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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 



87 

 

 

   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  

 

 

 
 

 



93 

 

 

 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  
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