คณะศิ ล ปกรรมศาสตร (2557) กำหนดเกณฑ ก ารประเมิ น ผลงานทางศิ ล ปะขึ้ น
เพื่อพิจารณาพัฒนาการดานศิลปะของนักเรียน ประกอบดวย ประเด็นการประเมิน ดังนี้ การจัดวาง
องคประกอบของภาพ โครงสรางและสัดสวน การใหคาน้ำหนัก แสง เงา การแสดงออกทางศิลปะ
และความรับผิดชอบในการทำงาน ไมลอกและไมใหคนอื่นทำงานใหและแอบอางวาเปนผลงานของ
ตนเอง
วิธีการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา
เป า หมายสำคั ญ ของการเรี ย นการสอนในสาระทั ศ นศิ ล ป กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหเปนไปเพื่อพัฒ นาให
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ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อ
ความหมาย สามารถใชศัพททางทัศนศิลป อธิบายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป มีทักษะ
และเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและกระบวนการที่สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะหเนื้อหา
และแนวคิด เทคนิ ควิธีการ การแสดงออกของศิลปนทั้ งไทยและสากล ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
ต า ง ๆ ในการออกแบบสรางสรรค งานที่ เหมาะสมกับ โอกาส สถานที่ รวมทั้ งแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับสภาพสังคมดวยภาพลอเลียนหรือการตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณคุณคางานทัศนศิลป
ดวยหลักทฤษฎีวิจารณศิลปะ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
Peppler and Wohlwend (2017) ได สั ง เคราะห บ ทความเกี่ ย วกั บ จั ด การเรี ย นรู
บนพื้ น ฐานศิล ปะทั้งบทความเอกสารตำรา จำนวนมากกวา 50 เรื่อง พบวา การศึกษาทางศิล ปะ
สามารถมี บ ทบาทสำคั ญ ในสาขาวิ ช า STEM(Science Technology Engineer Mathematic)
โดยนำศิลปะมารวมจัดกิจกรรมผานเทคโนโลยีใหม ๆ เชน โปรแกรมการออกแบบลายเสน โปรแกรม
สภาพแวดลอมใหมของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่ใชงานงาย เพียงลากแลวปลอย บล็อกคำสั่ง
(As easy as dragging and dropping blocks) ไปยังสวนที่กำหนดไวของโปรแกรม เราสามารถที่
จะใช Scratch เพื ่อ โปรแกรมเกม การเลา เรื่อ งและการออกแบบตามจิน ตนาการ การเรียนรู
Scratch เป น พื้ น ฐานสำคั ญ ที่ จ ะนำไปใชป ระโยชน ในการเรี ย นรู ภ าษาในระดั บ สู งขึ้ น นอกจากนี้
การเรียนรูห รือการจัดการเรียนรูดวย Scratch ยังเปนการพัฒ นาทักษะการเรียนรูที่จำเป นสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ด วยการเรี ยนรู ที่ จะออกแบบงาน (How to design) การคิ ดวิเคราะห (Think critically)
การรวมมือชวยเหลือกัน (Collaborate) การสื่อสาร (Communicate) และการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
(program in a computer language) แสดงว าในยุ คป จจุ บั นที่ มี การเปลี่ ยนแปลงของโลกตลอดเวลา
เพิ่มประสบการณของนักเรียนในทุกระดับตามความตองการเฉพาะบุคคล
Winged Canvas Art Hub (2017) กล า วว า ระบ บการศึก ษาส ว นใหญ มุ  ง เน น
ดา นวิท ยาศาสตร คณิต ศาสตร แ ละภาษาต า ง ๆ ทั้ง นี้โ รงเรีย นควรสงเสริมและปลูกฝงความคิด
สรางสรรคแกนักเรียนดวยทัศนศิลปรวมดวย มีการกระตุนใหนักเรียนแสดงอารมณความรูสึกในการ
เรียนรูการรับรูทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนทักษะการปฏิสัมพันธทางสังคมเพื่อขยายจินตนาการและ
ความรู ทัศนศิลปเปนองคประกอบสำคัญในการพัฒ นานักเรียน หลักการสำคัญในการสรางผลงาน
ศิลปะ 4 ประการ ดังนี้
1) การอบรมดูแลเอาใจใส (Nurture) สรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนโดยใชตัวอยาง
ผลงานรูป วาด ภาพวาดที่ สร างมุมมองใหม แนวคิด ใหม ห รือจุด ประกายความคิด ผูส อนเชิญ ชวน
ให นั ก เรี ย นศึ ก ษาผลงานศิ ล ปะ ตั ว อย า งที่ น า สนใจและแนวคิ ด ใหม ๆ ที่ พ วกเขาจะได เรี ย นรู
ตลอดทั้ งชั้ น ของนั ก เรี ย นที่ ไม มี ค วามรู ด านศิ ล ป ม าก อ น จะเริ่ม มี ความรูสึก อยากรูอยากเห็ น และ
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ความตื่นเตน นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอผลงานที่แสดง นักเรียนจะเผชิญกับความทาทาย สมองจะ
ฟุงซานดวยไอเดีย ความคิดเห็นและแรงบันดาลใจ
2) การสำรวจ (Explore) นักเรียนคนหาตนเอง ระบุสิ่งที่สนใจ ตีความสิ่งที่เรียนรูหรือ
ผานประสบการณ ทดลองลงมือทำดวยตนเอง
3) สรางสรรค ส่ิงใหม (Recreate) นั กเรีย นสรางผลงานจากความรูที่สะสมมา ผูส อน
เชื่อมความรูของนักเรียน สาธิตเทคนิคหรือกระบวนการสรางสรรคโดยทำทีละขั้นตอน
4) การออกแบบ (Design) นักเรียนสรางผลงานศิลปะขึ้นตามประเด็นโดยใชแนวคิดใหม
หรือทักษะที่ไดเรียนรูจากครูหรือศิลปนผูเชี่ยวชาญ
อภิ น ภั ศ จิ ต รกร (2559) ได ศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู แ บบศิ ล ปะเป น ฐานเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พบวา ในชวงระหวางทศวรรษที่ผานมามี การใช
รูปแบบการเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐานในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา
และระดั บ อุ ดมศึ กษา เป น จำนวนมากในประเทศสหรัฐ อเมริก า และรูป แบบการจัดการเรีย นรูนี้
ได แ พร ห ลายเป น อย า งมากทั่ ว โลก เป น การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนศิ ล ปะและ
ทางดานวิชาการเขาดวยกัน เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
ไดถูกพัฒนาขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขากับการจัดการเรียนรูโดยใชศิลปะ
เป น ฐาน (Arts-Based Learning) การเรีย นรูด วยศิ ล ปะเป น ฐานเป น การเรีย นรูดว ยการฝ กปฏิ บั ติ
ซึ่ งเป น การจั ด การเรีย นการสอนวิ ธีก ารหนึ่ งที่ ส ามารถพัฒ นานั กเรีย นโดยผานทางการใช รูป แบบ
การสอนด ว ยศิ ล ปะทุ ก แขนง ไม ว า จะเป น การแสดง ดนตรี นาฏศิ ล ป หรื อ ทั ศ นศิ ล ป เข า ร ว ม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่ไมใชรายวิชาศิลปะ การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปน
ฐานนั้นเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีประสบการณทางการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสงเสริมภาวะ
ความเปนผูนำของนักเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน
และการพัฒนาทางดานความคิด เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวทางอารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
และความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นได นอกจากการบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM) เขากับการจัดการเรียนการสอนแลว การใชศิลปะเปนฐาน
ในการเรียนรู (STEAM) จะสามารถทำใหนักเรียนไดเรียนรูและสามารถแสดงออกไดอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพของตน
อำไพ ตีรณสาร (2559) นำเสนอวิธีการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา ดังนี้
1) แบบเนนประสบการณ (Art Approached Experimentally) เปนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนประสบการณ เปนการลงมือปฏิบัติจริงและกระบวนการคิดแกปญหา ซึ่งผลจากการ
สอนแนวนี้ นั กเรีย นจะพั ฒ นาทั้ งด านทั กษะและความเขาใจ ลั กษณะการสอนเชิ งประสบการณ นี้
ประกอบดวยขั้นตอนในการเรียนรูหลายอยางดวยกัน กลาวคือ การสำรวจ การแสวงหาความเปนไป
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ไดตาง ๆ การสรุปเปนสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน เพื่อการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน
ซึ่งวงจรการเรียนรูจะต อเนื่ องกันไป ไมมีวัน จบสิ้น วิธีด ำเนินการเรียนรูตามวงจรนี้ จะเกิดจากการ
สั งเกต เปรี ย บเที ย บ แยกแยะและการหาความสัม พั น ธในแงมุ ม ใหม ๆ ของเรื่อ งรางวัล สื่ อและ
กระบวนการตาง ๆ
การสอนแนวนี้ ช ว ยสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ กระบวนการทำงาน เพราะผลลั พ ธ ข อง
การเรี ย นรู เป ด กว า งและไม มี ก ารกำหนดคำตอบ หรือ ผลลั พ ธท่ี ต ายตั ว ไวล ว งหน า ทำให รูสึ ก ว า
การเรียนการสอนเปน การท าทาย ทำให เกิดความตื่นตัวอยูเสมอ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
กลาตัดสินใจ การยอมรับขอจำกัดตาง ๆ ตลอดจนการยอมรับความลมเหลวหรือความผิดพลาด
2) แนวการสอนแบบมีศิลปนเปนแบบอยาง (The Artist as Model) แนวความคิดนี้
นักเรียนไดสัมผัสและไดเรียนรูชีวิต และกระบวนการทำงานในอาชีพทางศิล ปะจากศิ ล ปน จริง ๆ
ทั ้ง ทางดา นกระบวนการการทำงาน ความคิด ความรูส ึก ตลอดจน การแสดงออกของศิ ลป น
การเรีย นรูมาจากกิ จ กรรมหลาย ๆ รูป แบบ ไดแก การทำความรูจักศิล ปน จริง ๆ การสังเกตการ
ทำงานศิลปะ การสนทนาหาความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประยุกตวิธีการของศิลปนมาใชใน
การทำงานของตน การขอคำแนะนำ การวิเคราะหงานของตน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความรู
ความสามารถ นั ก เรี ย นจะเรี ย นรู ลั ก ษณะการทำงานศิ ล ปะ และบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของตั ว ศิ ล ป น
ตามรายละเอียด ดังนี้
2.1) ลักษณะการทำงานศิลปะ
2.1.1) ขั้ น ตอนการทำงาน ตั้งแตเริ่มหาแนวคิด แรงบัน ดาลใจ การแสดงออก
จนถึงขั้นทำสำเร็จเปนผลงานในที่สุด
2.1.2) ทักษะและความชำนาญในการใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ
2.1.3) การทำงานอยางมีเปาหมาย ความพยายามควบคุมสมาธิในการทำงานให
ตรงประเด็นที่ตองการ และสรางความกาวหนาในการทำงาน
2.1.4) ความพยายามพั ฒ นาความคิ ด ของตนเองจากจุ ดหนึ่ ง ๆ หรื อจากงาน
ชิ้นหนึ่ง ๆ โดยจะพัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ในการทำงานขั้นตอ ๆ ไป หรือในการทำงานชิ้นตอไป
2.1.5) การรูจักวิเคราะหวิจารณและประเมินผลการทำงานของตนในแตละขั้นตอน
2.1.6) ความเปนอิสระในดานความคิดและการแสดงออก
2.2) บุคลิกลักษณะของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
2.2.1) การเปนคนที่เปดกวาง ใครรูตอการสัมผัส รับรูสิ่งแปลกใหม
2.2.2) การเปนคนที่มีประสาทสัมผัสพิเศษ มีความไวตอการรับรู
2.2.3) การเปนคนที่มีประสบการณเชิงสุนทรีย
2.2.4) การทุมเทชีวิตในการสังเกต สัมผัส และการแสดงออก
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2.2.5) การเปนคนชอบแสวงหา คนพบ สังเคราะห วิเคราะห และสรางสรรค
2.2.6) การเปนคนที่มีทักษะ ความชำนาญเชิงเทคนิค
2.2.7) การเปนคนที่มีกำลังใจทุมเทตองานหนัก และมีความตอเนื่อง
2.2.8) การเป น คนที่ ก ล า เสี่ ย งต อ การทำในสิ่ ง ที่ แ ปลกใหม แ ละไม คุ น เคย
โดยไมกังวลตอความลมเหลวอาจเกิดขึ้น
2.2.9) การเปนคนที่รูจักบังคับ และจัดระเบียบจิตใจของตน
รูปแบบของการจัดโครงการสอนอาจทำได 2 วิธี คือ (1) การมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
มาประจำการและทำงานอยู ในโรงเรี ย นเป น ระยะเวลาต อ เนื่ อ งกั น นานพอสมควร อาจจะเป น
ตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดป การศึกษา แล ว แตความเหมาะสมและความเป น ไปได ทั้งนี้ควร
คำนึงถึงบุคลิกภาพสวนตัวของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ควรมีความอบอุน เปดกวางที่จะใหนักเรียน
ไดสัมผัสและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางใกลชิด (2) การจัดโครงการตามความเหมาะสมกับ
เวลาระยะสั้นและการมีงบประมาณที่จำกัด อาจใชวิธีเชิญผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปะมาเปนครั้งคราว
หรือจัดทัศนศึกษาพานักเรียนไปเยี่ยมชมการทำงานของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ณ สถานที่ทำงานของ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะเอง
บทบาทหนาที่ของครู คือ เปนผูที่แสวงหาและคัดสรรผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะที่มีลักษณะ
ที่ ต อ งการเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ เช น ต อ งการเน น การแสดงออกที่ แ ปลกใหม
หรือตองการเนนการเปน ผูมีทักษะ ความชำนาญในการใชสื่อเฉพาะอยาง นอกจากนั้นแลวครูยังมี
หนาที่ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะระหวางการสอน โดยควรไวตอความรูสึกของนักเรียน
และเปดการสนทนาใหเกิดขึ้นระหวางศิลปนกับนักเรียน
3) แนวการสอนแบบมีนักเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered approaches)
หลักการพื้นฐานสำหรับ การสอนแนวนี้ คือ การใหความสำคัญ ตอลักษณะเฉพาะ
ของนักเรียนแตละบุคคล กลาวคือนักเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันในแตละคน มีความตองการ
ทางด า นร างกาย ความสนใจ ระดั บ สติป ญ ญา ทั กษะและความถนั ด การแสดงออกทางอารมณ
ความรูสึกและความไวตอการรับรู แนวการสอนนี้ชี้ใหเห็นความสำคัญของพัฒนาการของ นักเรียน
และความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในตัว นักเรียนเอง ดังนั้นหากถูกกาวกายกระบวนการเจริญเติบโตจาก
ภายนอกมากเกินไป อาจทำให นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการเรียน และมีผลตอความเติบโตทางดาน
ความสามารถ และความคิดสรางสรรค
จากแนวคิ ดที่ กลาวนี้ จึงสามารถสรุป ได วาควรมองการสอนในแงของการถวงดุ ล
ระหวางบทบาทหลักของครู กับการปลอยใหนักเรียนแสดงออกโดยเสรี (Self-expression)
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การสอนที่ มีนักเรียนเป นศูนยกลางนี้ มี 2 แบบ คือ แบบเปดเสรี (Open Classroom)
และแบบแนวลึ ก (In depth approach) ทั้ ง 2 แบบนี้ ต า งก็ เ น น ความสำคั ญ ที่ ตั ว นั ก เรี ย น
แตมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ดังรายละเอียดดังนี้
3.1) แบบเปดเสรี(Open Classroom)
เป น การสอนที่ ใ ห นั ก เรี ย นเป น ผู เ ลื อ กเรี ย นในสิ่ ง ที่ ต นสนใจและจะเป น
ผูวางแผนและดำเนิ น การเรีย นด วยตัวเอง ส วนบทบาทของครูนั้น จะเน น การเป น ผูจั ดสิ่ งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียน จัดวัสดุอุปกรณใหพรอม เพื่อใหนักเรียนเปนผูเลือก และครูจะปอนคำถามตาง ๆ
ที่ทาทาย กระตุนความคิดและทำใหนักเรียนสามารถ สรุปความสนใจ และความตองการของตนเอง
ไดอยางชัดเจน หรือครูอาจปลอยให นักเรียนคิดและลงมือทำงานตามลำพังโดยอิสระหากนักเรียน
ตองการและครูจะมีสวนชวยแนะนำ หรือใหขอเสนอแนะเพียงเล็กนอยเทานั้น
3.2) แบบการศึกษาแนวลึก(In depth approach)
เปนการสอนที่มีนักเรียนเปนศูนยกลางอีกแบบหนึ่ง โดยการใหความสำคัญตอ
ศักยภาพทางศิลปะของนักเรียนแตละบุคคล ในขณะที่แบบแรก ซึ่งไดแกแบบเปดเสรีนั้นเปนการให
อิ ส ระแก นั ก เรี ย นอย า งเต็ ม ที่ แ ละบทบาทของครู เ สมื อ นหนึ่ ง เป น ผู ช ว ยเหลื อ อยู ภ ายในนั้ น
แบบการศึกษาแนวลึกนี้ ถึงแมวาจุดศูนยกลางจะอยูที่ตัวนักเรียนแตการเรียนการสอนจะเปนในรูปที่
ครู มีส ว นรวมอย างใกล ชิด ตั้ งแต การเสนอขั้น ตอนและการแนะนำใหนั กเรี ยนสามารถดำเนิ น การ
และวิเคราะห ประเมินผลการทำงานในแตละขั้นตอน โดยครูสามารถชวยแนะนำนักเรียน ดังนี้
(1) ใหนักเรียนฝกสังเกตตนเองในการแสดงออกทางศิลปะทั้งในระหวางที่ กำลัง
ทำงานและในผลงานของตนเองในที่สุด
(2) ใหนักเรียนบันทึกขอดีขอเสีย ของการปฏิบัติงานและการแสดงออกทางศิลปะ
(3) ใหนักเรียนรูจักประยุกตแนวทางการแกปญหาในการทำงานศิลปะของ
ตนเองในอดีตหรือของผูอื่นมาใชในการแกปญหา
(4) ใหนักเรียนฝกแกปญหาในดานการใชสื่อศิลปะที่ตนเลือก
(5) ใหนักเรียนฝกวิเคราะหปญหาและความสำเร็จของตน
(6) เกิดการเรียนรู ขอคิดและทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานและความกาวหนาของตน
(7) การมีสวนรวมอภิปรายปญหาทางกระบวนการในผลงานของตนและของผูอื่น
สรุปไดวา บทบาทของครูศิลปะ คือ ชวยนำทางใหนักเรียนไปสูการขยายกรอบความคิดใน
ตัวนักเรียนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น และชวยเจาะเขาไปถึงศักยภาพในการเรียนศิลปะของนักเรียนแตละบุคคล
คุณ คาของการสอนแบบเปดเสรี คือการตอบสนองความต องการและความพอใจ
ของนักเรียนชวยสงเสริมให นักเรียนกระตุนตนเองในการเรียน รูจักการสรุป ความคิด และวางแผน
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การทำงาน นั่ น คื อ การรั บ ผิ ด ชอบตั ว เอง ทำให เกิ ด ความมั่ น ใจในตนเองและเป น การเป ด โอกาส
ใหนักเรียนสำรวจ คนหาและรูจักตนเอง ขอควรคำนึงในการจัดการสอนแบบเปดเสรีนี้ มีหลายประการ
ประการแรก คื อ โดยลั ก ษณะการสอนศิ ล ปะโดยทั่ ว ไปแล ว มั ก เป น การปฏิ บั ติ
(Studio learning) ดั งนั้ น หากเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นทำความสนใจของแต ล ะบุ ค คลแล ว อาจมี
ความหลากหลายสูง ยากตอการควบคุมดูแลและสิ่งที่ตามมาคือหยอนเรื่องระเบียบวินัย ตลอดจน
การใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซึ่งอาจทำใหผูบริหารไมพอใจหรือไมใหความสนับสนุนเทาที่ควร
ประการที่สอง คือ การเรียนรูที่พึงประสงคอาจถูกมองขามหรือถูกทอดทิ้ง ความรู
เกี่ ย วกั บ หลั ก การทางศิ ล ปะ การสั ม ผั ส และมี ป ระสบการณ ต รงต อ การทำงานศิ ล ปะในรู ป แบบ
ที่หลากหลาย ทั้งนี้เพราะโดยหลักการแลวเราใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกทำงานในเรื่องที่ตนสนใจ
ซึ่งนักเรียนอาจเลือกซ้ำ ๆ เฉพาะในสิ่งที่ตนชอบ
ประการสุดทาย คือ โอกาสที่ครูจะชวยเสริมสรางความสามารถทั้งทางดานการรับรู
และการปฏิบัตินั้นจะมีจำกัด มิเชนนั้นแลวอาจกลายเปนวาครูเขาไปกาวกายความคิด และการทำงาน
ของนักเรียน
การศึกษาแบบประสมประสาน(Interdisciplinary Studies)
การศึกษาเปน สวนหนึ่งที่มีอิทธิตอการดำเนินชีวิตของมนุษย การเรียนรูจากการประสม
ประสานศาสตรตาง ๆ จากแหลงที่หลากหลายโดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากผูมีประสบการณจะชวย
ใหการพัฒนาเปนไปดวยความชัดเจนและรวดเร็ว รูปแบบการสอนแบบประสมประสานทำไดหลายวิธี
เชน การใหครูกับนักเรียนรวมมือกันและการสอนตามหลักสูตรระยะสั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยครูกับนักเรียนจะรวมมือกันพัฒนาแผนการเรียนการสอน ทำไดโดยใหครูเริ่มตนแนะนำใหความรู
ต าง ๆ แล ว จึ ง ประชุ ม ว างแผ น ร ว ม กั บ นั ก เรี ย น ถึ ง เรื ่ อ งต า ง ๆ ที ่ จ ะจั ด อยู  ใ น โครงการ
หลั ก การสำคั ญ ในการดำเนินการคือความยืดหยุนในการตัดสินใจวางแผน และครูตองสามารถนำ
นักเรียนไปสูขอสรุปที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับของทุก ๆ ฝายได สวนการจัดหลักสูตรระยะสั้นโดย
หลักการแลวเพื่อเปนการกระตุนความคิดใหม ๆ และสนองความตองการที่หลากหลายของนักเรียน
ซึ่งตางจากวิธีแรก เพราะครูจะเปนผูวางแผนการเรียนการสอนใหนักเรียนเอง ยกตัวอยางเชน เรื่อง
การถายทำภาพยนตรจะประกอบไปดวยการรวมความรูหลาย ๆ แขนงเขาดวยกัน ไดแก เทคนิค
การถา ยทำ การจั ด การ การแสดง การจั ด แสงเสี ย ง การออกแบบเครื่ อ งแต ง กาย ครู ผู ส อนจะ
ประกอบด ว ยผู  เ ชี ่ ย วชาญในแขนงตา ง ๆ มาร ว มกัน ให ค วามรูแ กน ัก เรี ย น เชน ชา งกลอ ง
ผู ก ำกั บ การแสดง นักออกแบบและนักแสดง เปนตน ไมวาจะจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใดก็ตาม
หากจะไดบรรลุผลแลวจะตองคำนึงถึงการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของ ประการแรกคือ การสื่อสารกับ
นักเรียนครูจะตองชี้แ จงโครงการใหนัก เรีย นได รับ รูอ ยา งชั ด เจน ปลูก ฝง การแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นของนักเรียน ทั้งในหมูนักเรียนดวยกันเองกับครูและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ครูตองเนนให
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นัก เรีย นมีความเปน ตัวของตัวเองใหคำนึงถึงเอกลักษณของแตละคน ตองสงเสริมความรับผิดชอบ
และการตั ด สิ น ใจอย างมี ห ลั กการ การสื่ อสารในกลุมผู รวมงานของครูค วรมี การประชุ ม วางแผน
รว มกั น จั ด สรรเวลาและเตรี ย มความพรอ มในด านอุ ป กรณ และสถานที่ ตลอดจนการติ ด ต อกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอเสนอแนะในการนำหลักการของการศึกษาแบบประสมประสานมาใชใน
จัดการเรียนรูวิชาศิลปศึกษา คือ
1) การจัดหลักสูตรนั้น ควรเนนการเปนหลักสูตรแบบที่มีประเด็นความคิดเปนศูนยกลาง
(Idea-centered) มากกวาการเปนการสอนโดยทั่วไปหรือการวางแผนตามกำหนดการที่จัดไวลวงหนา
อยางเบ็ดเสร็จ
2) ควรมองว าหลั ก สู ต รเป น กลาง เนื่ อ งจากจุ ด เน น มุ งไปที่ ก ารใช ป ระเด็ น ความคิ ด
เปนศูนยกลางตามที่กลาวไปแลว ดังนั้นจึงไมขึ้นกับหนวยงานใด โดยเฉพาะในแงของการบริหาร
3) ควรจัดเตรียมงบประมาณและคาใชจายที่เปนเอกเทศ ไมเกี่ยวพันกับหลักสูตรอื่นใด
4) ควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางทีมผูสอน และนักเรียนอยางแทจริง
5) หากเปนไปไดแลว การประเมินผลควรเปนแบบ ผาน/ไมผาน มากกวาการใหระดับ
คะแนนเปนเกรด ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวม หรือจุดยืนของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกันออกไป
6) ควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร เพราะตองมีการทำงานกับบุคลากร
จากหลายหนวยงาน และตองมีการจัดสรรงบประมาณอยางเปนเอกเทศ
7) ควรได รั บ ความรว มมือ การเล็งเห็ น คุ ณ คาและความสำคัญ จากบุค คลทุก ๆ ฝา ย
ที่เกี่ยวของ
8) การดำเนิ น งาน ควรมี ค วามยื ดหยุน สูง พรอ มที่ จ ะปรับ แนวทางตามความสนใจ
และตามความเหมาะสม
9) ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
การนำแนวการสอนแบบประสมประสานมาใชในวิชาศิลปะเปนมีความเหมาะสมกั บ
ลักษณะวิชา เพราะมีความเชื่อมโยงไปสูวิถีชีวิตและการเรียนรูเกี่ยวของกับบุคคลหลอหลอมสติปญญา
อารมณ และความรูสึ กเป น หนทางตอการนำมาซึ่ งความรูโดยภาพรวม ทั้ งดานพุท ธิพิ สัย จิตพิ สัย
และทักษะพิสัย
Upitis (2011) ได กล า วถึ งการจัดการศึกษาวิช าศิล ปศึกษาของประเทศแคนนาดาวา ใช
โรงเรียนเปนฐาน (School-Based Arts Partnerships) เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับ
ความรูทางศิลปะในโรงเรียนของรัฐผานการเปนหุนสวนทางศิลปะระหวางโรงเรียนกับหนวยงานใน
ชุมชนที่ เกี่ ยวข อง เช น โปรแกรมการเรียนรูผานศิ ลปะ (LTTA) โปรแกรมของประเทศแคนาดาอื่น ๆ
ไดแก Calgary Arts Partners ใน Education Society (CAPES) โปรแกรมในคาลการี อั ลเบอรต า
ซึ่งกอตั้งขึ้นเพื่อบรรจุเนื้อหาวิชาศิลปะลงในหลักสูตรของโรงเรียน “ยกระดับการเรียนรูและความเปน
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พลเมืองของนักเรียนทุกคน โดยการสงเสริมการเรียนรูผานศิลปะในฐานะรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร
แกนกลาง” ซึ่งเปนหลักสูตรระดับชาติ นอกจากนี้ รัฐตาง ๆ ยังไดมีโครงการที่เปนผลการปฏิบัติที่เปน
ตั วอย างด านศิ ล ปะ เช น Arts Smarts ที่ สงเสริมการมีสวนรว มของคนหนุ มสาวในงานศิล ปะผาน
ทองถิ่น โครงการโรงเรียนและชุมชน เพื่อบู รณาการศิลปะตลอดหลักสูตรในรัฐออนแทรีโอทำงาน
รวมกับ กลุมศิลป น มากกวา 4,000 คน เพื่อเพิ่ มคุณ ค าและทั กษะทางศิล ปะให นักเรีย น ซึ่ งครูและ
ศิลปนตองทำงานคูกันอยางใกลชิดเพื่อความเขาใจตรงกันเรื่องวัตถุประสงคการสอนตามหลักสูตรที่
ตองการใหเกิดกับนักเรียนและระดับความตองการของนักเรียนและของสถานศึกษา นอกจากนี้การมี
สวนรวมของชุมชนทำใหการสรางผลงานจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนทำใหนักเรียนเกิดความผูกพันกันชุมชน
ทั้งสภาพแวดลอม สถานที่และบุคคลในชุมชนอีกดวย (Ontario Ministry of Education, 2009)
กลาวโดยสรุป จะเห็นวาแนวทางการสนับสนุนศักยภาพนักเรียนตามหลักสูตรศิลปศึกษาเพื่อ
พัฒ นาสติปญญา อารมณ ทักษะทางสังคม รางกายและจิตใจ มีห ลายวิธีแตสิ่งที่เปนไปไดทันเวลา
และมีศักยภาพที่ดีสงผลกระทบในระยะยาว โรงเรียนควรสนับสนุนการเรียนการสอนทัศนศิลปโดยวิธีการ
ที่มีครูศิลปะและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู
แกนักเรียนโดยพาทองโลกกวางในธรรมชาติจริงและในอินเทอรเน็ต เปนการสรางคุณคา พัฒนาทั กษะ
สามารถผสมผสานบทบาทเพื่ อสร างงานศิ ลปะที่ โดดเด น ของนั กเรี ยนได ส วนการประเมิ น ชิ้ น งาน
และกระบวนการศิลปะของนักเรียน ครูและเพื่อน ๆ ควรรวมกันสะทอนผลงานเพื่อเรียนรูรวมกัน
2.3 การพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ศิ ล ปะเป น ส ว นหนึ่ งของประสบการณ ม นุ ษ ย มี ห ลั ก ฐานที่ ชั ด เจนวา สมองมี โครงสร า ง
ที่ตอบสนองตอการกระตุนภาพและเสียงที่เกี่ยวของกับการเรียนรูศิลปะ ครูประจำชั้นหรือครูที่สอน
วิช าศิ ล ปะจั ด สภาพแวดล อมในห องเรีย นที่ เอื้อต อการทำศิล ปะ กิ จ กรรมการเรีย นรูที่ ส รางสรรค
และ มีความหมายตอชีวิตจัดการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง ผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม มีความ
หลากหลายทางประสาทสัมผัส การสรางประสบการณจากการใหลงมือปฏิบัติชวยใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะในการควบคุมตนเอง (Rettig and Rettig, 1999) เราจำเปนตองมีครูผูสอนชั้นประถมศึกษา ที่ยินดี
ที่จะมีสวนรวมในโอกาสในการพัฒ นาวิชาชีพ เพื่อมีสวนรวมในการเรียนรูอยางไมเปนทางการของ
ตนเอง ทั้งเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและครูผูเชี่ยวชาญ (Upitis, 2011) ศิลปะเปนเครื่องมือ
การเรียนจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางภาษาและการสื่อสารได ศิลปะเปนหลักสูตร
เพิ่มเติมที่สามารถไปสูหลักสูตรหลักในการเรียนรูสำหรับ นักเรียนเล็ก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความ
บกพรองในการออกเสียงพูด ศิลปะเปนวิธีการแสดงออกและรูปแบบ ของภาษาซึ่งทำใหนักเรียนเขาใจ
ความคิด ความรูสึกของตัวเองและสื่อสารกับเพื่อนหรือผูใหญได ดังนั้นศิลปะเปนรูปแบบการสื่อสารที่
สำคัญอยางมีนัยสำคัญสำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางภาษาและการสื่อสารได โดยเฉพาะบุคคลที่
มีความบกพรองทางการไดยินที่เขาใจสิ่งรอบขางจากสิ่งที่ตามองเห็นไดมากกวาสิ่งที่ไดยิน ศิลปะจึง
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เปนสวนหนึ่งของความชวยเหลือดานการเรียนรูและรูปแบบการสื่อสาร ที่สรางความสัมพันธกับเพื่อน
กิจกรรมศิลปะชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการทำงานรวมกันมากขึ้นมีสวนรวมและแบงปนความถนัด
ของตนเองกับเพื่อน ๆ โดยนักเรียนที่มีพรสวรรคทางศิลปะไดแลกเปลี่ยนประสบการณและชวยเหลือ
เพื่อนในการทำกิจกรรมศิลปะ ในขณะเดียวกันทำใหนักเรียนมีพรสวรรคพิเศษทางศิลปะไดรับการ
ยอมรับ จากเพื่ อน ๆ ซึ่งส งผลตอพั ฒ นาดานความรู ความเขาใจทางสังคมและทางอารมณ ไดอยาง
สมดุล (Obosu et al, 2013)
ศิลปะสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดแตกตางกัน
ตามความตองการเปนรายบุคคล โดยครูจัดกิจกรรมศิลปะบูรณาการเขากับการเรียนการสอน เชน ครู
ใหโอกาสนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสรุปความรู ความเขาใจสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนแทนการ
เขียนตอบซึ่งนักเรียนขาดความมั่นใจในการใชภาษา นักเรียนมีความมั่นใจที่จะสรางสรรคผลงานศิลปะ
เชน การวาดภาพหรือใชภาพประกอบซึ่งนักเรียนเขาใจไดดีกวาคำศัพทหรือขอความ สถานการณใน
ชั้นเรียนที่นักเรียนสามารถอธิบายประสบการณของตนเองผานกิจกรรมศิลปะ ภาพวาดของนักเรียน
แสดงใหครูทราบถึงความรูความเขาใจของนักเรียนในเนื้อหาที่ครูสอนและเปนการสรางบรรยากาศที่
เปนบวกในชั้นเรียน(Eubanks, 2011)
แนวทางการพั ฒ นาความสามารถทางศิ ล ปะและความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย น
ประกอบด ว ย 1) ประสบการณ ทางศิ ลปะนอกโรงเรียนเป นกลไกลที่ สำคั ญในการเสริ มการเรี ยนรู ใน
โรงเรียน มีการศึกษาจำนวนมากแสดงใหเห็นวานักเรียนทุกคนไดรับประโยชนดานสังคมจากการออกนอก
โรงเรียนและนอกชั้นเรียน 2) โปรแกรมศิลปะที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายรวมกัน
ในชุมชนการเรียนรู 3) การเรียนรูศิลปะอยางไมเปนทางการ 4) การเรียนการสอนเนนใหคิดสรางสรรคและ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 5) ผูปกครองมีอิทธิพลทางบวกตอการทำกิจกรรมศิลปะ 6) ชุมชนสนับสนุนการ
เรียนรูผานศิ ลป นทางศิลปะถ ายทอดประสบการณ แกนั กเรียนในโรงเรียน การคน พบนี้ชี้ใหเห็น อยาง
ชัดเจนวานักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสุขที่ไดรับโอกาสการเรียนรูศิลปะนอกชั้นเรียน พบศิลปนที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Ogden, 2011) ดวยวิธีการเหลานี้ครูในชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษามี
สวนชวยในการพัฒนา นักเรียนทั้งตัวดวยศิลปะ (Upitis, 2011)
Tanira et al (2012) เสนอแนวคิ ด พื้ น ฐานในการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรูศิ ล ปะใน
โรงเรียน ดังนี้
1) การจัดพื้นที่ในการเรียนรูสำหรับการสอนที่ตองใชการมอง สีสัน รูปภาพ เพื่อกระตุน
ความสนใจของนักเรียน มีตัวอยางสำหรับการสรางงานที่สรางสรรค ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
อิทธิพลของศิลปะในโลก
2) จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณการสอนที่สื่อสารกับนักเรียนผานการมองเห็นวัสดุ
การสรางผลงานมีคุณภาพ สรางโอกาสการคิดสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย
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3) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ อิทธิพลของภาพที่สื่อใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน
รุนตาง ๆ การบันทึกประวัติศาสตรผานเรื่องเลาประกอบภาพ ความสำคัญของการศึกษาศิลปะและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการสรางผลงาน
4) ศึกษาแหลงรวมผลงานสรางสรรค ลักษณะของภาพ วัฒ นธรรมการมองเห็น ภาพ
ที่เปนพื้นฐานความคิด การอานออก เขียนได การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน พิพิธภัณฑ
5) การพบผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณหรือสาธิตการสรางผลงาน
6) จัดพื้นที่สวนตัว จัดเวลาในการสรางสรรคผลงานและนำเสนอผลงาน
Arts Education Partnership and National Association of Elementary School
Principals (2018) กลาววา มนุษยเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวผานกิจกรรมศิลปะ ผูบริห ารโรงเรียนมี
บทบาทสำคัญในการสรางความมั่นใจวานักเรียน กลยุทธสำหรับผูบริหารโรงเรียนสามารถใชเพื่อเพิ่ม
การศึกษาทางศิลปะแกนักเรียน 3 องคประกอบ ดังนี้
1) กำหนดนโยบายดานการสอนศิลปะในโรงเรียน โดยตั้งเปาหมายที่ชัดเจน ดังนี้
1.1) กำหนดโครงการศิลปะ
1.2) สำรวจแนวทางตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการ
1.3) ทำใหการเรียนรูทางศิลปะสามารถมองเห็นได
1.4) เชิญชวนพอแมใหมีสวนรวมในการเรียนศิลปะ
2) สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูศิลปะ ดังนี้
2.1) นำกิจกรรมศิลปะเขาสูกระบวนการสอนทุกวัน
2.2) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการใชศิลปะเปนฐาน
2.3) สนับสนุนใหเกิดชุมชนการเรียนรูศิลปะทั่วทั้งโรงเรียน
2.4) การรับพนักงานหรือการจางครูสอนศิลปะเพื่อความยั่งยืนในโรงเรียน
2.5) มีสวนรวมกับชุมชนการเรียนรูศิลปะในทองถิ่น
3) สนับสนุนการใชเวลาและทรัพยากรใหเพียงพอ ดังนี้
3.1) จัดสรรสื่อการเรียนที่ใหมที่พรอมของนักเรียน
3.2) หาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนทรัพยากร
3.3) ปรับตารางเวลาและเปลี่ยนพื้นที่ใหมเพื่อกระตุนความคิด
3.4) ใชเวลาหลังเลิกเรียน เวลาวางหรือวันหยุด
3.5) สรางทรัพยากรของชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู กระตุนความคิด
Preston (2018) กลาววา วิธีการเพิ่มทักษะทางศิลปะของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชตนทุนต่ำในการบริหารจัดการในโรงเรียน ผูบริหารควรดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) การตั้ง
จุดมุงหมายในโรงเรียนใหชัดเจนในการสนับสนุนทางศิลปะ เชน การตั้งงบประมาณสนับสนุนการใช
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ศิ ล ปะเป น ฐานจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ในโรงเรีย น โดยทุก คนมี สว นรว ม 2) การจัด สภาพแวดล อมใน
โรงเรียนที่จุดประกายการสรางงานศิลปะ เชน การสอนศิลปะในทุกชั้นเรียน การใชทรัพยากรทาง
ศิลปะในชุมชนรวมทั้งการพบศิลปนหรือผูมีความสามารถทางศิลปะ 3) การเพิ่มเวลาและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ เชน การใชเวลาวางหลังเลิกเรียน การระดมเงินทุนเพื่อการจัดหาสื่ออุปกรณ เปนตน
Artsedge, part of the Rubenstein Arts Access Program(2018) กล าวว า นั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาเปนวัยที่มีอิสระและใหความสำคัญกับกิจกรรมนอกบาน คนหาตัวตนของตัวเอง ศิลปะ
เปนเครื่องมือสำคัญที่ทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จในโรงเรียน เพราะเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน
สรางสรรคผลงานที่เปนอั ตลักษณ ชวยใหทำกิจกรรมในโรงเรียนได ใชชีวิตรวมกับเพื่ อน ๆ ครู หรือ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ ในโรงเรียน ทักษะที่นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจากกิจกรรม
ศิลปะคือ นักเรียนมีความพยายาม อดทนรอความสำเร็จ ฝกการแกปญหาในชั้นเรียน พัฒนาทักษะ
ทางสังคมขณะทำกิจกรรมรวมกับคนอื่น ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานการดำเนินชีวิตได มีขอคนพบวานักเรียนที่
เรี ยนวิ ชาศิ ลปะเป นเวลาสี่ ป ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทำคะแนนไดสูงกวาคะแนนทดสอบมาตรฐานของ
อเมริกา(Standardized test) มาก เมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไดรับการฝกฝนทักษะทางศิลปะ เปนเวลา 6
เดือน หรือนอยกวา
การจัดหองเรียนที่เปนประโยชนตอการเรียนรูศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินมีความสำคัญมาก ครูควรใหความสำคัญกับประเด็น ดังนี้ 1) การสื่อสารผานภาษามือเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เรียนในชั้นเรียน 2) การใชคลิปวีดิโอที่มีคำบรรยายที่ตรงกับเนื้อหาที่
แทจริง เปนประโยชนมากกกวาการดูวีดิโอที่มีลามแยกออกมา เพราะจะทำใหนักเรียนรูเนื้อหานั้นยาก
ขึ้น 3) การสนับสนุนใหมีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะทำใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยินเรียนรูการทำงานเปนกลุมกับเพื่อนรวมชั้นเรียน เปนประโยชนตอนักเรียนดานทักษะทางสังคม
และช ว ยให นั ก เรี ย นลดการพึ่ งพาล า มภาษามื อ 4) การเพิ่ ม เวลาในการเรี ย นรู เนื้ อ หาแต ล ะครั้ ง
เนื่องจากนักเรียนจะใชเวลาในการประมวลผลความรู ความเขาใจในเนื้อหามากกวานักเรียนทั่วไป
การใหโอกาสนักเรียนในการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลการเรียนรูจะชวยใหครูเติมเต็มความเขาใจ
ของนักเรียนกอนขึ้นบทเรียนใหม 5) การใชสื่อสนับสนุนการเห็น เชน ภาพจริง ปากกาเนนขอความ
ชวยใหนักเรียนเขาใจไดงาย จดจำประเด็นสำคัญในการเรียนการสอนได (Schukei, 2017)
Schukei (2017) กลาววาศิลปะชวยพัฒนาความสามารถในการคิดและสรางโอกาสในการ
พูดคุยหรือนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนกำลังทำหรือตั้งใจวาจะทำ งานศิลปะชวยใหนั กเรียนเห็ น
ภาพรวม การมองเห็นภาพ ชวยใหนักเรียนจดจำเนื้อหาสาระได ชวยสงเสริมพัฒนาการดานวิชาการ
เชน เนื้อหาคณิตศาสตร หลักภาษา ไวยากรณและการสะกดคำ ซึ่งสามารถสอนใหนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู บกพรองทางภาษาและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพผานกระบวนการ
ทางศิลปะ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เนื่องจากนักเรียนไมสามารถไดยิน
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เสียง เปนการชดเชยการไดยินผานการใชสื่อสนับสนุนการเรียนรูผานการมองมีความจำเปนมาก การ
ใชรูปภาพประกอบการจัดการเรียนรูทำใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเขาใจ มีความสุข
กับสิ่งที่ครูสอน นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเปนดานวิชาการ เชน ความจำ การจดจำ
สัญลักษณ การสอนหลายครั้งในหองเรียนประสบความสำเร็จจากการเรียนผานทักษะศิลปะรูปภาพ
การวาดภาพ ขนาด มิติ รูปราง สี การใชศิลปะแบบภาพนิ่งในบริบ ทที่แตกต างกัน ชวยใหนักเรีย น
เรียนรูไดดีขึ้น
กลาวโดยสรุป การสงเสริมการใชกระบวนการศิลปะและประสบการณทางดานการศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการมองเห็นและการลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง การพัฒนาความสามารถทางศิลปะนักเรียนจะเริ่มจากการรับรู ทำความเขาใจ
การจำแนกแจกแจง การคิดวิเคราะห สังเคราะห และเกิดความคิดสรางสรรค การใชเวลาสำหรับ
ทั ศ นศึ ก ษา ศึ ก ษาชิ้ น งานหรื อ เยี่ ย มชมนิ ท รรศการศิ ล ปะ การสนทนาแลกเปลี่ ย นกั บ ศิ ล ป น หรื อ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นศิ ล ปะแขนงต า ง ๆ มี ก ารเชื่ อ มต อ ศิ ล ปะกั บ การเรี ย นรู ศ าสตร ส าขาอื่ น ๆ
การนำเสนอความคิดผานชิ้นงานอยางมีความหมาย กิจกรรมศิลปะจึงสอดคลองกับการเรียนรูของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ การลงมือปฏิบัติ การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อที่มองเห็นได ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาความสามารถทางศิลปะ 5 ดาน ไดแกอการสื่อความหมายเทคนิควิธีการ การจัดองคประกอบ
ศิลปหรือการจัดภาพ ความประณีตและเรียบรอย ความคิดสรางสรรค โดยเพิ่มเวลาทำกิจกรรมใหมาก
ขึ้น
3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
การประเมิน เป นกิจ กรรมที่ เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อคนหาคุณคาของความจริงภายใต
บริบ ทที่ เกี่ ยวของ ดั งนั้ น ในการประเมิ น โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภครั้งนี้ ผูประเมิน
จึงไดทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยทำความเขาใจ ความหมายของการ
ประเมิน ความสำคัญ รูปแบบของการประเมิน สำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติการประเมิน ดังนี้
3.1 ความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ ต อ งการข อ มู ล ที่ บ ง ชี้ ว า โครงการที่
ดำเนินการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมหรือเปนโครงการที่คุมคาตอการตัดสินใจในการ
ดำเนินการหรือไม รวมถึงการศึกษาวาในการดำเนินการโครงการมีปญหาที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขในเรื่องอะไรบางและเปนโครงการที่มีคุณคามากนอยเพียงใด
ความหมายของการประเมินโครงการ
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประเมินโครงการ ไวอยางหลากหลาย ดังนี้
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เชาว อินใย (2553) ใหความหมายของการประเมินโครงการวาเปนกระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณคาโดยการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางมีระบบมา
ประกอบการตัดสินใจ ตีคาผลการดำเนินการนั้นวาบรรลุวัตถุประสงค หรือไม ใชเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการ
บุญมี พันธไทย (2554) ใหความหมายวา การประเมินโครงการเปนกระบวนการที่ไดมาซึ่ง
สารสนเทศที่ใชในการจัดสินใจปรับปรุงโครงการในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ วาผลเปนไป
ตามเปาหมายของโครงการหรือไมควรดำเนินโครงการตอไปหรือยุติโครงการ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการสรางสรรคสังคม
ที่สอดคลองกับแนวทางประชาธิปไตย โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาและสรางประโยชนสุขแกสังคมการ
ประเมินเกี่ยวกับการกำหนดคุณคาของสิ่งที่สนใจภายใตบริบทของสังคมที่ทำการศึกษา สำหรับการ
เขาถึงคุณค าของสิ่ งตาง ๆ ภายใตบ ริบ ทนั้ น ๆ ขึ้นอยูกับ ระบบความเชื่อและประสบการณ ของนั ก
ประเมินวาตองการใชมาตรการลักษณะใดทำการตัดสินคุณคา
สุวิมล วองวาณิช(2558) ใหความหมายการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ทำให
ทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการ ขอมูลที่ไดจากการประเมินโครงการเปนตัว ชวยในการตัดสินใจวา
โครงการดั งกล าวนั้ น สมควรได รั บ การขยายงาน สนั บ สนุ น ให ค งอยู ต อ ไป หรื อ สมควรระงั บ การ
ดำเนินการ การประเมินจะตองใหไดขอมูลที่ชวยผูบริหารตัดสินใจในการ เลือกหนทางปฏิบัติในการ
แกไขปญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถนำไปชวยปรับปรุง โครงการใหดีขึ้น
Stufflebeam and Shinkfield(2007) ได ใ ห ค วามหมายของการประเมิ น ว า เป น วิ ธี
การศึกษาหรือสืบคนหาคุณคาของสิ่งที่มุงประเมินอยางเปนระบบการประเมินจึงเปนกระบวนการที่
จัดหานำเสนอสารสนเทศและนำไปประยุกตใชในการอธิบายและการตัดสินคุณคาและคุณประโยชน
ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ
Policy Innovation and Accountability Office (2018) ก ล า ว ว า ก า ร ป ร ะ เมิ น เป น
กระบวนการที่ มีระบบช วยผูบริหารและผู มี อำนาจตั ดสิ นใจอื่ น ๆ ในการประเมิ นความเหมาะสมและ
ประสิทธิผลของโครงการ เพื่อประเมินกรณีการจัดตั้งโครงการใหมหรือสวนขยายของโครงการที่มีอยูและ
เพื่ อตั ดสิ นใจว าทรั พยากรสำหรั บโครงการควรดำเนิ นต อไปในระดั บป จจุ บั น จำเป นต องเพิ่ มหรื อลด
ทรัพยากรหรือเลิกใชทรัพยากร การประเมินโครงการไมไดประเมินวาความคิดริเริ่มนั้นประสบความสำเร็จ
หรือลมเหลวเทานั้น แตเปนเรื่องของการสรางขอมูลและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ
เหตุผลจำเปน ผลการประเมินสามารถนำไปสูการสงมอบเป นโปรแกรมหรือกิจกรรมที่มีประสิทธิผลแก
หนวยงานหรือองคกรตอไป ประโยชนของการประเมินผลของการประเมินโครงการ ไดแก การเพิ่มโอกาส
ในการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการริเริ่มโครงการใหม การกำหนดทรัพยากรที่จัดสรรใหผล
ประโยชน สู งสุ ดสำหรั บกลุ มเป าหมายและผู มี ส วนได ส วนเสี ย การค นพบสาเหตุ ที่ ส วนประกอบของ
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โครงการที่ริเริ่มทั้งที่ไดผลและไมไดผล และการประเมินจะทำใหการระบุประเด็นหรือจุดที่ตองปรับปรุง
เพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
กลาวโดยสรุป การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลใน
การดำเนินโครงการอยางเปนระบบเพื่อสรุปผลวาโครงการนั้น ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพเพียงใดและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการ แลวตัดสินใจ
วาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานตอไป หรือจะยุติการดำเนินงานโครงการ
ความสำคัญของการประเมินโครงการ
ในส ว นความสำคั ญ ของการประเมิ น โครงการนั้ น เชาว อิ น ใย (2553) ได อ ธิ บ ายถึ ง
ความสำคั ญ ของการประเมิ น โครงการ ไว ว า การประเมิ น โครงการเป น ส ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย
เป น กระบวนการที่ มี ร ะบบเพื่ อ ค น หาข อเท็ จ จริ งหรื อ กฎเกณฑ ต างๆ เพื่ อตั ด สิน ความสำเร็จ ของ
โครงการ การประเมินโครงการเปนการดำเนินงานที่ไมใชความพยายามในการสรางทฤษฎี หรือพัฒนา
ความรูทางสังคมศาสตร การประเมินโครงการที่นำมาใชนั้นเปนการเตรียมสารสนเทศ เพื่อใชในการ
ปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลสำคัญที่จำเปนตองประเมินโครงการ คือ ทำใหไดทราบวาโครงการ
ประสบความสำเร็จหรือไม มีวิธีการใดบางที่จะทำใหการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พิสณุ ฟองศรี (2556) ที่ไดสรุปความสำคัญของโครงการคือ 1) เปนแนวทางหรือวิธีการที่จะ
นำไปสูปรากฏการณที่ตองการจะใหเกิดขึ้น ในอนาคตอยางมีระบบ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
และกิจกรรมตาง ๆ ไว 2) ทำใหการกำหนดลำดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองทำใหตอเนื่อง สอดคลองกัน
อยางมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรตาง ๆ และมีประสิทธิผล 3) ทำใหเกิดการประสานระหวางผูปฏิบัติงาน
หรื อหน วยงานปฏิ บั ติ เกี่ ยวข องไม ให กิ จกรรมบางอย างขาดหายไปหรื อซ้ ำซ อนกั น และ 4) ทำให เกิ ดการ
ประเมิ นผลอย างมี ขั้ นตอน และมี ขั้ นตอน และมี คุ ณภาพที่ ดี ทำให ได สารสนเทศจากการประเมิ นที่ เป น
ประโยชน
สรุปไดวา การประเมินโครงการมีความสำคัญตอการวางแผน การจัดทำโครงการตาง ๆ ซึ่งสามารถ
นำผลการประเมินโครงการมาตัดสินใจวางแผนบริหารงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
นอกจากนี้การประเมินโครงการยังมีความสำคัญตอองคกร กลาวคือ การประเมินโครงการ
มีวัตถุประสงคเพื่อการหาแนวทางตัดสินใจ (Decision Making) มิไดมีเปาหมายเพื่อการคนหาสะสม
ความรูอยางการวิจัยทั่วไป แตมุงไปสูการคนหาสิ่งที่โครงการไดดำเนินไปแลว สิ่งใดที่ควรจะดำเนิน
ตอไปตามวัตถุประสงคของโครงการและศึกษาวาระหวางดำเนินโครงการนั้นมีปญหาใดบางที่ควรจะ
ปรับปรุงเพื่อบรรลุเปาหมายของโครงการ การประเมินโครงการจึงมีความสำคัญตอองคกรอยางมาก
ดังนี้ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2556)
1) ชวยในการติดตามการดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยทั่วไปหนวยงานภาครัฐไมรูวา
แผนงานไดรับการสั่ง การ ปฏิบัติ และกลุมผลประโยชนตาง ๆ จะมีอิทธิพลอยางไรตอแผนงานการ
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ประเมินผลก็จะชวยทำใหคำถามเกี่ยวกับการจัดองคการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ การนำไปใชอยาง
กวางขวางตลอดจนการสนับ สนุ นดานการเงิน การสนั บสนุ นจากกลุมผลประโยชนไดรับ คำตอบที่
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินนโยบายทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาวตอไป
2) เปนเครื่องมือในการประเมินความกาวหนาของการปฏิบัติงานของรัฐบาล เมื่อมีการ
ติดตามการดำเนินนโยบายสาธารณะแลวก็จะทราบความกาวหนาการปฏิบัติตามนโยบายโดยจะทราบ
การทำงานอยางมีระบบจึงตองอาศัยขอมูล ขาวสารจากการประเมินผล
3) ทำใหการกำหนดนโยบายมีเหตุผลมากขึ้น เนื่องจากการกำหนดนโยบายสาธารณะ
สวนใหญดำเนินจากความคิดทางการเมือง เมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายผานความเห็นชอบของสภานิติ
บัญญัติและประกาศใชแลว นักการเมืองก็จะพยายามติดตามผลการดำเนินนโยบายของตนเมื่อมีการ
ประเมินผลแลว ความชัดเจนของวัตถุประสงคตลอดจนผลตอบแทนที่ไดจากนโยบายมีความชัดเจน
มากขึ้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายก็จะดำเนินการตามขอสรุปจากการประเมินผล
ลดความขัดแยงระหวางนักการเมืองและหนวยราชการที่ปฏิบัติการลงไดซึ่งขอมูลนั้นเปนขอเท็จจริง
จากการประเมินผล
4) เป น เครื่องมื อที่ช วยในการตัดสินนโยบายใหเปน ไปตามหลักเกณฑ เนื่องจากการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะจะตองมีการตรวจสอบหลักฐานอางอิงอยางละเอียดและมีการกำหนด
หลักเกณฑเพื่อการตัดสินใจ
5) ประหยัดงบประมาณ การประเมินผลที่ถูกตองเปนกลาง ถูกหลักวิชาการไมมีอคติ
จะไดขอเท็จจริงที่แสดงวา นโยบายสาธารณะที่กำหนดมีขอดี ขอบกพรองอยางไร และแกไขในสวนใด
ก็จะประหยัดงบประมาณลงได
6) เกิดการปรับปรุงองคการและแผนงาน ก็จะสามารถทราบขอบเขตและทิศทางของ
แผนงานวามีจุดที่ควรแกไขอะไรบาง ซึ่งเปนหลักฐานที่มีเหตุผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ
หรือแผนงานใหสนองตอบตอการบรรลุเปาหมายของนโยบายได
7) การควบคุมและความรวมมือ (Oversight and compliance) นักประเมินก็สามารถ
ชวยใหผูใหการสนับสนุนเงินทุนโดยควบคุมแผนงานและทำใหพนักงานและผูบริหารมีความรับผิดชอบ
ตอนโยบายซึ่งการประเมินผลการควบคุมและความรวมมือเปนเครื่องชี้วาแผนงานเปนไปตามความ
คาดหวังหรือไม มีการวัดผลลัพธวาเปนไปตามความตองการหรือการนำนโยบายไปปฏิบัติสอดคลอง
กับกฎเกณฑและกฎหมายที่ออกมาใชหรือไม
8) การพั ฒ นาความรู (Knowledge development) ในบริ บ ทของนโยบายมี ค วาม
พยายามจะทดสอบทฤษฎีและขอเสนอเกี่ยวกับกระบวนการและกลไกทางสังคม สิ่งเหลานี้จะทำให
เกิดการพัฒนาความรูและไดขาวสารจากการประเมินผล การพัฒนาความรูอาจเกิดมาจากการศึกษา
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วาสาเหตุและการดำเนินงานในแผนงานตางๆ เกี่ยวของสัมพันธกับทฤษฎีอะไรหรือมีวิถี ทางที่ดีกวานี้
ในการดำเนินการตางๆ หรือไม
ประโยชนของการประเมินโครงการ
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2556) ชี้ใหเห็นประโยชนของการประเมินโครงการ ไวดังนี้
1) เปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให บริการ ถึงแมจะไมสามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุ ดของโครงการได แตก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการ ให บริการในระดั บหนึ่ งได
ด วยเหตุ นี้ องค กรที่ เป นเจ าของโครงการต าง ๆ จำนวนมาก จึงเห็ น ความจำเป นที่ ต องใชวิ ธี ประเมิ น
โครงการเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนที่นาเชื่อถือจากบุคคล ที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากประชาชนทั่วไปดวย
2) ชวยใหผูสนับสนุนดานเงินลงทุนไดรับทราบปญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่
จัด ขึ้นเพื่อการกุศล เช น โครงการอาหารกลางวัน สำหรับ นักเรียนนักเรียน ที่ดอยโอกาส จากการ
ประเมิ น โครงการดั งกล าว ย อมทำให ท ราบวา ทุ น ที่ ได รับ การสนั บ สนุ น จาก โครงการนี้ มีจ ำนวน
เพียงพอหรือไม นักเรียนนักเรียนที่เขารับบริการจากโครงการประเภทนี้มี ความรูสึกพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจในดานใดบาง ทั้งนี้เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงหรือแกไข ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอ ๆ ไป
3) ช ว ยให ได ขอ มู ล ซึ่ งเป น สารสนเทศที่ มี คุณ ค าสำหรั บ หน ว ยงาน ที่ เกี่ ย วข อ ง อาทิ
หนวยงานที่ตองพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อใหการสนับสนุนโครงการ เชน สำนัก งบประมาณแผนดิน
เป นตน จะเห็ นไดวา กอนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณใหแกโครงการใด ๆ ทางสำนักงบประมาณ
แผนดินก็มักจะขอขอมูลสารสนเทศที่เปนผลการประเมินจากหนวยงานซึ่งจัดทำโครงการเหลานั้นไป
ประกอบการพิจารณาดวยเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหการจัดสรรเงิน งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความตองการที่เปนจริง
4) ชวยชี้ใหเห็นความสำคัญของแตละโครงการตามลำดับกอนหลัง โดยสามารถจะทราบ
ได วา โครงการใดมี ความจำเป น เร งดว นกวากั น ทั้งนี้เพื่ อชว ยแกป ญ หาในการ คั ดเลือ กโครงการ
ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการ มีจำนวนมาก (ทั้งจาก
การขยายโครงการและโครงการที่ตอเนื่อง) แตเงินทุนสนับสนุนมีจำนวน จำกัด ดังนั้นการประเมิน
โครงการตาง ๆ อยางมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะทำใหไดขอมูล เชิงประจักษที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะชวย
ชี้แนะไดวา โครงการใดควรจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนกอนและโครงการใดควรจะใหการ
สนับสนุนในลำดับถัดไป เปนตน
5) ชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทำให ทราบถึงขอจำกัด
และปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการ ตลอดจน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ
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6) การประเมิ น ช ว ยให ท ราบถึ ง ผลผลิ ต ของโครงการทั้ ง ในด า นที่ พึ ง ประสงค แ ละ
ไม พึงประสงค ควบคูกัน ไป ถึงแมวาการดำเนินโครงการตาง ๆ ลวนมีจุด มุงหมายเพื่ อใหไดผลผลิ ต
ที่พึงประสงคเปนหลัก แตในความเปนจริงแลว ก็อาจจะมีผลผลิตบางสวนที่ไมพึงประสงค เกิดตามมา
ดวย
สมคิด พรมจุย (2563) ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินโครงการไว 6 ขอ ดังนี้
1) ช ว ยให ได ข อ มู ล และสารสนเทศต างๆ เพื่ อ นำไปใช ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การ
วางแผนโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากร ที่จำเปนในการดำเนินโครงการ ตลอดจนการ
ตรวจความเปนไปไดในการจัดกิจกรรม
2) ชวยทำใหการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน กรณีที่มีการประเมิน
กอนดำเนินโครงการ
3) ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน
โครงการ
4) ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจและความลมเหลวของโครงการเพื่อนำไปใช ในการ
ตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดำเนินงานโครงการในชวงตอไปหรือไมจะยกเลิกหรือขยาย การดำเนินงาน
หรือไม
5) ชวยให ไดขอมูล ที่บงบอกถึ งประสิทธิภ าพของการดำเนินโครงการวาเป น อยางไร
คุมคากับการลงทุนหรือไม และ
6) เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการเพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง จะทำให
ปฏิบัติงานไดทราบผลการดำเนินงานจุดเดนจุดดอยและนำขอมูลไปใชในการปรับปรุง และพัฒ นา
โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวาการดำเนินงานเปนไปตามนโยบายแผนงานหรือโครงการที่วางไว
หรือไม
จะเห็ นไดวาการประเมินโครงการมีป ระโยชน ทั้งในสวนที่เปน เครื่องมือในการพั ฒ นา
คุณ ภาพของโครงการและการพั ฒ นากระบวนการดำเนิ น งานเพราะมี การเก็บ รวบรวมขอมูล และ
วิเคราะห ขอมูล ของการดำเนิน โครงการอยางเป นระบบทำใหไดสารสนเทศตาง ๆ นำไปใชในการ
ตัด สิน ใจเกี่ ยวกั บ วางแผน ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรที่ จำเป น และชวยในการตัด สิน ใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานขององคกรดวย
3.2 ประเภทและรูปแบบของการประเมินโครงการ
จากการที่นักวิชาการไดนำเสนอแนวทางการประเมินที่หลากหลาย จึงทำใหมีการนำเสนอ
รูปแบบในการประเมินที่แตกตางกันออกไป ผูประเมินจึงขอนำเสนอรายละเอียด ประเภทและรูปแบบ
ของการประเมินโครงการ ดังนี้

48

3.2.1 ประเภทของการประเมิน
สมคิด พรมจุย (2563) ไดแบงประเภทของการประเมิน ไว 3 ลักษณะ ดังนี้
1) แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1) การประเมิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง หรื อ บางครั้ ง เรี ย กว า การประเมิ น
ความกาวหนา (Formative evaluation)
1.2) การประเมิ น เพื่ อ สรุ ป ผล เรี ย กว า การประเมิ น รวมสรุ ป (Summative
evaluation)
2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ
2.1 การประเมิ น โดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค เ ป น หลั ก (Goal-Based evaluation)
เป น การประเมิ น ที่ ว า ทำได บ รรลุ ข องโครงการหรื อ ไม โดยทราบก อ นประเมิ น ว า โครงการนี้ มี
วัตถุประสงคอะไรบาง
2.2 การประเมิ น ที่ อิ ส ระไม ยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ (Goal– Free
evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไมทราบวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง
3) แบงตามลำดับเวลาที่ประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้
3 .1 ป ระ เมิ น ก อ น เริ่ ม ป ฏิ บั ติ ก าร (Pre-Implementation Evaluation)
เพื่อวางแผนโครงการใหสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของ
3.2 การประเมิ น ระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน (Implementation Evaluation)
เพื่อกำกับติดตามการนำโครงการไปปฏิบัติ ถือเปนการประเมินที่มีลักษณะเฉพาะโครงการ จึงควร
เลือกใชเกณฑสัมบูรณสำหรับตัดสินคุณคา
3.3 การป ระเมิ น ห ลั ง เส ร็ จ สิ้ น การป ฏิ บั ติ งาน (Post-Implementation
Evaluation) เพื่อสรุปผลของโครงการ ถือเปนการประเมินที่ผูกพันกับการตัดสินเชิงสรุปเปรียบเทียบ
ทางเลื อ กระดั บ โครงการ จึ ง ควรเลื อ กใช เ กณฑ สั ม พั ท ธ ส ำหรั บ การตั ด สิ น คุ ณ ค า ของโครงการ
เปรียบเทียบกับปกติวิสัยของประสิทธิผล และ/หรือประสิทธิภาพของโครงการเดิม หรือโครงการอื่นที่
มีธรรมชาติคลายคลึงกัน
รัตนะ บัวสนธ (2555) แบงการประเมินเปน 5 ประเภทใหญ ๆ ตามเกณฑที่ใชแบง ดังนี้
1. แบงตามวัตถุประสงคการประเมินและชวงเวลาของโครงการ หากแบงตามเกณฑ
นี้การประเมินก็มี 3 ประเภท ไดแก
1.1 ประเมินกอนดำเนินโครงการหรือกอนนำโครงการไปใช (Pre - Evaluation
Program or Ex-Ante Evaluation Program) ซึ่งเปนการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค
1.2 ประเมิ น ขณ ะดำเนิ น โครงการ (Formative, Process, On-Going or
Monitoring Evaluation Program) เป น การประเมิ น โครงการขณะที่ ก ำลั ง ดำเนิ น การอยู เพื่ อ
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พิจารณา เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานในโครงการ หรือประเมินเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการใหเปนไปตามที่กำหนดไว
1.3 ประเมิ น สิ้ น สุ ด โครงการ (Post or Summative Evaluation Program)
เป น การประเมิ น เมื่ อ โครงการได ด ำเนิ น การมาครบตามระยะเวลาที่ ก ำหนดออกแบบไว โดยมุ ง
พิจารณาผลสำเร็จของโครงการเปนหลัก
2. แบงตามเปาหมายที่ยึด ถาแบงเชนนี้ การประเมินก็จะประกอบดวย 2 ประเภท ไดแก
2.1 การประเมินที่ยึดเปาหมายของโครงการเปนเกณฑเปรียบเทียบกับผลสำเร็จ
ของ โครงการ ซึ่งเรียกวาการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal - Base Evaluation)
2.2 การประเมินที่ไมยึดหรือเปนอิสระจากเปาหมาย (Goal-Free Evaluation)
โดยที่การประเมินแบบนี้จะพิจารณาจากผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ แมวาผลดังกลาวนั้นจะเปน
หรือไมเปนไปตาม เปาหมายของโครงการก็ตาม
3. แบงตามปรัชญาหรือความเชื่อพื้นฐาน การแบงเชนนี้อาศัยพื้นฐานทางปรัชญา
หรือความเชื่ อเกี่ ย วกับ ความจริงของคุณ คาและวิธีการเข าถึงความจริงของคุ ณ คา ในการประเมิ น
ดังกลาวผานมาในหัวเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาการประเมินและคุณคาการประเมิน ดังนั้นจึงแบงประเภท
ของการประเมินได 2 ประเภท คือ
3.1 การประเมินตามวิธีการเชิงระบบหรือแบบปรนัยนิยม
3.2 การประเมินตามวิธีการเชิงธรรมชาติหรือแบบอัตนัยนิยม
4. แบ งตามผู ป ระเมิ น หรือหน ว ยงานผูรับ ผิด ชอบทำการประเมิ น ก็จ ะแบ งเป น 2
ประเภท ไดแก
4.1 การประเมินภายใน (Internal Evaluation)
4.2 การประเมินภายนอก (External Evaluation)
5. แบงตามวิธีการและลักษณะขอมูลที่มุงประเมินก็แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก
5.1 การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation)
5.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)
5.3 การประเมินแบบผสมผสาน (mixed evaluation)
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ไดจำแนกประเภทของการประเมินโครงการ 5 เกณฑ ดังนี้
1. การจำแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน ไดแก
1.1 การประเมินความกาวหนา
1.2 การประเมินสรุปผลรวม
2. การจำแนกตามหลักที่ยึดในการประเมิน
2.1 การประเมินแบบอิงวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
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2.2 การประเมินแบบไมอิงวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
3. การจำแนกตามชวงระยะเวลาการบริหารโครงการ
3.1 การประเมินกอนการดำเนินโครงการ (Intrinsic Evaluation)
3.1.1) การศึ กษาความเหมาะสมของโครงการ โดยพิ จารณาป ญ หา ความ
จำเปนของการจัดทำโครงการ อาจใชเทคนิคการประเมินความตองการความจำเปน หรือ ใชเทคนิค
การศึกษาความเปนไปได ซึ่งเปนการพิจารณาสภาพความพรอมของการจัดทำโครงการ ในดานตาง ๆ
ที่จะทำใหมีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง
3.1.2) การวิเคราะหโครงการหรือหรือการประเมิน รางโครงการ เป น การ
พิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่กำหนด ความสอดคลอง ระหวาง
หั ว ข อต าง ๆ ตั้ งแต ห ลั กการและเหตุผ ล วัต ถุป ระสงค เป าหมาย วิธีการดำเนิน การ ฯลฯ เพื่อให
โครงการที่เสนอมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3.2 การประเมินระหวางดำเนินโครงการ (On-Going Evaluation)
3.3 การประเมินหลังการดำเนินโครงการ (Pay-Off Evaluation)
3.3.1) เปนการประเมิน ผลที่เกิดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
โครงการ
3.3.2) เป น การประเมิ น ผลสรุ ป รวมของโครงการทั้ ง หมด (Summative
Evaluation)
4. การจำแนกตามสิ่งที่ถูกประเมินได แบงการประเมินเปน 4 ประเภท คือ
4.1 การประเมิ น บริบ ทหรือสภาวะแวดล อม (Context Evaluation) เปน การ
ประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคล
และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ โครงการว า มี ค วามสอดคล อ งเอื้ อ ต อ การจั ด ทาโครงการ หรื อ ไม
ตลอดจนความเป น ไปไดและข อจากัด ตาง ๆ ในการดำเนิ น โครงการ สารสนเทศที่ไดมาใช ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบาย หนวยเหนือ
และบริบทหรือสภาพขององคกรที่จะจัดทำโครงการ
4.2 การประเมิ น ป จ จั ย เบื้ อ งต น (Input Evaluation) เป น การประเมิ น ความ
พรอม ทั้ งในเชิงคุณ ภาพและความพอเพียงของทรัพยากรตาง ๆ กอนเริ่มโครงการวา มี ทรัพยากร
พร อ มที่ จ ะดำเนิ น โครงการได ห รื อ ไม สารสนเทศที่ ได น ำมาใช ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ วิธีด ำเนิ น
โครงการและวิธี การใช ท รัพ ยากรตาง ๆ ให เหมาะสม เพื่ อใหก ารดำเนิ น โครงการสามารถ บรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ไดกำหนดไว
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4.3 การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) เป น การประเมิ น ขณะ
ดำเนินงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการ และศึกษาปญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
สารสนเทศที่ไดนำมาใชในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการ ใหมีประสิทธิภาพ
4.4 การประเมินผลผลิต หรือผลงาน (Product Evaluation) เป นการประเมิ น
หลั งจากการดำเนิน โครงการสิ้น สุ ดแลว ประกอบดวยการประเมิ นผลลั พธ (Output Evaluation)
โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ โครงการและการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบวัตถุประสงคของ แผนงานหรือองคการ
สารสนเทศที่นามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อ
การตัดสินวาควรจะคงไว ปรับขยายหรือลมเลิกโครงการ
5. การจำแนกตามผูประเมิน
5.1 การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluation) เปนการประเมิน
โดยผูปฏิบัติงานในองคกร
5.2 การประเมิ น โดยผู ป ระเมิ น ภายนอก (External Evaluation) เป น การ
ประเมินโดยบุคลากรภายนอกองคกร
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2556) จำแนกประเภทของการประเมินเปน 4 ประเภท คือ
1) การประเมินความตองการที่จำเปน (Need Assessment) เปนการวางแผนกอนดำเนิน
โครงการ เพื่อใหสามารถตอบคำถามตางๆ ไดตรงตามความตองการที่แทจริง นักประเมินเชื่อวาการวางแผน
โครงการจำเปนตองจัดใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน กอนนำโครงการไปสูขั้นปฏิบัติ ทำใหมีขอมูล
สารสนเทศเกี่ ยวกั บความต องการที่ จำเป นอย างถู กต อง โดยอาศั ยเทคนิ คที่ สามารถวั ดและประเมิ นความ
ตองการ ที่เหมาะสมไดในเชิงปริมาณรวมทั้งเทคนิคอื่น ๆ ที่เอื้อตอการประเมินความตองการได เชน การใช
ขอมูลจากกระเบียนสะสมที่มีอยู หรือการสังเคราะหสารสนเทศที่มีอยู เปนตน
2) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หลักการประเมินกระบวนการ
ก็ คือ เมื่ อ โครงการได รับ การพั ฒ นาและเริ่ม ดำเนิ น การแล ว นั กประเมิ น ต องย อนกลั บ ไปทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบวาโครงการนั้นไดปฏิบัติไปตามทุกขั้นตอนที่ได
ออกแบบไวและจัดกิจกรรมตรงตามที่กำหนดไวในโครงการหรือไม ถึงแมวาการประเมินกระบวนการ
มิไดบ งชี้ถึงความสำเร็จของโครงการ แตก็มีความสำคัญ ตอผู รับ ผิด ชอบโครงการในสวนที่ เกี่ยวกับ
เงินทุนที่จะนำมาสนับสนุนโครงการ หรือนำมาใชเพื่อขยายโครงการ ซึ่งจำเปนจะตองมีขอมูลเบื้องตน
จากการประเมินดังกลาว เพื่อจะ ไดทราบวาโครงการนั้น ๆ มีแผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง
เพียงใด และนาจะประสบผลสำเร็จหรือไม เพราะไดเคยใหบริการกับกลุมเปาหมายที่วางไวกอนแลว
เปน ตน นอกจากนั้ น เมื่อมีการประเมินกระบวนการของโครงการแลว สิ่งสำคัญก็คือ เปน การเป ด
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โอกาสใหผูอำนวยการโครงการสามารถจะปรับการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางที่นำไปสูความสำเร็จ
ของโครงการไดอยางสมเหตุสมผลดวย
3) การประเมิ น ผลผลิ ต นั กประเมิ น จะตองแสดงแนวทางในการวัด ผลสำเร็จของ
โครงการให น า เชื่ อถื อ มี การวั ดที่ แมน ยำมีผ ลการวัด ที่ตรงกับ ความเปน จริง และมี ความคงที่ ดว ย
สำหรับ วิธีการวัดนั้น อาจตองใชการออกแบบตามวิธีวิจัยที่ซับซอน คลายกับการออกแบบโครงการ
การวิจัยเชิงทดลอง สวนการกำหนดความสำเร็จของโครงการ ยังมีความเห็นแตกตางกันตามกลุมของ
ผูที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานที่สนับสนุนเปนทุน บุคลากรของโครงการ และผูรับบริการ ซึ่งแตละกลุมมี
ระดับของการยอมรับความสำเร็จที่ตางกันไป ดังนั้น นักประเมินจึงตองหาตัวบงชี้ที่ สามารถเปนที่
ยอมรับของทุกกลุมและมีความเปนไปไดสำหรับการประเมินผลผลิตดวย
3.2.2 รูปแบบของการประเมิน
รูปแบบการประเมินเปนกรอบหรือแนวความคิดสำคัญที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
หรือรายการประเมิน ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับขอตกลงเบื้องตน ซึ่งนักวิชาการทางดานการ
ประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหผูประเมินไดเลือกใชหลาย โดยทั่วไปรูปแบบการประเมินแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ
1) รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model)
2) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model)
3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision - Oriented Evaluation
Model)
ซึ่งมีรายละเอีย ดของแต ล ะรูป แบบ ดังนี้ (เชาว อิ น ใย , 2553; บุญ มี พัน ธไทย , 2554;
ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554; พิสณุ ฟองศรี, 2556)
1) รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบ
ที่ เน น การตรวจสอบผลที่ คาดหวั งว าได เกิ ดขึ้ น หรื อไม หรือประเมิ น โดยตรวจสอบผลที่ ร ะบุ ไวใน
จุดมุงหมาย กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการวาบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดไวหรือไม ไดแก
รูปแบบการประเมินของ Tyler ซึ่งพัฒนาขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1950 ที่เนนการกำหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ แนวความคิ ด นี้ เ รี ย กว า “แบบจำลองที่ ยึ ด ความสำเร็ จ ของจุ ด มุ ง หมายเป น หลั ก
(Goal Attainment Model or Objective)เรียกวา Tyler’s Goal Attainment Model หรือการ
ประเมิ น ความสั ม พั น ธ ประกอบด ว ย ปรั ช ญา/จุ ด มุ ง หมาย(Philosophy and Purpose: P)
กระบวนการ(Process: P) ผลผลิต(Product: P) ถาไมบรรลุผลสำเร็จจะตองมีการปรับปรุง แกไขให
มีความสอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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2) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสำหรับกำหนดและวินิจฉัย
คุณคาของโครงการนั้น ๆ ไดแก รูปแบบการประเมินของ Provus, Stake และ Scriven
2.1) รู ป แบบการประเมิน โครงการของ Provus พั ฒ นาขึ้ น ตั้ งแต ป ค.ศ.1971
เปนการประเมิน เปรียบเทียบผลการปฏิบัติการกับมาตรฐานหรือเปนการคน หาความไมสอดคลอง
ระหวางความคาดหวังกับผลการปฏิบั ติการของแผนงาน สามารถศึกษาไดจากการใชแผนงาน คือ
ความไมสอดคลองที่สัมพันธกับขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้ น การออกแบบโครงการ คื อ การกำหนดป จ จั ย ที่ ท ำให เ กิ ด การ
ดำเนินงาน กำหนด กระบวนการดำเนินงาน และกำหนดผลที่คาดหวังซึ่งจะไดรับจากการดำเนินงาน
(2) ขั้ น การเตรีย มพรอ มเป น การนำป จ จัย ที่ท ำให เกิด การดำเนิ น งานเขา สู
กระบวนการ
(3) ขั้นกระบวนการที่ใชเพื่อการดำเนินงาน
(4) ขั้นผลผลิต
(5) ขั้น การวิเคราะหเกี่ยวกับ การลงทุ น ถ าจะดำเนิ นงานหรือเริ่มวงจรใหม
ก็ ต องทำการออกแบบใหม โดยปรับ ปรุงให ส อดคล องกับ ผลการวิเคราะห การลงทุ น ซึ่งตั้งอยูบ น
รากฐานของปจจัยเบื้องตนใหม
2.2) รู ป แบบการประเมิ น โครงการของ Stake พั ฒ นาขึ้ น ตั้ งแต ป ค.ศ.1975
ใชแบบจำลองการสนับสนุน (Countenance Model) จำแนกขอมูลการประเมินออกเปน 2 สวน คือ
เมตริ ก ซ บ รรยาย (Description Matric) และเมตริ ก ซ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ค า (Judgment Matric)
โดยกอนบรรยายหรือตัดสินคุณคาของโครงการใดๆ ควรวิเคราะหหลักการและเหตุผลของโครงการ
นั้นๆ ดวย ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่แทจริงใหได เนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมาย และวิธีการ
เก็บขอมูลก็มีหลายวิธี ขอมูลที่ตองการ คือขอมูลที่นำมาใชเพื่อการอธิบาย และการตัดสินใจ ตาม
รูปแบบการประเมินนี้ ไดจำแนกสิ่งที่ตองพิจารณาในการประเมินออกเปน 3 สวน คือ (1) สิ่งนำหรือ
ป จ จั ย เบื้ อ งต น (Antecedents) หมายถึ ง สภาพเงื่อ นไขหรือ ป จ จัย ต างๆ ในการดำเนิ น โครงการ
(2) กระบวนการหรื อ การปฏิ บั ติ (Transaction) หมายถึ ง กิ จ กรรมดำเนิ น ตามกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมระหวางบุคคลปฏิสัมพันธระหวางครูกับอาจารย นักเรียนกับเรียน เปนตน (3) ผลลัพธหรือ
ผลการดำเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ไดจากโครงการ
2.3) รูป แบบการประเมิ นของ Scriven พั ฒ นาขึ้นตั้งแต ป ค.ศ. 1980 เป น การ
ประเมิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง หรื อ ดู ความก าวหน าของ โครงการโดยทำการประเมิ น ความกาวหน า
(Formative Evaluation) เปรียบเทียบกับคาใชจายในการดำเนินงานของโครงการ สิ่งที่ตองพิจารณา
คือ ความเปนประโยชน คุมคากับคาใชจายที่ตองใชไปหรือไม ผลของโครงการจะใหขวัญหรือกำลังใจ
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หรือคุณธรรมแกผูรวมโครงการ อยางไร และคาใชจาย เปนเรื่องที่สำคัญที่ตองนำมาพิจารณาความ
คุมคา
3) รู ป แบบการประเมิ น ที่ เน น การตั ด สิ น ใจ (Decision – Oriented Evaluation
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยให
ผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของ Alkin
และของ Stufflebeam
3.1) รู ป แบบการประเมิ น ของอั ล ไคน (Alkin) พั ฒ นาขึ้ น ตั้ ง แต ป ค.ศ. 1969
โดยเสนอรู ป แบบการประเมิ น ที่ เรี ย กวา CSE(Center for the study of Evaluation Approach)
เปนการประเมินเพื่อการตัดสินใจ ในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของโครงการ
มี 5 ดาน คือ (1) การประเมินระบบ (System Assessment) จะชวยใหเรา สามารถกำหนดขอบเขต
และวัตถุประสงคที่เหมาะสม สิ่งที่จะตองศึกษาไดแก ความตองการของ ประชาชน ชุมชนและสังคมที่
มี ต อ สภาพการณ ป จ จุ บั น (2) การประเมิ น การวางแผนโครงการ (Program Planning) เป น การ
ประเมินกอนที่จะ มีการดำเนินโครงการ เพื่อหาขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือก
ที่ เ หมาะสมของโครงการ (3) การประเมิ น การนำไปใช เ พื่ อ การดำเนิ น โครงการ (Program
Implementation) เปนการประเมินขณะที่โครงการกำลังดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูวาการดำเนิน
โครงการนั้นเปนไป ตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ไดวางแผนไวหรือไม ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับสิ่งที่
วางแผนไว หรือคาดหวังไวเพียงไร (4) การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement)
เปนการประเมินเพื่อหาขอมูลที่นำมาใชในการดำเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย ความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวในทุ ก ๆ ดานของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่ มีตอโครงการอื่นเพื่ อ
นำมาใช ในการปรั บ ปรุ ง โครงการต อ ไป (5) การประเมิ น เพื่ อ การยอมรั บ โครงการ (Program
Certification) ขั้นตอนนี้การประเมินตองหาขอมูลขาวสารรายงานตอผูมีอำนาจในการพิจารณาตัดสิน
คุณคาของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอางอิงไปสูสถานการณอื่น ๆ หรือนำไปใชกับโครงการ
ในสถานการณอื่น ๆ ไดกวางขวางเพียงใด
3.2) รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อวารูปแบบ
การประเมิน ซิป ป (CIPP Model) พั ฒ นาขึ้ นตั้ งแต ป ค.ศ. 1971 และพัฒ นามาอยางตอเนื่องเป นที่
ยอมรับกันทั่วไปจนถึงปจจุบัน รูปแบบซิปป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต
บริบท (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (product) โดยจะใช
วิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการทั้งภาพรวมหรือรายดานเปนสำคัญ
กลาวโดยสรุป รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมิน
ที่แสดงใหเห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน แตละรูปแบบจะบอกให
ทราบว า ในการประเมิ น โครงการใดโครงการหนึ่ ง นั้ น ควรพิ จ ารณาในเรื่ อ งอะไรบ า ง (What)
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ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดวยวาในการประเมินแตละรายการหรือแตละเรื่อง
ควรพิจารณาหรือ ตรวจสอบอยางไร ซึ่งเปน ลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (How) ที่เหมาะสม
สอดคลองกับวัตถุประสงคการประเมิน
3.3 การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)
รูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) พัฒ นาและนำเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก
การเรียนรูหรือประสบการณการกระทำการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยต อ งการที่ จ ะแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดหรื อ ข อ จำกั ด ของรู ป แบบการประเมิ น แบบดั้ ง เดิ ม เช น
การออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงคและการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบดั้งเดิมมีขอจำกัดในการศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับโครงการทาง
การศึ ก ษาในสมั ย นั้ น จึ งทำให เกิ ด การพั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น ใหม ๆ เพื่ อ หาคำตอบเกี่ ย วกั บ
โครงการทางการศึกษาอยางรอบดานหลายแงมุมมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model)
เป น หนึ่ งในรู ป แบบการประเมิ น ถู ก พั ฒ นาและนำเสนอไว ในป ค.ศ. 1971 โดย Stufflebeam
รูป แบบการประเมิ น ซิ ป ป (CIPP Model) เปน การนำตัว อักษรตัวแรกของมิ ติการประเมิน 4 ดาน
มาประกอบกัน ไดแก การประเมินบริบท (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Product) มีการเขียนขึ้นเปนลายลักษณชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation
and Decision Making ซึ่งตีพิมพในป 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในป 2007 ในหนังสือ Evaluation
Theory Models and Applications (Stufflebeam, & Shinkfield, 2007).
ผูประเมินโครงการไดเลือกใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ในการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงขอนำเสนอหลักการแนวคิดที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการโดย
ใช รูป แบบซิปป (CIPP Model) ซึ่งมี องคป ระกอบ 4 ด าน ไดแก ดานบริบ ท (Context) ดานป จจัย
นำเข า (Input) ด านกระบวนการ (Process) และด า นผลผลิ ต (product) ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ด ดั งนี้
(บุญมี พันธไทย, 2554; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554; สุวิมล วองวาณิช, 2558)
1) การประเมินด านบริบท (Context Evaluation; C) เปนการศึกษาขอมูลพื้ นฐานที่
นำไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม นโยบาย วิสัยทัศน ปญหา
แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของ
ปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดำเนินโครงการ เปนตน
การประเมิ น บริ บ ทเป น การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ความต อ งการจำเป น (Need) ป ญ หา
(Problem) คุ ณ สมบั ติ ที่ มี ค า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายใต เงื่อ นไข
แวดลอมหนึ่งที่กำหนด การประเมินบริบท 4 สวนนี้ มีความสำคัญที่จะนำไปสูการออกแบบโครงการ
งาน และการใหบริการที่มีความเหมาะสมเปนไปไดทั้งนี้การประเมินบริบทมีวัตถุประสงค คือ
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(1) กำหนดขอบเขตและบรรยายเกี่ยวกับความตั้งใจใหบริการ
(2) จำแนกผูรับ ผลประโยชน ที่ตั้งใจใหบริการ (หรือกลุมเป าหมาย) และประเมิ น
ความตองการจำเปนของกลุมบุคคลดังกลาว
(3) จำแนกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เปนบอเกิดของความตองการจำเปนของกลุม
ผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายนั้น
(4) จำแนกความเกี่ยวของระหวางคุณสมบัติที่มีคาและโอกาสการไดรับทุนอุดหนุนที่
สามารถนำไปใชกำหนดเปาหมายความตองการจำเปนนั้น
(5) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดเปาหมายมุงการปรับปรุง
(6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมายมุงการปรับปรุง
(7) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสำหรับการตัดสินผลลัพธของเปาหมายมุงการปรับปรุง
หรือความพยายามในการใหบริการ
การประเมิน บริบ ทอาจจะประเมิ น ไดทั้งกอน ระหวางหรือแม กระทั่ งหลังการดำเนิ น
โครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อื่น ๆ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007)
ในกรณีประเมินบริบทกอนการดำเนินโครงการ องคกรหรือหนวยงานจะใชผลจากการประเมินบริบท
เพื่อชวยจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเปาหมายสำหรับโครงการนั้น แตถาเปนการประเมินบริบท
ระหวางหรือหลังดำเนินโครงการหรือสิ่งแทรกแซงอื่นๆ องคกรและหนวยงาน มักจะดำเนินการและ
จัดทำรายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิต
กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชนสำหรับการตัดสินใจกำหนดเปาหมายของโครงการและชวยให
ผูรับบริการไดประเมินวาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาวมีคุณประโยชนตอบสนองหรือเปนไปตาม
ความตองการจำเปนของกลุมผูใชประโยชนหรือไมเพียงไร ผลการประเมินบริบทสามารถนำมาใชได
อยางกวางขวางยกตัวอยางเชน ผูบ ริห ารสามารถนำผลการประเมินที่ ไดไปใชสื่ อสารกับสมาชิกใน
องคกรเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออน ความตองการจำเปน คุณสมบัติที่มี
คา โอกาสและการจัดลำดับความสำคัญของปญหาขององคกร แตสำหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถ
ที่จะนำผลการประเมินบริบทไปใชเพื่อสนับสนุน ขอรับทุนหรือจัดทำสัญญาตางๆเกี่ยวกับโครงการ
ดังกลาว ในขณะที่องคกรใหบริการทางสังคมหรือองคกรการกุศลอาจใชสารสนเทศจากผลประเมิน
บริบทเพื่อกำหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาคณะทำงานหรือเพื่อจำแนกจัดลำดับใหความชวยเหลือ
ประชากรเปาหมาย สำหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใชการประเมินบริบทเพื่อใหความชวยเหลือนักเรียนและ
ผูปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนใหดียิ่งขึ้น ในสวนของนักประเมินก็ตอง
ใชผลการประเมินบริบทเพื่อกำหนดวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสมและมีความสัมพันธกับแผนงาน
โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ
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2) การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) เปนการคนหาประสิทธิภาพของ
องค ป ระกอบที่ น ำมาเป น ป จ จั ย ป อ น อาจเป น บุ ค คล สิ่ งอำนวยความสะดวก เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ
ครุภัณฑ ศักยภาพการบริหารงา ซึ่งแตละปจจัยก็ยังจำแนกยอยออกไปอีก เชน บุคคล อาจพิจารณา
เปน เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ
ความสามารถ ประสบการณ ความรู คุณวุฒิ ทางการศึกษา ถิ่นที่อยูและลักษณะกระบวนการกลุม
เปนตน
การประเมิ น ป จ จั ย นำเข า มี จุ ด มุ งเน น เพื่ อ ช ว ยจัด ลำดั บ โครงการที่ จ ะทำให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงความตองการจำเปน โดยการศึกษาและตรวจสอบอยางถี่ถวนเกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ
ที่มีศักยภาพหรือมีความเปนไปไดมากที่สุด ในอันที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวการประเมิน
ปจจัยนำเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความ
พยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆตองการใหเกิด จุดมุงเนนประการที่สอง
ของการประเมินปจจัยนำเขา ก็เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางที่เปนทางเลือกตาง ๆ
และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น การประเมินปจจัยนำเขา ก็จะชวยจำแนกและจัดลำดับแนวทาง
ที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่ตัดสินใจไดใชเปนทางเลือกสำหรับการดำเนินงานตอไป การประเมินปจจัย
นำเขา ก็เพื่อชวยผูทำหนาที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธตาง ๆ ที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายตอบสนองความ
ต องการจำเป น ให แก ผู รับ ประโยชนกอ ให เกิดแผนงานที่ ป ฏิบั ติไดจ ริงและใช งบประมาณไดอยาง
เหมาะสม การประเมินปจจัยนำเขาก็เพื่อชวยใหผูนำโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปลาใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมหรือโครงการที่ไมกอใหเกิดประโยชนคุมคาถึงทรัพยากรที่จะตองสูญเสีย
ไป นักประเมินตองใชสารสนเทศที่ไดทั้งหมดเพื่อนำไปสูการไดกลยุทธหรือแนวทางการดำเนินงานที่มี
แนวโน ม ศั ก ยภาพก อ ให เกิ ด การยอมรั บ ได ต อ การนำไปใช ทั้ งนี้ โ ดยอาจจั ด ลำดั บ แนวทางการ
ดำเนินงานดังกลาวโดยอาศัยหรือพิจารณาจากเกณฑที่เกี่ยวของตอไปนี้
(1) ตอบสนองการบรรลุความตองการจำเปนของกลุมผูรับประโยชน
(2) ตอบสนองตอเปาหมายที่เปนปญหาขององคกร
(3) ศักยภาพของประสิทธิผล
(4) ตนทุนที่ตองใช
(5) สอดคลองมีอยูจริงในทางการเมือง
(6) มีความเปนไปไดในการบริหารจัดการ
(7) มีศักยภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลกระทบภายนอกพื้นที่หนึ่งๆ
การประเมินปจจัยนำเขา นำไปประยุกตใชไดหลายกรณีอาทิ ผูบริหารใชสำหรับจัดทำ
ขอเสนอเพื่อขอรับเงินลงทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายในหนวยงาน
หนึ่ง ๆ โรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษาใชสำหรับจัดทำขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
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แผนงานโครงการทางการศึกษา ในขณะเดียวกันผูกำหนดนโยบายหรือผูทำหนาที่ตัดสินใจทางการ
ศึกษาก็ใชสำหรับการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับความคุมคาหรือประสิทธิผลที่จะไดรับเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนทุนหรืองบประมาณที่ตองจัดสรรใหกับโครงการหรือนวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ
3) การประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation: P) เป น การศึกษาตอจากการ
ประเมิ น บริ บ ทและป จ จั ย นำเข า ว า กระบวนการเป น ไปตามแผนที่ ว างไว เป น การศึ ก ษาค น หา
ขอบกพร อง จุ ดอ อน หรือจุ ดแข็งของกระบวนการบริห ารจัดการโครงการที่จ ะนำโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
การประเมิ น กระบวนการเป น การตรวจสอบการนำแผนงานหรือโครงการไปใช ห รื อ
ตรวจสอบการดำเนินงานการใชแผนงาน โครงการ วัตถุประสงคที่สำคัญประการหนึ่งของการประเมิน
กระบวนการก็คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไปตามตารางเวลาที่กำหนดหรือไมการใชงบประมาณและ
ประสิทธิภาพเปนอยางไรสำหรับวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งก็เพื่อชี้แนะแนวทางใหแกผูปฏิบัติงานใน
การปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานของโครงการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพราะโดยปกติแลวเมื่อมี การเริ่มต นการดำเนิน งานของโครงการหรือแผนงานผูป ฏิบั ติงานยอมไม
สามารถที่ จ ะกำหนดสิ่ งต า ง ๆ ได ทั้ งหมด ไม วาจะเป น เรื่อ งของการจั ด กิจ กรรม การใชบุ คลากร
งบประมาณ หรืออื่น ๆ ดังนั้นการไดรับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนำไปใช
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ในโครงการใหสามารถดำเนินการตอไปและมีความเปนไปไดที่
จะทำให บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการในการประเมินกระบวนการนั้น ควรทำการเปรียบเที ยบ
ระหวางกิจกรรมและคาใชจายจริง กับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่กำหนดไววามี
ความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมทั้งบรรยายใหเห็นถึงปญหาตางๆเกี่ยวกับการนำโครงการไปใช
และท า ยที่ สุ ด ก็ ค วรจั ด ทำรายงานที่ ผู ร ว มโครงการหรื อ ผู ท ำการสั ง เกตได ตั ด สิ น คุ ณ ภาพของ
กระบวนการใชโครงการ แผนงานดังกลาว
นั ก ประเมิ น กระบวนการจำเป น ต อ งดำเนิ น การค อ นข างมากในการควบคุ ม กำกั บ
และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซึ่งอาจเริ่มจากการทบทวนกลยุทธ
ที่เกี่ยวของแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการประเมินภูมิหลังของโครงการหรือสิ่งที่แทรกแซง
เพื่อที่จะพิจารณาวากิจกรรมอะไรที่ควรตองกำกับในโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว การพิจารณา
ตัวอยาง ที่เปนไปไดในการใหบริการกลุมผูรับประโยชนการฝกอบรมใหคำปรึกษาทีมผูปฏิบัติงาน การ
จัดประชุมทีมผูปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับผังงาน (Work Flow) การบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่อง
อุป กรณ การจั ดลำดั บ และแจกจายวัสดุ การควบคุมคาใชจ ายการจัด การสารสนเทศของโครงการ
เหลานี้เปนตน
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เทคนิควิธีที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการนั้น นักประเมิน
ควรใชวิธีการที่ไมกอใหเกิดการรบกวน (Unobtrusive) แกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ในขณะเดียวกันก็ตองสรางสัมพันธภาพที่ดีแกผูปฏิบัติงานในโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ
ดวยเชนกัน นักประเมินอาจพิจารณาภาพรวมๆ วากิจกรรมหรือการดำเนินงานของโครงการดังกลาว
เป น อยางไร โดยการตรวจเยี่ย มและสั งเกตที่ ศูน ย ของกิจ กรรมนั้ นการทบทวนวิเคราะห เอกสารที่
ปรากฏ เชน แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ รายงานบัญชีและระยะเวลาการจัดประชุมเปนตน การเขา
รวมประชุมกับทีมปฏิบัติงานและการสัมภาษณบุคคลหลัก หลังจากนั้นนักประเมินตองจัดทำรายงาน
สรุปเกี่ยวกับแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ขอคนพบและประเด็นการสังเกต นักประเมินควรแสดงให
เห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆของกระบวนการอยางชัดเจนตามที่ไดจากผูป ฏิบัติงาน พรอมทั้งนำเสนอ
รายงานนี้ในการประชุมทีมผูปฏิบัติงาน และเชื้อเชิญผูอำนวยการของทีมผูปฏิบัติงานใหเปนผูนำใน
การอภิปรายเกี่ยวกับขอคนพบซึ่งปรากฏในรายงานทีมงานของโครงการอาจจะใชรายงานเพื่อการ
ตั ด สิ น ใจให เหมาะกั บ การปฏิ บั ติ งานของตนต อ ไป ต อ จากนั้ น นั ก ประเมิ น ก็ ค วรทบทวนเกี่ ย วกั บ
แผนงานการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งตอไป รวมทั้งการจัดทำรายงานตามลำดับ โดยการสอบถามความ
คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะจากที มผู ป ฏิ บั ติ งานถึ งช ว งเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อ ที่ จ ะทำให ได ส ารสนเทศที่ มี
ประโยชน ม ากที่ สุ ด ในการจั ด ประชุ ม นำเสนอรายงานให กั บ ที ม ผู ป ฏิ บั ติ งานในครั้ งต อ ไป ซึ่ งที ม
ผูปฏิบัติงานก็อาจจะใหขอเสนอแนะที่ดีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินวาควรจะเก็บ
อยางไร เชน อาจใชการสังเกต บันทึ กการปฏิบัติงานประจำวันของทีมผูป ฏิบัติงาน การสัมภาษณ
และการใชแบบสอบถาม เปนตน นอกจากนั้นนักประเมินก็ควรจะสอบถามผูปฏิบัติงานถึงชวงเวลา
ที่เหมาะสมหรือดีที่สุด สำหรับการใชประโยชนจากรายงานการประเมินชวงถัดไป
นักประเมินกระบวนการควรจัดลำดับรายงานโดยพิจารณาวาจะกอใหเกิดผลดีที่สุดแก
ทีมผูปฏิบัติงานในการนำไปใชในแผนปฏิบัติงานและบูรณาการเขากับสิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการ
หรือสิ่งแทรกแซงนั้น นักประเมินควรจะตองบรรยายใหเห็นถึงสิ่งที่เบี่ยงเบนออกไปจากแผนงานที่
กำหนดและควรชี้ใหเห็นถึงความผันแปรเหลานี้วามีลักษณะอยางไรเมื่อพิจารณาจากความแตกตาง
ระหวางบุคคลกลุมบุคคลหรือสถานที่ที่แตกตางเบี่ยงเบนไปจากแผนงานนั้น
ผลการประเมินกระบวนการนำไปใชประโยชนไดหลายกรณี เชน สมาชิกในทีมงานใช
สำหรับชี้แนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมแกไขแผนงานที่ผิดพลาดและจัดทำบันทึกความรับผิดชอบ
ผูจัดการบางคนใชตารางหรือปฏิทินสะทอนผลกลับผลการประเมินกระบวนการที่จัดทำตามปกติหรือ
สม่ำเสมอเพื่อทำใหทีมผูปฏิบัติงานรักษาหนาที่และความรับผิดชอบของตน การประเมินกระบวนการ
ยังชวยใหบุคคลภายนอกไดเรียนรูวาอะไรคือสิ่งสำคัญที่ตองทำและอะไรคือตนทุนคาใชจายที่ตองเสีย
ในกรณีที่พวกตนตองการกระทำในลักษณะที่คลาย ๆ กัน
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4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation: P) เป นการตรวจสอบประสิทธิผ ล
ของโครงการโดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ไดแลวนำเกณฑที่กำหนดไวไป
ตัดสินเกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นกำหนดไวก็ได
วัตถุประสงคหลักของการประเมินผลผลิต คือ เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงวาตอบสนองบรรลุความตองการจำเป น ของกลุมผูรับ ประโยชน ห รือไม
นอกจากนั้ น การประเมิ น ผลผลิ ต ก็ ยั ง ต อ ประเมิ น ผลลั พ ธ (Outcomes) ทั้ ง ที่ ตั้ ง ใจและไม ตั้ ง ใจ
ทั้งที่เปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นบอยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการ
ประเมิน ผลผลิตไปสูการประเมินในสิ่งที่ เรียกวา ผลลัพธระยะยาวอีกดวยการประเมิ นผลผลิตควร
ดำเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการตัดสินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการ
หรือสิ่งที่ไดรับการประเมิน (Evaluation) นั้น ในบางครั้งก็อาจทำการเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้นกับ
โครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันและก็มีอยูบอย ๆ ที่ผูรับบริการจาก
โครงการตองการจะรูวาโครงการดังกลาวได
ผลสัมฤทธิ์เปน ไปตามวัตถุประสงค ที่กำหนดหรือไมและมีป ระโยชนคุมกับ การลงทุ น
ดำเนินการเพียงไรดังนั้นในทางที่เหมาะสมแลวนักประเมินก็ควรที่วิเคราะหตีความใหเห็นวาจุดออน
ของการใชโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสวนใดที่เปนสาเหตุทำใหไดผลลัพธออนดอยลงไปดวยเทคนิค
วิธีการที่ใชประเมินผลผลิตมิไดกำหนดไวอยางเปนแบบแผนตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการ
อยางหลากหลายรวมกัน เพื่ อชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษาผลลัพธทั้งหมดของสิ่งที่ไดรับการ
ประเมิน รวมทั้งยังชวยในการตรวจสอบขามกันไปมาระหวางขอคนพบที่หลากหลายอีกดวยในการ
ประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กำหนดนั้น นักประเมินจำเปนตองศึกษา
คนหาผลลัพธที่มิไดคาดหมายดวย ทั้งผลลัพธในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟงความคิดเห็นหรือ
สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งที่ไดรับการประเมินเพื่อที่จะทำการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ผลลั พธ ให ครอบคลุ มทุ ก ๆ ด าน และสืบ หาขอเท็จ จริงอยางรอบคอบสำหรับ ยืน ยัน หรือไมยืน ยัน
สมมุ ติฐ านเกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธดั งกล า ว นั กประเมิ น ก็ อาจจะให ผูเข ารวมโครงการหรือสิ่ งที่ ไดรับ การ
ประเมิ น เขี ย นเสนอตั ว อย างที่ เป น รูป ธรรมเกี่ ย วกั บ การได รั บ บริก ารและก อ ให เกิ ด ผลดี ต อ การ
ปฏิบัติงานของตน เชน ผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้น หรือตำแหนงหนาที่การงานใหมที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้ งนั ก ประเมิ น อาจใช ก ารสั งเกตเพื่ อ จำแนกและเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ข องกลุ ม บุ ค คลโดย
เปรียบเทียบตามรายการตรวจสอบผลลัพธกับโครงการใหบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับ
โครงการทีไ่ ดรับการประเมินการจัดทำรายงานขอคนพบจากการประเมินผลผลิตอาจทำใหแตกตางกัน
ตามขั้นตอน กลาวคือ นักประเมินอาจจัดทำรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นในแตละวงรอบของโครงการ
รายงานดั งกล าวนี้ ควรจะแสดงให เห็น วาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ไดบ รรลุเปาหมายความ
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ตองการจำเปนเพียงไร ในขณะที่รายงานเมื่อสิ้นสุดวงรอบทั้งหมดของโครงการ ควรเปนรายงานที่
นำเสนอใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์สรุปรวมทั้งหมดของโครงการดังกลาว
ดังนั้น รายงานผลการประเมินผลผลิตจึงตองเปนการสรุปตีความใหเห็นถึงผลที่ชัดเจนใน
การตอบสนองความตองการจำเปน ตนทุนที่ใชดำเนินการและผลตอบแทนหรือ ผลการปฏิบัติทั้งหมด
ที่ไดรับในแผนงาน โครงการนั้น ๆ นักประเมินยังตองจัดทำรายงานการศึกษาติดตามเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงผลลัพธระยะยาวที่เกิดขึ้น อีกดวย ผลจากการประเมินผลผลิตมีความสำคัญในทางจิตวิทยาเปน
อยางมากเมื่อผลจากการประเมินแสดงใหเห็นถึงความงอกงามที่เกิดขึ้นจากแนวทางที่ชาญฉลาดใน
การดำเนินโครงการ ผลการประเมินเชนนี้นับเปนสิ่งเสริมแรงที่ดีสำหรับทั้งทีมปฏิบัติงานในโครงการ
และผูรับบริการจากโครงการหรืออาจจะเปนสิ่งที่ทำลาย ลดทอนแรงจูงใจก็ไดถาหากผลที่ไดจากการ
ประเมินผลผลิตนั้น มีความออนดอยหรือไมแสดงถึงความงอกงามใด ๆ ที่จะพึงไดรับจากโครงการนั้น
ประเด็นสำคัญสุดทายที่ตองพึงระวังในการจัดทำรายงานการประเมินผลผลิต ก็คือ นักประเมินไมควร
เรงรีบประเมินผลผลิตและจัดทำรายงานสูสาธารณะอยางทันทีทันใด เพราะเหตุวาการดำเนินโครงการ
ตองการระยะเวลาพอสมควรที่จะทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดรับชอบ Accountability)
ที่ระบุไวการจัดทำรายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไมมีวุฒิภาวะ (Premature) อยางเพียงพอ อาจ
นำไปสู ความไม ส ามารถตั ดสิ น ใจได เกี่ย วกั บ ความต อเนื่ องของโครงการเพราะเหตุ วาทำให ไมพ บ
ผลลั พ ธ ใด ๆ เกิ ด ขึ้ น เลย ทั้ งนี้ เนื่ องจากผลลั พ ธข องโครงการตอ งใช ร ะยะเวลายาวพอสมควรใน
การศึกษาติดตามดังนั้นถาหากการจัดทำรายงานการประเมินผลผลิตสูสาธารณะไดมีการหนวงเวลา
อยางสมเหตุส มผลแลวนั กประเมิน อาจจะพบผลลั พธที่เกิดขึ้น ภายหลังและมีความสำคัญ อย างยิ่ง
สำหรับ ใช ส นั บ สนุ น การดำเนิ น งานโครงการอยางต อเนื่ องตอไป สารสนเทศที่ ไดจ ากการประเมิ น
ผลผลิ ต เป น องค ป ระกอบที่ ส ำคั ญ อย างยิ่ งที่ แสดงถึงรายงานความรับ ผิดรับ ชอบของสถาบัน หรือ
หนวยงานที่ดำเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใด ๆ เมื่อใดก็ตามที่รายงานนั้นแสดงใหเห็น
ความมี นั ย สำคั ญ ของผลสั ม ฤทธิ์ อย างเด น ชั ด ก็ จ ะถูก นำไปใช โนม น าวชุ มชนและหน ว ยงานให ทุ น
สนับสนุนเพื่อใหเพิ่มเติมงบประมาณและขอรับการสนับสนุนทางการเมืองไดเปนอยางดีแตถาหากผูมี
อำนาจตัดสินใจรูวาสิ่งแทรกแซงหรือโครงการนั้น ๆ ไมทำใหไดผลตอบแทนที่มีความสำคัญอื่นใดเลยก็
จะทำให ย กเลิ กการลงทุ น ดำเนิ น การอีก ตอไป การประเมิ น โครงการต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ทั กษะ
คานิยม ทัศนคติและผลลัพธที่เปนประสิทธิผลของโครงการแสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กรอบการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียนตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) (Stufflebeam, 2003)
นอกจากนี้ Sancer, Baturay & Fadde (2013) ไดประยุกตใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)
ในการประเมินไมเพียงแตประเมินผลผลิตในตอนสิ้นสุดโครงการเทานั้นแตยังรวมถึงการประเมินจุด
ตางๆ ตั้งแตชวงเริ่มตน การนำไปใชและการออกแบบโปรแกรมการศึกษา ซี่งผลลัพธที่คาดหวังจะถูก
รวมกับวัตถุประสงค ทำใหมีการประเมินโดยสังเกตจุดออนและการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น
ส รุ ป ได ว า รู ป แ บ บ ก ารป ระเมิ น ซิ ป ป (CIPP Model) ขอ ง Stufflebeam นั้ น
ประกอบด ว ย การประเมิ น บริ บ ท (Context) ป จ จั ย นำเข า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Product) ทำใหทราบคำตอบเกี่ยวกับโครงการรอบดาน เพื่อใหผูบริหารนำมาพิจารณา
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการปรับปรุง พัฒนาหรือยุบโครงการ ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่ มีความบกพรองทางการได ยินระดับชั้ นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถี ยร
ในพระราชู ปถั มภ ครั้ งนี้ ผู ป ระเมิ น จึ งนำรู ปแบบการประเมิ นซิ ปป (CIPP Model) มาใช เป นแนวทาง
ปฏิบัติการประเมิน เพื่อนำสารสนเทศ ที่ไดมาพัฒนาโครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตอไป
3.4 ขั้นตอนการประเมินและการเขียนรายงานโครงการ
ในการประเมินโครงการแตละครั้ง ผูประเมินจำเปนจะตองมองเห็นภาพรวมของกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการประเมินและเมื่อการประเมินเสร็จสิ้นลงแลวตองมีการจัดทำรายงานการประเมิน
นำเสนอตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.4.1 ขั้นตอนของการประเมินโครงการ
วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2556) ไดอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการประเมินไว
ดังนี้
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1) การวิ เ คราะห โ ครงการที่ จ ะประเมิ น เป น การศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ความสัมพั นธระหวางสวนตางๆ ของโครงการที่จะประเมิ น เพื่ อใหผูป ระเมินเกิดความรูและความ
เข าใจโครงการอย างลึ ก ซึ้ ง ตั้ งแต ห ลั ก การและเหตุ ผ ลของโครงการ วัต ถุป ระสงค วิธี ดำเนิ น การ
การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล จนถึงผลของโครงการ เปนขั้นตอนการประเมินที่สำคัญอยางยิ่งของ
ขั้นตอนแรกในการประเมินโครงการ
2) การศึกษารูปแบบของการประเมิน (Model) ผูประเมินจำเปนตองมีความรู
เกี่ยวกับ รูปแบบของการประเมิน แบบตาง ๆ อยางกวางขวาง รูป แบบของการประเมิน แตละแบบ
จะไดมาจากแนวคิดที่แตกตางกันไปตามแนวคิดของผูพัฒนารูปแบบแตละทาน การศึกษารูปแบบของ
การประเมินหลาย ๆ รูปแบบ จะทำใหผูประเมินไดเห็นทางเลือกที่หลากหลายที่จะนาไปสูการเลือกใช
รูปแบบที่สอดคลองกับโครงการ
3) การกำหนดประเด็นของการประเมิน ผูประเมิน จำเปนตองกำหนดประเด็น
การประเมินอยางเหมาะสม เพื่อจะนำไปสูการกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนตอไปไดอยางสมบูรณ
ตามประเด็นที่กำหนด โดยผูประเมินสามารถกำหนดประเด็นของการประเมินไดจากการวิเคราะห
โครงการที่จะเหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน ทั้งนี้ผูประเมินจะตองคำนึงถึงความตองการของ
ผูใชผลการประเมิน อาจจะเปนผูใหทุน ผูบริหาร ผูมีอำนาจตัดสินใจ เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ
เพื่อใหผลจากการประเมินเปนประโยชนตอบุคคลและองคกรตางๆ อยางแทจริง
4) การพัฒนาตัวชี้วัดและกำหนดเกณฑ ในการประเมินใดๆ สิ่งสำคัญที่จะทาให
เกิ ด ความน า เชื่ อถื อ ในผลการประเมิ น ยอ มขึ้น อยู กับ คุ ณ ภาพของตัว ชี้ วัด (Indicator) และเกณฑ
(Criteria) ดั งนั้ น ขั้ น ตอนสำคั ญ ของการประเมิ น อีกขั้น ตอนหนึ่งก็คือ การพั ฒ นาตัว ชี้วัดและการ
กำหนดเกณฑที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแตละตัวจะไดมาจากประเด็นการประเมินที่กำหนดไว ผูประเมินตอง
พยายามคนหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแตละประเด็นไดชัดเจนที่สุด สามารถสังเกต
หรือวัดไดเมื่อไดตัวชี้วัดที่เหมาะสมแลว ผูประเมินจำเปนตองกำหนดเกณฑที่เหมาะสมใหกับตัวชี้วัด
แตละตัว เพื่อเปนเกณฑตัดสินวาผลการดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จเปนไปตามเกณฑ
มากนอยเพียงใด
5) การออกแบบการประเมิน หลังจากที่ผูประเมินกำหนดประเด็นการประเมิน
พัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑที่เหมาะสมไดแลว ผูประเมินสามารถเริ่มออกแบบการประเมินได โดยการ
ผสมผสานความคิดทั้งหมดใหเปนรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับโครงการที่ประเมิน การกำหนด
วิธีการประเมิน การสุมตัวอยาง ตัวชี้วัดและเกณฑที่จะใชแหลงขอมูลที่ตองการ เครื่องมือที่ใช และ
การวิเคราะหขอมูล การออกแบบการประเมินจึงเสมือนแนวทางการประเมินที่ไดเตรียมไวสำหรับ
การประเมินโครงการทั้งหมด
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6) สร า งและพั ฒ นาเครื่อ งมือ ผู ป ระเมิ น จำเป น ต องมี ความรูความเข าใจเรื่อ ง
กระบวนการสรางและพัฒนาเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะนาเชื่อถือได
มากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสำคัญ
7) การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากที่ผูประเมินไดออกแบบการประเมินและสราง
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพไวแลว ผูประเมินตองลงมือเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ตองการ
โดยจะใช วิ ธี ก ารหลายๆ อย างตามความเหมาะสม ซึ่ งขึ้ น อยู กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประเมิ น
และลักษณะของขอมูลที่ตองการเปนสำคัญ
8) การวิเคราะหขอมูล เมื่อผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการไดแลว ก็จะทำ
การวิ เคราะห ข อ มู ล โดยต อ งเลื อ กใช วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให ได ผ ลการวิ เคราะห ต าม
วัตถุประสงคของการประเมิน
9) การตัด สิน สรุป และอภิป รายผลการประเมิน หลั งจากได ผลการวิเคราะห
คาสถิติผูประเมินจำเปนตองตัดสินผลวา โครงการมีคุณภาพมากนอยเพียงใด อาจจะพิจารณารวมไป
ถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยผูประเมินจะตองสรุปผลการประเมินให
เห็นภาพรวมทั้งหมด และเกิดแนวความคิดที่สรางสรรค ผูประเมินจำเปนตองทำการอภิปรายผลเพื่อ
จะไดทำใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงเหตุผลตางๆ ที่ทำใหผลการประเมินเปนไปในลักษณะนั้น ๆ
10) การเขียนรายงานการประเมิ น เมื่ อการประเมิน ไดเสร็จสิ้น ผูป ระเมินตอง
เขียนรายงานการประเมิน โดยเปนการนำเสนอการดำเนินงานการประเมินโครงการในทุกขั้นตอน
เพื่อใหผูอื่นไดรับทราบ และเขาใจกระบวนการ และผลของการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
และผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
สรุ ปได ว า การประเมิ นโครงการมี ขั้ นตอนที่ เป นการวิ จั ยเชิ งประเมิ นได โดยการพั ฒ นา
โครงการตาง ๆ ขององคกร เปนกระบวนการศึกษาแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางเปนระบบและควร
ปฏิบัติการประเมินอยางเปนขั้นตอน เพื่อนำมาจัดทำเปนสารสนเทศหรือการตัดสินใจ อันจะนำไปสูการ
พิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการวาจะคงอยูหรือลมเลิกโครงการ
3.4.2 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
การเขี ย นรายงานผลการประเมิ น โครงการ เป น ขั้น ตอนสุ ด ท ายของการประเมิ น
โครงการ ซึ่งมีความสำคัญอยางมาก จุดประสงคที่สำคัญที่สุดในการเขียนรายงานผลการประเมินก็เพื่อ
นำผลการประเมินไปใชประโยชนตามความเปนจริงในทางปฏิบัติ ตรงตามปรัชญาของการประเมิน
เปนกลไกซึ่งมุงใหเกิดการพัฒนา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชีย งใหม (2559) ได ใหความสำคัญกับรายงานการ
ประเมินโครงการวาเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการประเมิน เปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสำคัญตอ
ผูเกี่ยวของหรือผูสนใจงานประเมินโครงการในหลายลักษณะ ดังนี้
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1) รายงานการประเมิ นเป นเอกสารหลั กฐานที่ แสดงถึ งสารสนเทศเกี่ ยวกั บการ
ดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการซึ่งสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารองคกรหรือหน วยงานนั้น วาสามารถดำเนินงานไดบรรลุผลตามนโยบาย เปาหมายของ
แผนงานและโครงการ ไดอยาง คุมคา เหมาะสมกับระยะเวลาหรืองบประมาณที่กำหนดหรือไม
2) รายงานการประเมินเปนสื่อกลางระหวางผูประเมินกับผูใชผลการประเมินซึ่ง
ไดแก ผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ผูสนใจทั่วไป ทำใหผูใชผลการ
ประเมินไดทราบแนวคิดของผูประเมิน ความเปนมาและความสำคัญของการประเมิน วิธีดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามโครงการประสบ ผลสำเร็จมากนอยเพียงใด มีจุดเดน จุดดอยในดานใด มีปญหา
และอุปสรรคอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ ปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการตอไป
3) รายงานการประเมินเปนหลักฐานที่มีการบันทึกผลการประเมินไวเปนหลักฐาน
ให แก ผู บ ริ ห าร ผู รั บ ผิ ด ชอบ ผู ส นใจได ใช ป ระโยชน หรื ออ างอิ ง ตลอดจนใช เป น แนวทางในการ
ประเมินแผนงาน โครงการในลักษณะที่ใกลเคียงกันได
4) รายงานการประเมิ น เป น สื่ อ กลางสรางความเข าใจที่ ก อ ให เกิ ด การเรีย นรู
รวมกันระหวางผูประเมิน ผูบริโภคงานประเมิน ผูสนใจทางการประเมิน ตลอดจนนักประเมินรุนใหม
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูติดตอซึ่งกันและกันได
บุญมี พันธไทย (2554) กลาววา การประเมินโครงการตามเคาโครงที่เขียนไวนั้นผู
ประเมินจะตองเขียนรายงานเสนอใหผูที่เกี่ยวของกับโครงการไดนำผลไปตัดสินใจตามความรับผิดชอบ
ของแตละคน การเขียนรายงานการประเมินนิยมเขียนตามรูปแบบของรายงานการวิจัย 2 สวน คือ
สวนหนาและสวนเนื้อหา ซึ่งในสวนนี้จะมีเนื้อหา 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
กับการประเมินโครงการ บทที่ 3 วิธีการประเมินโครงการ บทที่ 4 ผลการประเมินโครงการ และบทที่
5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ รายละเอียดดังนี้
1) สวนหนา ประกอบดวย ปกนอก มีชื่อเรื่อง ผูเขียน และที่ทำงาน ปกใน มีชื่อเรื่อง
ผู เขี ย น และที่ ท ำงาน บทคั ดย อ อาจมี ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ กิ ต ติก รรมประกาศ(ถ ามี )
เปน การกลาวคำขอบคุ ณบุคคลหรือหน วยงานตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือในการประเมินโครงการ
จนประสบความสำเร็จ สารบัญ มีชื่อบทและหัวขอในบท สารบัญตาราง(ถามี) สารบัญภาพ(ถามี)
2) สวนเนื้อหา ประกอบดวย 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
กับการประเมินโครงการ บทที่ 3 วิธีการประเมินโครงการ บทที่ 4 ผลการประเมินโครงการ บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
3) สวนทาย ประกอบดวย ภาคผนวก บรรณานุกรม ประวัติผูประเมิน
กลาวโดยสรุป คือ การเขียนรายงานการประเมินเปนขั้นตอนสุดทายของการประเมิน
โครงการซึ่งมีความสำคั ญมาก เพื่อสื่ อสารสนเทศสำหรับ การตั ดสิ นใจของผู บริห ารและผูมีอำนาจ
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เกี่ ย วกั บ โครงการ การเขี ย นรายงานการประเมิน ผูป ระเมิน ควรเขีย นทั้ งรายงานเชิ งเทคนิ ค และ
รายงานสรุปสำหรับ ผูบริหาร รายงานสรุปสำหรับผูบริหารควรสั้น กะทัดรัด ใชเทคนิคการนำเสนอ
ที่ดึงดูด ความสนใจ เนื้อหาควรครอบคลุมวัตถุประสงคของการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเปนอีกปจจัยที่มีความสำคัญมากในการประเมินโครงการซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ผลสะทอนดานการรับรู และความรูสึกตอผลของงานที่บรรลุเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเปนผล
จากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงคผู
ประเมินไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาที่ไดใหความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้
สุรางค โค วตระกู ล (2553) กลาววา ความพึ งพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ภาวะของ
อารมณ ความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการเรียนรูประสบการณที่เกิดจากแรงจูงใจซึ่งเปนพลังภายใน
ของแตละบุคคล อันเปนความสัมพันธระหวางเปาหมายที่คาดหวังและความตองการดานจิตใจ นำไปสู
การคนหาสิ่งที่ตองการมาตอบสนอง เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ แลวจะเกิดความรูสึกมี
ความสุ ข กระตื อ รื อ ร น มุ ง มั่ น เกิ ด ขวั ญ กำลั ง ใจ ก อ ให เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
การกระทำกิจกรรมที่นำไปสูเปาหมายนั้นสำเร็จตามที่กำหนดไว สวนพัฒนา พรหมณี ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา (2563 ) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่เกิดจากแรงจูงใจซึ่ง
เป น พฤติกรรมภายในที่ ผ ลักดัน ให เกิ ด ความรูสึกชอบ ไมชอบ เห็นดวย ไมเห็น ดวย ยิน ดี ไมยิน ดี
เมื่ อได รับการตอบสนองความตองการ และความคาดหวัง ที่เกิดจากการประมาณคา อัน เปนการ
เรียนรูประสบการณจากการกระทำกิจกรรม เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการตามเปาหมาย
ของแตละบุคคล
Newstrom (2007) เสนอว า ความพึ งพอใจในงานเป น ทั ศ นคติ ทั่ ว ไปซึ่ งเป น ผลมาจาก
ทัศนคติที่เฉพาะเจาะจง 3 ดาน คือ ปจจัยดานงาน ลักษณะสวนบุคคลและความสัมพันธทางสังคม
ในกลุม เมื่อผูคนเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน บุคคลเหลานั้นจะมีแรงผลักดันและความตองการ
บางอยางที่สงผลตอการปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้จะปรากฏชัดเจนในทันที ซึ่งจะแตกตางกันอยางมากใน
แต ล ะบุ ค คล การทำความเข า ใจว า ความต อ งการ ความสนใจ ทำให เกิ ด ความพยายามในการ
ดำเนินการที่มีประสิทธิผลนำมาซึ่งความพึงพอใจเหมือนเปนรางวัลสำหรับผูลงมือปฏิบัติเอง
Sattar, Khan, Nawaz (2010) ให ค วามหมายความพึ งพอใจ คื อ ระดั บ ที่ บุ ค คลรู สึ ก ใน
ทางบวกหรือทางลบเกี่ยวกับงานของตน เปนทัศนคติหรือการตอบสนองทางอารมณตองานอยางใด
อย างหนึ่ งตลอดจนสภาพทางกายภาพและสั งคมของที่ ทำงาน เช น ความสำเร็ จความรับ ผิ ด ชอบ
การรับรู เปนตัวกระตุนซึ่งนำไปสูความสัมพันธในการรวมกิจกรรมในเชิงบวกและความพึงพอใจสูงตอ
การทำงาน
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ความพึ งพอใจมี ความสำคัญ ตอการดำเนิ น การกิจ กรรมหรือ การปฏิ บัติงานตาง ๆ ดังนี้
(พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา, 2563)
1) ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมตางๆ หากมีความพึงพอใจ
จะสงผลตอความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมสงผลใหเกิดผลงานที่ดี
2) เกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความเชื่อมั่นและความมุงมั่นในการทำงาน ความพึ ง
พอใจ ทำใหเกิดความสุขจากการปฏิบัติงาน ตองการใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ชวยใหประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
3) เปนสิ่งกำหนดลักษณะการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองตอ
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ ที่เหมาะสม เกิดความประทับใจ
4) ช ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพของงาน หากมี ค วามพึ ง พอใจจะเกิ ด ความเต็ ม ใจ ทุ ม เท
สรางสรรค และสงเสริมมาตรฐานของงานที่สูงขึ้น
กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ มีความสำคัญ ตอบุคคลตองานและหนวยงาน ทำใหเปนสุข
เกิ ดแรงจู งใจและกำลังใจที่ดี มี ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานไดแสดงศักยภาพของ
ตนเองอย างเต็มที่ เกิดความสำเร็จ อยางมี ประสิ ทธิภ าพ เกิดความรวมมื อรวมใจในการปฏิบัติงาน
ทำใหระบบงานดำเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย และหนวยงานมีบรรยากาศและภาพลักษณที่ดี
นอกจากนี้ชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคี มีพลังผลักดันใหหนวยงาน เจริญกาวหนา ที่สำคัญที่สุด
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุดตอการทำหนาที่ของหนวยงาน
Luthans (2005) ได ศึกษาความต องการของมนุ ษย วา ความตองการจะมีระดับ ที่สูงขึ้น
และถู กกระตุ น โดยทำให เกิ ดพึ งพอใจสอดคลอ งกับ ทฤษฎี ความตอ งการของ Abraham Maslow
ที่ศึกษาไวตั้งแต ป ค.ศ. 1943 คือ ทฤษฎีแรงจูงใจและความพึงพอใจที่กลาวถึงกันอยางแพรหลาย
มากที่สุดซึ่ง Abraham Maslow ใชประโยชนจากจิตวิทยาความเห็นอกเห็นใจและประสบการณทาง
คลิ นิ ก เป น หลั ก Maslow ตั้ งสมมติ ฐ านว า ความต อ งการสร างแรงบั น ดาลใจของแต ล ะบุ ค คลได
สามารถจัดเรียงตามลำดับชั้นได เมื่อพอใจในระดับที่กำหนดแลวจะไมชวยกระตุนอีกตอไป ดังนั้ น
ความตองการในระดับที่สูงขึ้นจะกระตุนและทำใหแตละคนพึงพอใจได ตามลำดับ 5 ขั้น ดังนี้
1) ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย
2) ความต อ งการด า นความปลอดภั ย (Safety and Security Needs) คื อ ความ
ตองการดานความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งการเงิน ความปลอดภัย สุขภาพ
3) ความต อ งการทางสั งคม (Love/Sense of Belongings) คื อ ความต อ งการด า น
ความรัก หรือการเปนเจาของ โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอื่น ความเชื่อใจ เชน
เพื่อน คนรัก ครอบครัว
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4) ความตองการความภาคภูมิใจหรือความสำเร็จ (Esteem Needs) คือ ความตองการ
ดานความเคารพ ศักดิ์ศรีที่ไดรับจากผูอื่น เชน ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ
5) การบรรลุความหมาย หรือความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization) คือ โอกาส
ในการเติมเต็มตนเองและความสำเร็จผานการเติบโตสวนบุคคล เชน มีความเปนเลิศดานใดดานหนึ่ง
ทำตามเปาหมายในอุดมคติ บรรลุความหมายในชีวิต
การสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นในบุคคล มีดังนี้ (Apak and Gümü, 2015)
1) จัดหาหรือใหบริการเพื่อตอบสนอง ความตองการทางดานรางกายดวยสิ่งที่มีคุณภาพ
ตามความตองการของบุคคล
2) อำนวยความสะดวกในการเขาถึงสิ่งที่บุคคลตองการอยางทั่วถึงและเทาเทีย มกัน
ตามความสามารถ และมีการอำนวยความสะดวก ตามความเหมาะสม
3) ในการสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ควรจัดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
และ ทาทายตามความสามารถของแตละบุคคล
4) เป ดโอกาสให ผูป ฏิบัติงานมีสว นรว ม ในสั งคมหรื อในการวางแผนการดำเนิ น งาน
ซึ่งเปน แรงจูงใจในการทำงานประการหนึ่งที่นำไปสู การเกิดความพึงพอใจ
5) ใหการยกยองชมเชยดวยความจริงใจ
6) มอบความไววางใจให รับผิดชอบมาก ขึ้น ให อำนาจเพิ่ มขึ้ น เลื่อนขั้ นหรือเลื่ อนตำแหน ง ให
สูงขึ้น
7) ใหความมั่นคงและความปลอดภัย
8) ใหความเปนอิสระในการทำงาน
9) เป ดโอกาสใหเจริญกาวหนาในหนาที่ การงาน ไดมีโอกาสเขารวมฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน การหมุนเวียนงานและการสรางประสบการณจากการใชเทคโนโลยีตาง ๆ
10) ใหเงินรางวัลหรือรางวัลตามลักษณะงาน
11) ให โอกาสในการแขงขันเพื่อความเปนเลิศในการปฏิบัติงานอัน เปน แรงกระตุน ใน
แสวงหา แนวคิดใหมๆ สำหรับนำมาใชในการปฏิบัติงาน
กลาวโดยสรุปความพึงพอใจ ไดรับอิทธิพลทั้งจากความตองการในระดับตาง ๆ ของแตละ
คนที่ตามแงมุมตาง ๆ ในชีวิตของแตละคน ดังนั้นการรับรูความตองการที่แทจริงของตนเองและเปน
ความตองการที่เปนรูปธรรมสามารถลงมือทำไดจริงจะนำไปสูความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให
เกิดความพึงพอใจในตนเองและกิจกรรมที่ทำ
การวัดความพึงพอใจ
Saleem (2015) ไดเสนอวิธีวัดความพึงพอใจไดหลายวิธี ดังนี้
1) การใชแบบสอบถามซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง

69

2) การสัมภาษณ ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและความชำนาญ
3) การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้ง กอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรม
และหลังการปฏิบัติกิจกรรม
กลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กรมควบคุ ม โรค (2559) ได ก ล าวถึงวิ ธีก ารวั ด ความพึ งพอใจ
โดยการวัดความพึงพอใจและไมพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม สามารถทำได
หลายวิธี สวนราชการจึงควรมีแนวทางที่ชัดเจนดังตอไปนี้
1) กำหนดวิธีการวัดผลและเกณฑประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ
2) เลือกวิธีการสำรวจและเก็บขอมูล
3) การกำหนดความตองการผลลัพธ
4) กำหนดตัวชี้วัดที่แสดงสมรรถนะหลักของสิ่งที่ตองการวัด
ขอควรคำนึงถึงในการตั้งคำถาม เพื่อหาผลสำรวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของ
ผูร ับบริการของหนวยงาน พิจารณาจากประเด็น 4 ดาน ดังนี้
(1) ดานกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการ
(2) ดานเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
(3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
(4) ดานคุณภาพของการใหบริการ
ในแตละประเด็น ควรมีคำถามที่เกี่ยวของกับบริบทของงานบริการ อยางนอย 3 ขอ เพื่อให
องคประกอบในแตดานมีความชัดเจน
การคิดเกณฑการประเมินตามหลักการทางวิชาการความถูกตองทางสถิติ และเพื่อใหการคิด
คะแนนไปในทางเดียวกัน โดยผาน มติที่ประชุมของหน วยงานที่กำหนดให มีการประเมินความพึ งพอใจ
และไม พึงพอใจ และผานการเห็ น ชอบของผูบ ริห าร ใหป ระกาศใชเกณฑ ในการประเมิ น 5 ระดั บ
(Likert Scale) ไดแก 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
ในการวิเคราะหขอมูลจะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะห เชิงปริมาณ
(Quantitative) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีราย ละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะหเชิงบรรยาย(Descriptive statistics) ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2) การวิ เ คราะห เ ชิ ง คุ ณ ภาพ ใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา(Content analysis) และ
ตรวจสอบความนาเชื่อถื อของขอมูลด วยการตรวจสอบจากขอมูลหลายๆ แหลงที่ไดจ าก การเก็ บ
รวบรวม
สร อ ยตระกู ล (ติ ว ยานนท ) อรรถมานะ (2555) ได ก ล าวถึ งการวั ด ความพึ งพอใจไว 2
รูปแบบคือ
1) การวัดความพึ งพอใจอยางรวม เปนการวัดทัศนคติโดยใชมาตราสวนประมาณคาเป น
เครื่องมือวัด เปนการถามตรงๆ อยางเปดเผย วิธีการวัดแบบนี้เปนที่นิยมมากกวาการวัดความพึงพอใจใน
ดานใดดานหนึ่งแตหากวัดความพึงพอใจหลายๆดาน และนำผลมารวมกันก็จะไดความพึงพอใจไดเหมือนกัน
2) การวัดความพึงพอใจในดานใดดานหนึ่งของงาน โดยตอบวา ใช หรือ ไมใช หาก
ตอบวา ไมใช ก็ไมไดคะแนน หากตอบวา ใช กับคำบอกลักษณะงานซึ่งแสดงความไมพึงพอใจก็จะ
ไมไดคะแนนเชนกัน การตอบในแบบสำรวจนี้ แมการตอบจะมีลักษณะของการอธิบายงานของเขา
ในขณะเดียวกันก็เปนการประเมินผลงานของเขาดวย โดยที่พบวาคะแนนจากแบบสำรวจจะมีความ
สอดคลองกับผลการวัดเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ อาทิ การขาดงาน การเขาออกงาน
หรือผลการสังเกตของนักบริหารหรือผูจัดการในบางกรณี เปนตน
Coelho and Dell’ Aglio, (2019) ได เสนอประเด็ น ในการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความสำคัญของโรงเรียน ชุมชนรอบขางโรงเรียน และความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่มีประสบการณเกี่ยวของกับโรงเรียน การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณใน
โรงเรียนไมไดเกิดขึ้นจากเหตุการณและความรูสึกที่เกี่ยวของกับตัวโรงเรียนเทานั้น ประสบการณชีวิต
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับครอบครัว เพื่อน การพักผอน สุขภาพกายและสุขภาพจิตอาจสงผลตอระดับความ
พึงพอใจของนักเรียน ปจจัยสำคัญบางประการที่สัมพันธกับความพึงพอใจในโรงเรียน ไดแก อายุและ
ผลการเรียน ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนจากครูและเพื่อนฝูง การรับรูความสามารถ
ของตนเองโดยทั่วไปและทางวิชาการ และบรรยากาศของโรงเรียน
กลาวโดยสรุป จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจนั้นเปนการบอกถึงความชอบของบุคคลที่
มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดไดหลายวิธี การสัมภาษณ การใชแบบสอบถามความคิดเห็น การใช
แบบสำรวจความรูสึก ซึ่งในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียน
เมืองเลย ในครั้งนี้ผูประเมินเลือกใชการวัดความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามเพื่อใหสะดวกกับผูตอบ
แบบสอบถามที่สามารถแสดงความคิดเห็นได
5. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร เป น โรงเรี ย นรั ฐ บาล สั งกั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู เลขที่ 137 ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใหบริการจัดการ
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ศึกษาแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบอยูป ระจำเฉพาะนักเรีย นหญิ งและไป-กลับ ทั้ งชายและหญิ ง ในป การศึ กษา 2562 มี นักเรีย น
ระดับอนุบาล จำนวน 15 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย จำนวน 93 คน รวมทั้ งหมด 168 คน จัดการศึกษาโดยใชห ลักสูตรระดับ ปฐมวัย และ
หลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพความตองการจำเปนของ
ผูเรียนซึ่งนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ รอยละ 90 สูญเสียการไดยินมากจนไม
สามารถเขาใจการพูดผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง โดยเมื่อตรวจวัดการไดยิน
จะมีการสูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งอยูในเกณฑ หูหนวก จึงมีการสื่อสารกันโดยใชภาษา
มือไทยเปนหลัก
ปจจุบันโรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนพื้นฐาน โดยรวมมือกับทุกภาคสวน
เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
นักเรียน สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ วิสัยทัศนของโรงเรียน
คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เป น ผูนำในดานการพั ฒ นาวิชาการและวิชาชี พให เต็ มตาม
ศั กยภาพของแต ละบุ คคล นั กเรี ยนมี วิ นั ยและคุ ณธรรมบนพื้ นฐานวั ฒ นธรรมไทย มี ทั กษะในการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองให อยูในสังคมอย างมี ความสุ ข มี พันธกิจ คื อ พั ฒนาให
โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาองคกรอยางเปนระบบใหเปนผูนำทางดานวิชาการและวิชาชีพ
โดยการมี สวนรวมจากชุมชนและสั งคม พั ฒนาผูเรียนให มีวินั ยและคุ ณธรรมบนพื้ นฐานวัฒนธรรมไทย
เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสงเสริมใหผูเรียนสามารถบริหารจัดการ
ตนเองให อยูในสั งคมได อย างมี ความสุ ข จัดการศึกษาโดยใช หลักสูตรการศึ กษาปฐมวัยและหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP) ร ว มกั บ การสื่ อ สารระบบรวม (Total communication)
ซึ่งเป นวิ ธีจั ดการศึ กษาสำหรับนั กเรียนที่ มีความบกพรองทางการได ยิ นที่ ใชประโยชน จากรูปแบบการ
สื่อสารหลายรูปแบบ เชน การมองเห็น การฟง การพูด การอานริมฝปาก การใชทาทางตามธรรมชาติ
การวาดภาพ การสะกดนิ้วมือ การใชภาษามือแบบตางๆ ตลอดจนการอานและการเขียนทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความตองการและความสามารถเฉพาะของนักเรียนเปนรายบุคคล วัดและประเมินผลการเรียนการสอน
เปนรายบุคคลตามเปาหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และโรงเรียนมีโครงการสงเสริมทักษะ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่สนใจเพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารกับคนทั่วไปและตอยอดเปนพื้นฐาน
ทางอาชีพ ผลงานทางศิลปะของนักเรียนไดรับความสนใจ จากบุคคลทั่วไปในการนำไปประดับบาน
หรื อ ต อ ยอดเป น โปสการ ด ปฏิ ทิ น พิ ม พ เป น ผ าคลุ ม ไหล เป น ต น (โรงเรีย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระ
ราชูปถัมภ, 2561)
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6. สาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โครงการพั ฒนาศั กยภาพด านศิ ลปะสำหรั บนั กเรียนที่ มีความบกพร องทางการได ยิ นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวของสำหรับใชการประเมิน
โครงการ ดังนี้
หลักการและเหตุผลของโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพมนุษย กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่มีจุดมุงเนนใหผูเรียนไดนำความรูใน
เชิ งทฤษฎี สู การปฏิ บั ติและไดรับ ประสบการณ จริง สามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนิน ชีวิต ได
โดยสถานศึกษาตองจัดกิจกรรมที่สรางสรรคใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด
วิ เ คราะห การทางานเป น ที ม ความมี น้ ำใจต อกั น ผู เรี ยนสามารถสร างองค ความรู ได ด วยตนเอง
ประสบการณ เป นพื้ น ฐานที่ สำคั ญ ต อการเรี ยนรู และต อยอดองค ความรู ใหม การมี ป ฏิ สั มพั นธ กั บ
สิ่งแวดลอม ประสบการณตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะชวยใหเกิดความรูใหม และบทบาทของ
ครูผูสอนที่สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงในการแสวงหาความรูและสรางการเรียนรูดวยตนเอง
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนผูเรียนที่เรียนรูไดดีจากการมองเห็นชดเชยการ
สูญเสียการไดยินทำใหมีความถนัดทางศิลปะ โดยทำเปนกิจกรรมยามวางและสามารถใชเปนพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพไดซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพิ่มเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและที่สำคัญควรใหโอกาสนักเรียน
ไดสะทอนผลงานของตนเองได สื่อสารผานงานศิล ปะหรือการวาดรูป เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
เรียนรูในชั้นเรียนและเปนเครื่องมือพัฒนาการทำงานเปนทีม ดังนั้นสถานศึกษาหรือผูปกครองควร
สนั บ สนุ น ให นั กเรี ย นลงมื อปฏิ บั ติงานศิล ปะในสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรีย นรู ได แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ กับ ผู ทรงคุณ วุ ฒิ ดานศิ ล ปะแขนงตาง ๆ การสรางชิ้ น งานให ส ำเร็จและมีความสุ ขใน
ผลงานของตนเอง จากการสำรวจขอมูลสารสนเทศ ในปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน พบวานักเรียนสวน
ใหญมีความสนใจกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ แตขาดความเชื่อมั่นในการแสดงออกดานความคิด
สรางสรรค ขาดการฝกฝนความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของ
ศิ ล ปะ ผลงานศิ ล ปะ จึ ง ไม ส ามารถสื่ อ ความหมายได ต ามวั ต ถุ ป ระสงค รวมทั้ ง ผลงานยั ง ขาด
องคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะ นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแตโรงเรียน
ไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะที่ชัดเจน ครูผูสอนศิลปะมีไมเพียงพอ สงผลใหจำนวนนักเรียน
ที่มีความเปนเลิศทางดานศิลปะมีจำนวนจำกัด ดวยปญหาดังกลาวผูวิจัยซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนจึงได
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ทำโครงการพั ฒ นาศั กยภาพดานศิ ล ปะสำหรับ นั กเรีย นที่ มีความบกพรองทางการไดยิน ระดั บ ชั้ น
มั ธยมศึ กษาของโรงเรีย นเศรษฐเสถีย ร ในพระราชูป ถัมภ เพื่ อพัฒ นาศักยภาพดานศิล ปะสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือ
ทำและเรียนรูไดดีจากสื่อที่มองเห็นได
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อส งเสริ มความสามารถด านศิ ลปะของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร องทางการได ยิ น ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอกิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
เปาหมายของโครงการ
ดานปริมาณ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 36 คน
ดานคุณภาพ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีศักยภาพดานศิลปะและมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมดาน
ศิลปะ
ระยะเวลาดำเนินงาน ปการศึกษา 2562 (เมษายน 2562 – เมษายน 2563)
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วิธีดำเนินงานโครงการ โดยยอ มีดังนี้ (รายละเอียดปรากฏ ดังภาคผนวก ฉ)
1. ศึกษาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียน ประกอบดวย ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค
เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย
2. วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวนรวม
3. นำแผนสู ก ารปฏิ บั ติ โดยแจ งผู ป กครอง รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นร ว มโครงการ เตรี ย มสื่ อ
อุปกรณ การจัดการเรียนรูศิลปะทุกวันเสาร เวลา 09.00 น.-11.00 น. ทัศนศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ
และการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การนำเสนอผลงานศิลปะ
การวิพากษวิจารณ ชื่นชมงานศิลปะอยางอิสระของตนเองและคนอื่น
4. กำกับติดตามและประเมินผล
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
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การวัดประเมินผลโครงการฯ
ในการวัดและประเมินผล วัดจากความสามารถในสรางสรรคชิ้นงานและเจตคติของนักเรียน
ที่มีตอกิจกรรมศิลปะ ดังนี้
1) ประเมินความสามารถจากการผลงานที่นักเรียนสรางขึ้นโดยประเมินทักษะกระบวนการ
ดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความ
ความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ
2) ประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ
3) เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล คือ แบบประเมินความสามารถทางศิลปะและแบบ
วัดเจตคติที่มีตอกิจกรรมศิลปะ
4) ตัวบงชี้ความสำเร็จของโครงการฯ มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.1) นักเรียนมีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ
ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลป
หรือการจัดภาพ
4.2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมศิลปะ
5) วิธีการวัดประเมินผล ไดแก การประเมินผลงานศิลปะ และประเมินเจตคติ
6) เครื่องมือการวัดประเมินผล ไดแก แบบประเมินความสามารถทางศิลปะและแบบวัดเจตคติ
ตอกิจกรรมศิลปะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ มีความรู ความเขาใจในการสรางผลงานศิลปะดวยตนเอง
2. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ มีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค
การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ
3. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดานศิลปะ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่สรางขึ้น
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ มีงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ดังนี้
งานวิจัยภายในประเทศ
ชนิดา ปณณะสฤษฏ (2554) ไดศึกษาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะโดยจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียน พบวา ครูผูสอนมีความตองการสูงสุดในการจัดหองเรียนศิลปะทางดาน
กายภาพ ซึ่ งประกอบด วย ประเด็ น ลักษณะและขนาดของหองเรียน คือ แสงสวางในห องเรีย นมี
เพียงพอ (x̅ = 4.54) ประเด็น การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนคือ ภายในห องมีวัสดุอุปกรณ
สำหรั บ วิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา (x̅ = 4.46) ประเด็ น สื่ อ การสอนคื อ มี สื่ อ การสอนเหมาะสมกั บ เนื้ อ หา
(x̅ = 4.47) ประเด็นการใชและการดู แลหองเรียนคื อ จัดห องเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภั ยของ
ผูเรียน (x̅ = 4.66) และทางดานสังคม ซึ่งประกอบดวย ประเด็นกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา
คือ ครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการวาดภาพระบายสี (x̅ = 4.59) ประเด็นรูปแบบวิธีการสอน
คือ ครูสอนโดยการแสดงใหดูเปนขั้นตอนหรือแบบสาธิต (x̅ = 4.40) ประเด็นปฏิสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียนคือ ครูชื่นชมและใหกำลังใจนักเรียนเมื่อนักเรียนทำผลงานสำเร็จ (x̅ = 4.80) ประเด็ น
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียนคือ ยอมใหนักเรียนเคลื่อนไหวหรือมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นเองได
ตามธรรมชาติ (x̅ =4.59) ประเด็นปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสิ่งแวดลอมคือ นักเรียนใช เก็บรักษา
ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณในการเรียนของตนเองและสวนรวม (x̅ = 4.60)
สายพิณ พันธุเจริญ (2554) ไดรายงานการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิผลครูระดับกอน
ประถมศึกษาโดยฝกอบรมการสอนศิลปะสรางสรรคสำหรับนักเรียน การประเมินโครงการใชรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) วัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิผลครูระดับกอนประถมศึกษา
ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีน บุรี กลุมตัวอยาง ไดแก ครูระดั บกอนประถมศึกษา
ผูเขารับการฝกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิผลครูระดับกอนประถมศึกษา ฝกอบรมการสอนศิลปะ
สรางสรรคสำหรับนักเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 82 คน ผูบริหาร
หนวยงานที่เจาหน าที่สังกัด จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก จำนวน 1 คน และผูที่เกี่ยวของโครงการ
จำนวน 8 คน ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสหวิ ท ยาเขต จำนวน 7 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการประเมิ น เป น
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย (x̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ผลการวิจัย พบวา 1) ด านบริบ ท ภาพรวมมี ความสอดคลองอยูในระดับ มากที่สุด คือ 1.1)
ความสอดคลองของจุดประสงคของโครงการกับสภาพความตองการของหนวยงาน 1.2) หลักสูตร
ฝกอบรมเนนใหผูเขารับการอบรมนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานได 1.3) หลักสูตรการเรียนการสอน
ใหความสำคัญกับศิลปะสรางสรรค 1.4) หลักสูตรฝกอบรมเนนใหผูเขารับการอบรมมีศักยภาพในการ
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ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดและ 1.5) ความสามารถในการสรางสรรคเปนคุณสมบัติที่พึงประสงค นอกนั้น
มี ระดั บ ความคิ ดเห็ น ปานกลาง 2) ด านป จ จัย เบื้ องตน ภาพรวมป จ จัย เบื้องตน ที่ใชในการดำเนิ น
โครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดตามความคิดเห็นของครูผูเขารับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับ ปจจัยเบื้องตนที่ใชในการเนินโครงการเหมาะสมในระดับมากทุกขอ คือ 2.1)
จำนวนวัน ในการจั ด อบรมศิ ล ปะสรางสรรค 2.2) งบประมาณในการจัดอบรม 2.3) จำนวนครูเข า
อบรม 3) ดานกระบวนการดำเนินโครงการ ภาพรวมครูผูเขารับการอบรมมีคามคิดเห็นของเกี่ยวกับ
ระดับปฏิบัติในกระบวนการดำเนินโครงการอยูในระดับมาก คือ 3.1) วิทยากรมีความรูในเนื้อหาที่ใช
ในการอบรม 3.2) วิ ท ยากรมี ค วามสามารถในกระบวนการถ า ยทอด 3.3)ผู เ ข า อบรมสามารถ
ลงทะเบี ย นและเข าอบรมได ต ลอดโครงการ 4) ดานผลผลิ ต โดยรวมภาพผลผลิ ต ของโครงการมี
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด ผลผลิตของโครงการ
อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ 4.1) ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอนศิลปะสรางสรรค
สำหรับนักเรียน 4.2) ผูเกี่ยวของไดรับประโยชนจากการอบรมศิลปะสรางสรรคสำหรับนักเรียน 4.3)
ผูจัดอบรมสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบใหทุกคนมีสวนรวม
ชนิศกานต ลภะวงศ (2556) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยใชรูปแบบ
การประเมิ นซิป ป (CIPP Model) ประเมิ น 4 ดาน ประกอบดวย การประเมิน บริบ ท ป จจัยนำเขา
กระบวนการ ผลผลิ ต และความพึ ง พอใจ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น มี 2 ลั ก ษณะ ได แ ก
แบบประเมิ น ที่ มี ลั กษณะเป น มาตรประมาณคา (Rating Scale) และแบบประเมิ น ความพึ งพอใจ
ผลการประเมิน มีดังนี้ 1) ผลการประเมินบริบท พบวา โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูมีความตองการการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั้น 2) ผลการประเมินปจจัยนำเขา พบวาดานงบประมาณและสื่อ เทคโนโลยี
มีความเพียงพอตอการบริหารจัดการ ดานบุคลากรโรงเรียนสวนใหญมีปญหา ขาดแคลนครู ครูไม
ครบชั้นเรียน และดานอาคารสถานที่ไมเพียงพอและการจัดหองเรียน ไมเปนไปตามเกณฑการจัด
หองเรีย นในรูป แบบคละชั้ น 3) ผลการประเมิ น กระบวนการ พบวา โรงเรีย นดำเนิ น งานตรงตาม
ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดาน คือ ดานการวางแผนและการบริหาร
จัดการ ดานการพัฒ นาระบบการเรียนการสอนและการประกัน คุณภาพการศึกษา ดานเสริมสราง
ความพร อ มและความเข มแข็ งของโรงเรีย น ดานการสงเสริม ให ทุ ก ภาคส ว นมี สว นรว มในการจั ด
การศึ กษา 4) ด านการประเมิน ผลผลิ ต พบวา ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนักเรีย นกลุ มสาระวิช า
ภาษาไทยและคณิตศาสตร ปการศึกษา 2552 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 มีผลการเรียนภาพรวมสูงกวาปการศึกษา 2551 สวนดานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
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สอนแบบคละชั้ น ของผู มีส ว นเกี่ ย วของ พบวา นักเรีย น ผูป กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นอยูในระดับมาก
สำนักวัฒนธรรม (2556) ไดประเมินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม Art Exhibition By Art
Education 22 โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา ผลการประเมิน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดนิทรรศการ อยูในระดับมาก
(x̅ =4.20) โดยหัวขอที่มีคะแนนความพึงพอใจมากคือ ควรมีการจัดนิทรรศการ เชนนี้ตอไปอีกมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x̅ =4.54) และหัวขอที่มีระดับความพึ ง พอใจลำดับสุดท ายคือ
การประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีความทั่วถึงมีความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก (x̅ =3.68)
จากผลการประเมินพรอมทั้งขอเสนอแนะในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ยังพบขอบกพรองที่ ควรนํามา
ปรับปรุงแกไขคือ ดานการการประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ และควรปรับปรุงการจัด นิทรรศการ
ในครั้งตอไปในหัวขอที่มีผลการประเมินที่มีคะแนนนอยใหดียิ่งขึ้น
ณั ฎฐกาญจน อนันทราวัน (2559) ไดพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรูศิลปะเพื่อสงเสริม
ทั กษะการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ ในห องเรีย นรวม (ACI Model) มี 8 องค ป ระกอบ คื อ 1) หลั กการ
2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการเรียนรู 5) การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ 6) การ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม 7) บทบาทครู 8) บทบาทนักเรียน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู
มี 6 ขั้น คือ 1) วิเคราะหความสามารถทางศิลปะและจัดกลุม 2) การรับรูทางศิลปะ และสรางสรรค
งานศิลปะตามธรรมชาติของแตละบุคคล 3) แบงปนประสบการณทางศิลปะ 4) รวมมือสรางสรรคงาน
ศิลปะ 5) ตรวจสอบพฤติกรรมการรวมมือสรางสรรคงานศิลปะและใหขอมูลยอนกลับ 6) แสดงผลงาน
และวิเคราะหผลการรวมมือสรางสรรคงานศิลปะ พบวา 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูทาง
ศิลปะกอนเรียนและหลังเรียนระยะที่ 3 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2) นั กเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลงานศิลปะที่ทำรวมกันเปน กลุมสูงกวาผลงานที่ทำเปน รายบุคคล
3) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการดานทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน ระยะที่ 2,3
และ 5 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการ
ดานทักษะการเรียนรูแบบรวมมือระหวางเรียนตั้งแตระยะที่ 2,3,4,5,6 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 ระยะที่
3,4,5,6 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 2 ระยะที่ 5,6 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 3 และ 4 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 5) นักเรียนมีความรูสึกมีความสุขสนุกที่ไดเรียนศิลปะ ภูมิใจที่ไดทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน
อยากใหตัวเองและเพื่อนเลิกทำพฤติกรรมที่ไมดีและปรับปรุงการทำงานศิลปะใหดีขึ้น จากการวิจัยมี
ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยสามารถบูรณาการกิจกรรมภายในกลุมสาระ
ศิลปะและขามกลุมสาระนำไปประยุกตใชกับนักเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป
เอกอมร ภัทรกิจพงศ (2560) ไดการพัฒนาเกณฑการประเมินผลงานสรางสรรค รายวิชา
ศิลปศึกษานิพนธ ประเภทงานวิจิตรศิลป การวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดเปน
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กรอบการประเมินผลงานสรางสรรคแลวนำไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนำผลการสัมภาษณมา
วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห เ ป น ประเด็ น ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น และจั ด ทำร า งเกณฑ ก ารประเมิ น
ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก 1) ความสอดคลองกับจุดมุงหมายในการสรางสรรค ประกอบดวย
รายการประเมิ น 3 ข อ คื อ ความสอดคล องด านรู ป แบบ เนื้ อ หา และการแสดงออกของผลงาน
2) คุ ณ ค า ทางศิ ล ปะ มี รายการประเมิ น 2 ขอ คื อ ด านองคป ระกอบศิล ปแ ละดานเทคนิ ควิธีการ
และ 3) พัฒนาการของผลงานมีรายการประเมิน 1 ขอ คือ การพัฒนาผลงานของนักศึกษามีรายการ
ประเมินรวมกัน 6 ขอ รายการประเมินแตละขอมีคะแนนเทากับ 10 คะแนน รวมเปน 60 คะแนน
เมื่อนำรางเกณฑการประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ พบวา รายการประเมิน มีความสอดคลองกับ
ประเด็นหรือจุดประสงคที่ตองการวัด และมีเกณฑการพิจารณาผลงานที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับ
คุณภาพ เมื่อทดลองใชเกณฑการประเมินตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา 4 คน แลวหาคาดัชนี
ความสอดคลองของผูประเมิน(RAI) ไดคาเทากับ 0.87 และคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินจากสูตร
หาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient) มีคาเทากับ 0.85 จากคาไดแสดงวาเกณฑการ
ประเมินผลงานสรางสรรค มีคุณภาพสามารถนำไปใชได
ศิริรัตน นิลนาก(2561) ไดประเมินโครงการการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ท อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด พิ จิ ต ร โดยใช รู ป แบบซิ ป ป
(CIPP Model) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ 1) เพื่ อ ประเมิ น สภาพแวดล อ ม (Context Evaluation)
ของโครงการการบริห ารโดยใชโรงเรียนเปน ฐานในการพั ฒ นาท องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพิจิตร 2) เพื่อประเมินปจจัยเบื้องตน(Input Evaluation) ของโครงการ
การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดพิจิตร 3) เพื่อประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) ของโครงการการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
พิจิตร 4) เพื่ อประเมินผลผลิต(Product Evaluation) ของโครงการการบริห ารโดยใชโรงเรียนเป น
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพิจิตร ศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 4 คน ครู 101 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 34 คน
รวม 139 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามการประเมินซึ่งถามใน 4 ดาน มีคาความเชื่อมั่น .92
สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1) ดานสภาพแวดลอม (Context Evaluation: C) โดยภาพรวมพบวามีความสอดคลองอยูในระดับ
มากที่สุด 2) ดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) โดยภาพรวมพบวามีความเพียงพอ/เหมาะสม
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 3) ด า นกระบวนการ (Process Evaluation: P) โดยภาพรวมพบว า มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 4) ผลผลิ ต (Product Evaluation: P) โดยภาพรวมพบว า มี
ประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด
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อริยพร คุโรดะ (2561) ไดศึกษาแนวทางการประเมินในศิลปศึกษา พบวา เปนการประเมิน
การเรี ย นรู ที่ เ น น ความสมดุ ล ของเป า หมาย การประเมิ น 3 ประการ คื อ ความรู ทั ก ษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะภายใน ที่ ส ะท อ นพฤติ ก รรมนิ สั ย ทางศิ ล ปะไปสู คุ ณ ภาพของผลงานศิ ล ปะ
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาความกาวหนาการเรียนรูทางศิลปะของผูเรียนโดยอาศัยสื่อทางศิลปะ
เชน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู การประเมินใน ระหวางดำเนินกระบวนการของการเรียนรูหรือการ
ประเมินแบบยอยเปนเรื่องสำคัญที่มักถูกมองขามและไมไดใหความสำคัญเทากับการประเมินผลงาน
ศิลปะ ซึ่งการประเมินกระบวนการ จะเปนการประเมินที่สามารถสะทอนถึงคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
ดานในของผูเรียนไดดี สามารถประเมินไดโดยครู นักเรียน และเพื่อนรวมชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ความเขาใจในปรัชญา เครื่องมือ วิธีการและเครื่องมือประเมินแบบยอยในการประเมินศิลปศึกษา
อีกทั้งความเขาใจใน หลักการแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน
โดยอาศัย การประเมินจะชวยสรางความเขาใจใหกับผูสอนศิลปะใหรูวานักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไรบาง ในการที่จะพัฒนาผูเรียนไดตอไป เพื่อชวยใหนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูมาก
ที่สุด
งานวิจัยตางประเทศ
Seifter and Ted (2010) ได ส ำรวจผลกระทบของทั กษะทางศิ ล ปะ กระบวนการสั่ งสม
ประสบการณในการเรียนรูและกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม ผลการศึกษาชี้ใหเห็นความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุ ที่ เ ข ม แข็ ง ระหว า งการเรี ย นรู ท างศิ ล ปะ ส ง ผลต อ ทั ก ษะด า นความคิ ด สร า งสรรค
การพัฒนานวัตกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษา และการเรียนรูทางศิลปะสงผลตอพฤติกรรมการทำงาน
ละเอียดประณีตเพิ่มขึ้นในผูใหญ (รอยละ 13) การวิเคราะหปญหา (รอยละ 50) และความสามารถ
ในการคิดแกปญหา (รอยละ 37) งานวิจัยหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาการเรียนรูแบบใหมที่ใชศิลปะเปน
ฐาน (Art Based Learning of STEM) ดังนี้ ชวงความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม มีความ
แตกตางรอยละ 22 การวิเคราะหปญหา มีความแตกตางรอยละ 121 และความสามารถในการคิด
แกปญหา มีความแตกตางรอยละ 43 ผลการวิจัยไดเสนอแนะใหโรงเรียนจัดการเรียนรูบนพื้นฐาน
ศิลปะ เพื่อคงความสามารถดานความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหา ซึ่งเปนการ
"ฉีดวัคซีน" แกนักเรียนใหพนจากการลมสลายของความคิดสรางสรรคอันเกิดจากการจัดการเรียนรู
แบบ STEM ดั้งเดิมที่ปราศจากศิลปะ
Obosu (2012) ได ศึ ก ษาคุ ณ ค า ของวิ ช าศิ ล ปะระดั บ ประถมศึ ก ษาและการสอนโดยใช
รูปภาพเปน สื่อการเรียนรูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาของนัก เรีย นที่มีค วามบกพรอ งทางการไดยิน
พบวา ครูและบุคลากร เห็นวาเปนความทาทายทางวิชาการที่ตองใชการสอนภาพ ศิลปะเปนเครื่องมือ
การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ยอมรับไดวามีประสิทธิภาพ การสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางครู นักเรียนในการใชศิลปะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยความจำและชวยในการ
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พัฒนาองคความรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ภาพวาดของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการได ยิน เป นการพั ฒ นาความสามารถในการคิ ดของพวกเขา โรงเรียนสอนนักเรีย นที่ มีความ
บกพรองทางการไดยินใชเทคนิคการสอนและการเรียนรูวิธีเดียวกับที่ใชกันในโรงเรียน วิธีการสงเสริม
การศึกษาที่มีคุณภาพควรบูรณาการการสอนในวิชาทัศนศิลปเขากับทุกวิชา และใหนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินนำเสนอรูปภาพแสดงความเขาใจในแตละเนื้อหาวิชา ซึ่งอาจเปนภาพวาดหรือ
อักษรที่เรียบงายหรือนำเทคโนโลยีเขามาชวย เชน เครื่องฉายขามศีรษะ คอมพิวเตอร ทั้งนี้ศิลปนดาน
ทัศนศิลปใหขอมูลวาการนำคอมพิวเตอรมาแทนการวาดภาพดวยมือของครูชวยไดในระดับหนึ่งแต
ไมไดรายละเอียดเนื้อหาสาระที่จำเปนตามวัตถุประสงคการสอนของครู ดังนั้น ทักษะทัศนศิลปจึง
จำเปนสำหรับครูที่สอนในโรงเรียนโสตศึกษา
Obosu et al (2013) ไดศึกษารูปแบบการสอนทัศนศิลปและการเรียนวิชาศิลปศึกษาใน
โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินประเทศกานา โดยการสังเกตการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกและการอภิปรายกลุมยอยพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ใน 5 โรงเรียน
มีขอคนพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ นักเรียนที่
มองเห็นภาพและลงมือปฏิบัติ (Visual and hand on learner) การสอนที่มีรูปภาพ แผนภูมิ ทำให
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื้อหาสาระไดดี การสอนทัศนศิลปในโรงเรียนสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนสิ่งที่พัฒนาสุนทรียและการคิดสรางสรรค ทั้งนี้นักเรียน
ไมไดรับการฝกอยางเพียงพอในลักษณะที่สอดคลองกับความตองการทางสายตาของนักเรียน ดังนั้น
ผู บ ริห ารควรตระหนั กถึ งวิ ธี การการสอนศิ ล ปศึ ก ษาแก นั ก เรี ย น รวมถึงรูป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางศิลปะของนักเรียนอยางเพียงพอตอสนใจและความตองการของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน
จากรายงานการวิ จั ย ของNational Center on Time and Learning Advancing Arts
Education (2013) พบวา ในโรงเรียนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา นักการศึกษาตระหนักถึงพลังของ
การสอนศิลปะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของ นักเรียนและเยาวชนได การใหโอกาสนักเรียนลงมือทำ
ศิลปะและมีประสบการณรวมกับเพื่อน ๆ ครูและศิลปนในชุมชนเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงทางศิลปะเพราะ
เป น การเพิ่ ม ทั ก ษะและมุ ม มองที่ ส ำคั ญ เช น ความสามารถในการแก ป ญ หา การแสดงความคิ ด
การแสดงออกทางอารมณ ทางบวก การคิดสรางสรรคและความพยายามในการทำงานใหสำเร็จดวย
ตนเอง ในการสนับ สนุนใหนั กเรียนทำกิจกรรมศิลปะในโรงเรียนควรจัดในตารางเวลาวิชาชุมนุมที่
บังคับใหนักเรียนเลือกเพื่อใหนักเรียนมีทักษะทางศิลปะใกลเคียงกันและมุงเนนไปที่การเรียนหลักการ
ทางศิลปะอยางเขมงวด การศึกษาครั้งนี้เปนการขยายเวลาการเรียนรูไปสูการรอบรูและการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเสริมสรางความเขมแข็งให กับ นักเรียนดอยโอกาส ผลการวิจัยนำเสนอ
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ภาพวาดของหาโรงเรียนที่กำลังพัฒนาทักษะทางศิลปะนอกเวลาเรียน เพื่อสรางรูปแบบการศึกษาที่มี
ชีวิตชีวาในโรงเรียน
Tsoumas (2016) ไดศึกษาผลการสอนศิลปะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินของ
ประเทศกรีก พบวา ประเทศกรีกใหความสำคัญกับการสอนศิลปะแกเยาวชน โดยจุดประสงคหลัก
ของการสอนศิลปะศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความ
บกพรอ งทางการไดยิน คือ สรางประสบการณ ให นั กเรีย นคุนเคย ชื่น ชมความงามของศิลปะและ
เพลิดเพลินกับการลงมือสรางสรรคงานศิลปะ ทั้งนี้ประเทศกรีกประสบปญหาขาดแคลนครูสอนศิลปะ
ที่ ใช ภ าษามื อ สื่ อ สารกั บ นั ก เรี ย นเป น อุ ป สรรคต อ การทำความเข า ใจทฤษฎี ท างศิ ล ปะที่ ลุ ม ลึ ก
กระทรวงศึกษาธิการจึงสนับสนุนใหโรงเรียนจัดหาลามภาษามือในชั้นเรียนศิลปะ จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาโดยนำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการดานศิลปะของชุมชนและเชิญศิลปนที่เปนบุคคลที่มีความ
บกพรองทางการไดยินมาสอนศิลปะแกนักเรียนในโรงเรียน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ พบวา การประเมินโครงการเปนกระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดำเนินโครงการ ซึ่งมีความสำคัญมากที่ชวยใหทราบถึงจุดเดน
หรือจุดดอยของโครงการนั้นๆ ซึ่งการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการประเมินโดยใช
รูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebeam และจากการวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถผูเรียนโดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย ทำใหผูประเมิน
ตัดสินใจเลือกใช รูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebeam มาประยุกตใชในการ
ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
8. กรอบแนวคิดการประเมิน
การประเมินครั้งนี้เปนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใช
รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam และประเมินความพึงพอใจ โดยมี
กรอบแนวคิดการประเมิน ดังแผนภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 กรอบแนวคิ ด ในการประเมิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะสำหรั บ นั กเรี ยนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ มี วั ต ถุ ป ระสงค
คื อ 1)เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท 2) เพื่อประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา 3) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต
และ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถั มภ
ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดย ิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ซึ่งผูประเมินไดกำหนดวิธีการประเมินโครงการฯ
ไวดังนี้
1. รูปแบบการประเมิน
2. วิธีดำเนินการประเมิน
1.1 กลุมเปาหมาย
1.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
1.3 กาสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.5 การวิเคราะหและนำเสนอขอมูล
1. รูปแบบการประเมิน
การประเมินโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการได ยิ น ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใชรูปแบบการ
ประเมินซิปป (CIPP MODEL) ของ Stufflebeam และการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
แสดง ดังภาพที่ 7
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การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

ประเด็นการประเมิน
รูปแบบการประเมินซิปป
(CIPP Model) มีดังนี้
1. การประเมินบริบท
(Context Evaluation: C)
2. การประเมินปจจัยนำเขา
(Input Evaluation: I)
3. การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation: P)
4. การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation: P)

5. การประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมิน
1) ดานบริบท
- ระดับความสอดคลองกับบริบท
และผูเกี่ยวของ
2) ดานปจจัยนำเขา
- ระดับความเหมาะสม
ของทรัพยากร บุคคล งบประมาณ
วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ
3) ดานกระบวนการ
- ระดับการปฏิบัติในการวางแผน
การดำเนินการ การตรวจสอบและ
การปรับปรุงแกไข
4) ดานผลผลิต
- ความสามารถดานศิลปะและเจตคติ
ของนักเรียน
) ั
ึ ใ
ั ี

ภาพที่ 7 รูปแบบการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2. วิธีดำเนินการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในครั้งนี้ ผูประเมินไดกำหนด
กรอบการดำเนินงานประเมินตามวัตถุประสงค โดยมีกลุมเปาหมาย เครื่องมือและ การวิเคราะหขอมูล
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กรอบการดำเนินงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
วัตถุประสงคการ
ประเมิน
1. เพื่อประเมิน
โครงการฯ
ดานบริบท
(Context)
2. เพื่อประเมิน
โครงการฯ
ดานปจจัยนำเขา
(Input)

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือที่ใช

ครูผูสอน
แบบสอบถาม
จำนวน 32 คน มาตราสวน
ประมาณคา
5 ระดับ
ครูผูสอน
แบบสอบถาม
จำนวน 32 คน มาตราสวน
ประมาณคา 5
ระดับ

1. คาเฉลี่ย
2. สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3. เพื่อประเมิน
โครงการฯ
ดานกระบวนการ
(Process)
4. เพื่อประเมิน
โครงการฯ
ดานผลผลิต
(Product)

ครูผูสอน
แบบสอบถาม
จำนวน 32 คน มาตราสวน
ประมาณคา 5
ระดับ
นักเรียน
แบบประเมิน
จำนวน 36 คน ความสามารถ
ดานศิลปะ
แบบวัดเจตคติ

1. คาเฉลี่ย
2. สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5. เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียนและ
ผูปกครองที่มีตอ
โครงการฯ

1. นักเรียน
จำนวน 36 คน
2. ผูปกครอง
นักเรียน 36 คน

แบบสอบถาม
มาตราสวน
ประมาณคา
5 ระดับ

การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดจากการประเมิน

1. คาเฉลี่ย
2. สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. คาเฉลี่ย
2. สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. สถิติทดสอบที
(t-test)
1. คาเฉลี่ย
2. สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความสอดคลอง
ของวัตถุประสงค
โครงการฯกับบริบทที่
เกี่ยวของ
ระดับความเหมาะสม
ของปจจัยนำเขา ไดแก
บุคลากรที่เกี่ยวของ
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณและการบริหาร
จัดการ
- ระดับการปฏิบัติในการ
วางแผน การดำเนินการ
การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงแกไข
ระดับความสามารถดาน
ศิลปะและระดับเจตคติ
ของนักเรียนหลังรวม
โครงการฯ
ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูป กครอง
นักเรียนที่มีตอ
โครงการฯ
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2.1 กลุมเปาหมาย
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ กำหนดกลุ  ม เป า หมายตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้
2.1.1 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context)
กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562
2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา (Input)
กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562
2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1.3 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ (Process)
กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562
2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1.4 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต (Product)
กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง จำนวน 36 คน โดยมีเกณฑ คือ
1) เปนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562
2) เปนนักเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1.5 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง
กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง โดยมีเกณฑ คือ
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1) นักเรียน เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน
2) ผูปกครอง เปนผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา
2562 จำนวน 36 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
โครงการฯ จำนวน 7 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context)
สอบถามเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับบริบทที่เกี่ยวของ เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ
5 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ นอยที่สุด
2.2.2 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา
(Input) สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา (Context) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
มี 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอยที่สุด
2.2.3 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ
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(Process) สอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติดานกระบวนการ (Process) เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คามี 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ
5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด
2.2.4 ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต (Input)
เครื่องมือ ประกอบดวย 1) แบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนฯ และ 2) แบบวัดเจตคติของ
นักเรียนฯ ดังนี้
1) แบบประเมิ นศั กยภาพดานศิลปะของนักเรี ยนที่ มี ความบกพร องทางการได ยิ น
เพื่อประเมินดานผลผลิตของโครงการฯ เปนแบบประเมินชิ้นงานหรือผลงานที่นักเรียนจัดทำขึ้น การให
คะแนนผลงานศิลปะ ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค เทคนิค
วิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ และความประณีตและเรียบรอย มีสัดสวน
คะแนน ดานละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน
2) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคามี 5 ระดับ (Rating Scale) ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมศิลปะ จำนวน 10 ขอ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต อโครงการพัฒนาศั กยภาพดานศิลปะสำหรั บ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ ประกอบดวย 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป กครองที่มีตอโครงการฯ และ 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการฯ ดังนี้
1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ มี 2 ตอน ประกอบดวย
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที ่มีต อโครงการเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคามี 5
ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ มี 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจตอโครงการเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคามี 5
ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
2.3 การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ผูประเมินดำเนินการสรางและพัฒนาตามลักษณะของ
เครื่องมือ ดังนี้
2.3.1 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ใชในการประเมินโครงการดาน
บริบท ดานปจจัยเบื้องตนและดานกระบวนการ ดำเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้
1). ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื่อกำหนดขอบขายในการสราง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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2). สรางเครื่องมือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2.1) ผู  ประเมินสร างแบบสอบถาม 3 ฉบั บ ครอบคลุมเนื้อหา 3 ดาน ไดแ ก
ดานบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ สรางเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีระดับ
ความสอดคลอง ความเหมาะสม การปฏิบัติ จากมากไปหานอยที่สุด ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด
2.2) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ
เ น ื ้ อ ห า โ ด ย ห า ค  า ด ั ช น ี ค ว า ม ส อ ด ค ล  อ ง ( Index of Item-Objective Congruence: IOC)
กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน (รายชื่อ ดังภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบหาความสอดคลองของขอ
คำถามกับวัตถุประสงคในการประเมิน พบวาขอคำถามของแบบสอบถามทั้งสามฉบับมีคา IOC เทากับ
1.00 ทุกขอ ซึ่งเปนเกณฑที่ใชได (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค)
2.3) นำแบบสอบถามที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณ
แลวนำไปทดลองใช (Try Out) กับครู จำนวน 30 คน ของโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ซึ่งมีการสงเสริม
ความสามารถดานศิลปะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาอยางตอเนื่อง แลวหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื ่ องมื อทั ้ งฉบั บ โดยหาค าสั มประสิ ทธิ ์ แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิ ธ ี ของ
คอนบราค (Cronbach) ได ค า ความเชื่อมั่นเท ากั บ .98 แยกเปน รายดาน คือ คาความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามฉบับที่ 1 ดานบริบท เทากับ .88 ฉบับที่ 2 ปจจัยนำเขา เทากับ .96 ฉบับที่ 3 ดาน
กระบวนการ เทากับ .96
2.3.2 แบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ
1) ผูประเมินสรางแบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา
โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน
5 คน เพื่อตรวจสอบหาความถูกตองของรายการประเมินพบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ
2) นำแบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว นำไปใหครูผูสอนศิลปศึกษา โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 3 คน กลุมตัวอยาง 1 คน
3) วิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งของผู  ป ระเมิ น (Intra-rater reliability) นำผล
ประเมินมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางผูประเมิน โดยใชสูตรการหาความสัมพันธแบบ intraclass correlation การคำนวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้น โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนน
การประเมินของผูประเมิน 3 คน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ประเมินกลุมตัวอยาง 5 คน
ซึ่ง ประเมินความสามารถดานศิลปะ จำนวน 5 ดาน คือ ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค
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เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ และความประณีตและเรียบรอย
วิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งโดยหาค าสั มประสิ ทธิ ์ แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิ ธ ี ของคอนบราค
(Cronbach) ไดคา ความเชื่ อมั ่น เทากับ .97 ซึ่งเปนคาที่อยูในระดับ สูง ดังนั้น จึงกลาวไดว าความ
นาเชื่อถือของผูประเมินมีความสอดคลองกันในระดับดีมาก (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2560).
2.3.3 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ ดังนี้
1) ผูประเมินสรางแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ ใหครอบคลุม
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา สรางเปนแบบลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความเห็นดวยอยางยิ่ ง
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2) นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน
5 คน เพื่อตรวจสอบหาความถูกตองของขอคำถาม พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ
3) นำแบบประเมินที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว
นำไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธขี องคอนบราค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .91
2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ ดังนี้
1) ผูประเมินสรางแบบประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา สรางเปนแบบลักษณะ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2) นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน
5 คน เพื่อตรวจสอบหาความถูกตองของขอคำถาม พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ
3) นำแบบประเมินที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว
นำไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถีย รฯ
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ทั้งฉบับ โดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธขี องคอนบราค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .95
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2.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่ มี ความบกพร องทางการไดย ิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถี ย ร
ในพระราชูปถัมภ
1) ผูประเมินสรางแบบประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา สรางเปนแบบลักษณะ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2) นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน
5 คน เพื่อตรวจสอบหาความถูกตองของขอคำถาม พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ
3) นำแบบประเมินที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว
นำไปทดลองใช (Try Out) กั บ นั กเรีย นที่ไมใชกลุมตัว อยาง จำนวน 30 คน แลวหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื ่ อ งมื อ ทั ้ ง ฉบั บ โดยหาค า สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิ ธ ี ของ
คอนบราค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .93
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ไดดำเนินการ ดังนี้
1) ผูประเมินประชุมชี้แจงครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการประเมิน
และแบบสอบถามที่ใชในการประเมินโครงการ
2) รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ตามระยะเวลาที่กำหนดดวยตนเอง
3) นำแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเครื่องมือ ซึ่งในครั้งนี้
ผูประเมินไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100
4) ขอความอนุเคราะหลามภาษามือทำคลิปวีดิโอสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนเขาใจคำถามทุกขออยางถูกตอง
5) นำแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการรายงานประเมิน
โครงการตอไป
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2.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูประเมินไดศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหและแปลผลตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ของการประเมิ น ดั งนี้ (ลัดดาวัล ย เพชรโรจน, สุภ มาส อังสุโ ชติ และ อัจ ฉรา ชำนิ
ประศาสน, 2555)
1) วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ดวยสถิติ รอยละ คาความถี่ มานําเสนอ
ในรูปแบบตารางและการพรรณนา
2) วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการประเมินโดยภาพรวมรายดานและรายขอ
โดยคำนวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
2.1) ขอมูลจากแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ดานบริบท เมื่อใหคะแนนตามน้ำหนักเรียบรอย
แล ว วิ เคราะห ข อมู ลด วยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็ จรูป แลวนำผลการวิ เคราะห ไปเที ยบกั บเกณฑ
ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีความสอดคลอง อยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา มีความสอดคลอง อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา มีความสอดคลอง อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา มีความสอดคลอง อยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา มีความสอดคลอง อยูในระดับ นอยที่สุด
เกณฑการประเมิน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคะแนนความสอดคลองของ
วัตถุประสงคของโครงการ ตองมีระดับ 3.51 ขึ้นไป จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน
2.2) ข อมู ลจากแบบสอบถาม ฉบั บที ่ 2 ดานปจจัยนำเขา เมื่ อให คะแนนตามน้ ำหนัก
เรียบรอยแลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป แลวนำผลการวิเคราะหไปเทียบกับเกณฑ
ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอยที่สุด
เกณฑการประเมิน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคะแนนความเหมาะสมของปจจัย
นำเขาของโครงการ ตองมีระดับ 3.51ขึ้นไป จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน
2.3) ขอมูลจากแบบสอบถาม ฉบับที่ 3 ดานกระบวนการ เมื่อใหคะแนนตามน้ำหนัก
เรียบรอยแลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป แลวนำผลการวิเคราะหไปเทียบกับ
เกณฑ ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
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คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับ นอยที่สุด
เกณฑการประเมิน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคะแนนระดับการปฏิบัติติในการ
ดำเนินงานของโครงการ ตองมีระดับ 3.51ขึ้นไป จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน
2.4) ขอมูลจากการประเมินดานผลผลิต แบบวัดเจตคติ เมื่อใหคะแนนตามน้ำหนัก
เรียบรอยแลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป แลวนำผลการวิเคราะหไปเทียบกับ
เกณฑ ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2559)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับ ไมดี
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับ ไมดีอยางมาก
3) วิ เ คราะห ข  อ มู ล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจโดยภาพรวมและรายข อ
โดยคำนวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย
โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
2.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการประเมินครั้งนี้มีสถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.6.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบประเมิน
โครงการ เป น รายข อด ว ยการหาค าดัช นี ความสอดคลอ งโดยการวิเ คราะหค า (Item-Objective
Congruence Index: IOC) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
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2) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโครงการ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)

สูตร α =
เมื่อ

𝛼𝛼
k
Covariance
Variance

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จำนวนขอคำถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคำถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคำถาม

2.6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน
1) การวิเคราะหผลการประเมินและความคิดเห็นโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย (Mean)
หารอยละ สูตร P =
เมื่อ P แทน
F แทน
n แทน

รอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
จำนวนความถี่ทั้งหมด

หาคาเฉลี่ย (x̅ )
สูตร x̅ =
เมื่อ x̅

n

แทน คาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
แทน จำนวนขอมูล
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2) การวิเคราะหผลการประเมินและความคิดเห็นโดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
สูตร

S.D.

=

เมื่อ S.D.
X
n-1

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนในแตละกลุมตัวอยาง
แทน จำนวนตัวแปรอิสระ
n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง
3) การหาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการประเมินความสามารถทางศิลปะ กอน
และหลังดำเนินโครงการฯ ใชสถิติทดสอบขอมูลสองชุดที่มีความสัมพันธกัน (Dependent) ดวยสถิติ
ทดสอบที t-test (Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
สูตร t

df = n - 1
เมื่อ t

=

D

แทน
แทน

คาที่ใชในการพิจารณา t- distribution
ผลตางระหวางขอมูลแตละคู

n

แทน

จำนวนคูของขอมูล

บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ มี ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค คื อ
1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น
มั ธยมศึ กษาของโรงเรียนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ ด านบริ บท 2) เพื่ อประเมิ นโครงการพั ฒนา
ศักยภาพดานศิ ลปะสำหรับนั กเรียนที่ มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถัมภ ด านป จจัยนำเขา 3) เพื่ อประเมิ นโครงการพั ฒนาศักยภาพด านศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้ นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต
และ 5) เพื่ อประเมิ นความพึ งพอใจของผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ที่ มี ต อโครงการพั ฒนาศั กยภาพด านศิ ลปะสำหรั บนั กเรี ยนที่ มีความบกพร องทางการได ยิ น ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูประเมินจึงนำเสนอผลการประเมินโครงการฯ
ตามลำดับของวัตถุประสงค ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ดานบริบท เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลความสอดคลองของวัตถุประสงคของ
โครงการฯกับบริบทที่เกี่ยวของมีผลปรากฎดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 จำนวน รอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหนงและประสบการณการสอน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
สถานภาพ

1.ตำแหนง
ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา
ครูผูสอนกลุมสาระอื่นๆ

รวม
2.ประสบการณการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
นอยกวา 3 ป
3-10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

จำนวน (คน)

รอยละ

3
29
32

9.40
90.60
100.00

5
5
22
32

15.60
15.60
68.80
100.00
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน ครูผูสอนกลุมสาระอื่นๆ จำนวน
29 คน คิดเปนรอยละ 90.60 มีประสบการณการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
มากกวา 10 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.80
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงค
โครงการฯ กับดานบริบทที่เกี่ยวของ (N=36)
ที่
1

ดานบริบท/รายการ

วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551
3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
6 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู
7 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของโรงเรียน
8 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการ
จำเปนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
9 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของ
ผูปกครอง
คาเฉลี่ยรวม

ระดับความ
สอดคลอง
μ
σ
4.56 .50

มากที่สุด

4.53

.51

มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด

4.75

.44

มากที่สุด

4.53

.51

มากที่สุด

4.53

.51

มากที่สุด

4.66

.48

มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด

4.59

.24

มากที่สุด

แปลผล
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จากตารางที่ 3 พบวา ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการฯ กับบริบทที่เกี่ยวของ
โดยภาพรวม อยูในระดั บมากที่สุด (μ =4.59, σ =.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ รายการที่มีคาเฉลี่ ย
สู งสุ ด คื อ ข อ 4 วั ตถุ ป ระสงค ของโครงการฯสอดคลองกั บ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อยู ในระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.75, σ =.44) รองลงมาคื อ วัต ถุป ระสงคข อง
โครงการฯสอดคลอ งกับ วิส ัย ทัศ นแ ละพัน ธกิจ ของโรงเรีย น อยู ใ นระดับ มากที ่ส ุด (μ =4.66,
S.D. = .48) ส วนข อที่ มีค าเฉลี่ ยน อยที่ สุ ด มี 3 ข อ คื อ ข อ 2, 5 และ 6 วัต ถุป ระสงค ของโครงการฯ
สอดคลองกับพระราชบัญ ญั ติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 นโยบายสำนั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู คาเฉลี่ยเทากัน อยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.53, σ = .51) ซึ่งเห็นไดวา ทุกขออยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมินตามที่กำหนดไว
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ได ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาของโรงเรีย นเศรษฐเสถีย ร ในพระราชูป ถัม ภ ด านป จ จัย นำเขา มี ผ ล
ปรากฎดังตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขาของโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ โดยภาพรวม (N=36)
ที่
1.
2.
3
4.

ดานปจจัยนำเขา
บุคลากร
งบประมาณ
สื่อ อุปกรณ
การบริหารจัดการ
คาเฉลี่ยรวม

ระดับความเหมาะสม
μ
σ
4.58
.27
4.56
.27
4.57
.31
4.69
.23
4.60
.23

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ปจ จั ย นำเขา ของโครงการฯ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.60, σ =.23) เมื่อพิจ ารณาแตล ะรายการ ดานการบริห ารจัด การเหมาะสม
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (μ =4.60, σ =.23) รองลงมาคื อ ด า นบุ ค ลากร อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(μ =4.58, σ=.27) สวนงบประมาณมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.56, σ =.27)
ซึ่งปรากฏวา ทุกรายการผานเกณฑการประเมินตามที่กำหนดไว
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา
ของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36)

ที่
ดานปจจัยนำเขา/รายการ
1. บุคลากร
1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน เห็นความสำคัญและใหการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.2 ครูมีความสามารถในการประสานงาน วางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะแบบมีสวนรวมและ
เสียสละทำงานในวันหยุด
1.3 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะและสนับสนุนสื่อ
อุปกรณการเรียนรู
1.4 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมีทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการแลกเปลีย่ นประสบการณและสรางแรง
บันดาลใจแกนักเรียน
1.5 ลามภาษามือมีความสามารถในการสื่อสาร เขาใจคำศัพท
เฉพาะดานศิลปะ และธรรมชาติผูเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน

ระดับความเหมาะสม
แปลผล
μ
σ
4.58
.27 มากที่สุด
4.69
.47 มากที่สุด

4.56

.50

มากที่สุด

4.47

.51

มาก

4.56

.50

มากที่สุด

4.62

.49

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา
ของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) (ตอ)
ที่
ดานปจจัยนำเขา/รายการ
2. งบประมาณ
2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใชงบประมาณสำหรับ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
2.2 โรงเรียนมีการระดมเงินทุนเพื่อใชในการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนฯ จากชุมชนและ
ผูเกี่ยวของ
2.3 โรงเรียนมีการกำหนดหมวดรายจายในการเบิกจาย
เพื่อนำงบประมาณมาใชในโครงการฯตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.4 โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการนำ
งบประมาณมาใชเพื่ออำนวยความสะดวกตอการ
ดำเนินงานโครงการฯ
2.5 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำรายงานการใชจาย
งบประมาณตามระเบียบของทางราชการ
3. สื่อ อุปกรณ
3.1 โรงเรียนมีสถานทีพ่ รอมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะในวันหยุด
3.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะครบตามจำนวนนักเรียน
3.3 โรงเรียนมีอุปกรณในการสงเสริมการเรียนรู เพิ่ม
มุมมองดานศิลปะสำหรับผูเรียน เชน สื่อรูปภาพ
สมารททีวี สัญญาณอินเทอรเน็ต
3.4 โรงเรียนมีการจัดเก็บ ซอมแซม และใหบริการเครื่องมือ
สื่อวัสดุ อุปกรณสำหรับจัดกิจกรรมศิลปะอยางเปนระบบ
3.5 โรงเรียนมีสถานที่ในการแสดงผลงานศิลปะซึ่งใชเปน
แหลงเรียนรูสำหรับพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

ระดับความเหมาะสม
แปลผล
μ
σ
4.56
.27 มากที่สุด
4.59
.50 มากที่สดุ
4.62

.49

มากที่สุด

4.50

.51

มาก

4.62

.49

มากที่สุด

4.47

.51

มาก

4.57
4.50

.31
.51

มากที่สุด
มากที่สุด

4.66

.48

มากที่สุด

4.62

.49

มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด

4.47

.51

มาก
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา
ของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) (ตอ)
ที่

ดานปจจัยนำเขา/รายการ

4. การบริหารจัดการ
4.1 โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ
4.2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมงานโดยการมีสวน
รวมกับผูเกี่ยวของ
4.4 โรงเรียนมีการจัดทำตารางในการดำเนินงานครอบคลุม
ทุกกิจกรรมตามโครงการฯ
4.5 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
คาเฉลี่ยรวม

ระดับความ
เหมาะสม
μ
σ
4.69
.23
4.91
.30

มากที่สุด
มากที่สุด

4.84

.37

มาก

4.56

.50

มากที่สุด

4.56

.50

มากที่สุด

4.60

.23

มากที่สุด

แปลผล

จากตารางที่ 5 พบวา ในภาพรวมปจจัยนำเขาของโครงการฯ มีความเหมาะสม อยูในระดับ
มากที่สุด (μ =4.60, σ =.23) เมื่อพิจารณาแตละรายขอเรียงลำดับความเหมาะสมจากมากไปหานอย
คื อโรงเรียนมี คำสั่ งมอบหมายผู รั บผิ ดชอบในการดำเนิ นงานตามโครงการฯอยู ในระดั บ มากที่ สุด (μ
=4.91, σ =.30) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมงานโดยการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของ
อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.84, σ =.37) สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากัน คือ ผูปกครองมีสวนรวมใน
กิจกรรมศิ ลปะและสนั บสนุ นสื่ อ อุ ปกรณ การเรียนรู โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำรายงานการใช จาย
งบประมาณตามระเบียบของทางราชการและโรงเรียนมีสถานที่ในการแสดงผลงานศิลปะซึ่งใชเปนแหลงเรียนรู
สำหรับพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ อยูในระดับมาก (μ =4.47, σ =.51)
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3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ มีผลมีผล
ปรากฎดังตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการปฏิบัติดานกระบวนการของโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ โดยภาพรวม (N=36)
ที่
1.
2.
3
4.

ดานกระบวนการ
การวางแผน (Plan)
การปฏิบัติตามแผน (Do)
การตรวจสอบ (Check)
การปรับปรุงแกไข (Action)
คาเฉลี่ยรวม

ระดับการปฏิบัติ
μ
σ
4.58
.24
4.63
.24
4.55
.29
4.65
.27
4.61
.23

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบวา ดานกระบวนการมีระดับการปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
โดยภาพรวมมีอยูในระดับมากทีส่ ุด (μ =4.61, σ =.23) เมื่อพิจารณาแตละรายการเรียงลำดับจากมากไปหา
นอย มีระดับปฏิบัติในการปรับปรุงแกไข (Action)อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.65, σ =.27) รองลงมาคือ
การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.55, σ =.29) ซึ่งปรากฏวา ทุกรายการผานเกณฑการประเมิน
ตามที่กำหนดไว
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินระดับปฏิบัติดานกระบวนการของ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36)
ที่

ดานกระบวนการ/รายการ

1.การวางแผน (Plan)
1.1 มีการวิเคราะหความตองการของนักเรียนและรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศกอนจัดทำโครงการ
1.2 มีการแตงตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการฯ
1.3 มีการชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินโครงการฯ
1.4 มีการประสานหนวยงานและผูเกี่ยวของกอนดำเนินโครงการฯ
1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการใหครู นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนทราบอยางทั่วถึง
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)
2.1 มีการประเมินความสามารถของนักเรียนกอนการพัฒนา
2.2 มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการเรียนอยางเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน
2.3 มีการประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน บุคลากรจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการฯ
2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดำเนินโครงการฯตาม
ตารางปฏิทินที่กำหนด
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
กับผูเรียนครอบคลุมทุกเนื้อหา

ระดับการปฏิบัติ
μ
σ แปลผล
4.58 .24 มากที่สุด
4.81 .40 มากที่สุด
4.50
4.62

.51
.49

มาก
มากที่สุด

4.44
4.53

.50
.51

มาก
มากที่สุด

4.67
4.78
4.53

.22
.42
.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.91

.30

มากที่สุด

4.53

.51

มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินระดับปฏิบัติดานกระบวนการของ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) (ตอ)
ที่

ดานกระบวนการ/รายการ

3. การตรวจสอบ (Check)
3.1 มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ
3.2 มีการนิเทศ ติดตาม ทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3.3 มีการนิเทศกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดำเนินงานและใหขอเสนอแนะระหวางการ
ดำเนินงานโครงการ
3.4 มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค จุดเดน จุดดอย
ของโครงการฯระหวางการนิเทศ
3.5 มีการสรุปจัดทำรายงานการดำเนินงาน
โครงการฯ
4. การปรับปรุงแกไข (Action)
4.1 มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการฯ
4.2 มีการแกปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดำเนิน
โครงการฯ
4.3 มีการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการฯ โดยการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของ
4.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการโดย
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
4.5 มีการสรุปและรายงานผลการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางเปนระบบ
คาเฉลี่ยรวม

ระดับการปฏิบัติ
μ
σ
4.54
.30
4.59
.50

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59
4.56

.50
.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.47

.51

มาก

4.50

.51

มาก

4.65
4.56
4.72

.27
.50
.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59

.50

มากที่สุด

4.81

.40

มากที่สุด

4.56

.50

มากที่สุด

4.61

.23

มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบวา การดำเนินโครงการดานกระบวนการ ภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.61, σ =.23) เมื่อพิจารณาแตละรายการเรียงลำดับจากมากไปหานอยมีระดับ
ปฏิ บั ติ โดยมี การประสานงานกับผูปกครองนั กเรียน ชุมชน บุคลากรจากหน วยงานที่ เกี่ยวข องให ความ
รวมมือในการดำเนินโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.91, σ =.30) รองลงมาคือ มีการวิเคราะห
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ความตองการของนักเรียนและรวบรวมขอมูลสารสนเทศกอนจัดทำโครงการและมีการสรุปและรายงาน
ผลการปรับปรุงและพั ฒนาอยางเปนระบบ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.81, σ =.40) คาเฉลี่ยนอย
ที่สุ ดคือ การประสานหน วยงานและผูเกี่ ยวข องก อนดำเนินโครงการฯ มี ระดับ ปฏิบั ติ อยูในระดับ มาก
(μ =4.44, σ =.50)
4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภดานผลผลิต มีผลการประเมิน
ความสามารถดานศิลปะฯและการประเมินเจตคติของนักเรียน ปรากฏ ดังตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
กอนและหลังเขารวมโครงการฯ (N=36)
คะแนนการประเมิน
ที่ ความสามารถดานศิลปะ
กอน
หลัง
(ดานละ 20 คะแนน)
S.D.
S.D.
Χ
Χ
1 การสื่อความหมาย
8.86 1.64 16.97 1.30
2 ความคิดสรางสรรค
9.03 1.40 16.53 1.34
3 เทคนิควิธีการทางศิลปะ
7.94 1.88 16.75 1.27
4 การจัดองคประกอบศิลปฯ
8.25
.81 17.17 1.42
5 ความประณีตและเรียบรอย
7.89
.85 17.64 .99
คะแนนเฉลี่ย 5 ดาน
8.39
.72 17.01 .66
* หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

Sig.

-24.913*
-26.756*
-27.666*
-39.334*
-42.361*
-64.239*

.000
.000
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 8 พบวา นักเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน
36 คน มีความสามารถดานศิลปะกอนและหลังการรวมโครงการฯ แตกตางกันที่นัยสำคัญทางสถิติ โดย
ความสามารถหลังรวมโครงการฯสูงกวาเขากอนรวมโครงการฯ ทั้ง 5 ดาน ตามลำดับจากมากไปหานอยคือ
ด านความประณี ตและเรี ยบร อย การจั ด องค ป ระกอบศิ ล ป ฯ เทคนิ ค วิ ธี ก ารทางศิ ล ปะ การสื่ อ
ความหมายและความคิดสรางสรรค

107

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับเจตคติของนักเรียนบกพรองทางการไดยินที่มีตอ
กิจกรรมศิลปะ (N=36)
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการ

กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงออก
ศิลปะเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอจิตใจของทุกคน
กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนกั เรียนมีอิสระในการสรางผลงาน
คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะชวยใหผลงานศิลปะของ
นักเรียนสวยงามมากขึ้น
5. การเสนอแนะเกี่ยวกับงานศิลปะแกคนอื่นเปนการเรียนรูรวมกัน
6. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอนคลาย
7 นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง
8. กิจกรรมศิลปะชวยใหมีสมาธิในการเรียนรูมากขึ้น
9. นักเรียนชอบวาดภาพ ระบายสี เมื่อมีเวลาวาง
10. นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรว มกิจกรรมศิลปะ
คาเฉลี่ยรวม

ระดับเจตคติ
μ
σ
4.64 .49
4.69 .47
4.56 .50

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.89

.32

ดีมาก

4.81
4.92
4.94
4.75
4.86
4.92
4.80

.40
.28
.23
.44
.35
.28
.25

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 9 พบวา หลังการดำเนินโครงการฯ นักเรียนบกพรองทางการไดยินมีเจต
คติต อ กิจ กรรมศิล ปะ ในภาพรวมอยูใ นระดับ ดีม าก (μ =4.80, σ =.25) เมื่ อ พิจ ารณาแตล ะ
รายการเรีย งลำดับ จากมากไปหานอย ไดดัง นี้ คือ นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง อยูใน
ระดับดีมาก(μ =4.94, σ =.23) รองลงมาคือ กิจ กรรมศิล ปะทำใหนัก เรีย นมีค วามสุข และผอ น
คลาย นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรวมกิจกรรมศิลปะ อยูในระดับดีมาก (μ =4.92, σ =28) และคาเฉลี่ย
น อยที่ สุ ดคื อ กิ จ กรรมศิ ลปะนอกเวลาทำให นั กเรี ย นมี อิ สระในการสร างผลงานอยู ในระดั บ ดี มาก
(μ =4.56, σ =.50)

108

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีต อโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยม ศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ
การประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิ ล ปะสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย น
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีดังนี้
5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูปถัมภมีผลปรากฏดังตารางที่ 10 และ 11
ตารางที่ 10 จำนวนและรอยละของผูปกครองนักเรียนที่เขารวมโครงการฯจำแนกตามสถานภาพ
(N=36)
ที่
1.

2.

สถานภาพทั่วไป
ความสัมพันธของทานกับนักเรียน
พอ แม
ผูดูแลหรือผูปกครอง
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)

รอยละ

23
13
36

63.90
36.10
100

6
26
4
36

16.70
72.20
11.10
100.00

จากตารางที่ 10 พบวา ผูปกครองสวนใหญมีความสัมพันธกับนักเรียน คือ เปนพอ แม มากที่สุด
จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 63.90 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 26 คน คิดเปนรอย
ละ 72.20 สูงกวาปริญญาตรี นอยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.10
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36)
ที่

รายการ

1
2

ผูบริหารและผูเกี่ยวของใหการสนับสนุนโครงการ
ความเชี่ยวชาญของครูและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
ประจำโครงการ
ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูแกนักเรียน
คุณภาพและความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณสำหรับ
กิจกรรมศิลปะ เชน กระดาษ พูกัน สีน้ำ สีเทียน เปนตน
การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีแกนักเรียนรายบุคคลสำหรับ
การสรางงานศิลปะที่ทันสมัย
มีลามภาษามือเพื่อสื่อสารกับนักเรียนตลอดการเขารวม
กิจกรรมตามโครงการ
นั กเรีย นมี โอกาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ ดานผลงาน
ศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิ
นักเรียนเรียนรูผลงานศิลปะประเภทตางๆ จากการแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย เชน พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน
นักเรียนไดศึกษา สังเกต จากสถานการณจริง
นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
นักเรียนสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นได
นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและ
กระบวนการทางศิลปะที่สูงขึ้น
นักเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพ
นักเรียนมีศักยภาพดานศิลปะดีขึ้นอยางตอเนื่อง
หนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถ
ดานศิลปะของนักเรียน
คาเฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ระดับความพึงพอใจ
μ
σ
4.69
.47
4.69

.47

4.61

.49

4.81

.40

4.78

.42

4.78

.42

4.86

.35

4.61

.49

4.86
4.64
4.78

.35
.49
.42

4.89

.32

4.89
4.59

.32
.50

4.89

.32

4.76

.26

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 11 พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.76, σ =.26) เมื่อพิจารณาแตละรายการเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ผูปกครองมีความพึงพอใจที่นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทางศิลปะที่
สูงขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพและหนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับ
ความสามารถ ด านศิลปะของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.89, σ=.32) รองลงมาคือ นั กเรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณดานผลงานศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนและไดศึกษา สังเกตจาก
สถานการณจริงอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.86, σ= .35) และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักเรียนมีศักยภาพ
ดานศิลปะดีขึ้นอยางตอเนื่องอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.59, σ=.50)
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมี
ผลปรากฏดังตารางที่ 12 และ 13
ตารางที่ 12 จำนวนและรอยละของนักเรียนบกพรองทางการไดยินที่เขารวมโครงการฯ จำแนกตาม
สถานภาพ (N=36)
ที่
1

2

3

สถานภาพทั่วไป
ระดับชั้นที่ศึกษา
1.1 มัธยมศึกษาตอนตน
1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
รูปแบบการรับบริการ
2.1 อยูประจำ
2.2 ไป-กลับ
รวม
เหตุผลที่นักเรียนรวมโครงการฯ
3.1 ผูป กครองแนะนำ
3.2 เพื่อนชวนรวมกิจกรรม
3.3 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3.4 สนใจและชอบเรียนศิลปะดวยตัวเอง
3.5 สามารถพัฒนาเปนอาชีพได
3.6 ตองการแสดงความสามารถดานศิลปะ
คาเฉลี่ยรวม

จำนวน (คน)

รอยละ

20
16
36

55.60
44.40
100.0

29
7
36

80.60
19.40
100.0

6
5
5
15
3
2
36

16.70
13.90
13.90
41.70
8.30
5.60
100.00
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จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนที่เขารวมโครงการฯสวนใหญกำลังเรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จำนวน 20 คน คิดเห็นรอยละ 55.60 รับบริการทางการศึกษาแบบอยูประจำ มากที่สุด จำนวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 80.60 และเหตุผลที่เขารวมโครงการฯสวนใหญสนใจและชอบเรียนศิลปะดวยตัวเอง จำนวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 41.70
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36)

1

มีการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการฯ

ระดับ
ความพึงพอใจ
μ
σ
4.67
.48

2

หองเรียนศิลปะสะอาดและมีผลงานศิลปะตนแบบสรางแรงบันดาลใจ

4.75

.44

มากที่สุด

3

บทเรียนที่ครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเอง

4.61

.49

มากที่สุด

4

ผูบริหารใหความสำคัญกับการเรียนศิลปะของนักเรียน

4.75

.44

มากที่สุด

5 ครูผูสอนมีจำนวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน

4.81

.40

มากที่สุด

ที่

รายการ

แปลผล

มากที่สุด

112

ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36) (ตอ)
ที่

รายการ

ระดับ
ความพึงพอใจ แปลผล
μ
σ
4.72 .45 มากที่สุด

6

วัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะมีเพียงพอ เชน กระดาษ
วาดภาพ พูกนั สีนำ้ สีเทียน

7

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน) รวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ

4.94

.23

มากที่สุด

8

สื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอรแบบ
พกพา สมารทีวี ในการสรางงานศิลปะที่ทนั สมัยมีเพียงพอ

4.61

.49

มากที่สุด

9

โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมและหนาที่ของผูป กครองอยางตอเนื่อง

4.75

.44

มากที่สุด

10 การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ หรือนิทรรศการงานศิลปอยางตอเนื่อง

4.69

.47

มากที่สุด

11 การเพิ่มเวลาสอนศิลปะทุกวันเสาร เวลา 9.00 น.-11.00 น.

4.78

.42

มากที่สุด

12 มีลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม

4.89

.32

มากที่สุด
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36) (ตอ)
ที่

แปลผล

13 นักเรียนมั่นใจในการวาดภาพและใชอุปกรณศิลปะ

ระดับ
ความพึงพอใจ
μ
σ
4.86
.35

มากที่สุด

14 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะเพิ่มขึ้น

4.81

.40

มากที่สุด

15 หนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถดานศิลปะ

4.92

.28

มากที่สุด

4.78

.26

มากที่สุด

รายการ

ของนักเรียน

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 13 พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เขารวมโครงการฯ มีความพึง
พอใจตอการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.78, σ =.26) เมื่อพิจารณาแตละ
รายการเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การที่มผี ูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ(ศิลปน) รวมจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานศิลปะ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.94, σ =.23) รองลงมาคือ หนว ยงานในชุม ชนและ
ผู เ กี่ย วขอ งยอมรับ ความสามารถดา นศิล ปะของนัก เรีย น อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.92, σ =.28)
มีลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.89, σ =.32) สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ บทเรียนที่ครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเองและสื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต
คอมพิ วเตอร แบบพกพา สมารทที วี ในการสรางงานศิ ลปะที่ ทั นสมั ยมี เพี ยงพอ อยู ในระดั บมากที่ สุ ด
(μ =4.61, σ =.49)

บทที่ 5
สรุปผลการประเมินโครงการ อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)
และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอโครงการฯ ผูประเมินไดสรุปผลการประเมิน
โครงการ อภิปรายผลและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. สรุปผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ โ ดยใช รู ป แบบซิ ป ป
(CIPP Model) และประเมิ นความพึ งพอใจของผู ปกครองและนั กเรียนที่มีตอโครงการฯ มีสรุปผลการ
ประเมินโครงการฯ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท
2) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา
3) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ
4) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต
5) เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ป กครองและนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร
ในพระราชูปถัมภ ที่ มีตอ โครงการพัฒ นาศั ก ยภาพดา นศิล ปะสำหรับ นั ก เรีย นที่มีค วามบกพรอ ง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1.2 วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ โ ดยใช รู ป แบบซิ ป ป
(CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอโครงการฯ มีวิธีดำเนินการ
ประเมินโครงการฯ ตามลำดับ ดังนี้
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1) การประเมินดานบริบท กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนที่รวมโครงการฯ จำนวน 32
คน เครื่องมือคื อ แบบสอบถามระดั บ ความสอดคล องของวัต ถุ ป ระสงค ของโครงการฯ กับ บริบ ท
ที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การประเมินดานปจจัยนำเขา กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนที่รวมโครงการฯ จำนวน
32 คน เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถามระดั บ ความเหมาะสมของป จ จั ย นำเข าของโครงการฯ ได แ ก
บุคลากร งบประมาณ วัส ดุ สื่ อและสถานที่ รวมทั้งการบริห ารจัดการ วิเคราะห ขอมูล โดยใชส ถิติ
พื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การประเมิ น ด า นกระบวนการ กลุ ม เป า หมาย คื อ ครู ผู ส อนที่ ร ว มโครงการฯ
จำนวน 32 คน เครื่องมื อคือ แบบสอบถามระดับ การปฏิบั ติตามกระบวนการการดำเนิ นโครงการ
ไดแก การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action)
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4) การประเมินดานผลผลิต กลุมเปาหมาย คือนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ที่เขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน เครื่องมือคือ แบบประเมินความสามารถดานศิลปะ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนเรียน กอนและหลังการเขารวมโครงการฯ
และแบบวัดเจตคติที่มีตอกิจกรรมศิลปะหลังเขารวมโครงการฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
และสถิติทดสอบที (t-test) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถกอนและหลังการดำเนินโครงการฯ
5) การประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มีต อโครงการฯ กลุมเป าหมาย คื อ ผู ป กครองของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน และนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินที่เขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน เครื่องมือ คือ แบบประเมินพึงพอใจมีตอ
โครงการฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3. ผลการประเมินโครงการฯ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ โ ดยใช รู ป แบบซิ ป ป
(CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอโครงการฯ มีผลการประเมิน
ในภาพรวม พบวา ผานเกณฑการประเมินทุกดาน สรุป ไดดังนี้
1) ผลการประเมินดานบริบท โดยภาพรวมมีความสอดคลองของวัตถุประสงคกกับบริบทที่
เกี่ ยวข อง อยู ในระดับมากที่ สุด (μ =4.59, σ =.24) เมื่อพิจารณารายข อเรียงลำดับจากมากไปหานอย
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใน
ระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.75, σ =.44) ค าเฉลี่ ยน อยที่ สุ ด คื อ สอดคลอ งกับ วิสั ย ทั ศน แ ละพั น ธกิจ ของ
โรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.66, S.D. = .48)
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2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.60, σ =.23) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดานการบริหารจัดการ อยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.60, σ =.23) คาเฉลี่ยนอยที่ สุด คือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด (μ
=4.58, σ=.27)
3) ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.61, σ =.23) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย การปรับปรุงแกไข (Action)อยูใน
ระดับมากที่ สุ ด (μ =4.65, σ =.27) รองลงมาคื อ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดั บมากที่ สุ ด (μ
=4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.55, σ =.29)
4) ผลการประเมินดานผลผลิต โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความสามารถทางศิลปะกอน
และหลังการเขารวมโครงการฯ แตกตางกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสามารถหลังเขา
ร วมโครงการฯ สู งกว าก อนเข าร วมโครงการฯ ทุ กด าน และนั ก เรี ย นมี เ จตคติ ต อ กิ จ กรรมศิ ล ปะ
ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (μ =4.80, σ =.25)
5) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ โดยภาพรวมพบวาผูปกครองมีความ
พึงพอใจตอการดำเนินโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.76, σ =.26) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับ
จากมากไปหาน อย ผู ปกครองมี ความพึ งพอใจที่ นั กเรียนมี ทั กษะและเทคนิ คในการใช วั สดุ อุปกรณ
และกระบวนการทางศิลปะที่สูงขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพและหนวยงานใน
ชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.89, σ=.32)
ค าเฉลี่ ยน อยที่ สุ ด คื อ นั กเรี ยนมี โอกาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ ด านผลงานศิ ลปะกั บผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
และนักเรียนไดศึกษา สังเกต จากสถานการณจริง อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.86, σ= .35)
นักเรียนมี ความพึ งพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับ มากที่สุด (μ =4.78,
σ =.26) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย นักเรียนพึงพอใจที่มีผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปะ
(ศิลปน) มารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.94, σ =.23) รองลงมา คือ
หนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถดานศิลปะของนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.92, σ =.28)คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม อยูในระดับ
มากที่สุด (μ =4.89, σ =.32)
2. อภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการได ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาของโรงเรีย นเศรษฐเสถีย ร ในพระราชูป ถัมภ สามารถนำมา
อภิปรายแยกในแตละประเด็นไดดังนี้
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2.1 ดานบริบท
ผลการประเมินโครงการฯ พบวามีความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯกับบริบทที่
เกี่ ย วข อ งโดยภาพรวมอยู ในระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.59, σ =.24) โดยวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการฯ
สอดคล องกั บ นโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน สอดคลองกับ วิสัย ทัศน
และพั น ธกิ จ ของโรงเรี ย นซึ่ งเป นไปตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร (2558) ที่ ม อบหมายให
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียนที่
เนนการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณตรง คิดวิเคราะห ทำงานเปนทีมและเรียนรูดวยตนเองอยางมี
ความสุ ข จากกิ จ กรรมสร า งสรรค ที่ ห ลากหลาย โดยมี เป าหมายเพื่ อ พั ฒ นา 4H คื อ พั ฒ นาสมอง
(Head) พั ฒ นาจิ ต ใจ (Heart) พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ (Hand) และพั ฒ นาสุ ข ภาพ (Health)
ให เ ชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู แ ละตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 สอดคล อ งกั บ The National Coalition for Core Arts Standards (2012)
กำหนดนโยบาย มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางวิชาศิลปศึกษาและวิธีการสอนซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มี
ความพิการเพื่อเปนแนวทางในการประเมินโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา โดยโรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียน
ลงมือสรางงานศิลปะดวยตนเอง เรียนรูจากผลงานศิลปะตนแบบหรือบุคคลตนแบบที่สรางแรงบันดาล
ใจแก นักเรีย น สอดคล องกั บนโยบายการจั ดการศึ กษาในประเทศแคนนาดาที่ ใชห ลักการโรงเรีย น
เป น ฐาน (School-Based Arts Partnerships) จั ด การศึ ก ษาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษาโดยศิ ล ป น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะในชุมชนเพื่อเพิ่มระดับความรู ความคิดสรางสรรคดานศิลปะแกนักเรียนใน
โรงเรี ย นของรั ฐ (Upitis,2011) และสอดคล องกั บ นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การประเทศอั งกฤษ
(Department for education, 2017) ที่กำหนดเปาหมายใหครูศิลปศึกษาของโรงเรียนพัฒนาความถนัด
ทางศิ ลปะ (Talented artists) หรืออัจ ฉริยภาพของนั กเรียนที่ มีความสามารถทางศิล ปะ มี เทคนิ ค
วิธีการ ใชวัสดุอุปกรณทางศิลปะ เชน สีตาง ๆ พูกัน กระดาน เปนตน ซึ่งโรงเรียนตองเตรียมวัสดุ อุปกรณ
ใหพรอมและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนนักเรียนเกิดทักษะดานศิลปะ (Hope, 2009)
2.2 ดานปจจัยนำเขา
ผลการประเมินโครงการฯ พบวา ปจจัยนำเขามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (μ =4.60, σ =.23) มีความเหมาะสมดานการบริหารจัดการและดานบุคลากร อยูในระดับ
มากที่สุด สอดคลองกับอำไพ ตีรณสาร (2559) ที่ใหขอเสนอแนะวาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษาควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร เพราะตองมีการทำงานรวมกับบุคลากร
จากหลายหนวยงาน และตองมีการจัดสรรงบประมาณอยางชัดเจนสอดคลองกับ Arts Education
Partnership and National Association of Elementary School Principals (2018) ที่ ก ล าวว า
มนุ ษยเรียนรูสิ่งต าง ๆ รอบตัวผานกิจกรรมศิล ปะ ซึ่งชวยพั ฒ นาความรู ทักษะและความสามารถ
พื้นฐานที่สำคัญของนักเรียนทุกคนที่ตองประสบความสำเร็จในโรงเรียน การทำงานและการดำเนิน
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ชีวิต ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสรางความมั่นใจวานักเรียน ทุกคนจะไดรับการพัฒนา
ดานศิลปะที่มีคุณภาพสูง สมบูรณแบบ แมวาเศรษฐกิจจะตกต่ำ ผูบริหารโรงเรียนก็จะยังจัดกิจกรรม
ศิลปะตอไปได กลยุทธสำหรับผูบริหารโรงเรียนสามารถใชเพื่อเพิ่มการศึกษาทางศิลปะแกนักเรียน คือ
กำหนดนโยบายดานการสอนศิลปะในโรงเรียน สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่สนับสนุนการ
เรี ย นรู ศิ ล ปะและสนั บ สนุ น การใช เ วลาและทรั พ ยากรให เพี ย งพอและเหมาะสม โครงการฯ
นี้ สนั บ สนุ น แนวคิดของ Preston (2018) ที่เสนอวิธีการเพิ่มทักษะทางศิล ปะของนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียน กุญแจสำคัญคือความเขาใจของผูบริหารและดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1)
การตั้งจุดมุงหมายในโรงเรียนใหชัดเจนในการสนับสนุนทางศิลปะ เชน การตั้งงบประมาณสนับสนุน
การใชศิลปะเปนฐานจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน โดยทุกคนมีสวนรวม 2) การจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนที่จุดประกายการสรางงานศิลปะ เชน การสอนศิลปะในทุกชั้นเรียน การใชทรัพยากรทาง
ศิลปะในชุมชนรวมทั้งการพบศิลปนหรือผูมีความสามารถทางศิลปะ 3) การเพิ่มเวลาและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ เชน การใชเวลาวางหลังเลิกเรียน การระดมเงินทุนเพื่อการจัดหาสื่ออุปกรณ เปนตน
การประเมินนี้ขัดแยงกับ ชนิศกานต ลภะวงศ (2556) ที่ทำการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
โดยประเมินแบบ CIPP Model พบวา ปจจัยนำเขาดานบุคลากรของโครงการฯ สวนใหญมีปญหาขาด
แคลนครู อาคารสถานที่ไมเพียงพอไมเปนไปตามเกณฑการจัดหองเรียนเนื่องจากขาดการสนับสนุน
จากชุมชน
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2.3 ดานกระบวนการ
ผลการประเมิ น โครงการฯ พบว า ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมการดำเนิ น งานของ
โครงการฯ ครอบคลุมวงจรบริห ารคุณ ภาพ (Deming Cycle) โดยภาพรวมมี ระดับการปฏิ บัติ อยูใน
ระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.61, σ =.23) เมื่ อเรียงลำดั บจากมากไปหาน อย การปรับ ปรุงแก ไข (Action)
อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.65, σ =.27) รองลงมา คือ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากที่สุด
(μ =4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.55, σ
=.29) ซึ่งกระบวนการของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนี่มีความบกพรองทางการ
ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาความสามารถทางศิลปะและความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ของ Ogden (2011) ที่ประกอบดวย 1) การจัดประสบการณทางศิลปะนอกโรงเรียนสงเสริมการเรียนรู
ในโรงเรียน 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายรวมกันระหวางเรียนศิลปะของครู นักเรียนและ
ผูเกี่ยวของ 3) การเรียนรูศิลปะอยางไมเปนทางการ 4) การเรียนการสอนเนนใหคิดสรางสรรคและลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง 5) ผูปกครองมีอิทธิพลทางบวกตอการทำกิจกรรมศิลปะ 6) ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู
ผานศิลปนทางศิลปะถายทอดประสบการณแกนักเรียนในโรงเรียน
ผลการประเมิน การปรับ ปรุง การแกไข (Action) ระหวางดำเนิ นโครงการอยูในระดับ การ
ปฏิ บั ติมากที่ สุดสอดคลองกั บ แนวทางการวัด และประเมิ น ผลกิจ กรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรีย น
เพิ่มเวลารูของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ที่ใหสถานศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผูปกครอง
ชุมชนและผูเกี่ยวของแลวสะทอนผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบ พรอมทั้งนำผลการประเมินมาปรับ
การจั ด กิ จ กรรมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ ไป การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Do) สอดคล อ งกั บ Rice (2012)
ที่กลาววา กุญแจสำคัญในการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ การสอน
เนื้ อ หาซ้ ำ ๆ และให เวลาสำหรับ การลงมือปฏิบั ติด วยตนเอง สอดคลอ งกับ Weinberger (2011)
มองวาปญหาของการสรางและการออกแบบผลงานดานศิลปะที่มีคุณคา คือ การขาดทักษะพื้นฐาน
และการลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูปกครองและครูจึงควรเพิ่มโอกาสการลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒ นาทัก ษะพื ้น ฐานไปสู ทัก ษะขั ้น สู ง ดา นศิล ปะของนัก เรีย น สนับ สนุน Haroutounian
(2014) ที่เสนอวิธีการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนโดยใหโอกาสนักเรียนเลือกแหลงเรียนรู
ที่นักเรียนสนใจอาจจะเปนหนวยงาน องคกร หรือบุคคล เชน นิทรรศการศิลปะในชุมชน สถานที่
ประวั ติ ศ าสตร โรงละครหรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ป น มื อ อาชี พ เป น ต น หรื อ การเข า รั บ การอบรมกั บ
ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะหรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด านศิ ล ปะ สอดคลอ งกับ Ontario Ministry of Education
(2009) ที่ จั ด โครงการ Art Smart โดยทำงานร ว มกั บ ชุ ม ชนและกลุ ม ศิ ล ป น มากกว า 4,000 คน
เพื่อเพิ่มคุณคาและทักษะทางศิลปะใหนักเรียน ซึ่งครูและศิลปนตองทำงานคูกันอยางใกลชิดเพื่อความ
เขาใจตรงกันเรื่องวัตถุประสงค การสอนศิลปะใหความสำคัญกับระดับความตองการของนักเรียนและ

120

สถานศึกษา นอกจากนี้การมีสวนรวมของชุมชนทำใหการสรางผลงานจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนทำให
นั กเรี ย นเกิ ด ความผู กพั น กั น ชุ มชนทั้ งสภาพแวดลอม สถานที่ และบุคคลในชุมชนอีกดว ย ผลการ
ประเมิ น การการวางแผน (Plan) อยู ในระดั บ การปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด (μ =4.58, σ =.24) และการ
ตรวจสอบ (Check) อยู ในระดั บการปฏิบั ติมากที่ สุด (μ =4.55, σ =.29) โครงการฯ ได ดำเนิน การ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานร ว มกั น อย า งต อ เนื่ อ ง
สอดคลองกับ อำไพ ตีรณสาร (2559) กลาววา การใหความสำคัญตอศักยภาพทางศิลปะของนักเรียน
แตละบุคคลสิ่งจำเปนคือการสื่อสารในกลุมผูรวมงานของครู ควรมีการประชุม วางแผนรวมกัน จัดสรร
เวลาและเตรียมความพรอมในดานอุปกรณ และสถานที่ ตลอดจนการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
พร อ มทั้ ง เป ด เสรี ในการแลกเปลี่ ย น สะท อ นมุ ม มองของระหว า งคณะทำงานและนั ก เรี ย นเพื่ อ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานใหเปนตามวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรม
2.4 ดานผลผลิต
ผลการประเมินโครงการฯ ดานผลผลิต โดยประเมินจากผลงานศิลปะที่เกิดจากการเรียนรู
ของนักเรียนในการทำกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งพบวานักเรียนมีความสามารถดานศิลปะสูงขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการสอดคลองกับการแนวคิดของเอกอมร ภัทรกิจพงศ (2560) ที่เสนอใหประเมิน
ความสามารถด า นศิ ล ปะของนั ก เรี ย นจากการประเมิ น ผลงานศิ ล ปะเพราะเป น การประเมิ น เชิ ง
ประจั กษ ที่ส ะท อนให เห็ น ถึ งความสามารถในด านรูป แบบ เนื้ อหา ความคิด สรางสรรค ที่เปน การ
แสดงออกจากผลงานอย า งแท จ ริ งสอดคล องกั บ อริย พร คุโรดะ (2561) ที่ พ บวา ความรู ทั กษะ
และเจตคติ ภ ายในสามารถสะท อนพฤติกรรมทางศิล ปะและสามารถประเมิน ไดจ ากคุ ณ ภาพของ
ผลงานศิลปะ การประเมินผลงานจะชวยสรางความเขาใจใหกับผูสอนศิลปะใหรูวานักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบาง ในการที่จะพัฒนาผูเรียนไดตอไป เพื่อชวยใหนักเรียนประสบความสำเร็จใน
การเรีย นรูมากที่ สุ ด ผลผลิ ตของโครงการฯ สอดคลองกับ แนวคิดของ Caldwell and Vaughan
(2012) ที่ จั ดโปรแกรมศิ ลปะที่ ส รางโอกาสการมี สวนรวมในกิ จกรรมสรางสรรค และการอภิป ราย
แลกเปลี่ ย นกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างศิ ล ปะ(ศิ ล ป น ) เกี่ ย วกั บ แนวทางสร างงานศิ ล ปะแต ล ะประเภท
เปนประสบการณการเรียนรูที่ลึกซึ้งและยั่งยืน ทำใหนักเรียนที่เรียนศิลปะประสบความสำเร็จอยาง
มาก โครงการฯ นี้ เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ ทำใหนักเรียนมี
ความกาวหนาดานทักษะกระบวนการทางศิลปะ
การประเมินโครงการทำใหทราบวาโครงการฯ มีขั้นตอนและระบบสนับสนุนที่ชัดเจนซึ่ง
หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ พบวา นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความสามารถทางศิลปะสูงกวากอนรวม
โครงการทุ กด าน สอดคล องกั บ Obosu et al (2013) ที่ เสนอให น ำศิ ล ปะเป น ส ว นหนึ่ งของความ
ชว ยเหลื อดานการเรีย นรู และรูป แบบการสื่ อสารสำหรั บ นั กเรีย นที่ มีความบกพรองทางการได ยิ น
เพื่อสรางความสัมพันธกับเพื่อนเนื่องจากกิจกรรมศิลปะชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการทำงานรวมกัน
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มากขึ้นมีสวนรวมและแบงปนความถนัดของตนเองกับเพื่อน ๆ โดยนักเรียนที่มีพรสวรรคทางศิลปะได
แลกเปลี่ยนประสบการณและชวยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรมศิลปะ ในขณะเดียวกันทำใหนักเรียนมี
พรสวรรคพิเศษทางศิลปะไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ซึ่งสงผลตอพัฒ นาดานความรู ความเขาใจ
ทางสังคมและทางอารมณไดอยางสมดุล สอดคลองกับ Eubanks (2011) ที่กลาววา การศึกษาที่มี
คุณภาพสำหรับนักเรีย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรมีใชรูปแบบศิลปะที่เนนการใชสายตา
การลงมือวาด การสรางสีสันตามจินตนาการ เปนการจัดระเบียบความคิดกอนที่จะเขียน สิ่งนี้แสดงให
เห็นวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถเรียนรูที่จะนำขอมูลจากการมองเห็นและความ
เข าใจที่ ไดจ ากรูป ภาพมาพั ฒ นาการอาน การเขีย นหรือทักษะทางวิช าการอื่น ๆ ได สอดคลองกั บ
Obosu et al (2013) ศึกษารูปแบบการสอนทัศนศิลปและการเรียนวิชาศิลปศึกษาในโรงเรียนสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินประเทศกานาเนนพัฒนาสุนทรียและการคิดสรางสรรคจาก
การสอนที่ใชสื่อการมองเห็น การเรียนซ้ำๆ จนมีทักษะการใชอุปกรณทางศิลปะและสรางสรรผลงานที่
มีคุณภาพ
กลุ มเป าหมายของโครงการฯ เปน นั กเรีย นระดับ ชั้น มัธยมศึกษา สนับ สนุน แนวคิดของ
ARTSEDGE, part of the Rubenstein Arts Access Program (2018) ที่ กล าวว า นั กเรี ยน ระดั บ
มัธยมศึกษาเปนวัยที่มีอิสระและใหความสำคัญกับกิจกรรมนอกบาน คนหาตัวตนของตัวเอง กังวล
เกี่ ยวกับ อนาคต และตองการความเป นอิสระในตนเอง กิจกรรมศิล ปะเปน เครื่องมือสำคัญ ที่ทำให
นักเรียนประสบความสำเร็จในโรงเรียน เพราะเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน สรางสรรคผลงานที่เปนอัตลักษณ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคสำหรับวัยรุนเพื่อใหโอกาสแสดงความรูสึกและความคิดเปนเรื่องสำคัญ
เนื่องจากศิลปะชวยใหวัยรุนเพลิดเพลินและทำกิจกรรมอยูในโรงเรียนได ใชชวี ิตรวมกับเพื่อน ๆ ครู หรือ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ ในโรงเรียน ทักษะที่นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจากกิจกรรม
ศิลปะคือ นักเรียนมีความพยายาม อดทนรอความสำเร็จ ฝกการแกปญหาในชั้นเรียน พัฒนาทักษะ
ทางสังคมขณะทำกิจกรรมรวมกับคนอื่น ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานการดำเนินชีวิตไดการวิจัยนี้สอดคลองกับ
Seifter and Ted (2010) ที่พบวา ความสามารถทางศิลปะ ประสบการณในการเรียนรูดานศิลปะมี
ความสัม พัน ธเ ชิง สาเหตุที่เ ขม แข็ง ตอ ทัก ษะดา นความคิด สรา งสรรค การพัฒ นานวัต กรรมใน
นัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาและศิล ปะส ง ผลตอ พฤติก รรมการทำงานเพิ่ม ขึ้ น ในผู ใ หญ สอดคลอ งกับ
The National Coalition for Core Arts Standards (2012) ที ่ ก ำหนดมาตรฐานกลาง
ของวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาใช ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั บ ครู
เพื่ อน ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ดานศิลปะ การสรางมุมมองตอโลกหรือสิ่งรอบตัวและการประเมินคุณ คางาน
ศิลปะ อยางสรางสรรค รวมทั้งการลงมือสรางงานศิลปะดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
การเรียนรูดวยตนเองนอกเหนือจากการสอนของครู
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ผลการประเมินโครงการฯทำใหทราบวานักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมศิลปะ ในภาพรวมอยูใน
ระดั บ ดี ม าก (μ =4.80, σ =.25) เมื่ อ พิ จารณ าแต ล ะรายการเรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน อ ย
พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามภู มิ ใจในผลงานศิ ล ปะของตนเอง อยู ในระดั บ ดี ม าก (μ =4.94, σ =.23)
รองลงมาคือ กิจกรรมศิลปะทำให นักเรียนมีค วามสุข และผอ นคลาย นัก เรีย นชัก ชวนคนอื่น ใหรว ม
กิจ กรรมศิล ปะ อยู ใ นระดับ เห็น ดว ยอยา งยิ ่ง (μ =4.92, σ =28) สอดคล อ งกั บ ณั ฎ ฐกาญจน
อนัน ทราวัน (2559) ที่ได พัฒ นารูปแบบการจัด การเรีย นรูศิลปะเพื่อส งเสริมทักษะการเรีย นรูแบบ
รว มมื อ ในห องเรี ย นรวม พบว า นัก เรีย นมีค วามภูม ิใ จที ่ไ ดร ว มกกิจ กรรมศิล ปะกับ เพื ่ อ นและ
ตอ งการและปรับ ปรุง การทำงานศิล ปะให ดีขึ้น สอดคลองกับอภินภัศ จิตรกร (2559) ศึกษาการ
จัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พบวา
การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานนั้นเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน มีประสบการณทางการเรียน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสงเสริมภาวะความเปนผูนำของนักเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถ
กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนและการพัฒนาทางดานความคิด เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวทาง
อารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความคิดสรางสรรคของนักเรียนได สนับสนุนการสรางรูปแบบ
การศึกษาที่มีชี วิตชีวาในโรงเรียน พัฒนานักเรียนดานการแกป ญหา การแสดงความคิด การแสดงออกทาง
อารมณทางบวก การคิดสรางสรรคและความพยายามในการทำงานใหสำเร็จดวยตนเองของ National Center
on Time and Learning Advancing Arts Education (2013)
2.5 ความพึงพอใจที่มตี อโครงการฯ
จากผลการประเมินโครงการฯ พบวา ผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมโครงการฯมีความพึงพอใจตอการ
ดำเนิ นโครงการฯ ในภาพรวม อยู ในระดั บมากที่ สุ ด (μ =4.76, σ =.26) โดยพึ งพอใจที่ นั กเรี ยนมี ทั กษะ
และเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทางศิลปะที่สูงขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออก
ในการวาดภาพและหนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียนอยูใน
ระดับมากที่สุด (μ =4.89, σ=.32) นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมาก
ที่สุด (μ =4.78, σ =.26) โดยพึงพอใจที่มีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน) รวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
ศิลปะ อยูในระดับมากที่สุด (μ =4.94, σ =.23) ดังนั้น ผูปกครองจึงควรสนับสนุนการเรียนรูศิลปะของ
นั กเรียนที่ บกพรองทางการได ยิ นสอดคลองกั บการศึ กษาของ Tsoumas (2016) ที่ พบว าการสนั บสนุ นให
นักเรียนที่ มีความบกพรองทางการได ยินระดับประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาของประเทศกรีก โดยสอนให
นักเรียนคุนเคยกับการใชวัสดุ อุปกรณ ทางศิ ลปะ ชื่ นชมความงามของศิลปะและเพลิดเพลินกับการลงมือ
สรางสรรคงานศิลปะ รัฐสงเสริมใหจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยนำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการดานศิลปะของ
ชุมชนและเชิญศิลปนที่เปนบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินมาสอนศิลปะแกนักเรียนในโรงเรียนทำให
นั กเรี ยนมี เจตคติ ท่ี ดี ในการเรี ยนศิ ลปะสอดคล องกั บ Ontario Ministry of Education (2009) ที่ ท ำงาน
รวมกับ กลุมศิลป น มากกวา 4,000 คน เพื่ อเพิ่ มคุณ ค าและทักษะทางศิล ปะใหนักเรีย น ซึ่ งครูและ
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ศิลปนตองทำงานคูกันอยางใกลชิดเพื่อความเขาใจตรงกันเรื่องวัตถุประสงคการสอนตามหลักสูตรที่
ตองการใหเกิดกับนักเรียนและระดับความตองการของนักเรียนและของสถานศึกษา นอกจากนี้การมี
สวนรวมของชุมชนทำใหการสรางผลงานจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนทำใหนักเรียนเกิดความผูกพันกับชุมชน
ทั้งสภาพแวดลอม สถานที่และบุคคลในชุมชนอีกดวย
การประเมินโครงการฯในครั้งนี้ สอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผลกิจกรรมตาม
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารูของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) กำหนดใหสถานศึกษาประเมิน
ความพึ งพอใจของผู เรี ยน ผู ป กครอง ชุ มชนและผู เกี่ ย วข อง เพื่ อ รายงานผลให ผู เรี ย น ผู ปกครอง
และผู เกี่ ยวข องทราบ และมี ส วนรวมในการพั ฒนาผูเรียน รวมทั้ งครูน ำผลการประเมิน มาปรับ การจั ด
กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ท างการได ยิ น (National Technical Institute for the Deaf: NTID, 2018) ส ั ง เ ค ร า ะ ห 
ผลการวิ จั ย ด า นนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการไดยิน ซึ่ง เปน ความกา วหนา ของวิธีก ารจัด
การศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินกำลังไดรับการศึกษา การวิจัยลาสุดแสดงให
เห็นวาควรมีลามที่มีคุณภาพในชั้นเรียน สอดคลองกับ Kenenedy (2006) ที่กลาววาความสามารถใน
การสรางผลงานศิลปะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรูหนังสือ จากการทดลองใชโปรแกรม
การเรียนรูผานศิลปะ (Learning Through Artist Program) ซึ่งสงผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะหรือศิลปน
มืออาชีพเขาไปสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางศิลปะของนักเรียน และใหโอกาสนักเรียน
สรางผลงานที่ เป น อั ตลั กษณ ของตนเอง พบวานักเรียนที่ เขารวมโปรแกรมมีความสามารถทั้งด าน
ศิลปะและวิชาการเพิ่มขึ้นสนับสนุน National Art Education Association (2016) การใชเวลาสำหรับ
ทั ศนศึ กษา ศึ ก ษาชิ้ น งานหรื อ เยี่ ย มชมนิ ท รรศการศิ ล ปะ การสนทนาแลกเปลี่ ย นกั บ ศิ ล ป น หรื อ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะแตละเรื่องสงผลใหสมรรถนะการสรางผลงานศิลปะที่สรางสรรคของนักเรียน
เพิ่ ม สู งขึ้ น สอดคล อ งกั บ ป รามิ ดการเรี ยนรู (Learning Pyramid) ของห องปฏิ บั ติ การการฝ กอบรม
แหงชาติ (National Teaching Laboratory Institute) หรือ NTL (1960, อางถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ,
2551) ที่ พบว า รูป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ ท ำให นั กเรียนเกิ ดการเรี ยนรู ได อย างมี
ประสิทธิผล และมีอัตราเฉลี่ยความคงทนการเรียนรูสูง ถึงรอยละ 90 คือ การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
รวมทั้งการสอนคนอื่น ซึ่งโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะครั้งนี้ ใชวิธีจัดการเรียนรูที่สนับสนุน
การเรีย นรูข องนัก เรี ย นที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อใหเกิดความคงทนในการเรียนรูสูงสุด คือ
การเรี ยนรู จากประสบการณ ตรง การลงมื อปฏิ บั ติ ดวยตนเอง สนทนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ กั บ
ผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปะ นำเสนอผลงานและอภิปรายสะทอนผลงานศิลปะของตนเองและของเพื่อน
ทำใหนักเรียนมีศักยภาพดานศิลปะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากรวมโครงการฯ
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3. ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการได ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ ผู ป ระเมิ น มี
ขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการประประเมินโครงการฯไปใช
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอเสนอแนะในการ
นำผลการประประเมินโครงการฯไปใชสำหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนดังนี้
3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
จากผลการประเมินโครงการฯมีขอคนพบวา ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการฯมี
ความสอดคลองกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของรวมทั้งความตองการของนักเรียนและผูเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารซึ่งเปนผูที่กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ จึงควรนำผลการ
ประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒ นาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยนำขอมูลไปใชป ระกอบการตัดสิน ใจในการพัฒ นาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ นักเรียนทุ กคนที่
สนใจ โดยใหทางเลือกเรื่องเวลาเรียน เชน หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดตางๆ การใชเทคโนโลยีในการ
สร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการจำเป น ของนั ก เรี ย นรายบุ ค คลและ
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนานักเรียนใหพรอมสำหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3.1.2 ครูผูสอน
จากผลการประเมินโครงการฯ พบวา ดานปจจัยนำเขา บุคลากรมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุดแตยังมีคาเฉลี่ยที่ต่ำกวาดานอื่น ๆ ครูผูสอนจึงควรทำหนาที่ประสานงานกับผูปกครอง
ให มี ส วนร วมในการส งเสริ มกิ จกรรมศิ ลปะของนั กเรี ยนและสนั บสนุ นสื่ อ อุ ป กรณ การเรี ยนรู เช น
การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณการเรียน การใหคำแนะนำหรือการพานักเรียนไปเที่ยวในที่ตาง ๆ
เพื่อสรางประสบการณตามแหลงเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจดานศิลปะใหนักเรียนรวมทั้งกำกับ
ติดตาม การสงงานและสื่อสารของนักเรียนกับครูผูสอนอยางตอเนื่อง
3.2 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
จากผลการประเมิ น โครงการฯ มี ข อเสนอแนะในเชิ งนโยบายสำหรับ สำนั กบริห ารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ซึ่งเปนหนวยงานที่กำหนดนโยบายและประสานงานกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
พิการและดอยโอกาสรวมทั้งหนวยงานระดับปฏิบัติที่เกี่ยวของทั่วประเทศ ควรนำผลการประเมินไปใช
ในการสรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและผูรับผิดชอบเห็นความสำคัญของการพัฒ นา
ศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น ซึ่ ง มี ผ ลต อ การพั ฒ นา
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ความสามารถและสรางความสุ ขในการเรี ยน กิ จกรรมของโครงการฯ มี ความเหมาะสมกั บ สภาพ
ความตองการจำเป น ธรรมชาติของผูเรีย นและบูรณาการกับ รายวิ ชาอื่น ๆ ได ตลอดจนสามารถ
สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดอยางเหมาะสม
3.3 ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งตอไป
จากผลการประเมินโครงการฯ มีขอเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งตอไป ดังนี้
1) เนื่องจากผลการประเมินดานบริบท มีคาเฉลี่ยต่ำกวาดานอื่น ๆ จึงควรศึกษาบริบทที่
เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ในการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการที่สอดคลองกับ
บริบทที่เกี่ยวของและสามารถสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
2) จากผลการประเมินโครงการฯ พบวา ป จจัยนำเขาดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยต่ำกวา
ปจจัยดานอื่น ๆ จึงควรศึกษาปจจัยที่จำเปนในการสนับสนุนโครงการฯโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร
ของโรงเรียน ในการอำนวยสะดวกการใชงบประมาณ และแนวทางการจัดหางบประมาณสนับสนุน
โครงการเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนไดอยางตอเนื่อง
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ที่
ชื่อ - สกุล
1 ดร.ฉวีวรรณ โยคิน

2 นายดาวเทียม บับที

3 นางศิริลักษณ ศิริวงศ
4 นางสาวศิริศิลป
ผิวพรรณ

5 นางสาวญาดา ชินะโชติ

ตำแหนง

ความเชี่ยวชาญ

ศึกษานิเทศก สำนักงานเขต ดานหลักสูตรและการจัดเรียนรู
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ)
หนองคาย เขต 1
ผูอำนวยการศูนยการศึกษา ดานการสงเสริมการจัด
พิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ สภาพแวดลอมและการสอนศิลปะ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชา
ศิลปศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
รองผูอำนวยการ
ดานการจัดการเรียนรูวิชา
รร.วัดเวตวันธรรมาวาส
ศิลปศึกษาและทัศนศิลปสำหรับ
กรุงเทพมหานคร
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ดานการสอนศิลปะสำหรับนักเรียนที่
การสอนศิลปะสำหรับเด็กที่มี มีความตองการจำเปนพิเศษ
ความตองการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ดานการจัดการเรียนรูส ำหรับ
ผูสอนนักเรียนที่มีความ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ตองการพิเศษทางการศึกษา ไดยิน
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ฉบับที่ 1
แบบสอบถามการประเมินดานบริบทโครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ทำขึ้น เพื่ อสอบถามความคิ ด เห็ นด านบริ บ ทของโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โดยประเมินระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯกับบริบทที่เกี่ยวของ
2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ กับบริบทที่เกี่ยวของ
เปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ นอยที่สุด
3. ผูศึกษาจะใชคำตอบที่ไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถามจะ
ไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่แตประการใด
ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ตำแหนง
 ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา
 ครูผูสอนกลุมสาระอื่นๆ
2. ประสบการณการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
 นอยกวา 3 ป  3-10 ป  มากกวา 10 ป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับบริบทที่เกี่ยวของ
คำชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน เกี่ยวกับระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับบริบทที่เกี่ยวของ
ขอที่

รายการ

1

วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
โรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการจำเปนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับ
ความสอดคลอง
5 4 3 2 1
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ฉบับที่ 2
แบบสอบถามการประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บนี้ จั ดทำขึ้ นเพื่ อสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บป จจั ยนำเข าของโครงการพั ฒนา
ศักยภาพด านศิลปะสำหรั บนั กเรี ยนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โดยประเมินระดับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ
2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ เปนแบบ
ประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ โดยตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอยที่สุด
3. ผูศึกษาจะใชคำตอบที่ไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถาม
จะไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่แตประการใด
ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ตำแหนง
 ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา
 ครูผูสอนกลุมสาระอื่นๆ
2. ประสบการณการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
 นอยกวา 3 ป  3-10 ป  มากกวา 10 ป
คำชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย  ในชองของตัวเลขที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ
ระดับ
ความเหมาะสม
ที่
รายการ
5 4 3 2 1
1. ดานบุคลากร
1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน เห็นความสำคัญและใหการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.2 ครูมีความสามารถในการประสานงาน วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
ศิลปะแบบมีสวนรวมและเสียสละทำงานในวันหยุด
1.3 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะและสนับสนุนสื่อ อุปกรณการเรียนรู
1.4 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
แลกเปลีย่ นประสบการณและสรางแรงบันดาลใจแกนักเรียน
1.5 ลามภาษามือมีความสามารถในการสื่อสาร เขาใจคำศัพทเฉพาะดานศิลปะ
และธรรมชาติผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2. ดานงบประมาณ
2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใชงบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะ
2.2 โรงเรียนมีการระดมเงินทุนเพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ
นักเรียนฯ จากชุมชนและผูเกี่ยวของ
2.3 โรงเรียนมีการกำหนดหมวดรายจายในการเบิกจายเพื่อนำงบประมาณมา
ใชในโครงการฯตามระเบียบของทางราชการ
2.4 โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการนำงบประมาณมาใชเพื่ออำนวย
ความสะดวกตอการดำเนินงานโครงการฯ
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ที่

รายการ

2.5 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำรายงานการใชจายงบประมาณตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ดานสื่อ อุปกรณในการดำเนินโครงการ
3.1 โรงเรียนมีสถานพรอมที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะใน
วันหยุด
3.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะครบตาม
จำนวนนักเรียน
3.3 โรงเรียนมีอุปกรณในการสงเสริมการเรียนรู เพิ่มมุมมองดานศิลปะ
สำหรับผูเรียน เชน สื่อรูปภาพ สมารททีวี สัญญาณอินเทอรเน็ต
3.4 โรงเรียนมีการจัดเก็บ ซอมแซม และใหบริการเครื่องมือ สื่อวัสดุ อุปกรณ
สำหรับจัดกิจกรรมศิลปะอยางเปนระบบ
3.5 โรงเรียนมีสถานที่ในการแสดงผลงานศิลปะซึ่งใชเปนแหลงเรียนรูสำหรับ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
4. การบริหารจัดการ
4.1 โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการฯ
4.2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมงานโดยการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของ
4.3 โรงเรียนมีการจัดทำตารางในการดำเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมตาม
โครงการฯ
4.4 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินโครงการฯ
4.5 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ

ระดับ
ความเหมาะสม
5 4 3 2 1
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ฉบับที่ 3
แบบสอบถามการประเมินดานกระบวนการของโครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการพั ฒนา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดย
ประเมินระดับการปฎิบัติงานตามโครงการ
2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ยวกั บการปฏิบัติงานตามโครงการฯ เป น แบบมาตรประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ โดยตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด
3. ผูศึกษาจะใชคำตอบที่ไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถาม
จะไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่แตประการใด
ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ตำแหนง
 ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา
 ครูผูสอนกลุมสาระอื่นๆ
2. ประสบการณการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
 นอยกวา 3 ป  3-10 ป  มากกวา 10 ป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย  ในชองของตัวเลขที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
ระดับ
การปฏิบัติ
ที่
รายการ
5 4 3 2 1
1.การวางแผน (Plan)
1.1 มีการวิเคราะหความตองการของนักเรียนและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
กอนจัดทำโครงการ
1.2 มีการแตงตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการฯ
1.3 มีการชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการฯ
1.4 มีการประสานหนวยงานและผูเกี่ยวของกอนดำเนินโครงการฯ
1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการใหครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ทราบอยางทั่วถึง
2. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do)
2.1 มีการประเมินความสามารถของนักเรียนกอนการพัฒนา
2.2 มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการเรียนอยางเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
2.3 มีการประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน บุคลากรจากหนวยงานที่
เกี่ยวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการฯ
2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดำเนินโครงการฯตามตารางปฏิทินที่
กำหนด
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะกับผูเรียน
ครอบคลุมทุกเนื้อหา
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ (ตอ)
ที่

รายการ

3. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check)
3.1 มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการฯ
3.2 มีการนิเทศ ติดตาม ทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3.3 มี ก ารนิ เ ทศกำกั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการดำเนิ น งานและให
ขอเสนอแนะระหวางการดำเนินงานโครงการ
3.4 มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค จุดเดน จุดดอยของโครงการฯระหวาง
การนิเทศ
3.5 มีการสรุปจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการฯ
4. การปรับปรุงแกไข (Action)
4.1 มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการฯ
4.2 มีการแกปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินโครงการฯ
4.3 มีการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการฯ โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
4.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการโดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ
4.5 มีการสรุปและรายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

147

ฉบับที่ 4
แบบประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
 กอนรวมโครงการฯ  หลังรวมโครงการฯ
ชื่อ-สกุล นักเรียน ......................................................................................ชัน้ ...............................
ชื่อหัวขอผลงาน ..........................................................................................................................
คำชี้แจง โปรดพิจารณาผลงานศิลปะของนักเรียนและประเมินความสามารถตามประเด็นที่กำหนดให
แลวบันทึกคะแนนใหครบทุกรายการ
รายการประเมินมี 5 ดาน ดานละ 4 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 100 คะแนน
ขอที่

รายการประเมินความสามารถดานศิลปะ

คะแนน
(ขอละ 5 คะแนน)

การสื่อความหมาย (20คะแนน)
1 แสดงเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน
2 มีความสอดคลองกับหัวขอหรือเรื่องที่กำหนด
3 แสดงใหผูอื่นรับรูอยางเขาใจ
4 ผูอื่นเกิดความรูสึกประทับใจในผลงาน
ความคิดสรางสรรค (20 คะแนน)
5 มีการสรางแนวคิดใหเกิดความแปลกใหมและนาสนใจ
6 มีการตกแตงความงามจากสิ่งที่มองเห็นในลักษณะตางๆ
7 แสดงผลงานใหดแู ปลกใหมและนาสนใจ
8 ผลงานแสดงเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางและงดงาม
เทคนิควิธีการทางศิลปะ (20 คะแนน)
9 มีการนำอุปกรณศิลปะมาสรางสรรคผลงานไดสอดคลองตามหลักการ
10 ใชเครื่องมือศิลปะเหมาะสมกับงานสอดคลองตามหลักการ
11 มีความถูกตองตามหลักเกณฑของงานศิลปะ เชน สี แสงเงา ความตื้นลึก
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ขอที่

รายการประเมินความสามารถดานศิลปะ

คะแนน
(ขอละ 5 คะแนน)

12 สรางสรรคงานศิลปะไดอยางอิสระ มีความเชื่อมั่นในการทำงาน
การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ (20 คะแนน)
13 มีการนำ จุด เสน รูปราง รูปทรง ขนาด สัดสวน แสงเงา สี พื้นที่วางและจัด
ภาพ องคประกอบศิลป รวมเขาดวยกันทำใหความรูสึกกลมกลืน
14 มีการวางหรือจัดระยะองคประกอบศิลปได สม่ำเสมอ เปนระเบียบ
15 มีการจัดองคประกอบศิลปที่สมดุล เปนเอกภาพเดียวกัน
16 มีการเนนจุดสนใจดวยการสรางความแตกตางขึ้น เพื่อบอกเลาเนื้อหาของ
ผลงาน
ความประณีตและเรียบรอย (20 คะแนน)
17 จัดทำผลงานไดสะอาดเรียบรอย
18 จัดทำผลงานไดมีความสมบูรณ
19 จัดทำผลงานมีรายละเอียด พิถีพิถัน
20 สรางสรรคผลงานมีความประณีตและเรียบรอย
รวม (เต็ม 100 คะแนน)
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ฉบับที่ 5
แบบวัดเจตคติที่มีตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
คำชี้แจง 1. ขอใหนักเรียนตั้งใจและทำความเขาใจกับขอคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ทีละขอ
ถาไมเขาใจใหยกมือถามทันที
2. นักเรียนสามารถดูขอคำถามเปนภาษามือไดที่คิวอารโคด นี้
3. ทำเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความรูสึก หรือความคิดเห็นของ
นักเรียนทีละขอจนครบทุกขอ ซึ่งกำหนดเกณฑไวดังนี้
= 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
= 3 หมายถึง ไมแนใจ
= 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

= 4 หมายถึง เห็นดวย
= 2 หมายถึง ไมเห็นดวย

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงออก
ศิลปะเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอจิตใจของทุกคน
กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนกั เรียนมีอิสระในการสรางผลงาน
คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะชวยใหผลงานศิลปะ
ของนักเรียนสวยงามมากขึ้น
การเสนอแนะเกี่ยวกับงานศิลปะแกคนอื่นเปนการเรียนรู
รวมกัน
กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอนคลาย
นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง
กิจกรรมศิลปะชวยใหมีสมาธิในการเรียนรูมากขึ้น
นักเรียนชอบวาดภาพ ระบายสี เมื่อมีเวลาวาง
นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรว มกิจกรรมศิลปะ

4

3

2

1
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ฉบับที่ 6
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
สำหรับผูปกครอง
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวของ
2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดย
ตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
3. ผูศึกษาจะใชคำตอบที่ไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถาม
จะไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่แตประการใด
ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาวปนัดดา วงคจันตา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ความสัมพันธของทานกับนักเรียน
 พอ แม
 ผูดูแลหรือผูปกครอง
2. ระดับการศึกษา
 ต่ำกวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
คำชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย  ในชองของตัวเลขที่ทานเห็นวาตรง
กับความคิดเห็นของทาน

ที่
1

รายการ

หลักการของโครงการฯ ใหความสำคัญกับธรรมชาติของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2 บุคลกรของโรงเรียนมีสวนรวมดำเนินงานโครงการฯ
3 การจัดกิจกรรมศิลปะเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
4 การจัดกิจกรรมศิลปะเนนการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน
ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
5 ความสามารถและทักษะดานศิลปะของครูผูสอน
6 ทักษะและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานศิลปะกับนักเรียน
7 การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกิจกรรมของโครงการฯ
8 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะ
9 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานศิลปะ
10 การจัดบอรดนำเสนอผลงานศิลปะของนักเรียน

ระดับความพึงพอใจ
4
5 4 3 2
1
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ (ตอ)

ที่

รายการ

11 การประสานงานของครูระหวางจัดกิจกรรมศิลปะ
12 ความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียนหลังสิ้นสุด
โครงการฯ
13 ความมั่นใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพของนักเรียน
14 ความสามารถดานศิลปะของนักเรียนพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
15 ผลงานศิลปะของนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน

ระดับความพึงพอใจ
4
5 4 3 2
1
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ฉบับที่ 7
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
สำหรับนักเรียน
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะสำหรับ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดย
สอบถามระดับความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวของ
2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ เปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
โดยตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
3. นักเรียนสามารถดูแบบประเมินฉบับภาษามือ ไดที่ QR code นี้

นางสาวปนัดดา วงคจันตา
ผูอ ำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
นักเรียนกำลังศึกษาอยูระดับชั้นใด
 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
1. รูปแบบการรับบริการทางการศึกษา
 อยูประจำ
 ไป-กลับ
2. เหตุผลที่นักเรียนเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ มากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว)
 ผูป กครองแนะนำ
 เพื่อนชวนรวมกิจกรรม
 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
 สนใจและชอบเรียนศิลปะดวยตัวเอง
 สามารถพัฒนาเปนอาชีพได
 ตองการแสดงความสามารถดานศิลปะ
 อื่นๆ ระบุ.....................................
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ
คำชี้แจง โปรดอานขอความแลวใสเครื่องหมาย  ในชองตัวเลขที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีตอโครงการของทาน
ที่

รายการ

1

มีการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการฯ

2

หองเรียนศิลปะสะอาดและมีผลงานศิลปะตนแบบสรางแรง
บันดาลใจ

3

บทเรียนที่ครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเอง

4

ผูบริหารโรงเรียนใหความสำคัญกับการเรียนศิลปะของ
นักเรียน

5

ครูผูสอนมีจำนวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน

ระดับความพึงพอใจ
4
5 4 3 2
1
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
ที่
รายการ
4
5 4 3 2
1
6 วัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะมีเพียงพอ เชน กระดาษ
วาดภาพ พูกัน สีน้ำ สีเทียน

7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน)รวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
ศิลปะ

8 สื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต
คอมพิวเตอร แบบพกพา สมารททีวี ในการสรางงานศิลปะที่
ทันสมัยมีเพียงพอ

9 การนำเสนอผลงาน และชื่นชมงานของตนเองและคนอื่น

10 การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ หรือนิทรรศการงานศิลปอยาง
ตอเนื่อง
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
ขอที่
รายการ
4
5 4 3 2
1
11 การเพิ่มเวลาสอนศิลปะทุกวันเสาร เวลา 9:00 น.-11:00 น.

12 มีลามภาษามือสื่อสารสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม

13 นักเรียนมั่นใจในการวาดภาพและใชอุปกรณศิลปะ

14 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะเพิ่มขึ้น

15 หนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถของ
นักเรียน ดานศิลปะ

ภาคผนวก ค
ผลการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
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ดานบริบท
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโครงการฯ
หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขอ

รายการประเมิน

1 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พุทธศักราช 2551
3 วัตถุประสงคของโครงการ
สอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับนโยบายสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
6 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู
7 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของโรงเรียน

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุป
1
2
3 4
5
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0 ใชได

160

ขอ

รายการประเมิน

8 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับความตองการจำเปน
ของนักเรียนทีม่ ีความบกพรอง
ทางการไดยิน
9 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับความตองการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
10 วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับความตองการของ
ผูปกครอง

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุป
1
2
3 4
5
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได
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ดานปจจัยนำเขา
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโครงการฯ
หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขอ

รายการประเมิน

ดานบุคลากร
1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน เห็นความสำคัญ
และใหการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน
1.2 ครูมีความสามารถในการประสานงาน
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูดา น
ศิลปะแบบมีสวนรวมและเสียสละ
ทำงานในวันหยุด
1.3 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรม
ศิลปะและสนับสนุนสื่อ อุปกรณการ
เรียนรู
1.4 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมีทักษะและ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะดานในการ
แลกเปลีย่ นประสบการณและสราง
แรงบันดาลใจแกนักเรียน
1.5 ลามภาษามือมีความสามารถในการ
สื่อสาร เขาใจคำศัพทเฉพาะดาน
ศิลปะ และธรรมชาติผเู รียนที่มคี วาม
บกพรองทางการไดยิน

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3 4
5

รวม IOC

สรุป

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได
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ขอ

รายการประเมิน

2. ดานงบประมาณ
2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใช
งบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะ
2.2 โรงเรียนมีการระดมเงินทุนเพื่อใชใน
การพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ
นักเรียนฯ จากชุมชนและผูเกี่ยวของ
2.3 โรงเรียนมีการกำหนดหมวด
รายจายในการเบิกจายเพื่อนำ
งบประมาณมาใชในโครงการฯตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.4 โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาใน
การนำงบประมาณมาใชเพื่อ
อำนวยความสะดวกตอการ
ดำเนินงานโครงการฯ
2.5 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำ
รายงานการใชจายงบประมาณตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ดานสื่อ อุปกรณในการดำเนินโครงการ
3.1 โรงเรียนมีสถานพรอมที่ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
ในวันหยุด
3.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะครบตาม
จำนวนนักเรียน
3.3 โรงเรียนมีอุปกรณในการสงเสริม
การเรียนรู เพิ่มมุมมองดานศิลปะ
สำหรับผูเรียน เชน สื่อรูปภาพ
สมารททีวี สัญญาณอินเทอรเน็ต

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3 4
5

รวม IOC

สรุป

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได
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ขอ

รายการประเมิน

3. ดานสื่อ อุปกรณในการดำเนินโครงการ
3.4 โรงเรียนมีการจัดเก็บ ซอมแซม และ
ใหบริการเครื่องมือ สื่อวัสดุ อุปกรณ
สำหรับจัดกิจกรรมศิลปะอยางเปน
ระบบ
3.5 โรงเรียนมีสถานที่ในการแสดงผล
งานศิลปะซึ่งใชเปนแหลงเรียนรู
สำหรับพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
4. การบริหารจัดการ
4.1 โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการดำเนินงานตาม
โครงการฯ
4.2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียม
งานโดยการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของ
4.3 โรงเรียนมีการจัดทำตารางในการ
ดำเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรม
ตามโครงการฯ
4.4 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการ
กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินโครงการฯ
4.5 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไขและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3 4
5

รวม IOC

สรุป

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1
+1

+1 +5
+1 +5

1.0
1.0

ใชได
ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได
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ดานกระบวนการ
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโครงการฯ
หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุป
รายการประเมิน
1
2
3 4
5
1.การวางแผน (Plan)
1.1 มีการวิเคราะหความตองการของ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
นักเรียนและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศกอนจัดทำโครงการ
1.2 มีการแตงตั้งคณะทำงานในการ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ดำเนินโครงการฯ
1.3 มีการชี้แจงทำความเขาใจกับ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
โครงการฯ
1.4 มีการประสานหนวยงานและ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ผูเกี่ยวของกอนดำเนินโครงการฯ
1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการใหครู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ทราบอยางทั่วถึง
2. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do)
2.1 มีการประเมินความสามารถของ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
นักเรียนกอนการพัฒนา
2.2 มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
เรียนอยางเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
2.3 มีการประสานงานกับผูปกครอง
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
นักเรียน ชุมชน บุคลากรจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความ
รวมมือในการดำเนินโครงการฯ
2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได
ดำเนินโครงการฯตามตารางปฏิทิน
ที่กำหนด
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ขอ

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3 4
5

รายการประเมิน
2. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do)
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
+1 +1 +1
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะกับผูเรียน
ครอบคลุมทุกเนื้อหา

รวม IOC

สรุป

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

+1 +1 +1

+1

+1 +5

1.0

ใชได

3. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check)

3.1 มีการนิเทศ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค
ของโครงการฯ
3.2 มีการนิเทศ ติดตาม ทุกกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
3.3 มีการนิเทศกำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการดำเนินงาน และ
ใหขอเสนอแนะระหวางการ
ดำเนินงานโครงการ
3.4 มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค
จุดเดน จุดดอยของโครงการฯ
ระหวางการนิเทศ
3.5 มีการสรุปจัดทำรายงานการ
ดำเนินงานโครงการฯ
4. การปรับปรุงแกไข (Action)

4.1 มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุง
โครงการฯ
4.2 มีการแกปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหวางดำเนินโครงการฯ
4.3 มีการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการฯ
โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
4.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินโครงการโดยการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของ
4.5 มีการสรุปและรายงานผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบ
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item
Objective Congruence : IOC)
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รายการประเมิน
รวม IOC
1 2 3 4 5
การสื่อความหมาย (20คะแนน)
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
1 แสดงเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
2 มีความสอดคลองกับหัวขอหรือเรื่องที่กำหนด
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
3 แสดงใหผูอื่นรับรูอยางเขาใจ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
4 ผูอื่นเกิดความรูสึกประทับใจในผลงาน
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
ความคิดสรางสรรค (20 คะแนน)
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
5 มีการสรางแนวคิดใหเกิดความแปลกใหมและ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
นาสนใจ
6 มีการตกแตงความงามจากสิ่งที่มองเห็นใน
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
ลักษณะตางๆ
7 แสดงผลงานใหดูแปลกใหมและนาสนใจ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
8 ผลงานแสดงเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางและ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
งดงาม
เทคนิควิธีการทางศิลปะ (20 คะแนน)
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
9 มีการนำอุปกรณศิลปะมาสรางสรรคผลงานได
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
10
11
12

สอดคลองตามหลักการ
ใชเครื่องมือศิลปะเหมาะสมกับงานสอดคลองตาม
+1 +1 +1 +1 +1 +5
หลักการ
มีความถูกตองตามหลักเกณฑของงานศิลปะ เชน สี +1 +1 +1 +1 +1 +5
แสงเงา ความตืน้ ลึก
สรางสรรคงานศิลปะไดอยางอิสระ มีความเชื่อมั่น +1 +1 +1 +1 +1 +5
ในการทำงาน

1.0
1.0
1.0

167

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective
Congruence : IOC) (ตอ)
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC
รายการประเมิน
1 2 3 4 5
การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ (20 คะแนน

13 มีการนำ จุด เสน รูปราง รูปทรง ขนาด สัดสวน
แสงเงา สี พื้นที่วางและจัดภาพ องคประกอบศิลป
รวมเขาดวยกันทำใหความรูสึกกลมกลืน
14 มีการวางหรือจัดระยะองคประกอบศิลปได
สม่ำเสมอ เปนระเบียบ
15 มีการจัดองคประกอบศิลปที่สมดุล เปนเอกภาพ
เดียวกัน
16 มีการเนนจุดสนใจดวยการสรางความแตกตางขึ้น
เพื่อบอกเลาเนื้อหาของผลงาน

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

ความประณีตและเรียบรอย (20 คะแนน)

+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

17
18
19
20

จัดทำผลงานไดสะอาดเรียบรอย
จัดทำผลงานไดมีความสมบูรณ
จัดทำผลงานมีรายละเอียด พิถีพิถัน
สรางสรรคผลงานมีความประณีตและเรียบรอย

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+5
+5
+5
+5
+5
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item
Objective Congruence : IOC)
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC
รายการประเมิน
1 2 3 4
5
1. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีอิสระในการ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
แสดงออก
2. ศิลปะเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอจิตใจของทุกคน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
3. กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนกั เรียนมีอิสระใน
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
การสรางผลงาน
4. คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะชวยให
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
ผลงานศิลปะของนักเรียนสวยงามมากขึ้น
5. การเสนอแนะเกี่ยวกับงานศิลปะแกคนอื่นเปน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
การเรียนรูรวมกัน
6. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
คลาย
7 นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
8. กิจกรรมศิลปะชวยใหมีสมาธิในการเรียนรูมาก +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
ขึ้น
9. นักเรียนชอบวาดภาพ ระบายสี เมื่อมีเวลาวาง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
10. นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรว มกิจกรรมศิลปะ
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการ ฯ
หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขอ
1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
หลักการของโครงการฯ ใหความสำคัญกับ
ธรรมชาติของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน
บุคลกรของโรงเรียนมีสวนรวมดำเนินงาน
โครงการฯ
การจัดกิจกรรมศิลปะเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง
การจัดกิจกรรมศิลปะเนนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางนักเรียนครูผสู อนและผูท รงคุณวุฒิดาน
ศิลปะ
ความสามารถและทักษะดานศิลปะของครูผูสอน
ทักษะและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานศิลปะกับนักเรียน
การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกิจกรรมของ
โครงการฯ
คุณภาพของวัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานศิลปะ
การจัดบอรดนำเสนอผลงานศิลปะของนักเรียน
การประสานงานของครูระหวางจัดกิจกรรมศิลปะ
ความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียนหลัง
สิน้ สุดโครงการฯ
ความมั่นใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพของ
นักเรียน
ความสามารถดานศิลปะของนักเรียนพัฒนาขึ้น
อยางตอเนื่อง
ผลงานศิลปะของนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC
1 2 3 4
5
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5
+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0
1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1
+1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

+5
+5
+5
+5
+5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective
Congruence : IOC)
ขอ

รายการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC
1 2 3 4
5
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0

1

มีการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการฯ

2

หองเรียนศิลปะสะอาดและมีผลงานศิลปะตนแบบสราง
แรงบันดาลใจ

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

3

บทเรียนที่ครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเอง

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

4

ผูบริหารโรงเรียนใหความสำคัญกับการเรียนศิลปะของ +1 +1 +1 +1 +1 +5
นักเรียน

1.0

5

ครูผูสอนมีจำนวนเพียงพอกับความตองการของ
นักเรียน

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและ ผูปกครอง ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item
Objective Congruence : IOC)
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC
รายการประเมิน
1 2 3 4
5
6 วัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะมีเพียงพอ เชน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0
กระดาษวาดภาพ พูกัน สีนำ้ สีเทียน

7

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน)รวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดานศิลปะ

+1 +1 0

+1 +1 +4

0.8

8

สื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต
คอมพิวเตอรแบบพกพา สมารทีวี ในการสรางงาน
ศิลปะที่ทนั สมัยมีเพียงพอ

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

9

การนำเสนอผลงาน และชื่นชมงานของตนเอง
และคนอื่น

+1 +1

+1

+1 +1 +5

1.0

10 การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ หรือนิทรรศการงาน

+1 +1

+1

+1 +1 +5

1.0

ศิลป อยางตอเนื่อง
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและ ผูปกครอง
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขอ
ผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC
รายการประเมิน
1 2 3 4
5
11 การเพิ่มเวลาสอนศิลปะทุกวันเสาร เวลา 9:00 น.+1 +1 0 +1 +1 +4 0.8
11:00 น.

12 มีลามภาษามือสื่อสาร สื่อสารกับนักเรียนตลอด

+1 +1

+1

+1 +1 +5

1.0

13 นักเรียนมั่นใจในการวาดภาพและใชอุปกรณศิลปะ

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

14 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะเพิ่มขึ้น

+1 +1 +1 +1 +1 +5

1.0

กิจกรรม

15 หนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถ +1 +1 0
ของนักเรียน ดานศิลปะ

+1 +1 +5

0.8
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คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร สำเร็จรูป
1. คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
รายละเอียดดังนี้
คาความเชื่อมั่นแบบประเมินโครงการฯ ดานบริบท
ขอที่
1
2
3
4
5

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินโครงการฯ ดานบริบท
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.871
6
.872
.855
7
.865
.893
8
.853
.865
9
.896
.882
10
.853
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .883

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินโครงการฯ ดานปจจัยนำเขา
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินโครงการฯ ดานปจจัยนำเขา
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.951
11
.950
.955
12
.956
.950
13
.951
.958
14
.951
.949
15
.959
.949
16
.949
.949
17
.956
.952
18
.950
.949
19
.949
.959
20
.951
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .955
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คาความเชื่อมั่นแบบประเมินโครงการฯ ดานกระบวนการ

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินโครงการฯ ดานกระบวนการ
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.958
11
.958
.959
12
.958
.966
13
.964
.958
14
.958
.958
15
.958
.958
16
.969
.964
17
.958
.958
18
.965
.958
19
.958
.964
20
.958
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .962

ฉบับที่ 4 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินทั้งฉบับเทากับ .912 รายละเอียด ดังนี้

ขอที่
1
2
3
4
5

คาความเชื่อมั่นแบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนฯ
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.895
6
.890
.939
7
.909
.897
8
.889
.906
9
.893
.896
10
.907
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .912
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คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครอง ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินฯ ทั้งฉบับเทากับ .953 รายละเอียด ดังนี้
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.945
9
.945
.973
10
.950
.945
11
.964
.945
12
.945
.945
13
.945
.945
14
.945
.945
15
.962
.945
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .953

คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินฯ ทั้งฉบับเทากับ 0.931 รายละเอียด ดังนี้
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คาความเชื่อมั่นแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
คาความเชื่อมั่น
ขอที่
คาความเชื่อมั่น
.919
9
.919
.947
10
.928
.922
11
.941
.920
12
.922
.922
13
.921
.924
14
.919
.922
15
.938
.920
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .931
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร สำเร็จรูป
การหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (𝛼𝛼-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ทั้งฉบับและรายดาน
ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น ของแบบประเมินความสอดคลองของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ
ดานบริบท
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.883

10

Item-Total Statistics
Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Deleted

Correlation

Item Deleted

c1

42.7333

7.651

.612

.871

c2

42.5667

7.495

.848

.855

c3

42.7667

8.323

.341

.893

c4

42.5667

7.771

.711

.865

c5

42.6333

8.171

.458

.882

c6

42.6000

7.903

.604

.872

c7

42.6333

7.620

.696

.865

c8

42.6000

7.352

.863

.853

c9

42.6000

8.731

.250

.896

c10

42.6000

7.352

.863

.853
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ดานปจจัยนำเขา
Cronbach's Alpha

N of Items

.955

20

Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Deleted

Correlation

Item Deleted

I11

90.8667

33.223

.780

.951

I12

90.9667

33.964

.551

.955

I13

90.8333

33.178

.839

.950

I14

90.9000

35.266

.338

.958

I15

90.8000

33.062

.933

.949

I21

90.8000

33.062

.933

.949

I22

90.8000

33.062

.933

.949

I23

90.8667

33.361

.750

.952

I24

90.8000

33.062

.933

.949

I25

90.9667

35.413

.286

.959

L31

90.8333

33.178

.839

.950

I32

90.8333

35.040

.430

.956

I33

90.8333

33.316

.808

.951

I34

90.8667

33.223

.780

.951

I35

90.9667

35.413

.286

.959

I41

90.8000

33.062

.933

.949

I42

90.8333

35.040

.430

.956

I43

90.8333

33.178

.839

.950

I44

90.8000

33.062

.933

.949

I45

90.8333

33.247

.823

.951
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินการปฏิบัติของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ดานกระบวนการ
Cronbach's Alpha

N of Items

.962

20

Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Deleted

Correlation

Item Deleted

P11

91.5000

31.776

.872

.958

P12

91.5000

31.914

.840

.959

P13

91.5333

34.326

.284

.966

P14

91.5000

31.776

.872

.958

P15

91.4667

31.706

.959

.958

P21

91.4667

31.706

.959

.958

P22

91.4667

34.120

.379

.964

P23

91.4667

31.706

.959

.958

P24

91.4667

31.706

.959

.958

P25

91.4667

34.120

.379

.964

P31

91.4667

31.706

.959

.958

P32

91.4667

31.706

.959

.958

P33

91.4667

34.120

.379

.964

P34

91.4667

31.706

.959

.958

P35

91.4667

31.706

.959

.958

P41

91.6333

34.861

.150

.969

P42

91.4667

31.706

.959

.958

P43

91.5000

34.259

.319

.965

P44

91.4667

31.706

.959

.958

P45

91.4667

31.706

.959

.958
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น แบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินทั้งฉบับ
Cronbach's Alpha

N of Items

.912

10

Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Deleted

Correlation

Item Deleted

a1

42.9333

9.582

.801

.895

a2

43.0333

11.620

.134

.939

a3

42.8667

10.189

.802

.897

a4

42.9000

10.162

.629

.906

a5

42.8333

10.282

.827

.896

a6

42.9000

9.472

.874

.890

a7

42.9000

10.300

.582

.909

a8

42.8667

9.844

.951

.889

a9

42.9333

9.513

.826

.893

a10

42.8333

10.764

.615

.907
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.953

15

Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Deleted

Correlation

Item Deleted

a1

67.7333

15.789

.977

.945

a2

67.8333

19.523

-.214

.973

a3

67.7333

15.789

.977

.945

a4

67.7333

15.789

.977

.945

b5

67.7333

15.789

.977

.945

b6

67.7333

15.789

.977

.945

b7

67.7333

15.789

.977

.945

b8

67.7333

15.789

.977

.945

c9

67.7333

15.789

.977

.945

c10

67.7333

16.478

.732

.950

c11

67.6667

18.920

-.052

.964

c12

67.7333

15.789

.977

.945

d13

67.7333

15.789

.977

.945

d14

67.7333

15.789

.977

.945

d15

67.6333

18.861

-.023

.962
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

Cronbach's Alpha

N of Items

.931

15

Scale Mean if Item

Scale Variance if Item

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Deleted

Correlation

Item Deleted

a1

66.3667

18.447

.909

.919

a2

66.4333

22.185

-.056

.947

a3

66.3667

18.861

.793

.922

a4

66.4667

18.326

.857

.920

a5

66.3000

19.045

.831

.922

a6

66.4000

18.938

.741

.924

a7

66.3000

19.045

.831

.922

a8

66.4667

18.326

.857

.920

a9

66.3667

18.447

.909

.919

a10

66.3333

19.678

.602

.928

a11

66.3667

21.482

.115

.941

a12

66.3000

19.114

.810

.922

a13

66.4000

18.662

.815

.921

a14

66.3333

18.575

.918

.919

a15

66.2000

21.890

.063

.938
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น แบบประเมินศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.972

3

ANOVA
Sum of Squares
Between People
Within People

df

Mean Square

F

1834.400

4

458.600

66.133

2

33.067

Residual

101.200

8

12.650

Total

167.333

10

16.733

2001.733

14

142.981

Between Items

Total

Sig

2.614

.134

Grand Mean = 82.4667

Intraclass Correlation Coefficient
Intraclass
Correlationa

95% Confidence Interval
Lower Bound

F Test with True Value 0

Upper Bound

Value

df1

df2

Sig

Single Measures

.899b

.614

.988

36.253

4

8

.000

Average Measures

.964c

.827

.996

36.253

4

8

.000

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed.
a. Type A intraclass correlation coefficients using an absolute agreement definition.
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not.
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable otherwise.

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหขอมูล
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร สำเร็จรูป
ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1. ดานบริบท
Position
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

3

9.4

9.4

9.4

2.00

29

90.6

90.6

100.0

Total

32

100.0

100.0

Experience
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

5

15.6

15.6

15.6

2.00

5

15.6

15.6

31.3

3.00

22

68.8

68.8

100.0

Total

32

100.0

100.0

Descriptive Statistics

N
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
TotalC
Valid N (listwise)

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Minimum Maximum
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00

Mean Std. Deviation
4.5625
.50402
4.5312
.50701
4.5937
.49899
4.7500
.43994
4.5313
.50701
4.5313
.50701
4.6562
.48256
4.5937
.49899
4.5937
.49899
4.5937
.49899
4.5938
.23954
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2. ดานปจจัยนำเขา
Position
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

3

9.4

9.4

9.4

2.00

29

90.6

90.6

100.0

Total

32

100.0

100.0

Experience
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

5

15.6

15.6

15.6

2.00

5

15.6

15.6

31.3

3.00

22

68.8

68.8

100.0

Total

32

100.0

100.0

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

TotalIMan

32

4.00

5.00

4.5813

.26572

TotalIMoney

32

4.00

5.00

4.5625

.26609

TotalIMaterial

32

4.00

5.00

4.5688

.30946

TotalIManage

32

4.20

5.00

4.6875

.22683

TotalI

32

4.10

4.95

4.6000

.23349

Valid N (listwise)

32
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2. ดานปจจัยนำเขา(ตอ)
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

I11

32

4.00

5.00

4.6875

.47093

I12

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

I13

32

4.00

5.00

4.4688

.50701

I14

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

I15

32

4.00

5.00

4.6250

.49187

I16

32

4.00

5.00

4.5937

.49899

I17

32

4.00

5.00

4.6250

.49187

I18

32

4.00

5.00

4.5000

.50800

I19

32

4.00

5.00

4.6250

.49187

I20

32

4.00

5.00

4.4688

.50701

I21

32

4.00

5.00

4.5000

.50800

I22

32

4.00

5.00

4.6563

.48256

I23

32

4.00

5.00

4.6250

.49187

I24

32

4.00

5.00

4.5937

.49899

I25

32

4.00

5.00

4.4688

.50701

I26

32

4.00

5.00

4.9062

.29614

I27

32

4.00

5.00

4.8438

.36890

I28

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

I29

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

I30

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

TotalI

32

4.10

4.95

4.6000

.23349

TotalIMan

32

4.00

5.00

4.5813

.26572

TotalIMoney

32

4.00

5.00

4.5625

.26609

TotalIMaterial

32

4.00

5.00

4.5688

.30946

TotalIManage

32

4.20

5.00

4.6875

.22683

Valid N (listwise)

32
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3. ดานกระบวนการ
Position
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

3

9.4

9.4

9.4

2.00

29

90.6

90.6

100.0

Total

32

100.0

100.0

Experience
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

5

15.6

15.6

15.6

2.00

5

15.6

15.6

31.3

3.00

22

68.8

68.8

100.0

Total

32

100.0

100.0

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

TotalPP

32

4.00

5.00

4.5813

.24021

TotalPD

32

4.20

5.00

4.6312

.24421

TotalPC

32

4.00

5.00

4.5500

.29182

totalPAA

32

4.20

5.00

4.6500

.26881

TotalP

32

4.16

5.00

4.6053

.23309

Valid N (listwise)

32
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3. ดานกระบวนการ(ตอ)
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

P11

32

4.00

5.00

4.8125

.39656

P12

32

4.00

5.00

4.5000

.50800

P13

32

4.00

5.00

4.6250

.49187

P14

32

4.00

5.00

4.4375

.50402

P15

32

4.00

5.00

4.5313

.50701

P21

32

4.00

5.00

4.5313

.50701

P22

32

4.00

5.00

4.9062

.29614

P23

32

4.00

5.00

4.5313

.50701

P24

32

4.00

5.00

4.5937

.49899

P25

32

4.00

5.00

4.5937

.49899

P31

32

4.00

5.00

4.5937

.49899

P32

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

P33

32

4.00

5.00

4.4688

.50701

P34

32

4.00

5.00

4.5000

.50800

P35

32

4.00

5.00

4.6250

.49187

P41

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

P42

32

4.00

5.00

4.7188

.45680

P43

32

4.00

5.00

4.5937

.49899

P44

32

4.00

5.00

4.8125

.39656

P45

32

4.00

5.00

4.5625

.50402

TotalPP

32

4.00

5.00

4.5813

.24021

TotalPD

32

4.20

5.00

4.6312

.24421

TotalPC

32

4.00

5.00

4.5500

.29182

totalPAA

32

4.20

5.00

4.6500

.26881

TotalP

32

4.16

5.00

4.6053

.23309

Valid N (listwise)

32
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4. ดานผลผลิต
4.1 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนความสามารถทางศิลปะกอนหลังการรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ โดยใชสถิติทดสอบ Paired Samples Statistics
(ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชติ และ อัจฉรา ชำนิประศาสน, 2555)
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

Pre01
Post01
Pre02
Post02
Pre03
Post03
Pre04
Post04
Pre05
Post05
TotalPre
TotalPost

Mean
8.8611
16.9722
9.0278
16.5278
7.9444
16.7500
8.2500
17.1667
7.8889
17.6389
8.3944
17.0111

N
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Std. Deviation Std. Error Mean
1.64148
.27358
1.29804
.21634
1.40379
.23397
1.34134
.22356
1.88140
.31357
1.27335
.21223
.80623
.13437
1.42428
.23738
.85449
.14242
.99003
.16500
.72425
.12071
.66409
.11068

Paired Samples Correlations

N
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

Pre01 & Post01
Pre02 & Post02
Pre03 & Post03
Pre04 & Post04
Pre05 & Post05
TotalPre & TotalPost

Correlation
36
36
36
36
36
36

.132
.250
.316
.361
-.116
.330

Sig.
.442
.142
.060
.031
.499
.049
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Paired Samples Test

Sig. (2df tailed)

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

Pre01 Post01
Pre02 Post02
Pre03 Post03
Pre04 Post04
Pre05 Post05
TotalPre TotalPost

Paired Differences
t
95% Confidence
Interval of the
Std.
Difference
Std.
Error
Mean Deviation Mean
Lower
Upper
-8.11111 1.95343 .32557
-8.77206 -7.45017 -24.913 35

.000

-7.50000

1.68184

.28031

-8.06905 -6.93095 -26.756 35

.000

-8.80556

1.90967

.31828

-9.45169 -8.15942 -27.666 35

.000

-8.91667

1.36015

.22669

-9.37687 -8.45646 -39.334 35

.000

-9.75000

1.38099

.23017

-10.21726 -9.28274 -42.361 35

.000

-8.61667

.80481

.13413

-8.88897 -8.34436 -64.239 35

.000
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

a1

36

4.00

5.00

4.6389

.48714

a2

36

4.00

5.00

4.6944

.46718

a3

36

4.00

5.00

4.5556

.50395

a4

36

4.00

5.00

4.8889

.31873

a5

36

4.00

5.00

4.8056

.40139

a6

36

4.00

5.00

4.9167

.28031

a7

36

4.00

5.00

4.9444

.23231

a8

36

4.00

5.00

4.7500

.43916

a9

36

4.00

5.00

4.8611

.35074

a10

36

4.00

5.00

4.9167

.28031

Total

36

4.10

5.00

4.7972

.24552

Valid N (listwise)

36
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
status
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

23

63.9

63.9

63.9

2.00

13

36.1

36.1

100.0

Total

36

100.0

100.0

Edu
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

6

16.7

16.7

16.7

2.00

26

72.2

72.2

88.9

3.00

4

11.1

11.1

100.0

Total

36

100.0

100.0

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

a1

36

4.00

5.00

4.6944

.46718

a2

36

4.00

5.00

4.6944

.46718

a3

36

4.00

5.00

4.6111

.49441

a4

36

4.00

5.00

4.8056

.40139

b5

36

4.00

5.00

4.7778

.42164

b6

36

4.00

5.00

4.7778

.42164

b7

36

4.00

5.00

4.8611

.35074

b8

36

4.00

5.00

4.6111

.49441

c9

36

4.00

5.00

4.8611

.35074

c10

36

4.00

5.00

4.6389

.48714

c11

36

4.00

5.00

4.7778

.42164

c12

36

4.00

5.00

4.8889

.31873

d13

36

4.00

5.00

4.8889

.31873

d14

36

4.00

5.00

4.5833

.50000

d15

36

4.00

5.00

4.8889

.31873

Total

36

4.20

5.00

4.7574

.26435

Valid N (listwise)

36
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
Edu
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

20

55.6

55.6

55.6

2.00

16

44.4

44.4

100.0

Total

36

100.0

100.0

Service
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

29

80.6

80.6

80.6

2.00

7

19.4

19.4

100.0

Total

36

100.0

100.0

Why
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

6

16.7

16.7

16.7

2.00

5

13.9

13.9

30.6

3.00

5

13.9

13.9

44.4

4.00

15

41.7

41.7

86.1

5.00

3

8.3

8.3

94.4

6.00

2

5.6

5.6

100.0

Total

36

100.0

100.0
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Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

a1

36

4.00

5.00

4.6667

.47809

a2

36

4.00

5.00

4.7500

.43916

a3

36

4.00

5.00

4.6111

.49441

a4

36

4.00

5.00

4.7500

.43916

b5

36

4.00

5.00

4.8056

.40139

b6

36

4.00

5.00

4.7222

.45426

b7

36

4.00

5.00

4.9444

.23231

b8

36

4.00

5.00

4.6111

.49441

c9

36

4.00

5.00

4.7500

.43916

c10

36

4.00

5.00

4.6944

.46718

c11

36

4.00

5.00

4.7778

.42164

c12

36

4.00

5.00

4.8889

.31873

d13

36

4.00

5.00

4.8611

.35074

d14

36

4.00

5.00

4.8056

.40139

d15

36

4.00

5.00

4.9167

.28031

total

36

4.13

5.00

4.7704

.26013

Valid N (listwise)

36

ภาคผนวก จ
หนังสือราชการและเอกสารประสานงาน
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197

198

199

200

201

202

เอกสารการเผยแพรผลรายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

ที่มา : https://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=177442&bcat_id=16

203

204

205

206

207

208

209

210

ภาคผนวก ฉ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
1.หลักการและเหตุผลของโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย ตลอดช วงชี วิต การสรางสภาพแวดล อมที่เอื้อต อการพั ฒนาและเสริมสร าง
ศักยภาพมนุษย จึงกำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่มีจุดมุงเนนใหผูเรียนไดนำความรูในเชิง
ทฤษฎี สู การปฏิ บั ติ และได รั บประสบการณ จริ ง สามารถนำไปประยุ กต ใช ในการดำเนิ นชี วิ ตได โดย
สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมที่สรางสรรคใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห
การทำงานเปนทีม ความมีน้ำใจตอกัน ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองผานประสบการณตรง
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเปนพื้นฐานที่สำคัญตอการเรียนรูและ
ตอยอดองคความรูชวยใหเกิดความรูใหมและบทบาทของครูผูสอนที่สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใน
การแสวงหาความรู และสร างการเรี ยนรู ด วยตนเอง กิ จกรรมศิ ลปะเป นกิ จกรรมที่ ส งเสริ มความคิ ด
สรางสรรค จินตนาการ และการแสดงออกทั้งงานทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป เนนกระบวนการเรียนรู
โดยลงมื อปฏิ บั ติ ควบคู กั บ ทฤษฎี เพื่ อการพั ฒ นากิ จกรรมการเรี ยนรู การฝ กทั กษะ การส งเสริ ม
ความสามารถด านทั ศนศิ ลป ดนตรี นาฏศิ ลป และแหล งเรี ยนรู ทางศิ ลปะ ภู มิ ป ญญาท องถิ่ น เพื่ อ
เสริมสราง อนุรักษ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยมุงใหพัฒนานักเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพตามความ
ถนัด ความสนใจเปนพื้นฐาน การเรียนรูในชั้นสูงขึ้นตอไป
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียนรูศิลปะไดดี เพราะเปนผูเรียนที่เรียนรูไดดีจากการ
มองเห็น ซึ่งถาไดรับการสงเสริมตามความถนัดและความสนใจโดยเพิ่ มเวลาในการทำกิจกรรม เปนการ
ชดเชยการสูญเสี ยการได ยินจะทำใหมีความถนั ดมากขึ้ น กิจกรรมศิ ลปะสามารถใชเป นพื้ นฐานในการ
ประกอบอาชีพไดซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพิ่มเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและที่สำคัญคือ ควรใหโอกาสนักเรียนไดสะทอน
ผลงานของตนเองได สื่ อสารผ านงานศิ ลปะในรูปแบบและใช เทคนิ คในการสรางผลงานที่หลากหลาย
นำเสนอผานงานทัศนศิลป การวาดรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและเปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการ
ทำงานเป นที ม ดั งนั้ นสถานศึ กษาหรื อผู ปกครองควรสนั บสนุ นให นั กเรี ยนลงมื อปฏิ บั ติงานศิ ลปะใน
สภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ ดานศิลปะแขนงต าง ๆ
การสรางชิ้ นงานให สำเร็ จและมี ความสุ ขในผลงานของตนเอง จากการสำรวจข อมู ลสารสนเทศ ในป
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภพบวา นักเรียนสวนใหญมีความสนใจกิจกรรม
การเรี ยนรู ด านศิ ลปะ แต ขาดความเชื่ อมั่ นในการแสดงออกด านความคิ ดสร างสรรค ขาดการฝ กฝน
ความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของศิลปะ ผลงานศิลปะจึงไมสามารถ
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สื่ อความหมายได ตามวั ตถุ ประสงค รวมทั้ งผลงานยั งขาดองค ประกอบและความสมบู รณ ทางศิ ลปะ
นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแตโรงเรียนไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะที่ชัดเจน
ครูผูสอนศิลปะมีนอย สงผลใหจำนวนนักเรียนที่มีความเปนเลิศทางดานศิลปะมีจำนวนจำกัดดวย และ
เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูในวัยที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งดานรางกาย อารมณ
และสั งคม อยากรู อยากเห็ น มั กมี พฤติ กรรมท าทาย ถ าใช เวลาว างไม เหมาะสมก็ อาจถู กชั กจู งให ทำ
กิจกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาและสูญเสียเวลาวางไปโดยเปลาประโยชนได จากสภาพความตองการและ
ป ญหาดั งกล าวผู บริหารโรงเรียนจึ งได แต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทำโครงการพั ฒนาศั กยภาพด านศิ ลปะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ เพื่อพั ฒนาความสามารถและเสริมสรางเจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมศิลปะของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือทำและเรียนรูไดดี
จากสื่อที่มองเห็นไดอันเปนการสรางความเขมแข็งและเปนการวางรากฐานพัฒนาการทั้งดานอารมณและ
สังคมที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตอไป
2.วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อส งเสริ มความสามารถด านศิ ลปะของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร องทางการได ยิ น ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอกิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
3. เปาหมายของโครงการ
ดานปริมาณ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 36 คน
ดานคุณภาพ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีศักยภาพดานศิลปะและมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมดาน
ศิลปะ
4. ระยะเวลาดำเนินงาน ปการศึกษา 2562 (เมษายน 2562 – เมษายน 2563)
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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6. การดำเนินงาน
แผนการดำเนินโครงการฯ มีดังนี้
ระยะเวลา
กิจกรรม
เมษายน ศึกษาหลักการและแนวคิดจากการวิเคราะหธรรมชาติ
2562
ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ธรรมชาติวิชา
ศิลปศึกษา กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
เมษายน เสนอโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
2562
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมษายน วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวนรวม
2562
ประชุมชี้แจงรายละเอียดจัดทำแผนการดำเนินงาน
พฤษภาคม นำแผนสูการปฏิบัติ ในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
2562
- เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรูดาน
ศิลปะ
พฤษภาคม - ประสานงานผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและแหลงเรียนรู
2562
สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ
นักเรียน
พฤษภาคม - ประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนที่มีความ
2562
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา กอนจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ
มิถุนายน - จัดกิจกรรมศิลปะทุกวันเสาร เวลา 09:00 น.-11:00
2562 –
น. โดยผูปกครองและครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรประจำวัน
เมษายน
มีสวนรวมพรอมทั้งกำกับติดตาม ปรับปรุงแกไขการ
2563
ดำเนินโครงการฯใหเปนตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
เมษายน ประเมินความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียน
2563
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
หลังจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
เมษายน สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ตอบุคลากรและ
2563
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบ
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวพิทุมดี สิงหเสนี
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ
ครูเวรประจำวันทุกคน
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ
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ในการดำเนินงานของโครงการมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาหลักการ แนวคิด กฎหมาย นโยบาย
ธรรมชาติผูเรียนและธรรมชาติวิชาศิลปศึกษา 2) วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวน
รวม 3) นำแผนสูการปฏิบัติ 4) กำกับติดตามและประเมินผล และ 5) สรุปและรายงานผล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
6.1 ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด กฎหมาย นโยบาย ธรรมชาติ ผู เรี ย นและธรรมชาติ วิ ช า
ศิลปศึกษา จัดทำโครงการ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและขออนุมัติเงินดำเนิน
โครงการ
6.2 วางแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะแบบมี ส ว นร ว ม โดยชี้ แ จงทำความเข าใจกั บ
บุคลากรที่เกี่ยวของจัดทำแผนปฏิบัติการ แจงใหผูปกครองและรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขา
รวมโครงการฯ
6.3 นำแผนไปสูปฏิบัติ ดังนี้
6.3.1 จัดหาทรัพยากรสำหรับดำเนินงานโครงการฯ ประกอบดวย
1) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ไดแก สิ่งที่ใชสรางงานศิลปะ เชน กระดาษ พูกัน สีน้ำ สี
ชอลก สีดินสอ โทรทัศนอัจฉริยะหรือสมารททีวี
2) บุ คคลที่ ร วมดำเนิ นโครงการ ได แก ครู ผู สอน ผู ทรงวุ ฒิ ด านศิ ลปะ นั กเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษา ผูปกครองนักเรียนที่รวมโครงการฯ
3) งบประมาณ คาดำเนินการตางๆ ของโครงการฯ เชน คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
สถานที่ศึกษาดูงาน คาพาหนะสำหรับรับ-สงนักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
4) การบริ ห ารจั ด การ ได แ ก การอำนวยความสะดวกในการจั ด กิ จ กรรม การ
ประสานงานผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของกับโครงการฯ การกำกับติดตามอยางตอเนื่องแบบกัลยาณมิตร
5) อาคารสถานที่ ไดแก สถานที่บ ริเวณที่นักเรีย นใชทำกิจ กรรมการเรีย นรูและ
สรางผลงานศิลปะดวยตนเอง เชน ลานเอนกประสงค หองเรียนศิลปะและหองแสดงผลงานศิลปะ
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภหรือแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
6.3.2 ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของและแหลงเรียนรูสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ
นักเรียน ในชุมชนเพื่อถายทอดประสบการณและสรางแรงบันดาลใจดานศิลปะแกนักเรียน มีการนัด
หมายและจัดเตรียมลามภาษามือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
6.3.3 ประเมิ นความสามารถด านศิ ลปะของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร องทางการได ยิ น ระดั บชั้ น
มั ธยมศึ กษา ก อ นจั ด กิ จ กรรมตามโครงการฯ โดยการประเมิ น ศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะ 5 ด า น ซึ่ ง
ประกอบดวย ความสามารถในดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการทางศิลปะ การ
จัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย
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6.3.4 จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพด านศิ ล ปะ ทุ ก วัน เสาร เวลา 09:00 น.-11:00 น.โดย
ผูป กครองและครูเวรประจำวั น มี ส วนรว ม รวมทั้ งสิ้ น 30 ครั้ง และจั ด ทั ศนศึ กษาเพื่ อนำนั กเรีย น
ออกไปเรียนรูนอกสถานที่เกี่ยวกับงานศิลปะ จำนวน 5 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ กับ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ จำนวน 8 ทาน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะ จำนวน 2
ครั้ ง การวิ พากษ วิจ ารณ ชื่ น ชมงานศิล ปะอยางอิ ส ระของตนเองและคนอื่ น มี ร ายละเอีย ดเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณประกอบการเรียนรู ดังนี้
1) เนื ้ อ หาในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภ าพด า นศิ ล ปะ ประกอบด ว ย
พื้ น ฐานการวาดภาพระบายสี การเล น สี เทคนิ ค การไล สี การร า งภาพ การจั ด องค ป ระกอบ
ภาพ ทฤษฎี สี การใชสีตรงขามในการสรางผลงาน เทคนิคการใชสีตามความถนัด สีไม เทคนิคการใชสี
ตามความถนัด สีชอลก เทคนิคการใชสีตามความถนัด สีโปสเตอรและการวาดภาพประกอบเรื่องราว
2) วิ ธี การจั ดการเรียนรู นั กเรียนลงมือปฏิ บั ติและเรียนรูรวมกันโดยมี ครูผู สอนและ
ผูทรงคุณวุฒิสาธิตการสรางผลงาน ตรวจสอบใหคำชี้แนะ และนักเรียนเรียนรู ดังนี้
2.1) ศึกษาบทเรียนจากการอธิบาย สาธิตของครูและผลงานตนแบบของศิลปน
ตาง ๆ จากสื่อออนไลน
2.2) แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานของศิลปะ
2.3) ลงมือปฏิบัติ ใชวัสดุ อุปกรณงานศิลป จนชำนาญ
2.4) การจัดนิทรรศการงานศิลปะ สะทอนผลงานตนเองและคนอื่น
2.5) ศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรู เชน พิพิธภัณฑ นิทรรศการงานศิลปะ
3) สื่อการจัดการเรียนรู สื่อ วัสดุ อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
3.1) ใบความรูและใบงาน
3.2) อุปกรณการวาดภาพระบายสี รูปภาพ ภาพถาย ผลงานตนแบบ
3.3) วีดิโอ ประกอบการเรียนรูดานศิลปะจากสื่อยูทูปและเว็ปไซต
3.4) คอมพิวเตอรและโทรทัศนอัจฉริยะ
3.5) สัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต
6.4 กำกับติด ตามและประเมิน ผลอยา งตอเนื่อง ในการดำเนิน กิจ กรรมตามโครงการฯ
ประเมิ นความสามารถด านศิ ลปะและเจตคติ ของนั กเรียนที่ มี ความบกพร องทางการได ยิ น ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาหลังจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูล การปฏิบัติงานแลวใชขอมูล เพื่อ
การแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลงานเปนไปตามปฏิทินอยางตอเนื่อง
6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯแลว มี
การเขียนรายงานและนำเสนอขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตอไป
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7. การวัดประเมินผลโครงการฯ
ในการวัดและประเมินผล วัดจากความสามารถในสรางสรรคชิ้นงานและเจตคติของนักเรียนที่
มีตอกิจกรรมศิลปะ ดังนี้
7.1) ประเมิ น ความสามารถจากการผลงานที่ นั ก เรี ย นสร า งขึ้ น โดยประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการด า นศิ ล ปะ ประกอบด ว ย เทคนิ ค วิ ธี ก ารทางศิ ล ปะ ความคิ ด สร า งสรรค การสื่ อ
ความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ
7.2) ประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ
7.3) เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล คือ แบบประเมินความสามารถทางศิลปะและ
แบบวัดเจตคติที่มีตอกิจกรรมศิลปะ
7.4) ตัวบงชี้ความสำเร็จของโครงการฯ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
ตัวบงชี้ความสำเร็จ
วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือ
1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย ประเมินผลงานศิลปะ แบบประเมินความสามารถ
เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค การสื่อ
ทางศิลปะ
ความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การ
จัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ
2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมศิลปะ
ประเมินเจตคติ
แบบวัดเจตคติตอกิจกรรม
ศิลปะ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ มีความรู ความเขาใจในการสรางผลงานศิลปะดวยตนเอง
8.2 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ มีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค
การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ
8.3 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดานศิลปะ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่สราง
ขึ้น

218

9. คณะกรรมการดำเนินงาน
9.1 นางสาวปนัดดา
วงคจันตา
9.2 นางสายใจ
สังขพันธ
9.3 นางสาวพินทุมดี
สิงหเสนี
9.4 นางสาวศศิชณา
ดิษฐเจริญ
9.5 นางสาวนฤมล
สุวามิน
9.6 นางศิริลักษณ
ศิริวงศ
9.7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
9.8 ครูเวรประจำวันเสาร ทุกคน

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
ครูชำนาญการพิเศษ ดานศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ ดานศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ ดานคอมพิวเตอรศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานทัศนศิลป สอนประจำโครงการ
วิทยากรรับเชิญ
ครูของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
ที่
1

รูปถาย/ชื่อ-สกุล

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศิลปะลายไทย
จิตรกรรมไทย
การวาดลวดลายกระหนก

กิจกรรม
เทคนิคการใชสีตาม
ความถนัด สี
โปสเตอร

จิตรกรรมไทย
ประติมากรรมไทย

การรางภาพ การจัด
องคประกอบภาพ
และชิ้นงาน

การถายภาพ
และจิตรกรรม

การเลนสี เทคนิค
การไลสี

จิตรกรรมสากล

เทคนิคการใชสีตาม
ความถนัด สีไม

นายธัฐบดินทร บุญเนื่อง
2

นายวีรยุทธ มาสะอาด
3

นายสุรศักดิ์ ตราภูมิ
4

นายชาธร โชคภัทระ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ(ตอ)
ที่
5

รูปถาย/ชื่อ-สกุล

นายลาภ อำไพรัตน
6

นายณรงค จรุงธรรมโชติ
( ขวดแดง ขายหัวเราะ )
7

นายศักดา แซเอียว
( เซีย ไทยรัฐ )
8

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
จิตรกรรมไทย – สากล
การเสนวาดภาพหมือน
เทคนิค สีน้ำมัน สีอะครีลิ
กบนผาใบ

การรางภาพ การจัด
องคประกอบภาพ

จิตรกรรมสากล
การวาดภาพการตูน
นักเขียนการตูนชาวไทย มี
ผลงานการตูนลงในขาย
หัวเราะและมหาสนุก และ
หนังสือพิมพเดลินิวส

การใชสีตรงขามในการ
สรางผลงาน
การวาดภาพประกอบ
เรื่องราว
การสรางความคิด
สรางสรรค

จิตรกรรมสากล
การวาดภาพการตูน
นักเขียนการตูนลอ
การเมือง และ การตูนลอ
การเมืองประจำหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ

การใชสีตรงขามในการ
สรางผลงาน
การวาดภาพประกอบ
เรื่องราว

ทัศนศิลป
การวาดภาพหมือน

นางศิริลักษณ ศิริวงศ

กิจกรรม

พื้นฐานการวาดภาพ
ระบายสี
ทฤษฎีสี
เทคนิคการใชสีตาม
ความถนัด สีชอลก

ภาคผนวก ช
ตัวอยาง รูปภาพกิจกรรมประกอบการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินฯ
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กิจกรรมสีน้ำ

223

กิจกรรมเรียนศิลปะทุกวันเสาร
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กิจกรรมเรียนศิลปะทุกวันเสาร

225

เรียนศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
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ผลงานศิลปะของนักเรียน หัวขอเสนแสนสนุก กอนและหลังรวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ

กอน

กอน

หลัง

หลัง
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กอน

หลัง

228

กอน

หลัง

229

กอน

หลัง

230

ผลงานศิลปะของนักเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนและแปรรูปเปนผลิตภัณฑได

231

232

นักเรียนนำผลงานศิลปะที่สถานีโทรทัศนชอง 34 อัมรินทรทีวี รายการตมยำอัมรินทร
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นักเรียนนำผลงานศิลปะที่สถานีโทรทัศนชอง ONE31รายการผูหญิงทำมาหากิน

ประวัติผูประเมินโครงการ
ชื่อผูศึกษา
นางสาวปนัดดา วงคจันตา
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทีอ่ ยูปจจุบัน 137 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกิจกรรมบำบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2544
ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2549
Cert.(Special Education) จาก Illinois State University. IL, USA
พ.ศ. 2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
พ.ศ. 2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2560
Cert. in Early Intervention for Student with Special Needs.
จาก Saint Louis University, MO,USA
พ.ศ. 2563 Graduate cert.in Applied Behavior Analysis.
จาก University of Northern Colorado, CO,USA
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2542-2544
พ.ศ.2544-2545
พ.ศ.2545-2548
พ.ศ.2549-2553
พ.ศ.2553-2555
พ.ศ.2555-2557
พ.ศ.2557-ปจจุบัน

นักกิจกรรมบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด
อาจารย 1 ระดับ 3
ครู ค.ศ.1
รองผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ผูอำนวยการ

โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค กรุงเทพฯ
ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพฯ
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ผลงาน บทความวิ จยั /วิ ชาการ
2551 สถานภาพและความตองการในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การศึ ก ษาพิ เศษ ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น . วารสารวิ จั ย มข. ฉบั บ มนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 13 ฉบับที่ 11 (ธ.ค.2551) หนา 1236-1241
2551* การศึ ก ษาสภาพการทำปริ ญ ญานิ พ นธ เกี่ ย วกั บ บุ ค คลออทิ ส ติ ก ในประเทศไทย. วารสาร
หลักสูตรและการเรียนการ สอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ( ม.ค.-มิ.ย. 2551 )
หนา 90-97.
2554* การพั ฒ นารู ป แบบการอบรมผู ป กครองของบุ คคลออทิ ส ติ กโดยใช เครื อข ายอิ น เตอร เน็ ต.
วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย. ป
ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2554). หนา 69-81
2554* Developing Electronic-Training Model for Autistic’s Parents Model: ETAP Model.
The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress 19-24 November 2011. The
Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand. A0405.
2563* การพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หนา 44-55.
2563* การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ.
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒน . ปท่ี 9 ฉบับ ที่ 2 (กรกฎาคม-ธัน วาคม
2563). หนา 16-28.
2564* ผลการใชโปรแกรมการสงเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารสุขศึกษา
พลศึกษาและสันทนาการ. ปที่ 48 เลมที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
2564* รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ. วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต. ปที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564.
* หมายถึง เปนผูวิจัยหลัก

