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บทคัดยอ 

 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือประเมินโครงการฯ ดาน
บริบท 2) เพ่ือประเมินโครงการฯ ดานปจจัยนำเขา 3) เพ่ือประเมินโครงการฯ ดานกระบวนการ 4) เพ่ือประเมิน
โครงการฯ ดานผลผลิต และ 5) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ ที่มีตอโครงการฯ กลุมเปาหมาย เลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ คือ เปนบุคคลท่ีเขารวมโครงการฯ 

ไดแก ครูผูสอน จำนวน 32 คน นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา จำนวน 36 คน และ
ผูปกครองของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ จำนวน 36  คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณคา 5 

ระดับ แบบประเมินความสามารถดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน แบบวัดเจตคติและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช คือ สถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที 

(t-test)   

ผลการประเมิน มีดังนี้ 
 1) ผลการประเมินดานบริบท โดยภาพรวมมีความสอดคลองของวัตถุประสงคกกับบริบทท่ีเก่ียวของ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.59, σ =.24) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย วัตถุประสงคของโครงการฯ
สอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.75, σ =.44) 

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.66, S.D. = .48)  

    2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.60, σ 

=.23) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.60, σ 

=.23) คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.58, σ=.27)   

 3) ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.61, σ 

=.23) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย   การปรับปรุงแกไข (Action)อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.65, 



ข 
 

σ =.27) รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) 

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.55, σ =.29)   

 4) ผลการประเมินดานผลผลิต โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความสามารถทางศิลปะกอนและหลังการเขา
รวมโครงการฯ แตกตางกันมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสามารถหลังเขารวมโครงการฯ สูงกวากอนเขา
รวมโครงการฯ ทุกดาน และนักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมศิลปะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (μ =4.80, σ =.25)  

 5) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ โดยภาพรวมพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอการ
ดำเนินโครงการฯ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.76, σ =.26) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย ผูปกครอง
มีความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณและกระบวนการทางศิลปะท่ีสูงข้ึน นักเรียนมีความ
ม่ันใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพและหนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียน
อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.89, σ=.32) คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณดานผลงาน
ศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนไดศึกษา สังเกต จากสถานการณจริง อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.86, σ= .35) 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.78, σ =.26) เม่ือพิจารณารายขอ
เรียงลำดับจากมากไปหานอย นักเรียนพึงพอใจท่ีมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน) มารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ 
อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.94, σ =.23) รองลงมาคือ หนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถ
ดานศิลปะของนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.92, σ =.28)คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือมีลามภาษามือสื่อสารกับ
นักเรียนตลอดกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.89, σ =.32) 
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ผูวิจัยขอมอบความดีของการประเมินโครงการฯ นี้ แด บุพการี บูรพาจารย  

ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูมีสวนรวมทุกคน               

ที่มีสวนทำใหการประเมินโครงการฯ สำเร็จลงดวยดีและเกิดประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 ปจจุบันเปนยุคที ่สังคมมีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยทุกคนตองพึ ่งตนเอง 

และเรียนรูที่จะดำเนินชีวิตดวยตนเองอยางอิสระ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสำคัญตอการจัด

การศึกษาเพื่อสรางความเทาเทียมและโอกาสทางสังคมของประชาชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึง

เปนบทบาทสำคัญที่สถานศึกษาทุกแหงตองดำเนินงานอยางมีคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในประเทศไทย มุงเนนใหผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐาน

ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม (เมฆินทร เมธาวิกูล, 2562) สนับสนุน

ทรัพยากรการเรียนรู ปรับโครงสรางเวลาเรียนและสงเสริมครูใหจัดการเรียนรูสอดคลองกับความ

แตกตางตามศักยภาพสำหรับนักเรียนรายบุคคล จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความ

ชวยเหลืออื ่นใดทางการศึกษา โดยไมลดมาตรฐานการศึกษาใหแกนักเรียนที่มีความพิการ (ศศิวิมล  

คงสุวรรณ และเบญจมาภรณ ไชย, 2563) เพื่อชวยพัฒนาใหผูเรียนอานออกเขียนไดมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพซึ่งมีผลตอความเขาใจคุณคา 

และคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปน

พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได ในปการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด

นโยบายใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขในการลงมือปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูดวย

ตนเองจากกิจกรรมสรางสรรคที่หลากหลายมากขึ้น ตามความถนัด ความสนใจและความตองการท้ัง

ในหองเรียนและนอกเวลาเรียน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558) 

 จากการศึกษาดานสมองโดยการทดลองใชเครื่องมือทางระบบประสาทวิทยาที่ทันสมัยของ 

Chamberlain, McManus, Brunswick, Rankin, Riley, & Kanai (2014) พบวา ศิลปะเปนผลงาน

ของความคิดสรางสรรคและการสังเกตของมนุษยที่แสดงออกผานการปฏิบัติ โดยคนที่มีความคิด

สรางสรรคจะมีความโดดเดนของสมองทั้งสองซีก การไดอยูในภาพแวดลอมหรือมีประสบการณรวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี ่ยวชาญดานศิลปะแขนงตาง ๆ เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่สมองสวน

สรางสรรค การทรงตัว การเคลื่อนไหว การควบคุมความรูสึก การรับรูความสุข ความเขาใจอารมณ

ของตนเอง ซึ่งมีผลตอสมองสวนความจำ โดยเฉพาะความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็น (Visual-

Spatial Memories) ดังนั ้นสถานศึกษาหรือผู ปกครองควรสนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถ 
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และทักษะทางศิลปะ โดยการลงมือปฏิบัติงานศิลปะในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทางการเห็น  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การสรางชิ้นงานใหสำเร็จและมีความสุข

ในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Lida (2019) ที่คนพบวาประสบการณดานศิลปะ

ในชวงวัยเรียนสงผลถึงความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตวัยผูใหญของคนญี่ปุนดวย 

 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนท่ีสื่อสารผานการเคลื่อนไหวของรางกาย 

ใบหนา มือ นิ้วมือ ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวท่ีละเอียดและมีความสุขจากสิ่งท่ีมองเห็นไดดวยตา การสอน

ท่ีเนนลงมือปฏิบัติและจากสื่อท่ีมองเห็นได เชน ภาพวาด ภาพถาย แผนภูมิ วีดิโอ ซ่ึงชดเชยการสูญเสีย

การไดย ิน (Oppong, 2003; Vernon, & Coley, 2011) นักเร ียนที ่ม ีความบกพรองทางการได ยิน  

จึงมีความถนัดทางศิลปะ โดยทำเปนกิจกรรมยามวางและสามารถใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ไดซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพิ่มเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคณุวฒุิ 

เพื่อใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและที่สำคัญควรใหโอกาสนักเรียนไดสะทอนผลงานของ

ตนเองได  สื่อสารผานงานศิลปะหรือการวาดรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูในชั้นเรียนและเปน

เครื่องมือพัฒนาทักษะทางศิลปะไดเปนอยางดี (Easterbrooks, & Stoner, 2006; Obosu, 2012) 

 จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 

พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา รอยละ 76 มีความสนใจกิจกรรม

การเรียนรูดานศิลปะ แตขาดความเชื่อม่ันในการแสดงออกดานความคิดสรางสรรค ขาดแรงบันดาลใจ

ในการสรางงานศิลปะ ขาดการฝกฝนความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของ

ศิลปะทำใหผลงานศิลปะท่ีสรางข้ึนไมสามารถสื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค รวมท้ังผลงานยังขาด

องคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะ นอกจากนี้นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแต

โรงเรียนไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะที่ชัดเจน  ครูสอนศิลปะมีไมเพียงพอ สงผลใหนักเรียน  

ที่มีความเปนเลิศทางดานศิลปะมีจำนวนนอย (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, 2561)  

ดวยจุดออนดังกลาว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ” ขึ้น เพื่อสงเสริมศักยภาพดานศิลปะแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือทำดวยตนเอง สื่อสารโดยใชภาษามือ 

ใหเรียนรูจากสื่อท่ีมองเห็นได เชน ภาพถาย ภาพวาด คลิปวีดิโอ เสน แผนภูมิ สีสัน แสงเงา รวมท้ังสื่อ

เทคโนโลยี ซึ ่งอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี ่ยวของรวมถึงผู เชี ่ยวชาญดานศิลปะในชุมชน  

เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิดและประสบการณดวยตนเอง ใชเวลาศึกษา

งานศิลปะจากการไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ สนทนาแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ

แขนงตาง ๆ เชื ่อมโยงงานศิลปะสูการเรียนรู ศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนการสรางความเขาใจ นำเสนอ

ความคิดผานชิ้นงานอยางมีความหมายเพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงการท่ีจะทราบ
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วาโครงการที่จัดทำขึ้นประสบความสำเร็จสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม จำเปนอยาง

ยิ่งที่ตองมีการประเมินโครงการซึ่งเปนกระบวนการวัดหรือตรวจสอบเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เปน

ประโยชนประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)  

 การประเมินนำไปสูการปรับปรุงในหลายๆ เรื่องรวมท้ังคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู

และการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน ผูกำหนดนโยบายและนักวิจัยทุกแหงเนนย้ำถึงความ

จำเปนในการประเมินซึ่งชวยในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการ

พัฒนาคุณภาพ การประเมินเปนงานสำคัญที่ขึ ้นอยูกับวัตถุประสงคที่แตกตางกันรวมถึงการปรับปรุง 

ดานการบริหารจัดการทุกเรื่อง การประเมินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของโรงเรียนใหความสำคัญกับ

การประเม ินที ่ครอบคลุมทุกด านรวมทั ้งผลกระทบท่ีเก ี ่ยวข อง การประเม ิน (Evaluation)  

เปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินเพื่อมุงไปสูจุดหมาย

(Goal) ของการพัฒนาคุณคา สิ่งที่ประเมินอาจมีระดับที่แตกตางกัน ไดแก ทรัพยากร กิจกรรม 

แผนงาน แผน หนวยงาน สถาบัน องคกร และสังคม ซ่ึงเปนระดับสูงสุด การวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตั้งอยูบนหลักการท่ีวาโครงการเปนกิจกรรมท่ีมีระบบแบบแผน ซ่ึงมุงท่ีจะบรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนด

ไว  โดยมีเป าหมายในการนำผลการประเม ินไปใช ประโยชนต อระบบการบร ิหารโครงการ 

และสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งสัมพันธกับระบบ โครงการที่ประสบความสำเร็จจึงตองมีองคประกอบท่ี

สอดคลองกันระหวางบริบท ปจจัยนำเขา การดำเนินงานและผลที่ไดรับ (เชาว อินใย, 2553; บุญมี 

พันธไทย, 2554; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2556 และพิสณุ ฟองศรี, 2556) ความเหมาะสมของผล

ที ่ไดร ับยอมอยู บนพื ้นฐานของความเหมาะสมของบริบท ปจจัยเบื ้องตน และการดำเนินงาน 

ตามลำดับ สวนความเหมาะสมของผลที่ไดนั้นสามารถประเมินจากตัวบงชี้สำคัญ คือ ประสิทธิผล

(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ ่งแบงเปน 1) ประสิทธิภาพภายใน เปนผลของ

โครงการจากความสัมพันธระหวางปจจัยเบื้องตนกับผลผลิตของโครงการโดยตรง และ2) ประสิทธิภาพ

ภายนอก เปนการศึกษาคุณคาของผลผลิต (Output) ที่สนองตอสิ่งแวดลอมภายนอกของโครงการ เชน 

ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้การประเมินโครงการใด ๆ นั้นควรประเมินทั้งโครงการ 

ประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต ซึ่งจะทำใหผูมีสวนเกี่ยวของ

สามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการทราบความเหมาะสมและเพียงพอของ

ทรัพยากรในการดำเนินงาน ผูบริหารสามารถนำสารสนเทศจากการประเมินไปใชประกอบการ

ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางกลยุทธและแผนงานในประเด็นที่เกี่ยวของ (บุญมี พันธไทย, 2554,  

ศรีสุดา วงศวิเศษกุลและเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ, 2556)  

 Stufflebeam, & Shinkfield (2007) ไดนำเสนอใหนำรูปแบบซิปป (CIPP Model) ไปใช

ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และโครงการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมการประเมินความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคบริบท (Context) การประเมินความเหมาะสมของปจจัยนำเขา (Input) ไดแก 
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ทรัพยากร บุคคล งบประมาณ การบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม การประเมินดานกระบวนการ

(Process) ไดแก การวางแผน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุง

แกไขการดำเนินงานอยางเปนระบบ การประเมินผลผลิต (Product) ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการดำเนิน

โครงการและสะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จ เชน ผลที่เกิดกับผูเรียน เปนตน ทั้งนี้เพื ่อนำไปสูการ

ตัดสินใจวาจะดำเนินโครงการตอไปหรือไม ซึ่งจากการศึกษาของ Aziz, Mahmood, & Rehman, 

(2018) พบวา การนำรูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebeam มาใชในการ

ประเมินโดยผูประเมินใชรูปแบบการประเมินเปนแนวทางท่ีถายโยงระบบความสัมพันธมาจากแนวคิด

เชิงทฤษฎีการประเมินสู การปฏิบัติ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและติดตาม

ความกาวหนาของโรงเรียนไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการได โดยพบวาสามารถใชไดกับท้ัง

ประเภทของการประเมิน ผลรวมและการสรางสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับโมเดลนี้คือใหมุมมองแบบองค

รวมของทุกองคประกอบโดยการประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต จากทุกมุม

สงผลใหแบบการประเมินนี้สามารถทำไดอยางเปนระบบ ตอบสนองความตองการทั่วไปของการ

ประเมิน องคประกอบที่สำคัญแตกตางจากโมเดลอื่น ๆ คือ เนนบริบทซึ่งมีความสัมพันธการประเมิน

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตอเนื่องกัน 

 ดังนั้น ผูประเมินในฐานะผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงไดเลือก

รูปแบบซิปป (CIPP Model) มาใชเปนแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

ซึ่งประกอบดวยการประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) ดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: 

I) ดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) และดานผลผลิต (Product Evaluation: P) ตลอดจน

ประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเก่ียวกับการ

ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

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 
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 2.4 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต  

 2.5 เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

3. ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้  

 3.1 กลุมเปาหมาย 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กำหนดกลุมเปาหมายตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้  

  3.1.1 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

    1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 

2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  3.1.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา (Input)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

    1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 

2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  3.1.3 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ (Process)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  
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    1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 

2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  3.1.4 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต (Product)  

  กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง จำนวน 36 คน โดยมีเกณฑ คือ 

    1) เปนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562  

    2) เปนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

  3.1.5 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง  

  กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง โดยมีเกณฑ คือ 

    1) นักเรียน เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เขา

รวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน   

    2) ผูปกครอง เปนผูปกครองของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น

มัธยมศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 

จำนวน 36 คน 

 3.2 ขอบเขตเนื้อหา  

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมการ

ประเมินตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ทั้ง 4 ดาน และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและ

นักเรียนท่ีรวมโครงการฯท่ีมีตอโครงการฯ ดังนี้ 

  1) ดานบริบท (Context) คือ การประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ

กับบริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความตองการจำเปนของนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและผูเก่ียวของ 

  2) ดานปจจัยนำเขา (Input) คือ การประเมินความเหมาะสมของดานปจจัยนำเขาของ

โครงการฯ ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ สถานท่ีในการดำเนินโครงการฯ 
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  3) ดานกระบวนการ (Process) คือ การประเมินระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกำหนด

ไวในโครงการฯ ไดแก กระบวนการการวางแผน (Plan) การดำเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) 

และการปรับปรุงแกไข (Action)  

  4) ดานผลผลิต (Product) คือ การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯซ่ึง

กำหนดใหผลที ่เกิดกับนักเรียน ประกอบดวย ศักยภาพดานศิลปะ ในดานเทคนิควิธีการทางศิลปะ 

ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือ

การจัดภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

  5) การประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่รวมโครงการฯที่มีตอการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการฯ 

 3.3 ตัวแปรท่ีประเมิน   

  ตัวแปรท่ีประเมิน คือ  

  1) ดานบริบท ไดแก ระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯกับบริบทท่ี

เก่ียวของ  

  2) ดานปจจัยนำเขา ไดแก ระดับความเหมาะสมดานบุคลากร งบประมาณ สื่ออุปกรณ 

สถานท่ีและการบริหารจัดการ 

  3) ดานกระบวนการ ไดแก ระดับการปฏิบัติการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบ

และการปรับปรุงแกไข 

  4) ดานผลผลิตของโครงการฯ ไดแก ระดับความสามารถทางศิลปะและเจตคติของ

นักเรียนฯ หลังดำเนินโครงการฯ 

  5) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอการดำเนินโครงการฯ  

 3.4 ระยะเวลาในการประเมิน   

  ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 

 3.5 สถานท่ีทำการประเมิน 

  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ  

 การประเมินครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง 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

ความสามารถทางศิลปะและแบบประเมินเจตคติท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

 4.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการฯ พิจารณาและตัดสินคุณคา 

ของโครงการ โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจที ่ตอ

โครงการฯ  

  รูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) ประกอบดวย การประเมิน 4 ดาน คือ  

การประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) การประเมินดานปจจัยนำเขา(Input Evaluation: 

I) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) และการประเมินดานผลผลิต (Product 

Evaluation: P) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.2.1 การประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) หมายถึง กระบวนการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ กับกฎหมาย 

นโยบายที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน รวมท้ังความตองการจำเปนของนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการไดยินและผูเก่ียวของ เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงคโครงการฯ  

  4.2.2 การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) หมายถึง กระบวนการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการฯ 

ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ สถานท่ีในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ กอนดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับวิธีดำเนินโครงการฯ 
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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 ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื ่อตัดสินใจในการนำ

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 ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมินผล

งานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตามประเด็น การสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค 

เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย 

หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

     4.2.4.2 เจตคติท่ีมีตอกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ หมายถึง สภาพ

ความรูสึกของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีตอการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ หลังสิ้นสุดโครงการฯ 

 4.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางบวกตอการดำเนินโครงการฯ ของผูปกครอง

และนักเรียน หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 4.4 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงปท่ี 6 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 และเขา

รวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 4.5 ผูปกครอง หมายถึง พอ แมหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปกครองหรือดูแลนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินท่ีเขารวมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
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ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ในปการศึกษา 2562 

 4.6 ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรซึ่งทำหนาที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562  

 4.7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการยอมรับวามีความรูความสามารถ 

ประสบการณและผลงานทางศิลปะ ดานจิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลปในเชิงประจักษ 

 4.8 ลามภาษามือ หมายถึง บุคคลซึ่งทำหนาท่ีถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสื่อสารไปยังผูรับ

สารซึ่งในการประเมินโครงการฯ นี้เปนการถายทอดจากภาษาพูดเปนภาษามือหรือจากภาษามือเปน

ภาษาพูด ระหวางผูท่ีมีระดับการไดยินปกติท่ีสื่อสารดวยภาษาพูดกับผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับหูหนวกท่ีสื่อสารดวยภาษามือ 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินโครงการฯครั้งนี้ คือ 

 5.1 ไดขอมูลและสารสนเทศของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที ่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจดำเนินงานขยายโครงการฯ ตอไปหรือยุติโครงการฯ 

 5.2 ไดขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองของโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ     

 5.3 ไดแนวทางในการประเมินโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินอ่ืน ๆ ตอไป                                  

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

ในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ีวของตามลำดับ ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน     

  1.1 ความหมายและความสำคัญ 

  1.2 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

 2. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ   

  2.1 ความหมายและความสำคัญ 

  2.2 การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะในสถานศึกษา 

2.3 การพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 3. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

  3.1 ความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ 

  3.2 ประเภทและรูปแบบของการประเมินโครงการ 

  3.3 การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP Model 

3.4 ข้ันตอนการประเมินและการเขียนรายงานโครงการ 

 4. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 5. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ               

 6. สาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง                   

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 8. กรอบแนวคิดการประเมิน  

 

1. การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                

  1.1 ความหมายและความสำคัญ 

 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทาง

การศึกษา พ.ศ. 2552 ไดกำหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษาไว 9 ประเภท 

โดยระบุวา บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอย

จนถึงหูหนวก ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) 
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 1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูดผาน

ทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสียการ

ไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 

 2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดยินเหลืออยูเพียงพอท่ีจะไดยินการพูดผานทางการได

ยิน โดยท่ัวไปจะใสเครื่องชวยฟง ซ่ึงหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยินนอยกวา 90  

เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล 

 ประเทศไทยมีบุคคลท่ีบกพรองทางการไดยินข้ึนทะเบียนคนพิการ จำนวน 352,503 คน   

คิดเปนรอยละ 18.40 หรือ หนึ่งในหาของความพิการท้ังหมด(กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

คนพิการ, 2561) โดย นักเรียนเกิดใหมประมาณ 2 ถึง 3 ใน 1,000 คน เปนนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินเชนเดียวกับขอมูลของสถาบันแหงชาติดานบกพรองทางการไดยินและความ

บกพรองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ (National Institute on Deafness and Other Communication 

Disorders: NIDCD, 2015) พบวา ประมาณ 2 ถึง 3 ใน 1,000 คน ของคนท่ีเกิดใหมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา จะมีหูขางหนึ่งหรือท้ังสองขางสูญเสียการไดยินและนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยินมากกวารอยละ 90 เกิดจากพอแมท่ีมีการไดยิน  

 สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (National 

Technical Institute for the Deaf: NTID, 2018) ส ัง เคราะห ผลการวิจ ัยด านน ัก เร ียน ที ่ม ี

ความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งเปนความกาวหนาของวิธีการจัดการศึกษาของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินกำลังไดรับการศึกษา การวิจัยลาสุดแสดงใหเห็นวาควรมีลามท่ีมีคุณภาพ 

ในชั้นเรียนรวม นักการศึกษาจำเปนตองเขาใจวานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมีการเรียนรู

และกระบวนการนับสงขอมูลของสมองมีความแตกตางกับเพ่ือนนักเรียนท่ีมีการไดยินในวัยเดียวกัน 

NTID นำเสนอวานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเปนนักเรียนท่ีเรียนรูจากการมองเห็น

(Visual learner) และมีความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็นดีมาก (Visual-spatial memories)  

ครูควรมีการจัดการเรียนรูผานสื่อการสอนที ่เป นรูปภาพ ภาพถาย ภาพเคลื ่อนไหว แผนภูม ิ 

ไดอะแกรมหรือสื ่อที่ทำใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมองและ ทำความเขาใจได 

ทักษะดานทัศนศิลปเปนพื้นฐานการสรางองคความรู รวบรวมขอมูลดวยตนเองของนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน แตก็พบวานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและหูตึงมีปญหาการ

จำลำดับหรือเรียงลำดับกอนหลัง (Sequential memory)  

 Marschark and Spencer (2016) ศึกษานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน นักเรียน

หูตึง หลายพันคนอายุระหวาง 5 ขวบ จนถึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เนเธอรแลนด 

อังกฤษสกอตแลนดและในวิทยาเขตสถาบันวิจัยในรัฐนิวยอรก กำหนดวิธีการท่ีพวกเขาไดรับความรู

ใหม วิธีจัดการความรูท่ีมีความเขาใจในความรูและวิธีการสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ โดยศึกษาทุกอยางท่ี



13 
 

เก่ียวของกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เชน การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา 

สมรรถนะความจำเม่ือเขารวมชั้นเรียนท่ีสอนโดย ครูที่มีความบกพรองทางการไดยินและครูที่มีการ

ไดยิน พบวา นักเรียนที่มีการไดยินทั่วไปการรับขอมูลเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหล เหมือนสายน้ำ

ตอเนื่องจากเสียงท่ีไดยินท้ังตั้งใจหรือไมตั้งใจฟง ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ไมมีโอกาสเรียนรูผานการไดยินแตเขาก็จะมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางออกไป ครูผู สอนจึงควร

ตระหนักวานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีเรียนในชั้นเรียนอาจไมเขาใจหรือรูสิ่งท่ีครูสอน

เปนเรื่องเดียวกันหรือเรียนรูแบบเดียวกับนักเรียนที่ไดยิน เปนเวลาหลายสิบปที่ความคาดหวังของ

การศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินต่ำกวาเพ่ือนท่ีมีการไดยิน ประมาณรอยละ 50 

ของนักเรียนท่ี มีความบกพรองทางการไดยินและคนหูตึงท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ในสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการอานต่ำกวา นักเรียนท่ีมีการไดยินระดับชั้นประถมศึกษาปท่ีสี่ 

ท้ังนี้ Marschark and Spencer (2016) นำเสนอผลการสังเคราะหการวิจัยดานนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ดังนี้  

 1) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่มีสมรรถนะดีท่ีดานการศึกษามักเปนคนที่

พอแมเคยสื่อสารกับ นักเรียนเหลานี้ตั้งแตอายุยังนอย 

 2) นักเรียนที ่ใชภาษาทาทางในชวงแรกของชีว ิตจะสามารถทำภาษามือไดดีกวา

นักเรียนท่ีเริ่มทำภาษาทาทางตอนมาโรงเรียน  

 3) ทักษะภาษาในชวงแรกเริ่มของชีวิต ท้ังภาษามือและภาษาพูดมีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการอานเม่ือโตข้ึน 

 4) ความยากลำบากในการอานของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินสวนใหญสะทอน

จากความยากลำบากในการทำความเขาใจภาษามือ 

 5) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและบกพรองทางการไดยินในระดับมากเม่ือเขา

โรงเรียน มีความรูในเรื่องเก่ียวกับโลก มโนมติของจำนวน และทักษะการแกปญหา ซ่ึงไมใชแคทักษะ

ภาษาเทานั้นท่ีลาชากวานักเรียนท่ีมีการไดยิน 

 6) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไมเคยเรียนรู คิด หรือเขาใจในลักษณะเดียวกับ

นักเรียนท่ีมีการไดยิน เรียนรู คิด หรือเขาใจ 

 สรุปนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คือ นักเรียนท่ีสูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึง

นอยจนถึงหูหนวก ระดับการไดยินตั้งตอ 26-90 เดซิเบล เปนผูเรียนท่ีเรียนรูจากการมองเห็น (Visual 

learner) และมีความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็นดีมาก (Visual-spatial memories) ครูควรมีการ

จัดการเรียนรูผานสื่อการสอนที่เปนรูปภาพ ภาพถาย ภาพเคลื ่อนไหว แผนภูมิ ไดอะแกรมและ

สื่อสารกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดวยภาษามือเพื่อทำความเขาใจกับเนื้อหาสาระ

พ้ืนฐานเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง 
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  1.2 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน     

 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในประเทศไทย 

ไดรับการสนับสนุนสงเสรมิจากภาครัฐเปนอยางดีโดยมีกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของรองรับ ทำให

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยอยูบนฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมายและมุงเนนพัฒนา

ความสามารถ ผูเรียนตามความแตกตางของแตละบุคคล เพ่ือใหเติบโตท้ังรางกาย อารมณ สังคมและ

สติปญญาเปนฐานะพลเมืองท่ีดี มีอาชีพท่ีม่ันคง สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทา

เทียมกับผูอ่ืนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ไดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยใหสถานศึกษา ปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพรางกาย 

จิตใจ และความสามารถของผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู วิธีการ

สอนท่ีแตกตางจากนักเรียนท่ัวไป เชน การใชภาษามือและสื่อท่ีเนนการมองเห็นดวยตา รวมท้ังการวัด

ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับความตองการจำเปนของแตละบุคคลซ่ึงระบุไวในแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program: IEP) ของผูเรียนรายบุคคล ท้ังนี้โดย

สงเสริมใหภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในป

การศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ได กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เพ่ือใหโรงเรียนจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนการเตรียมพรอมสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษ

ท่ี 21 รวมท้ังสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหผู เรียนมีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยกำหนดใหกิจกรรมลดเวลาเรียน คือ กิจกรรมการเรียนรูท่ีปรับบทบาทของครูจากการเปนผูอธิบายให

ความรู เปนผูอำนวยความสะดวก สงเสริมการเรียนรูแบบตั้งคำถามท่ีทาทายความสามารถและกระตุนให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู 

และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังในรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม สวนกิจกรรมเพ่ิมเวลารูเปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานการลงมือ

ปฏิบัติจริง  มีประสบการณตรง คิดวิเคราะห ทำงานเปนทีม และเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุขจาก

กิจกรรมสรางสรรคท่ีหลากหลาย โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนา 4H คือ พัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ 

(Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีนำมาออกแบบ

กิจกรรมเนนตัวชี้วัดท่ีเปนกระบวนการ โดยดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ความกาวหนาของ

ผูเรียน และนำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินการผานตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษา

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูเก่ียวของ เพ่ือรายงานผลใหผูเรียน ผูปกครอง  
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และผูเก่ียวของทราบ และมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน รวมท้ังครูนำผลการประเมินมาปรับการจัด

กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดเปนชั่วโมงเฉพาะในชวงเวลาทายของแตละวัน หรือจัดในชวงเวลาอ่ืน

ตามบริบทของสถานศึกษา กิจกรรมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมท่ีกำหนดใหเรียน เปนกิจกรรมท่ี

เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตองรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ หลังจากผูเรียนเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา

แลวจะไดรับการฝกปฏิบัติ มีประสบการณตรง และมีความสุขกับการเรียนรูผานกิจกรรม 2) กิจกรรมท่ี

เลือกเรียน เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนเลือกหรือ กิจกรรมท่ีออกแบบโดยผูเรียนเพ่ือตอบสนองความสนใจ 

ความตองการของตนเอง  โดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางกาย จิตใจ สังคม และปญญา 

โดยผานการทำกิจกรรมพัฒนา 4H (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558) 

 กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ครูมีความยืดหยุนมีการปรับหลักสูตร วิธีการสอน การประเมินผล

ความกาวหนาดวยความเขาใจ การสงเสริมความสามารถทางศิลปะ สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน

ซ่ึงเรียนรูผานการมองเห็น (Visual learner) และการลงมือปฏิบัติ เนื้อหาการเรียนรูปรับตามความ

ตองการของนักเรียนและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ครูผูสอน ครอบคลุมหลักสูตรของ

สถานศึกษา  

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ นักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีรัฐตองจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนเปนเครื่องมือท่ี

จะนำพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคและมีสมรรถนะสำคัญท่ีสถานศึกษาตองการใหเกิดแกผูเรียน การจัดการเรียนรูศิลปศึกษา

เปนรายวิชาหนึ่งท่ีรัฐกำหนดใหนักเรียนไดเรียนรูเพ่ือพัฒนาดานอารมณ สังคม สติปญญาและ

สุนทรียภาพ ซ่ึงเปนรากฐานการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 การกำหนดจุดมุงหมายและจัดการเรียนรู 

 การกำหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาความถนัดทางศิลปะ (Talented artists) เปนสิ่งท่ีครู

ควรคำนึงถึงเพ่ือใหนักเรียนสามารถตอยอดทักษะไปสูการเปนศิลปนมืออาชีพหรือผูทรงคุณวุฒิดาน

ศิลปะแขนงตาง ๆ ในอนาคต Hope (2009) เสนอใหตั้งวัตถุประสงคตามแนวคิดอนุกรมวิธาน    

ของ Bloom ชวยใหครูเขาใจการออกแบบและการประเมินการเรียนรู ซ่ึงสรางข้ึนเพื ่อใหบรรลุ

เปาหมายผลลัพธของชั้นเรียนหรือหลักสูตรการศึกษา ชวยในการสรางกลยุทธ พัฒนาแบบฝกหัด 

เครื่องมือสำหรับการนำเสนอเนื้อหา ในขณะเดียวกันก็ตองมีการประเมินอยางชัดเจนในระดับความรูท่ี

เราตองการประเมินครูศิลปศึกษาควรกำหนดจุดมุงหมายการสงเสริมศักยภาพดานศิลปศึกษาชัดเจน 

ตามอนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จนนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท้ัง 3 ดาน 

คือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
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 อนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

 ครูผู สอนศิลปศึกษา ตลอดจนนักออกแบบการเรียนการสอนและผู เกี ่ยวของกับ

การศึกษา การเรียนการสอนท่ีจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองกำหนด

จุดมุงหมายใหชัดเจน และไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยา

พ้ืนฐานวามนุษยจะเกิดการเรียนรูใน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัย

(Anderson  et al, 2001) รายละเอียดดังนี้ โดยในแตละดานจะมีการจำแนกระดับความสามารถ  

จากต่ำสุดไปถึงสูงสุด ไดแก 1) ดานพุทธิพิสัย มี 6 ข้ัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  1.1) การจำเปน

ความสามารถของสมองในการระลึกได จำความรู สารสนเทศ แสดงรายการได ระบุบอกชื่อได        

ซ่ึงเปนความจำระยะยาว 1.2) การเขาใจ เปนความสามารถของสมองในการแปล สรางความหมาย 

ยกตัวอยาง สรุป อางอิงการศึกษาดวยตนเอง 1.3) การประยุกตใชเปนการใชกระบวนการท่ีไดเรียนรูผาน

กระบวนการคิดในสถานการณใหมหรือสถานการณคลายคลึงกัน 1.4) การวิเคราะหเปนการแยกความรู

ออกเปนสวน ๆ โดยสามารถใหเหตุผลวาความรูสวนยอยท่ีแยกแตละสวน มีความเก่ียวของกับโครงสราง

ของความรูท้ังหมดอยางไร 1.5) การประเมินคา เปนความสามารถของสติปญญาเก่ียวกับการตรวจสอบ 

ควบคุม ทดสอบ เพ่ือคนหาความไมสอดคลองหรือความขัดแยงในกระบวนการหรือผลผลิตและการ

วิพากษตางๆ เพ่ือการตัดสินใจ 1.6) การคิดสรางสรรค คือความสามารถของสติปญญาในการสรางสิ่ง

ใหม จากสิ่งท่ีเคยเรียนรู หรือพบเห็นในบริบทตาง ๆ ท่ีสามารถสรางสรรคงาน วางแผนงานและดำเนินงาน

ตามกระบวนการจนไดรับความสำเร็จ 2) ดานจิตพิสัย(พฤติกรรมดานจิตใจ) คือคานิยม ความรูสึก  

ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นทันที 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู สอน จึงควรจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและ

สอดแทรกสิ่งท่ีดีงามไดตลอดเวลา จะทำใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางท่ีพึงประสงคได 

โดยเริ่มจาก 2.1) การรับรู เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนตอปรากฏการณหรือสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง  

ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของ

ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 2.2) การตอบสนอง เปนการกระทำท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม  

และพอใจตอสิ่งเรานั้น 2.3) การเกิดคานิยม เปนการเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคม  

การยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามจนกลายเปนความเชื่อและเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 

2.4) การจัดระบบ เปนการสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยความสัมพันธ ถาเขา

กันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับ อาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยมเกา  

2.5) บุคลิกภาพ คือการนำคานิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจำตัว ใหประพฤติปฏิบัติ

แตสิ่งท่ีถูกตองดีงาม พฤติกรรมดานนี้เริ่มจากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ 

ขยายกลายเปนความรูสึกดานตาง ๆ จนกลายเปนคานิยมและยังพัฒนาตอไปเปน ความคิด อุดมคติ 

3) ทักษะพิสัย(พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท) คือ ลักษณะพฤติกรรมท่ีบงถึงความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว ชำนาญ สามารถแสดงออกมาโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชี้

ระดับของทักษะ โดยเริ่มจาก 3.1) พฤติกรรมการรับรูเปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

เปนการเลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ 3.2) กระทำตามแบบ เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนพยายามฝกตามแบบ

ที่ตนสนใจและพยายามทำซ้ำ เพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจ 3.3) การหาความ

ถูกตอง เปนพฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมตองอาศัยเครื่องชี้แนะ เม่ือไดกระทำซ้ำ

แลวก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ 3.4) การกระทำอยางตอเนื ่องหลังจากตัดสินใจ  

เปนการเลือกรูปแบบที่เปนของตัวเองจะกระทำตามรูปแบบนั้นอยางตอเนื่อง จนปฏิบัติงานที่

ยุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว การที่ผู เรียนเกิดทักษะได ตองอาศัยการ

ฝกฝนและกระทำอยางสม่ำเสมอและ 3.5) การกระทำไดอยางเปนธรรมชาติเปนพฤติกรรมท่ีไดจาก

การฝกอยางตอเนื่องจนสามารถปฏิบัติไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติซ่ึงถือเปน

ความสามารถของการปฏิบั ติ ในระดับสู ง(รัฐพล ประดับเวทย , 2560; Anderson et al, 2001)  

ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ลำดับข้ันของจุดมุงหมายการเรียนรู (รัฐพล ประดับเวทย, 2560) 

 

 สรุปวา การตั้งจุดมุงหมายการเรียนรูศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

นักเรียนจะตองเรียนรูกระบวนการทางศิลปะ เทคนิคเฉพาะ วิธีการใชเครื่องมือ การใชสีตาง ๆ      

การคนหาขอมูลดวยตนเอง โดยครูเปนผูอำนวยความสะดวกในการเรียนรู  การทัศนศึกษา            

การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ตลอดจนการทำงานศิลปะดวยตนเอง     

อยางสรางสรรคพรอมท้ังวิจารณงานศิลปของตนเองและเพ่ือน ๆ ทำใหนักเรียนพัฒนาการคิด       

จากพ้ืนฐานสูซับซอนได 

 ปรามิดการเรียนรู (Learning Pyramid)   

 ปรามิดการเรียนรู (Learning Pyramid) ผลงานของหองปฏิบัติการการฝกอบรมแหงชาติ

(National Teaching Laboratory Institute) หรือ NTL (1960, อางถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ , 2551)  
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ทำใหตระหนักถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการนำสื่อมาใช เพ่ือทำใหนักเรียน       

เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล อัตราเฉลี่ยความคงทนการเรียนรู ท่ีไดจากการใชวิธีการสอน          

ท่ีแตกตางกัน เรียงลำดับจากสวนยอดมายังฐานลาง คือ การบรรยาย การอาน การใชสื่อ การสาธิต 

การอภิปรายกลุม การใหปฏิบัติการสอนคนอ่ืนและการนำไปใชในทันที อัตราเฉลี่ยความคงทนการเรียนรู

ที่ไดจากการใชวิธีการสอนที่แตกตางกัน เรียงลำดับจากสวนยอดมายังฐานลาง คือ การบรรยาย 

การอาน การใชสื่อโสต การสาธิต การอภิปรายกลุม การใหปฏิบัติการสอนคนอ่ืนและการนำไปใช

ในทันที จะเห็นไดวาวิธีการบรรยายซ่ึงอยูท่ีสวนยอดของปรามิด เกิดสัมฤทธิ์ผลของอัตราเฉลี่ยความ

คงทนรอยละ 5 และท่ีฐานลางของปรามิด แสดงใหเห็นวาวิธีท่ีจัดใหมีการสอนคนอ่ืนหรือนำสิ่งท่ีรูไปใช 

ในทันทีเกิดสัมฤทธิ์ผลของอัตราเฉลี่ยความคงทนรอยละ 90 (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2551) ดังภาพ 2 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2 อัตราเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรูตามวิธีจัดการเรียนรู (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2551) 

 
 

 วิธีจัดการเรียนรูศิลปะท่ีสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

เพ่ือใหเกิดความคงทนในการเรียนรูสูงสุด คือ การเรียนรูจากประสบการณตรง การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ นำเสนอผลงานและอภิปรายสะทอนผลงาน

ศิลปะของตนเองและของเพ่ือน นอกจากนี้ ปรามิดการเรียนรูชวยใหครูเขาใจการสอนการจัดการ

เรียนรูของตนเอง และขยายวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีผลตออัตราความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน

ใหเพิ่มขึ้นดวยตนเอง โดยเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู สื่อ การวัดประเมินผลตาม

สภาพจริง เนนใหนักเรียนออกแบบผลงานเอง อีกท้ังยังทำใหเห็นศักยภาพของนักเรียนจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในการจัดการเรียนรูและความเปนไปไดในการเลือกกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมคิด สรางสรรค

ผลงานดวยตนเองเพ่ิมมากข้ึน ผูวิจัยเปรียบเทียบวิธีจัดการเรียนรูกับกิจกรรมการสอนศิลปะ ดังภาพท่ี 3 
 

วิธีจัดการเรียนรู 



19 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบวิธีจัดการเรียนรูกับกิจกรรมการสอนศิลปะ  

 

 Golos (2016) กลาววา นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่ขาดโอกาสทางภาษา

ในชวง แรกเกิดถึง 5 ขวบ จะมีความยุงยากในการเรียนภาษามากกวานักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการได ย ิน ท่ีใชภาษามือกับพอแม ที ่ม ีความบกพรองทางการได ย ินการเรียนรูค ำศ ัพ ท  

จะเริ่มจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง วัตถุสิ่งของจริง วิดีโอท่ีมีคำศัพท รูปถายของจริง มีคำศัพท รูปวาด 

มีคำศัพท การทำภาษามือคำศัพท การสะกดนิ้วมือคำศัพท นักเรียนจะเขาใจคำศัพทหรือสถานการณ

และสุดทายคือการเขียนคำศัพทเปนคำ วลี ประโยคและยอหนา เปนลำดับ การจัดการเรียนรูของครู 

นอกจากจะใชสถานการณจริง สิ่งของจริงแลว ถาครูใชวิดีโอและใชสื่อสนับสนุนการเห็นพัฒนา

ความสามารถทางภาษาและความสามารถอ่ืน ๆ เปนการลดขอจำกัดดานภาษาในการเรียนรูเขาใจ

เนื้อหาตาง ๆ ท่ีครูสอน เชนเดียวกับนักเรียนท่ัวไป นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะไดรับ

ประโยชนอยางมากตามหลักสูตรท่ีเหมาะกับความตองการในฐานะนักเรียนท่ีใชการมองเห็นเปนหลัก

ในการเขาถึงความรูตาง ๆ สอดคลองกับ Kamila (2005) พบวา ศิลปะสงผลตอความสามารถดาน

ภาษาและการสื่อสารของนักเรียนท่ีมีการไดยินและนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 Wilmington College (2017) ใหขอมูลวาความบกพรองทางการไดยินเปนประเภทท่ี

พบมากท่ีสุดของความพิการทางกายภาพ การสูญเสียการไดยินเปนเรื่องเก่ียวกับระบบประสาทการไดยิน 

หรือเสนประสาทความรูสึกของหูซ่ึงรบกวนการไดยินเสียง คนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน       

อาจมีปญหาดานภาษาและแสดงคำศัพทและไวยากรณที่ผิดรูปแบบ นักเรียนที่สูญเสียการไดยิน

สวนใหญใชเครื่องชวยฟงและอาศัยการอานปากและมีเพียงรอยละ 30 ของคำพูดเทานั้นท่ีสามารถ

อานปากได และมีขอท่ีควรตระหนักสำหรับครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ดังนี้ 

  1) ตระหนักวานักเรียนจะตองเห็นริมฝปากของคนพูดเพ่ือทราบวากำลังพูดอะไรอยู 

  2) เผชิญหนากับนักเรียนในชั้นเรียนระหวางพูดเพราะการแสดงออกทางสีหนาของครู

จะใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับความหมายของคำพูดของครูไดในเบื้องตน 
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  3) พูดชา ๆ โดยใชประโยคและทาทางสั้น ๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนทำความเขาใจสิ่งท่ีเรียน 

  4) ไมควรยืนอยูดานหนาของหนาตางหรือจุดท่ีมีแสงสะทอนเพราะอาจจำกัดการมองเห็น

ของนักเรียนและไมควรพูดตะคอกหรือพูดโดยเคลื่อนไหวริมฝปากเกินความจริง ควรพูดเปนธรรมชาติ 

  5) โปรดจำไววาความรูท่ีครูถายทอดในชั้นเรียนแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

อาจหายไป เพราะนักเรียนมีขอจำกัดในการรับขอมูล  

  6) ใชการถามซ้ำและฟงการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนคนอื่น ๆ เพิ่มตัวอยาง  

ในการรับรู เพ่ือสรุปความเขาใจดวยตนเองและครูควรเพ่ิมเวลาใหนักเรียนรวบรวมขอมูลการเรียน  

ใหครบตามวัตถุประสงค นักเรียนท่ีมีความผิดปกติในการไดยินและการสื่อสารอาจพูดไดชาและตองใช

เวลามากในการสื่อสาร ครูตั้งใจรับฟงนักเรียนเพราะเปนสิ่งสำคัญท่ีจะทำใหนักเรียนบรรลุความคิด

ท่ีสมบูรณ 

  7) ใชสื่อรูปภาพหรือสื่อสนับสนุนการเห็นชวยสรางความเขาใจระหวางการบรรยาย 

ตัวอยางเชน การใชสีทับเนนที่คำสำคัญของบทเรียน หัวขอบรรยายหลัก หรือเขียนคำสำคัญ    

บนกระดานและอธิบายความหมายกอนหรือระหวางการบรรยาย ควรใชสื ่อรูปภาพเพื ่อเพิ ่ม      

ความเขาใจจากขอมูลการอธิบายโดยปากเปลา 

  8) ใชวิดีโอเปนสวนหนึ่งของการนำเสนอบทเรียนในชั้นเรียน ควรเลือกรูปแบบคำ

บรรยายที่มีการบรรยายใตภาพเพื่อใหนักเรียนบกพรองทางการไดยินสามารถเขาถึงความหมายของ

สิ่งท่ีเรียนอยางเต็มท่ี หากวิดีโอไมมีคำบรรยายใตภาพ ครูควรใหบทสรุปแกนักเรียน 

  9) การสรุปขอความของครูมีประโยชนมาก เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาครูกับนักเรียน

เขาใจตรงกันเปนการตรวจสอบความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อประเมินวานักเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา

ของหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม 

  10) ผูชวยจดบันทึกหรือสำเนาบันทึกการบรรยายอาจจำเปนเนื่องจากนักเรียนจะไม

สามารถมองเห็นลามและจดบันทึกในเวลาเดียวกันได 

 Rice (2012) เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู ท่ี มีประสิทธิภาพของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินและนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินแกครู ดังนี้   

  1) ตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนใสเครื่องชวยฟงของตัวเองและครูก็กำลังใชไมโครโฟน 

  2) โปรดจำไววานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คนสวนใหญมีการไดยินท่ี

เหลืออยูบางสวนและเราตองการท่ีจะใชประโยชนใหเต็มท่ี 

  3) ตรวจสอบใหแนใจวาท่ีนั่งของนักเรียนสามารถมองเห็นใบหนาและปากของครูไดชัดเจน  

  4) การตะคอกหรือตะโกนใสนักเรียนอาจทำใหนักเรียนเขาใจขอมูลท่ีครูสื่อสารผิดจาก

วัตถุประสงคของครู ครูควรพูดในโทนเสียงปกติ โดยใชไมโครโฟน นักเรียนจะเขาใจจากการอานปาก

และหนาตา ทาทางของครูแลวตีความจากการสื่อสารนี้ 
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  5) หากนักเรียนมีลาม ครูควรใหนักเรียนสำเนาบทเรียนใหลามกอนเริ่มชั้นเรียน 

  6) โปรดจำไววาครูไมจำเปนตองพูดคุยกับลามระหวางแปลเพราะทำใหลามขาดสมาธิ

และสับสน ลามมีหนาท่ีตัวกลางการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน 

  7) ขณะเขียนบนกระดานครูควรหยุดพูด เพราะนักเรียนมองไมเห็นปากและใบหนาของครู 

ควรเขียนกระดานและใหนักเรียนจดขอความบนกระดานใหแลวเสร็จ ครูจึงคอยอธิบายเนื้อหา       

บนกระดาน 

  8) ใชภาพและกราฟกประกอบการสอนหรือสรุปเนื้อหาหรือมโนมติบทเรียนท่ีจะเรียนกอน

เริ่มเรียนและใหนักเรียนวาดภาพหรือสรางแผนภูมิสรุปความคิดท่ีเก่ียวกับเนื้อหาหรือประสบการณท่ีครู

จัดให นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเปนนักเรียนท่ีเรียนรูจากการมองเห็น 

  9) กุญแจสำคัญในการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คือ 

การสอนเนื้อหาซ้ำ ๆ และใหเวลาสำหรับการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  

  10) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เปนนักเรียนท่ีเขาใจรูปธรรมและมีความยุงยาก

ในการทำความเขาใจแนวคิดท่ีเปนนามธรรม ครูควรทำความเขาใจและเพ่ิมเวลาแกนักเรียน 

  11) บทเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ควรมีภาษาเขียนทุกบทเรียน 

เนื่องจากนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินขาดทักษะภาษาท่ีจำเปน ดังนั้นควรมีการจดบันทึก

คำศัพทสำคัญ ความหมายของคำ มโนมติหลักในแตละบทเรียนท่ีนักเรียนตองบันทึกความเขาใจ

ลงสมุดงาน ติดฉลากวัตถุในหองเรียนเพ่ือชวยใหนักเรียน เรียนรูคำนามและการสะกดคำ               

ทำใหหองเรียนเต็มไปดวยการพิมพรูปภาพ แผนภูมิ เพราะชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินสรางทักษะทางภาษาและทำงานไดดีกับเพ่ือนในชั้นเรียนและกับผูปกครอง 

 ขอควรพิจารณาดานการสื่อสารกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

  1) สบตา มองตรงไปท่ีนักเรียนและเผชิญหนาเม่ือตองการสื่อสารกับนักเรียน 

  2) พูดชื่อของนักเรียนหรือแสดงทาทางใหนักเรียนสนใจกอนท่ีจะพูด 

  3) มอบหมายนักเรียนนั่งโตะทำงานใกลกับครู หรือหนาหองเรียนหรือสถานท่ีท่ีครูตั้งใจ

จะใหนักเรียนมองเห็นและเขาใจเนื้อหาการบรรยายใหมากท่ีสุด 

  4) สบตาและพูดตามธรรมชาติและชัดเจนกับนักเรียน ครูควรตระหนักการพูดดัง

ไมไดชวยใหนักเรียนเขาใจในสิ่งท่ีครูพูด  

  5) การสื่อสารบางอยางอาจเปนเรื่องยากของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   

ที่จะเขาใจสอนเรื่องสำนวนซึ่งเปนการเลนคำ การอธิบายเรื่องตลกและการถากถาง ซึ่งเนื้อหา

อาจไมตรงกับขอความ 
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  6) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมักจะมีพัฒนาการลาชาดานทักษะทางสังคม 

ครูควรสรางโอกาสระหวางชั่วโมงเรียนหรือระหวางพักใหมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม เชน 

การเลนเกมหรือการตั้งประเด็นการสนทนาหรืออภิปรายสาระการเรียนรู   

  7) ครูผูชายควรเก็บหนวดหรือดูแลไมใหบังริมฝปากหรือใบหนา ปองกันอุปสรรค   

ในการสื่อสารผานการอานปากหรือการสังเกตทาทางจากใบหนาของครู 

 หลักสูตรและการสอนโดยใชกลยุทธการมองเห็น (Eubanks, 2011) 

  1) ปรับวิธีการสอนเพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียนโดยแสดงขอมูลท่ีตองการ

สื ่อสารกับนักเรียนบนกระดาน เชน การเขียนการบานทั้งหมด คำแนะนำในชั ้นเรียนและ      

การเปลี่ยนแปลงตารางประจำวันหรือการแทรกกิจกรรมพิเศษ การเขียนข้ันตอนเปนแผนผัง        

หรือแผนภูมิสรุปบทเรียนหรือเนื้อหาบนกระดานอาจใชปากกาท่ีมีสีตาง ๆ เพ่ือใหความสำคัญกับ

ขอความหรือขอท่ีควรจำ นักเรียนจะสนใจและจำไดดีข้ึน 

  2) จัดเรียงโตะในรูปแบบวงกลมหรือรูปเกือกมา เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินสามารถมองเห็นครู เพ่ือนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได นี่ เปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งถาพวกเขา

จำเปนตองอานริมฝปากและสบตากับครูระหวางการสอนหรืออธิบายความรูแกนักเรียน 

  3) ใหนักเรียนมีโครงรางของบทเรียนประจำวันและพิมพสำเนาของบันทึกชวยใหนักเรียน

มุงเนนการอภิปรายและคำถามในขณะท่ีครูกำลังสอนอยู จากนั้นนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการเรียนรู

และสามารถอานบันทึกยอในภายหลังไดอยางงายดาย เนื่องจากนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

เรียนรูผานสายตา การมองเห็นเปนวิธีการหลักในการรับฟงขอมูล จึงควรใชเครื่องมือที่เปนรูปภาพ 

รูปถาย แผนภูมิ ทุกครั้งที่สามารถทำได พิจารณาใชโปสเตอร แผนภูมิ กราฟก การดภาพ ทำมือ 

การจัดกราฟกสิ่งประดิษฐหรือรายการภาพเพ่ือแสดงแนวคิด ครูอาจเพ่ิมการใชวิดีโอท่ีมีคำอธิบายภาพ

ในชั้นเรียน จะทำใหเขาใจมากข้ึน 

  4) ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Plan: IEP) เก่ียวกับการปรับตัวในหองเรียนและการชวยเหลือท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตองมีการแสดงออกทางสีหนาในการสื่อสารและ

ควรไดร ับการสอนผานภาษาภาพเพราะความสามารถในการรับรูเสียงและการพูดไมสามารถ

ตรวจสอบไดทำใหนักเรียนตองอาศัยสิ่งที่มองเห็นไมใชสิ่งที่ไดยินในการเรียนรูและสื่อสารกับคน

ท่ัวไป ภาษาภาพอธิบายเนื้อหาไดเปนแบบองครวมมากกวาภาษาพูดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน 

มีผูนำไปเผยแพรความรูหรือนำเสนอสินคา มากกวาวิธีอ่ืน ๆ เนื่องจากเขาใจงายและเห็นภาพรวมไดเร็ว 

สะดวกในการติดตอสื่อสารกับคนท่ัวไป   
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 กลาวโดยสรุป นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เรียนรูไดดีจากการลงมือปฏิบัติ 

การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อท่ีมองเห็นได เชน รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม ทำใหนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Stokes (2001) สนับสนุนขอเท็จจริงที่วานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนนักคิดที่มี

การเรียนรูจากการมองเห็น (Visual thinkers) ผูเกี่ยวของควรสนับสนุนจัดบทเรียนที่เหมาะสม 

เชน สรางความสนใจและแรงจูงใจ เนื้อหาการเรียนรูมีความหมายตอการดำเนินชีวิตประจำวัน 

มีการเคลื่อนไหวและลงมือปฏิบัติ ทำซ้ำจนชำนาญเพ่ือเพ่ิมความจำในการเก็บรักษาขอมูล บันทึก

การเรียนและเพิ่มเวลาการเรียน สนับสนุนทักษะการสื่อสารดวยภาษามือและลดความเครียดของ

นักเรียน 
 

2. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ   

  2.1 ความหมายและความสำคัญ 

 National Art Education Association (2012) กลาววา ศิลปศึกษาชวยใหบุคคลสามารถ

รวบรวมประสบการณและความรู ในรูปแบบท่ีมีความหมายโดยการใชสื่อและวิธีการ เพ่ือนำเสนอ

ความคิด จินตนาการหรือสรางความเขาใจใหม ๆ สื่อศิลปะ ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ วัตถุ 

เหตุการณและเทคโนโลยีท่ีประกอบดวยรูปแบบและเนื้อหาท่ีเก่ียวของ รวมถึงวิธีคิดสรางสรรคและ

การสืบเสาะขอมูลท่ีสนใจเพ่ือสะทอนมุมมอง แนวคิดผานงานศิลปะไปยังผูชมท่ีหลากหลาย 

 ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษยเพ่ิมการเจริญเติบโตของความรูความเขาใจ

อารมณและจิตเวชศาสตร การวิจัยดานระบบประสาทเผยใหเห็นถึงผลกระทบท่ีนาประทับใจของ    

การเรียนการสอนศิลปะ นักวิทยาศาสตรดานสมอง (Neuroscientist) ไดคนพบวาปจจัยท่ีทำให

มนุษยฉลาด ก็คือการท่ีเซลลสมองมาตอเชื่อมกันเปนวงจรประสาท (Neural circuit) ยิ่งเซลลเหลานี้

ตอเชื่อมกันเปนวงจรและจัดระเบียบกันไดดีมากเทาใดก็จะทำใหประสิทธิภาพของสมองมีมากข้ึน

เทานั้น นั่นก็คือทำใหมนุษยฉลาดมากข้ึนนั่นเอง (Tibbets, 2001) ปจจัยท่ีทำใหเซลลสมองเหลานี้  

มาเรียงเชื่อมตอกันเปนวงจรท่ีสมบูรณ คือ การกระตุนประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย การกระตุน

และทาทายความคิด การฝกแกปญหาและฝกจินตนาการของมนุษย กิจกรรมศิลปะทำใหเกิด  

การพัฒนาจินตนาการของมนุษย กอใหเกิดความออนโยนทางอารมณ เกิดสุนทรียภาพและความ

ประทับใจ นอกจากนี้ ยั งทำใหอวัยวะสวนต าง ๆ  ท่ี เก่ียวของกับการทำกิจกรรมเกิดการ

เคลื่อนไหว กอใหเกิดการเชื่อมตอกันของเซลลสมองในสวนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับจินตนาการ  

ความซาบซ้ึงประทับใจ การเคลื่อนไหวประสานกันของมือ แขน ขาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมศิลปะ  

ไมวาจะเปนสมองสวนหนา (Cerebral cortex) สมองสวนกลาง (Parietal lobe) สมองสวนทาย

(Cerebellum) หรือสมองสวนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับอารมณ (Amygdala) (Dunbar, 2008) กิจกรรม
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ศิลปะมีตอสมองมนุษยซ่ึงนักวิทยาศาสตรดานสมองไดนำมาใหเรารับรู การสงเสริมให นักเรียนทำ

กิจกรรมศิลปะไมใชการฝกฝนให นักเรียนนักเรียนเปนจิตรกรหรือปฏิมากรผูยิ่งใหญ แตเปนการ

ปลูกฝงใหนักเรียนมีความรักและซาบซ้ึงในศิลปะ อยากจะทำงานศิลปะไมวาแขนงใด ๆ ก็ตาม ผลงาน

ศิลปะไมจำเปนตองออกมาสมบูรณ แตการสงเสริมให นักเรียนทำกิจกรรมศิลปะตองการใหสมอง

สมบูรณ ท้ังนี้อาจจะมี นักเรียนบางคนท่ีมีแววของความเปนศิลปนผูยิ่งใหญในอนาคต ซ่ึงครูตอง

สังเกตใหไดและชวยสนับสนุนตอไปเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตามการท่ีมนุษยไดสัมผัสกับกิจกรรม

ศิลปะตั้งแตแรก ๆ เปนการสรางวงจรพ้ืนฐานทางศิลปะในสมอง ซ่ึงมันจะถูกตอยอดในโอกาสขางหนา

ไดอยางงายดาย (Bolwerk, et al, 2014) สอดคลองกับ Kenenedy (2006) ท่ีกลาววาความสามารถ

ในการสรางผลงานศิลปะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรูหนังสือ จากการทดลองใช

โปรแกรมการเรียนรูผานศิลปะ(Learning Through Art Program) ซ่ึงสงผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะหรือ

ศิลปน มืออาชีพเขาไปสอนในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางศิลปะของนักเรียน และใหโอกาส

นักเรียนสรางผลงานท่ีเปนอัตลักษณของตนเอง นักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรมมีความสามารถท้ังดาน

ศิลปะและวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีคาคะแนนจากผลงานศิลปะ การรู หนังสือและทักษะการคิด

มากกวาผูที่ไมไดรวมโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ นักเรียนทำขอสอบแบบตอบปาก

เปลาไดดีกวาผู ท่ีไมไดรวมโปรแกรมการทดสอบความรู ท่ี เปนลายลักษณอักษรไมแตกตางกัน  

อาจเพราะในโปรแกรม ศิลปนไมเนนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษร การไดคะแนนสอบปาก

เปลามากนี้ เปนผลมาจากการท่ีนักเรียนไดเรียนรูทักษะการคิดท่ีสำคัญในขณะท่ีสะทอนผลงานศิลปะ

ใชในการทำความเขาใจและวิเคราะหวรรณกรรม นักเรียนยังสามารถใชทักษะเหลานี้กับการอบรม

ออนไลนสำหรับการเขียนเชิงสรางสรรคหรือการออกอากาศทางโทรทัศน   

 ประเทศญี่ปุนสงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษามี

ประสบการณดานศิลปะ โดยพบวา สงผลตอความพึงพอใจในชีวิต (Lida,2019) ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 4  ผลของประสบการณศิลปะท่ีมีตอความพึงพอใจในชีวิต (Lida,2019) 
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 การจัดการเรียนรูศิลปะในศตวรรษท่ี 21 นั้นนักการศึกษาและนักวิชาการท่ีรับผิดชอบการ

จัดการโปรแกรม STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ซ่ึงบูรณาการสอน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร นักวิจัยไดเสนอขอคนพบเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

บทบาทของศิลปะโดยนำหลักการของศิลปะเปนพ้ืนฐานการจัดการเรียนรูแนวใหมสำหรับการสราง

นวัตกรรม โดยจัดทำศูนยบมเพาะนวัตกรรม (Innovation incubator) ศึกษาวิธีการเรียนรูบนพ้ืนฐาน

ศิลปะ (Art Based Learning of STEM: STEAM; Science, Technology, Engineering, Art and Math) 

โดยเพ่ิมความคิดเชิงภาพกราฟก และการสื่อสารผานการใชโวหาร คำคม การเลาเรื่องและการเขียน 

นักเรียนนำเสนอนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นเปนลำดับ จากสื่อรูปภาพ สีสัน สายเสน นำขอสรุปไปใช

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา การเรียนรูบนพ้ืนฐานศิลปะ (Art Based Learning of 

STEM) สงผลตอการเรียนรู การสรางนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ (John, 2016)  

Seifter and Ted (2010) กลาววาศิลปะมีความสัมพันธชัดเจนกับการคิดสรางสรรคและการพัฒนา

นวัตกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษา และการเรียนรูทางศิลปะสงผลตอพฤติกรรมการทำงานเพ่ิมข้ึนใน

ผูใหญ   นักเรียนท่ีเรียนรูแบบ STEM แบบดั้งเดิมมีความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมลดลง       

อยางมีนัยสำคัญ Seifter and Ted (2010) เสนอให โรงเรียนจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานศิลปะ  

(Art Based Learning of STEM) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือคงความสามารถดานความคิด

สรางสรรค ชื่นชมความงาม ปองกันการสูญสลายของการมีสุนทรียภาพอันเกิดจากการจัดการเรียนรู

แบบดั้งเดิมท่ีปราศจากศิลปะ 

 กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะในศตวรรษท่ี 21 เปนการใชวัสดุและวิธีการท่ีหลากหลาย

รวมถึงเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส เชน การถายภาพดิจิทัลและอินเทอรเน็ต การแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ  การผสมผสานกระบวนการทางศิลปะ โดยใชสื่อ

แบบดั้ งเดิมรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิ เคชั่นของโทรศัพท  สรางผลงาน  

จากกระบวนการและประสบการณทางศิลปะซ่ึงแตเดิมเปนวิธีการทำดวยตัวเอง เทคโนโลยีมีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการสรางผลงานศิลปะอยางมาก ท้ังความคิด มุมมองตอโลก ผลงานศิลปะ   

ของผูทรงคุณวุฒิทำใหไดเรียนรูวัฒนธรรมขามชาติ ความแตกตางของสิ่งท่ีอยูบนโลกในภูมิภาคตาง ๆ  

จากภาพถาย วิดีโอ รวมถึงวัฒนธรรมผานทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นการสอนศิลปะในโรงเรียนนอกจาก

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนแลว ควรใหความสำคัญกับการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือ

ศึกษาผลงานของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะจากทุกมุมโลก (Robertson, 2014)  

 ประโยชนของการสอนศิลปะในโรงเรียนคือนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดจินตนาการ        

ไดเต็มท่ีตามประสบการณท่ีไดเห็น ซ่ึงจะมีผลใหนักเรียนเปนคนกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหม ๆ ทำให

นักเรียนไดแสดงออกถึงสิ่งท่ีตนคิดและรูสึก โดยเฉพาะใน นักเรียน เม่ือการสรางสรรคงานศิลปะแตละ
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ชิ้นเสร็จสิ้นลง นักเรียนจะรูสึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองมาก ศิลปะชวยฝกความประณีตและ

สมาธิ เพราะในขณะท่ีนักเรียนพยายามควบคุมมือใหสามารถวาด ระบายสีหรือประดิษฐสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ใหสำเร็จนั้นตองใชความตั้งใจ ความพยายามและใชสมาธิท่ีแนวแน ม่ันคงตามวุฒิภาวะของนักเรียน

แตละวัย ศิลปะการวาดภาพทำใหนักเรียนมีความละเอียดออนในจิตใจ ฝกใหนักเรียนรูจักการทำงาน

รวมกัน รูจักปรับตัวและปรับความคิดใหยอมรับซ่ึงกันและกัน ศิลปะเปนเรื่องของ "การลงมือทำ" 

เนื่องจากเปนวิธีการท่ีนักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิดและประสบการณดวยตนเอง การใช

เวลาสำหรับทัศนศึกษา ศึกษาชิ้นงานหรือเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ การสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิลปน

หรือผูเชี่ยวชาญแตละเรื่อง มีการเชื่อมตอศิลปะกับการเรียนรูศาสตรสาขาอ่ืน ๆ เปนการสรางความ

เขาใจท่ีลึกซ้ึง ซ่ึงเพ่ิมโอกาสความสำเร็จของแตละบุคคลในการนำเสนอความคิดผานชิ้นงานอยางมี

ความหมาย มีหลักฐานการวิจัยพบวาการทำกิจกรรมศิลปะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน สมรรถนะการสรางผลงานท่ีสรางสรรคของนักเรียนมีความเขมแข็งข้ึน (National Art 

Education Association, 2016) 

 การวาดภาพ พัฒนาสมองไปสูการเรียนรูท่ีประสบความสำเร็จ ทำใหท้ังนักเรียนและครูมี

มุมมองใหมทางศิลปะและกระตุนการคิดท่ีสงเสริมทักษะท่ีจำเปน นักเรียนมีการแสดงออกทางอารมณ

มากข้ึนในชั้นเรียนของตน นักเรียนทำงานอยางขยันขันแข็งและเรยีนรูแบบรวมมือกันนำหองเรียนเขา

สูชุมชนการเรียนรู พอแมมีสวนเก่ียวของมากข้ึน ครูรวมมือกันมากข้ึนโดยครูสอนศิลปะและดนตรี

กลายเปนศูนยกลางของโครงการตาง ๆ เนื่องจากการเรียนรูในทุกวิชาถูกถายทอดผานผลงานศิลปะ 

โรงเรียนจึงควรรวมศิลปะเขากับหลักสูตรแกนกลาง บูรณาการศิลปะเขากับวิชาอ่ืน ๆ ท้ังนี้ครูควร

ตระหนักถึงการลงมือปฏิบัติงานศิลปะดวยตนเอง ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีรวมกิจกรรม

ศิลปะมากอนมีแนวโนมท่ีจะไดเปรียบทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกวานักเรียนท่ีไมไดรวม

กิจกรรมศิลปะ โรงเรียนมัธยมศึกษาควรสนับสนุนปจจัยการเรียนรูดานศิลปะ เชน ครู อุปกรณ 

งบประมาณสำหรบัจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษาหรือจางศิลปนมารวมจัดประสบการณ (Sousa, 2006)  

 การตกแตงหองเรียนใหมีบรรยากาศในการเรียนรูศิลปะจากทฤษฎีและหลักการทางศิลปะ

เปนสิ่งจำเปนและการไดลงมือปฏิบัติผานการใชวัสดุท่ีมีคุณภาพและวิธีการสอนท่ีเปดโอกาส การสราง

จินตนาการ ครูศิลปะยอมรับวาการพัฒนาความสามารถทางศิลปะเปนสิ่งจำเปนท่ีนักเรียนพัฒนาจาก

การการลงมือสรางผลงานและเชื่อมโยงประสบการณท่ีครูไดปลูกฝงแกนักเรียน การจัดหาสถานท่ี

สำหรับสรางงานศิลปะท่ีเหมาะสำหรับการเรียนรูอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยนักเรียนเปนผูเขารวม

กิจกรรมท้ังหมดในชุมชนการเรียนรูรวมกับครู ศิลปนหรือผูทรงคุณวุฒิทางศิลปะท่ีอยูในชุมชน  

การสรางโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคและการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิทาง

ศิลปะเก่ียวกับแนวทางสรางงานศิลปะแตละประเภท เปนประสบการณการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและยั่งยืน 

ทำใหนักเรียนท่ีเรียนศิลปะประสบความสำเร็จอยางมาก (Caldwell and Vaughan, 2012) ท้ังนี้ 
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Weinberger (2011) มองวาปญหาของการสรางและการออกแบบผลงานดานศิลปะท่ีมีคุณคา คือ 

การขาดทักษะพ้ืนฐานและการลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูปกครองและครูจึงควรเพ่ิมโอกาสการลง

มือปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานไปสูทักษะข้ันสูงดานศิลปะของนักเรียน 

 กลาวโดยสรุป การสอนศิลปะ เปนกระบวนการพัฒนานักเรียนผานความรู ประสบการณ      

ท่ีมีความหมาย สะทอนมุมมอง แนวคิด ผานผลงานเปนรูปภาพ รูปทรง การพิมพ การปนที่รับรูได

ดวยการเห็น ประกอบดวย รูปแบบและเนื้อหาท่ีเก่ียวของ สงผลใหนักเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรค 

เปนคนกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหม ๆ ไดแสดงออกถึงสิ่งท่ีตนคิดและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

  2.2 การจัดการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา 

 ปจจุบันการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ถูกจัดเปนวิชาพ้ืนฐานบังคับวิชาหนึ่งของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการสำคัญ คือ พัฒนาใหผูเรียนมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค เรียนรูเทคนิควิธีการ มีจินตนาการทางดานศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ 

ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางดานศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย 

จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมี

ความเชื่อม่ันในตนเองอันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได โดยเสนอแนวทางการ

จัดการเรียนรูศิลปะ ดังนี้ ใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ กลาแสดงออก เนนการทำงานเปนกลุมและประสบการณจริง  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความ

งาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนานักเรียน  

ท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมให

นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได นักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการได ยิน เรียนรู ได ดี จากการลงมือปฏิบั ติ และสื่ อท่ีมองเห็นได  เชน  รูปภาพ  

และภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม ทำใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื้อหาสาระตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ ทัศนศิลป ดนตรี 

นาฏศิลป ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

  1) ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนำเสนอผลงาน              

ทางทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชเทคนิควิธีการของ

ศิลปะในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป เขาใจ

ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   
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  2) ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค 

วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและ

ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม        

เห็นคุณคาดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล รองเพลง 

และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกท่ีมีตอดนตรี       

ในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ ในประวัติศาสตร   

  3) นาฏศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลป                

อยางสรางสรรค ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด

ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลปใน

ชีวิตประจำวัน เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคาของ

นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล  

 การประเมินงานศิลปะ ผลงานศิลปะทุกชิ้น มีองคประกอบตาง ๆ ท่ีสามารถพิจารณา

ประเมินคาได ดังนี้ 1) การสื่อความหมายไดชัดเจนและสอดคลองกับหัวเรื่องท่ีกำหนด 2) การใช

ความคิดสรางสรรคในผลงานศิลปะท่ีแสดงถึงความกาวหนา แปลกใหมและมีความเปนไปได           

3) วิธีการแสดงออกท่ีชวยใหผลงานมีคุณคาและมีลักษณะเปนของตนเองไมลอกเลียนแบบ และมี

ความสามารถในการใชวัสดุในการสรางสรรคผลงาน 4) มีหลักในการจัดองคประกอบศิลป หรือ

การจัดภาพท่ีเหมาะสมสวยงาม 5) มีความประณีตเรียบรอยหรือความสมบูรณของผลงานศิลปะ 

(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) เพ่ือใชวัสดุ ท่ีหลากหลาย วาดภาพระบายสี ประติมากรรมสรางสรรคผลงาน    

พัฒนาเทคนิคการออกแบบ การใชสีลวดลายพ้ืนผิว เสน รูปรางและพ้ืนผิว การสื่อความหมายและ

แบงปนความคิดประสบการณและจินตนาการเก่ียวกับผลงานของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ  

  2) พัฒนาเทคนิควิธีการ การใชวัสดุอุปกรณทางศิลปะ เชน สีตาง ๆ พู กัน กระดาน  

เปนตน การจัดองคประกอบภาพหรือผลงานดวยความคิดสรางสรรค การทดลองทำซ้ำ ๆ และการ

เรียนรูผลงานศิลปะประเภทตาง ๆ   

  3) เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค การผสมผสานเทคนิควิธีการ การใชเครื่องมือทางศิลปะ  

ท่ีหลากหลายในผลงานเดียว และเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติ วิเคราะหและประเมินผลงาน ของตนเอง

และของผูอ่ืน ตัดสินผลงานอยางมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายโดยกระบวนการทางศิลปะ  
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 The National Coalition for Core Arts Standards (2012) กำหนดมาตรฐานกลางของ

วิชาศิลปศึกษา ภายใตการคนพบของนักการศึกษาในการเชื่อมโยงระหวางพ้ืนฐานการเรียนรูศิลปะ

และการพัฒนามนุษย การวิจัยของทศวรรษท่ีผานมาไดเชื่อมโยงการมีสวนรวมทางศิลปะกับการ

เติบโตทางปญญาและทักษะทางวิชาการรวมถึงการเสริมสรางสมองสวนของความจำระยะยาวและ

ความสามารถในการอาน ทักษะการคิดอยางสรางสรรคและทักษะการเขียนคลอง ศิลปะเชื่อมโยงกับ

ผลลัพธทางสังคมในเชิงบวก เชน การมีสวนรวมของผูเก่ียวของในและนอกโรงเรียน อัตราการสำเร็จ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน และการมีสวนรวมของชุมชนในการเสริมสรางความรูดานศิลปะของชุมชน เนื้อหา

ทางศิลปะท่ีกำหนดใหนักเรียนเรียนแยกตามระดับชั้น ดังนี้ 1) ระดับประถมศึกษา เนื้อหาเชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจำวัน การใชวัสดุรอบตัวสรางผลงานทางศิลปะดวยตนเองจากการสังเกตและกลามเนื้อมัด

เล็ก ผสมผสานกับกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การทำโปสการด การดอวยพรใน

โอกาสตาง ๆ การทัศนศึกษาประวัติศาสตรดานศิลปะจากพิพิธภัณฑและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะใน

ชุมชน 2) ระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาประกอบดวย การใหโอกาสเลือกสรางผลงานท่ีมีความหมายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด โดยใชขอมูลจากการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับครู เพ่ือน ผูทรงคุณวุฒิดาน

ศิลปะ การสรางมุมมองตอโลกหรือสิ่งรอบตัวและการประเมินคุณคางานศิลปะอยางสรางสรรค 

รวมท้ังการลงมือสรางงานศิลปะดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง

นอกเหนือจากการสอนของครู 

 การพัฒนาความถนัดทางศิลปะ (Talented artists) การพัฒนาความถนัดหรืออัจฉริยภาพ

ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางศิลปะ เปนสิ่งท่ีครูควรคำนึงถึงเพ่ือใหนักเรียนสามารถตอยอดทักษะ

ไปสูการเปนศิลปนมืออาชีพหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ ในอนาคต โดยจัดโปรแกรมของ

นักเรียนเฉพาะเปนพิเศษ เนนการพัฒนากระบวนการผลิตงานศิลปะ ประกอบดวย 1) ทักษะทาง

เทคนิคกระบวนการทางศิลปะ เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการจัดการกับเครื่องมือ  

วัสดุ  อุปกรณ  แลวสื่อความหมายจากผลงานศิลปะ 2) ทักษะการคิด จากภาพ เพ่ือพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนในการทำความเขาใจ ตีความภาพ แผนภูมิ กราฟ และขอมูล 3) ทักษะ

ความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิดอยางยืดหยุน และสรางความคิด

แปลกใหม (Hope, 2009)  

 Haroutounian (2014) กลาวถึงขอบงชี้วานักเรียนมีความถนัดหรือความสามารถทาง

ศิลปะเปนพิเศษสวนใหญใชการทดสอบท่ีไดมาตรฐานสำหรับการวาดภาพและการตัดสินดาน

สุนทรียภาพจากครูหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ สวนดานการสงเสริมความถนัดหรืออัจฉริยภาพของ

นักเรียน ท่ี มีความสามารถทางศิลปะ ประกอบดวย 1) บู รณาการกระบวนการทางศิลปะ  

(Arts Integration) เขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เชน การทำความเขาใจรูปภาพ แผนผัง

ความรู การสรุปประเด็นการเรียนรู  เนนประสบการณการทำงานผานกระบวนการทางศิลปะ ซ่ึงเปน
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จุดเริ่มตนท่ีสำคัญสำหรับการเรียนรูความแตกตางทางศิลปะภายในหองเรียน สรางความตระหนักถึง

คุณคาของการทำงานศิลปะ 2) การเรียนรูนอกหองเรียน (Outside Resources) โดยใหโอกาส

นักเรียนเลือกแหลงเรียนรูท่ีนักเรียนสนใจอาจะเปนหนวยงาน องคกร หรือบุคคล เชน นิทรรศการ

ศิลปะในชุมชน สถานท่ีประวัติศาสตร โรงละครหรือพิพิธภัณฑ ศิลปนมืออาชีพ เปนตน หรือการเขา

รับการอบรมกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 

 การประเมินความสามารถทางศิลปะของนักเรียนเปนการแสดงออกถึงความคิดเห็นหรือ

ความรูสึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เม่ือไดเห็นผลงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแลวแสดงความคิดเห็นออกมา

ผานผลงานชิ้นงานชิ้นนั้น ชวยให นักเรียนปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพเพราะครูจะชี้ใหเห็นถึงจุดเดน      

จุดที่ตองปรับแกไข ครูจึงตองมีจริยธรรมและปรารถนาดีตอ นักเรียน การประเมินจึงตองมี

เกณฑ ในการวิเคราะหแสดงออกใหเห็นอยางมีระบบ ไมดวนสรุปหรือยึดความคิดเห็นของผู

ประเมิน อริยพร คุโรดะ (2561) กลาววาการประเมินผลงานศิลปะเปนการประเมินกระบวนการท่ี

สามารถสะทอนถึงคุณลักษณะเชิงคุณภาพดานในของผูเรียนไดดี สามารถประเมินไดโดยครู นักเรียน 

และเพ่ือนรวมชั้น เรียนอยางตอเนื่ อง การประเมินผลงานศิลปะ มี  2 วัตถุประสงคหลัก คือ  

1) การประเมินเนนความสำเร็จของงาน ตลอดจนวิธีการแสดงออก  ความกลมกลืนขององคประกอบ 

เชน ความคิดสรางสรรค ทักษะทางศิลปะ การใชเสน สี แสง เงา การแสดงออกของความรูสึก การใช

วัสดุแกปญหา มีการสื่อความหมายเดนชัด 2) การประเมินเพ่ือประโยชนของการเรียนรู การประเมิน

แบบนี้เนนท่ีเจาของผลงานคือนักเรียน เพ่ือปลูกผังคานิยมทางศิลปะ ลักษณะนิสัยท่ีดีของคนสราง

ผลงานศิลปะ เนนท่ีคุณสมบัติ คือ การรูคุณคาศิลปะท่ีมีตอตัวมนุษย ความคิดระเริ่มสรางสรรค  

ความรับผิดชอบ รูจักหนาท่ีของตนเอง ความสามารถ ในการประยุกตให เกิดประโยชน ใน

ชีวิตประจำวัน ในการประเมินความสามารถทางศิลปะนั้นสวนใหญจะดูครอบคลุมท้ังผลงาน และตัว

นักเรียนท่ีสรางผลงาน จึงมักจะใชท้ังสองแบบมาสรางเปนแบบประเมิน เชน ความคิดสรางสรรค 

ทักษะทางศิลปะ การจัดองคประกอบ การแสดงออกการใชวัสดุและการแกปญหา ลักษณะรูปแบบ

และเนื้อหา การสื่อความหมายท่ีเห็นเดนชัด การรูคุณคา ความรับผิดชอบ และการประยุกตใชใหเปน

ประโยชน  คณะศิลปกรรมศาสตร (2557) กำหนดเกณฑการประเมินผลงานทางศิลปะข้ึน  

เพ่ือพิจารณาพัฒนาการดานศิลปะของนักเรียน ประกอบดวย ประเด็นการประเมิน ดังนี้ การจัดวาง

องคประกอบของภาพ โครงสรางและสัดสวน    การใหคาน้ำหนัก แสง เงา การแสดงออกทางศิลปะ

และความรับผิดชอบในการทำงาน ไมลอกและไมใหคนอ่ืนทำงานใหและแอบอางวาเปนผลงานของ

ตนเอง 

 วิธีการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา   

 เปาหมายสำคัญของการเรียนการสอนในสาระทัศนศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหเปนไปเพ่ือพัฒนาให
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ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อ

ความหมาย สามารถใชศัพททางทัศนศิลป อธิบายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป มีทักษะ

และเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะหเนื้อหา

และแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปนท้ังไทยและสากล ตลอดจนการใชเทคโนโลยี 

ตาง ๆ ในการออกแบบสรางสรรคงานท่ีเหมาะสมกับโอกาส สถานท่ี รวมท้ังแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพสังคมดวยภาพลอเลียนหรือการตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณคุณคางานทัศนศิลป

ดวยหลักทฤษฎีวิจารณศิลปะ (กระทรวงศึกษาธกิาร,2551)  

 Peppler and Wohlwend (2017) ได สั ง เคราะห บทความ เก่ี ยว กับจัดการเรียนรู   

บนพ้ืนฐานศิลปะท้ังบทความเอกสารตำรา จำนวนมากกวา 50 เรื่อง พบวา การศึกษาทางศิลปะ

สามารถมีบทบาทสำคัญ ในสาขาวิชา STEM(Science Technology Engineer Mathematic)  

โดยนำศิลปะมารวมจัดกิจกรรมผานเทคโนโลยีใหม ๆ เชน โปรแกรมการออกแบบลายเสน โปรแกรม

สภาพแวดลอมใหมของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบท่ีใชงานงาย เพียงลากแลวปลอย บล็อกคำสั่ง 

(As easy as dragging and dropping blocks) ไปยังสวนท่ีกำหนดไวของโปรแกรม เราสามารถที่

จะใช Scratch เพื่อโปรแกรมเกม การเลาเรื ่องและการออกแบบตามจินตนาการ การเรียนรู 

Scratch เปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปใชประโยชนในการเรียนรูภาษาในระดับสูงข้ึน นอกจากนี้  

การเรียนรูหรือการจัดการเรียนรูดวย Scratch ยังเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีจำเปนสำหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ดวยการเรียนรูท่ีจะออกแบบงาน (How to design) การคิดวิเคราะห (Think critically) 

การรวมมือชวยเหลือกัน (Collaborate) การสื่อสาร (Communicate) และการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร

(program in a computer language) แสดงวาในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา 

เพ่ิมประสบการณของนักเรียนในทุกระดับตามความตองการเฉพาะบุคคล 

 Winged Canvas Art Hub (2017) กล าวว า  ระบบการศ ึกษาส วน ใหญ มุ ง เน น  

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาตาง ๆ ทั้งนี้โรงเรียนควรสงเสริมและปลูกฝงความคิด

สรางสรรคแกนักเรียนดวยทัศนศิลปรวมดวย มีการกระตุนใหนักเรียนแสดงอารมณความรูสึกในการ

เรียนรูการรับรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนทักษะการปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ือขยายจินตนาการและ

ความรู ทัศนศิลปเปนองคประกอบสำคัญในการพัฒนานักเรียน หลักการสำคัญในการสรางผลงาน

ศิลปะ 4 ประการ ดังนี้ 

  1) การอบรมดูแลเอาใจใส (Nurture) สรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนโดยใชตัวอยาง

ผลงานรูปวาด ภาพวาดท่ีสรางมุมมองใหม แนวคิดใหมหรือจุดประกายความคิด ผูสอนเชิญชวน      

ใหนักเรียนศึกษาผลงานศิลปะ ตัวอยางท่ีนาสนใจและแนวคิดใหม ๆ ท่ีพวกเขาจะไดเรียนรู         

ตลอดท้ังชั้นของนักเรียนท่ีไมมีความรูดานศิลปมากอน จะเริ่มมีความรูสึกอยากรูอยากเห็นและ    
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ความตื่นเตน นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอผลงานท่ีแสดง นักเรียนจะเผชิญกับความทาทาย สมองจะ

ฟุงซานดวยไอเดีย ความคิดเห็นและแรงบันดาลใจ 

  2) การสำรวจ (Explore) นักเรียนคนหาตนเอง ระบุสิ่งท่ีสนใจ ตีความสิ่งท่ีเรียนรูหรือ

ผานประสบการณ ทดลองลงมือทำดวยตนเอง   

  3) สรางสรรคสิ่งใหม (Recreate) นักเรียนสรางผลงานจากความรูท่ีสะสมมา ผูสอน

เชื่อมความรูของนักเรียน สาธิตเทคนิคหรือกระบวนการสรางสรรคโดยทำทีละข้ันตอน 

  4) การออกแบบ (Design) นักเรียนสรางผลงานศิลปะข้ึนตามประเด็นโดยใชแนวคิดใหม

หรือทักษะท่ีไดเรียนรูจากครูหรือศิลปนผูเชี่ยวชาญ 

 อภินภัศ จิตรกร (2559) ได ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริม            

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 พบวา ในชวงระหวางทศวรรษท่ีผานมามีการใช

รูปแบบการเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐานในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา

และระดับอุดมศึกษา เปนจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้       

ไดแพรหลายเปนอยางมากท่ัวโลก เปนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศิลปะและ            

ทางดานวิชาการเขาดวยกัน เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 

ไดถูกพัฒนาข้ึนซ่ึงเชื่อมโยงกระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขากับการจัดการเรียนรูโดยใชศิลปะ

เปนฐาน (Arts-Based Learning) การเรียนรูดวยศิลปะเปนฐานเปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ  

ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนโดยผานทางการใชรูปแบบ     

การสอนดวยศิลปะทุกแขนง ไมวาจะเปนการแสดง ดนตรี นาฏศิลป หรือทัศนศิลป เขารวม            

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรายวิชาศิลปะ การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปน

ฐานนั้นเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีประสบการณทางการเรียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถสงเสริมภาวะ

ความเปนผูนำของนักเรียน เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน

และการพัฒนาทางดานความคิด เพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวทางอารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

และความคิดสรางสรรคของนักเรียนได  นอกจากการบูรณาการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM) เขากับการจัดการเรียนการสอนแลว การใชศิลปะเปนฐาน

ในการเรียนรู (STEAM) จะสามารถทำใหนักเรียนไดเรียนรูและสามารถแสดงออกไดอยางเต็มท่ีตาม

ศักยภาพของตน 

 อำไพ ตีรณสาร (2559) นำเสนอวิธีการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา ดังนี้ 

  1)  แบบเนนประสบการณ (Art Approached Experimentally) เปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนประสบการณ เปนการลงมือปฏิบัติจริงและกระบวนการคิดแกปญหา ซ่ึงผลจากการ

สอนแนวนี้นักเรียนจะพัฒนาท้ังดานทักษะและความเขาใจ ลักษณะการสอนเชิงประสบการณนี้

ประกอบดวยข้ันตอนในการเรียนรูหลายอยางดวยกัน กลาวคือ การสำรวจ การแสวงหาความเปนไป
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ไดตาง ๆ การสรุปเปนสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน เพ่ือการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน 

ซ่ึงวงจรการเรียนรูจะตอเนื่องกันไป ไมมีวันจบสิ้น วิธีดำเนินการเรียนรูตามวงจรนี้จะเกิดจากการ

สังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะและการหาความสัมพันธในแงมุมใหม ๆ ของเรื่องรางวัล สื่อและ

กระบวนการตาง ๆ  

  การสอนแนวนี้  ชวยสรางทัศนคติท่ีดีตอกระบวนการทำงาน เพราะผลลัพธของ     

การเรียนรูเปดกวางและไมมีการกำหนดคำตอบ หรือผลลัพธท่ีตายตัวไวลวงหนา ทำใหรูสึกวา        

การเรียนการสอนเปนการทาทาย ทำใหเกิดความตื่นตัวอยูเสมอ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค   

กลาตัดสินใจ การยอมรับขอจำกัดตาง ๆ  ตลอดจนการยอมรับความลมเหลวหรือความผิดพลาด  

  2) แนวการสอนแบบมีศิลปนเปนแบบอยาง (The Artist as Model) แนวความคิดนี้

นักเรียนไดสัมผัสและไดเรียนรูชีวิต และกระบวนการทำงานในอาชีพทางศิลปะจากศิลปนจริง ๆ  

ทั้งทางดานกระบวนการการทำงาน ความคิด ความรูสึก ตลอดจน การแสดงออกของศิลปน  

การเรียนรูมาจากกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ ไดแก การทำความรูจักศิลปนจริง ๆ การสังเกตการ

ทำงานศิลปะ การสนทนาหาความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประยุกตวิธีการของศิลปนมาใชใน

การทำงานของตน การขอคำแนะนำ การวิเคราะหงานของตน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความรู 

ความสามารถ นักเรียนจะเรียนรูลักษณะการทำงานศิลปะ และบุคลิกลักษณะของตัวศิลปน  

ตามรายละเอียด ดังนี้  

   2.1) ลักษณะการทำงานศิลปะ                                                                         

    2.1.1) ข้ันตอนการทำงาน ตั้งแตเริ่มหาแนวคิด แรงบันดาลใจ การแสดงออก 

จนถึงข้ันทำสำเร็จเปนผลงานในท่ีสุด  

    2.1.2) ทักษะและความชำนาญในการใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ             

    2.1.3) การทำงานอยางมีเปาหมาย ความพยายามควบคุมสมาธิในการทำงานให

ตรงประเด็นท่ีตองการ และสรางความกาวหนาในการทำงาน  

    2.1.4) ความพยายามพัฒนาความคิดของตนเองจากจุดหนึ่ง ๆ หรือจากงาน   

ชิ้นหนึ่ง ๆ โดยจะพัฒนาและปรับปรุงใหดีข้ึนเรื่อย ๆ ในการทำงานข้ันตอ ๆ ไป หรือในการทำงานชิ้นตอไป  

    2.1.5) การรูจักวิเคราะหวิจารณและประเมินผลการทำงานของตนในแตละข้ันตอน  

    2.1.6) ความเปนอิสระในดานความคิดและการแสดงออก 

   2.2) บุคลิกลักษณะของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ  

    2.2.1) การเปนคนท่ีเปดกวาง ใครรูตอการสัมผัส รับรูสิ่งแปลกใหม   

    2.2.2) การเปนคนท่ีมีประสาทสัมผัสพิเศษ มีความไวตอการรับรู  

    2.2.3) การเปนคนท่ีมีประสบการณเชิงสุนทรีย  

    2.2.4) การทุมเทชีวิตในการสังเกต สัมผัส และการแสดงออก  
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    2.2.5) การเปนคนชอบแสวงหา คนพบ สังเคราะห วิเคราะห และสรางสรรค  

    2.2.6) การเปนคนท่ีมีทักษะ ความชำนาญเชิงเทคนิค  

    2.2.7) การเปนคนท่ีมีกำลังใจทุมเทตองานหนัก และมีความตอเนื่อง  

    2.2.8) การเปนคนท่ีกลาเสี่ ยงตอการทำในสิ่ งท่ีแปลกใหมและไม คุนเคย        

โดยไมกังวลตอความลมเหลวอาจเกิดข้ึน  

    2.2.9) การเปนคนท่ีรูจักบังคับ และจัดระเบียบจิตใจของตน 

  รูปแบบของการจัดโครงการสอนอาจทำได 2 วิธี คือ (1) การมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ

มาประจำการและทำงานอยูในโรงเรียนเปนระยะเวลาตอเนื่องกันนานพอสมควร อาจจะเปน          

ตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา แลวแตความเหมาะสมและความเปนไปได ท้ังนี้ควร

คำนึงถึงบุคลิกภาพสวนตัวของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ควรมีความอบอุน เปดกวางท่ีจะใหนักเรียน    

ไดสัมผัสและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางใกลชิด (2) การจัดโครงการตามความเหมาะสมกับ

เวลาระยะสั้นและการมีงบประมาณท่ีจำกัด อาจใชวิธีเชิญผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมาเปนครั้งคราว 

หรือจัดทัศนศึกษาพานักเรียนไปเยี่ยมชมการทำงานของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ ณ สถานท่ีทำงานของ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะเอง 

  บทบาทหนาท่ีของครู คือ เปนผูท่ีแสวงหาและคัดสรรผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะท่ีมีลักษณะ

ท่ีตองการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ เชน ตองการเนนการแสดงออกท่ีแปลกใหม         

หรือตองการเนนการเปนผูมีทักษะ ความชำนาญในการใชสื่อเฉพาะอยาง นอกจากนั้นแลวครูยังมี

หนาท่ีประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะระหวางการสอน โดยควรไวตอความรูสึกของนักเรียน 

และเปดการสนทนาใหเกิดข้ึนระหวางศิลปนกับนักเรียน 

  3)  แนวการสอนแบบมีนักเรยีนเปนศูนยกลาง (Student-centered approaches) 

       หลักการพ้ืนฐานสำหรับการสอนแนวนี้ คือ การใหความสำคัญตอลักษณะเฉพาะ  

ของนักเรียนแตละบุคคล กลาวคือนักเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันในแตละคน มีความตองการ

ทางดานรางกาย ความสนใจ ระดับสติปญญา ทักษะและความถนัด การแสดงออกทางอารมณ 

ความรูสึกและความไวตอการรับรู แนวการสอนนี้ชี้ใหเห็นความสำคัญของพัฒนาการของ นักเรียน

และความเจริญเติบโตท่ีเกิดข้ึนในตัว นักเรียนเอง ดังนั้นหากถูกกาวกายกระบวนการเจริญเติบโตจาก

ภายนอกมากเกินไป อาจทำให นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียน และมีผลตอความเติบโตทางดาน

ความสามารถ และความคิดสรางสรรค  

   จากแนวคิดท่ีกลาวนี้ จึงสามารถสรุปไดวาควรมองการสอนในแงของการถวงดุล

ระหวางบทบาทหลักของครู กับการปลอยใหนักเรียนแสดงออกโดยเสรี (Self-expression) 



35 
 

   การสอนท่ีมีนักเรียนเปนศูนยกลางนี้ มี 2 แบบ คือ แบบเปดเสรี (Open Classroom)  

และแบบแนวลึก (In depth approach) ทั้ง 2 แบบนี้ ตางก็เนนความสำคัญที่ตัวนักเรียน 

แตมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ดังรายละเอียดดังนี้ 

   3.1) แบบเปดเสร(ีOpen Classroom)  

 เปนการสอนท่ีใหนักเรียนเปนผู เลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจและจะเปน              

ผูวางแผนและดำเนินการเรียนดวยตัวเอง สวนบทบาทของครูนั้นจะเนนการเปนผูจัดสิ่งแวดลอม       

ท่ีเอ้ือตอการเรียน จัดวัสดุอุปกรณใหพรอม เพ่ือใหนักเรียนเปนผูเลือก และครูจะปอนคำถามตาง ๆ   

ท่ีทาทาย กระตุนความคิดและทำใหนักเรียนสามารถ สรุปความสนใจ และความตองการของตนเอง  

ไดอยางชัดเจน หรือครูอาจปลอยใหนักเรียนคิดและลงมือทำงานตามลำพังโดยอิสระหากนักเรียน

ตองการและครูจะมีสวนชวยแนะนำ หรือใหขอเสนอแนะเพียงเล็กนอยเทานั้น 

   3.2) แบบการศึกษาแนวลึก(In depth approach)  

     เปนการสอนท่ีมีนักเรียนเปนศูนยกลางอีกแบบหนึ่ง โดยการใหความสำคัญตอ

ศักยภาพทางศิลปะของนักเรียนแตละบุคคล ในขณะท่ีแบบแรก ซ่ึงไดแกแบบเปดเสรีนั้นเปนการให

อิสระแกนักเรียนอยางเต็ม ท่ีและบทบาทของครู เสมือนหนึ่ งเปนผูช วยเหลืออยูภายในนั้น              

แบบการศึกษาแนวลึกนี้ ถึงแมวาจุดศูนยกลางจะอยูท่ีตัวนักเรียนแตการเรียนการสอนจะเปนในรูปท่ี

ครูมีสวนรวมอยางใกลชิด ต้ังแตการเสนอข้ันตอนและการแนะนำใหนักเรียนสามารถดำเนินการ 

และวิเคราะห ประเมินผลการทำงานในแตละข้ันตอน โดยครูสามารถชวยแนะนำนักเรียน ดังนี้ 

     (1) ใหนักเรียนฝกสังเกตตนเองในการแสดงออกทางศิลปะท้ังในระหวางท่ี กำลัง

ทำงานและในผลงานของตนเองในท่ีสุด  

     (2) ใหนักเรียนบันทึกขอดีขอเสีย ของการปฏิบัติงานและการแสดงออกทางศิลปะ  

      (3) ใหนักเรียนรูจักประยุกตแนวทางการแกปญหาในการทำงานศิลปะของ

ตนเองในอดีตหรือของผูอ่ืนมาใชในการแกปญหา  

      (4) ใหนักเรียนฝกแกปญหาในดานการใชสื่อศิลปะท่ีตนเลือก  

      (5) ใหนักเรียนฝกวิเคราะหปญหาและความสำเร็จของตน  

      (6) เกิดการเรียนรู ขอคิดและทักษะท่ีเก่ียวกับการทำงานและความกาวหนาของตน  

      (7) การมีสวนรวมอภิปรายปญหาทางกระบวนการในผลงานของตนและของผูอ่ืน 

   สรุปไดวา บทบาทของครูศิลปะ คือ ชวยนำทางใหนักเรียนไปสูการขยายกรอบความคิดใน

ตัวนักเรียนเองใหกวางขวางยิ่งข้ึน และชวยเจาะเขาไปถึงศักยภาพในการเรียนศิลปะของนักเรียนแตละบุคคล 

   คุณคาของการสอนแบบเปดเสรี คือการตอบสนองความตองการและความพอใจ  

ของนักเรียนชวยสงเสริมใหนักเรียนกระตุนตนเองในการเรียน รูจักการสรุปความคิดและวางแผน    



36 
 

การทำงาน นั่นคือการรับผิดชอบตัวเอง ทำใหเกิดความม่ันใจในตนเองและเปนการเปดโอกาส        

ใหนักเรียนสำรวจ คนหาและรูจักตนเอง ขอควรคำนึงในการจัดการสอนแบบเปดเสรีนี้ มีหลายประการ 

   ประการแรก คือ โดยลักษณะการสอนศิลปะโดยท่ัวไปแลว มักเปนการปฏิบัติ

(Studio learning) ดังนั้นหากเปดโอกาสใหนักเรียนทำความสนใจของแตละบุคคลแลว อาจมี     

ความหลากหลายสูง ยากตอการควบคุมดูแลและสิ่งท่ีตามมาคือหยอนเรื่องระเบียบวินัย ตลอดจน 

การใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงอาจทำใหผูบริหารไมพอใจหรือไมใหความสนับสนุนเทาท่ีควร 

   ประการท่ีสอง คือ การเรียนรูท่ีพึงประสงคอาจถูกมองขามหรือถูกทอดท้ิง ความรู

เก่ียวกับหลักการทางศิลปะ การสัมผัสและมีประสบการณตรงตอการทำงานศิลปะในรูปแบบ           

ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เพราะโดยหลักการแลวเราใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกทำงานในเรื่องท่ีตนสนใจ 

ซ่ึงนักเรียนอาจเลือกซ้ำ ๆ เฉพาะในสิ่งท่ีตนชอบ 

   ประการสุดทาย คือ โอกาสท่ีครูจะชวยเสริมสรางความสามารถท้ังทางดานการรับรู 

และการปฏิบัตินั้นจะมีจำกัด มิเชนนั้นแลวอาจกลายเปนวาครูเขาไปกาวกายความคิด และการทำงาน

ของนักเรียน 

 การศึกษาแบบประสมประสาน(Interdisciplinary Studies) 

 การศึกษาเปนสวนหนึ่งท่ีมีอิทธิตอการดำเนินชีวิตของมนุษย การเรียนรูจากการประสม

ประสานศาสตรตาง ๆ จากแหลงท่ีหลากหลายโดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากผูมีประสบการณจะชวย

ใหการพัฒนาเปนไปดวยความชัดเจนและรวดเร็ว รูปแบบการสอนแบบประสมประสานทำไดหลายวิธี  

เชน การใหครูกับนักเรียนรวมมือกันและการสอนตามหลักสูตรระยะสั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยครูกับนักเรียนจะรวมมือกันพัฒนาแผนการเรียนการสอน ทำไดโดยใหครูเริ่มตนแนะนำใหความรู

ตาง ๆ แลวจึ งป ระชุม ว างแผนรวมกับนัก เรียนถึง เ รื ่อ งตา ง  ๆ  ที่จ ะจัดอยู  ใน โครงการ

หลักการสำคัญในการดำเนินการคือความยืดหยุนในการตัดสินใจวางแผน และครูตองสามารถนำ

นักเรียนไปสูขอสรุปท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับของทุก ๆ ฝายได สวนการจัดหลักสูตรระยะสั้นโดย

หลักการแลวเพ่ือเปนการกระตุนความคิดใหม ๆ และสนองความตองการท่ีหลากหลายของนักเรียน 

ซ่ึงตางจากวิธีแรก เพราะครูจะเปนผูวางแผนการเรียนการสอนใหนักเรียนเอง ยกตัวอยางเชน เรื่อง

การถายทำภาพยนตรจะประกอบไปดวยการรวมความรูหลาย ๆ แขนงเขาดวยกัน ไดแก เทคนิค

การถายทำ การจัดการ การแสดง การจัดแสงเสียง การออกแบบเครื่องแตงกาย ครูผูสอนจะ

ประกอบดวยผู เชี ่ยวชาญในแขนงตาง ๆ มารวมกันใหความรู แกน ัก เรียน เชน  ช างกลอง  

ผูกำกับการแสดง นักออกแบบและนักแสดง เปนตน ไมวาจะจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใดก็ตาม 

หากจะไดบรรลุผลแลวจะตองคำนึงถึงการสื่อสารกับบุคคลท่ีเก่ียวของ ประการแรกคือ การสื่อสารกับ

นักเรียนครูจะตองชี้แจงโครงการใหนักเรียนไดรับรู อยางชัดเจน ปลูกฝงการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของนักเรียน ท้ังในหมูนักเรียนดวยกันเองกับครูและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ครูตองเนนให



37 
 

นักเรียนมีความเปนตัวของตัวเองใหคำนึงถึงเอกลักษณของแตละคน ตองสงเสริมความรับผิดชอบ

และการตัดสินใจอยางมีหลักการ การสื่อสารในกลุมผูรวมงานของครูควรมีการประชุม วางแผน

รวมกัน จัดสรรเวลาและเตรียมความพรอมในดานอุปกรณ และสถานท่ี ตลอดจนการติดตอกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอเสนอแนะในการนำหลักการของการศึกษาแบบประสมประสานมาใชใน

จัดการเรียนรูวิชาศิลปศึกษา คือ 

  1) การจัดหลักสูตรนั้น ควรเนนการเปนหลักสูตรแบบท่ีมีประเด็นความคิดเปนศูนยกลาง

(Idea-centered) มากกวาการเปนการสอนโดยท่ัวไปหรือการวางแผนตามกำหนดการท่ีจัดไวลวงหนา

อยางเบ็ดเสร็จ  

  2) ควรมองวาหลักสูตรเปนกลาง เนื่องจากจุดเนนมุงไปท่ีการใชประเด็นความคิด     

เปนศูนยกลางตามท่ีกลาวไปแลว ดังนั้นจึงไมข้ึนกับหนวยงานใด โดยเฉพาะในแงของการบริหาร  

  3) ควรจัดเตรียมงบประมาณและคาใชจายท่ีเปนเอกเทศ ไมเก่ียวพันกับหลักสูตรอ่ืนใด  

  4) ควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางทีมผูสอน และนักเรียนอยางแทจริง  

  5) หากเปนไปไดแลว การประเมินผลควรเปนแบบ ผาน/ไมผาน มากกวาการใหระดับ

คะแนนเปนเกรด ท้ังนี้เพราะการมีสวนรวม หรือจุดยืนของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกันออกไป  

  6) ควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร เพราะตองมีการทำงานกับบุคลากร

จากหลายหนวยงาน และตองมีการจัดสรรงบประมาณอยางเปนเอกเทศ  

  7) ควรไดรับความรวมมือ การเล็งเห็นคุณคาและความสำคัญจากบุคคลทุก ๆ ฝาย      

ท่ีเก่ียวของ  

  8) การดำเนินงาน ควรมีความยืดหยุนสูง พรอมท่ีจะปรับแนวทางตามความสนใจ  

และตามความเหมาะสม  

  9) ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  การนำแนวการสอนแบบประสมประสานมาใชในวิชาศิลปะเปนมีความเหมาะสมกับ

ลักษณะวิชา เพราะมีความเชื่อมโยงไปสูวิถีชีวิตและการเรียนรูเก่ียวของกับบุคคลหลอหลอมสติปญญา 

อารมณและความรูสึกเปนหนทางตอการนำมาซ่ึงความรูโดยภาพรวม ท้ังดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 

และทักษะพิสัย  

 Upitis (2011) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวิชาศิลปศึกษาของประเทศแคนนาดาวาใช 

โรงเรียนเปนฐาน (School-Based Arts Partnerships) เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมระดับ

ความรูทางศิลปะในโรงเรียนของรัฐผานการเปนหุนสวนทางศิลปะระหวางโรงเรียนกับหนวยงานใน

ชุมชนท่ีเก่ียวของ เชน โปรแกรมการเรียนรูผานศิลปะ (LTTA) โปรแกรมของประเทศแคนาดาอ่ืน ๆ 

ไดแก Calgary Arts Partners ใน Education Society (CAPES) โปรแกรมในคาลการี อัลเบอรตา  

ซ่ึงกอตั้งข้ึนเพ่ือบรรจุเนื้อหาวิชาศิลปะลงในหลักสูตรของโรงเรียน “ยกระดับการเรียนรูและความเปน
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พลเมืองของนักเรียนทุกคน โดยการสงเสริมการเรียนรูผานศิลปะในฐานะรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร

แกนกลาง” ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับชาติ นอกจากนี้ รัฐตาง ๆ ยังไดมีโครงการท่ีเปนผลการปฏิบัติท่ีเปน

ตัวอยางดานศิลปะ เชน Arts Smarts ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของคนหนุมสาวในงานศิลปะผาน

ทองถ่ิน โครงการโรงเรียนและชุมชน เพ่ือบูรณาการศิลปะตลอดหลักสูตรในรัฐออนแทรีโอทำงาน

รวมกับกลุมศิลปนมากกวา 4,000 คน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและทักษะทางศิลปะใหนักเรียน ซ่ึงครูและ

ศิลปนตองทำงานคูกันอยางใกลชิดเพ่ือความเขาใจตรงกันเรื่องวัตถุประสงคการสอนตามหลักสูตรท่ี

ตองการใหเกิดกับนักเรียนและระดับความตองการของนักเรียนและของสถานศึกษา นอกจากนี้การมี

สวนรวมของชุมชนทำใหการสรางผลงานจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนทำใหนักเรียนเกิดความผูกพันกันชุมชน

ท้ังสภาพแวดลอม สถานท่ีและบุคคลในชุมชนอีกดวย (Ontario Ministry of Education, 2009) 

 กลาวโดยสรุป จะเห็นวาแนวทางการสนับสนุนศักยภาพนักเรียนตามหลักสูตรศิลปศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสติปญญา อารมณ ทักษะทางสังคม รางกายและจิตใจ มีหลายวิธีแตสิ่งท่ีเปนไปไดทันเวลา 

และมีศักยภาพท่ีดีสงผลกระทบในระยะยาว โรงเรียนควรสนับสนุนการเรียนการสอนทัศนศิลปโดยวิธีการ

ท่ีมีครูศิลปะและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู

แกนักเรียนโดยพาทองโลกกวางในธรรมชาติจริงและในอินเทอรเน็ต เปนการสรางคุณคา พัฒนาทักษะ 

สามารถผสมผสานบทบาทเพ่ือสรางงานศิลปะท่ีโดดเดนของนักเรียนไดสวนการประเมินชิ้นงาน 

และกระบวนการศิลปะของนักเรียน ครูและเพ่ือน ๆ ควรรวมกันสะทอนผลงานเพ่ือเรียนรูรวมกัน  

 2.3 การพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 ศิลปะเปนสวนหนึ่งของประสบการณมนุษย มีหลักฐานท่ีชัดเจนวาสมองมีโครงสราง   

ท่ีตอบสนองตอการกระตุนภาพและเสียงท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูศิลปะ ครูประจำชั้นหรือครูท่ีสอน

วิชาศิลปะจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการทำศิลปะ กิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางสรรค 

และ มีความหมายตอชีวิตจัดการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง ผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม มีความ

หลากหลายทางประสาทสัมผัส การสรางประสบการณจากการใหลงมือปฏิบัติชวยใหนักเรียนพัฒนา

ทักษะในการควบคุมตนเอง (Rettig and Rettig, 1999) เราจำเปนตองมีครูผูสอนชั้นประถมศึกษา ท่ียินดี

ท่ีจะมีสวนรวมในโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือมีสวนรวมในการเรียนรูอยางไมเปนทางการของ

ตนเอง ท้ังเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและครูผูเชี่ยวชาญ (Upitis, 2011) ศิลปะเปนเครื่องมือ

การเรียนจัดการศึกษาสำหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางภาษาและการสื่อสารได ศิลปะเปนหลักสูตร

เพ่ิมเติมท่ีสามารถไปสูหลักสูตรหลักในการเรียนรูสำหรับ นักเรียนเล็ก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีความ

บกพรองในการออกเสียงพูด ศิลปะเปนวิธีการแสดงออกและรูปแบบ ของภาษาซ่ึงทำใหนักเรียนเขาใจ

ความคิด ความรูสึกของตัวเองและสื่อสารกับเพ่ือนหรือผูใหญได ดังนั้นศิลปะเปนรูปแบบการสื่อสารท่ี

สำคัญอยางมีนัยสำคัญสำหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางภาษาและการสื่อสารได โดยเฉพาะบุคคลท่ี

มีความบกพรองทางการไดยินท่ีเขาใจสิ่งรอบขางจากสิ่งท่ีตามองเห็นไดมากกวาสิ่งท่ีไดยิน ศิลปะจึง
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เปนสวนหนึ่งของความชวยเหลือดานการเรียนรูและรูปแบบการสื่อสาร ท่ีสรางความสัมพันธกับเพ่ือน 

กิจกรรมศิลปะชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการทำงานรวมกันมากข้ึนมีสวนรวมและแบงปนความถนัด

ของตนเองกับเพ่ือน ๆ โดยนักเรียนท่ีมีพรสวรรคทางศิลปะไดแลกเปลี่ยนประสบการณและชวยเหลือ

เพ่ือนในการทำกิจกรรมศิลปะ ในขณะเดียวกันทำใหนักเรียนมีพรสวรรคพิเศษทางศิลปะไดรับการ

ยอมรับจากเพ่ือน ๆ ซ่ึงสงผลตอพัฒนาดานความรู ความเขาใจทางสังคมและทางอารมณไดอยาง

สมดุล (Obosu et al, 2013)   

 ศิลปะสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดแตกตางกัน

ตามความตองการเปนรายบุคคล โดยครูจัดกิจกรรมศิลปะบูรณาการเขากับการเรียนการสอน เชน ครู

ใหโอกาสนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินสรุปความรู ความเขาใจสิ่งท่ีเรียนในชั้นเรียนแทนการ

เขียนตอบซ่ึงนักเรียนขาดความม่ันใจในการใชภาษา นักเรียนมีความม่ันใจท่ีจะสรางสรรคผลงานศิลปะ 

เชน การวาดภาพหรือใชภาพประกอบซ่ึงนักเรียนเขาใจไดดีกวาคำศัพทหรือขอความ สถานการณใน

ชั้นเรียนท่ีนักเรียนสามารถอธิบายประสบการณของตนเองผานกิจกรรมศิลปะ ภาพวาดของนักเรียน

แสดงใหครูทราบถึงความรูความเขาใจของนักเรียนในเนื้อหาท่ีครูสอนและเปนการสรางบรรยากาศท่ี

เปนบวกในชั้นเรียน(Eubanks, 2011)  

 แนวทางการพัฒนาความสามารถทางศิลปะและความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

ประกอบดวย 1) ประสบการณทางศิลปะนอกโรงเรียนเปนกลไกลท่ีสำคัญในการเสริมการเรียนรู ใน

โรงเรียน มีการศึกษาจำนวนมากแสดงใหเห็นวานักเรียนทุกคนไดรับประโยชนดานสังคมจากการออกนอก

โรงเรียนและนอกชั้นเรียน 2) โปรแกรมศิลปะท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายรวมกัน

ในชุมชนการเรียนรู 3) การเรียนรูศิลปะอยางไมเปนทางการ 4) การเรียนการสอนเนนใหคิดสรางสรรคและ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 5) ผูปกครองมีอิทธิพลทางบวกตอการทำกิจกรรมศิลปะ 6) ชุมชนสนับสนุนการ

เรียนรูผานศิลปนทางศิลปะถายทอดประสบการณแกนักเรียนในโรงเรียน การคนพบนี้ชี้ใหเห็นอยาง

ชัดเจนวานักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสุขท่ีไดรับโอกาสการเรียนรูศิลปะนอกชั้นเรียน พบศิลปนท่ี

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Ogden, 2011) ดวยวิธีการเหลานี้ครูในชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษามี

สวนชวยในการพัฒนา นักเรียนท้ังตัวดวยศิลปะ (Upitis, 2011) 

 Tanira et al (2012) เสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูศิลปะใน

โรงเรียน ดังนี้  

  1) การจัดพ้ืนท่ีในการเรียนรูสำหรับการสอนท่ีตองใชการมอง สีสัน รูปภาพ เพ่ือกระตุน

ความสนใจของนักเรียน มีตัวอยางสำหรับการสรางงานท่ีสรางสรรค ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับ

อิทธิพลของศิลปะในโลก  

  2) จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณการสอนท่ีสื่อสารกับนักเรียนผานการมองเห็นวัสดุ

การสรางผลงานมีคุณภาพ สรางโอกาสการคิดสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย 



40 
 

  3) นำเสนอเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ อิทธิพลของภาพท่ีสื่อใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

รุนตาง ๆ การบันทึกประวัติศาสตรผานเรื่องเลาประกอบภาพ ความสำคัญของการศึกษาศิลปะและ 

สิ่งอำนวยความสะดวกในการสรางผลงาน     

  4) ศึกษาแหลงรวมผลงานสรางสรรค ลักษณะของภาพ วัฒนธรรมการมองเห็นภาพ     

ท่ีเปนพ้ืนฐานความคิด การอานออก เขียนได การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน พิพิธภัณฑ  

  5) การพบผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณหรือสาธิตการสรางผลงาน 

  6) จัดพ้ืนท่ีสวนตัว จัดเวลาในการสรางสรรคผลงานและนำเสนอผลงาน  

 Arts Education Partnership and National Association of Elementary School 

Principals (2018) กลาววา มนุษยเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวผานกิจกรรมศิลปะ ผูบริหารโรงเรียนมี

บทบาทสำคัญในการสรางความม่ันใจวานักเรียน กลยุทธสำหรับผูบริหารโรงเรียนสามารถใชเพ่ือเพ่ิม

การศึกษาทางศิลปะแกนักเรียน 3 องคประกอบ ดังนี้ 

  1) กำหนดนโยบายดานการสอนศิลปะในโรงเรียน โดยตั้งเปาหมายท่ีชัดเจน ดังนี้ 

     1.1) กำหนดโครงการศิลปะ 

1.2) สำรวจแนวทางตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทและความตองการ 

1.3) ทำใหการเรียนรูทางศิลปะสามารถมองเห็นได 

1.4) เชิญชวนพอแมใหมีสวนรวมในการเรียนศิลปะ  

2)  สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีสนับสนุนการเรียนรูศิลปะ ดังนี้ 

 2.1) นำกิจกรรมศิลปะเขาสูกระบวนการสอนทุกวัน 

 2.2) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถในการใชศิลปะเปนฐาน 

 2.3) สนับสนุนใหเกิดชุมชนการเรียนรูศิลปะท่ัวท้ังโรงเรียน 

 2.4) การรับพนักงานหรือการจางครูสอนศิลปะเพ่ือความยั่งยืนในโรงเรียน 

 2.5) มีสวนรวมกับชุมชนการเรียนรูศิลปะในทองถ่ิน 

3) สนับสนุนการใชเวลาและทรัพยากรใหเพียงพอ ดังนี้ 

3.1) จัดสรรสื่อการเรียนท่ีใหมท่ีพรอมของนักเรียน 

3.2) หาแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนทรัพยากร 

3.3) ปรับตารางเวลาและเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหมเพ่ือกระตุนความคิด 

3.4) ใชเวลาหลังเลิกเรียน เวลาวางหรือวันหยุด  

3.5) สรางทรัพยากรของชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู กระตุนความคิด 

      Preston (2018) กลาววา วิธีการเพ่ิมทักษะทางศิลปะของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

โดยใชตนทุนต่ำในการบริหารจัดการในโรงเรียน ผูบริหารควรดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) การตั้ง

จุดมุงหมายในโรงเรียนใหชัดเจนในการสนับสนุนทางศิลปะ เชน การตั้งงบประมาณสนับสนุนการใช
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ศิลปะเปนฐานจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน โดยทุกคนมีสวนรวม 2) การจัดสภาพแวดลอมใน

โรงเรียนท่ีจุดประกายการสรางงานศิลปะ เชน การสอนศิลปะในทุกชั้นเรียน การใชทรัพยากรทาง

ศิลปะในชุมชนรวมท้ังการพบศิลปนหรือผูมีความสามารถทางศิลปะ 3) การเพ่ิมเวลาและสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ เชน การใชเวลาวางหลังเลิกเรียน การระดมเงินทุนเพ่ือการจัดหาสื่ออุปกรณ เปนตน 

 Artsedge, part of the Rubenstein Arts Access Program(2018) กลาววา นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเปนวัยท่ีมีอิสระและใหความสำคัญกับกิจกรรมนอกบาน คนหาตัวตนของตัวเอง ศิลปะ

เปนเครื่องมือสำคัญท่ีทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จในโรงเรียน เพราะเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

สรางสรรคผลงานท่ีเปนอัตลักษณ ชวยใหทำกิจกรรมในโรงเรียนได ใชชีวิตรวมกับเพ่ือน ๆ ครู หรือ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ ในโรงเรียน ทักษะท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจากกิจกรรม

ศิลปะคือ นักเรียนมีความพยายาม อดทนรอความสำเร็จ ฝกการแกปญหาในชั้นเรียน พัฒนาทักษะ

ทางสังคมขณะทำกิจกรรมรวมกับคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการดำเนินชีวิตได มีขอคนพบวานักเรียนท่ี

เรียนวิชาศิลปะเปนเวลาสี่ปในโรงเรียนมัธยมศึกษาทำคะแนนไดสูงกวาคะแนนทดสอบมาตรฐานของ

อเมริกา(Standardized test) มาก เม่ือเทียบกับนักเรียนท่ีไดรับการฝกฝนทักษะทางศิลปะ เปนเวลา 6 

เดือน หรือนอยกวา 

 การจัดหองเรียนท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยินมีความสำคัญมาก ครูควรใหความสำคัญกับประเด็น ดังนี้ 1) การสื่อสารผานภาษามือเพ่ือสราง

ความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีเรียนในชั้นเรียน 2) การใชคลิปวีดิโอท่ีมีคำบรรยายท่ีตรงกับเนื้อหาท่ี

แทจริง เปนประโยชนมากกกวาการดูวีดิโอท่ีมีลามแยกออกมา เพราะจะทำใหนักเรียนรูเนื้อหานั้นยาก

ข้ึน 3) การสนับสนุนใหมีการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนจะทำใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได

ยินเรียนรูการทำงานเปนกลุมกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน เปนประโยชนตอนักเรียนดานทักษะทางสังคม 

และชวยใหนักเรียนลดการพ่ึงพาลามภาษามือ 4) การเพ่ิมเวลาในการเรียนรูเนื้อหาแตละครั้ง 

เนื่องจากนักเรียนจะใชเวลาในการประมวลผลความรู ความเขาใจในเนื้อหามากกวานักเรียนท่ัวไป 

การใหโอกาสนักเรียนในการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลการเรียนรูจะชวยใหครูเติมเต็มความเขาใจ

ของนักเรียนกอนข้ึนบทเรียนใหม 5) การใชสื่อสนับสนุนการเห็น เชน ภาพจริง ปากกาเนนขอความ  

ชวยใหนักเรียนเขาใจไดงาย จดจำประเด็นสำคัญในการเรียนการสอนได (Schukei, 2017)  

 Schukei (2017) กลาววาศิลปะชวยพัฒนาความสามารถในการคิดและสรางโอกาสในการ

พูดคุยหรือนำเสนอเก่ียวกับสิ่งท่ีนักเรียนกำลังทำหรือตั้งใจวาจะทำ งานศิลปะชวยใหนักเรียนเห็น

ภาพรวม การมองเห็นภาพ ชวยใหนักเรียนจดจำเนื้อหาสาระได ชวยสงเสริมพัฒนาการดานวิชาการ 

เชน เนื้อหาคณิตศาสตร หลักภาษา ไวยากรณและการสะกดคำ ซ่ึงสามารถสอนใหนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการเรียนรู บกพรองทางภาษาและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพผานกระบวนการ

ทางศิลปะ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  เนื่องจากนักเรียนไมสามารถไดยิน 
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เสียง เปนการชดเชยการไดยินผานการใชสื่อสนับสนุนการเรียนรูผานการมองมีความจำเปนมาก การ

ใชรูปภาพประกอบการจัดการเรียนรูทำใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเขาใจ มีความสุข

กับสิ่งท่ีครูสอน นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนดานวิชาการ เชน ความจำ การจดจำ

สัญลักษณ การสอนหลายครั้งในหองเรียนประสบความสำเร็จจากการเรียนผานทักษะศิลปะรูปภาพ 

การวาดภาพ ขนาด มิติ รูปราง สี การใชศิลปะแบบภาพนิ่งในบริบทท่ีแตกตางกันชวยใหนักเรียน

เรียนรูไดดีข้ึน 

 กลาวโดยสรุป การสงเสริมการใชกระบวนการศิลปะและประสบการณทางดานการศึกษา

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการมองเห็นและการลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง การพัฒนาความสามารถทางศิลปะนักเรียนจะเริ่มจากการรับรู ทำความเขาใจ 

การจำแนกแจกแจง การคิดวิเคราะห สังเคราะห และเกิดความคิดสรางสรรค  การใชเวลาสำหรับ

ทัศนศึกษา ศึกษาชิ้นงานหรือเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ การสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิลปนหรือ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ  มีการเชื่อมตอศิลปะกับการเรียนรูศาสตรสาขาอ่ืน ๆ  

การนำเสนอความคิดผานชิ้นงานอยางมีความหมาย กิจกรรมศิลปะจึงสอดคลองกับการเรียนรูของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คือ การลงมือปฏิบัติ การสอนซ้ำเนื้อหา สื่อท่ีมองเห็นได ท้ังนี้

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางศิลปะ 5 ดาน ไดแกอการสื่อความหมายเทคนิควิธีการ การจัดองคประกอบ

ศิลปหรือการจัดภาพ ความประณีตและเรียบรอย ความคิดสรางสรรค โดยเพ่ิมเวลาทำกิจกรรมใหมาก

ข้ึน 

 

3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

      การประเมินเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเพ่ือคนหาคุณคาของความจริงภายใต

บริบทท่ีเก่ียวของ ดังนั้นในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภครั้งนี้ ผูประเมิน

จึงไดทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยทำความเขาใจ ความหมายของการ

ประเมิน ความสำคัญ รูปแบบของการประเมิน สำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติการประเมิน ดังนี้ 

  3.1 ความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ 

  การประเมินโครงการมีวัตถุประสงคหลัก คือ ตองการขอมูลท่ีบงชี้วาโครงการท่ี

ดำเนินการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไมหรือเปนโครงการท่ีคุมคาตอการตัดสินใจในการ

ดำเนินการหรือไม รวมถึงการศึกษาวาในการดำเนินการโครงการมีปญหาท่ีตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขในเรื่องอะไรบางและเปนโครงการท่ีมีคุณคามากนอยเพียงใด  

 ความหมายของการประเมินโครงการ 

 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประเมินโครงการ ไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
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 เชาว อินใย (2553) ใหความหมายของการประเมินโครงการวาเปนกระบวนการพิจารณา

ตัดสินคุณคาโดยการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยางมีระบบมา

ประกอบการตัดสินใจ ตีคาผลการดำเนินการนั้นวาบรรลุวัตถุประสงค หรือไม ใชเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการจัดการ  

 บุญมี พันธไทย (2554) ใหความหมายวา การประเมินโครงการเปนกระบวนการท่ีไดมาซ่ึง

สารสนเทศท่ีใชในการจัดสินใจปรับปรุงโครงการในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ วาผลเปนไป

ตามเปาหมายของโครงการหรือไมควรดำเนินโครงการตอไปหรือยุติโครงการ  

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการสรางสรรคสังคม

ท่ีสอดคลองกับแนวทางประชาธิปไตย โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาและสรางประโยชนสุขแกสังคมการ

ประเมินเก่ียวกับการกำหนดคุณคาของสิ่งท่ีสนใจภายใตบริบทของสังคมท่ีทำการศึกษา สำหรับการ

เขาถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ ภายใตบริบทนั้น ๆ ข้ึนอยูกับระบบความเชื่อและประสบการณของนัก

ประเมินวาตองการใชมาตรการลักษณะใดทำการตัดสินคุณคา 

 สุวิมล วองวาณิช(2558) ใหความหมายการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีทำให

ทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการ ขอมูลท่ีไดจากการประเมินโครงการเปนตัว ชวยในการตัดสินใจวา 

โครงการดังกลาวนั้นสมควรไดรับการขยายงาน สนับสนุนใหคงอยูตอไป หรือสมควรระงับการ

ดำเนินการ การประเมินจะตองใหไดขอมูลท่ีชวยผูบริหารตัดสินใจในการ เลือกหนทางปฏิบัติในการ

แกไขปญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถนำไปชวยปรับปรุง โครงการใหดีข้ึน 

 Stufflebeam and Shinkfield(2007) ได ให ความหมายของการประเมินวา เปนวิธี

การศึกษาหรือสืบคนหาคุณคาของสิ่งท่ีมุงประเมินอยางเปนระบบการประเมินจึงเปนกระบวนการท่ี

จัดหานำเสนอสารสนเทศและนำไปประยุกตใชในการอธิบายและการตัดสินคุณคาและคุณประโยชน

ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ 

 Policy Innovation and Accountability Office (2018) ก ล า ว ว า  ก า ร ป ร ะ เมิ น เป น

กระบวนการท่ีมีระบบชวยผูบริหารและผูมีอำนาจตัดสินใจอ่ืน ๆ ในการประเมินความเหมาะสมและ

ประสิทธิผลของโครงการ เพ่ือประเมินกรณีการจัดตั้งโครงการใหมหรือสวนขยายของโครงการท่ีมีอยูและ

เพ่ือตัดสินใจวาทรัพยากรสำหรับโครงการควรดำเนินตอไปในระดับปจจุบัน จำเปนตองเพ่ิมหรือลด

ทรัพยากรหรือเลิกใชทรัพยากร การประเมินโครงการไมไดประเมินวาความคิดริเริ่มนั้นประสบความสำเร็จ

หรือลมเหลวเทานั้น แตเปนเรื่องของการสรางขอมูลและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความสำเร็จของโครงการ 

เหตุผลจำเปน ผลการประเมินสามารถนำไปสูการสงมอบเปนโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีมีประสิทธิผลแก

หนวยงานหรือองคกรตอไป ประโยชนของการประเมินผลของการประเมินโครงการ ไดแก  การเพ่ิมโอกาส

ในการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการริเริ่มโครงการใหม  การกำหนดทรัพยากรท่ีจัดสรรใหผล

ประโยชนสูงสุดสำหรับกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย การคนพบสาเหตุท่ีสวนประกอบของ
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โครงการท่ีริเริ่มท้ังท่ีไดผลและไมไดผล และการประเมินจะทำใหการระบุประเด็นหรือจุดท่ีตองปรับปรุง

เพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 กลาวโดยสรุป การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลใน

การดำเนินโครงการอยางเปนระบบเพ่ือสรุปผลวาโครงการนั้น ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

และมีประสิทธิภาพเพียงใดและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการ แลวตัดสินใจ

วาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพ่ือการดำเนินงานตอไป หรือจะยุติการดำเนินงานโครงการ  

 ความสำคัญของการประเมินโครงการ  

 ในสวนความสำคัญของการประเมินโครงการนั้น เชาว อินใย (2553) ไดอธิบายถึง

ความสำคัญของการประเมินโครงการ ไววา การประเมินโครงการเปนสวนหนึ่งของการวิจัย  

เปนกระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือคนหาขอเท็จจริงหรือกฎเกณฑตางๆ เพ่ือตัดสินความสำเร็จของ

โครงการ การประเมินโครงการเปนการดำเนินงานท่ีไมใชความพยายามในการสรางทฤษฎี หรือพัฒนา

ความรูทางสังคมศาสตร การประเมินโครงการท่ีนำมาใชนั้นเปนการเตรียมสารสนเทศ เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลสำคัญท่ีจำเปนตองประเมินโครงการ คือ ทำใหไดทราบวาโครงการ

ประสบความสำเร็จหรือไม มีวิธีการใดบางท่ีจะทำใหการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 พิสณุ ฟองศรี (2556) ท่ีไดสรุปความสำคัญของโครงการคือ 1) เปนแนวทางหรือวิธีการท่ีจะ

นำไปสูปรากฏการณท่ีตองการจะใหเกิดข้ึน ในอนาคตอยางมีระบบ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

และกิจกรรมตาง ๆ  ไว 2) ทำใหการกำหนดลำดับข้ันของกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจะตองทำใหตอเนื่อง สอดคลองกัน

อยางมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรตาง ๆ  และมีประสิทธิผล 3) ทำใหเกิดการประสานระหวางผูปฏิบัติงาน

หรือหนวยงานปฏิบัติเก่ียวของไมใหกิจกรรมบางอยางขาดหายไปหรือซ้ำซอนกัน และ 4) ทำใหเกิดการ

ประเมินผลอยางมีข้ันตอน และมีข้ันตอน และมีคุณภาพท่ีดี ทำใหไดสารสนเทศจากการประเมินท่ีเปน

ประโยชน  

 สรุปไดวา การประเมินโครงการมีความสำคัญตอการวางแผน การจัดทำโครงการตาง ๆ ซ่ึงสามารถ

นำผลการประเมินโครงการมาตัดสินใจวางแผนบริหารงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 นอกจากนี้การประเมินโครงการยังมีความสำคัญตอองคกร กลาวคือ การประเมินโครงการ  

มีวัตถุประสงคเพ่ือการหาแนวทางตัดสินใจ (Decision Making) มิไดมีเปาหมายเพ่ือการคนหาสะสม

ความรูอยางการวิจัยท่ัวไป แตมุงไปสูการคนหาสิ่งท่ีโครงการไดดำเนินไปแลว สิ่งใดท่ีควรจะดำเนิน

ตอไปตามวัตถุประสงคของโครงการและศึกษาวาระหวางดำเนินโครงการนั้นมีปญหาใดบางท่ีควรจะ

ปรับปรุงเพ่ือบรรลุเปาหมายของโครงการ การประเมินโครงการจึงมีความสำคัญตอองคกรอยางมาก 

ดังนี้ (เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2556) 

  1) ชวยในการติดตามการดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยท่ัวไปหนวยงานภาครัฐไมรูวา

แผนงานไดรับการสั่ง การ ปฏิบัติ และกลุมผลประโยชนตาง ๆ จะมีอิทธิพลอยางไรตอแผนงานการ
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ประเมินผลก็จะชวยทำใหคำถามเก่ียวกับการจัดองคการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ การนำไปใชอยาง

กวางขวางตลอดจนการสนับสนุนดานการเงิน การสนับสนุนจากกลุมผลประโยชนไดรับคำตอบท่ี

ชัดเจนมากข้ึนและสามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินนโยบายท้ัง ในระยะสั้น และระยะยาวตอไป 

  2) เปนเครื่องมือในการประเมินความกาวหนาของการปฏิบัติงานของรัฐบาล เม่ือมีการ

ติดตามการดำเนินนโยบายสาธารณะแลวก็จะทราบความกาวหนาการปฏิบัติตามนโยบายโดยจะทราบ

การทำงานอยางมีระบบจึงตองอาศัยขอมูล ขาวสารจากการประเมินผล 

  3) ทำใหการกำหนดนโยบายมีเหตุผลมากข้ึน เนื่องจากการกำหนดนโยบายสาธารณะ

สวนใหญดำเนินจากความคิดทางการเมือง เม่ือมีกฎหมายหรือนโยบายผานความเห็นชอบของสภานิติ

บัญญัติและประกาศใชแลว นักการเมืองก็จะพยายามติดตามผลการดำเนินนโยบายของตนเม่ือมีการ

ประเมินผลแลว ความชัดเจนของวัตถุประสงคตลอดจนผลตอบแทนท่ีไดจากนโยบายมีความชัดเจน

มากข้ึน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายก็จะดำเนินการตามขอสรุปจากการประเมินผล 

ลดความขัดแยงระหวางนักการเมืองและหนวยราชการท่ีปฏิบัติการลงไดซ่ึงขอมูลนั้นเปนขอเท็จจริง

จากการประเมินผล 

  4) เปนเครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินนโยบายใหเปนไปตามหลักเกณฑ เนื่องจากการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะจะตองมีการตรวจสอบหลักฐานอางอิงอยางละเอียดและมีการกำหนด

หลักเกณฑเพ่ือการตัดสินใจ 

  5) ประหยัดงบประมาณ การประเมินผลท่ีถูกตองเปนกลาง ถูกหลักวิชาการไมมีอคติ  

จะไดขอเท็จจริงท่ีแสดงวา นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดมีขอดี ขอบกพรองอยางไร และแกไขในสวนใด 

ก็จะประหยัดงบประมาณลงได 

  6) เกิดการปรับปรุงองคการและแผนงาน ก็จะสามารถทราบขอบเขตและทิศทางของ

แผนงานวามีจุดท่ีควรแกไขอะไรบาง ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีมีเหตุผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ

หรือแผนงานใหสนองตอบตอการบรรลุเปาหมายของนโยบายได 

  7) การควบคุมและความรวมมือ (Oversight and compliance) นักประเมินก็สามารถ

ชวยใหผูใหการสนับสนุนเงินทุนโดยควบคุมแผนงานและทำใหพนักงานและผูบริหารมีความรับผิดชอบ

ตอนโยบายซ่ึงการประเมินผลการควบคุมและความรวมมือเปนเครื่องชี้วาแผนงานเปนไปตามความ

คาดหวังหรือไม มีการวัดผลลัพธวาเปนไปตามความตองการหรือการนำนโยบายไปปฏิบัติสอดคลอง

กับกฎเกณฑและกฎหมายท่ีออกมาใชหรือไม 

  8) การพัฒนาความรู (Knowledge development) ในบริบทของนโยบายมีความ

พยายามจะทดสอบทฤษฎีและขอเสนอเก่ียวกับกระบวนการและกลไกทางสังคม สิ่งเหลานี้จะทำให

เกิดการพัฒนาความรูและไดขาวสารจากการประเมินผล การพัฒนาความรูอาจเกิดมาจากการศึกษา
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วาสาเหตุและการดำเนินงานในแผนงานตางๆ เก่ียวของสัมพันธกับทฤษฎีอะไรหรือมีวิถี ทางท่ีดีกวานี้

ในการดำเนินการตางๆ หรือไม 

 ประโยชนของการประเมินโครงการ  

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศร ี(2556) ชี้ใหเห็นประโยชนของการประเมินโครงการ ไวดังนี้   

  1) เปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการใหบริการ ถึงแมจะไมสามารถประกัน

ผลสัมฤทธิ์ข้ันสูงสุดของโครงการได แตก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการ ใหบริการในระดับหนึ่งได  

ดวยเหตุนี้ องคกรท่ีเปนเจาของโครงการตาง ๆ จำนวนมาก จึงเห็น ความจำเปนท่ีตองใชวิธีประเมิน

โครงการเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเปนท่ีนาเชื่อถือจากบุคคล ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจากประชาชนท่ัวไปดวย  

  2) ชวยใหผูสนับสนุนดานเงินลงทุนไดรับทราบปญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินงาน

ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณท่ีเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการท่ี

จัดข้ึนเพ่ือการกุศล เชน โครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนนักเรียน ท่ีดอยโอกาส จากการ

ประเมินโครงการดังกลาว ยอมทำใหทราบวา ทุนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก โครงการนี้มีจำนวน

เพียงพอหรือไม  นักเรียนนักเรียนท่ีเขารับบริการจากโครงการประเภทนี้มี ความรูสึกพึงพอใจหรือไม

พึงพอใจในดานใดบาง ท้ังนี้เพ่ือจะไดหาทางปรับปรุงหรือแกไข ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนในโอกาสตอ ๆ ไป  

  3) ชวยใหไดขอมูลซ่ึงเปนสารสนเทศท่ีมีคุณคาสำหรับหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ อาทิ 

หนวยงานท่ีตองพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพ่ือใหการสนับสนุนโครงการ เชน สำนัก งบประมาณแผนดิน 

เปนตน จะเห็นไดวา กอนท่ีจะมีการอนุมัติงบประมาณใหแกโครงการใด ๆ ทางสำนักงบประมาณ

แผนดินก็มักจะขอขอมูลสารสนเทศท่ีเปนผลการประเมินจากหนวยงานซ่ึงจัดทำโครงการเหลานั้นไป

ประกอบการพิจารณาดวยเสมอ ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดสรรเงิน งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับความตองการท่ีเปนจริง  

  4) ชวยชี้ใหเห็นความสำคัญของแตละโครงการตามลำดับกอนหลัง โดยสามารถจะทราบ

ไดวา โครงการใดมีความจำเปนเรงดวนกวากัน ท้ังนี้เพ่ือชวยแกปญหาในการ คัดเลือกโครงการ 

ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการ มีจำนวนมาก (ท้ังจาก

การขยายโครงการและโครงการท่ีตอเนื่อง) แตเงินทุนสนับสนุนมีจำนวน จำกัด ดังนั้นการประเมิน

โครงการตาง ๆ อยางมีระบบและครบทุกข้ันตอนจะทำใหไดขอมูล เชิงประจักษท่ีนาเชื่อถือ ซ่ึงจะชวย

ชี้แนะไดวา โครงการใดควรจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนกอนและโครงการใดควรจะใหการ

สนับสนุนในลำดับถัดไป เปนตน  

  5) ชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทำให ทราบถึงขอจำกัด

และปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงโครงการ ตลอดจน เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางผูใหและผูรับบริการ  
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  6) การประเมินชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในดานท่ีพึงประสงคและ  

ไมพึงประสงคควบคูกันไป ถึงแมวาการดำเนินโครงการตาง ๆ ลวนมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดผลผลิต  

ท่ีพึงประสงคเปนหลัก แตในความเปนจริงแลว ก็อาจจะมีผลผลิตบางสวนท่ีไมพึงประสงค เกิดตามมา

ดวย   

 สมคิด พรมจุย (2563) ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินโครงการไว 6 ขอ ดังนี้  

  1) ชวยใหไดขอมูลและสารสนเทศตางๆ เพ่ือนำไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

วางแผนโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากร ท่ีจำเปนในการดำเนินโครงการ ตลอดจนการ

ตรวจความเปนไปไดในการจัดกิจกรรม  

  2) ชวยทำใหการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน กรณีท่ีมีการประเมิน

กอนดำเนินโครงการ 

  3) ชวยในการจัดหาขอมูลเก่ียวกับความกาวหนา ปญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการ     

  4) ชวยใหขอมูลเก่ียวกับความเขาใจและความลมเหลวของโครงการเพ่ือนำไปใช ในการ

ตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดำเนินงานโครงการในชวงตอไปหรือไมจะยกเลิกหรือขยาย การดำเนินงาน

หรือไม  

  5) ชวยใหไดขอมูลท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการวาเปน อยางไร

คุมคากับการลงทุนหรือไม และ 

  6) เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการเพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง จะทำให

ปฏิบัติงานไดทราบผลการดำเนินงานจุดเดนจุดดอยและนำขอมูลไปใชในการปรับปรุง และพัฒนา

โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนวาการดำเนินงานเปนไปตามนโยบายแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว

หรือไม 

  จะเห็นไดวาการประเมินโครงการมีประโยชนท้ังในสวนท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพของโครงการและการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพราะมีการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลของการดำเนินโครงการอยางเปนระบบทำใหไดสารสนเทศตาง ๆ นำไปใชในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับวางแผน ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรท่ีจำเปน และชวยในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการบริหารงานขององคกรดวย 

 3.2 ประเภทและรูปแบบของการประเมินโครงการ 

จากการท่ีนักวิชาการไดนำเสนอแนวทางการประเมินท่ีหลากหลาย จึงทำใหมีการนำเสนอ

รูปแบบในการประเมินท่ีแตกตางกันออกไป ผูประเมินจึงขอนำเสนอรายละเอียด ประเภทและรูปแบบ

ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 
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  3.2.1 ประเภทของการประเมิน  

  สมคิด พรมจุย (2563) ไดแบงประเภทของการประเมิน ไว 3 ลักษณะ ดังนี้ 

                   1) แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

                       1.1) การประเมิน เพ่ือการปรับปรุงหรือบางครั้ ง เรียกว า การประเมิน

ความกาวหนา (Formative evaluation) 

    1.2) การประเมินเพ่ือสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative 

evaluation) 

   2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

    2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค เปนหลัก (Goal-Based evaluation)  

เปนการประเมินท่ีวาทำไดบรรลุของโครงการหรือไม โดยทราบกอนประเมินวาโครงการนี้ มี

วัตถุประสงคอะไรบาง 

    2.2 การประเมิน ท่ี อิสระไม ยึดวัต ถุประสงคของโครงการ (Goal– Free 

evaluation) เปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดโดยไมทราบวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง 

   3) แบงตามลำดับเวลาท่ีประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

    3 .1  ป ระ เมิ น ก อ น เริ่ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Pre-Implementation Evaluation)  

เพ่ือวางแผนโครงการใหสอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของ 

    3.2 การประเมินระหวางการปฏิบัติ งาน (Implementation Evaluation)  

เพ่ือกำกับติดตามการนำโครงการไปปฏิบัติ ถือเปนการประเมินท่ีมีลักษณะเฉพาะโครงการ จึงควร

เลือกใชเกณฑสัมบูรณสำหรับตัดสินคุณคา 

    3.3 ก ารป ระ เมิ นห ลั ง เส ร็ จสิ้ น ก ารปฏิ บั ติ งาน  (Post-Implementation 

Evaluation) เพ่ือสรุปผลของโครงการ ถือเปนการประเมินท่ีผูกพันกับการตัดสินเชิงสรุปเปรียบเทียบ

ทางเลือกระดับโครงการ จึงควรเลือกใชเกณฑสัมพัทธสำหรับการตัดสินคุณคาของโครงการ

เปรียบเทียบกับปกติวิสัยของประสิทธิผล และ/หรือประสิทธิภาพของโครงการเดิม หรือโครงการอ่ืนท่ี

มีธรรมชาติคลายคลึงกัน 

  รัตนะ บัวสนธ (2555) แบงการประเมินเปน 5 ประเภทใหญ ๆ ตามเกณฑท่ีใชแบง ดังนี้  

    1. แบงตามวัตถุประสงคการประเมินและชวงเวลาของโครงการ หากแบงตามเกณฑ

นี้การประเมินก็มี 3 ประเภท ไดแก 

    1.1 ประเมินกอนดำเนินโครงการหรือกอนนำโครงการไปใช (Pre - Evaluation 

Program or Ex-Ante Evaluation Program) ซ่ึงเปนการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค  

    1.2 ประ เมินขณ ะดำเนิ น โครงการ (Formative, Process, On-Going or 

Monitoring Evaluation Program) เปนการประเมินโครงการขณะท่ีกำลังดำเนินการอยู  เพ่ือ
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พิจารณา เก่ียวกับกระบวนการดำเนินงานในโครงการ หรือประเมินเพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงาน

ของโครงการใหเปนไปตามท่ีกำหนดไว  

    1.3 ประเมินสิ้นสุดโครงการ (Post or Summative Evaluation Program) 

เปนการประเมินเม่ือโครงการไดดำเนินการมาครบตามระยะเวลาท่ีกำหนดออกแบบไว โดยมุง

พิจารณาผลสำเร็จของโครงการเปนหลัก  

   2. แบงตามเปาหมายท่ียึด ถาแบงเชนนี้ การประเมินก็จะประกอบดวย 2 ประเภท ไดแก  

    2.1 การประเมินท่ียึดเปาหมายของโครงการเปนเกณฑเปรียบเทียบกับผลสำเร็จ

ของ โครงการ ซ่ึงเรียกวาการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal - Base Evaluation)  

    2.2 การประเมินท่ีไมยึดหรือเปนอิสระจากเปาหมาย (Goal-Free Evaluation) 

โดยท่ีการประเมินแบบนี้จะพิจารณาจากผลท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ แมวาผลดังกลาวนั้นจะเปน

หรือไมเปนไปตาม เปาหมายของโครงการก็ตาม  

   3. แบงตามปรัชญาหรือความเชื่อพ้ืนฐาน การแบงเชนนี้อาศัยพ้ืนฐานทางปรัชญา

หรือความเชื่อเก่ียวกับความจริงของคุณคาและวิธีการเขาถึงความจริงของคุณคา ในการประเมิน

ดังกลาวผานมาในหัวเรื่องเก่ียวกับปรัชญาการประเมินและคุณคาการประเมิน ดังนั้นจึงแบงประเภท

ของการประเมินได 2 ประเภท คือ  

    3.1 การประเมินตามวิธีการเชิงระบบหรือแบบปรนัยนิยม  

    3.2 การประเมินตามวิธีการเชิงธรรมชาติหรือแบบอัตนัยนิยม  

   4. แบงตามผูประเมินหรือหนวยงานผูรับผิดชอบทำการประเมินก็จะแบงเปน 2 

ประเภท ไดแก  

    4.1 การประเมินภายใน (Internal Evaluation)  

    4.2 การประเมินภายนอก (External Evaluation)  

   5. แบงตามวิธีการและลักษณะขอมูลท่ีมุงประเมินก็แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก          

    5.1 การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation)  

    5.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)  

    5.3 การประเมินแบบผสมผสาน (mixed evaluation)  

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ไดจำแนกประเภทของการประเมินโครงการ 5 เกณฑ ดังนี ้ 

   1. การจำแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน ไดแก   

    1.1 การประเมินความกาวหนา  

    1.2 การประเมินสรปุผลรวม  

   2. การจำแนกตามหลักท่ียึดในการประเมิน  

    2.1 การประเมินแบบอิงวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ  
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    2.2 การประเมินแบบไมอิงวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ  

   3. การจำแนกตามชวงระยะเวลาการบริหารโครงการ  

    3.1 การประเมินกอนการดำเนินโครงการ (Intrinsic Evaluation)  

     3.1.1) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยพิจารณาปญหา ความ

จำเปนของการจัดทำโครงการ อาจใชเทคนิคการประเมินความตองการความจำเปน หรือ ใชเทคนิค

การศึกษาความเปนไปได ซ่ึงเปนการพิจารณาสภาพความพรอมของการจัดทำโครงการ ในดานตาง ๆ 

ท่ีจะทำใหมีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง  

     3.1.2) การวิเคราะหโครงการหรือหรือการประเมินรางโครงการ เปนการ

พิจารณาเอกสารโครงการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งท่ีกำหนด ความสอดคลอง ระหวาง

หัวขอตาง ๆ ตั้งแตหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดำเนินการ ฯลฯ เพ่ือให

โครงการท่ีเสนอมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

    3.2 การประเมินระหวางดำเนินโครงการ (On-Going Evaluation)  

    3.3 การประเมินหลังการดำเนินโครงการ (Pay-Off Evaluation) 

                  3.3.1) เปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

โครงการ 

     3.3.2) เปนการประเมินผลสรุปรวมของโครงการท้ังหมด (Summative 

Evaluation)  

   4. การจำแนกตามสิ่งท่ีถูกประเมินได แบงการประเมินเปน 4 ประเภท คือ  

    4.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ

ประเมินเก่ียวกับนโยบาย เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคล

และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการวา มีความสอดคลองเอ้ือตอการจัดทาโครงการ หรือไม 

ตลอดจนความเปนไปไดและขอจากัดตาง ๆ ในการดำเนินโครงการ สารสนเทศท่ีไดมาใช ในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบาย หนวยเหนือ

และบริบทหรือสภาพขององคกรท่ีจะจัดทำโครงการ  

    4.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินความ

พรอม ท้ังในเชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรตาง ๆ กอนเริ่มโครงการวา มีทรัพยากร

พรอมท่ีจะดำเนินโครงการไดหรือไม สารสนเทศท่ีไดนำมาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับวิธีดำเนิน

โครงการและวิธีการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสม เพ่ือใหการดำเนินโครงการสามารถ บรรลุ

วัตถุประสงคตามท่ีไดกำหนดไว  
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    4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินขณะ

ดำเนินงาน เพ่ือประเมินความกาวหนาของโครงการ และศึกษาปญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

สารสนเทศท่ีไดนำมาใชในการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการ ใหมีประสิทธิภาพ  

    4.4 การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เปนการประเมิน

หลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output Evaluation)  

โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ โครงการและการ

ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบวัตถุประสงคของ แผนงานหรือองคการ 

สารสนเทศท่ีนามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพเพ่ือ

การตัดสินวาควรจะคงไว ปรับขยายหรือลมเลิกโครงการ 

   5. การจำแนกตามผูประเมิน  

    5.1 การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluation) เปนการประเมิน

โดยผูปฏิบัติงานในองคกร  

    5.2 การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluation) เปนการ 

ประเมินโดยบุคลากรภายนอกองคกร 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2556) จำแนกประเภทของการประเมินเปน 4 ประเภท คือ 

   1) การประเมินความตองการท่ีจำเปน (Need Assessment) เปนการวางแผนกอนดำเนิน

โครงการ  เพ่ือใหสามารถตอบคำถามตางๆ ไดตรงตามความตองการท่ีแทจริง นักประเมินเชื่อวาการวางแผน

โครงการจำเปนตองจัดใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน กอนนำโครงการไปสูข้ันปฏิบัติ ทำใหมีขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับความตองการท่ีจำเปนอยางถูกตอง โดยอาศัยเทคนิคท่ีสามารถวัดและประเมินความ

ตองการ ท่ีเหมาะสมไดในเชิงปริมาณรวมท้ังเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือตอการประเมินความตองการได เชน การใช

ขอมูลจากกระเบียนสะสมท่ีมีอยู หรือการสังเคราะหสารสนเทศท่ีมีอยู เปนตน  

   2) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หลักการประเมินกระบวนการ

ก็คือ เม่ือโครงการไดรับการพัฒนาและเริ่มดำเนินการแลว นักประเมินตองยอนกลับไปทบทวน

เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวาโครงการนั้นไดปฏิบัติไปตามทุกข้ันตอนท่ีได

ออกแบบไวและจัดกิจกรรมตรงตามท่ีกำหนดไวในโครงการหรือไม  ถึงแมวาการประเมินกระบวนการ 

มิไดบงชี้ถึงความสำเร็จของโครงการ แตก็มีความสำคัญตอผูรับผิดชอบโครงการในสวนท่ีเก่ียวกับ

เงินทุนท่ีจะนำมาสนับสนุนโครงการ หรือนำมาใชเพ่ือขยายโครงการ ซ่ึงจำเปนจะตองมีขอมูลเบื้องตน

จากการประเมินดังกลาว เพ่ือจะ ไดทราบวาโครงการนั้น ๆ มีแผนงานท่ีสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง

เพียงใด และนาจะประสบผลสำเร็จหรือไม เพราะไดเคยใหบริการกับกลุมเปาหมายท่ีวางไวกอนแลว

เปนตน นอกจากนั้น เม่ือมีการประเมินกระบวนการของโครงการแลว สิ่งสำคัญก็คือ เปนการเปด
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โอกาสใหผูอำนวยการโครงการสามารถจะปรับการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางท่ีนำไปสูความสำเร็จ

ของโครงการไดอยางสมเหตุสมผลดวย  

   3) การประเมินผลผลิต นักประเมินจะตองแสดงแนวทางในการวัดผลสำเร็จของ

โครงการใหนาเชื่อถือ มีการวัดท่ีแมนยำมีผลการวัดท่ีตรงกับความเปนจริง และมีความคงท่ีดวย 

สำหรับ วิธีการวัดนั้น อาจตองใชการออกแบบตามวิธีวิจัยท่ีซับซอน คลายกับการออกแบบโครงการ

การวิจัยเชิงทดลอง สวนการกำหนดความสำเร็จของโครงการ ยังมีความเห็นแตกตางกันตามกลุมของ

ผูท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานท่ีสนับสนุนเปนทุน บุคลากรของโครงการ และผูรับบริการ ซ่ึงแตละกลุมมี

ระดับของการยอมรับความสำเร็จท่ีตางกันไป ดังนั้น นักประเมินจึงตองหาตัวบงชี้ท่ี สามารถเปนท่ี

ยอมรับของทุกกลุมและมีความเปนไปไดสำหรับการประเมินผลผลิตดวย  

  3.2.2 รูปแบบของการประเมิน 
  รูปแบบการประเมินเปนกรอบหรือแนวความคิดสำคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

หรือรายการประเมิน ซ่ึงมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับขอตกลงเบื้องตน ซ่ึงนักวิชาการทางดานการ 

ประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหผูประเมินไดเลือกใชหลาย โดยท่ัวไปรูปแบบการประเมินแบง

ออกเปน 3 กลุม คือ  

   1) รูปแบบการประเมินท่ีเนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model)     

   2) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model)  

   3) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ (Decision - Oriented Evaluation 

Model)  

  ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละรูปแบบ ดังนี้ (เชาว อินใย, 2553; บุญมี พันธไทย, 2554;  

ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2554; พิสณุ ฟองศร,ี 2556) 

    1) รูปแบบการประเมินท่ีเนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบ

ท่ีเนนการตรวจสอบผลท่ีคาดหวังวาไดเกิดข้ึนหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไวใน

จุดมุงหมาย กับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานโครงการวาบรรลุจุดมุงหมายท่ีกำหนดไวหรือไม ไดแก 

รูปแบบการประเมินของ Tyler ซ่ึงพัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1950 ท่ีเนนการกำหนดวัตถุประสงคของ

โครงการ แนวความคิดนี้ เรียกวา “แบบจำลองท่ียึดความสำเร็จของจุดมุ งหมายเปนหลัก  

(Goal Attainment Model or Objective)เรียกวา Tyler’s  Goal  Attainment  Model หรือการ

ประเมินความสัมพันธ  ประกอบดวย ปรัชญา/จุด มุ งหมาย(Philosophy and Purpose: P) 

กระบวนการ(Process: P)  ผลผลิต(Product: P) ถาไมบรรลุผลสำเร็จจะตองมีการปรับปรุง แกไขให

มีความสอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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   2) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model) 

เปนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศสำหรับกำหนดและวินิจฉัย 

คุณคาของโครงการนั้น ๆ ไดแก รูปแบบการประเมินของ Provus, Stake และ Scriven 

    2.1) รูปแบบการประเมินโครงการของ Provus พัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1971  

เปนการประเมินเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการกับมาตรฐานหรือเปนการคนหาความไมสอดคลอง

ระหวางความคาดหวังกับผลการปฏิบัติการของแผนงาน สามารถศึกษาไดจากการใชแผนงาน คือ 

ความไมสอดคลองท่ีสัมพันธกับข้ันตอนตาง ๆ 5 ข้ันตอน คือ  

     (1) ข้ันการออกแบบโครงการ คือ การกำหนดปจจัย ท่ีทำให เกิดการ

ดำเนินงาน กำหนด กระบวนการดำเนินงาน และกำหนดผลท่ีคาดหวังซ่ึงจะไดรับจากการดำเนินงาน  

                (2) ข้ันการเตรียมพรอมเปนการนำปจจัยท่ีทำใหเกิดการดำเนินงานเขาสู

กระบวนการ   

                (3) ข้ันกระบวนการท่ีใชเพ่ือการดำเนินงาน  

                (4) ข้ันผลผลิต  

                (5) ข้ันการวิเคราะหเก่ียวกับการลงทุน ถาจะดำเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม  

ก็ตองทำการออกแบบใหม โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหการลงทุน ซ่ึงตั้งอยูบน

รากฐานของปจจัยเบื้องตนใหม 

    2.2) รูปแบบการประเมินโครงการของ Stake พัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1975  

ใชแบบจำลองการสนับสนุน (Countenance Model) จำแนกขอมูลการประเมินออกเปน 2 สวน คือ 

เมตริกซบรรยาย (Description Matric) และเมตริกซการตัดสิน คุณคา (Judgment Matric)  

โดยกอนบรรยายหรือตัดสินคุณคาของโครงการใดๆ  ควรวิเคราะหหลักการและเหตุผลของโครงการ

นั้นๆ ดวย  ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลท่ีแทจริงใหได  เนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมาย และวิธีการ

เก็บขอมูลก็มีหลายวิธี  ขอมูลท่ีตองการ คือขอมูลท่ีนำมาใชเพ่ือการอธิบาย และการตัดสินใจ ตาม

รูปแบบการประเมินนี้ ไดจำแนกสิ่งท่ีตองพิจารณาในการประเมินออกเปน 3 สวน คือ (1) สิ่งนำหรือ

ปจจัยเบื้องตน (Antecedents) หมายถึง สภาพเง่ือนไขหรือปจจัยตางๆ ในการดำเนินโครงการ  

(2) กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดำเนินตามกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

พฤติกรรมระหวางบุคคลปฏิสัมพันธระหวางครูกับอาจารย นักเรียนกับเรียน เปนตน (3) ผลลัพธหรือ

ผลการดำเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตท่ีไดจากโครงการ 

    2.3) รูปแบบการประเมินของ Scriven พัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1980 เปนการ

ประเมินเพ่ือการปรับปรุง หรือดูความกาวหนาของ โครงการโดยทำการประเมินความกาวหนา 

(Formative Evaluation) เปรียบเทียบกับคาใชจายในการดำเนินงานของโครงการ สิ่งท่ีตองพิจารณา 

คือ ความเปนประโยชน คุมคากับคาใชจายท่ีตองใชไปหรือไม ผลของโครงการจะใหขวัญหรือกำลังใจ 
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หรือคุณธรรมแกผูรวมโครงการ อยางไร และคาใชจาย เปนเรื่องท่ีสำคัญท่ีตองนำมาพิจารณาความ

คุมคา  

   3) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation 

Model) เปนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพ่ือชวยให

ผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของ Alkin 

และของ Stufflebeam 

    3.1) รูปแบบการประเมินของอัลไคน (Alkin) พัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1969  

โดยเสนอรูปแบบการประเมินท่ีเรียกวา CSE(Center for the study of Evaluation Approach) 

เปนการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ ในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการดำเนินงานของโครงการ  

มี 5 ดาน คือ (1) การประเมินระบบ (System Assessment) จะชวยใหเรา สามารถกำหนดขอบเขต 

และวัตถุประสงคท่ีเหมาะสม สิ่งท่ีจะตองศึกษาไดแก ความตองการของ ประชาชน ชุมชนและสังคมท่ี

มีตอสภาพการณปจจุบัน (2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เปนการ

ประเมินกอนท่ีจะ มีการดำเนินโครงการ เพ่ือหาขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือก

ท่ี เหมาะสมของโครงการ (3) การประเมินการนำไปใช เพ่ือการดำเนินโครงการ (Program 

Implementation) เปนการประเมินขณะท่ีโครงการกำลังดำเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูวาการดำเนิน

โครงการนั้นเปนไป ตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีไดวางแผนไวหรือไม ผลท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคลองกับสิ่งท่ี

วางแผนไว หรือคาดหวังไวเพียงไร (4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) 

เปนการประเมินเพ่ือหาขอมูลท่ีนำมาใชในการดำเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย ความสำเร็จหรือ

ความลมเหลวในทุก ๆ ดานของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีตอโครงการอ่ืนเพ่ือ

นำมาใชในการปรับปรุงโครงการตอไป (5) การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (Program 

Certification) ข้ันตอนนี้การประเมินตองหาขอมูลขาวสารรายงานตอผูมีอำนาจในการพิจารณาตัดสิน 

คุณคาของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอางอิงไปสูสถานการณอ่ืน ๆ หรือนำไปใชกับโครงการ 

ในสถานการณอ่ืน ๆ ไดกวางขวางเพียงใด 

    3.2) รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปในชื่อวารูปแบบ

การประเมินซิปป (CIPP Model) พัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1971 และพัฒนามาอยางตอเนื่องเปนท่ี

ยอมรับกันท่ัวไปจนถึงปจจบุัน รูปแบบซิปป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต

บริบท (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (product) โดยจะใช

วิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการท้ังภาพรวมหรือรายดานเปนสำคัญ   

   กลาวโดยสรุป รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมิน

ท่ีแสดงใหเห็นถึงรายการท่ีควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน แตละรูปแบบจะบอกให

ทราบวาในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ งนั้น ควรพิจารณาในเรื่องอะไรบาง (What)  
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ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดวยวาในการประเมินแตละรายการหรือแตละเรื่อง

ควรพิจารณาหรือ ตรวจสอบอยางไร ซ่ึงเปนลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (How) ท่ีเหมาะสม

สอดคลองกับวัตถุประสงคการประเมิน 

 3.3 การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) 

  รูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) พัฒนาและนำเสนอข้ึนโดยมีพ้ืนฐานมาจาก

การเรียนรูหรือประสบการณการกระทำการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยตองการท่ีจะแกไขขอผิดพลาดหรือขอจำกัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้ งเดิม เชน  

การออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงคและการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบด้ังเดิมมีขอจำกัดในการศึกษาหาคำตอบเก่ียวกับโครงการทาง

การศึกษาในสมัยนั้น จึงทำใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประเมินใหมๆ เพ่ือหาคำตอบเก่ียวกับ

โครงการทางการศึกษาอยางรอบดานหลายแงมุมมากข้ึน ซ่ึงรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model)

เปนหนึ่งในรูปแบบการประเมินถูกพัฒนาและนำเสนอไว ในป ค.ศ. 1971  โดย Stufflebeam 

รูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) เปนการนำตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ดาน  

มาประกอบกัน ไดแก การประเมินบริบท (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) 

และผลผลิต (Product) มีการเขียนข้ึนเปนลายลักษณชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation 

and Decision Making ซ่ึงตีพิมพในป 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในป 2007 ในหนังสือ Evaluation 

Theory Models and Applications (Stufflebeam, & Shinkfield, 2007). 

 ผูประเมินโครงการไดเลือกใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ในการประเมินโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงขอนำเสนอหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการโดย

ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context) ดานปจจัย

นำเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (product) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี               

(บุญมี พันธไทย, 2554; ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2554; สุวิมล วองวาณิช, 2558) 

  1) การประเมินดานบริบท (Context Evaluation; C) เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ี

นำไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม นโยบาย วิสัยทัศน ปญหา 

แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของ

ปญหาท่ีอาจจะเปนอุปสรรคตอการดำเนินโครงการ เปนตน  

   การประเมินบริบทเปนการประเมินเก่ียวกับความตองการจำเปน (Need) ปญหา

(Problem) คุณสมบัติ ท่ีมีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ท่ีจะเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไข

แวดลอมหนึ่งท่ีกำหนด การประเมินบริบท 4 สวนนี้ มีความสำคัญท่ีจะนำไปสูการออกแบบโครงการ

งาน และการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมเปนไปไดท้ังนี้การประเมินบริบทมีวัตถุประสงค คือ 
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   (1) กำหนดขอบเขตและบรรยายเก่ียวกับความตั้งใจใหบริการ 

   (2) จำแนกผูรับผลประโยชนท่ีตั้งใจใหบริการ (หรือกลุมเปาหมาย) และประเมิน

ความตองการจำเปนของกลุมบุคคลดังกลาว 

   (3) จำแนกปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเปนบอเกิดของความตองการจำเปนของกลุม

ผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายนั้น 

   (4) จำแนกความเก่ียวของระหวางคุณสมบัติท่ีมีคาและโอกาสการไดรับทุนอุดหนุนท่ี

สามารถนำไปใชกำหนดเปาหมายความตองการจำเปนนั้น 

   (5) จัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการกำหนดเปาหมายมุงการปรับปรุง 

   (6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมายมุงการปรับปรุง 

   (7) จัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการตัดสินผลลัพธของเปาหมายมุงการปรับปรุง

หรือความพยายามในการใหบริการ 

  การประเมินบริบทอาจจะประเมินไดท้ังกอน ระหวางหรือแมกระท่ังหลังการดำเนิน

โครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อ่ืน ๆ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) 

ในกรณีประเมินบริบทกอนการดำเนินโครงการ องคกรหรือหนวยงานจะใชผลจากการประเมินบริบท

เพ่ือชวยจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเปาหมายสำหรับโครงการนั้น แตถาเปนการประเมินบริบท

ระหวางหรือหลังดำเนินโครงการหรือสิ่งแทรกแซงอ่ืนๆ องคกรและหนวยงาน มักจะดำเนินการและ

จัดทำรายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิต 

กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชนสำหรับการตัดสินใจกำหนดเปาหมายของโครงการและชวยให

ผูรับบริการไดประเมินวาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาวมีคุณประโยชนตอบสนองหรือเปนไปตาม

ความตองการจำเปนของกลุมผูใชประโยชนหรือไมเพียงไร ผลการประเมินบริบทสามารถนำมาใชได

อยางกวางขวางยกตัวอยางเชน ผูบริหารสามารถนำผลการประเมินท่ีไดไปใชสื่อสารกับสมาชิกใน

องคกรเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็งจุดออน ความตองการจำเปน คุณสมบัติท่ีมี

คา โอกาสและการจัดลำดับความสำคัญของปญหาขององคกร แตสำหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถ

ท่ีจะนำผลการประเมินบริบทไปใชเพ่ือสนับสนุน ขอรับทุนหรือจัดทำสัญญาตางๆเก่ียวกับโครงการ

ดังกลาว ในขณะท่ีองคกรใหบริการทางสังคมหรือองคกรการกุศลอาจใชสารสนเทศจากผลประเมิน

บริบทเพ่ือกำหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาคณะทำงานหรือเพ่ือจำแนกจัดลำดับใหความชวยเหลือ

ประชากรเปาหมาย สำหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใชการประเมินบริบทเพ่ือใหความชวยเหลือนักเรียนและ

ผูปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนใหดียิ่งข้ึน ในสวนของนักประเมินก็ตอง

ใชผลการประเมินบริบทเพ่ือกำหนดวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสมและมีความสัมพันธกับแผนงาน

โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 
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  2) การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) เปนการคนหาประสิทธิภาพของ

องคประกอบท่ีนำมาเปนปจจัยปอน อาจเปนบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ศักยภาพการบริหารงา ซ่ึงแตละปจจัยก็ยังจำแนกยอยออกไปอีก เชน บุคคล อาจพิจารณา

เปน เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ 

ความสามารถ ประสบการณ ความรู คุณวุฒิทางการศึกษา ถ่ินท่ีอยูและลักษณะกระบวนการกลุม 

เปนตน 

  การประเมินปจจัยนำเขามีจุดมุงเนนเพ่ือชวยจัดลำดับโครงการท่ีจะทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความตองการจำเปน โดยการศึกษาและตรวจสอบอยางถ่ีถวนเก่ียวกับแนวทางตาง ๆ  

ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเปนไปไดมากท่ีสุด ในอันท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวการประเมิน

ปจจัยนำเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความ

พยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆตองการใหเกิด จุดมุงเนนประการท่ีสอง

ของการประเมินปจจัยนำเขา ก็เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวทางท่ีเปนทางเลือกตาง ๆ 

และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น การประเมินปจจัยนำเขา ก็จะชวยจำแนกและจัดลำดับแนวทาง

ท่ีเก่ียวของใหแกผูมีหนาท่ีตัดสินใจไดใชเปนทางเลือกสำหรับการดำเนินงานตอไป การประเมินปจจัย

นำเขา ก็เพ่ือชวยผูทำหนาท่ีตัดสินใจเลือกกลยุทธตาง ๆ ท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายตอบสนองความ

ตองการจำเปนใหแกผูรับประโยชนกอใหเกิดแผนงานท่ีปฏิบัติไดจริงและใชงบประมาณไดอยาง

เหมาะสม การประเมินปจจัยนำเขาก็เพ่ือชวยใหผูนำโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปลาใด ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการใชนวัตกรรมหรือโครงการท่ีไมกอใหเกิดประโยชนคุมคาถึงทรัพยากรท่ีจะตองสูญเสีย

ไป  นักประเมินตองใชสารสนเทศท่ีไดท้ังหมดเพ่ือนำไปสูการไดกลยุทธหรือแนวทางการดำเนินงานท่ีมี

แนวโนมศักยภาพกอใหเกิดการยอมรับไดตอการนำไปใช ท้ังนี้ โดยอาจจัดลำดับแนวทางการ

ดำเนินงานดังกลาวโดยอาศัยหรือพิจารณาจากเกณฑท่ีเก่ียวของตอไปนี้ 

   (1) ตอบสนองการบรรลคุวามตองการจำเปนของกลุมผูรับประโยชน 

   (2) ตอบสนองตอเปาหมายท่ีเปนปญหาขององคกร 

   (3) ศักยภาพของประสทิธิผล 

   (4) ตนทุนท่ีตองใช 

   (5) สอดคลองมีอยูจริงในทางการเมือง 

   (6) มีความเปนไปไดในการบริหารจัดการ 

   (7) มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบภายนอกพ้ืนท่ีหนึ่งๆ 

  การประเมินปจจัยนำเขา นำไปประยุกตใชไดหลายกรณีอาทิ ผูบริหารใชสำหรับจัดทำ

ขอเสนอเพ่ือขอรับเงินลงทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายในหนวยงาน

หนึ่ง ๆ โรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษาใชสำหรับจัดทำขอเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน
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แผนงานโครงการทางการศึกษา ในขณะเดียวกันผูกำหนดนโยบายหรือผูทำหนาท่ีตัดสินใจทางการ

ศึกษาก็ใชสำหรับการพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับความคุมคาหรือประสิทธิผลท่ีจะไดรับเม่ือเปรียบเทียบ

กับตนทุนหรืองบประมาณท่ีตองจัดสรรใหกับโครงการหรือนวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ 

  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการศึกษาตอจากการ

ประเมินบริบทและปจจัยนำเขาวากระบวนการเปนไปตามแผนท่ีวางไว เปนการศึกษาคนหา

ขอบกพรอง จุดออน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการท่ีจะนำโครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีวางไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

  การประเมินกระบวนการเปนการตรวจสอบการนำแผนงานหรือโครงการไปใชหรือ

ตรวจสอบการดำเนินงานการใชแผนงาน โครงการ วัตถุประสงคท่ีสำคัญประการหนึ่งของการประเมิน

กระบวนการก็คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ เก่ียวกับการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไปตามตารางเวลาท่ีกำหนดหรือไมการใชงบประมาณและ

ประสิทธิภาพเปนอยางไรสำหรับวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งก็เพ่ือชี้แนะแนวทางใหแกผูปฏิบัติงานใน

การปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานของโครงการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

เพราะโดยปกติแลวเม่ือมีการเริ่มตนการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานผูปฏิบัติงานยอมไม

สามารถท่ีจะกำหนดสิ่งตาง ๆ ไดท้ังหมด ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดกิจกรรม การใชบุคลากร 

งบประมาณ หรืออ่ืน ๆ ดังนั้นการไดรับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนำไปใช

ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ในโครงการใหสามารถดำเนินการตอไปและมีความเปนไปไดท่ี

จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการในการประเมินกระบวนการนั้น ควรทำการเปรียบเทียบ

ระหวางกิจกรรมและคาใชจายจริง กับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณท่ีกำหนดไววามี

ความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมท้ังบรรยายใหเห็นถึงปญหาตางๆเก่ียวกับการนำโครงการไปใช

และทายท่ีสุดก็ควรจัดทำรายงานท่ีผูรวมโครงการหรือผูทำการสังเกตไดตัดสินคุณภาพของ

กระบวนการใชโครงการ แผนงานดังกลาว 

  นักประเมินกระบวนการจำเปนตองดำเนินการคอนขางมากในการควบคุม กำกับ 

และจัดทำเอกสารเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซ่ึงอาจเริ่มจากการทบทวนกลยุทธ

ท่ีเก่ียวของแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการประเมินภูมิหลังของโครงการหรือสิ่งท่ีแทรกแซง

เพ่ือท่ีจะพิจารณาวากิจกรรมอะไรท่ีควรตองกำกับในโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว การพิจารณา

ตัวอยาง ท่ีเปนไปไดในการใหบริการกลุมผูรับประโยชนการฝกอบรมใหคำปรึกษาทีมผูปฏิบัติงาน การ

จัดประชุมทีมผูปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับผังงาน (Work Flow) การบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่อง

อุปกรณ การจัดลำดับและแจกจายวัสดุการควบคุมคาใชจายการจัดการสารสนเทศของโครงการ

เหลานี้เปนตน 
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  เทคนิควิธีท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการนั้น นักประเมิน

ควรใชวิธีการท่ีไมกอใหเกิดการรบกวน (Unobtrusive) แกผูปฏิบัติงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

ในขณะเดียวกันก็ตองสรางสัมพันธภาพท่ีดีแกผูปฏิบัติงานในโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 

ดวยเชนกัน นักประเมินอาจพิจารณาภาพรวมๆ วากิจกรรมหรือการดำเนินงานของโครงการดังกลาว

เปนอยางไร โดยการตรวจเยี่ยมและสังเกตท่ีศูนยของกิจกรรมนั้นการทบทวนวิเคราะหเอกสารท่ี

ปรากฏ เชน แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ รายงานบัญชีและระยะเวลาการจัดประชุมเปนตน การเขา

รวมประชุมกับทีมปฏิบัติงานและการสัมภาษณบุคคลหลัก หลังจากนั้นนักประเมินตองจัดทำรายงาน

สรุปเก่ียวกับแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ขอคนพบและประเด็นการสังเกต นักประเมินควรแสดงให

เห็นเก่ียวกับปญหาตางๆของกระบวนการอยางชัดเจนตามท่ีไดจากผูปฏิบัติงาน พรอมท้ังนำเสนอ

รายงานนี้ในการประชุมทีมผูปฏิบัติงาน และเชื้อเชิญผูอำนวยการของทีมผูปฏิบัติงานใหเปนผูนำใน

การอภิปรายเก่ียวกับขอคนพบซ่ึงปรากฏในรายงานทีมงานของโครงการอาจจะใชรายงานเพ่ือการ

ตัดสินใจใหเหมาะกับการปฏิบัติงานของตนตอไป ตอจากนั้นนักประเมินก็ควรทบทวนเก่ียวกับ

แผนงานการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งตอไป รวมท้ังการจัดทำรายงานตามลำดับ โดยการสอบถามความ

คิดเห็นขอเสนอแนะจากทีมผูปฏิบัติงานถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะทำใหไดสารสนเทศท่ีมี

ประโยชนมากท่ีสุด ในการจัดประชุมนำเสนอรายงานใหกับทีมผูปฏิบัติงานในครั้งตอไป ซ่ึงทีม

ผูปฏิบัติงานก็อาจจะใหขอเสนอแนะท่ีดีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินวาควรจะเก็บ

อยางไร เชน อาจใชการสังเกต บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของทีมผูปฏิบัติงาน การสัมภาษณ 

และการใชแบบสอบถาม เปนตน นอกจากนั้นนักประเมินก็ควรจะสอบถามผูปฏิบัติงานถึงชวงเวลา 

ท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุด สำหรับการใชประโยชนจากรายงานการประเมินชวงถัดไป 

  นักประเมินกระบวนการควรจัดลำดับรายงานโดยพิจารณาวาจะกอใหเกิดผลดีท่ีสุดแก

ทีมผูปฏิบัติงานในการนำไปใชในแผนปฏิบัติงานและบูรณาการเขากับสิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการ

หรือสิ่งแทรกแซงนั้น นักประเมินควรจะตองบรรยายใหเห็นถึงสิ่งท่ีเบี่ยงเบนออกไปจากแผนงานท่ี

กำหนดและควรชี้ใหเห็นถึงความผันแปรเหลานี้วามีลักษณะอยางไรเม่ือพิจารณาจากความแตกตาง

ระหวางบุคคลกลุมบุคคลหรือสถานท่ีท่ีแตกตางเบี่ยงเบนไปจากแผนงานนั้น 

  ผลการประเมินกระบวนการนำไปใชประโยชนไดหลายกรณี เชน สมาชิกในทีมงานใช

สำหรับชี้แนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมแกไขแผนงานท่ีผิดพลาดและจัดทำบันทึกความรับผิดชอบ 

ผูจัดการบางคนใชตารางหรือปฏิทินสะทอนผลกลับผลการประเมินกระบวนการท่ีจัดทำตามปกติหรือ

สม่ำเสมอเพ่ือทำใหทีมผูปฏิบัติงานรักษาหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน การประเมินกระบวนการ

ยังชวยใหบุคคลภายนอกไดเรียนรูวาอะไรคือสิ่งสำคัญท่ีตองทำและอะไรคือตนทุนคาใชจายท่ีตองเสีย

ในกรณีท่ีพวกตนตองการกระทำในลักษณะท่ีคลาย ๆ กัน 
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  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการตรวจสอบประสิทธิผล

ของโครงการโดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธท่ีไดแลวนำเกณฑท่ีกำหนดไวไป

ตัดสินเกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดข้ึนเองหรืออาศัยเกณฑท่ีบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนกำหนดไวก็ได

วัตถุประสงคหลักของการประเมินผลผลิต คือ เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงวาตอบสนองบรรลุความตองการจำเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือไม 

นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังตอประเมินผลลัพธ (Outcomes) ท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ  

ท้ังท่ีเปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นบอยครั้งท่ีนักประเมินยังขยายขอบเขตการ

ประเมินผลผลิตไปสูการประเมินในสิ่งท่ีเรียกวา ผลลัพธระยะยาวอีกดวยการประเมินผลผลิตควร

ดำเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการตัดสินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอโครงการ

หรือสิ่งท่ีไดรับการประเมิน (Evaluation) นั้น ในบางครั้งก็อาจทำการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับ

โครงการหรือสิ่งท่ีไดรับการประเมินอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกันและก็มีอยูบอย ๆ ท่ีผูรับบริการจาก

โครงการตองการจะรูวาโครงการดังกลาวได 

  ผลสัมฤทธิ์เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดหรือไมและมีประโยชนคุมกับการลงทุน

ดำเนินการเพียงไรดังนั้นในทางท่ีเหมาะสมแลวนักประเมินก็ควรท่ีวิเคราะหตีความใหเห็นวาจุดออน

ของการใชโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสวนใดท่ีเปนสาเหตุทำใหไดผลลัพธออนดอยลงไปดวยเทคนิค

วิธีการท่ีใชประเมินผลผลิตมิไดกำหนดไวอยางเปนแบบแผนตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการ

อยางหลากหลายรวมกันเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษาผลลัพธท้ังหมดของสิ่งท่ีไดรับการ

ประเมิน รวมท้ังยังชวยในการตรวจสอบขามกันไปมาระหวางขอคนพบท่ีหลากหลายอีกดวยในการ

ประเมินผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีกำหนดนั้น นักประเมินจำเปนตองศึกษา 

คนหาผลลัพธท่ีมิไดคาดหมายดวย ท้ังผลลัพธในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟงความคิดเห็นหรือ

สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งท่ีไดรับการประเมินเพ่ือท่ีจะทำการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับ

ผลลัพธใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน และสืบหาขอเท็จจริงอยางรอบคอบสำหรับยืนยันหรือไมยืนยัน

สมมุติฐานเก่ียวกับผลลัพธดังกลาว นักประเมินก็อาจจะใหผูเขารวมโครงการหรือสิ่งท่ีไดรับการ

ประเมิน เขียนเสนอตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับการไดรับบริการและกอใหเกิดผลดีตอการ

ปฏิบัติงานของตน เชน ผลผลิตของงานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือตำแหนงหนาท่ีการงานใหมท่ีไดรับมอบหมาย 

รวมท้ังนักประเมินอาจใชการสังเกตเพ่ือจำแนกและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุมบุคคลโดย

เปรียบเทียบตามรายการตรวจสอบผลลัพธกับโครงการใหบริการอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับ

โครงการท่ีไดรับการประเมินการจัดทำรายงานขอคนพบจากการประเมินผลผลิตอาจทำใหแตกตางกัน

ตามข้ันตอน กลาวคือ นักประเมินอาจจัดทำรายงานผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในแตละวงรอบของโครงการ 

รายงานดังกลาวนี้ควรจะแสดงใหเห็นวาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆ ไดบรรลุเปาหมายความ
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ตองการจำเปนเพียงไร ในขณะท่ีรายงานเม่ือสิ้นสุดวงรอบท้ังหมดของโครงการ ควรเปนรายงานท่ี

นำเสนอใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์สรุปรวมท้ังหมดของโครงการดังกลาว  

  ดังนั้น รายงานผลการประเมินผลผลิตจึงตองเปนการสรุปตีความใหเห็นถึงผลท่ีชัดเจนใน

การตอบสนองความตองการจำเปน ตนทุนท่ีใชดำเนนิการและผลตอบแทนหรือ ผลการปฏิบัติท้ังหมด

ท่ีไดรับในแผนงาน โครงการนั้น ๆ นักประเมินยังตองจัดทำรายงานการศึกษาติดตามเพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงผลลัพธระยะยาวท่ีเกิดข้ึนอีกดวย ผลจากการประเมินผลผลิตมีความสำคัญในทางจิตวิทยาเปน

อยางมากเม่ือผลจากการประเมินแสดงใหเห็นถึงความงอกงามท่ีเกิดข้ึนจากแนวทางท่ีชาญฉลาดใน

การดำเนินโครงการ ผลการประเมินเชนนี้นับเปนสิ่งเสริมแรงท่ีดีสำหรับท้ังทีมปฏิบัติงานในโครงการ

และผูรับบริการจากโครงการหรืออาจจะเปนสิ่งท่ีทำลาย ลดทอนแรงจูงใจก็ไดถาหากผลท่ีไดจากการ

ประเมินผลผลิตนั้น มีความออนดอยหรือไมแสดงถึงความงอกงามใด ๆ ท่ีจะพึงไดรับจากโครงการนั้น 

ประเด็นสำคัญสุดทายท่ีตองพึงระวังในการจัดทำรายงานการประเมินผลผลิต ก็คือ นักประเมินไมควร

เรงรีบประเมินผลผลิตและจัดทำรายงานสูสาธารณะอยางทันทีทันใด เพราะเหตุวาการดำเนินโครงการ

ตองการระยะเวลาพอสมควรท่ีจะทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดรับชอบ Accountability) 

ท่ีระบุไวการจัดทำรายงานการประเมินผลผลิตท่ียังไมมีวุฒิภาวะ (Premature) อยางเพียงพอ อาจ

นำไปสูความไมสามารถตัดสินใจไดเก่ียวกับความตอเนื่องของโครงการเพราะเหตุวาทำใหไมพบ

ผลลัพธใด ๆ เกิดข้ึนเลย ท้ังนี้ เนื่องจากผลลัพธของโครงการตองใชระยะเวลายาวพอสมควรใน

การศึกษาติดตามดังนั้นถาหากการจัดทำรายงานการประเมินผลผลิตสูสาธารณะไดมีการหนวงเวลา

อยางสมเหตุสมผลแลวนักประเมินอาจจะพบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนภายหลังและมีความสำคัญอยางยิ่ง

สำหรับใชสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอยางตอเนื่องตอไป สารสนเทศท่ีไดจากการประเมิน

ผลผลิตเปนองคประกอบท่ีสำคัญอยางยิ่งท่ีแสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบของสถาบันหรือ

หนวยงานท่ีดำเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใด ๆ เม่ือใดก็ตามท่ีรายงานนั้นแสดงใหเห็น

ความมีนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์อยางเดนชัดก็จะถูกนำไปใชโนมนาวชุมชนและหนวยงานใหทุน

สนับสนุนเพ่ือใหเพ่ิมเติมงบประมาณและขอรับการสนับสนุนทางการเมืองไดเปนอยางดีแตถาหากผูมี

อำนาจตัดสินใจรูวาสิ่งแทรกแซงหรือโครงการนั้น ๆ ไมทำใหไดผลตอบแทนท่ีมีความสำคัญอ่ืนใดเลยก็

จะทำใหยกเลิกการลงทุนดำเนินการอีกตอไป การประเมินโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทักษะ 

คานิยม ทัศนคติและผลลัพธท่ีเปนประสิทธิผลของโครงการแสดงดังภาพท่ี 5  



62 
 

 
 

ภาพท่ี 5 กรอบการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียนตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) (Stufflebeam, 2003) 

 

  นอกจากนี้ Sancer, Baturay & Fadde (2013) ไดประยุกตใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) 

ในการประเมินไมเพียงแตประเมินผลผลิตในตอนสิ้นสุดโครงการเทานั้นแตยังรวมถึงการประเมินจุด

ตางๆ ตั้งแตชวงเริ่มตน การนำไปใชและการออกแบบโปรแกรมการศึกษา ซ่ีงผลลัพธท่ีคาดหวังจะถูก

รวมกับวัตถุประสงค ทำใหมีการประเมินโดยสังเกตจุดออนและการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน  

   ส รุ ป ได ว า  รู ป แบ บ การป ระ เมิ น ซิ ป ป  (CIPP Model) ขอ ง  Stufflebeam นั้ น

ประกอบดวย การประเมินบริบท (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process)  

และผลผลิต (Product) ทำใหทราบคำตอบเก่ียวกับโครงการรอบดาน เพ่ือใหผูบริหารนำมาพิจารณา

ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุง พัฒนาหรือยุบโครงการ ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ครั้งนี้ผูประเมินจึงนำรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) มาใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติการประเมิน เพ่ือนำสารสนเทศ ท่ีไดมาพัฒนาโครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ตอไป 

  3.4 ข้ันตอนการประเมินและการเขียนรายงานโครงการ 

              ในการประเมินโครงการแตละครั้ง ผูประเมินจำเปนจะตองมองเห็นภาพรวมของกระบวนการ

หรือข้ันตอนในการประเมินและเม่ือการประเมินเสร็จสิ้นลงแลวตองมีการจัดทำรายงานการประเมิน

นำเสนอตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

      3.4.1 ข้ันตอนของการประเมินโครงการ 

         วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2556) ไดอธิบายรายละเอียดของข้ันตอนการประเมินไว 

ดังนี้ 
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    1) การวิเคราะห โครงการท่ีจะประเมิน เปนการศึกษารายละเอียดและ

ความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของโครงการท่ีจะประเมิน เพ่ือใหผูประเมินเกิดความรูและความ

เขาใจโครงการอยางลึกซ้ึง ตั้งแตหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค วิธีดำเนินการ  

การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล จนถึงผลของโครงการ เปนข้ันตอนการประเมินท่ีสำคัญอยางยิ่งของ

ข้ันตอนแรกในการประเมินโครงการ 

 2) การศึกษารูปแบบของการประเมิน (Model) ผูประเมินจำเปนตองมีความรู

เก่ียวกับรูปแบบของการประเมินแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง รูปแบบของการประเมินแตละแบบ  

จะไดมาจากแนวคิดท่ีแตกตางกันไปตามแนวคิดของผูพัฒนารูปแบบแตละทาน การศึกษารูปแบบของ

การประเมินหลาย ๆ รูปแบบ จะทำใหผูประเมินไดเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายท่ีจะนาไปสูการเลือกใช

รูปแบบท่ีสอดคลองกับโครงการ 

     3) การกำหนดประเด็นของการประเมิน ผูประเมินจำเปนตองกำหนดประเด็น

การประเมินอยางเหมาะสม เพ่ือจะนำไปสูการกำหนดรายละเอียดของข้ันตอนตอไปไดอยางสมบูรณ

ตามประเด็นท่ีกำหนด โดยผูประเมินสามารถกำหนดประเด็นของการประเมินไดจากการวิเคราะห

โครงการท่ีจะเหมาะสมท่ีสุดกับโครงการท่ีจะประเมิน ท้ังนี้ผูประเมินจะตองคำนึงถึงความตองการของ

ผูใชผลการประเมิน อาจจะเปนผูใหทุน ผูบริหาร ผูมีอำนาจตัดสินใจ เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ ฯลฯ 

เพ่ือใหผลจากการประเมินเปนประโยชนตอบุคคลและองคกรตางๆ อยางแทจริง 

     4) การพัฒนาตัวชี้วัดและกำหนดเกณฑ ในการประเมินใดๆ สิ่งสำคัญท่ีจะทาให

เกิดความนาเชื่อถือในผลการประเมินยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ

(Criteria) ดังนั้น ข้ันตอนสำคัญของการประเมินอีกข้ันตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัดและการ

กำหนดเกณฑท่ีเหมาะสม ตัวชี้วัดแตละตัวจะไดมาจากประเด็นการประเมินท่ีกำหนดไว ผูประเมินตอง

พยายามคนหาตัวชี้วัดท่ีสามารถแสดงประสิทธิภาพของแตละประเด็นไดชัดเจนท่ีสุด สามารถสังเกต

หรือวัดไดเม่ือไดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมแลว ผูประเมินจำเปนตองกำหนดเกณฑท่ีเหมาะสมใหกับตัวชี้วัด

แตละตัว เพ่ือเปนเกณฑตัดสินวาผลการดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จเปนไปตามเกณฑ

มากนอยเพียงใด 

            5) การออกแบบการประเมิน หลังจากท่ีผูประเมินกำหนดประเด็นการประเมิน

พัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑท่ีเหมาะสมไดแลว ผูประเมินสามารถเริ่มออกแบบการประเมินได โดยการ

ผสมผสานความคิดท้ังหมดใหเปนรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมกับโครงการท่ีประเมิน การกำหนด

วิธีการประเมิน การสุมตัวอยาง ตัวชี้วัดและเกณฑท่ีจะใชแหลงขอมูลท่ีตองการ เครื่องมือท่ีใช และ

การวิเคราะหขอมูล การออกแบบการประเมินจึงเสมือนแนวทางการประเมินท่ีไดเตรียมไวสำหรับ 

การประเมินโครงการท้ังหมด 
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          6) สรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูประเมินจำเปนตองมีความรูความเขาใจเรื่อง

กระบวนการสรางและพัฒนาเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะนาเชื่อถือได

มากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสำคัญ 

         7) การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากท่ีผูประเมินไดออกแบบการประเมินและสราง

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพไวแลว ผูประเมินตองลงมือเก็บรวบรวมขอมูลตามท่ีตองการ

โดยจะใชวิธีการหลายๆ อยางตามความเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู กับวัตถุประสงคของการประเมิน 

และลักษณะของขอมูลท่ีตองการเปนสำคัญ 

         8) การวิเคราะหขอมูล เม่ือผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตองการไดแลว ก็จะทำ

การวิเคราะหขอมูลโดยตองเลือกใชวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน 

          9) การตัดสิน สรุป และอภิปรายผลการประเมิน หลังจากไดผลการวิเคราะห

คาสถิติผูประเมินจำเปนตองตัดสินผลวา โครงการมีคุณภาพมากนอยเพียงใด อาจจะพิจารณารวมไป

ถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยผูประเมินจะตองสรุปผลการประเมินให

เห็นภาพรวมท้ังหมด และเกิดแนวความคิดท่ีสรางสรรค ผูประเมินจำเปนตองทำการอภิปรายผลเพ่ือ

จะไดทำใหผูท่ีเก่ียวของทราบถึงเหตุผลตางๆ ท่ีทำใหผลการประเมินเปนไปในลักษณะนั้น ๆ 

            10) การเขียนรายงานการประเมิน เม่ือการประเมินไดเสร็จสิ้น ผูประเมินตอง

เขียนรายงานการประเมิน โดยเปนการนำเสนอการดำเนินงานการประเมินโครงการในทุกข้ันตอน 

เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับทราบ และเขาใจกระบวนการ และผลของการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร

และผูมีอำนาจในการตัดสินใจ 

    สรุปไดวา การประเมินโครงการมีข้ันตอนท่ีเปนการวิจัยเชิงประเมินได โดยการพัฒนา

โครงการตาง ๆ ขององคกร เปนกระบวนการศึกษาแสวงหาขอมูลเก่ียวกับโครงการอยางเปนระบบและควร

ปฏิบัติการประเมินอยางเปนข้ันตอน เพ่ือนำมาจัดทำเปนสารสนเทศหรือการตัดสินใจ อันจะนำไปสูการ

พิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการวาจะคงอยูหรือลมเลิกโครงการ   

   3.4.2 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

   การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ เปนข้ันตอนสุดทายของการประเมิน

โครงการ ซ่ึงมีความสำคัญอยางมาก จุดประสงคท่ีสำคัญท่ีสุดในการเขียนรายงานผลการประเมินก็เพ่ือ

นำผลการประเมินไปใชประโยชนตามความเปนจริงในทางปฏิบัติ ตรงตามปรัชญาของการประเมิน 

เปนกลไกซ่ึงมุงใหเกิดการพัฒนา   

   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม (2559) ไดใหความสำคัญกับรายงานการ

ประเมินโครงการวาเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการประเมิน เปนสิ่งท่ีมีคุณคาและมีความสำคัญตอ

ผูเก่ียวของหรือผูสนใจงานประเมินโครงการในหลายลักษณะ ดังนี้   
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    1) รายงานการประเมินเปนเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงสารสนเทศเก่ียวกับการ

ดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการซ่ึงสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการบริหารองคกรหรือหนวยงานนั้น วาสามารถดำเนินงานไดบรรลุผลตามนโยบาย เปาหมายของ

แผนงานและโครงการ ไดอยาง คุมคา เหมาะสมกับระยะเวลาหรืองบประมาณท่ีกำหนดหรือไม  

    2) รายงานการประเมินเปนสื่อกลางระหวางผูประเมินกับผูใชผลการประเมินซ่ึง

ไดแก ผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ ผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการ ผูสนใจท่ัวไป ทำใหผูใชผลการ

ประเมินไดทราบแนวคิดของผูประเมิน ความเปนมาและความสำคัญของการประเมิน วิธีดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงานตามโครงการประสบ ผลสำเร็จมากนอยเพียงใด มีจุดเดน จุดดอยในดานใด มีปญหา

และอุปสรรคอยางไรบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ ปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการตอไป  

    3) รายงานการประเมินเปนหลักฐานท่ีมีการบันทึกผลการประเมินไวเปนหลักฐาน

ใหแกผูบริหาร ผูรับผิดชอบ ผูสนใจไดใชประโยชน หรืออางอิง ตลอดจนใชเปนแนวทางในการ

ประเมินแผนงาน โครงการในลักษณะท่ีใกลเคียงกันได  

    4) รายงานการประเมินเปนสื่อกลางสรางความเขาใจท่ีกอใหเกิดการเรียนรู

รวมกันระหวางผูประเมิน ผูบริโภคงานประเมิน ผูสนใจทางการประเมิน ตลอดจนนักประเมินรุนใหม 

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูติดตอซ่ึงกันและกันได  

   บุญมี พันธไทย (2554) กลาววา การประเมินโครงการตามเคาโครงท่ีเขียนไวนั้นผู

ประเมินจะตองเขียนรายงานเสนอใหผูท่ีเก่ียวของกับโครงการไดนำผลไปตัดสินใจตามความรับผิดชอบ

ของแตละคน การเขียนรายงานการประเมินนิยมเขียนตามรูปแบบของรายงานการวิจัย 2 สวน คือ 

สวนหนาและสวนเนื้อหา ซ่ึงในสวนนี้จะมีเนื้อหา 5 บท คือ บทท่ี 1 บทนำ บทท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการประเมินโครงการ บทท่ี 3 วิธีการประเมินโครงการ บทท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ และบทท่ี 

5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ รายละเอียดดังนี้ 

           1) สวนหนา ประกอบดวย ปกนอก มีชื่อเรื่อง ผูเขียน และท่ีทำงาน ปกใน มีชื่อเรื่อง 

ผูเขียน และท่ีทำงาน บทคัดยอ อาจมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ(ถามี)  

เปนการกลาวคำขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความชวยเหลือในการประเมินโครงการ 

จนประสบความสำเร็จ สารบัญ มีชื่อบทและหัวขอในบท สารบัญตาราง(ถามี) สารบัญภาพ(ถามี) 

   2) สวนเนื้อหา ประกอบดวย 5 บท คือ บทท่ี 1 บทนำ บทท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการประเมินโครงการ บทท่ี 3 วิธีการประเมินโครงการ บทท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ บทท่ี 5 

สรปุผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

   3) สวนทาย ประกอบดวย ภาคผนวก บรรณานุกรม ประวัติผูประเมิน 

   กลาวโดยสรุป คือ การเขียนรายงานการประเมินเปนข้ันตอนสุดทายของการประเมิน

โครงการซ่ึงมีความสำคัญมาก เพ่ือสื่อสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจของผูบริหารและผูมีอำนาจ
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เก่ียวกับโครงการ การเขียนรายงานการประเมิน ผูประเมินควรเขียนท้ังรายงานเชิงเทคนิคและ

รายงานสรุปสำหรับ ผูบริหาร รายงานสรุปสำหรับผูบริหารควรสั้น กะทัดรัด ใชเทคนิคการนำเสนอ 

ท่ีดึงดูด ความสนใจ เนื้อหาควรครอบคลุมวัตถุประสงคของการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเปนอีกปจจัยท่ีมีความสำคัญมากในการประเมินโครงการซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ผลสะทอนดานการรับรู และความรูสึกตอผลของงานท่ีบรรลุเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ อันเปนผล

จากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงคผู

ประเมินไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีไดใหความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ 

 สุรางค โควตระกูล (2553) กลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ภาวะของ

อารมณ ความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการเรียนรูประสบการณท่ีเกิดจากแรงจูงใจซ่ึงเปนพลังภายใน

ของแตละบุคคล อันเปนความสัมพันธระหวางเปาหมายท่ีคาดหวังและความตองการดานจิตใจ นำไปสู

การคนหาสิ่งท่ีตองการมาตอบสนอง เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ แลวจะเกิดความรูสึกมี

ความสุข กระตือรือรน มุงม่ัน เกิดขวัญกำลังใจ กอให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การกระทำกิจกรรมท่ีนำไปสูเปาหมายนั้นสำเร็จตามท่ีกำหนดไว สวนพัฒนา พรหมณี ยุพิน พิทยา-

วัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา (2563 ) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ คือ สิ่งท่ีเกิดจากแรงจูงใจซ่ึง

เปนพฤติกรรมภายในท่ีผลักดันใหเกิด ความรูสึกชอบ ไมชอบ เห็นดวย ไมเห็นดวย ยินดี ไมยินดี  

เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ และความคาดหวัง ท่ีเกิดจากการประมาณคา อันเปนการ

เรียนรูประสบการณจากการกระทำกิจกรรม เพ่ือใหเกิดการตอบสนองความตองการตามเปาหมาย

ของแตละบุคคล 

 Newstrom (2007) เสนอวา ความพึงพอใจในงานเปนทัศนคติท่ัวไปซ่ึงเปนผลมาจาก

ทัศนคติท่ีเฉพาะเจาะจง 3 ดาน คือ ปจจัยดานงาน   ลักษณะสวนบุคคลและความสัมพันธทางสังคม

ในกลุม เม่ือผูคนเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน บุคคลเหลานั้นจะมีแรงผลักดันและความตองการ

บางอยางท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้จะปรากฏชัดเจนในทันที ซ่ึงจะแตกตางกันอยางมากใน

แตละบุคคล การทำความเขาใจวาความตองการ ความสนใจ ทำใหเกิดความพยายามในการ

ดำเนินการท่ีมีประสิทธิผลนำมาซ่ึงความพึงพอใจเหมือนเปนรางวัลสำหรับผูลงมือปฏิบัติเอง 

 Sattar, Khan, Nawaz (2010) ใหความหมายความพึงพอใจ คือ ระดับท่ีบุคคลรูสึกใน

ทางบวกหรือทางลบเก่ียวกับงานของตน เปนทัศนคติหรือการตอบสนองทางอารมณตองานอยางใด

อยางหนึ่งตลอดจนสภาพทางกายภาพและสังคมของท่ีทำงาน เชน ความสำเร็จความรับผิดชอบ  

การรับรู เปนตัวกระตุนซ่ึงนำไปสูความสัมพันธในการรวมกิจกรรมในเชิงบวกและความพึงพอใจสูงตอ 

การทำงาน  
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 ความพึงพอใจมีความสำคัญตอการดำเนินการกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานตาง ๆ ดังนี้

(พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา, 2563) 

  1) ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมตางๆ หากมีความพึงพอใจ 

จะสงผลตอความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมสงผลใหเกิดผลงานท่ีดี 

  2) เกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความเชื่อม่ันและความมุงม่ันในการทำงาน ความพึง

พอใจ ทำใหเกิดความสุขจากการปฏิบัติงาน ตองการใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

ชวยใหประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

  3) เปนสิ่งกำหนดลักษณะการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานท่ีดีมีคุณภาพ ตอบสนองตอ 

ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ ท่ีเหมาะสม เกิดความประทับใจ 

  4) ชวยพัฒนาคุณภาพของงาน หากมีความพึงพอใจจะเกิดความเต็มใจ ทุมเท 

สรางสรรค และสงเสริมมาตรฐานของงานท่ีสูงข้ึน 

 กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ มีความสำคัญ ตอบุคคลตองานและหนวยงาน ทำใหเปนสุข 

เกิดแรงจูงใจและกำลังใจท่ีดี มีความเชื่อม่ัน ในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานไดแสดงศักยภาพของ

ตนเองอยางเต็มท่ี เกิดความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน  

ทำใหระบบงานดำเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย และหนวยงานมีบรรยากาศและภาพลักษณท่ีดี 

นอกจากนี้ชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคี มีพลังผลักดันใหหนวยงาน  เจริญกาวหนา ท่ีสำคัญท่ีสุด 

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุดตอการทำหนาท่ีของหนวยงาน 

 Luthans (2005) ไดศึกษาความตองการของมนุษยวา ความตองการจะมีระดับท่ีสูงข้ึน 

และถูกกระตุนโดยทำใหเกิดพึงพอใจสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Abraham Maslow  

ท่ีศึกษาไวตั้งแต  ป ค.ศ. 1943 คือ ทฤษฎีแรงจูงใจและความพึงพอใจท่ีกลาวถึงกันอยางแพรหลาย

มากท่ีสุดซ่ึง Abraham Maslow ใชประโยชนจากจิตวิทยาความเห็นอกเห็นใจและประสบการณทาง

คลินิกเปนหลัก Maslow ตั้งสมมติฐานวาความตองการสรางแรงบันดาลใจของแตละบุคคลได 

สามารถจัดเรียงตามลำดับชั้นได เม่ือพอใจในระดับท่ีกำหนดแลวจะไมชวยกระตุนอีกตอไป ดังนั้น

ความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนจะกระตุนและทำใหแตละคนพึงพอใจได ตามลำดับ 5 ข้ัน ดังนี้ 

  1) ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) คือ อาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย  

  2) ความตองการดานความปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือ ความ

ตองการดานความม่ันคง ปลอดภัย ท้ังการเงิน ความปลอดภัย สุขภาพ  

  3) ความตองการทางสังคม (Love/Sense of Belongings) คือ ความตองการดาน

ความรัก หรือการเปนเจาของ โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอ่ืน ความเชื่อใจ เชน 

เพ่ือน คนรัก ครอบครัว  
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  4) ความตองการความภาคภูมิใจหรือความสำเร็จ (Esteem Needs) คือ ความตองการ

ดานความเคารพ ศักดิ์ศรีท่ีไดรับจากผูอ่ืน เชน ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ 

  5) การบรรลุความหมาย หรือความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization) คือ โอกาส

ในการเติมเต็มตนเองและความสำเร็จผานการเติบโตสวนบุคคล เชน มีความเปนเลิศดานใดดานหนึ่ง 

ทำตามเปาหมายในอุดมคติ บรรลุความหมายในชีวิต  

 การสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนในบุคคล มีดังนี้ (Apak and Gümü, 2015) 

  1) จัดหาหรือใหบริการเพ่ือตอบสนอง ความตองการทางดานรางกายดวยสิ่งท่ีมีคุณภาพ 

ตามความตองการของบุคคล  

  2) อำนวยความสะดวกในการเขาถึงสิ่งท่ีบุคคลตองการอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  

ตามความสามารถ และมีการอำนวยความสะดวก ตามความเหมาะสม  

  3) ในการสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ควรจัดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม

และ ทาทายตามความสามารถของแตละบุคคล 

  4) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม ในสังคมหรือในการวางแผนการดำเนินงาน  

ซ่ึงเปน แรงจูงใจในการทำงานประการหนึ่งท่ีนำไปสู การเกิดความพึงพอใจ  

     5) ใหการยกยองชมเชยดวยความจริงใจ  

     6) มอบความไววางใจใหรับผิดชอบมาก ข้ึน ใหอำนาจเพ่ิมข้ึน เลื่อนข้ันหรือเลื่อนตำแหนง ให

สูงข้ึน  

     7) ใหความม่ันคงและความปลอดภัย  

     8) ใหความเปนอิสระในการทำงาน  

     9) เปดโอกาสใหเจริญกาวหนาในหนาท่ี การงาน ไดมีโอกาสเขารวมฝกอบรม ศึกษา 

ดูงาน การหมุนเวียนงานและการสรางประสบการณจากการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  

    10) ใหเงินรางวัลหรือรางวัลตามลักษณะงาน  

    11) ใหโอกาสในการแขงขันเพ่ือความเปนเลิศในการปฏิบัติงานอันเปนแรงกระตุนใน

แสวงหา แนวคิดใหมๆ สำหรับนำมาใชในการปฏิบัติงาน 

 กลาวโดยสรุปความพึงพอใจ ไดรับอิทธิพลท้ังจากความตองการในระดับตาง ๆ ของแตละ

คนท่ีตามแงมุมตาง ๆ ในชีวิตของแตละคน ดังนั้นการรับรูความตองการท่ีแทจริงของตนเองและเปน

ความตองการท่ีเปนรูปธรรมสามารถลงมือทำไดจริงจะนำไปสูความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือให

เกิดความพึงพอใจในตนเองและกิจกรรมท่ีทำ  

 การวัดความพึงพอใจ 

 Saleem (2015) ไดเสนอวิธีวัดความพึงพอใจไดหลายวิธี ดังนี้ 

  1) การใชแบบสอบถามซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง 
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  2) การสัมภาษณ ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและความชำนาญ 

  3) การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมท้ัง กอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรม 

และหลังการปฏิบัติกิจกรรม 

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค (2559) ไดกลาวถึงวิธีการวัดความพึงพอใจ  

โดยการวัดความพึงพอใจและไมพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม สามารถทำได

หลายวิธี สวนราชการจึงควรมีแนวทางท่ีชัดเจนดังตอไปนี้  

  1) กำหนดวิธีการวัดผลและเกณฑประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ  

  2) เลือกวิธีการสำรวจและเก็บขอมูล  

  3) การกำหนดความตองการผลลัพธ  

  4) กำหนดตัวชี้วัดท่ีแสดงสมรรถนะหลักของสิ่งท่ีตองการวัด 

 ขอควรคำนึงถึงในการตั้งคำถาม เพ่ือหาผลสำรวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการของหนวยงาน พิจารณาจากประเด็น 4 ดาน ดังนี้  

  (1) ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ  

  (2) ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  

  (3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

  (4) ดานคุณภาพของการใหบริการ  

 ในแตละประเด็น ควรมีคำถามท่ีเก่ียวของกับบริบทของงานบริการ อยางนอย 3 ขอ เพ่ือให

องคประกอบในแตดานมีความชัดเจน 

 การคิดเกณฑการประเมินตามหลักการทางวิชาการความถูกตองทางสถิติ และเพ่ือใหการคิด

คะแนนไปในทางเดียวกัน โดยผาน มติท่ีประชุมของหนวยงานท่ีกำหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจ 

และไมพึงพอใจ และผานการเห็นชอบของผูบริหาร ใหประกาศใชเกณฑในการประเมิน 5 ระดับ 

(Likert Scale) ไดแก 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 ในการวิเคราะหขอมูลจะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะห เชิงปริมาณ

(Quantitative) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีราย ละเอียดดังนี้ 

  1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะหเชิงบรรยาย(Descriptive statistics) ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  2) การวิ เคราะห เชิ งคุณภาพ ใชการวิ เคราะห เนื้ อหา (Content analysis) และ 

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยการตรวจสอบจากขอมูลหลายๆ แหลงท่ีไดจาก การเก็บ

รวบรวม 

 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2555) ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไว 2 

รูปแบบคือ 

  1) การวัดความพึงพอใจอยางรวม เปนการวัดทัศนคติโดยใชมาตราสวนประมาณคาเปน

เครื่องมือวัด เปนการถามตรงๆ อยางเปดเผย วิธีการวัดแบบนี้เปนท่ีนิยมมากกวาการวัดความพึงพอใจใน

ดานใดดานหนึ่งแตหากวัดความพึงพอใจหลายๆดาน และนำผลมารวมกันก็จะไดความพึงพอใจไดเหมือนกัน 

  2) การวัดความพึงพอใจในดานใดดานหนึ่งของงาน  โดยตอบวา ใช หรือ ไมใช หาก

ตอบวา ไมใช ก็ไมไดคะแนน หากตอบวา ใช กับคำบอกลักษณะงานซ่ึงแสดงความไมพึงพอใจก็จะ

ไมไดคะแนนเชนกัน การตอบในแบบสำรวจนี้ แมการตอบจะมีลักษณะของการอธิบายงานของเขา  

ในขณะเดียวกันก็เปนการประเมินผลงานของเขาดวย โดยท่ีพบวาคะแนนจากแบบสำรวจจะมีความ

สอดคลองกับผลการวัดเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ อาทิ การขาดงาน การเขาออกงาน 

หรือผลการสังเกตของนักบริหารหรือผูจัดการในบางกรณี เปนตน 

 Coelho and Dell’ Aglio, (2019) ไดเสนอประเด็นในการประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนเก่ียวกับสภาพแวดลอม ความสำคัญของโรงเรียน ชุมชนรอบขางโรงเรียน และความสัมพันธ

ระหวางบุคคลท่ีมีประสบการณเก่ียวของกับโรงเรียน  การรับรูของนักเรียนเก่ียวกับประสบการณใน

โรงเรียนไมไดเกิดข้ึนจากเหตุการณและความรูสึกท่ีเก่ียวของกับตัวโรงเรียนเทานั้น ประสบการณชีวิต

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับครอบครัว เพ่ือน การพักผอน สุขภาพกายและสุขภาพจิตอาจสงผลตอระดับความ

พึงพอใจของนักเรียน  ปจจัยสำคัญบางประการท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในโรงเรียน ไดแก อายุและ

ผลการเรียน ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนจากครูและเพ่ือนฝูง การรับรูความสามารถ

ของตนเองโดยท่ัวไปและทางวิชาการ และบรรยากาศของโรงเรียน  

 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจนั้นเปนการบอกถึงความชอบของบุคคลท่ี

มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงสามารถวัดไดหลายวิธี การสัมภาษณ การใชแบบสอบถามความคิดเห็น การใช

แบบสำรวจความรูสึก ซ่ึงในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียน

เมืองเลย ในครั้งนี้ผูประเมินเลือกใชการวัดความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามเพ่ือใหสะดวกกับผูตอบ

แบบสอบถามท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นได 

 

5. บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 โรงเรียนเศรษฐเสถียร เปนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู เลขท่ี 137 ถนนพระรามท่ี 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใหบริการจัดการ
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ศึกษาแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แบบอยูประจำเฉพาะนักเรียนหญิงและไป-กลับท้ังชายและหญิง ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียน 

ระดับอนุบาล จำนวน 15 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลาย จำนวน 93 คน รวมท้ังหมด 168 คน จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรระดับปฐมวัยและ

หลักสูตรแกนลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพความตองการจำเปนของ

ผูเรียนซ่ึงนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ รอยละ 90 สูญเสียการไดยินมากจนไม

สามารถเขาใจการพูดผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง โดยเม่ือตรวจวัดการไดยิน 

จะมีการสูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป  ซ่ึงอยูในเกณฑ หูหนวก จึงมีการสื่อสารกันโดยใชภาษา

มือไทยเปนหลัก  

 ปจจุบันโรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนพ้ืนฐาน โดยรวมมือกับทุกภาคสวน

เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ

นักเรียน สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ วิสัยทัศนของโรงเรียน 

คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเปนองคกรแหงการเรียนรู ท่ีจัดการเรียนการสอนสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เปนผูนำในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพใหเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองใหอยูในสังคมอยางมีความสุข มีพันธกิจ คือ พัฒนาให

โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาองคกรอยางเปนระบบใหเปนผูนำทางดานวิชาการและวิชาชีพ

โดยการมีสวนรวมจากชุมชนและสังคม พัฒนาผูเรียนใหมีวินัยและคุณธรรมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 

เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสงเสริมใหผูเรียนสามารถบริหารจัดการ

ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individualized Education Program: IEP) รวมกับการสื่ อสารระบบรวม (Total communication)  

ซ่ึงเปนวิธีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีใชประโยชนจากรูปแบบการ

สื่อสารหลายรูปแบบ เชน  การมองเห็น การฟง  การพูด การอานริมฝปาก การใชทาทางตามธรรมชาติ 

การวาดภาพ การสะกดนิ้วมือ การใชภาษามือแบบตางๆ ตลอดจนการอานและการเขียนท่ัวไป ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับความตองการและความสามารถเฉพาะของนักเรียนเปนรายบุคคล วัดและประเมินผลการเรียนการสอน

เปนรายบุคคลตามเปาหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และโรงเรียนมีโครงการสงเสริมทักษะ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีสนใจเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสื่อสารกับคนท่ัวไปและตอยอดเปนพ้ืนฐาน

ทางอาชีพ ผลงานทางศิลปะของนักเรียนไดรับความสนใจ จากบุคคลท่ัวไปในการนำไปประดับบาน 

หรือตอยอดเปนโปสการด ปฏิทิน พิมพเปนผาคลุมไหล เปนตน(โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ, 2561)   
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6. สาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีสาระสำคัญท่ีเก่ียวของสำหรับใชการประเมิน

โครงการ ดังนี ้

หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพมนุษย  กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ท่ีมีจุดมุงเนนใหผูเรียนไดนำความรูใน

เชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติและไดรับประสบการณจริง สามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได  

โดยสถานศึกษาตองจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิด

วิเคราะห การทางานเปนทีม ความมีน้ำใจตอกัน ผู เรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

ประสบการณ เปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญตอการเรียนรูและตอยอดองคความรูใหม การมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม ประสบการณตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะชวยใหเกิดความรูใหม และบทบาทของ

ครูผูสอนท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงในการแสวงหาความรูและสรางการเรียนรูดวยตนเอง  

 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เปนผูเรียนท่ีเรียนรูไดดีจากการมองเห็นชดเชยการ

สูญเสียการไดยินทำใหมีความถนัดทางศิลปะ โดยทำเปนกิจกรรมยามวางและสามารถใชเปนพ้ืนฐานใน

การประกอบอาชีพไดซ่ึงโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพ่ิมเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและท่ีสำคัญควรใหโอกาสนักเรียน

ไดสะทอนผลงานของตนเองได  สื่อสารผานงานศิลปะหรือการวาดรูป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรูในชั้นเรียนและเปนเครื่องมือพัฒนาการทำงานเปนทีม  ดังนั้นสถานศึกษาหรือผูปกครองควร

สนับสนุนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานศิลปะในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การสรางชิ้นงานใหสำเร็จและมีความสุขใน

ผลงานของตนเอง จากการสำรวจขอมูลสารสนเทศ ในปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน พบวานักเรียนสวน

ใหญมีความสนใจกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ แตขาดความเชื่อม่ันในการแสดงออกดานความคิด

สรางสรรค ขาดการฝกฝนความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของ

ศิลปะ ผลงานศิลปะ จึงไมสามารถสื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค รวมท้ังผลงานยังขาด

องคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะ นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแตโรงเรียน

ไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะท่ีชัดเจน ครูผูสอนศิลปะมีไมเพียงพอ สงผลใหจำนวนนักเรียน

ท่ีมีความเปนเลิศทางดานศิลปะมีจำนวนจำกัด ดวยปญหาดังกลาวผูวิจัยซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียนจึงได
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ทำโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือ

ทำและเรียนรูไดดีจากสื่อท่ีมองเห็นได 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพ่ือสงเสริมความสามารถดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 2. เพ่ือเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

เปาหมายของโครงการ 

 ดานปริมาณ 

 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 36 คน 

 ดานคุณภาพ  

 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีศักยภาพดานศิลปะและมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมดาน

ศิลปะ 

ระยะเวลาดำเนินงาน ปการศึกษา 2562 (เมษายน 2562 – เมษายน 2563) 

สถานท่ีดำเนินงาน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีดำเนินงานโครงการ โดยยอ มีดังนี้ (รายละเอียดปรากฏ ดังภาคผนวก ฉ) 

 1. ศึกษาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียน ประกอบดวย ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค 

เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย   

 2. วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวนรวม  

 3. นำแผนสูการปฏิบัติ โดยแจงผูปกครอง รับสมัครนักเรียนรวมโครงการ เตรียมสื่อ 

อุปกรณ การจัดการเรียนรูศิลปะทุกวันเสาร เวลา 09.00 น.-11.00 น. ทัศนศึกษาเก่ียวกับงานศิลปะ

และการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การนำเสนอผลงานศิลปะ  

การวิพากษวิจารณ ชื่นชมงานศิลปะอยางอิสระของตนเองและคนอ่ืน   

 4. กำกับติดตามและประเมินผล 

 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  
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การวัดประเมินผลโครงการฯ 

 ในการวัดและประเมินผล วัดจากความสามารถในสรางสรรคชิ้นงานและเจตคติของนักเรียน

ท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ ดังนี้ 

           1) ประเมินความสามารถจากการผลงานท่ีนักเรียนสรางข้ึนโดยประเมินทักษะกระบวนการ

ดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความ

ความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ 

           2) ประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

            3) เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล คือ แบบประเมินความสามารถทางศิลปะและแบบ

วัดเจตคติท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

           4) ตัวบงชี้ความสำเรจ็ของโครงการฯ มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  4.1) นักเรียนมีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ 

ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลป

หรือการจัดภาพ  

  4.2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมศิลปะ 

 5) วิธีการวัดประเมินผล ไดแก การประเมินผลงานศิลปะ และประเมินเจตคติ 

 6) เครื่องมือการวัดประเมินผล ไดแก แบบประเมินความสามารถทางศิลปะและแบบวัดเจตคติ

ตอกิจกรรมศิลปะ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ มีความรู ความเขาใจในการสรางผลงานศิลปะดวยตนเอง 

 2. นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ มีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค 

การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ  

 3. นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูดานศิลปะ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองท่ีสรางข้ึน 
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ ดังนี้ 

 งานวิจัยภายในประเทศ 

 ชนิดา ปณณะสฤษฏ (2554) ไดศึกษาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะโดยจัด

สภาพแวดลอมในโรงเรียน พบวา ครูผูสอนมีความตองการสูงสุดในการจัดหองเรียนศิลปะทางดาน

กายภาพ ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นลักษณะและขนาดของหองเรียน คือ แสงสวางในหองเรียนมี

เพียงพอ (x̅ = 4.54) ประเด็นการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนคือ ภายในหองมีวัสดุอุปกรณ

สำหรับวิชาศิลปศึกษา (x̅ = 4.46) ประเด็นสื่อการสอนคือ มีสื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา  

(x̅ = 4.47) ประเด็นการใชและการดูแลหองเรียนคือ จัดหองเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ

ผูเรียน (x̅ = 4.66) และทางดานสังคม ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา

คือ ครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการวาดภาพระบายสี (x̅ = 4.59) ประเด็นรูปแบบวิธีการสอน 

คือ ครูสอนโดยการแสดงใหดูเปนข้ันตอนหรือแบบสาธิต (x̅ = 4.40) ประเด็นปฏิสัมพันธระหวางครู

กับนักเรียนคือ ครูชื่นชมและใหกำลังใจนักเรียนเม่ือนักเรียนทำผลงานสำเร็จ (x̅ = 4.80) ประเด็น

ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียนคือ ยอมใหนักเรียนเคลื่อนไหวหรือมีปฏิสัมพันธเกิดข้ึนเองได

ตามธรรมชาติ (x̅ =4.59) ประเด็นปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสิ่งแวดลอมคือ นักเรียนใช เก็บรักษา 

ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณในการเรียนของตนเองและสวนรวม (x̅ = 4.60)  

 สายพิณ พันธุเจริญ (2554) ไดรายงานการประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิผลครูระดับกอน

ประถมศึกษาโดยฝกอบรมการสอนศิลปะสรางสรรคสำหรับนักเรียน การประเมินโครงการใชรูปแบบ

ซิปป (CIPP Model) วัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิผลครูระดับกอนประถมศึกษา

ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กลุมตัวอยาง ไดแก ครูระดับกอนประถมศึกษา  

ผูเขารับการฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิผลครูระดับกอนประถมศึกษา ฝกอบรมการสอนศิลปะ

สรางสรรคสำหรับนักเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 82 คน ผูบริหาร

หนวยงานท่ีเจาหนาท่ีสังกัด จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก จำนวน 1 คน และผูท่ีเก่ียวของโครงการ 

จำนวน 8 คน ผูบริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต จำนวน 7 คน เครื่องมือท่ีใชในการประเมินเปน

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ย (x̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ผลการวิจัย พบวา 1) ดานบริบท ภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 1.1) 

ความสอดคลองของจุดประสงคของโครงการกับสภาพความตองการของหนวยงาน 1.2) หลักสูตร

ฝกอบรมเนนใหผูเขารับการอบรมนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานได 1.3) หลักสูตรการเรียนการสอน

ใหความสำคัญกับศิลปะสรางสรรค 1.4) หลักสูตรฝกอบรมเนนใหผูเขารับการอบรมมีศักยภาพในการ
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ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดและ 1.5) ความสามารถในการสรางสรรคเปนคุณสมบัติท่ีพึงประสงค นอกนั้น

มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 2) ดานปจจัยเบื้องตน ภาพรวมปจจัยเบื้องตนท่ีใชในการดำเนิน

โครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดตามความคิดเห็นของครูผูเขารับ

การฝกอบรมเก่ียวกับปจจัยเบื้องตนท่ีใชในการเนินโครงการเหมาะสมในระดับมากทุกขอ คือ 2.1) 

จำนวนวันในการจัดอบรมศิลปะสรางสรรค 2.2) งบประมาณในการจัดอบรม 2.3) จำนวนครูเขา

อบรม 3) ดานกระบวนการดำเนินโครงการ ภาพรวมครูผูเขารับการอบรมมีคามคิดเห็นของเก่ียวกับ

ระดับปฏิบัติในกระบวนการดำเนินโครงการอยูในระดับมาก คือ 3.1) วิทยากรมีความรูในเนื้อหาท่ีใช

ในการอบรม 3.2) วิทยากรมีความสามารถในกระบวนการถายทอด 3.3)ผู เขาอบรมสามารถ

ลงทะเบียนและเขาอบรมไดตลอดโครงการ 4) ดานผลผลิต โดยรวมภาพผลผลิตของโครงการมี

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด ผลผลิตของโครงการ

อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ คือ 4.1) ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสอนศิลปะสรางสรรค

สำหรับนักเรียน 4.2) ผูเก่ียวของไดรับประโยชนจากการอบรมศิลปะสรางสรรคสำหรับนักเรียน 4.3) 

ผูจัดอบรมสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบใหทุกคนมีสวนรวม 

 ชนิศกานต ลภะวงศ (2556) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยใชรูปแบบ

การประเมินซิปป (CIPP Model) ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัยนำเขา 

กระบวนการ ผลผลิตและความพึงพอใจ เครื่องมือท่ีใช ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ไดแก   

แบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) และแบบประเมินความพึงพอใจ  

ผลการประเมิน มีดังนี้ 1) ผลการประเมินบริบท พบวา โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูมีความตองการการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบคละชั้น 2) ผลการประเมินปจจัยนำเขา พบวาดานงบประมาณและสื่อ เทคโนโลยี  

มีความเพียงพอตอการบริหารจัดการ  ดานบุคลากรโรงเรียนสวนใหญมีปญหา  ขาดแคลนครู ครูไม

ครบชั้นเรียน และดานอาคารสถานท่ีไมเพียงพอและการจัดหองเรียน  ไมเปนไปตามเกณฑการจัด

หองเรียนในรูปแบบคละชั้น 3) ผลการประเมินกระบวนการ พบวา โรงเรียนดำเนินงานตรงตาม

ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ ดานการวางแผนและการบริหาร

จัดการ ดานการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกัน คุณภาพการศึกษา ดานเสริมสราง

ความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน ดานการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 4) ดานการประเมินผลผลิตพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมสาระวิชา

ภาษาไทยและคณิตศาสตร ปการศึกษา 2552 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาป

ท่ี  6 มีผลการเรียนภาพรวมสูงกวาปการศึกษา 2551 สวนดานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
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สอนแบบคละชั้นของผูมีสวนเก่ียวของ พบวา นักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นอยูในระดับมาก 

 สำนักวัฒนธรรม (2556) ไดประเมินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม Art Exhibition By Art 

Education 22 โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา ผลการประเมิน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดนิทรรศการ อยูในระดับมาก  

(x̅ =4.20) โดยหัวขอท่ีมีคะแนนความพึงพอใจมากคือ ควรมีการจัดนิทรรศการ เชนนี้ตอไปอีกมีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.54) และหัวขอท่ีมีระดับความพึง พอใจลำดับสุดทายคือ  

การประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีความท่ัวถึงมีความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก (x̅ =3.68) 

จากผลการประเมินพรอมท้ังขอเสนอแนะในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ยังพบขอบกพรองท่ี ควรนํามา

ปรับปรุงแกไขคือ ดานการการประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ และควรปรับปรุงการจดั นิทรรศการ

ในครั้งตอไปในหัวขอท่ีมีผลการประเมินท่ีมีคะแนนนอยใหดียิ่งข้ึน 
 ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน (2559) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูศิลปะเพ่ือสงเสริม

ทักษะการเรียนรูแบบรวมมือในหองเรียนรวม (ACI Model) มี 8 องคประกอบ คือ 1) หลักการ  

2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการเรียนรู 5) การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ 6) การ

จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม 7) บทบาทครู 8) บทบาทนักเรียน ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรู  

มี 6 ข้ัน คือ 1) วิเคราะหความสามารถทางศิลปะและจัดกลุม 2) การรับรูทางศิลปะ และสรางสรรค

งานศิลปะตามธรรมชาติของแตละบุคคล 3) แบงปนประสบการณทางศิลปะ 4) รวมมือสรางสรรคงาน

ศิลปะ 5) ตรวจสอบพฤติกรรมการรวมมือสรางสรรคงานศิลปะและใหขอมูลยอนกลับ 6) แสดงผลงาน

และวิเคราะหผลการรวมมือสรางสรรคงานศิลปะ พบวา 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูทาง

ศิลปะกอนเรียนและหลังเรียนระยะท่ี 3 เพ่ิมข้ึนจากระยะท่ี 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลงานศิลปะท่ีทำรวมกันเปนกลุมสูงกวาผลงานท่ีทำเปนรายบุคคล  

3) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการดานทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน ระยะท่ี 2,3 

และ 5 เพ่ิมข้ึนจากระยะท่ี 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการ

ดานทักษะการเรียนรูแบบรวมมือระหวางเรียนตั้งแตระยะท่ี 2,3,4,5,6 เพ่ิมข้ึนจากระยะท่ี 1 ระยะท่ี 

3,4,5,6 เพ่ิมข้ึนจากระยะท่ี 2 ระยะท่ี 5,6 เพ่ิมข้ึนจากระยะท่ี 3 และ 4 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05 5) นักเรียนมีความรูสึกมีความสุขสนุกท่ีไดเรียนศิลปะ ภูมิใจท่ีไดทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือน 

อยากใหตัวเองและเพ่ือนเลิกทำพฤติกรรมท่ีไมดีและปรับปรุงการทำงานศิลปะใหดีข้ึน จากการวิจัยมี

ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยสามารถบูรณาการกิจกรรมภายในกลุมสาระ

ศิลปะและขามกลุมสาระนำไปประยุกตใชกับนักเรียนในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนไป  

 เอกอมร ภัทรกิจพงศ (2560) ไดการพัฒนาเกณฑการประเมินผลงานสรางสรรค รายวิชา

ศิลปศึกษานิพนธ ประเภทงานวิจิตรศิลป การวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดเปน 
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กรอบการประเมินผลงานสรางสรรคแลวนำไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนำผลการสัมภาษณมา

วิเคราะหและสังเคราะห เปนประเด็น ท่ีใช ในการประเมินและจัดทำรางเกณฑการประเมิน 

ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก 1) ความสอดคลองกับจุดมุงหมายในการสรางสรรค ประกอบดวย

รายการประเมิน 3 ขอ คือ ความสอดคลองดานรูปแบบ เนื้อหา และการแสดงออกของผลงาน  

2) คุณคาทางศิลปะ มีรายการประเมิน 2 ขอ คือ ดานองคประกอบศิลปและดานเทคนิควิธีการ  

และ 3) พัฒนาการของผลงานมีรายการประเมิน 1 ขอ คือ การพัฒนาผลงานของนักศึกษามีรายการ

ประเมินรวมกัน 6 ขอ รายการประเมินแตละขอมีคะแนนเทากับ 10 คะแนน รวมเปน 60 คะแนน 

เม่ือนำรางเกณฑการประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ พบวา รายการประเมิน มีความสอดคลองกับ

ประเด็นหรือจุดประสงคท่ีตองการวัด และมีเกณฑการพิจารณาผลงานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับ

คุณภาพ เม่ือทดลองใชเกณฑการประเมินตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา 4 คน แลวหาคาดัชนี

ความสอดคลองของผูประเมิน(RAI) ไดคาเทากับ 0.87 และคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินจากสูตร

หาคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient) มีคาเทากับ 0.85 จากคาไดแสดงวาเกณฑการ

ประเมินผลงานสรางสรรค มีคุณภาพสามารถนำไปใชได 

ศิริรัตน นิลนาก(2561) ไดประเมินโครงการการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพิจิตร โดยใชรูปแบบซิปป  

(CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation)  

ของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือประเมินปจจัยเบื้องตน(Input Evaluation) ของโครงการ

การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดพิจิตร 3) เพ่ือประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) ของโครงการการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

พิจิตร 4) เพ่ือประเมินผลผลิต(Product Evaluation) ของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพิจิตร ศึกษาจาก

ประชากรท้ังหมด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 4 คน ครู 101 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 34 คน 

รวม 139 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสอบถามการประเมินซ่ึงถามใน 4 ดาน มีคาความเชื่อม่ัน .92 

สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

1) ดานสภาพแวดลอม (Context Evaluation: C) โดยภาพรวมพบวามีความสอดคลองอยูในระดับ

มากท่ีสุด 2) ดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) โดยภาพรวมพบวามีความเพียงพอ/เหมาะสม 

อยู ในระดับมากท่ีสุด 3) ด านกระบวนการ (Process Evaluation: P) โดยภาพรวมพบวามี

ประสิทธิภาพอยู ในระดับมากท่ีสุด 4) ผลผลิต(Product Evaluation: P) โดยภาพรวมพบวามี

ประสิทธิผลอยูในระดับมากท่ีสุด  
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อริยพร คุโรดะ (2561) ไดศึกษาแนวทางการประเมินในศิลปศึกษา พบวา เปนการประเมิน

การเรียนรู ท่ี เนนความสมดุลของเป าหมาย การประเมิน  3 ประการ คือ ความรู  ทักษะ  

และคุณลักษณะภายใน ท่ีสะทอนพฤติกรรมนิสัยทางศิลปะไปสู คุณภาพของผลงานศิลปะ  

จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาความกาวหนาการเรียนรูทางศิลปะของผูเรียนโดยอาศัยสื่อทางศิลปะ 

เชน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู การประเมินใน ระหวางดำเนินกระบวนการของการเรียนรูหรือการ

ประเมินแบบยอยเปนเรื่องสำคัญท่ีมักถูกมองขามและไมไดใหความสำคัญเทากับการประเมินผลงาน

ศิลปะ ซ่ึงการประเมินกระบวนการ จะเปนการประเมินท่ีสามารถสะทอนถึงคุณลักษณะเชิงคุณภาพ

ดานในของผูเรียนไดดี สามารถประเมินไดโดยครู นักเรียน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น

ความเขาใจในปรัชญา เครื่องมือ วิธีการและเครื่องมือประเมินแบบยอยในการประเมินศิลปศึกษา  

อีกท้ังความเขาใจใน หลักการแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะท่ีสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน

โดยอาศัย การประเมินจะชวยสรางความเขาใจใหกับผูสอนศิลปะใหรูวานักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

อะไรบาง ในการท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดตอไป เพ่ือชวยใหนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูมาก

ท่ีสุด 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Seifter and Ted (2010) ไดสำรวจผลกระทบของทักษะทางศิลปะ กระบวนการสั่งสม

ประสบการณในการเรียนรูและกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม ผลการศึกษาชี้ใหเห็นความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ ท่ี เขมแข็งระหวางการเรียนรูทางศิลปะ สงผลตอทักษะดานความคิดสรางสรรค               

การพัฒนานวัตกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษา และการเรียนรูทางศิลปะสงผลตอพฤติกรรมการทำงาน

ละเอียดประณีตเพ่ิมข้ึนในผูใหญ (รอยละ 13) การวิเคราะหปญหา (รอยละ 50) และความสามารถ  

ในการคิดแกปญหา (รอยละ 37) งานวิจัยหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาการเรียนรูแบบใหมท่ีใชศิลปะเปน

ฐาน (Art Based Learning of STEM) ดังนี้ ชวงความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม มีความ

แตกตางรอยละ 22 การวิเคราะหปญหา มีความแตกตางรอยละ 121 และความสามารถในการคิด

แกปญหา มีความแตกตางรอยละ 43 ผลการวิจัยไดเสนอแนะใหโรงเรียนจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐาน

ศิลปะ เพ่ือคงความสามารถดานความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหา ซ่ึงเปนการ 

"ฉีดวัคซีน" แกนักเรียนใหพนจากการลมสลายของความคิดสรางสรรคอันเกิดจากการจัดการเรียนรู

แบบ STEM ดั้งเดิมท่ีปราศจากศิลปะ  

 Obosu (2012) ไดศึกษาคุณคาของวิชาศิลปะระดับประถมศึกษาและการสอนโดยใช

รูปภาพเปนสื่อการเรียนรูในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

พบวา ครูและบุคลากร เห็นวาเปนความทาทายทางวิชาการท่ีตองใชการสอนภาพ ศิลปะเปนเครื่องมือ

การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ียอมรับไดวามีประสิทธิภาพ การสรางปฏิสัมพันธ

ระหวางครู นักเรียนในการใชศิลปะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยความจำและชวยในการ
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พัฒนาองคความรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ภาพวาดของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดของพวกเขา โรงเรียนสอนนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินใชเทคนิคการสอนและการเรียนรูวิธีเดียวกับท่ีใชกันในโรงเรียน วิธีการสงเสริม

การศึกษาท่ีมีคุณภาพควรบูรณาการการสอนในวิชาทัศนศิลปเขากับทุกวิชา และใหนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินนำเสนอรูปภาพแสดงความเขาใจในแตละเนื้อหาวิชา ซ่ึงอาจเปนภาพวาดหรือ

อักษรท่ีเรียบงายหรือนำเทคโนโลยีเขามาชวย เชน เครื่องฉายขามศีรษะ คอมพิวเตอร ท้ังนี้ศิลปนดาน

ทัศนศิลปใหขอมูลวาการนำคอมพิวเตอรมาแทนการวาดภาพดวยมือของครูชวยไดในระดับหนึ่งแต

ไมไดรายละเอียดเนื้อหาสาระท่ีจำเปนตามวัตถุประสงคการสอนของครู ดังนั้น ทักษะทัศนศิลปจึง

จำเปนสำหรับครูท่ีสอนในโรงเรียนโสตศึกษา  

 Obosu et al (2013) ไดศึกษารูปแบบการสอนทัศนศิลปและการเรียนวิชาศิลปศึกษาใน

โรงเรียนสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินประเทศกานา โดยการสังเกตการสัมภาษณ

แบบเจาะลึกและการอภิปรายกลุมยอยพบวา นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ใน 5 โรงเรียน 

มีขอคนพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คือ นักเรียนท่ี

มองเห็นภาพและลงมือปฏิบัติ (Visual and hand on learner) การสอนท่ีมีรูปภาพ แผนภูมิ ทำให

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเขาใจเนื้อหาสาระไดดี การสอนทัศนศิลปในโรงเรียนสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเปนสิ่งท่ีพัฒนาสุนทรียและการคิดสรางสรรค ท้ังนี้นักเรียน

ไมไดรับการฝกอยางเพียงพอในลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการทางสายตาของนักเรียน ดังนั้น

ผูบริหารควรตระหนักถึงวิธีการการสอนศิลปศึกษาแกนักเรียน รวมถึงรูปแบบการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางศิลปะของนักเรียนอยางเพียงพอตอสนใจและความตองการของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน 

 จากรายงานการวิจัยของNational Center on Time and Learning Advancing Arts 

Education (2013) พบวา ในโรงเรียนท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา นักการศึกษาตระหนักถึงพลังของ

การสอนศิลปะท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของ นักเรียนและเยาวชนได การใหโอกาสนักเรียนลงมือทำ

ศิลปะและมีประสบการณรวมกับเพ่ือน ๆ ครูและศิลปนในชุมชนเปนสิ่งท่ีมีคุณคาสูงทางศิลปะเพราะ

เปนการเพ่ิมทักษะและมุมมองท่ีสำคัญ เชน ความสามารถในการแกปญหา การแสดงความคิด  

การแสดงออกทางอารมณทางบวก การคิดสรางสรรคและความพยายามในการทำงานใหสำเร็จดวย

ตนเอง ในการสนับสนุนใหนักเรียนทำกิจกรรมศิลปะในโรงเรียนควรจัดในตารางเวลาวิชาชุมนุมท่ี

บังคับใหนักเรียนเลือกเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะทางศิลปะใกลเคียงกันและมุงเนนไปท่ีการเรียนหลักการ

ทางศิลปะอยางเขมงวด การศึกษาครั้งนี้เปนการขยายเวลาการเรียนรูไปสูการรอบรูและการปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ นักเรียนดอยโอกาส ผลการวิจัยนำเสนอ
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ภาพวาดของหาโรงเรียนท่ีกำลังพัฒนาทักษะทางศิลปะนอกเวลาเรียน เพ่ือสรางรูปแบบการศึกษาท่ีมี

ชีวิตชีวาในโรงเรียน 

 Tsoumas (2016) ไดศึกษาผลการสอนศิลปะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินของ

ประเทศกรีก พบวา ประเทศกรีกใหความสำคัญกับการสอนศิลปะแกเยาวชน โดยจุดประสงคหลัก

ของการสอนศิลปะศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน คือ สรางประสบการณใหนักเรียนคุนเคย ชื่นชมความงามของศิลปะและ

เพลิดเพลินกับการลงมือสรางสรรคงานศิลปะ ท้ังนี้ประเทศกรีกประสบปญหาขาดแคลนครูสอนศิลปะ

ท่ีใชภาษามือสื่อสารกับนักเรียนเปนอุปสรรคตอการทำความเขาใจทฤษฎีทางศิลปะท่ีลุมลึก 

กระทรวงศึกษาธิการจึงสนับสนุนใหโรงเรียนจัดหาลามภาษามือในชั้นเรียนศิลปะ จัดกิจกรรมทัศน

ศึกษาโดยนำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการดานศิลปะของชุมชนและเชิญศิลปนท่ีเปนบุคคลท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินมาสอนศิลปะแกนักเรยีนในโรงเรียน  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ พบวา การประเมินโครงการเปนกระบวนการในการ

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดำเนินโครงการ ซ่ึงมีความสำคัญมากท่ีชวยใหทราบถึงจุดเดน 

หรือจุดดอยของโครงการนั้นๆ ซ่ึงการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบรวมท้ังการประเมินโดยใช

รูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebeam และจากการวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความสามารถผูเรียนโดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทำใหผูประเมิน

ตัดสินใจเลือกใช รูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebeam มาประยุกตใชในการ

ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 

8. กรอบแนวคิดการประเมิน 

 การประเมินครั้งนี้เปนการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใช

รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam และประเมินความพึงพอใจ โดยมี

กรอบแนวคิดการประเมิน ดังแผนภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมี                            

 ความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 

       

 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมั ธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  มีวัตถุประสงค  

คื อ1)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 ในพระราชูปถัมภ  

ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ซึ่งผูประเมินไดกำหนดวิธีการประเมินโครงการฯ  

ไวดังนี้ 

 1. รูปแบบการประเมิน 

 2. วิธีดำเนินการประเมิน 

  1.1 กลุมเปาหมาย  

  1.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  

  1.3 กาสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

  1.5 การวิเคราะหและนำเสนอขอมูล 

 

1. รูปแบบการประเมิน 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใชรูปแบบการ

ประเมินซิปป (CIPP MODEL) ของ Stufflebeam และการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการ 

แสดง ดังภาพท่ี 7 
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ประเด็นการประเมิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 7   รูปแบบการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

2. วิธีดำเนินการประเมิน 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในครั้งนี้ ผูประเมินไดกำหนด

กรอบการดำเนินงานประเมินตามวัตถุประสงค โดยมีกลุมเปาหมาย เครื่องมือและ การวิเคราะหขอมูล 

ดังตารางท่ี 1 

ผลการประเมิน 

1) ดานบริบท  

- ระดบัความสอดคลองกับบริบท 

และผูเก่ียวของ 

2) ดานปจจัยนำเขา 

- ระดับความเหมาะสม              

ของทรัพยากร บุคคล งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ 

3) ดานกระบวนการ  

- ระดับการปฏิบัติในการวางแผน 

การดำเนินการ การตรวจสอบและ

การปรับปรุงแกไข 

4) ดานผลผลิต  

- ความสามารถดานศิลปะและเจตคติ

ของนักเรียน 

) ั ึ ใ ั ี

 

 

รูปแบบการประเมินซิปป 

(CIPP Model) มีดังนี ้

1. การประเมินบริบท 

(Context Evaluation: C)  

2. การประเมินปจจัยนำเขา                

(Input Evaluation: I)  

3. การประเมินกระบวนการ             

(Process Evaluation: P)  

4. การประเมินผลผลิต  

(Product Evaluation: P)  

 

5. การประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                                     

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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ตารางท่ี 1 กรอบการดำเนินงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ  

บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

วัตถุประสงคการ

ประเมิน 

กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดจากการประเมิน 

1. เพื่อประเมิน

โครงการฯ            

ดานบริบท   

(Context) 

ครูผูสอน         

จำนวน 32 คน 

 

แบบสอบถาม 

มาตราสวน

ประมาณคา  

5 ระดับ 

1. คาเฉลี่ย  

2. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ระดับความสอดคลอง

ของวัตถุประสงค

โครงการฯกับบริบทที่

เก่ียวของ 

2. เพื่อประเมิน

โครงการฯ            

ดานปจจัยนำเขา 

(Input) 

ครูผูสอน          

จำนวน 32 คน 

 

แบบสอบถาม

มาตราสวน

ประมาณคา  5 

ระดับ 

1. คาเฉลี่ย  

2. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ระดับความเหมาะสม

ของปจจัยนำเขา ไดแก

บุคลากรที่เก่ียวของ 

งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณและการบริหาร

จัดการ 

3. เพื่อประเมิน

โครงการฯ            

ดานกระบวนการ

(Process) 

ครูผูสอน             

จำนวน 32 คน 

 

แบบสอบถาม

มาตราสวน

ประมาณคา 5 

ระดับ 

1. คาเฉลี่ย  

2. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

- ระดับการปฏิบัติในการ

วางแผน การดำเนนิการ 

การตรวจสอบและการ

ปรับปรุงแกไข 

4. เพื่อประเมิน

โครงการฯ            

ดานผลผลิต 

(Product) 

นักเรียน             

จำนวน 36 คน 

แบบประเมนิ

ความสามารถ

ดานศิลปะ  

แบบวัดเจตคต ิ

 

1. คาเฉลี่ย  

2. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

3. สถิติทดสอบท ี

(t-test) 

ระดับความสามารถดาน

ศิลปะและระดับเจตคติ

ของนักเรียนหลังรวม

โครงการฯ  

5. เพื่อประเมิน           

ความพึงพอใจของ

นักเรียนและ

ผูปกครองที่มีตอ

โครงการฯ 

1. นักเรียน          

จำนวน 36 คน 

2. ผูปกครอง

นักเรียน 36 คน 

แบบสอบถาม

มาตราสวน

ประมาณคา           

5 ระดับ 

1. คาเฉลี่ย  

2. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ระดับความพงึพอใจของ

นักเรียนและผูปกครอง

นักเรียนที่มีตอ

โครงการฯ 
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 2.1 กลุมเปาหมาย  

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กำหนดกลุ มเปาหมายตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้  

  2.1.1 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

    1) เปนครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  2.1.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา (Input)  

กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

   1) เปนครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562  

   2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  2.1.3 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ (Process)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

   1) เปนครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร 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 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการ  

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีเครื่องมือที่ใชในการประเมิน

โครงการฯ จำนวน 7 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.2.1 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context) 

สอบถามเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับบริบทที่เกี่ยวของ เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ  

 5  หมายถึง  มีความสอดคลองอยูในระดับ  มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  มีความสอดคลองอยูในระดับ  มาก  

 3  หมายถึง  มีความสอดคลองอยูในระดับ  ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีความสอดคลองอยูในระดับ  นอย  

    1  หมายถึง  มีความสอดคลองอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

  2.2.2 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา 

(Input) สอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา (Context) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา

มี 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ  

 5  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับ  มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับ  มาก  

 3  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับ  ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับ  นอย  

    1  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

  2.2.3 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 
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(Process) สอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติดานกระบวนการ (Process) เปนแบบมาตราสวนประมาณ

คามี 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ  

 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ  มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ  มาก  

 3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ  ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ  นอย  

    1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

  2.2.4 ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต (Input) 

เครื่องมือ ประกอบดวย 1) แบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนฯ และ 2) แบบวัดเจตคติของ

นักเรียนฯ ดังนี้ 

      1) แบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน  

เพ่ือประเมินดานผลผลิตของโครงการฯ เปนแบบประเมินชิ้นงานหรือผลงานท่ีนักเรียนจัดทำข้ึน การให

คะแนนผลงานศิลปะ ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค เทคนิค

วิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ และความประณีตและเรียบรอย มีสัดสวน

คะแนน ดานละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 

    2) แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 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 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ประกอบดวย 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการฯ และ 2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ ดังนี้ 

                  1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ มี 2 ตอน ประกอบดวย 
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    ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะตรวจสอบรายการ 

    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที ่มีตอโครงการเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคามี 5 

ระดับ (Rating Scale)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ 

 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

    1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  

                  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ มี 2 ตอน ประกอบดวย  

    ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะตรวจสอบ

รายการ 

    ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจตอโครงการเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคามี 5 

ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) คือ 

 5  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

 3  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

 2  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

    1  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 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

ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื่อกำหนดขอบขายในการสราง

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
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    2). สรางเครื่องมือการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรยีน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

     2.1) ผู ประเมินสรางแบบสอบถาม 3 ฉบับ ครอบคลุมเนื ้อหา 3 ดาน ไดแก  

ดานบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ สรางเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีระดับ

ความสอดคลอง ความเหมาะสม การปฏิบัติ จากมากไปหานอยที่สุด ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

     2.2) นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาหาคุณภาพเครื่องมือดานความเท่ียงตรงของ

เ น ื ้ อ ห า  โ ด ยห าค  า ด ั ช น ี ค ว ามสอดคล  อ ง  ( Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน (รายชื่อ ดังภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบหาความสอดคลองของขอ

คำถามกับวตัถุประสงคในการประเมิน พบวาขอคำถามของแบบสอบถามท้ังสามฉบับมีคา IOC เทากับ 

1.00 ทุกขอ ซ่ึงเปนเกณฑท่ีใชได (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค) 

     2.3) นำแบบสอบถามที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณ

แลวนำไปทดลองใช (Try Out) กับครู จำนวน 30 คน ของโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ซ่ึงมีการสงเสริม

ความสามารถดานศิลปะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมาอยางตอเนื่อง แลวหาความเชื ่อม่ัน

(Reliability) ของเครื ่องมือทั ้งฉบับ โดยหาคาส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธ ีของ 

คอนบราค (Cronbach) ไดคา ความเชื ่อมั ่นเทากับ .98 แยกเปนรายดาน คือ คาความเชื ่อมั ่นของ

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 เพ่ือตรวจสอบหาความถูกตองของรายการประเมินพบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 

    2) นำแบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว นำไปใหครูผู สอนศิลปศึกษา โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 3 คน กลุมตัวอยาง 1 คน   

    3)  วิเคราะหความสอดคลองของผู ประเมิน (Intra-rater reliability) นำผล

ประเมินมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางผูประเมิน โดยใชสูตรการหาความสัมพันธแบบ intra-

class correlation การคำนวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้น  โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนน

การประเมินของผูประเมิน 3 คน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ประเมินกลุมตัวอยาง 5 คน 

ซ่ึง ประเมินความสามารถดานศิลปะ จำนวน  5 ดาน  คือ ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค 
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เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ และความประณีตและเรียบรอย 

วิเคราะหความสอดคลองโดยหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธ ีของคอนบราค 

(Cronbach) ไดคา ความเชื่อมั ่น เทากับ .97 ซึ ่งเปนคาที ่อยู ในระดับสูง ดังนั ้นจึงกลาวไดวาความ

นาเชื่อถือของผูประเมินมีความสอดคลองกันในระดับดีมาก (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2560). 

  2.3.3 แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ ดังนี้  

    1) ผูประเมินสรางแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมศิลปะ ใหครอบคลุม

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษา สรางเปนแบบลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความเห็นดวยอยางยิ่ง  

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

    2) นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน 

5 คน เพ่ือตรวจสอบหาความถูกตองของขอคำถาม พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 

    3) นำแบบประเมินที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว

นำไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ ทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธขีองคอนบราค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .91 

  2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ ดังนี้ 

    1) ผูประเมินสรางแบบประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา สรางเปนแบบลักษณะ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

          2) นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน 

5 คน เพ่ือตรวจสอบหาความถูกตองของขอคำถาม พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 

                    3) นำแบบประเมินที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว

นำไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ  

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ทั้งฉบับ โดยหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธขีองคอนบราค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .95  
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  2.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ 

    1) ผูประเมินสรางแบบประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา สรางเปนแบบลักษณะ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

    2) นำแบบประเมินที่สรางขึ้นมาทำการหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผูเชี่ยวชาญ จำนวน 

5 คน เพ่ือตรวจสอบหาความถูกตองของขอคำถาม พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 

    3) นำแบบประเมินที่ไดรับขอเสนอแนะมาปรับปรุง มาจัดพิมพใหสมบูรณแลว

นำไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนที ่ไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวหาความเชื ่อม่ัน 

(Reliability) ของเครื ่องมือ ทั ้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธ ีของ 

คอนบราค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .93 

 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล   

   การเก็บรวบรวมแบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ไดดำเนินการ ดังนี้ 

     1) ผูประเมินประชุมชี้แจงครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการประเมิน

และแบบสอบถามท่ีใชในการประเมินโครงการ 

 2) รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ตามระยะเวลาท่ีกำหนดดวยตนเอง 

 3) นำแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเครื่องมือ ซ่ึงในครั้งนี้

ผูประเมินไดรับแบบสอบถามคืนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 

 4) ขอความอนุเคราะหลามภาษามือทำคลิปวีดิโอสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนเขาใจคำถามทุกขออยางถูกตอง  

                  5) นำแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการรายงานประเมิน

โครงการตอไป  
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 2.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูประเมินไดศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหและแปลผลตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้ (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังสุโชติ และ อัจฉรา ชำนิ

ประศาสน, 2555) 

  1) วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ดวยสถิติ รอยละ คาความถี่ มานําเสนอ 

ในรูปแบบตารางและการพรรณนา 

  2) วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการประเมินโดยภาพรวมรายดานและรายขอ 

โดยคำนวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

   2.1) ขอมูลจากแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ดานบริบท เมื่อใหคะแนนตามน้ำหนักเรียบรอย

แลว วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป แลวนำผลการวิเคราะหไปเทียบกับเกณฑ  

ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 

 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีความสอดคลอง อยูในระดับ มากท่ีสุด 

 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 นอยท่ีสุด     

   เกณฑการประเมิน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคะแนนความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของโครงการ ตองมีระดับ 3.51 ข้ึนไป จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน      

   2.2) ขอมูลจากแบบสอบถาม ฉบับที ่ 2 ดานปจจัยนำเขา เมื ่อใหคะแนนตามน้ำหนัก

เรียบรอยแลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป แลวนำผลการวิเคราะหไปเทียบกับเกณฑ  

ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 

 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุด 

 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 นอยท่ีสุด 

   เกณฑการประเมิน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคะแนนความเหมาะสมของปจจัย

นำเขาของโครงการ ตองมีระดับ 3.51ข้ึนไป 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 มากท่ีสุด 

 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 นอยท่ีสุด 

   เกณฑการประเมิน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคะแนนระดับการปฏิบัติติในการ

ดำเนินงานของโครงการ ตองมีระดับ 3.51ข้ึนไป 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) ว ิ เคราะห ข อม ูลจากแบบสอบถามความพ ึงพอใจโดยภาพรวมและรายขอ  

โดยคำนวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินใชการแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย 

โดยยึดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

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 นอยท่ีสุด 

 2.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 ในการประเมินครั้งนี้มีสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

  2.6.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

    1) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบประเมิน 

โครงการ เปนรายขอดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยการวิเคราะหคา (Item-Objective 

Congruence Index: IOC) เพ่ือวัดความเท่ียงตรง (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 
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    2) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโครงการ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  

 

        

สูตร    α =  

 

เม่ือ      𝛼𝛼       แทน   คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

      k       แทน จำนวนขอคำถาม 

     Covariance      แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคำถาม 

     Variance          แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคำถาม 
 

 

  2.6.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน  

                   1) การวิเคราะหผลการประเมินและความคิดเห็นโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย (Mean)  

  

       หารอยละ   สูตร  P  =    

        

     เม่ือ  P  แทน    รอยละ 

            F  แทน    ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

          n  แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

               

   หาคาเฉลี่ย (x̅ )   

            สูตร  x̅   =  

      

  เม่ือ  x̅   แทน คาเฉลี่ย 

      แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

            n  แทน จำนวนขอมูล 
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    2) การวิเคราะหผลการประเมินและความคิดเห็นโดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

 

สูตร     S.D. =   

  
 

         เม่ือ  S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     X   แทน คะแนนในแตละกลุมตัวอยาง 

     n-1  แทน จำนวนตัวแปรอิสระ 

     n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

        แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 

        แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง 

    3) การหาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการประเมินความสามารถทางศิลปะ กอน

และหลังดำเนินโครงการฯ ใชสถิติทดสอบขอมูลสองชุดท่ีมีความสัมพันธกัน (Dependent) ดวยสถิติ

ทดสอบที t-test (Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 

 

สูตร t  =    

 

 

 

 

 

   df = n - 1 

              เม่ือ   t   แทน  คาท่ีใชในการพิจารณา t- distribution   

     D   แทน  ผลตางระหวางขอมูลแตละคู   

     n   แทน  จำนวนคูของขอมูล  

 



บทที่ 4   

ผลการประเมินโครงการ 

 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีว ัต ถุป ร ะ ส งค  คื อ 

1) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท 2) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา 3) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 4) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต  

และ 5) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูประเมินจึงนำเสนอผลการประเมินโครงการฯ 

ตามลำดับของวัตถุประสงค ดังนี้  

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ดานบริบท เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลความสอดคลองของวัตถุประสงคของ

โครงการฯกับบริบทท่ีเก่ียวของมีผลปรากฎดังตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางท่ี 2  จำนวน รอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหนงและประสบการณการสอน

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  
 

สถานภาพ จำนวน (คน) รอยละ 
1.ตำแหนง 
  ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา  
  ครูผูสอนกลุมสาระอ่ืนๆ 

 
3 
29 

 
9.40 
90.60 

รวม 32 100.00 
2.ประสบการณการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  
    นอยกวา 3 ป 
    3-10 ป 
    มากกวา 10 ป 

 
5 
5 
22 

 
15.60 
15.60 
68.80 

รวม 32 100.00 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน ครูผูสอนกลุมสาระอ่ืนๆ จำนวน 

29 คน คิดเปนรอยละ 90.60 มีประสบการณการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

มากกวา 10 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.80  
 

ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงค

โครงการฯ กับดานบริบทท่ีเก่ียวของ (N=36) 
 

ท่ี ดานบริบท/รายการ 

ระดับความ

สอดคลอง แปลผล 

μ σ 
1 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

2 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 

4.53 .51 มากท่ีสุด 

3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.59 .50 มากท่ีสุด 

4 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.75 .44 มากท่ีสุด 

5 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

4.53 .51 มากท่ีสุด 

6 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู 

4.53 .51 มากท่ีสุด 

7 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของโรงเรียน 

4.66 .48 มากท่ีสุด 

8 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการ

จำเปนของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

4.59 .50 มากท่ีสุด 

9 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4.59 .50 มากท่ีสุด 

10 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของ

ผูปกครอง  

4.59 .50 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ียรวม 4.59 .24 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 3  พบวา ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการฯ กับบริบทท่ีเก่ียวของ

โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.59, σ =.24)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ขอ 4 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากท่ีสุด  (μ =4.75, σ =.44)  รองลงมาคือ วัตถุประสงคของ

โครงการฯสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน อยู ในระดับมากที ่ส ุด (μ =4.66,  

S.D. = .48) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มี 3 ขอ  คือ ขอ 2, 5 และ 6 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 นโยบายสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ และนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู คาเฉลี่ยเทากัน อยูในระดับมากท่ีสุด  

(μ =4.53, σ = .51)  ซ่ึงเห็นไดวา ทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด ผานเกณฑการประเมินตามท่ีกำหนดไว       

 

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา มีผล

ปรากฎดังตารางท่ี 4 และ 5 
 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขาของโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ  โดยภาพรวม (N=36) 
 

ท่ี ดานปจจัยนำเขา ระดับความเหมาะสม  

แปลผล μ σ 

1. บุคลากร 4.58 .27 มากท่ีสุด 

2. งบประมาณ 4.56 .27 มากท่ีสุด 

3 สื่อ อุปกรณ 4.57 .31 มากท่ีสุด 

4. การบริหารจัดการ 4.69 .23 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 .23 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยนำเขาของโครงการฯ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.60, σ =.23) เมื่อพิจารณาแตละรายการ ดานการบริหารจัดการเหมาะสม

อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.60, σ =.23)  รองลงมาคือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด 

(μ =4.58, σ=.27)  สวนงบประมาณมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.56, σ =.27)  

ซ่ึงปรากฏวา ทุกรายการผานเกณฑการประเมินตามท่ีกำหนดไว       
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 ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา 

                ของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) 

 

 

ท่ี 

 

ดานปจจัยนำเขา/รายการ 

ระดับความเหมาะสม  

แปลผล μ σ 

1. บุคลากร 4.58 .27 มากท่ีสุด 

1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน เหน็ความสำคัญและใหการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

4.69 .47 มากท่ีสุด 

1.2 ครูมีความสามารถในการประสานงาน วางแผนจดั

กิจกรรมการเรยีนรูดานศิลปะแบบมีสวนรวมและ

เสียสละทำงานในวันหยุด  

4.56 .50 มากท่ีสุด 

1.3 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะและสนับสนุนสื่อ 

อุปกรณการเรียนรู 

4.47 .51 มาก 

1.4 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมีทักษะและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในการแลกเปลีย่นประสบการณและสรางแรง

บันดาลใจแกนักเรียน 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

1.5 ลามภาษามือมีความสามารถในการสื่อสาร เขาใจคำศัพท

เฉพาะดานศิลปะ และธรรมชาติผูเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

4.62 .49 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา 

                ของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) (ตอ) 
 

 

ท่ี 

 

ดานปจจัยนำเขา/รายการ 

ระดับความเหมาะสม  

แปลผล μ σ 

2. งบประมาณ 4.56 .27 มากท่ีสุด 

2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใชงบประมาณสำหรบั

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ 

4.59 .50 มากท่ีสุด 

2.2 โรงเรียนมีการระดมเงินทุนเพ่ือใชในการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะของนักเรยีนฯ จากชุมชนและ

ผูเก่ียวของ 

4.62 .49 มากท่ีสุด 

2.3 โรงเรียนมีการกำหนดหมวดรายจายในการเบิกจาย

เพ่ือนำงบประมาณมาใชในโครงการฯตามระเบียบ

ของทางราชการ 

4.50 .51 มาก 

2.4 โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการนำ

งบประมาณมาใชเพ่ืออำนวยความสะดวกตอการ

ดำเนินงานโครงการฯ 

4.62 .49 มากท่ีสุด 

2.5 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำรายงานการใชจาย

งบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

4.47 .51 มาก 

3. ส่ือ อุปกรณ 4.57 .31 มากท่ีสุด 

3.1 โรงเรียนมีสถานท่ีพรอมในการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะในวันหยุด 

4.50 .51 มากท่ีสุด 

3.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะครบตามจำนวนนักเรียน 

4.66 .48 มากท่ีสุด 

3.3 โรงเรียนมีอุปกรณในการสงเสริมการเรียนรู เพ่ิม

มุมมองดานศิลปะสำหรับผูเรียน เชน สื่อรูปภาพ 

สมารททีวี สัญญาณอินเทอรเน็ต   

4.62 .49 มากท่ีสุด 

3.4 โรงเรียนมีการจดัเก็บ ซอมแซม และใหบริการเครื่องมือ 

สื่อวัสดุ อุปกรณสำหรับจัดกิจกรรมศิลปะอยางเปนระบบ 

4.59 .50 มากท่ีสุด 

3.5 โรงเรียนมีสถานท่ีในการแสดงผลงานศิลปะซ่ึงใชเปน

แหลงเรียนรูสำหรับพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ 

4.47 .51 มาก 
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ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมดานปจจัยนำเขา 

                ของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) (ตอ) 
 

 

ท่ี 

 

ดานปจจัยนำเขา/รายการ 

ระดับความ

เหมาะสม 

 

แปลผล 

μ σ 
4. การบริหารจัดการ 4.69 .23 มากท่ีสุด 

4.1 โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ตามโครงการฯ 

4.91 .30 มากท่ีสุด 

4.2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมงานโดยการมีสวน

รวมกับผูเก่ียวของ 

4.84 .37 มาก 

4.4 โรงเรียนมีการจดัทำตารางในการดำเนนิงานครอบคลมุ

ทุกกิจกรรมตามโครงการฯ    

4.56 .50 มากท่ีสุด 

4.5 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 .23 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ในภาพรวมปจจัยนำเขาของโครงการฯ มีความเหมาะสม อยูในระดับ

มากท่ีสุด (μ =4.60, σ =.23) เม่ือพิจารณาแตละรายขอเรียงลำดับความเหมาะสมจากมากไปหานอย 

คือโรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการฯอยูในระดับมากท่ีสุด (μ 

=4.91, σ =.30) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมงานโดยการมีสวนรวมกับผูเก่ียวของ 

อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.84, σ =.37) สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากัน คือ ผูปกครองมีสวนรวมใน

กิจกรรมศิลปะและสนับสนุนสื่อ อุปกรณการเรียนรู โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำรายงานการใชจาย

งบประมาณตามระเบียบของทางราชการและโรงเรียนมีสถานท่ีในการแสดงผลงานศิลปะซ่ึงใชเปนแหลงเรียนรู

สำหรับพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ อยูในระดับมาก (μ =4.47, σ =.51)  
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3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ มีผลมีผล

ปรากฎดังตารางท่ี 6 และ 7 
 

ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการปฏิบัติดานกระบวนการของโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ โดยภาพรวม (N=36) 
 

ท่ี ดานกระบวนการ ระดับการปฏิบัติ  

แปลผล μ σ 

1. การวางแผน (Plan) 4.58 .24 มากท่ีสุด 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 4.63 .24 มากท่ีสุด 

3 การตรวจสอบ (Check) 4.55 .29 มากท่ีสุด 

4. การปรับปรุงแกไข (Action) 4.65 .27 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.61 .23 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ดานกระบวนการมีระดับการปฏิบัติในการดำเนนิกิจกรรมตามโครงการ 

โดยภาพรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.61, σ =.23) เม่ือพิจารณาแตละรายการเรียงลำดับจากมากไปหา

นอย มีระดับปฏิบัติในการปรับปรุงแกไข (Action)อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.65, σ =.27) รองลงมาคือ 

การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) มีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด  (μ =4.55, σ =.29)  ซ่ึงปรากฏวา ทุกรายการผานเกณฑการประเมิน

ตามท่ีกำหนดไว       
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ตารางท่ี  7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินระดับปฏิบัติดานกระบวนการของ

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) 
 

ท่ี ดานกระบวนการ/รายการ ระดับการปฏิบัติ  

แปลผล μ σ 

1.การวางแผน (Plan)  4.58 .24 มากท่ีสุด 

1.1 มีการวิเคราะหความตองการของนักเรียนและรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศกอนจัดทำโครงการ 

4.81 .40 มากท่ีสุด 

1.2 มีการแตงตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการฯ 4.50 .51 มาก 

1.3 มีการชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินโครงการฯ 

4.62 .49 มากท่ีสุด 

1.4 มีการประสานหนวยงานและผูเก่ียวของกอนดำเนินโครงการฯ 4.44 .50 มาก 

1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการใหครู นักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนทราบอยางท่ัวถึง 

4.53 .51 มากท่ีสุด 

2.  การปฏิบัติตามแผน (Do) 4.67 .22 มากท่ีสุด 

2.1 มีการประเมินความสามารถของนักเรียนกอนการพัฒนา 4.78 .42 มากท่ีสุด 

2.2 มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการเรียนอยางเพียงพอกับ

จำนวนนักเรียน 

4.53 .51 มากท่ีสุด 

2.3 มีการประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน บุคลากรจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการฯ 

4.91 .30 มากท่ีสุด 

2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดำเนินโครงการฯตาม

ตารางปฏิทินท่ีกำหนด 

4.53 .51 มากท่ีสุด 

2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ

กับผูเรียนครอบคลุมทุกเนื้อหา 

4.59 .50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินระดับปฏิบัติดานกระบวนการของ

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ จำแนกเปนรายขอ (N=36) (ตอ) 
 

ท่ี ดานกระบวนการ/รายการ ระดับการปฏิบัติ  

แปลผล μ σ 

3.  การตรวจสอบ (Check) 4.54 .30 มากท่ีสุด 

3.1 มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตาม

วัตถุประสงคของโครงการฯ  

4.59 .50 มากท่ีสุด 

3.2 มีการนิเทศ ติดตาม ทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง 4.59 .50 มากท่ีสุด 

3.3 มีการนิเทศกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ

ดำเนินงานและใหขอเสนอแนะระหวางการ

ดำเนินงานโครงการ  

4.56 .50 มากท่ีสุด 

3.4 มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค จุดเดน จุดดอย

ของโครงการฯระหวางการนิเทศ 

4.47 .51 มาก 

3.5 มีการสรุปจัดทำรายงานการดำเนินงาน

โครงการฯ  

4.50 .51 มาก 

4. การปรับปรุงแกไข (Action) 4.65 .27 มากท่ีสุด 

4.1 มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการฯ 4.56 .50 มากท่ีสุด 

4.2 มีการแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางดำเนิน

โครงการฯ 

4.72 .46 มากท่ีสุด 

4.3 มีการประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการฯ โดยการมีสวน

รวมของผูเก่ียวของ 

4.59 .50 มากท่ีสุด 

4.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการโดย

การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

4.81 .40 มากท่ีสุด 

4.5 มีการสรุปและรายงานผลการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางเปนระบบ 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.61 .23 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา การดำเนินโครงการดานกระบวนการ ภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.61, σ =.23) เม่ือพิจารณาแตละรายการเรียงลำดับจากมากไปหานอยมีระดับ

ปฏิบัติ โดยมีการประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน บุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความ

รวมมือในการดำเนินโครงการฯ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.91, σ =.30) รองลงมาคือ มีการวิเคราะห
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ความตองการของนักเรียนและรวบรวมขอมูลสารสนเทศกอนจัดทำโครงการและมีการสรุปและรายงาน

ผลการปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด  (μ =4.81, σ =.40) คาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือ การประสานหนวยงานและผูเก่ียวของกอนดำเนินโครงการฯ มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมาก  

(μ =4.44, σ =.50) 
 

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต  

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภดานผลผลิต มีผลการประเมิน

ความสามารถดานศิลปะฯและการประเมินเจตคติของนักเรียน ปรากฏ ดังตารางท่ี 8 และ 9 
     

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานศิลปะของนกัเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน               

กอนและหลังเขารวมโครงการฯ (N=36) 
 

 

ท่ี 

 

ความสามารถดานศิลปะ 

(ดานละ 20 คะแนน) 

คะแนนการประเมิน   

t 

 

Sig. กอน หลัง 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1 การสื่อความหมาย 8.86 1.64 16.97 1.30 -24.913* .000 

2 ความคิดสรางสรรค 9.03 1.40 16.53 1.34 -26.756* .000 

3 เทคนิควิธีการทางศิลปะ 7.94 1.88 16.75 1.27 -27.666* .000 

4 การจัดองคประกอบศิลปฯ  8.25 .81 17.17 1.42 -39.334* .000 

5 ความประณีตและเรียบรอย  7.89 .85 17.64 .99 -42.361* .000 

คะแนนเฉล่ีย 5 ดาน 8.39 .72 17.01 .66 -64.239* .000 

* หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  นักเรียนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 

36 คน มีความสามารถดานศิลปะกอนและหลังการรวมโครงการฯ แตกตางกันท่ีนัยสำคัญทางสถิติ โดย

ความสามารถหลังรวมโครงการฯสูงกวาเขากอนรวมโครงการฯ ท้ัง 5 ดาน ตามลำดับจากมากไปหานอยคือ 

ดานความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปฯ  เทคนิควิธีการทางศิลปะ การสื่อ

ความหมายและความคิดสรางสรรค  
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ตารางท่ี 9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับเจตคติของนักเรียนบกพรองทางการไดยินท่ีมีตอ

กิจกรรมศิลปะ (N=36) 
 

ท่ี รายการ ระดับเจตคติ  

แปลผล μ σ 

1. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงออก 4.64 .49 ดีมาก 

2. ศิลปะเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอจิตใจของทุกคน 4.69 .47 ดีมาก 

3. กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนกัเรียนมีอิสระในการสรางผลงาน 4.56 .50 ดีมาก 

4. คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะชวยใหผลงานศิลปะของ

นักเรียนสวยงามมากข้ึน 
4.89 .32 

 

ดีมาก 

5. การเสนอแนะเก่ียวกับงานศิลปะแกคนอ่ืนเปนการเรียนรูรวมกัน 4.81 .40 ดีมาก 

6. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอนคลาย 4.92 .28 ดีมาก 

7 นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง 4.94 .23 ดีมาก 

8. กิจกรรมศิลปะชวยใหมีสมาธิในการเรียนรูมากข้ึน 4.75 .44 ดีมาก 

9. นักเรียนชอบวาดภาพ ระบายสี เม่ือมีเวลาวาง 4.86 .35 ดีมาก 

10. นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมศิลปะ 4.92 .28 ดีมาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.80 .25 ดีมาก 
 

 จากตารางท่ี 9  พบวา หลังการดำเนินโครงการฯ นักเรียนบกพรองทางการไดยินมีเจต

คติตอกิจกรรมศิลปะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (μ =4.80, σ =.25) เมื่อพิจารณาแตละ

รายการเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ คือ นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง อยูใน

ระดับดีมาก(μ =4.94, σ =.23) รองลงมาคือ กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอน

คลาย นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมศิลปะ อยูในระดับดีมาก (μ =4.92, σ =28) และคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนักเรียนมีอิสระในการสรางผลงานอยูในระดับดีมาก  

(μ =4.56, σ =.50) 
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5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนกัเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ 

 การประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะสำหรับนักเรียน ท่ี มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น มัธยมศึกษาของโรงเรียน 

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  มีดังนี้ 

 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน

พระราชูปถัมภมีผลปรากฏดังตารางท่ี 10 และ 11 
 

ตารางท่ี 10 จำนวนและรอยละของผูปกครองนักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯจำแนกตามสถานภาพ  

(N=36) 
 

ท่ี สถานภาพท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ  

1. ความสัมพันธของทานกับนักเรียน  

    พอ แม 23 63.90 

    ผูดูแลหรือผูปกครอง  13 36.10 

รวม 36 100 

2. ระดับการศึกษา 

   ต่ำกวาปริญญาตรี 6 16.70 

   ปริญญาตร ี 26 72.20 

   สูงกวาปริญญาตร ี 4 11.10 

รวม 36 100.00 
 

 จากตารางท่ี 10  พบวา ผูปกครองสวนใหญมีความสัมพันธกับนักเรียน คือ เปนพอ แม มากท่ีสุด 

จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 63.90  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 26 คน คิดเปนรอย

ละ 72.20 สูงกวาปริญญาตรี นอยท่ีสุด จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.10 
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ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36) 
 

ท่ี 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
μ σ 

1 ผูบริหารและผูเก่ียวของใหการสนับสนนุโครงการ 4.69 .47 มากท่ีสุด 

2 ความเชี่ยวชาญของครูและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ

ประจำโครงการ 
4.69 .47 

มากท่ีสุด 

3 ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรูแกนักเรียน 
4.61 .49 

มากท่ีสุด 

4 คุณภาพและความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณสำหรับ

กิจกรรมศิลปะ เชน กระดาษ พูกัน สีน้ำ สีเทียน เปนตน  
4.81 .40 

มากท่ีสุด 

5 การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีแกนักเรียนรายบุคคลสำหรับ

การสรางงานศิลปะท่ีทันสมัย 
4.78 .42 

มากท่ีสุด 

6 มีลามภาษามือเพ่ือสื่อสารกับนักเรียนตลอดการเขารวม

กิจกรรมตามโครงการ 
4.78 .42 

มากท่ีสุด 

7 นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณดานผลงาน

ศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิ 
4.86 .35 

มากท่ีสุด 

8 นักเรียนเรียนรูผลงานศิลปะประเภทตางๆ จากการแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย เชน พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน 
4.61 .49 

มากท่ีสุด 

9 นักเรียนไดศึกษา สังเกต จากสถานการณจริง 4.86 .35 มากท่ีสุด 

10 นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 4.64 .49 มากท่ีสุด 

11 นักเรียนสามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนได 4.78 .42 มากท่ีสุด 

12 นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและ

กระบวนการทางศิลปะท่ีสูงข้ึน 
4.89 .32 

มากท่ีสุด 

13 นักเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพ 4.89 .32 มากท่ีสุด 

14 นักเรียนมีศักยภาพดานศิลปะดีข้ึนอยางตอเนื่อง 4.59 .50 มากท่ีสุด 

15 หนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถ 

ดานศิลปะของนักเรียน 
4.89 .32 

มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.76 .26 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.76, σ =.26) เม่ือพิจารณาแตละรายการเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

ผูปกครองมีความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทางศิลปะท่ี

สูงข้ึน นักเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพและหนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับ

ความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.89, σ=.32) รองลงมาคือ นักเรียนมี

โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณดานผลงานศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนและไดศึกษา สังเกตจาก

สถานการณจริงอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.86, σ= .35) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักเรียนมีศักยภาพ

ดานศิลปะดีข้ึนอยางตอเนื่องอยูในระดับมากท่ีสุด  (μ =4.59, σ=.50) 

 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมี

ผลปรากฏดังตารางท่ี 12 และ 13 
 

ตารางท่ี 12 จำนวนและรอยละของนักเรียนบกพรองทางการไดยินท่ีเขารวมโครงการฯ จำแนกตาม

สถานภาพ (N=36) 
 

ท่ี สถานภาพท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ  

1 ระดับช้ันท่ีศึกษา 

 1.1 มัธยมศึกษาตอนตน 20 55.60 

 1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 44.40 

รวม 36 100.0 

2 รูปแบบการรับบริการ 

2.1 อยูประจำ 29 80.60 

2.2 ไป-กลับ 7 19.40 

รวม 36 100.0 

3 เหตุผลท่ีนักเรียนรวมโครงการฯ    

3.1 ผูปกครองแนะนำ 6 16.70 

3.2 เพ่ือนชวนรวมกิจกรรม  5 13.90 

3.3 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 5 13.90 

3.4 สนใจและชอบเรียนศิลปะดวยตัวเอง 15 41.70 

3.5 สามารถพัฒนาเปนอาชีพได 3 8.30 

3.6 ตองการแสดงความสามารถดานศิลปะ 2 5.60 

คาเฉล่ียรวม 36 100.00 
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จากตารางท่ี 12  พบวา นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญกำลังเรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

จำนวน 20  คน คิดเห็นรอยละ 55.60 รับบริการทางการศึกษาแบบอยูประจำ มากท่ีสุด จำนวน 29 คน คิดเปน

รอยละ 80.60 และเหตุผลท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญสนใจและชอบเรียนศิลปะดวยตัวเอง จำนวน 15 คน คิด

เปนรอยละ 41.70 

ตารางท่ี 13   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36) 
 

 

ท่ี 

 

 

รายการ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

แปลผล 

μ σ 
1 มีการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการฯ  

 
 

4.67 .48 มากท่ีสุด 

2 หองเรียนศิลปะสะอาดและมีผลงานศิลปะตนแบบสรางแรงบันดาลใจ 

 
 

4.75 .44 มากท่ีสุด 

3 บทเรียนท่ีครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเอง  

 

 

 

 

4.61 .49 มากท่ีสุด 

4 ผูบริหารใหความสำคัญกับการเรียนศิลปะของนักเรียน  

   
 

4.75 .44 มากท่ีสุด 

 5 ครูผูสอนมีจำนวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 

       

4.81 .40 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 13   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36)  (ตอ) 
 

ท่ี  

รายการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

 

แปลผล 

μ σ 
6 วัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะมีเพียงพอ เชน กระดาษ 

วาดภาพ พูกัน สีนำ้ สีเทียน 

 

4.72 .45 มากท่ีสุด 

7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน) รวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ 

 
 

4.94 .23 มากท่ีสุด 

8 สื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอรแบบ

พกพา สมารทีวี ในการสรางงานศิลปะที่ทนัสมยัมีเพียงพอ 

 

4.61 .49 มากท่ีสุด 

9 โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมและหนาที่ของผูปกครองอยางตอเนื่อง  

 
 

4.75 .44 มากท่ีสุด 

10 การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ หรือนิทรรศการงานศิลปอยางตอเนื่อง 

 
 

4.69 .47 มากท่ีสุด 

11 การเพ่ิมเวลาสอนศิลปะทุกวันเสาร เวลา 9.00 น.-11.00 น. 

 
 

4.78 .42 มากท่ีสุด 

12 มีลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม 

   

4.89 .32 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 13   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ (N=36) (ตอ) 
 

ท่ี  

รายการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

แปลผล 

μ σ 
13 นักเรียนม่ันใจในการวาดภาพและใชอุปกรณศิลปะ 

 
 

4.86 .35 มากท่ีสุด 

14 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะเพ่ิมข้ึน 

 
 

4.81 .40 มากท่ีสุด 

 15 หนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถดานศิลปะ

ของนักเรียน 

 

4.92 .28 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.78 .26 มากท่ีสุด 
 

   จากตารางท่ี 13  พบวา นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีเขารวมโครงการฯ มีความพึง

พอใจตอการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.78, σ =.26) เม่ือพิจารณาแตละ

รายการเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ การท่ีมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ(ศิลปน) รวมจัดกิจกรรม

การเรียนรูดานศิลปะ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.94, σ =.23) รองลงมาคือ หนวยงานในชุมชนและ

ผูเกี่ยวของยอมรับความสามารถดานศิลปะของนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.92, σ =.28)  

มีลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.89, σ =.32) สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

คือ บทเรียนท่ีครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเองและสื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต 

คอมพิวเตอรแบบพกพา สมารททีวี ในการสรางงานศิลปะท่ีทันสมัยมีเพียงพอ อยูในระดับมากท่ีสุด  

(μ =4.61, σ =.49)   

 



บทที่ 5 

สรุปผลการประเมินโครงการ อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)  

และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ  ผูประเมินไดสรุปผลการประเมิน 

โครงการ อภิปรายผลและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใช รูปแบบซิปป   

(CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ  มีสรุปผลการ

ประเมินโครงการฯ ดังนี้ 

 1.1 วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 

  1) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท  

      2) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา  

      3) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 

      4) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต  

      5) เพ่ื อประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 1.2 วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใช รูปแบบซิปป   

(CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ  มีวิธีดำเนินการ

ประเมินโครงการฯ ตามลำดับ ดังนี้ 
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   1) การประเมินดานบริบท กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนท่ีรวมโครงการฯ จำนวน 32 

คน เครื่องมือคือ แบบสอบถามระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการฯ กับบริบท 

ท่ีเก่ียวของ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2) การประเมินดานปจจัยนำเขา กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนท่ีรวมโครงการฯ จำนวน 

32 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถามระดับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ ไดแก 

บุคลากร งบประมาณ วัสดุ สื่อและสถานท่ี รวมท้ังการบริหารจัดการ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  3) การประเมินดานกระบวนการ กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนท่ีรวมโครงการฯ  

จำนวน 32 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถามระดับการปฏิบัติตามกระบวนการการดำเนินโครงการ 

ไดแก การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   4) การประเมินดานผลผลิต กลุมเปาหมาย คือนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ท่ีเขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน เครื่องมือคือ แบบประเมินความสามารถดานศิลปะ เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนเรียน กอนและหลังการเขารวมโครงการฯ 

และแบบวัดเจตคติท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะหลังเขารวมโครงการฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 

และสถิติทดสอบที (t-test) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถกอนและหลังการดำเนินโครงการฯ 

     5) การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ กลุมเปาหมาย คือ ผูปกครองของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีเขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน และนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินท่ีเขารวมโครงการฯ จำนวน 36 คน เครื่องมือ คือ แบบประเมินพึงพอใจมีตอ

โครงการฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 1.3. ผลการประเมินโครงการฯ 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยใช รูปแบบซิปป   

(CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ  มีผลการประเมิน

ในภาพรวม พบวา ผานเกณฑการประเมินทุกดาน สรุป ไดดังนี้ 

  1) ผลการประเมินดานบริบท โดยภาพรวมมีความสอดคลองของวัตถุประสงคกกับบริบทท่ี

เก่ียวของ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.59, σ =.24) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.75, σ =.44) คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

โรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.66, S.D. = .48)  
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  2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(μ =4.60, σ =.23) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดานการบริหารจัดการ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.60, σ =.23) คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุด (μ 

=4.58, σ=.27)   

  3) ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

(μ =4.61, σ =.23) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย   การปรับปรุงแกไข (Action)อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.65, σ =.27) รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากท่ีสุด (μ 

=4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.55, σ =.29)   

  4) ผลการประเมินดานผลผลิต โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความสามารถทางศิลปะกอน

และหลังการเขารวมโครงการฯ แตกตางกันมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสามารถหลังเขา

รวมโครงการฯ สูงกวากอนเขารวมโครงการฯ ทุกดาน และนักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมศิลปะ  

ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (μ =4.80, σ =.25)  

  5) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ โดยภาพรวมพบวาผูปกครองมีความ

พึงพอใจตอการดำเนินโครงการฯ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.76, σ =.26) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย    ผูปกครองมีความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ 

และกระบวนการทางศิลปะท่ีสูงข้ึน นักเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพและหนวยงานใน

ชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.89, σ=.32) 

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณดานผลงานศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิ 

และนักเรียนไดศึกษา สังเกต จากสถานการณจริง อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.86, σ= .35)  

  นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.78,  

σ =.26) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลำดับจากมากไปหานอย นักเรียนพึงพอใจท่ีมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 

(ศิลปน) มารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปะ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.94, σ =.23) รองลงมา คือ 

หนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถดานศิลปะของนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 

(μ =4.92, σ =.28)คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือมีลามภาษามือสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม อยูในระดับ

มากท่ีสุด (μ =4.89, σ =.32) 

 

2. อภิปรายผล  

 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สามารถนำมา

อภิปรายแยกในแตละประเด็นไดดังนี้ 
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 2.1 ดานบริบท  

 ผลการประเมินโครงการฯ พบวามีความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯกับบริบทท่ี

เก่ียวของโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.59, σ =.24) โดยวัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับวิสัยทัศน 

และพันธกิจของโรงเรียนซ่ึงเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ท่ีมอบหมายให

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียนท่ี

เนนการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณตรง คิดวิเคราะห ทำงานเปนทีมและเรียนรูดวยตนเองอยางมี

ความสุขจากกิจกรรมสรางสรรคท่ีหลากหลาย โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนา 4H คือ พัฒนาสมอง 

(Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ  (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health)  

ใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับ The National Coalition for Core Arts Standards (2012) 

กำหนดนโยบาย มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางวิชาศิลปศึกษาและวิธีการสอนซ่ึงรวมถึงนักเรียนท่ีมี

ความพิการเพ่ือเปนแนวทางในการประเมินโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา โดยโรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียน

ลงมือสรางงานศิลปะดวยตนเอง เรียนรูจากผลงานศิลปะตนแบบหรือบุคคลตนแบบท่ีสรางแรงบันดาล

ใจแกนักเรียน  สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาในประเทศแคนนาดาท่ีใชหลักการโรงเรียน    

เป นฐาน  (School-Based Arts Partnerships) จัดการศึกษาวิชาศิลป ศึกษาโดยศิลปนหรือ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะในชุมชนเพ่ือเพ่ิมระดับความรู ความคิดสรางสรรคดานศิลปะแกนักเรียนใน

โรงเรียนของรัฐ (Upitis,2011) และสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประเทศอังกฤษ 

(Department for education, 2017) ท่ีกำหนดเปาหมายใหครูศิลปศึกษาของโรงเรียนพัฒนาความถนัด

ทางศิลปะ (Talented artists) หรืออัจฉริยภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางศิลปะ มีเทคนิค

วิธีการ ใชวัสดุอุปกรณทางศิลปะ เชน สีตาง ๆ พูกัน กระดาน เปนตน ซ่ึงโรงเรียนตองเตรียมวัสดุ อุปกรณ

ใหพรอมและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนนักเรียนเกิดทักษะดานศิลปะ (Hope, 2009)  

 2.2 ดานปจจัยนำเขา  

 ผลการประเมินโครงการฯ พบวา ปจจัยนำเขามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด (μ =4.60, σ =.23) มีความเหมาะสมดานการบริหารจัดการและดานบุคลากร อยูในระดับ

มากท่ีสุด สอดคลองกับอำไพ ตีรณสาร (2559) ท่ีใหขอเสนอแนะวาในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษาควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร เพราะตองมีการทำงานรวมกับบุคลากร

จากหลายหนวยงาน และตองมีการจัดสรรงบประมาณอยางชัดเจนสอดคลองกับ Arts Education 

Partnership and National Association of Elementary School Principals (2018) ท่ีกลาววา 

มนุษยเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวผานกิจกรรมศิลปะ ซ่ึงชวยพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถ

พ้ืนฐานท่ีสำคัญของนักเรียนทุกคนท่ีตองประสบความสำเร็จในโรงเรียน การทำงานและการดำเนิน
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ชีวิต ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสรางความม่ันใจวานักเรียน ทุกคนจะไดรับการพัฒนา

ดานศิลปะท่ีมีคุณภาพสูง สมบูรณแบบ แมวาเศรษฐกิจจะตกต่ำ ผูบริหารโรงเรียนก็จะยังจัดกิจกรรม

ศิลปะตอไปได กลยุทธสำหรับผูบริหารโรงเรียนสามารถใชเพ่ือเพ่ิมการศึกษาทางศิลปะแกนักเรียน คือ 

กำหนดนโยบายดานการสอนศิลปะในโรงเรียน สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีสนับสนุนการ

เรียนรู ศิลปะและสนับสนุนการใช เวลาและทรัพยากรให เพียงพอและเหมาะสม โครงการฯ  

นี้ สนับสนุนแนวคิดของ Preston (2018) ท่ีเสนอวิธีการเพ่ิมทักษะทางศิลปะของนักเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพในโรงเรียน กุญแจสำคัญคือความเขาใจของผูบริหารและดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) 

การต้ังจุดมุงหมายในโรงเรียนใหชัดเจนในการสนับสนุนทางศิลปะ เชน การตั้งงบประมาณสนับสนุน

การใชศิลปะเปนฐานจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน โดยทุกคนมีสวนรวม 2) การจัดสภาพแวดลอมใน

โรงเรียนท่ีจุดประกายการสรางงานศิลปะ เชน การสอนศิลปะในทุกชั้นเรียน การใชทรัพยากรทาง

ศิลปะในชุมชนรวมท้ังการพบศิลปนหรือผูมีความสามารถทางศิลปะ 3) การเพ่ิมเวลาและสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ เชน การใชเวลาวางหลังเลิกเรียน การระดมเงินทุนเพ่ือการจัดหาสื่ออุปกรณ เปนตน 

การประเมินนี้ขัดแยงกับ ชนิศกานต ลภะวงศ (2556) ท่ีทำการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็กตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 

โดยประเมินแบบ CIPP Model พบวา ปจจัยนำเขาดานบุคลากรของโครงการฯ สวนใหญมีปญหาขาด

แคลนครู อาคารสถานท่ีไมเพียงพอไมเปนไปตามเกณฑการจัดหองเรียนเนื่องจากขาดการสนับสนุน

จากชุมชน   
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 2.3 ดานกระบวนการ  

 ผลการประเมินโครงการฯ พบวา ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมการดำเนินงานของ

โครงการฯ ครอบคลุมวงจรบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.61, σ =.23) เม่ือเรียงลำดับจากมากไปหานอย การปรับปรุงแกไข (Action)  

อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.65, σ =.27) รองลงมา คือ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยูในระดับมากท่ีสุด  

(μ =4.63, σ=.24) สวนการตรวจสอบ (Check) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด  (μ =4.55, σ 

=.29) ซ่ึงกระบวนการของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนี่มีความบกพรองทางการ

ไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาความสามารถทางศิลปะและความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ของ Ogden (2011) ท่ีประกอบดวย 1) การจัดประสบการณทางศิลปะนอกโรงเรียนสงเสริมการเรียนรู

ในโรงเรียน 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายรวมกันระหวางเรียนศิลปะของครู นักเรียนและ

ผูเก่ียวของ 3) การเรียนรูศิลปะอยางไมเปนทางการ 4) การเรียนการสอนเนนใหคิดสรางสรรคและลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง 5) ผูปกครองมีอิทธิพลทางบวกตอการทำกิจกรรมศิลปะ 6) ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู

ผานศิลปนทางศิลปะถายทอดประสบการณแกนักเรียนในโรงเรียน 

ผลการประเมินการปรับปรุง การแกไข (Action) ระหวางดำเนินโครงการอยูในระดับการ

ปฏิบัติมากท่ีสุดสอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผลกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน  

เพ่ิมเวลารูของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ท่ีใหสถานศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผูปกครอง 

ชุมชนและผูเก่ียวของแลวสะทอนผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบ พรอมท้ังนำผลการประเมินมาปรับ

การจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพตอไป การปฏิบัติตามแผน (Do) สอดคลองกับ Rice (2012)  

ท่ีกลาววา กุญแจสำคัญในการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คือ การสอน

เนื้อหาซ้ำ ๆ และใหเวลาสำหรับการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับ Weinberger (2011)  

มองวาปญหาของการสรางและการออกแบบผลงานดานศิลปะท่ีมีคุณคา คือ การขาดทักษะพ้ืนฐาน

และการลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูปกครองและครูจึงควรเพ่ิมโอกาสการลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง

เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานไปสู ทักษะขั้นสูงดานศิลปะของนักเรียน สนับสนุน Haroutounian 

(2014) ท่ีเสนอวิธีการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของนักเรียนโดยใหโอกาสนักเรียนเลือกแหลงเรียนรู

ท่ีนักเรียนสนใจอาจจะเปนหนวยงาน องคกร หรือบุคคล เชน นิทรรศการศิลปะในชุมชน สถานท่ี

ประวัติศาสตร โรงละครหรือพิพิธภัณฑ ศิลปนมืออาชีพ เปนตน หรือการเขารับการอบรมกับ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ  สอดคลองกับ Ontario Ministry of Education 

(2009) ท่ีจัดโครงการ Art Smart โดยทำงานรวมกับชุมชนและกลุมศิลปนมากกวา 4,000 คน  

เพ่ือเพ่ิมคุณคาและทักษะทางศิลปะใหนักเรียน ซ่ึงครูและศิลปนตองทำงานคูกันอยางใกลชิดเพ่ือความ

เขาใจตรงกันเรื่องวัตถุประสงค การสอนศิลปะใหความสำคัญกับระดับความตองการของนักเรียนและ
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สถานศึกษา นอกจากนี้การมีสวนรวมของชุมชนทำใหการสรางผลงานจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนทำให

นักเรียนเกิดความผูกพันกันชุมชนท้ังสภาพแวดลอม สถานท่ีและบุคคลในชุมชนอีกดวย ผลการ

ประเมินการการวางแผน (Plan) อยูในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด (μ =4.58, σ =.24)  และการ

ตรวจสอบ (Check) อยูในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  (μ =4.55, σ =.29)  โครงการฯ ไดดำเนินการ

แตงตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง  

สอดคลองกับ อำไพ  ตีรณสาร (2559) กลาววา การใหความสำคัญตอศักยภาพทางศิลปะของนักเรียน

แตละบุคคลสิ่งจำเปนคือการสื่อสารในกลุมผูรวมงานของครู ควรมีการประชุม วางแผนรวมกัน จัดสรร

เวลาและเตรียมความพรอมในดานอุปกรณ และสถานท่ี ตลอดจนการติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พรอมท้ังเปดเสรีในการแลกเปลี่ยน สะทอนมุมมองของระหวางคณะทำงานและนักเรียนเพ่ือ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานใหเปนตามวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรม 

 2.4 ดานผลผลิต  

 ผลการประเมินโครงการฯ ดานผลผลิต โดยประเมินจากผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการเรียนรู

ของนักเรียนในการทำกิจกรรมตามโครงการฯ ซ่ึงพบวานักเรียนมีความสามารถดานศิลปะสูงข้ึนกวา

กอนเขารวมโครงการสอดคลองกับการแนวคิดของเอกอมร ภัทรกิจพงศ (2560) ท่ีเสนอใหประเมิน

ความสามารถดานศิลปะของนักเรียนจากการประเมินผลงานศิลปะเพราะเปนการประเมินเชิง

ประจักษท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในดานรูปแบบ เนื้อหา ความคิดสรางสรรคท่ีเปนการ

แสดงออกจากผลงานอยางแทจริงสอดคลองกับ อริยพร คุโรดะ (2561) ท่ีพบวา ความรู ทักษะ  

และเจตคติภายในสามารถสะทอนพฤติกรรมทางศิลปะและสามารถประเมินไดจากคุณภาพของ

ผลงานศิลปะ การประเมินผลงานจะชวยสรางความเขาใจใหกับผูสอนศิลปะใหรูวานักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอะไรบาง ในการท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดตอไป เพ่ือชวยใหนักเรียนประสบความสำเร็จใน

การเรียนรูมากท่ีสุด ผลผลิตของโครงการฯ สอดคลองกับแนวคิดของ  Caldwell and Vaughan 

(2012) ท่ีจัดโปรแกรมศิลปะท่ีสรางโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคและการอภิปราย

แลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิทางศิลปะ(ศิลปน)  เก่ียวกับแนวทางสรางงานศิลปะแตละประเภท  

เปนประสบการณการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและยั่งยืน ทำใหนักเรียนท่ีเรียนศิลปะประสบความสำเร็จอยาง

มาก โครงการฯ นี้ เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ ทำใหนักเรียนมี

ความกาวหนาดานทักษะกระบวนการทางศิลปะ  

 การประเมินโครงการทำใหทราบวาโครงการฯ มีข้ันตอนและระบบสนับสนุนท่ีชัดเจนซ่ึง

หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ พบวา นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีความสามารถทางศิลปะสูงกวากอนรวม

โครงการทุกดาน สอดคลองกับ Obosu et al (2013) ท่ีเสนอใหนำศิลปะเปนสวนหนึ่งของความ

ชวยเหลือดานการเรียนรูและรูปแบบการสื่อสารสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

เพ่ือสรางความสัมพันธกับเพ่ือนเนื่องจากกิจกรรมศิลปะชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการทำงานรวมกัน
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มากข้ึนมีสวนรวมและแบงปนความถนัดของตนเองกับเพ่ือน ๆ โดยนักเรียนท่ีมีพรสวรรคทางศิลปะได

แลกเปลี่ยนประสบการณและชวยเหลือเพ่ือนในการทำกิจกรรมศิลปะ ในขณะเดียวกันทำใหนักเรียนมี

พรสวรรคพิเศษทางศิลปะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน ๆ ซ่ึงสงผลตอพัฒนาดานความรู ความเขาใจ

ทางสังคมและทางอารมณไดอยางสมดุล สอดคลองกับ Eubanks (2011) ท่ีกลาววา การศึกษาท่ีมี

คุณภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินควรมีใชรูปแบบศิลปะท่ีเนนการใชสายตา 

การลงมือวาด การสรางสีสันตามจินตนาการ เปนการจัดระเบียบความคิดกอนท่ีจะเขียน สิ่งนี้แสดงให

เห็นวานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินสามารถเรียนรูท่ีจะนำขอมูลจากการมองเห็นและความ

เขาใจท่ีไดจากรูปภาพมาพัฒนาการอาน การเขียนหรือทักษะทางวิชาการอ่ืน ๆ ไดสอดคลองกับ 

Obosu et al (2013) ศึกษารูปแบบการสอนทัศนศิลปและการเรียนวิชาศิลปศึกษาในโรงเรียนสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินประเทศกานาเนนพัฒนาสุนทรียและการคิดสรางสรรคจาก

การสอนท่ีใชสื่อการมองเห็น การเรียนซ้ำๆ จนมีทักษะการใชอุปกรณทางศิลปะและสรางสรรผลงานท่ี

มีคุณภาพ 

 กลุมเปาหมายของโครงการฯ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สนับสนุนแนวคิดของ   

ARTSEDGE, part of the Rubenstein Arts Access Program (2018) ท่ี กล าวว า  นั ก เรี ยน ระ ดั บ

มัธยมศึกษาเปนวัยท่ีมีอิสระและใหความสำคัญกับกิจกรรมนอกบาน คนหาตัวตนของตัวเอง กังวล

เก่ียวกับอนาคต และตองการความเปนอิสระในตนเอง กิจกรรมศิลปะเปนเครื่องมือสำคัญท่ีทำให

นักเรียนประสบความสำเร็จในโรงเรียน เพราะเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน สรางสรรคผลงานท่ีเปนอัตลักษณ 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคสำหรับวัยรุนเพ่ือใหโอกาสแสดงความรูสึกและความคิดเปนเรื่องสำคัญ 

เนื่องจากศิลปะชวยใหวัยรุนเพลิดเพลินและทำกิจกรรมอยูในโรงเรียนได ใชชวีิตรวมกับเพ่ือน ๆ ครู หรือ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ ในโรงเรียน ทักษะท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจากกิจกรรม

ศิลปะคือ นักเรียนมีความพยายาม อดทนรอความสำเร็จ ฝกการแกปญหาในชั้นเรียน พัฒนาทักษะ

ทางสังคมขณะทำกิจกรรมรวมกับคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการดำเนินชีวิตไดการวิจัยนี้สอดคลองกับ 

Seifter and Ted (2010) ท่ีพบวา ความสามารถทางศิลปะ ประสบการณในการเรียนรูดานศิลปะมี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่เขมแข็งตอทักษะดานความคิดสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมใน

นักเรียนมัธยมศึกษาและศิลปะสงผลตอพฤติกรรมการทำงานเพิ่มขึ้นในผูใหญ สอดคลองกับ 

The National Coalition for Core Arts Standards  (2012) ที่กำหนดมาตรฐานกลาง

ของวิช าศิลป ศึกษา สำหรับนั ก เรียนระดับ มัธยม ศึกษาใช การแลก เปลี่ ยนขอ มูล กับครู   

เพ่ือน ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ การสรางมุมมองตอโลกหรือสิ่งรอบตัวและการประเมินคุณคางาน

ศิลปะ อยางสรางสรรค รวมท้ังการลงมือสรางงานศิลปะดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน 

การเรียนรูดวยตนเองนอกเหนือจากการสอนของครู 
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 ผลการประเมินโครงการฯทำใหทราบวานักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมศิลปะ  ในภาพรวมอยูใน

ระดับดี มาก (μ =4.80, σ =.25) เม่ื อ พิ จารณ าแต ละรายการเรียงลำดับจากมากไปหาน อย  

พบวา นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง อยูในระดับดีมาก (μ =4.94, σ =.23) 

รองลงมาคือ กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอนคลาย นักเรียนชักชวนคนอื่นใหรวม

กิจกรรมศิลปะ อยู ในระดับเห็นดวยอยางยิ ่ง (μ =4.92, σ =28)  สอดคลองกับ ณัฎฐกาญจน 

อนันทราวัน (2559) ท่ีไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูศิลปะเพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูแบบ

รวมมือในหองเรียนรวม พบวา นักเรียนมีความภูมิใจที่ไดรวมกกิจกรรมศิลปะกับเพื่อนและ

ตองการและปรับปรุงการทำงานศิลปะใหดีขึ้น  สอดคลองกับอภินภัศ จิตรกร (2559) ศึกษาการ

จัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 พบวา 

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานนั้นเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน มีประสบการณทางการเรียน

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถสงเสริมภาวะความเปนผูนำของนักเรียนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถ

กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนและการพัฒนาทางดานความคิด เพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวทาง

อารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความคิดสรางสรรคของนักเรียนได สนับสนุนการสรางรูปแบบ

การศึกษาท่ีมีชีวิตชีวาในโรงเรียน พัฒนานักเรียนดานการแกปญหา การแสดงความคิด การแสดงออกทาง

อารมณทางบวก การคิดสรางสรรคและความพยายามในการทำงานใหสำเร็จดวยตนเองของ National Center 

on Time and Learning Advancing Arts Education (2013) 

 2.5 ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ 

 จากผลการประเมินโครงการฯ พบวา ผูปกครองของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯมีความพึงพอใจตอการ

ดำเนินโครงการฯ  ในภาพรวม อยู ในระดับมากท่ีสุด (μ =4.76, σ =.26) โดยพึงพอใจท่ีนักเรียนมีทักษะ 

และเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทางศิลปะท่ีสูงข้ึน นักเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออก

ในการวาดภาพและหนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถ ดานศิลปะของนักเรียนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (μ =4.89, σ=.32) นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม อยูในระดับมาก

ท่ีสุด (μ =4.78, σ =.26) โดยพึงพอใจท่ีมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน) รวมจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

ศิลปะ อยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.94, σ =.23) ดังนั้น ผูปกครองจึงควรสนับสนุนการเรียนรูศิลปะของ

นักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสอดคลองกับการศึกษาของ Tsoumas (2016) ท่ีพบวาการสนับสนุนให

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศกรีก โดยสอนให

นักเรียนคุนเคยกับการใชวัสดุ อุปกรณทางศิลปะ ชื่นชมความงามของศิลปะและเพลิดเพลินกับการลงมือ

สรางสรรคงานศิลปะ รัฐสงเสริมใหจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยนำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการดานศิลปะของ

ชุมชนและเชิญศิลปนท่ีเปนบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาสอนศิลปะแกนักเรียนในโรงเรียนทำให

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนศิลปะสอดคลองกับ Ontario Ministry of Education (2009)  ท่ีทำงาน

รวมกับกลุมศิลปนมากกวา 4,000 คน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและทักษะทางศิลปะใหนักเรียน ซ่ึงครูและ
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ศิลปนตองทำงานคูกันอยางใกลชิดเพ่ือความเขาใจตรงกันเรื่องวัตถุประสงคการสอนตามหลักสูตรท่ี

ตองการใหเกิดกับนักเรียนและระดับความตองการของนักเรียนและของสถานศึกษา นอกจากนี้การมี

สวนรวมของชุมชนทำใหการสรางผลงานจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนทำใหนักเรียนเกิดความผูกพันกับชุมชน

ท้ังสภาพแวดลอม สถานท่ีและบุคคลในชุมชนอีกดวย  

การประเมินโครงการฯในครั้งนี้ สอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผลกิจกรรมตาม

นโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) กำหนดใหสถานศึกษาประเมิน

ความพึงพอใจของผู เรียน ผูปกครอง ชุมชนและผู เก่ียวของ เพ่ือรายงานผลใหผู เรียน ผูปกครอง  

และผูเก่ียวของทราบ และมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน รวมท้ังครูนำผลการประเมินมาปรับการจัด

กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ท างการได ยิ น  (National Technical Institute for the Deaf: NTID, 2018) ส ัง เ ค ร า ะ ห 

ผลการวิจัยดานนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งเปนความกาวหนาของวิธีการจัด

การศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินกำลังไดรับการศึกษา การวิจัยลาสุดแสดงให

เห็นวาควรมีลามท่ีมีคุณภาพในชั้นเรียน สอดคลองกับ Kenenedy (2006) ท่ีกลาววาความสามารถใน

การสรางผลงานศิลปะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรูหนังสือ จากการทดลองใชโปรแกรม

การเรียนรูผานศิลปะ (Learning Through Artist Program) ซ่ึงสงผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะหรือศิลปน  

มืออาชีพเขาไปสอนในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางศิลปะของนักเรียน และใหโอกาสนักเรียน

สรางผลงานท่ีเปนอัตลักษณของตนเอง พบวานักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรมมีความสามารถท้ังดาน

ศิลปะและวิชาการเพ่ิมข้ึนสนับสนุน National Art Education Association (2016)  การใชเวลาสำหรับ

ทัศนศึกษา ศึกษาชิ้นงานหรือเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ การสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิลปนหรือ

ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะแตละเรื่องสงผลใหสมรรถนะการสรางผลงานศิลปะท่ีสรางสรรคของนักเรียน

เพ่ิมสูงข้ึน สอดคลองกับ ปรามิดการเรียนรู (Learning Pyramid) ของหองปฏิบัติการการฝกอบรม

แหงชาติ (National Teaching Laboratory Institute) หรือ NTL (1960, อางถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 

2551) ท่ีพบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิผล และมีอัตราเฉลี่ยความคงทนการเรียนรูสูง ถึงรอยละ 90  คือ การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

รวมท้ังการสอนคนอ่ืน ซ่ึงโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะครั้งนี้ ใชวิธีจัดการเรียนรูที่สนับสนุน

การเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เพ่ือใหเกิดความคงทนในการเรียนรูสูงสุด คือ 

การเรียนรูจากประสบการณตรง การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ นำเสนอผลงานและอภิปรายสะทอนผลงานศิลปะของตนเองและของเพ่ือน  

ทำใหนักเรียนมีศักยภาพดานศิลปะเพ่ิมสูงข้ึนหลังจากรวมโครงการฯ 
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3. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ผูประเมินมี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

 3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการประประเมินโครงการฯไปใช 

 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอเสนอแนะในการ

นำผลการประประเมินโครงการฯไปใชสำหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนดังนี้ 

  3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 

  จากผลการประเมินโครงการฯมีขอคนพบวา ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการฯมี

ความสอดคลองกับกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของรวมท้ังความตองการของนักเรียนและผูเก่ียวของ

ในการจัดการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารซ่ึงเปนผูท่ีกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ จึงควรนำผลการ

ประเมินไปวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

โดยนำขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนทุกคนท่ี

สนใจ โดยใหทางเลือกเรื่องเวลาเรียน เชน หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดตางๆ การใชเทคโนโลยีในการ

สรางสรรคผลงานศิลปะ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการจำเปนของนักเรียนรายบุคคลและ

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนานักเรียนใหพรอมสำหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

  3.1.2 ครูผูสอน  

  จากผลการประเมินโครงการฯ พบวา ดานปจจัยนำเขา บุคลากรมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากท่ีสุดแตยังมีคาเฉลี่ยท่ีต่ำกวาดานอ่ืน ๆ ครูผูสอนจึงควรทำหนาท่ีประสานงานกับผูปกครอง

ใหมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมศิลปะของนักเรียนและสนับสนุนสื่อ อุปกรณการเรียนรู เชน  

การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณการเรียน การใหคำแนะนำหรือการพานักเรียนไปเท่ียวในท่ีตาง ๆ 

เพ่ือสรางประสบการณตามแหลงเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจดานศิลปะใหนักเรียนรวมท้ังกำกับ

ติดตาม การสงงานและสื่อสารของนักเรียนกับครูผูสอนอยางตอเนื่อง  

 3.2 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 จากผลการประเมินโครงการฯ มีขอเสนอแนะในเชิงนโยบายสำหรับสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีกำหนดนโยบายและประสานงานกับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน

พิการและดอยโอกาสรวมท้ังหนวยงานระดับปฏิบัติท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ ควรนำผลการประเมินไปใช

ในการสรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและผูรับผิดชอบเห็นความสำคัญของการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียน ท่ี มีความบกพรองทางการไดยิน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนา
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ความสามารถและสรางความสุขในการเรียน กิจกรรมของโครงการฯ มีความเหมาะสมกับสภาพ  

ความตองการจำเปน ธรรมชาติของผูเรียนและบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได ตลอดจนสามารถ

สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดอยางเหมาะสม 

 3.3 ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งตอไป 

 จากผลการประเมินโครงการฯ มีขอเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งตอไป ดังนี้  

 1) เนื่องจากผลการประเมินดานบริบท มีคาเฉลี่ยต่ำกวาดานอ่ืน ๆ จึงควรศึกษาบริบทท่ี

เก่ียวของในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ในการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการท่ีสอดคลองกับ

บริบทท่ีเก่ียวของและสามารถสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 2) จากผลการประเมินโครงการฯ พบวา ปจจัยนำเขาดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยต่ำกวา

ปจจัยดานอ่ืน ๆ จึงควรศึกษาปจจัยท่ีจำเปนในการสนับสนุนโครงการฯโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร

ของโรงเรียน ในการอำนวยสะดวกการใชงบประมาณ และแนวทางการจัดหางบประมาณสนับสนุน

โครงการเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนไดอยางตอเนื่อง 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 

ที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ความเช่ียวชาญ 

1 ดร.ฉวีวรรณ    โยคิน   ศึกษานิเทศก สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1  

 

ดานหลักสูตรและการจัดเรียนรู

การศึกษาพิเศษ) 

2 นายดาวเทียม  บับที  ผูอำนวยการศูนยการศึกษา

พิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 

ดานการสงเสริมการจัด

สภาพแวดลอมและการสอนศิลปะ

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิชา

ศิลปศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 

3 นางศิริลักษณ  ศิริวงศ รองผูอำนวยการ 

รร.วัดเวตวันธรรมาวาส 

กรุงเทพมหานคร 

ดานการจัดการเรียนรูวิชา

ศิลปศึกษาและทัศนศิลปสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

4 นางสาวศิริศิลป   

ผิวพรรณ 

ครชูำนาญการพิเศษ 

การสอนศิลปะสำหรับเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาลเมือง

ปทุมธานี 

ดานการสอนศิลปะสำหรับนักเรียนท่ี

มีความตองการจำเปนพิเศษ 

5 นางสาวญาดา ชินะโชติ                                

  

ครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน 

ผูสอนนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษทางการศึกษา 

ดานการจัดการเรียนรูสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน           
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เคร่ืองมือการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



139 

 

 

แบบสอบถามการประเมินดานบริบทโครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 

คำช้ีแจง 

  1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นดานบริบทของโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

โดยประเมินระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯกับบริบทท่ีเก่ียวของ  

  2.  แบบสอบถาม แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ กับบริบทท่ีเก่ียวของ 

เปนแบบประมาณคา  (Rating scale)  5 ระดับ โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

5  หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4  หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ มาก  

3  หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ ปานกลาง  

2  หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ นอย  

   1  หมายถึง มีความสอดคลองอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   3. ผูศึกษาจะใชคำตอบท่ีไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถามจะ

ไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ีแตประการใด 

 

 ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                           

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

               ผูอำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

 

 

ฉบับท่ี 1  
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ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ     

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย    ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

1. ตำแหนง 

   ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา     ครูผูสอนกลุมสาระอ่ืนๆ 

2. ประสบการณการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

  นอยกวา 3 ป   3-10 ป   มากกวา 10 ป 
  

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับบริบทท่ีเก่ียวของ 

คำช้ีแจง  โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของ

ทาน เก่ียวกับระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับบริบทท่ีเก่ียวของ  

ขอท่ี รายการ 

ระดับ 

ความสอดคลอง 

5 4 3 2 1 

1 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 

     

2 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 

     

3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      

4 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

5 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 

     

6 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู      

7 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

โรงเรียน 

     

8 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการจำเปนของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

     

9 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     

10 วัตถุประสงคของโครงการฯสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง       
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แบบสอบถามการประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 

คำช้ีแจง 

  1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยนำเขาของโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

โดยประเมินระดับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ  

  2.  แบบสอบถาม แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ เปนแบบ

ประมาณคา(Rating scale)  5 ระดับ โดยตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

5  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก  

3  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง  

2  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอย  

   1  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   3. ผูศึกษาจะใชคำตอบท่ีไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถาม

จะไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ีแตประการใด 

 

 ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                           

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

               ผูอำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

 

  

  

ฉบับท่ี 2  
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ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย    ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

1. ตำแหนง 

   ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา     ครูผูสอนกลุมสาระอ่ืนๆ 

2. ประสบการณการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

  นอยกวา 3 ป   3-10 ป   มากกวา 10 ป 

 

คำช้ีแจง   โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย     ในชองของตัวเลขท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทาน  เก่ียวกับระดับความเหมาะสมของปจจัยนำเขาของโครงการฯ 

ท่ี รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ดานบุคลากร      

1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน เหน็ความสำคัญและใหการสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

     

1.2 ครูมีความสามารถในการประสานงาน วางแผนจดักิจกรรมการเรียนรูดาน

ศิลปะแบบมีสวนรวมและเสียสละทำงานในวันหยุด  

     

1.3 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะและสนับสนุนสื่อ อุปกรณการเรียนรู      

1.4 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ

แลกเปลีย่นประสบการณและสรางแรงบันดาลใจแกนักเรียน 

     

1.5 ลามภาษามือมีความสามารถในการสื่อสาร เขาใจคำศัพทเฉพาะดานศิลปะ 

และธรรมชาติผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

     

2. ดานงบประมาณ      

2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใชงบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะ 

     

2.2 โรงเรียนมีการระดมเงินทุนเพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ

นักเรียนฯ จากชุมชนและผูเก่ียวของ 

     

2.3 โรงเรียนมีการกำหนดหมวดรายจายในการเบิกจายเพ่ือนำงบประมาณมา

ใชในโครงการฯตามระเบียบของทางราชการ 

     

 

2.4 โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการนำงบประมาณมาใชเพ่ืออำนวย

ความสะดวกตอการดำเนินงานโครงการฯ 
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ท่ี รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2.5 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำรายงานการใชจายงบประมาณตาม

ระเบียบของทางราชการ 

     

3. ดานส่ือ อุปกรณในการดำเนินโครงการ      

3.1 โรงเรียนมีสถานพรอมท่ีในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะใน

วันหยุด 

     

3.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะครบตาม

จำนวนนักเรียน 

     

3.3 โรงเรียนมีอุปกรณในการสงเสริมการเรียนรู เพ่ิมมุมมองดานศิลปะ

สำหรับผูเรียน เชน สื่อรูปภาพ สมารททีวี สัญญาณอินเทอรเน็ต   

     

3.4 โรงเรียนมีการจดัเก็บ ซอมแซม และใหบริการเครื่องมือ สื่อวัสด ุอุปกรณ

สำหรับจัดกิจกรรมศิลปะอยางเปนระบบ 

     

3.5 โรงเรียนมีสถานท่ีในการแสดงผลงานศิลปะซ่ึงใชเปนแหลงเรียนรูสำหรับ

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ 

     

4. การบริหารจัดการ      

4.1 โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการฯ      

4.2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมงานโดยการมีสวนรวมกับผูเก่ียวของ      

4.3 โรงเรียนมีการจดัทำตารางในการดำเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมตาม

โครงการฯ    

     

4.4 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินโครงการฯ 

     

4.5 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามโครงการฯ 
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ฉบับท่ี 3 

แบบสอบถามการประเมินดานกระบวนการของโครงการสงเสริมศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 

คำช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการของโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดย

ประเมินระดับการปฎิบัติงานตามโครงการ  

  2.  แบบสอบถาม แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

 ตอนท่ี  2   ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ เปนแบบมาตรประมาณคา  

(Rating scale)  5 ระดับ โดยตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

5  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ มาก  

3  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง  

2  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ นอย  

   1  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   3. ผูศึกษาจะใชคำตอบท่ีไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถาม

จะไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ีแตประการใด 

 

 ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                         

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

               ผูอำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย    ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

1. ตำแหนง 

   ครูผูสอนกลุมสาระศิลปศึกษา     ครูผูสอนกลุมสาระอ่ืนๆ 

2. ประสบการณการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

  นอยกวา 3 ป   3-10 ป   มากกวา 10 ป 

ตอนท่ี  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

คำช้ีแจง   โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย     ในชองของตัวเลขท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทานเก่ียวกับระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

ท่ี รายการ 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

1.การวางแผน (Plan)         

1.1 มีการวิเคราะหความตองการของนักเรียนและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

กอนจัดทำโครงการ 

     

1.2 มีการแตงตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการฯ      

1.3 มีการชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดำเนินโครงการฯ      

1.4 มีการประสานหนวยงานและผูเก่ียวของกอนดำเนินโครงการฯ      

1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการใหครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ทราบอยางท่ัวถึง 

     

2.  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do)       

2.1 มีการประเมินความสามารถของนักเรียนกอนการพัฒนา      

2.2 มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการเรียนอยางเพียงพอกับจำนวนนักเรียน      

2.3 มีการประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน บุคลากรจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการฯ 

     

2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดำเนินโครงการฯตามตารางปฏิทินท่ี

กำหนด 

     

2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะกับผูเรียน

ครอบคลุมทุกเนื้อหา 
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ตอนท่ี  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ (ตอ) 
 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

3.  การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check)      

3.1 มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของ

โครงการฯ  

     

3.2 มีการนิเทศ ติดตาม ทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง      

3.3 มีการนิ เทศกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานและให

ขอเสนอแนะระหวางการดำเนินงานโครงการ  

     

3.4 มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค จุดเดน จุดดอยของโครงการฯระหวาง

การนิเทศ 

     

3.5 มีการสรุปจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการฯ       

4. การปรับปรุงแกไข (Action)      

4.1 มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการฯ      

4.2 มีการแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางดำเนินโครงการฯ      

4.3 มีการประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการฯ โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ      

4.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการโดยการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของ 

     

4.5 มีการสรุปและรายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบ      
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ฉบับท่ี 4 

 

 

 

แบบประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

 

 กอนรวมโครงการฯ   หลังรวมโครงการฯ 

 

ช่ือ-สกุล นักเรียน ......................................................................................ช้ัน............................... 

ช่ือหัวขอผลงาน .......................................................................................................................... 

คำช้ีแจง โปรดพิจารณาผลงานศิลปะของนักเรียนและประเมินความสามารถตามประเด็นท่ีกำหนดให 

            แลวบันทึกคะแนนใหครบทุกรายการ  

            รายการประเมินมี 5 ดาน ดานละ 4 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 100 คะแนน 

 

ขอท่ี รายการประเมินความสามารถดานศิลปะ คะแนน 
(ขอละ 5 คะแนน) 

การส่ือความหมาย (20คะแนน)  

1 แสดงเรื่องราวตางๆท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน   

2 มีความสอดคลองกับหัวขอหรือเรื่องท่ีกำหนด   

3 แสดงใหผูอ่ืนรับรูอยางเขาใจ    

4 ผูอ่ืนเกิดความรูสึกประทับใจในผลงาน   

ความคิดสรางสรรค (20 คะแนน)   

5 มีการสรางแนวคิดใหเกิดความแปลกใหมและนาสนใจ   

6 มีการตกแตงความงามจากสิ่งท่ีมองเห็นในลักษณะตางๆ  

7 แสดงผลงานใหดแูปลกใหมและนาสนใจ   

8 ผลงานแสดงเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางและงดงาม  

เทคนิควิธีการทางศิลปะ (20 คะแนน)  

9 มีการนำอุปกรณศิลปะมาสรางสรรคผลงานไดสอดคลองตามหลักการ   

10 ใชเครื่องมือศิลปะเหมาะสมกับงานสอดคลองตามหลักการ   

11 มีความถูกตองตามหลักเกณฑของงานศิลปะ เชน สี แสงเงา ความตื้นลึก   
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ขอท่ี รายการประเมินความสามารถดานศิลปะ คะแนน 
(ขอละ 5 คะแนน) 

12 สรางสรรคงานศิลปะไดอยางอิสระ มีความเชื่อม่ันในการทำงาน   

การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ (20 คะแนน)  

13 มีการนำ จุด เสน รูปราง รูปทรง ขนาด สัดสวน แสงเงา สี พ้ืนท่ีวางและจัด

ภาพ องคประกอบศิลป รวมเขาดวยกันทำใหความรูสึกกลมกลืน  

 

14 มีการวางหรือจัดระยะองคประกอบศิลปได สม่ำเสมอ เปนระเบียบ   

15 มีการจัดองคประกอบศิลปท่ีสมดุล เปนเอกภาพเดียวกัน   

16 มีการเนนจุดสนใจดวยการสรางความแตกตางข้ึน เพ่ือบอกเลาเนื้อหาของ

ผลงาน 

 

ความประณีตและเรียบรอย (20 คะแนน)  

17 จัดทำผลงานไดสะอาดเรียบรอย   

18 จัดทำผลงานไดมีความสมบูรณ  

19 จัดทำผลงานมีรายละเอียด พิถีพิถัน  

20 สรางสรรคผลงานมีความประณีตและเรียบรอย  

                                          รวม  (เต็ม 100 คะแนน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
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ฉบับท่ี 5  

 

แบบวัดเจตคติท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน    

  

คำช้ีแจง  1. ขอใหนักเรียนตั้งใจและทำความเขาใจกับขอคำถามเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ทีละขอ  

ถาไมเขาใจใหยกมือถามทันที 

   2. นักเรียนสามารถดูขอคำถามเปนภาษามือไดท่ีคิวอารโคด นี้ 

       3. ทำเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความรูสึก หรือความคิดเห็นของ 

นักเรียนทีละขอจนครบทุกขอ   ซ่ึงกำหนดเกณฑไวดังนี้ 

 

          = 5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง                  = 4  หมายถึง เหน็ดวย  

          = 3  หมายถึง   ไมแนใจ              = 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 

          = 1  หมายถึง   ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง    

      

 รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงออก      

2. ศิลปะเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอจิตใจของทุกคน      

3. กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนกัเรียนมีอิสระในการสรางผลงาน      

4. คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะชวยใหผลงานศิลปะ

ของนักเรียนสวยงามมากข้ึน 

     

5. การเสนอแนะเก่ียวกับงานศิลปะแกคนอ่ืนเปนการเรียนรู

รวมกัน 

     

6. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอนคลาย      

7 นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง      

8. กิจกรรมศิลปะชวยใหมีสมาธิในการเรียนรูมากข้ึน      

9. นักเรียนชอบวาดภาพ ระบายสี เม่ือมีเวลาวาง      

10. นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมศิลปะ      
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ฉบับท่ี 6 

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

สำหรับผูปกครอง 

คำช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

  2.  แบบสอบถาม แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

 ตอนท่ี  2   ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เปนแบบประมาณคา  (Rating scale)  5 ระดับ โดย

ตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

    1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   3. ผูศึกษาจะใชคำตอบท่ีไดจากแบบสอบถามนี้สำหรับการศึกษาเทานั้น ผูตอบแบบสอบถาม 

จะไมไดรับผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ีแตประการใด 

 

 ในการนี้ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุดและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                           

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

               ผูอำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย     ลงใน    หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

1. ความสัมพันธของทานกับนักเรียน  

      พอ แม   ผูดูแลหรือผูปกครอง   

2.  ระดับการศึกษา 

   ต่ำกวาปริญญาตรี 

   ปริญญาตรี  

   สูงกวาปริญญาตรี 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

คำช้ีแจง  โปรดอานขอความในแตละขอแลวใสเครื่องหมาย     ในชองของตัวเลขท่ีทานเห็นวาตรง

กับความคิดเห็นของทาน   

 

ท่ี รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

4 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 หลักการของโครงการฯ ใหความสำคัญกับธรรมชาติของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

     

2 บุคลกรของโรงเรียนมีสวนรวมดำเนินงานโครงการฯ       

3 การจัดกิจกรรมศิลปะเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง      

4 การจัดกิจกรรมศิลปะเนนการเรยีนรูรวมกันระหวางนักเรียน

ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 

     

5 ความสามารถและทักษะดานศิลปะของครูผูสอน      

6 ทักษะและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานศิลปะกับนักเรียน 

     

7 การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกิจกรรมของโครงการฯ      

8 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะ       

9 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูดานศิลปะ       

10 การจัดบอรดนำเสนอผลงานศิลปะของนักเรียน      
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ (ตอ) 

 

ท่ี รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

4 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11 การประสานงานของครูระหวางจัดกิจกรรมศิลปะ      

12 ความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียนหลังสิ้นสุด

โครงการฯ  

     

13 ความม่ันใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพของนักเรียน      

14 ความสามารถดานศิลปะของนักเรียนพัฒนาข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

     

15 ผลงานศิลปะของนักเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชน      
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมี 

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

สำหรับนักเรียน 

 

คำช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดย

สอบถามระดับความพึงพอใจในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

  2.  แบบสอบถาม แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ   

 ตอนท่ี  2   ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ เปนแบบประมาณคา  (Rating scale)  5 ระดับ 

โดยตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

    1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

 3. นักเรียนสามารถดูแบบประเมินฉบับภาษามือ ไดท่ี QR code นี้ 

  

 

                                                                           

                  นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

               ผูอำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี 7 
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ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

  นักเรียนกำลังศึกษาอยูระดับชั้นใด 

    มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3) 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 

1.    รูปแบบการรับบริการทางการศึกษา 

   อยูประจำ     ไป-กลับ  

2.    เหตุผลท่ีนักเรียนเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ มากท่ีสุด (ตอบเพียงขอเดียว) 

 ผูปกครองแนะนำ                              

 เพ่ือนชวนรวมกิจกรรม   

  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน                 

 สนใจและชอบเรียนศิลปะดวยตัวเอง 

  สามารถพัฒนาเปนอาชีพได          

  ตองการแสดงความสามารถดานศิลปะ 

  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ 

คำช้ีแจง   โปรดอานขอความแลวใสเครื่องหมาย    ในชองตัวเลขท่ีตรงกับความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการของทาน 
 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

4 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 มีการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการฯ  

 
 

     

2 หองเรียนศิลปะสะอาดและมีผลงานศิลปะตนแบบสรางแรง

บันดาลใจ 

 
 

     

3 บทเรียนท่ีครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเอง  

 

 

 

 

     

4 ผูบริหารโรงเรียนใหความสำคัญกับการเรียนศิลปะของ

นักเรียน  

   
 

     

5 ครูผูสอนมีจำนวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 
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ตอนท่ี   2  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ (ตอ) 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

4 

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 ในการสรางงานศิลปะท่ี

ทันสมัยมีเพียงพอ 

 

     

9 การนำเสนอผลงาน และชื่นชมงานของตนเองและคนอ่ืน  

 

 

 

 

     

10 การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ หรือนิทรรศการงานศิลปอยาง

ตอเนื่อง 
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ตอนท่ี   2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯ  (ตอ) 

ขอท่ี รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 

4 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11 การเพ่ิมเวลาสอนศิลปะทุกวันเสาร เวลา 9:00 น.-11:00 น. 

 
 

     

12 มีลามภาษามือสื่อสารสื่อสารกับนักเรียนตลอดกิจกรรม 

   
 

     

13 นักเรียนม่ันใจในการวาดภาพและใชอุปกรณศิลปะ 

 

     

14 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะเพ่ิมข้ึน 

 

     

15 หนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถของ

นักเรียน ดานศิลปะ  

 
 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ดานบริบท 

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโครงการฯ 

หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

1 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการ

จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3 วัตถุประสงคของโครงการ

สอดคลองกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

5 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับนโยบายสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

6 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรยีน 

เพ่ิมเวลารู 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

7 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับวิสัยทัศน 

และพันธกิจของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

8 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับความตองการจำเปน

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

9 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับความตองการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

10 วัตถุประสงคของโครงการฯ

สอดคลองกับความตองการของ

ผูปกครอง  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ดานปจจัยนำเขา 

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโครงการฯ  

หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

ดานบุคลากร         

1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน เหน็ความสำคัญ

และใหการสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.2 ครูมีความสามารถในการประสานงาน 

วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

ศิลปะแบบมีสวนรวมและเสียสละ

ทำงานในวันหยุด  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.3 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรม

ศิลปะและสนับสนุนสื่อ อุปกรณการ

เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.4 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะมีทักษะและ

ความเชีย่วชาญเฉพาะดานในการ

แลกเปลีย่นประสบการณและสราง

แรงบันดาลใจแกนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.5 ลามภาษามือมีความสามารถในการ

สื่อสาร เขาใจคำศัพทเฉพาะดาน

ศิลปะ และธรรมชาติผูเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

2. ดานงบประมาณ     

2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใช

งบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.2 โรงเรียนมีการระดมเงินทุนเพ่ือใชใน

การพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ

นักเรียนฯ จากชุมชนและผูเก่ียวของ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.3 โรงเรียนมีการกำหนดหมวด

รายจายในการเบิกจายเพ่ือนำ

งบประมาณมาใชในโครงการฯตาม

ระเบียบของทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.4 โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาใน

การนำงบประมาณมาใชเพ่ือ

อำนวยความสะดวกตอการ

ดำเนินงานโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.5 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำ

รายงานการใชจายงบประมาณตาม

ระเบียบของทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3. ดานสื่อ อุปกรณในการดำเนินโครงการ       

3.1 โรงเรียนมีสถานพรอมท่ีในการจัด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

ในวันหยุด 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการ

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะครบตาม

จำนวนนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.3 โรงเรียนมีอุปกรณในการสงเสริม

การเรียนรู เพ่ิมมุมมองดานศิลปะ

สำหรับผูเรียน เชน สื่อรูปภาพ 

สมารททีวี สัญญาณอินเทอรเน็ต   

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

3. ดานสื่อ อุปกรณในการดำเนินโครงการ     

3.4 โรงเรียนมีการจดัเก็บ ซอมแซม และ

ใหบริการเครื่องมือ สื่อวสัดุ อุปกรณ

สำหรับจัดกิจกรรมศิลปะอยางเปน

ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.5 โรงเรียนมีสถานท่ีในการแสดงผล

งานศิลปะซ่ึงใชเปนแหลงเรียนรู

สำหรับพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4. การบริหารจัดการ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.1 โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในการดำเนินงานตาม

โครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียม

งานโดยการมีสวนรวมกับผูเก่ียวของ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.3 โรงเรียนมีการจดัทำตารางในการ

ดำเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรม

ตามโครงการฯ    

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.4 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการ

กำกับ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.5 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง

ปรับปรุงแกไขและรายงานผลการ

ดำเนินงานตามโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ดานกระบวนการ 

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโครงการฯ 

หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ขอ  

รายการประเมิน 

ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

1.การวางแผน (Plan)       

1.1 มีการวิเคราะหความตองการของ

นักเรียนและรวบรวมขอมูล

สารสนเทศกอนจัดทำโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.2 มีการแตงตั้งคณะทำงานในการ

ดำเนินโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.3 มีการชี้แจงทำความเขาใจกับ

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดำเนิน

โครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.4 มีการประสานหนวยงานและ

ผูเก่ียวของกอนดำเนินโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการใหครู 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ทราบอยางท่ัวถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do)     

2.1 มีการประเมินความสามารถของ

นักเรียนกอนการพัฒนา 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.2 มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการ

เรียนอยางเพียงพอกับจำนวนนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.3 มีการประสานงานกับผูปกครอง

นักเรียน ชมุชน บุคลากรจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความ

รวมมือในการดำเนินโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

2.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

ดำเนินโครงการฯตามตารางปฏิทิน

ท่ีกำหนด 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ขอ  

รายการประเมิน 

ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

2.  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do)      

2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะกับผูเรียน
ครอบคลุมทุกเนื้อหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.  การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check)    

3.1 มีการนิเทศ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค 
ของโครงการฯ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.2 มีการนิเทศ ติดตาม ทุกกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.3 มีการนิเทศกำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการดำเนินงาน และ 
ใหขอเสนอแนะระหวางการ

ดำเนินงานโครงการ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.4 มีการรวบรวมปญหา อุปสรรค 

จุดเดน จุดดอยของโครงการฯ
ระหวางการนิเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

3.5 มีการสรุปจัดทำรายงานการ

ดำเนินงานโครงการฯ  
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4. การปรับปรุงแกไข (Action)    

4.1 มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุง
โครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.2 มีการแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ระหวางดำเนินโครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.3 มีการประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการฯ 
โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินโครงการโดยการมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 

4.5 มีการสรุปและรายงานผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 ใชได 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียน ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี  

รวม 
 

IOC 
1 2 3 4 5 

การส่ือความหมาย (20คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

1 แสดงเรื่องราวตางๆท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

2 มีความสอดคลองกับหัวขอหรือเร่ืองที่กำหนด  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

3 แสดงใหผูอ่ืนรับรูอยางเขาใจ   +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

4 ผูอ่ืนเกิดความรูสึกประทบัใจในผลงาน  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

ความคิดสรางสรรค (20 คะแนน)  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

5 มีการสรางแนวคิดใหเกิดความแปลกใหมและ

นาสนใจ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

6 มีการตกแตงความงามจากสิ่งท่ีมองเห็นใน

ลักษณะตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

7 แสดงผลงานใหดูแปลกใหมและนาสนใจ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

8 ผลงานแสดงเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางและ

งดงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

เทคนิควิธีการทางศิลปะ (20 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

9 มีการนำอุปกรณศิลปะมาสรางสรรคผลงานได

สอดคลองตามหลกัการ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

10 ใชเคร่ืองมือศิลปะเหมาะสมกับงานสอดคลองตาม

หลักการ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

11 มีความถูกตองตามหลักเกณฑของงานศิลปะ เชน สี 

แสงเงา ความตืน้ลึก  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

12 สรางสรรคงานศิลปะไดอยางอิสระ มีความเชื่อมั่น

ในการทำงาน  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินศักยภาพดานศิลปะของนักเรียน ตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  (ตอ) 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   

การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ (20 คะแนน   

13 มีการนำ จุด เสน รูปราง รูปทรง ขนาด สัดสวน 

แสงเงา สี พ้ืนท่ีวางและจัดภาพ องคประกอบศิลป 

รวมเขาดวยกันทำใหความรูสึกกลมกลืน  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

14 มีการวางหรือจัดระยะองคประกอบศิลปได 

สม่ำเสมอ เปนระเบยีบ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

15 มีการจัดองคประกอบศิลปท่ีสมดุล เปนเอกภาพ

เดียวกัน  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

16 มีการเนนจุดสนใจดวยการสรางความแตกตางขึ้น 

เพื่อบอกเลาเน้ือหาของผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

ความประณีตและเรียบรอย (20 คะแนน) +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

17 จัดทำผลงานไดสะอาดเรียบรอย  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

18 จัดทำผลงานไดมีความสมบูรณ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

19 จัดทำผลงานมีรายละเอียด พิถีพิถัน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

20 สรางสรรคผลงานมีความประณีตและเรียบรอย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน  หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5 

1. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีอิสระในการ

แสดงออก 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

2. ศิลปะเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอจิตใจของทุกคน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

3. กิจกรรมศิลปะนอกเวลาทำใหนกัเรียนมีอิสระใน

การสรางผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

4. คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะชวยให

ผลงานศิลปะของนักเรียนสวยงามมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

5. การเสนอแนะเก่ียวกับงานศิลปะแกคนอ่ืนเปน

การเรียนรูรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

6. กิจกรรมศิลปะทำใหนักเรียนมีความสุขและผอน

คลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

7 นักเรียนภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

8. กิจกรรมศิลปะชวยใหมีสมาธิในการเรียนรูมาก

ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

9. นักเรียนชอบวาดภาพ ระบายสี เม่ือมีเวลาวาง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

10. นักเรียนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกิจกรรมศิลปะ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโครงการ ฯ  

หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5 

1 หลักการของโครงการฯ ใหความสำคัญกับ

ธรรมชาติของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

2 บุคลกรของโรงเรียนมีสวนรวมดำเนินงาน

โครงการฯ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

3 การจัดกิจกรรมศิลปะเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

4 การจัดกิจกรรมศิลปะเนนการเรยีนรูรวมกัน

ระหวางนักเรยีนครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิดาน

ศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

5 ความสามารถและทักษะดานศิลปะของครูผูสอน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

6 ทักษะและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานศิลปะกับนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

7 การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกิจกรรมของ

โครงการฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

8 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

9 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูดานศิลปะ  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

10 การจัดบอรดนำเสนอผลงานศิลปะของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

11 การประสานงานของครูระหวางจัดกิจกรรมศิลปะ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

12 ความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียนหลัง

สิน้สุดโครงการฯ  

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

13 ความม่ันใจ กลาแสดงออกในการวาดภาพของ

นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

14 ความสามารถดานศิลปะของนักเรียนพัฒนาข้ึน

อยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

15 ผลงานศิลปะของนักเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 



170 

 

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค(Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  

 

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5 

1 มีการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการฯ  

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

2 หองเรียนศิลปะสะอาดและมีผลงานศิลปะตนแบบสราง

แรงบันดาลใจ 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

3 บทเรียนที่ครูสอนและใหฝกปฏิบัติดวยตนเอง  

 

 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

4 ผูบริหารโรงเรียนใหความสำคัญกับการเรียนศิลปะของ

นักเรียน   

 
 

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

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5 

6 วัสดุ อุปกรณสำหรับกิจกรรมศิลปะมีเพียงพอ เชน 

กระดาษวาดภาพ พูกัน สีนำ้ สีเทียน 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (ศิลปน)รวมจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดานศิลปะ 

 
 

+1 +1 0 +1 +1 +4 0.8 

8 สื่อเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนรายบุคคล เชน แท็ปเล็ต 

คอมพิวเตอรแบบพกพา สมารทีวี ในการสรางงาน

ศิลปะที่ทนัสมยัมีเพียงพอ 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

9 การนำเสนอผลงาน และชื่นชมงานของตนเอง

และคนอ่ืน  

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

10 การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ หรือนิทรรศการงาน

ศิลป อยางตอเนื่อง 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและ ผูปกครอง  

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ หาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค  

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ขอ  

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5 

11 การเพิ่มเวลาสอนศิลปะทกุวันเสาร เวลา 9:00 น.-

11:00 น. 

 
 

+1 +1 0 +1 +1 +4 0.8 

12 มีลามภาษามือสื่อสาร สื่อสารกับนักเรียนตลอด

กิจกรรม 

   
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

13 นักเรียนมั่นใจในการวาดภาพและใชอุปกรณศิลปะ 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

14 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะเพิ่มข้ึน 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 

15 หนวยงานในชุมชนและผูเก่ียวของยอมรับความสามารถ

ของนักเรียน ดานศิลปะ  

 
 

+1 +1 0 +1 +1 +5 0.8 
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คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร สำเร็จรูป 

 

1. คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

รายละเอียดดังนี้ 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินโครงการฯ ดานบริบท 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินโครงการฯ ดานบริบท 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .871 6 .872 

2 .855 7 .865 

3 .893 8 .853 

4 .865 9 .896 

5 .882 10 .853 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ    .883 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินโครงการฯ ดานปจจัยนำเขา 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินโครงการฯ ดานปจจัยนำเขา 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .951 11 .950 

2 .955 12 .956 

3 .950 13 .951 

4 .958 14 .951 

5 .949 15 .959 

6 .949 16 .949 

7 .949 17 .956 

8 .952 18 .950 

9 .949 19 .949 

10 .959 20 .951 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ  .955 
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คาความเช่ือม่ันแบบประเมินโครงการฯ ดานกระบวนการ  

 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินโครงการฯ ดานกระบวนการ 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .958 11 .958 

2 .959 12 .958 

3 .966 13 .964 

4 .958 14 .958 

5 .958 15 .958 

6 .958 16 .969 

7 .964 17 .958 

8 .958 18 .965 

9 .958 19 .958 

10 .964 20 .958 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ  .962 

 

ฉบับท่ี 4 คาความเช่ือม่ันของแบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินท้ังฉบับเทากับ .912 รายละเอียด ดังนี้ 

 

คาความเช่ือม่ันแบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนฯ  

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .895 6 .890 

2 .939 7 .909 

3 .897 8 .889 

4 .906 9 .893 

5 .896 10 .907 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ  .912   
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คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครอง ท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินฯ ท้ังฉบับเทากับ .953 รายละเอียด ดังนี้ 
 

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .945 9 .945 

2 .973 10 .950 

3 .945 11 .964 

4 .945 12 .945 

5 .945 13 .945 

6 .945 14 .945 

7 .945 15 .962 

8 .945   

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ    .953 

 

คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีน ท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินฯ ท้ังฉบับเทากับ 0.931  รายละเอียด ดังนี้  

คาความเช่ือม่ันแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน ขอท่ี คาความเช่ือม่ัน 

1 .919 9 .919 

2 .947 10 .928 

3 .922 11 .941 

4 .920 12 .922 

5 .922 13 .921 

6 .924 14 .919 

7 .922 15 .938 

8 .920   

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ    .931 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร สำเร็จรูป 

การหาความเชื่อม่ันดวยวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (𝛼𝛼-Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)  ของแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ท้ังฉบับและรายดาน  
 

ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน ของแบบประเมินความสอดคลองของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ 

 ดานบริบท 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.883 10 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ดานปจจัยนำเขา 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.955 20 

 

 

 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบประเมินการปฏิบัติของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ดานกระบวนการ 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.962 20 

 
 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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 

 

 

 

 

  



179 

 

ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน แบบวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินท้ังฉบับ 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.912 10 

 

 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.953 15 

 

 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา ของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.931 15 

 

 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

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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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน แบบประเมินศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.972 3 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig 

Between People 1834.400 4 458.600   

Within People Between Items 66.133 2 33.067 2.614 .134 

Residual 101.200 8 12.650   

Total 167.333 10 16.733   

Total 2001.733 14 142.981   

Grand Mean = 82.4667 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationa 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound 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 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ    

1. ดานบริบท 

Position 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

C1 32 4.00 5.00 4.5625 .50402 

C2 32 4.00 5.00 4.5312 .50701 

C3 32 4.00 5.00 4.5937 .49899 

C4 32 4.00 5.00 4.7500 .43994 

C5 32 4.00 5.00 4.5313 .50701 

C6 32 4.00 5.00 4.5313 .50701 

C7 32 4.00 5.00 4.6562 .48256 

C8 32 4.00 5.00 4.5937 .49899 

C9 32 4.00 5.00 4.5937 .49899 

C10 32 4.00 5.00 4.5937 .49899 

TotalC 32 4.00 5.00 4.5938 .23954 

Valid N (listwise) 32     
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2. ดานปจจัยนำเขา 

Position 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre01 8.8611 36 1.64148 .27358 

Post01 16.9722 36 1.29804 .21634 

Pair 2 Pre02 9.0278 36 1.40379 .23397 

Post02 16.5278 36 1.34134 .22356 

Pair 3 Pre03 7.9444 36 1.88140 .31357 

Post03 16.7500 36 1.27335 .21223 

Pair 4 Pre04 8.2500 36 .80623 .13437 

Post04 17.1667 36 1.42428 .23738 

Pair 5 Pre05 7.8889 36 .85449 .14242 

Post05 17.6389 36 .99003 .16500 

Pair 6 TotalPre 8.3944 36 .72425 .12071 

TotalPost 17.0111 36 .66409 .11068 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre01 & Post01 36 .132 .442 

Pair 2 Pre02 & Post02 36 .250 .142 

Pair 3 Pre03 & Post03 36 .316 .060 

Pair 4 Pre04 & Post04 36 .361 .031 

Pair 5 Pre05 & Post05 36 -.116 .499 

Pair 6 TotalPre & TotalPost 36 .330 .049 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 

Pair 1 Pre01 - 

Post01 

-8.11111 1.95343 .32557 -8.77206 -7.45017 -24.913 35 .000 

Pair 2 Pre02 - 

Post02 

-7.50000 1.68184 .28031 -8.06905 -6.93095 -26.756 35 .000 

Pair 3 Pre03 - 

Post03 

-8.80556 1.90967 .31828 -9.45169 -8.15942 -27.666 35 .000 

Pair 4 Pre04 - 

Post04 

-8.91667 1.36015 .22669 -9.37687 -8.45646 -39.334 35 .000 

Pair 5 Pre05 - 

Post05 

-9.75000 1.38099 .23017 -10.21726 -9.28274 -42.361 35 .000 

Pair 6 TotalPre - 

TotalPost 

-8.61667 .80481 .13413 -8.88897 -8.34436 -64.239 35 .000 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการวัดเจตคติตอกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

 
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 ท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศลิปะ

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
 

status 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศลิปะ 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 
Edu 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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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เอกสารการเผยแพรผลรายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

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

 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

1.หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพมนุษย  จึงกำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ท่ีมีจุดมุงเนนใหผูเรียนไดนำความรูในเชิง

ทฤษฎีสูการปฏิบัติและไดรับประสบการณจริง สามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได โดย

สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห 

การทำงานเปนทีม ความมีน้ำใจตอกัน ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองผานประสบการณตรง 

การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญตอการเรียนรูและ

ตอยอดองคความรูชวยใหเกิดความรูใหมและบทบาทของครูผูสอนท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใน

การแสวงหาความรูและสรางการเรียนรูดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรค  จินตนาการ และการแสดงออกท้ังงานทัศนศิลป  ดนตรีและนาฏศิลป เนนกระบวนการเรียนรู

โดยลงมือปฏิบัติควบคูกับทฤษฎี  เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  การฝกทักษะ  การสงเสริม

ความสามารถดานทัศนศิลป  ดนตรี  นาฏศิลป และแหลงเรียนรูทางศิลปะ ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสราง อนุรักษ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย  โดยมุงใหพัฒนานักเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพตามความ

ถนัด ความสนใจเปนพ้ืนฐาน การเรียนรูในชั้นสูงข้ึนตอไป 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเรียนรูศิลปะไดดี เพราะเปนผูเรียนท่ีเรียนรูไดดีจากการ

มองเห็น ซ่ึงถาไดรับการสงเสริมตามความถนัดและความสนใจโดยเพ่ิมเวลาในการทำกิจกรรม เปนการ

ชดเชยการสูญเสียการไดยินจะทำใหมีความถนัดมากข้ึน กิจกรรมศิลปะสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการ

ประกอบอาชีพไดซ่ึงโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพ่ิมเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและท่ีสำคัญคือ ควรใหโอกาสนักเรียนไดสะทอน

ผลงานของตนเองได  สื่อสารผานงานศิลปะในรูปแบบและใชเทคนิคในการสรางผลงานท่ีหลากหลาย

นำเสนอผานงานทัศนศิลป การวาดรูป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูและเปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการ

ทำงานเปนทีม  ดังนั้นสถานศึกษาหรือผูปกครองควรสนับสนุนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานศิลปะใน

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ 

การสรางชิ้นงานใหสำเร็จและมีความสุขในผลงานของตนเอง  จากการสำรวจขอมูลสารสนเทศ ในป

การศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภพบวา นักเรียนสวนใหญมีความสนใจกิจกรรม

การเรียนรูดานศิลปะ แตขาดความเชื่อม่ันในการแสดงออกดานความคิดสรางสรรค ขาดการฝกฝน

ความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของศิลปะ ผลงานศิลปะจึงไมสามารถ
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สื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค รวมท้ังผลงานยังขาดองคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะ 

นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแตโรงเรียนไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะท่ีชัดเจน 

ครูผูสอนศิลปะมีนอย สงผลใหจำนวนนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศทางดานศิลปะมีจำนวนจำกัดดวย และ

เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูในวัยท่ีมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังดานรางกาย อารมณ

และสังคม อยากรูอยากเห็น มักมีพฤติกรรมทาทาย ถาใชเวลาวางไมเหมาะสมก็อาจถูกชักจูงใหทำ

กิจกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาและสูญเสียเวลาวางไปโดยเปลาประโยชนได จากสภาพความตองการและ

ปญหาดังกลาวผูบริหารโรงเรียนจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ  เพ่ือพัฒนาความสามารถและเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการทำกิจกรรมศิลปะของนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยินซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือทำและเรียนรูไดดี

จากสื่อท่ีมองเห็นไดอันเปนการสรางความเขมแข็งและเปนการวางรากฐานพัฒนาการท้ังดานอารมณและ

สังคมท่ียั่งยืนของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินตอไป 

2.วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือสงเสริมความสามารถดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

2. เพ่ือเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

ดานปริมาณ 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 36 คน 

ดานคุณภาพ  

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีศักยภาพดานศิลปะและมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมดาน

ศิลปะ 

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ปการศึกษา 2562 (เมษายน 2562 – เมษายน 2563) 

5. สถานท่ีดำเนินงาน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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6. การดำเนินงาน 

        แผนการดำเนินโครงการฯ มีดังนี้ 

ระยะเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เมษายน 

2562 

ศึกษาหลักการและแนวคิดจากการวิเคราะหธรรมชาติ

ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ธรรมชาติวิชา

ศิลปศึกษา กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา 

นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ 

เมษายน 

2562 

เสนอโครงการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา 

นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี 

เมษายน 

2562 

วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวนรวม 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 

พฤษภาคม 

2562 

นำแผนสูการปฏิบัติ ในการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ  

- เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรูดาน

ศิลปะ 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา 

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ 

พฤษภาคม 

2562 

- ประสานงานผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและแหลงเรียนรู

สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ

นักเรียน 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา 

นางสาวพิทุมดี สิงหเสนี 

พฤษภาคม 

2562 

- ประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา กอนจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา 

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ 

มิถุนายน 

2562 – 

เมษายน 

2563 

- จัดกิจกรรมศิลปะทุกวันเสาร เวลา 09:00 น.-11:00

น. โดยผูปกครองและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวัน

มีสวนรวมพรอมท้ังกำกับติดตาม ปรับปรุงแกไขการ

ดำเนินโครงการฯใหเปนตามวัตถุประสงคของ

โครงการ  

นางสาวปนัดดา วงคจันตา 

นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ 

ครูเวรประจำวันทุกคน 

เมษายน 

2563 

ประเมินความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

หลังจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา

นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ 

เมษายน 

2563 

สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ตอบุคลากรและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวปนัดดา วงคจันตา

นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ 
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ในการดำเนินงานของโครงการมี 5 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาหลักการ แนวคิด กฎหมาย นโยบาย 

ธรรมชาติผูเรียนและธรรมชาติวิชาศิลปศึกษา  2) วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวน

รวม 3) นำแผนสูการปฏิบัติ 4) กำกับติดตามและประเมินผล และ 5) สรุปและรายงานผล ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี ้ 

 6.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด กฎหมาย นโยบาย ธรรมชาติผู เรียนและธรรมชาติวิชา

ศิลปศึกษา จัดทำโครงการ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและขออนุมัติเงินดำเนิน

โครงการ 

 6.2 วางแผนพัฒนาศักยภาพดานศิลปะแบบมีสวนรวม โดยชี้แจงทำความเขาใจกับ

บุคลากรท่ีเก่ียวของจัดทำแผนปฏิบัติการ แจงใหผูปกครองและรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขา

รวมโครงการฯ  

 6.3 นำแผนไปสูปฏิบัติ ดังนี้  

  6.3.1 จัดหาทรัพยากรสำหรับดำเนินงานโครงการฯ ประกอบดวย  

1) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ไดแก สิ่งท่ีใชสรางงานศิลปะ เชน กระดาษ พูกัน สีน้ำ สี

ชอลก สีดินสอ โทรทัศนอัจฉริยะหรือสมารททีวี 

          2) บุคคลท่ีรวมดำเนินโครงการ ไดแก ครูผูสอน ผูทรงวุฒิดานศิลปะ นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา ผูปกครองนักเรียนท่ีรวมโครงการฯ  

          3) งบประมาณ คาดำเนินการตางๆ ของโครงการฯ เชน คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 

สถานท่ีศึกษาดูงาน คาพาหนะสำหรับรับ-สงนักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

          4) การบริหารจัดการ ไดแก การอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การ

ประสานงานผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของกับโครงการฯ การกำกับติดตามอยางตอเนื่องแบบกัลยาณมิตร  

           5) อาคารสถานที่ ไดแก สถานที่บริเวณที่นักเรียนใชทำกิจกรรมการเรียนรูและ

สรางผลงานศิลปะดวยตนเอง เชน ลานเอนกประสงค หองเรียนศิลปะและหองแสดงผลงานศิลปะ

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภหรือแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

 6.3.2 ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของและแหลงเรียนรูสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะของ

นักเรียน ในชุมชนเพ่ือถายทอดประสบการณและสรางแรงบันดาลใจดานศิลปะแกนักเรียน มีการนัด

หมายและจัดเตรียมลามภาษามือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน  

 6.3.3 ประเมินความสามารถดานศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษา กอนจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยการประเมินศักยภาพดานศิลปะ 5 ดาน ซ่ึง

ประกอบดวย ความสามารถในดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการทางศิลปะ การ

จัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย   
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6.3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ทุกวันเสาร เวลา 09:00 น.-11:00 น.โดย

ผูปกครองและครูเวรประจำวันมีสวนรวม รวมท้ังสิ้น 30 ครั้ง และจัดทัศนศึกษาเพ่ือนำนักเรียน

ออกไปเรียนรูนอกสถานท่ีเก่ียวกับงานศิลปะ จำนวน 5 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ จำนวน 8 ทาน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะ จำนวน 2 

ครั้ง การวิพากษวิจารณ ชื่นชมงานศิลปะอยางอิสระของตนเองและคนอ่ืน มีรายละเอียดเนื้อหา 

วิธีการจัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณประกอบการเรียนรู ดังนี้ 

                     1) เนื ้อห าในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ  ประกอบดวย 

พื้นฐานการวาดภาพระบายสี การเลนสี เทคนิคการไลสี การรางภาพ การจัดองคประกอบ

ภาพ ทฤษฎีสี การใชสีตรงขามในการสรางผลงาน เทคนิคการใชสีตามความถนัด สีไม เทคนิคการใชสี

ตามความถนัด สีชอลก เทคนิคการใชสีตามความถนัด สีโปสเตอรและการวาดภาพประกอบเรื่องราว 

                    2) วิธีการจัดการเรียนรู นักเรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรูรวมกันโดยมีครูผูสอนและ

ผูทรงคุณวุฒิสาธิตการสรางผลงาน ตรวจสอบใหคำชี้แนะ และนักเรียนเรียนรู ดังนี้ 

 2.1) ศึกษาบทเรียนจากการอธิบาย สาธิตของครูและผลงานตนแบบของศิลปน

ตาง ๆ จากสื่อออนไลน  

 2.2) แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานของศิลปะ  

  2.3) ลงมือปฏิบัติ ใชวัสดุ อุปกรณงานศิลป จนชำนาญ   

 2.4) การจัดนิทรรศการงานศิลปะ สะทอนผลงานตนเองและคนอ่ืน 

                         2.5) ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู เชน พิพิธภัณฑ นิทรรศการงานศิลปะ  

    3) สื่อการจัดการเรียนรู สื่อ วัสดุ อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรม ประกอบดวย  

         3.1) ใบความรูและใบงาน  

         3.2) อุปกรณการวาดภาพระบายสี รูปภาพ ภาพถาย ผลงานตนแบบ  

         3.3) วดีิโอ ประกอบการเรียนรูดานศิลปะจากสื่อยูทูปและเว็ปไซต  

         3.4) คอมพิวเตอรและโทรทัศนอัจฉริยะ  

         3.5) สัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต  

          6.4 กำกับติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

ประเมินความสามารถดานศิลปะและเจตคติของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาหลังจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานแลวใชขอมูลเพ่ือ

การแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลงานเปนไปตามปฏิทินอยางตอเนื่อง  

 6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เม่ือสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯแลว มี

การเขียนรายงานและนำเสนอขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินตอไป 
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7. การวัดประเมินผลโครงการฯ 

ในการวัดและประเมินผล วัดจากความสามารถในสรางสรรคชิ้นงานและเจตคติของนักเรียนท่ี

มีตอกิจกรรมศิลปะ ดังนี้ 

           7.1) ประเมินความสามารถจากการผลงานท่ีนักเรียนสรางข้ึนโดยประเมินทักษะ

กระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค การสื่อ

ความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ 

            7.2) ประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

             7.3) เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล คือ แบบประเมินความสามารถทางศิลปะและ

แบบวัดเจตคติท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

           7.4) ตัวบงชี้ความสำเร็จของโครงการฯ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ท่ี ตัวบงช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ 

1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย 

เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค การสื่อ

ความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การ

จัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ  

ประเมินผลงานศิลปะ แบบประเมินความสามารถ

ทางศิลปะ 

 

2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมศิลปะ ประเมินเจตคติ แบบวัดเจตคติตอกิจกรรม

ศิลปะ 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ มีความรู ความเขาใจในการสรางผลงานศิลปะดวยตนเอง 

 8.2 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ มีทักษะกระบวนการดานศิลปะ ประกอบดวย เทคนิควิธีการทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค 

การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ  

8.3 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูดานศิลปะ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองท่ีสราง

ข้ึน 
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9. คณะกรรมการดำเนินงาน 

     9.1 นางสาวปนัดดา   วงคจันตา  ผูอำนวยการ 

     9.2 นางสายใจ  สังขพันธ  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

     9.3 นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี   ครูชำนาญการพิเศษ ดานศิลปะ 

     9.4 นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ  ครูชำนาญการพิเศษ ดานศิลปะ 

     9.5 นางสาวนฤมล  สุวามิน   ครูชำนาญการพิเศษ ดานคอมพิวเตอรศึกษา 

     9.6 นางศิริลักษณ    ศิริวงศ   ผูทรงคุณวุฒิดานทัศนศิลป สอนประจำโครงการ 

     9.7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ      วิทยากรรับเชิญ 

     9.8 ครูเวรประจำวันเสาร ทุกคน    ครขูองโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

ท่ี รูปถาย/ช่ือ-สกุล ความเช่ียวชาญเฉพาะ กิจกรรม 

1  

 
นายธัฐบดินทร  บุญเนื่อง 

ศิลปะลายไทย 

 จิตรกรรมไทย 

การวาดลวดลายกระหนก 

เทคนิคการใชสีตาม

ความถนัด สี

โปสเตอร 

2  

 
นายวีรยุทธ  มาสะอาด 

 

จิตรกรรมไทย 

ประติมากรรมไทย 

 

การรางภาพ การจัด

องคประกอบภาพ

และชิ้นงาน 

 

3 

 
นายสุรศักดิ์ ตราภูมิ 

 

 

การถายภาพ 

และจิตรกรรม 

 

การเลนสี เทคนิค

การไลสี 

4  

 
นายชาธร  โชคภัทระ 

 

จิตรกรรมสากล 

 

 

 

 

 

เทคนิคการใชสีตาม

ความถนัด สีไม 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ(ตอ) 

 

ท่ี รูปถาย/ช่ือ-สกุล ความเช่ียวชาญเฉพาะ กิจกรรม 

5  

 
นายลาภ  อำไพรัตน 

 

จิตรกรรมไทย – สากล 

การเสนวาดภาพหมือน 

เทคนิค สีน้ำมัน สีอะครีลิ

กบนผาใบ 

 

การรางภาพ การจัด

องคประกอบภาพ 

6  

 
นายณรงค  จรุงธรรมโชติ 

( ขวดแดง ขายหัวเราะ ) 

จิตรกรรมสากล 

การวาดภาพการตูน 

นักเขียนการตูนชาวไทย มี

ผลงานการตูนลงในขาย

หัวเราะและมหาสนุก และ

หนังสือพิมพเดลินิวส 

การใชสีตรงขามในการ

สรางผลงาน 

การวาดภาพประกอบ

เรื่องราว 

 การสรางความคิด

สรางสรรค 

7  

 
นายศักดา  แซเอียว 

( เซีย ไทยรัฐ ) 

จิตรกรรมสากล 

การวาดภาพการตูน 

นักเขียนการตูนลอ

การเมือง และ การตูนลอ

การเมืองประจำหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ 

การใชสีตรงขามในการ

สรางผลงาน 

การวาดภาพประกอบ

เรื่องราว 

8  

 
 

นางศิริลักษณ  ศิริวงศ 

ทัศนศิลป 

การวาดภาพหมือน 

 

 

พ้ืนฐานการวาดภาพ

ระบายสี 

ทฤษฎีสี 

เทคนิคการใชสีตาม

ความถนัด สีชอลก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช  

ตัวอยาง รูปภาพกิจกรรมประกอบการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินฯ 
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กิจกรรมสีน้ำ 
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กิจกรรมเรียนศิลปะทุกวนัเสาร 
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กิจกรรมเรียนศิลปะทุกวนัเสาร 
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เรียนศิลปะกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 
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ผลงานศิลปะของนักเรียน หัวขอเสนแสนสนุก กอนและหลังรวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะฯ 

 

                                                 
                                               กอน                                        หลัง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 กอน                           หลัง 
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กอน 

 

  
 

หลัง 
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กอน 

 

   
 

หลัง 
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กอน 

 

  
 หลัง 
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ผลงานศิลปะของนักเรยีนไดรับการยอมรับจากชมุชนและแปรรูปเปนผลิตภัณฑได 
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นักเรียนนำผลงานศิลปะท่ีสถานีโทรทัศนชอง 34 อัมรินทรทีวี รายการตมยำอัมรินทร 
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นักเรียนนำผลงานศิลปะท่ีสถานีโทรทัศนชอง ONE31รายการผูหญิงทำมาหากิน 

 

 
 

 

 
 



ประวัติผูประเมินโครงการ 

 

ช่ือผูศึกษา     นางสาวปนัดดา   วงคจันตา   

ตำแหนง  ผูอำนวยการ   

สถานท่ีทำงาน   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

ท่ีอยูปจจุบัน   137 ถนนพระรามท่ี 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     นักกิจกรรมบำบัด โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จังหวัดเชียงราย     

พ.ศ.2544-2545     นักกิจกรรมบำบัด ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย  

พ.ศ.2545-2548     อาจารย 1 ระดับ 3 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน 

พ.ศ.2549-2553     ครู ค.ศ.1  ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแกน 

พ.ศ.2553-2555     รองผูอำนวยการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค  กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2555-2557     รองผูอำนวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2557-ปจจุบัน  ผูอำนวยการ  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพฯ 
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ผลงาน บทความวิจยั/วิชาการ 

2551 สถานภาพและความตองการในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน. วารสารวิจัย มข. ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปท่ี 13 ฉบับท่ี 11 (ธ.ค.2551) หนา 1236-1241 

2551* การศึกษาสภาพการทำปริญญานิพนธเก่ียวกับบุคคลออทิสติกในประเทศไทย. วารสาร

หลักสูตรและการเรียนการ สอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ( ม.ค.-มิ.ย. 2551 ) 

หนา 90-97.  

2554* การพัฒนารูปแบบการอบรมผูปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช เครือขายอินเตอรเน็ต. 

วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. มหาวิทยาลยัราชภัฎบุรีรัมย. ป

ท่ี 9  ฉบับท่ี 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* การพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ.  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หนา 44-55.  

2563* การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2563). หนา 16-28. 

2564* ผลการใชโปรแกรมการสงเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ  

         ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ. วารสารสุขศึกษา  

         พลศึกษาและสันทนาการ. ปท่ี 48 เลมท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565  

2564* รูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ บกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ. วารสารบริหารการศึกษา

บัวบัณฑิต. ปท่ี 21 ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. 
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