
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 


