
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) 

  



108 

 

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 



112 

 

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)   
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