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 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก อาจารย ์ดร. อภินภศั 
จิตรกร ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัท่ีใหค้วามช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ต่อผูว้จิยั ส่งผลใหง้านวจิยัเล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณ
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือทุกท่าน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก) ท่ีกรุณาตรวจสอบและแกไ้ข
เคร่ืองมือในการวจิยั ส าหรับการท าวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม นางสาวสุนิสา  
แสงอนันต์ ล่ามภาษามือในการจดัการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะ และนางสาวชลหทยั วิเศษสิงห์  และ
นางสาวปิยกมล  ค าพึ่งพร  ท่ีเป็นล่ามภาษามือในเคร่ืองมือการวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูว้ิจ ัย 
ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้งานวิจยั
เล่มน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
               ทา้ยสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาของผูว้ิจยั ท่ีให้ค  าปรึกษา อบรมสั่งสอน 
ใหก้ าลงัใจ และสนบัสนุนผูว้จิยัในทุกๆ ดา้น ดว้ยความรักและเมตตาเสมอมา 
               คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากงานวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่แก่ผูว้จิยั 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินนั้นโดยทัว่ไปจะดอ้ยโอกาสในสังคม เน่ืองจาก
ความบกพร่องทางการส่ือสาร มีความบกพร่องการแสดงออกทางอารมณ์ จะใชพ้ฤติกรรมทางกาย
เป็นส่ือแสดงออก  การเรียนการปรับตวัการเขา้สังคมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะดอ้ยกว่าคนปกติ
เน่ืองจากไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการส่ือสารไดเ้หมือนคนอ่ืน  มกัจะมีพฒันาการทางภาษาช้า
แต่ความสามารถทางสติปัญญาเท่ากับคนปกติทุกอย่างเพียงแต่มีข้อจ ากัดทางภาษาจึงท าให้ดู
เหมือนวา่ดอ้ยกวา่การปรับตวัแตกต่างไปจากคนปกติบางคร้ังดูโดดเด่ียวเหงาหงอย แยกตวัออกไป
จากสังคม  ดงันั้นในการจดัการศึกษาส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินควรมีลกัษณะของหลกัสูตร
และการสอนท่ีท่ีพฒันาทางด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้าน อารมณ์ และสังคมอีกประการหน่ึง
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาเป็นวยัรุ่น คือ ตอ้งการยอมรับและการให้ความส าคญัต่อความรู้สึกการ
เห็นคุณค่าในตนเอง  โดยวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการในดา้นน้ีสูงกวา่วยัอ่ืน ๆ (Erikson, 1968) 
และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเป็นพื้นฐานจ าเป็นพื้นฐานส าหรับมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์การ
พฒันาในทางท่ีดี มาสโลว ์(1943) ได้ค้นพบทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์(Maslow’s 
Hierarchy of Needs) และสรุปวา่มนุษยเ์รามีศกัยภาพพอท่ีจะช้ีน าตนเองและแสวงหาความตอ้งการ
ความเขา้ใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีและส่วนบกพร่อง รู้จกัจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง 
มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองทีละขั้นตอน จากขั้นต ่าสุดไปถึงขั้นสูงสุดโดย
ความต้องการท่ีจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนถึงจะพฒันาไปสู่ความต้องการขั้นถัดไปได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั แนวคิด อตัมโนทศัน์ (Self-concept) แยกออกเป็น อตัตะ (ตวัตน) มโน (จิต ความคิด) 
ทศันะ (ความคิดเห็น) เม่ือรวมกนัก็หมายถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัตน ซ่ึงถา้ถามแต่ละคนวา่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัตวัตนของเขาอยา่งไร ก็จะมีค าตอบไดม้ากมาย 
 มาร์กสั (Markus, 1977) ไดแ้ยกแยะการมองเห็นตนเองเป็น 2 ลกัษณะคือ 1) การมี
จินตนาการเดียวกบัตนเอง (Self-Image) บุคคลจะมีความคิดเก่ียวกบัตนไดท้ั้งดา้นดี มองตนเอง
คุณค่า มีศกัด์ิศรี หรือดา้นเลว มองตวัเองต ่าตอ้ย ไร้ศกัด์ิศรี โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีตนไดพ้บเห็น
ก่อน จินตนาการท่ีบุคคลสร้างข้ึนมานั้นจะสร้างจากทางร่างกายก่อนแลว้มาเป็นทางดา้นสติปัญญา
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จิตใจ และสังคม เป็นล าดบัมา (เรียม ศรีทอง, 2542: 2) การมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Self - Esteem) 
การมองเห็นคุณค่าในตวัเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีสติปัญญากว่าสัตวอ่ื์นๆ ตนเองก็เป็น
มนุษยเ์ช่นเดียวกนัก็จะสามารถเรียนรู้ได ้สามารถคิด สามารถท า สามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ได ้
สามารถติดต่อกบับุคคลอ่ืนได ้ท าอะไรไดเ้หมือนกบับุคคลอ่ืนๆ ผูท่ี้คิดไดด้งักล่าวจะท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง และจะท าใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ทั้งในการด ารงชีวิตอยู ่และในการท างาน
ลกัษณะของตนท่ีมองเห็นคุณค่าของตนเอง 
 โรเจอร์ (Rogers) (อา้งถึงใน ลกัขณา สิริวฒัน์, 2544 )ไดใ้ห้ความหมายของ “ตน” ไวว้า่ 
คือ การรับรู้และความเช่ือถือเก่ียวกบัตนเองแต่ละบุคคลโดยผา่นกระบวนการ “ การมองตน” หรือท่ี
เรียกวา่ อตัมโนทศัน์ (Self-concept) นั้นเอง ซ่ึงการตนท่ีแต่ละคนมองเห็นอาจจะเป็น (1) ตนคือใคร
หรือเป็นคนอย่างไร (2) ตนตามขอ้เท็จจริง และ (3) ตนตามอุดมคติหรือตนตามท่ีอยากเป็น ก็ได ้
การพฒันาอตัมโนทศัน์ (Self-concept) หรือความคิด ความรู้สึก หรือเจตคติท่ีบุคคลมีตนเอง 
 แบรนเดน (Branden, 1981: 110-114) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองไวว้า่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความส าคญัใน 2 แง่ดว้ยกนัคือเป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณสมบติั
ของบุคคลและบ่งบอกถึงคุณค่าของบุคคลและประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ประการคือ
ความมัน่ใจในตนเองและความเคารพนบัถือตนเองความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจึงเป็นความเช่ือมัน่ท่ี
บุคคลเช่ือว่า ตนเองมีคุณสมบติัในการท างานอย่างเพียงพอและมีคุณสมบติัเพียงพอในการด ารงชีวิต 
เบรนเดนมีความเช่ือว่าโดยธรรมชาติแลว้มนุษยโ์ดยทัว่ไปมีความตอ้งการเห็นคุณค่าในตนเองแต่
บุคคลอาจไม่มีความรู้วา่จะท าอย่างไรเพื่อตอบสนองความตอ้งการน้ีและไม่รู้วา่มีมาตรฐานการวดั
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองน้ีอยา่งไร 
 แนวคิดทฤษฎีโจเจอร์ คือ การพฒันาคนใหถึ้งความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงนัน่คือการพฒันา
ให้บุคคลได้ยอมรับความจริงและยอมรับตนเองเป็นตวัของตวัเองเม่ือเด็กรับรู้ว่าตนเองได้รับ  
ความส าคญัจากบุคคลท่ีตนเองสัมพนัธ์ดว้ยนั้นจะสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองข้ึนซ่ึงตรงกบัแนวทาง 
การพฒันาของคูเปอร์ สมิธ (Coopersmith, 1984) ท่ีจะตอ้งพฒันาให้เด็กไดมี้โอกาสไดรั้บการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืนและยอมรับตนเองตลอดจนการท่ีเด็กจะได้กระท าตามส่ิงท่ีตนเองปรารถนาหรือ
ตั้งเป้าหมายไวแ้ละประสบผลส าเร็จตามท่ีตนเองไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
 อรอุมา พุม่สวสัด์ิ (2539) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเนน้คุณค่าในตนเอง หมายถึง การประเมิน
คุณค่าตนเองในส่วนความสามารถ ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท าให้ตนเองมีความรู้สึกวา่เป็น
บุคคลท่ีมีคุณค่า มีความสามารถ ประสบความส าเร็จ เป็นท่ียอมรับทั้งของตนเองและบุคคลรอบขา้ง
สรุปได้ว่า การมองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีตดัสินว่า
ตนเองมีค่าเพียงใดภายหลงัการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดส าเร็จลุล่วงโดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงั
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ของตนเองหรือสังคม หากไดรั้บความเช่ือถือและการยอมรับ สนบัสนุนจากผูอ่ื้นและสังคมแลว้ก็จะ
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและนบัถือตนเอง สามารถด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า (Reasoner, 1982) 
น าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีสมบรูณ์ (Rogers, 1974) และพฒันาตนอยา่งเต็มศกัยภาพ (Self - actualization)  
(Maslow, 1970 )   
 เป็นท่ียอมรับกนัวา่การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งในการปรับตวัทางอารมณ์
สังคมและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก การเห็นคุณค่าในตนเองนบัวา่มีคุณค่าสูงยิ่งเพราะเป็นพื้นฐานของ
การมองชีวิตสมรรถนะทางดา้นสังคมและอารมณ์เกิดจากการเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลท่ีเห็นคุณค่า
ในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกบัอุปสรรคท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตสามารถยอมรับ สถานการณ์ท่ีท าให้
ตนเองรู้สึกผดิหวงัและทอ้แทใ้จดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ดว้ยความหวงัและความกลา้หาญ จึงเป็น
บุคคลท่ีประสบความส าเร็จมีความสุขสามารถด าเนินชีวิตตามท่ีตนปรารถนาไดอ้ยา่งดี (Qubein, 1983 
อา้งถึงใน จนัทร์ฉาย พิทกัษศิ์ริกุล, 2532: 3) นอกจากน้ี พบวา่ผูท่ี้เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีพลงัใน
การหลีกเล่ียงปัญหารุนแรงในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี (American Psychiatric Association, 1987, อา้งถึงใน 
Pope and others, 1988: 5) การเห็นคุณค่าในตนเองน้ี เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองตามความ
เป็นจริงและมีความถ่อมตน (Bruno, 1983,  อา้งถึงใน จนัทร์ฉาย พิทกัษ์ศิริกุล, 2532: 22)  การเห็น
คุณค่าในตนเองนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีผลงานวิจยัจ  านวนมากท่ียืนยนัว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการเห็น
คุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์กนั ผูที้่เห็นคุณค่าในตนเองสูงมกัจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
แต่ก็ไม่อาจยืนยนัไดว้า่คนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงดว้ยเท่าท่ี
กล่าวมาจะเห็นไดว้่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีสมควรไดรั้บการสร้างเสริมตั้งแต่
เยาวว์ยั 
 สรุป ไดว้า่ บุคคลทุกคนไม่วา่คนปกติโดยทัว่ไป หรือคนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิ ก็สามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัไดโ้ดยการรับรู้ การเลือกท่ีจะรับรู้ โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ท่ีไดมี้มา
แต่ก าเนิดหรือจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตแต่ละช่วงเวลา การรับรู้มีความหมายกบับุคคลนั้น 
ถา้การรับรู้เก่ียวกบัตนเองเป็นไปในทางลบ คือ การรับรู้วา่คุณค่าในตนเองต ่ากวา่ความเป็นจริงของ
ตนก็จะก่อใหเ้กิดความรู้สึกในคุณค่าในตนเองเองต ่า  อยา่งเช่นบุคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  
ท่ีคิดวา่คนเองเป็นคนพิการ  แตกต่างจากคนอ่ืน  การส่ือสารท่ีต่างจากคนทัว่ไป  โดยใชก้ารส่ือสาร
ดว้ยภาษามือ คิดวา่ตนเองเป็นแค่ชนกลุ่มนอ้ย  ส่ือสารไดเ้ฉพาะคนผูท่ี้ความพบพร่องทางการไดย้ิน
ดว้ยกนัเท่านั้น ไม่กลา้ท่ีจะพดูคุยกบัคนปกติ  คิดวา่ผิดแปลกไปจากมนุษยค์นปกติทัว่ไป  จะเก็บตวั
อยูแ่ค่กลุ่มคนหูหนวก  ไม่กลา้ส่ือสารกบัคนอ่ืน  ออกไปสู่สังคมยากมาก  กลวัสังคมไม่ยอมรับใน
ตวัตนอายท่ีตนเองพิการ ถา้การเรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลเกิดการรับรู้ท่ีตรงตามความเป็นจริงและเป็นไป
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ในทางบวกเพื่อให้เขารู้ถึงคุณค่าแห่งในตนเองเพื่อส่งเสริมความรู้สึกดา้นบวก  ยอมรับในตนเอง และ
ไม่รู้สึกว่าตนเองไม่เหมือนบุคคลทั่วไปและการเห็นคุณค่าในตนเอง  ถึงแม้จะเป็นผูท่ี้มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ 
 กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะหลายๆ ดา้นทั้งร่างกายและจิตใจมี
การคิดเกิดข้ึน เกิดการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจตอนตนเองออกมาโดยเป็นภาษาภาพ  
การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งสังคม ไม่วา่จะกลุ่มเพื่อน ครู การพูดคุย วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
โดยใชศิ้ลปะเป็นส่ือกลาง เกิดแง่คิด มุมมองดีๆ ของตนเองท่ีอาจจะซ่อนอยูไ่ปกลา้แสดงออก ท าให้
นกัเรียนมีความรู้สึกภูมิใจในตวัเอง เห็นคุณค่าในตนเองวา่ทุกอยา่งข้ึนอยูท่ี่ตนเอง ไม่มีใครดอ้ยกวา่ใคร 
ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั รักในตนเองมากข้ึน และก็รักผูอ่ื้นจึงท าใหมี้ความสุขในชีวติ  
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจในการจดักิจกกรรมศิลปะเพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยใชกิ้จกรรมศิลปะท่ีเหมาะสม  ตามแบบอตัมโนทศัน์
เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ เป็นการพฒันา
อารมณ์โดยเลือกใชกิ้จกรรมทางศิลปะท่ีเหมาะสมช่วยให้บุคคลให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมัน่ใจ  การพฒันาทางดา้นอารมณ์ สังคม จากแนวคิดท่ีว่าศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อย 
อารมณ์ ความรู้สึก  ความคิด  ตามความตอ้งการของแต่ละคน  เด็กก็เช่นกนั พวกเขาตอ้งการสิทธิ  
เสรีภาพ  ท่ีจะแสดงออกซ่ึง ความตอ้งการของเขาอย่างมีความสุข พวกเขาตอ้งการโอกาสท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของตวัเขาเองในดา้น การเรียน การเล่น และการแสดงออกต่างๆ โดยเฉพาะ การแสดงออก
ทางผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลกัษณ์ อารมณ์ ความหมาย ท่ีส่ือออกมา
ทั้ งหมดสามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่า เป็นอย่างไร กิจกรรมศิลปะ
ประกอบดว้ยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะท่ีมีความหลากหลายซ่ึงครอบคลุมถึงทศันศิลป์ (visual arts) 
ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัข้ึนเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใชก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีประกอบไปดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้  การวาด  
ระบายสี  การป้ัน  การแกะสลัก  การประดิษฐ์ ฯลฯ  ผูว้ิจ ัยใช้กิจกรรมศิลปะท าการวิจัยและ
พฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  ศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนจากกิจกรรมศิลปะ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
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 3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
ค าถามการวจัิย 
 1.  ผลการใช้กิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นอยา่งไร 
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
  3.  หลังเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะตามแนวอตัมโนทัศน์ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมศิลปะอยูใ่นระดบัใด 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ นักเรียนมีการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงข้ึนกวา่ก่อนเขา้เรียน 
 2.  หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 
  3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้อยูใ่น
ระดบัดี ถึงดีมาก 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี  คือ  การวิจยัเป็นการเปรียบเทียบผลของ
การใช้กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาชั้น
ปีท่ี 3  ท่ีเรียนรายวชิาทศันศิลป์ ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
จ านวน 13  คนไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชเ้ป็นห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 3. ตัวแปรทีศึ่กษา 
     3.1 ตวัแปรอิสระ       
                    กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
       3.2 ตวัแปรตาม       
      3.2.1 การเห็นคุณค่าในของตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิ  
                    3.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
      3.2.3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  4.1  แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง  เพื่อสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการจดั
กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  
     4.2  แผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
  4.3   แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ โดยมีส่ือวดีีโอภาษามือประกอบแบบประเมิน 
  4.4   แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  4.5   แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโน
ทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีส่ือวดีีโอภาษามือประกอบแบบประเมิน 
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 5. เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ 
  5.1  แบบตรวจประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์   
ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  5.2 แบบตรวจประเมินคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  5.3  แบบตรวจประเมินคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 
จากกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื ่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับ
นกัเรียนท่ีทีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การจดักิจกรรมศิลปะ
ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
(ศรียา  นิยมธรรม, 2550) 

 

การจดักิจกรรม
ศิลปะส าหรับ 
ผูบ้กพร่อง 

ทางการไดย้นิ   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 

2543) 
 

พฒันาการ
เห็นคุณค่าใน

ตนเอง 
 

(คูเปอร์ สมิธ 
Coopersmith, 

1984) 

 

กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

แนวคิด 
อตัมโนทศัน์ 
แบรนเดน  

 
(Branden, 1981) 

 

1. การเห็นคุณค่าในของตนเองของผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง กิจกรรมท่ีเด็กคิดสร้างสรรค์ตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมของแต่ละอย่างเรียนรู้จากการกระท าจริงและประสบการณ์เกิดการรับรู้มัน่ใจในความคิด
กลา้แสดงออกโดยถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน 
 2.  กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอัตมโนทัศน์  หมายถึง  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง  โดยการสอดแทรกเน้ือหาท่ีสะทอ้นถึงตวัตน ผา่นกระบวนการ “มองตน” หรือท่ี
เรียกวา่ อตัมโนทศัน์ (Self - concept) ซ่ึงการมองตนท่ีแต่ละคนจะมอง  เช่น รูปร่าง หนา้ตา  บุคลิกภาพ 
หรือลกัษณะพิเศษในตนเอง รวมทั้งความสามารถพิเศษดา้นต่างๆ ท่ีตนเองท าได ้และท าไดดี้ ไม่ดอ้ยกวา่
ใคร  จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึน จากกิจกรรมศิลปะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึน 
 3.  การเห็นคุณค่าในตนเอง  หมายถึง  ความภูมิใจในตนเองซ่ึงพิจารณาดว้ยความส าเร็จ 
และความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเอง  รวมทั้งสามารถยอมรับในตนเอง และยอมรับการเห็นคุณค่า
ในคนอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง  มีความนบัถือในตนเอง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอตัมโนทศัน์ของแต่ละบุคคล การเห็น
คุณค่าในตนเองนบัว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะกลา้ท่ีจะเผชิญต่อ
อุปสรรคต่างๆ ยอมรับความผดิหวงั กลา้หาญ  เช่ือมัน่ในตนเองจนอาจจะประสบความส าเร็จและมี
ความสุขและด าเนินชีวติไดดี้ต่อไป 
 4.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง นักเรียนท่ีสูญเสียการได้ยิน
ตั้งแต่ 90 เดซิเบลข้ึนไป  ท่ีเรียนรู้โดยการใชภ้าษามือในการส่ือความหมาย  ก าลงัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ 
 5.  กิจกรรมศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง กิจกรรม
ศิลปะท่ีเรียนรู้โดยประสาททางตาในการรับสารจากส่ิงท่ีผูส้อนส่ือสารดว้ยภาษามือท่ีผูส้อนจดัการ
เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการวาด ป้ัน ปะติด ประดิษฐ์  ส่ิงสร้างสรรค์โดยถ่ายออกมาจากความรู้สึก
ของตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ 
 6.  กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง   กิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาศิลปะ โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ส่งเสริม
ความ รู้สึกทางอารมณ์ในทางศิลปะแสดงออกเป็นความสวยงามตามแบบศิลปะท่ีวา่ดว้ยความงาม
และความรู้สึกท่ีแสดงออก  จนสามารถพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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 7.  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
หมายถึง แบบประเมินกระบวนการคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกในตนเอง 
หลายๆ ดา้น เช่น ดา้นตนเอง ครอบครัว สังคม ท่ีแสดงการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
โดยมีการใชส่ื้อวดีีโอภาษามือประกอบแบบประเมิน 
 8.  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก ความชอบ ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
สร้างสรรคง์านศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยมีการใชส่ื้อวีดีโอภาษามือแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ไดกิ้จกรรมท่ีเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
 2. ไดแ้นวทางในการใช้กิจกรรมศิลปะในการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ี
บกพร่องทางการไดย้ินหรือเด็กพิเศษ  
 3.  เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
 4.  เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมศิลปะที่จะส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองของผูท่ี้มีความบกพร่องทางร่างกาย  
 



10 

บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาผลการจดักิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง   ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยครอบคลุมเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
 1. การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  1.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะ 
  1.2 ความส าคญัของการจดักิจกรรมศิลปะ 
  1.3 การแสดงออกทางศิลปะ 
  1.4 ศิลปะและการพฒันาพฤติกรรมขั้นตอนและแนวทางในการพฒันากิจกรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
  1.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการใชกิ้จกรรมศิลปะ 
 2. การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  2.1  ความหมายและสภาพความพิการของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ ไดย้นิ 
  2.2   การส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  2.3   การจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  2.4   แนวทางในการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  2.5   จิตวทิยาการจดัการเรียนการสอนของผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
  2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 3. การเห็นคุณค่าของตนเอง 
  3.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  3.2 ความส าคญัของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  3.4 การพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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 4. การจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
  4.1 ความหมายแนวคิดอตัมโนทศัน์  
  4.2 การจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
  4.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัศิลปะตามแนวคิดแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
 
การจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ความหมายของกจิกรรมศิลปะ 
 วรัิตน์ พิชญไ์พบูลย ์(2521: 163) นิยามวา่ศิลปศึกษาเป็นวิชาสร้างเสริมลกัษณะนิสัยให้
เด็กไดมี้พฤติกรรมท่ีดีงามทางดา้นศิลปะเป็นวิชาสามญัท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กไดพ้ฒันาในดา้นต่างๆ
โดยให้เด็กไดท้  ากิจกรรมมีโอกาสสร้างสรรค์รู้จกัแกปั้ญหาและไดส้ัมผสัสภาพความเป็นจริงเพื่อ
เด็กๆจะมีประสบการณ์ในด้านสุนทรียภาพและการสร้างสรรค์ในเร่ืองของการสร้างสรรค์และ
เทคนิคของการท างานจะช่วยให้เด็กไดมี้ความเจริญงอกงามทางดา้นอารมณ์สังคมสติปัญญาและ
ความคล่องแคล่วในการใชส่้วนต่างๆ ของร่างกายใหส้ัมพนัธ์กบัความคิดและการแสดงออก 
 เลิศ อานนัทนะ (2523: 216) กล่าววา่ศิลปศึกษาหมายถึงวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนข้ึน
ภายในโรงเรียนและสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกเพศทุกวยัทุกระดบัความสามารถไดมี้โอกาส
แสดงออกอยา่งมีอิสระทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรคค์วามคิดจินตนาการตามความสนใจและความถนดั
ทางธรรมชาติของเด็กแต่ละคนกิจกรรมทางศิลปะ ประกอบดว้ยการเขียนภาพระบายสีการป้ัน
การแกะสลกัดนตรีและฟ้อนร าฯลฯ 
 วรุิณ ตั้งเจริญ (2526: 28 – 29) ไดก้ล่าวไวว้า่ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ฝึกประสาทสัมพนัธ์พฒันาการด้านต่างๆได้แก่ร่างกายอารมณ์สังคม
สติปัญญารวมทั้งใหเ้ด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดีเก่ียวกบัการเล่นการกินการออกก าลงักายและการพกัผอ่น
อยา่งถูกตอ้ง 
 ชยัณรงค์ เจริญพาณิชยก์ุล (2533: 89 – 91) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมศิลปะว่า
หมายถึง กิจกรรมศิลปะท่ีช่วยให้ไดแ้สดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดสามารถฝึกเด็กให้รู้จกัสังเกตหา
เหตุผลรู้จกัสร้างสรรคล์กัษณะนิสัยท่ีดีและมีความพร้อมในการเรียนรู้พฒันา ทั้งในดา้นส่วนตวัและ
ดา้นสังคม 
 สรุปกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความสนใจเม่ือเด็กได้ปฏิบติักิจกรรม
ดงักล่าวแลว้จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งท าให้เด็กไดแ้สดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ตวัเองอยา่งอิสระอยา่งมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรคกิ์จกรรมศิลปะท่ีมีลกัษณะหลากหลาย
นั้นช่วยให้ได้ฝึกคิดฝึกจินตนาการฝึกความคิดสร้างสรรค์นอกจากน้ียงัเป็นการฝึกให้ได้พฒันา
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กล้ามเน้ือมือให้แข็งแรงสามารถหยิบจบัดินสอได้อย่างมัน่คงและสามารถขีดเขียนหรือสามารถ
ลากเส้นได้อย่างรวดเร็วข้ึนดงันั้นกิจกรรมศิลปะจึงมีคุณค่าต่อการพฒันาโครงสร้างของความคิด
ดา้นจินตนาการ 
 ความส าคัญของการจัดกจิกรรมศิลปะ 
 ศิลปะเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงในการแสดงออกซ่ึงการแสดงออกทางศิลปะของเด็กนั้น
ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ดงันั้นเด็กๆควรไดรั้บการสร้างนิสัยให้เกิดความรู้สึกท่ีดีเกิด
ความรักความชอบและความช่ืนชมในศิลปะส่วนความส าคญัของการจดักิจกรรมศิลปะอยูท่ี่ผูเ้รียน
ได้ปฏิบติักิจกรรมศิลปะโดยตรงนั่นเองมีผูเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกับความส าคัญของการจัด
กิจกรรมศิลปะต่างๆ ไวด้งัน้ี 
 1.  เด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระส่งเสริมอิสรภาพในการท างานครูควรจดัวางวสัดุอุปกรณ์
ไวใ้นท่ีท่ีเด็กจะหยิบมาใช้ได้ และมีโอกาสเลือกหยิบไดต้ามความพอใจในขณะเดียวกนัเด็กก็สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดของตนกบัเพื่อนๆ ได ้
 2.  เด็กมีสุนทรียภาพต่อส่ิงแวดลอ้มเด็กรู้จกัช่ืนชมและมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงต่างๆซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีควรไดรั้บการพฒันาผูใ้หญ่ควรกระท าเป็นตวัอยา่งโดยการยอมรับและช่ืนชมผลงานของเด็กฝึก
ใหเ้ด็กเห็นวา่ทุกๆ อยา่งมีความหมายส าหรับตวัเขาส่งเสริมให้รู้จกัสังเกต และเห็นส่ิงท่ีผิดแปลกใน
ส่ิงธรรมดาสามญัใหไ้ดย้นิในส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิและฝึกใหเ้ขาสนใจในส่ิงต่างๆ รอบตวั 
 3.  เด็กเกิดความพึงพอใจและสนุกสนานในขณะท่ีท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ 
เด็กควรท าตามความพอใจและมีความสนุกสนานมีการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน
เพื่อเป็นโอกาสให้เด็กไดแ้สดงออกไดต้ามความคิดของเขาและเป็นการพัฒนาภาษาไปดว้ยการเปิด
โอกาสใหเ้ด็กแสดงความสามารถทางการสร้างสรรคจ์ะช่วยให้เด็กตระหนกัถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษยช่์วยส่งเสริมให้เขามีก าลงัใจเข้าใจตนเองว่ามีความคิดท่ีดีและมีความสามารถหลายอย่าง
องคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดความพอใจสนุกสนานในขณะท ากิจกรรมคือเวลาและสถานท่ีเด็ก
ตอ้งการเวลาท างานมากพอท่ีเขาจะท าได้ส าเร็จตามความพอใจและเด็กตอ้งการเน้ือท่ีกวา้งขวาง
พอท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและสนุกสนาน 
 4.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคช่์วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์เพราะการท างานสร้างสรรค ์
เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ลดความกดดนัความคบัขอ้งใจความกา้วร้าวลงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จะช่วยใหเ้ด็กแสดงออกและผอ่นคลายอารมณ์อยา่งดีท่ีสุด 
 5.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคช่์วยสร้างลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดีในขณะท่ีเด็กท างาน
ต่างๆ ครูควรสอนความมีระเบียบและนิสัยในการท างานควบคู่ไปดว้ยเช่นเก็บของเป็นท่ีลา้งมือและ
อุปกรณ์ต่างๆเม่ือท างานเสร็จแลว้ 
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 6.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ช่วยพฒันากลา้มเน้ือซ่ึงไดจ้ากการตดักระดาษประดิษฐ์
ภาพวาด  ภาพดว้ยน้ิวมือการต่อภาพฯลฯกิจกรรมต่าง  ๆเหล่าน้ีจะส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์
และพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งมือและสายตาควบคู่กนัไป 
 7.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคช่์วยให้เด็กรู้จกัส ารวจคน้ควา้ทดลองเด็กจะชอบท ากิจกรรม
และใช้วสัดุต่างๆ กนัท างานซ ้ าๆ กนัเพื่อสร้างส่ิงต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิมและ
จินตนาการของเขาคน้ควา้ส ารวจฝึกฝนและสร้างส่ิงใหม่ๆ ข้ึนจากการใช่วสัดุซ ้ าๆ กนั ดงันั้นครูจึง
ควรหาวสัดุต่างๆ ไวใ้ห้เด็กไดมี้โอกาสพฒันาการทดลองของตนเช่นกล่องยาสีฟันเปลือกไข่และ
เศษวสัดุเหลือใชอ่ื้นๆ  
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2528: 96) กล่าวว่าศิลปะนบัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้เด็กได้
แสดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือส่ิงของเด็กจะใชศิ้ลปะ
เพื่อเป็นส่ืออธิบายส่ิงท่ีเขาท าเห็นรู้สึกและคิดออกมาเป็นผลงานการจดักิจกรรมให้แก่เด็กจะช่วยให้
เด็กมีโอกาสคน้ควา้ทดลองและส่ือสารความคิดความรู้สึกของตนให้ผูอ่ื้นและโลกท่ีอยูร่อบตวัเขา
ไดเ้ขา้ใจ   
 เห็นไดว้า่กิจกรรมศิลปะมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาเด็กในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นอารมณ์สติปัญญาร่างกายการรับรู้สังคมสุนทรียภาพ และการสร้างสรรคส์ าหรับกิจกรรม
ศิลปะทุกประเภทท่ีเด็กไดท้  าดว้ยมือจะช่วยพฒันากลา้มเน้ือมือซ่ึงจะเป็นพื้นฐานของการจบัดินสอ
ต่อไปทั้งยงัจะช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตาของเด็กได้ดีอีกด้วยเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพจิตท่ีดีไม่วา่จะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ   หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จะเห็นไดว้า่
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างทั้งประสบการณ์ความรู้สึกสัมผสัการใชเ้หตุผลการสังเกตพร้อม
ทั้งให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเกิดจินตนาการกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิด 
การเรียนรู้ไดดี้เพราะกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัความสนใจความสามารถและสอดคลอ้ง
กบัหลกัของการพฒันาการใหส้มวยั  และซ่ึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้ม
ของมือกับสายตา และการผ่อนคลายทางอารมณ์เท่านั้ น แต่ยงัเป็นการส่งเสริมความคิดอิสระ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคค์วามรู้สึกนึกคิดจินตนาการการคิดอยา่งมีระบบและการแสดงออกของเด็ก
วยัต่างๆ โดยไม่จ  ากดัเง่ือนไขเก่ียวกบัสภาพชีวิตและสังคมท่ีแตกต่างกนัประกอบกบัลกัษณะธรรมชาติ
ของศิลปะนั้น มีความยืดหยุ่นสูงเน่ืองจากกิจกรรมศิลปะมีหลายรูปแบบ และมีค าตอบหลากหลาย
ไม่จ  ากดัตายตวั จึงเป็นสาเหตุใหกิ้จกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองการแสดงออกของ
เด็กๆ ทุกประเภท  ทุกเพศทุกวยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 การแสดงออกทางศิลปะ 
 ศิลปะเป็นกิจกรรมซ่ึงเนน้การแสดงออกเฉพาะบุคคลเป็นการแสดงออกตามความคิด
ความสามารถการแสดงออกทางศิลปะนั้นเป็นการแปลงความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ีไดพ้บตามทศันะ
ของตวัเองแล้ถ่ายทอดออกมาโดยการวาดภาพระบายสีการป้ันและการสร้างสรรค์ต่างๆ ทุกคน
สามารถสร้างสรรคศิ์ลปะตามความนึกคิดของตนเองไดไ้ม่วา่จะเป็นเด็กฉลาดหรือเด็กพิการยอ่มมี
ความสามารถท่ีจะแสดงออกในการสร้างสรรค์และช่ืนชมศิลปะถ้าเด็กมีโอกาสแสดงความคิด
ความรู้สึกความช่ืนชมและการสร้างสรรคอ์ยา่งอิสระศิลปะก็ยอ่มส่งเสริมใหเ้ด็กทุกคนเจริญงอกงาม
และพฒันาไดต้ามก าลงัความสามารถของแต่ละคน ฉะนั้นทุกคนจึงมีความสามารถทางดา้นศิลปะ
อยูใ่นตวั (ชูจิตต ์วฒันารมย,์ 2528 : 1) การจดักิจกรรมศิลปะเพื่อมุ่งพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ 
ให้แก่เด็กทุกคนไม่วา่จะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ  หรือเด็กบกพร่องทางดา้นต่างๆ  จึงเหมือนกนั
เพียงแต่จะมีกระบวนการท่ีช่วยใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไดต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีละเอียดและแยก
เป็นขั้นตอนยอ่ยๆเพื่อใหเ้หมาะสมแก่ระดบัสติปัญญาของเด็กแต่ละกลุ่มเท่านั้น 
 เกศินีนิส  สัยเจริญ (2527: 5 – 6) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมศิลปะของเด็กดงัน้ี 
 1.  กิจกรรมการวาดภาพและระบายสี เป็นกิจกรรมการสร้างภาพทางจิตรกรรมหรือ
ภาพสองมิติท่ีเด็กเขียนลงไปดว้ยความรู้สึกในตวัเองใหเ้ป็นสัญลกัษณ์แบบลวดลายจงัหวะและสีสัน
ต่างๆ แทนการใชภ้าษาหรือค าพดู 
  1.1 การวาดภาพดว้ยสีน ้าพูก่นัการเล่นกบัสีแบบต่างๆ 
  1.2 กิจกรรมฉีกปะและตดักระดาษเป็นกิจกรรมท่ีใช้กระดาษต่างๆมาฉีกตดัและ
น ามาติดบนกระดาษท าให้เป็นภาพกระดาษท่ีใช้ไม่ควรแข็ง หรือเหนียวเกินไป ได้แก่ กระดาษ
หนงัสือพิมพ ์กระดาษวารสาร กระดาษห่อของขวญั กระดาษสีมนั ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการป้ัน เป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบมากวสัดุท่ีใช้ป้ัน ไดแ้ก่ ดินเหนียวดินน ้ ามนั
แป้งโดกิจกรรมการพิมพ ์ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
  2.1 ใหพ้ิมพภ์าพดว้ยน้ิวมือ 
  2.2 ใหพ้ิมพภ์าพจากวสัดุธรรมชาติต่างๆ เช่น กา้นกลว้ยกา้นบวัใบไมด้อกไม ้
  3.3 ใหพ้ิมพภ์าพจากวสัดุเหลือใชต่้างๆเช่นฝาจุกขวดลูกกุญแจปลอกปากกา 
  3.4 ใหพ้ิมพภ์าพจากดว้ยเศษเชือกหรือดา้ย 
  3.5 ใหพ้ิมพภ์าพดว้ยการขยุม้กระดาษ 
  3.6 ใหพ้ิมพภ์าพจากแม่พิมพ ์  
 3. กิจกรรมประดิษฐ์เศษวสัดุเป็นของเล่น และของใช้เป็นการรวบรวมเศษวสัดุจาก
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษชนิดต่างๆ เศษกระดาษกระดาษห่อของขวญักระดาษปกนิตยสาร
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หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ มาประดิษฐเ์ป็นของเล่นต่างๆ ตามแบบอยา่ง หรือตามความคิดอิสระและใชว้สัดุ
อ่ืนๆ ในการประกอบหรือตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้งานสมบูรณ์ เช่น กาวกรรไกรเศษไหมพรมแท่งไม้
ไอศกรีมหลอดกาแฟฯลฯรวมถึงงานกระดาษท่ีใชก้าวประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ 
 ศิลปะและการพฒันาพฤติกรรมขั้นตอนและแนวทางในการพฒันากจิกรรม 
 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: 37 – 38) กล่าววา่ นอกจากกิจกรรมศิลปะจะมีคุณค่า
ในดา้นส่งเสริมพฒันาการและความเจริญงอกงามในดา้นต่างๆ กิจกรรมต่างๆของวิชาศิลปศึกษานั้น
มีคุณค่าในดา้นจิตบ าบดัไดด้ว้ยคือ 
 1. กิจกรรมศิลปะช่วยให้เด็กไดร้ะบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียดเป็นการผอ่นคลายอารมณ์
ต่างๆ เช่น  โกรธกลวัและวติกกงัวล 
 2. กิจกรรมศิลปะช่วยขจดัความรู้สึกด้อยค่าไม่สมปรารถนาขาดความมัน่ใจความ
ขลาดความ  อายความพิการศิลปะเป็นส่ิงท่ีช่วยระบายความทุกขไ์ด ้
 3.  กิจกรรมศิลปะช่วยท าให้เขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของเด็กในกรณีท่ีเด็กด้ือ
เกเรกา้วร้าวรังแกเพื่อน 
 เกสร  ธิตะจารี (2543: 41 – 42) กล่าวถึงลกัษณะของการสอนศิลปะส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการ พิเศษไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ดา้นเน้ือหาควรสอนเหมือนเด็กทัว่ไปแต่ดา้นการสอนตอ้งใช้เทคนิคและวิธีการสอน
ท่ีแตกต่างโดยตอ้งสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพ และปัญหาของเด็กแต่ละประเภทแต่ละบุคคลการจดั
กิจกรรมก็ตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัความสามารถเช่นเด็กพิการตาบอดกิจกรรมศิลปะท่ีให้ท าก็ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัการสัมผสัดว้ยมือเช่นการร้อยลูกปัดการถกัการสร้างภาพดว้ยเชือกหรือเศษวสัดุเป็นตน้ 
 2.  ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนก็ใชห้ลกัจิตวิทยาในการกระตุน้ หรือเร้าให้
ผูเ้รียนเกิดการอยากเรียนรู้และเกิดความผกูพนักบังานท่ีท าเช่นการวาดภาพการใชสี้ระบายภาพเด็กท่ี
มีปัญหาทางอารมณ์จะมีสมาธิสั้ นการสร้างสภาวะแวดลอ้มทางจิตวิทยาจะช่วยให้การท างานได้
เวลานานข้ึนหรือมีความผกูพนักบังานมากข้ึน 
 3. การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูเ้รียนก็เป็นหลกัจิตวิทยาอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้รียนมี
ก าลงัใจในการท างานและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน เช่น ช่วยให้ท างานส าเร็จผลงานออกมาดี
ไดรั้บความชมเชย หรือใหร้างวลัส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างพลงัและความภาคภูมิใจแก่ตวัเด็กเองขอ้ส าคญั
ตอ้งพยายามให้เด็กคิดวา่ตวัเขาเองก็มีความสามารถเหมือนคนอ่ืนๆ ส่ิงท่ีบกพร่องในตวัเขาจะไม่เป็น
อุปสรรคในการเรียนรู้หรือการท างานเลย 
 4.  การยอมรับในความสามารถการให้อิสระในการแสดงออกเช่นเดียวกนักบัเด็กปกติ
ทัว่ไป จะช่วยลบปมดอ้ยของตวัเด็กเองความพิการมิไดส้กดักั้นความสามารถของเขาเลยเช่นเด็ก
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พิการทางมือไม่มีมือก็สามารถใช้อวยัวะส่วนอ่ืนแทน เช่น ปากหรือเทา้ในการสร้างสรรค์งานได้
หลกัการของการจดักิจกรรมศิลปะ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  4.1 เร่ิมสอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด 
  4.2 ใชป้ระสบการณ์ตรง 
  4.3 ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ตามระดบัความสามารถของตน 
  4.4  ใชก้ารเสริมแรงมากกวา่การลงโทษ 
  4.5 กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิดของตนเอง 
  4.6 ใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความเป็นผูน้ า 
  4.7 ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากเพื่อนมีกิจกรรมท างานเป็นกลุ่ม 
  4.8 ใหโ้อกาสเด็กเลือกเรียนดว้ยตนเอง 
  4.9 สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 
  4.10 ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ 
  4.11 แสดงผลงานของเด็กนกัเรียน 
  4.12 จดัหอ้งเรียนใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
  4.13 ใชก้ารสังเกตพฤติกรรมของเด็กควบคู่ไปกบัการสอน 
 เกสร  ธิตะจารี (2543 : 47 – 48) กล่าวว่า ศิลปะเป็นวิชาหน่ึงท่ีเด็กทุกๆ ประเภทสามารถ
เรียนไดเ้พราะมีหลายอยา่งหลายประเภทท่ีเด็กแสดงออกไดอ้ย่างอิสระเป็นการระบายความรู้สึกท่ี
อยู่ภายในออกมา  เช่น การวาดภาพการระบายสีการประดิษฐ์การป้ันการพิมพเ์ด็กทุกคนสามารถท าได้
ศิลปะนั้นเป็นยาชนิดหน่ึงท่ีใชบ้  าบดัคนไขท่ี้ป่วยทางกายทางใจดว้ยการลงมือปฏิบติัเม่ือเพลิดเพลิน
ก็ท าใหห้ลงลืมความเจบ็ป่วย และเม่ือท าไดก้็สร้างความพึงพอใจและเกิดความผกูพนัการสร้างสรรค์
ก็จะบงัเกิดข้ึนศิลปะไม่เป็นพิษเป็นภยัแก่ใครมีแต่จะช่วยให้เกิดความสุข และความภาคภูมิใจเพราะ
ศิลปะเป็นการสร้างสรรคง์านท่ีช่วยระบายอารมณ์ผอ่นคลายความเครียดความโกรธความกงัวลช่วย
เสริมสร้างจิตใจทางดา้นสุนทรียภาพ และมีความคิดสร้างสรรคศิ์ลปะช่วยสร้างความมัน่ใจความกลา้
ท่ีจะแสดงออกดว้ยการระบายความรู้สึกท่ีมีอยู่ภายในจิตใจออกมาไดเ้ป็นอย่างดีในหลายลกัษณะ 
เช่น การวาดการป้ันการพิมพก์ารประดิษฐ์และการสร้างสรรค ์ ศิลปะมีส่วนช่วยในการบ าบดัท าให้
เพลิดเพลินผกูพนักบัการท างานลืมความทุกขค์วามนอ้ยใจความอายความกลวัเป็นตน้และสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดส่้งเสริมจินตนาการการสร้างสรรคท่ี์ตอ้งรู้จกัแกปั้ญหาการท างาน เพื่อให้ได้
งานท่ีดีท่ีแปลกไม่ซ ้ าแบบใคร และสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัตนเองศิลปะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
การรวบรวมประสบการณ์เก่ากบัประสบการณ์ใหม่ให้เกิดเป็นความคิดใหม่ ส่งเสริมการรับรู้การแยก
การรวมชนิดประเภทของงานศิลปะต่างๆ และส่ือสารให้ผูอ่ื้นรับรู้ได้ เน่ืองจากกระบวนการทาง
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ศิลปะท่ีน ามาใช้กบัเด็กพิเศษนั้นเป็นเทคนิคพิเศษผูว้ิจยัน ากระบวนการศิลปะบ าบดัมาประยุกตใ์ช้
ดว้ยเพื่อเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ของกลุ่มทดลองในคร้ังน้ีดว้ย  
 เวดสัน (Wadeson, 1995 : 43) กล่าววา่ เม่ือนกัศิลปะบ าบดัดูรูปภาพท่ีคนไขว้าดเขาจะ
สังเกตพฤติกรรมของคนไขเ้พื่อน าไปประกอบความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการของโรคและสภาวะจิตใจ
ของคนไขข้องเขาดว้ย 
 วจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผลการใช้กจิกรรมศิลปะ 
 ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา  (2551) ไดศึ้กษาศิลปะบ าบดั (Art Therapy) ใช้กิจกรรมทางศิลปะ
เพื่อคน้หาขอ้บกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ และใชกิ้จกรรมทางศิลปะ
ท่ีเหมาะสม ช่วยในการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีข้ึนเพื่อ ลดปัญหาทางอารมณ์ 
พฤติกรรม และเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นต่างๆ 
 สมใจ ตั้งนิกร (2531) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็ก
ปฐมวยัในโครงการโรงเรียนอนุบาลท่ีชนบทในกลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวยักลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หมุนเวียนท่ีไม่ได้จดัตาม
แบบการจดัสถานการณ์แต่ใช้วสัดุแทนจากธรรมชาติท่ีมีอยู่โดยทัว่ไปในทอ้งถ่ินมีความสามารถ
ส่งเสริมและพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กไดดี้กว่ากลุ่มเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
หมุนเวยีนท่ีจดัตามแผนการจดัประสบการณ์ 
 เจราซี (Geraci, 1990 ) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชกิ้จกรรมทางศิลปะเพื่อปรับพฤติกรรมของ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และการปรับตวั ผลของการศึกษา พบวา่ กิจกรรมศิลปะส่งเสริม
ให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกภูมิใจในตวัเองและมีระดับของ
พฒันาการทางสติปัญญาสูงข้ึนดว้ย 
 คานธีชา บุญยาว (2555) ศึกษาการออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุในแต่ละช่วงวยักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัใน
ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุบา้นบางแคจ านวน 37 คน แบ่งผูสู้งอายุออกเป็น 4 ช่วงวยั 
ไดแ้ก่ 1) ผูสู้งอายุอายุ 60-69 ปี 2) ผูสู้งอายุอายุ 70-79 ปี 3) ผูสู้งอายุอายุ 80-89 ปี และ 4) ผูสู้งอายุ
อายุ 90-99 ปี ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการจดั
กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุในแต่ละช่วงวยั จ  านวน 17 แผน 
ซ่ึงพฒันามาจากทฤษฏีกระบวนการท างานศิลปะของ John A. Michael ทฤษฏีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของ Coppersmith แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุทุกช่วงวยัหลงัการทดลอง
สูงกวา่ก่อนการทดลอง สรุปว่า กิจกรรมศิลปะเพื่อเสเริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถน าไปใช้
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เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุ ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั
การจดักิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุให้ดีนั้น ผูส้อนตอ้งมี
พื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของศิลปะการเห็นคุณค่าในตนเอง และสมรรถภาพของผูสู้งอายุ
เพื่อให้สามารถสร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสนใจ ของผูสู้งอายุบรรยากาศขณะ
ปฏิบติักิจกรรมศิลปะควรมีความสนุกสนานและเป็นกนัเองจะท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกผ่อนคลายกลา้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกนัการจดันิทรรศการศิลปะมีความส าคญัมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
เกิดความภาคภูมิใจรู้สึกวา่ตนเองยงัมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมศิลปะแก่เด็กมีส่วนช่วย
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ไม่วา่จะเด็กหรือผูใ้หญ่  ผูสู้งอายุ  การใชกิ้จกรรมศิลปะช่วยส่งเสริมทกัษะ
ในการใชก้ลา้มเน้ือ สร้างความเจริญงอกงามทางดา้นอารมณ์ สังคม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์ 
จินตนาการสมาธิ  จิตใจท่ีอ่อนโยน มัน่ใจในตนเอง ไดรั้บความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ผ่อนคลาย 
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตวัเองอย่างอิสระอย่างมีจินตนาการ และสุนทรีท่ีดีงาม  
ศิลปะจึงมีคุณค่าต่อการพฒันาโครงสร้างของความคิด โดยไม่จ  ากดัเง่ือนไขเก่ียวกบัสภาพชีวิต และ
สังคมท่ีแตกต่างกัน ประกอบกับลักษณะธรรมชาติของศิลปะนั้นมีความยืดหยุ่นสูง เน่ืองจาก
กิจกรรมศิลปะมีหลายรูปแบบ และมีค าตอบหลากหลายไม่จ  ากดัตายตวั จึงเป็นสาเหตุให้กิจกรรม
ศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองการแสดงออกของคนไดทุ้กประเภท ทุกเพศ ทุกวยัไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
การจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 ความหมายและสภาพความพกิารของบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 ความบกพร่องทางการไดย้ิน (Hearing  Impairment)  เป็นค าท่ีมีความหมายบ่งบอก
ความสามารถของการไดย้ิน ซ่ึงครอบคลุมค าวา่  หูหนวก (Deaf)  และหูตึง (Hard of Hearing)  กล่าวคือ  
หูหนวก คือ ผูท่ี้สูญเสียการไดย้ิน  จนไม่สามารถฟังเสียงต่าง  ๆได ้ ไม่วา่จะใชเ้คร่ืองช่วยฟัง (Hearing  Aids) 
หรือไม่ก็ตาม  จึงเป็นสาเหตุใหสู้ญเสียโอกาสในการรับรู้ทางภาษา  ส่วนหูตึง  คือผูท่ี้สามารถไดย้ิน
เสียงอยูบ่า้ง  ซ่ึงอาจจะใชเ้คร่ืองช่วยฟังหรือไม่ก็ตาม โดยการใชเ้คร่ืองช่วยฟังจะท าให้การรับรู้ภาษา
ดีข้ึน คณะอนุกรรมการคดัเลือกและจ าแนกความพิการเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2543) ไดก้ าหนดลกัษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินไวว้่า หมายถึง คนท่ีสูญเสีย
การไดย้นิตั้งแต่ระดบัรุนแรงจนถึงระดบันอ้ยอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1. คนหูหนวก  หมายถึง  คนท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการไดย้ิน  ไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม  โดยทัว่ไป หากตรวจการไดย้ินจะสูญเสีย
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การไดย้นิประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป  เดซิเบล เป็นหน่วยวดัความดงัของเสียง  หมายถึง  เม่ือเปรียบเทียบ
ระดับเร่ิมได้ยินของเสียงปกติ  เม่ือเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล คนหูหนวกจะเร่ิมได้ยินเสียงดัง
มากกวา่ 90 เดซิเบล  เสียงท่ีมีความดงัมาก มีหน่วยเดซิเบลสูง  ขณะท่ีเสียงท่ีมีความดงัค่อย มีหน่วย
เดซิเบลต ่า  เช่น เสียงกระซิบ มีความดงัประมาณ 10 – 20 เดซิเบล  เสียงพูดท่ีไดย้ินชดั มีความดงั
ประมาณ 60 เดซิเบล  เสียงมอเตอร์ไซด์ขณะเร่งเคร่ืองอาจมีความดงัถีง 110 เดซิเบลนอกจากน้ี
อาการหูหนวกอาจเป็นการบกพร่องทางการไดย้นิแต่ก าเนิดซ่ึงจะท าให้พูดไม่ได ้ หรือมีโอกาสท่ีจะ
พดูไดน้อ้ยมาก หรืออาจพิการทางการไดย้ินภายหลงั ซ่ึงอาจท าให้สามารถพูดไดไ้ม่ดีนกั  โดยท่ีทั้ง
สองกรณีน้ีจะมีผลต่อการรับรู้และเรียนรู้ท่ีต่างกนัในภายหลงั 
 2. คนหูตึง หมายถึง คนท่ีมีการไดย้นิเหลืออยูพ่อเพียงท่ีจะรับขอ้มูลผา่นทางการไดย้ิน  
โดยทัว่ไป จะใส่เคร่ืองช่วยฟัง  และหากตรวจการไดย้ินจะพบวา่  มีการสูญเสียการไดย้ินนอ้ยกว่า 
90 เดซิเบล  ลงมาจนถึง 25 เดซิเบล  เด็กหูตึงจะเร่ิมไดย้ินเสียงท่ีดงัมากกวา่ 26 เดซิเบลข้ึนไปจนถึง
90 เดซิเบล  อาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยดงัน้ี (ผดุง  อารยะวญิญู, 2542 ) 
                1.  ตึงเล็กนอ้ย (26 – 40 เดซิเบล)  
  2.  ตึงปานกลาง    (41 – 55 เดซิเบล) 
     3.  ตึงมาก    (56 – 70 เดซิเบล) 
  4.  ตึงรุนแรง (71 – 90 เดซิเบล) 
 ส าหรับมวัส์ (Moores, 1987)  ไดใ้หนิ้ยามของคนหูหนวกและคนหูตึงทางการศึกษาไว้
ดงัน้ี 
 คนหูหนวก (a deaf person) ในทางการศึกษาหมายถึง  คนท่ีสูญเสียการไดย้ินในหูขา้ง
ดีกวา่ 90 เดซิ เบล (ISO) หรือมากกวา่  การสูญเสียดงักล่าวท าให้คนหูหนวกไม่เขา้ใจการพูด  ไม่วา่
จะใชเ้คร่ืองช่วยฟังหรือไม่ 
 คนหูตึง (a hard – of- hearing person) ในทางการศึกษาหมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ิน
อยูร่ะหวา่ง 35 – 89 เดซิเบล (ISO) บุคคลดงักล่าวมีปัญหาในการฟังและการเขา้ใจการพูด  แต่เขา้ใจ
ค าพูดบา้ง ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม หากแบ่งตามระดบัการสูญเสียการไดย้ินตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาจะแบ่งการสูญเสียการไดย้นิเป็น 4 ระดบั คือ 
 ระดบัท่ี 1 สูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 35 ถึง 54 เดซิเบล  เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินช่วงน้ี
มกัไม่ตอ้งการความช่วยเหลือในการสวมใส่เคร่ืองช่วยฟัง 
 ระดบัท่ี 2 สูญเสียการไดย้ินระหว่าง 55 ถึง 69 เดซิเบล  เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินในช่วงน้ี
ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการสวมใส่เคร่ืองช่วยฟัง  การฝึกพดู  ดา้นภาษา  และการแกไ้ขการพูด 
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  ระดบัท่ี 3  สูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 70 ถึง 89 เดซิเบล  เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินในช่วงน้ี  
ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการไดย้ินการพูดภาษาการแกไ้ขการพูด และบริการพิเศษทางดา้น
การศึกษา 
 ระดบัท่ี 4 สูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบล หรือมากกวา่  เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินระดบัน้ี
ตอ้งการความช่วยเหลือ  และบริการพิเศษทางการศึกษาเช่นเดียวกบัเด็กในระดบัท่ี 3 
 การคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การคดัแยกคนพิการเป็นกระบวนการ
ท่ีส าคญัอย่างยิ่ง  ทั้งน้ี  เพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและเตรียมความพร้อม
ใหส้ามารถเขา้รับการศึกษาไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ จ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละคนซ่ึงจะ
ท าใหค้นพิการไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาท่ีจดัใหบุ้คคลากรท่ีมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาพิเศษให้
คนพิการควรสามารถจ าแนกและคดัแยกส่งต่อคนพิการเพื่อเขา้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมวิธีการคดัแยกบุคคลท่ี
มีความบกพร่องทางการไดย้ิน  สามารถท าไดท้ั้งวิธีท่ีไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือและใชเ้คร่ืองมือประกอบ 
การคดัแยกผูท้  าการคดัแยกเบ้ืองตน้คือผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดเด็กมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความชดัเจน ถูกตอ้ง 
ได้แก่  ผูป้กครองหรือครู  เม่ือพบเด็กท่ีมีความผิดปกติทางการได้ยิน  ควรส่งต่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะตรวจวดัอีกคร้ัง   
 วธีิการคดัแยกบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิอาจท าไดห้ลายวธีิ  ดงัน้ี      
 1.  สังเกตพฤติกรรมทัว่ไป โดยผูใ้กลชิ้ดท่ีสุด เช่น ผูป้กครอง เช่น 
    1.1 ไม่มีปฏิกิริยาตอบต่อเสียงดงัๆ เช่น รถยนต ์ ฟ้าร้อง 
      1.2 ไม่พดู  ชอบท าท่าใบ ้
     1.3 ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก 
     1.4 พดูไม่ชดั  เสียงผดิปกติ 
      1.5 ชอบจอ้งหนา้ผูท่ี้พดูดว้ย 
    1.6 ปฏิบติัไม่ตรงตามค าสั่งบ่อยๆ 
     1.7 ตอบไม่ตรงค าถามบ่อยๆ 
    1.8  บอกใหผู้พ้ดูพดูซ ้ าบ่อยๆ 
     1.9 ไดค้ะแนนเขียนไทยนอ้ยเสมอ 
             1.10 รู้สึกไวต่อการสั่นสะเทือนและการเคล่ือนไหวรอบตวั 
(คณะอนุกรรมการคดัเลือกและจ าแนกความพิการเพื่อการศึกษา, 2543) 
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 ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยนิ  อาจจ าแนกได ้4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. การน าเสียงเสีย (Conductive  Hearing  Loss) เป็นการสูญเสียการไดย้ินท่ีมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง  ซ่ึงเป็นส่วนของการน าเสียง 
เช่น  แกว้หูทะลุ  หูน ้าหนวก  กระดูกหูสามช้ินเคล่ือนไหวไม่ได ้ การติดเช้ือของหูชั้นกลาง เป็นตน้  
การสูญเสียการไดย้ินลกัษณะน้ี อาจรักษาไดด้ว้ยยาหรือการผา่ตดั  ส่วนการรับฟังเสียงมกัสูญเสีย
การไดย้ินในระดบัเล็กนอ้ยหรือปานกลาง คือ นอ้ยมากท่ีจะก่อให้เกิดความบกพร่องในการไดย้ิน
มากกวา่  60 ถึง 70 เดซิเบลอยา่งไรก็ตาม  ยงัมีการสั่นสะเทือนของกระดูกหูชั้นในอยู ่ 
 2.  ประสาทหูเสีย  (Sensorineural  Hearing  Loss) เกิดจากความผิดปกติท่ีหูชั้นในหรือ
ประสาทหูรับเสียง  เช่น  ประสาทหูเสียจากการแพย้าหรือจากเสียงระเบิด เสียงอึกทึก เป็นตน้ นอกจากน้ี  
ท่ีพบบ่อย ได้แก่  กรรมพนัธ์ุ มารดาติดเช้ือหรือไดรั้บสารพิษขณะตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอด  ท าให้
ประสาทหูเสียแต่ก าเนิด  การถูกท าร้ายร่างกายหรืออุบติัเหตุอยา่งรุนแรง 
 อยา่งไรก็ตาม  การสูญเสียแบบ  Conductive  Hearing Loss  มกัจะแกไ้ขไดด้ว้ยการใส่
เคร่ืองช่วยฟังเพื่อขยายเสียงทุกชนิด เพราะเป็นปัญหาเร่ืองความดงัของเสียง แต่การสูญเสียแบบ  
Sensorineural  Hearing  Loss  มีปัญหาซับซ้อนมากกว่า  เน่ืองจากเป็นปัญหาการแยกแยะเสียง 
ซ่ึงในบางกรณี อาจใชว้ิธีการรักษาดว้ยการผา่ตดัใส่ประสาทหูเทียมเขา้ไปในอวยัวะรับเสียงรูปกน้
หอยซ่ึงอยูภ่ายในหูได ้โดยเคร่ืองแปลงสัญญาณท่ีอยู่ภายนอกจะท าหน้าท่ีวิเคราะห์เสียงต่างๆ และ
แปลงเป็นสัญญาณไปยงัประสาทการไดย้ินและไปสู่สมองโดยตรง โดยภายหลงัการผ่าตดัจะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฟังฝึกพดู 
 3. Mixed Hearing Loss เป็นความบกพร่องทางการไดย้ินแบบผสมคือ Conductive  
Hearing Loss  ผสมกบั Sensorineural  Hearing  Loss มีความผิดปกติอยูท่ี่หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หู
ชั้นใน หรือประสาทหู ความพิการแบบน้ีมีทั้งท่ีเป็นมาตั้งแต่เกิด (Congenital Hearing Loss) หรือมา
เกิดทีหลงั (Acquired Hearing Loss) มีทั้งท่ีพูดไดแ้ละอาจจะพูดไม่ชดั และบางรายอาจรุนแรงถึง
ระดบัหูหนวก 
 4.  Central Hearing Loss  เป็นความผดิปกติของสมองส่วนกลางตรงต าแหน่งท าหนา้ท่ี
แปลความหมายเสียงท่ีไดย้ิน (Warwick Area) ซ่ึงจะอยูท่ี่ดา้นขา้งของศีรษะ ในกรณีน้ี เสียงท่ีส่งมา
จากหู ผา่นมาทางประสาทหู (Acoustic Nerve)  เม่ือมาถึง Warwick Area แลว้แปลความหมายไม่ได ้
อาจจะพบไดใ้นรายท่ีเป็นเน้ืองอกของประสาทหู  สมองอกัเสบจากเช้ือโรค จากการท่ีเส้นเลือดใน
สมองแตก เป็นตน้ (ดารณี อุทยัรัตนกิจ, 2538: ศรียา นิยมธรรม, 2544 และ สถาพร สาธุการ, 2550) 
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 การส่ือสารของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 บุคคลท่ีบกพร่องทางการไดย้นิจะมีปัญหาหลกัท่ีส าคญัคือ ปัญหาการส่ือสารกบัคนท่ีมี
การไดย้ินในสังคมทัว่ไป  ส าหรับคนท่ีหูตึงอาจจะมีปัญหาดา้นการส่ือสารกบัคนท่ีมีการไดย้ินบา้ง  
แมจ้ะใส่เคร่ืองช่วยฟังแล้วก็ตาม แต่เน่ืองจากระดบัความบกพร่องทางการไดย้ินของเด็กมีหลาย
ระดบัทั้งหูตึงและหูหนวก และประสิทธิภาพของเคร่ืองช่วยฟังท่ีไม่เท่ากนัอาจช่วยให้เด็กหูตึงไดย้ิน 
ดีข้ึนบา้งเท่านั้น หรือแมก้ระทัง่บางกรณีจะใช้การผ่าตดัใส่ประสาทหูเทียมแลว้ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจ
ช่วยแกปั้ญหาใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินสามารถไดย้ินไดดี้เท่าเทียมคนปกติ  โดยเฉพาะ 
คนหูหนวกนั้น  จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้และใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษามือ  โดยถือวา่เป็นภาษาแรกของคนหูหนวก  
และภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง   แต่ภาษาท่ีสองน้ีมีความจ าเป็นต่อการใชชี้วิตในสังคม  ซ่ึงคนหูหนวก
ส่วนใหญ่มีปัญหากบัภาษาท่ีสอง  คือ  มีพฒันาการทางภาษาท่ีสองนอ้ยกวา่คนท่ีมีการไดย้ิน  มีปัญหา
กบัการอ่านและการเขียนเน่ืองจากมีค าศพัทท่ี์จ ากดั  การขาดความเขา้ใจค าศพัทท่ี์มีหลายความหมาย  
ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบันามธรรม  การเขียนประโยคท่ีผดิโครงสร้างไวยากรณ์ ปัญหาในการส่ือสารเช่นน้ี  
ท าใหเ้กิดแนวคิดในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องในการไดย้ินให้ไดมี้ความสามารถในการส่ือสาร
ท่ีดีหลายแนวทางดว้ยกนั  (Schrimer, 2001; Beck, 1989; Blachowiz,1984 อา้งถึงใน ชวพล  ลิตติพานิช, 
2548) ดงัเช่น ปรัชญาการส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินของ วิลลิสและเฟาเบียน 
(Willis and Faubion, 1979) และของแมนเดลและฟิสคสั (Mandell and Fiscus,1981) (อา้งถึงใน
ทศันีย ์ จนัทนะไทยเอก, 2539) แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ปรัชญาการสอนพดู (Oralists)  
  ปรัชญาการสอนพูด (Oralists) เป็นปรัชญาท่ีให้ความส าคัญว่า เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน เป็นส่วนหน่ึงของสังคมปกติ  จึงจ าเป็นตอ้งมีการสอนทกัษะการส่ือสาร
ทางดา้นการพดูและการฟังให ้ เพื่อใหเ้ด็กเหล่าน้ีสามารถอยูร่่วมในสังคมปกติได ้ ตามแนวทางของ
ปรัชญาน้ีถือวา่  การใชภ้าษาท่าทางหรือภาษามือ ไม่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้และการเขา้สังคม
การสอนตามปรัชญาน้ี คือ แนวทางท่ีประกอบดว้ย 
  1.1 การฝึกฟัง (Auditory Training)  
   การฝึกฟังเป็นการฝึกเด็กให้คุน้เคยกบัเสียงต่างๆ เม่ือเด็กสวมเคร่ืองช่วยฟัง
แลว้เด็กไดย้ินเสียง แต่อาจไม่เขา้ใจความหมายของเสียงท่ีไดย้ินเน่ืองจากไม่เคยไดย้ินเสียงมาก่อน  
การฝึกฟังจึงเป็นส่ิงส าคญัในการเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อการพูด  โดยการฝึกให้เด็กคุน้เคยกบัส่ิงต่างๆ 
ท่ีอยูร่อบตวั  จนกระทัง่สามารถจ าแนกเสียงพดูได ้ และเขา้ใจเสียงท่ีอยูร่อบตวัและเสียงพูดในท่ีสุด  
การฝึกฟังมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ีคือ 



23 

   1.1.1 การฝึกการรับรู้เก่ียวกบัเสียง ไดแ้ก่ การฝึกฟังเสียงพดู  การฝึกฟังวา่ มีเสียง
หรือไม่เสียง  การฝึกบอกทิศทางของเสียง 
   1.1.2 การฝึกจ าแนกเสียง ไดแ้ก่การฝึกจ าแนกความแตกต่างระหว่างเสียง
สองเสียงและเสียงสามเสียงการฝึกจ าแนกเสียงดงั – ค่อย การฝึกจ าแนกเสียงสั้น – ยาว การฝึกจ าแนก
เสียงสูง - ต ่า  
   1.1.3   การฝึกจ าเสียง ไดแ้ก่ การจ าเสียงคน สัตว ์ส่ิงของ 
   1.1.4   การฝึกความเขา้ใจเก่ียวกบัเสียงท่ีไดย้ิน เช่น การฝึกปฏิบติัตามค าสั่ง
ของครู  ฝึกตอบค าถามครู  ฝึกการสนทนา  ฝึกค าอธิบายสั้นๆ  และฝึกฟังนิทาน  เป็นตน้ 
  1.2  การอ่านริมฝีปาก (Lip reading)  
   วธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินรับภาษาพูดของผูอ่ื้น
และจะเขา้ใจการพูดได ้โดยการแปลความจากการสังเกตการณ์เคล่ือนไหวของอวยัวะในการพูดไดแ้ก่ 
ใบหนา้ ล้ิน  ขากรรไกร  และคอ  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัยิ่งของการรับค าพูดโดยตา  เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินจะตอ้งเรียนรู้วิธีอ่านริมฝีปากตั้งแต่ค าแรกท่ีเรียนภาษา และเป็นส่ิงท่ีเด็กมกัจ าเป็นตอ้งใช้
ตลอดชีวติ จึงควรท่ีจะไดมี้การศึกษาวิธีการอ่านริมฝีปากเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  โดยทัว่ไป
การสอนอ่านริมฝีปากใช ้3 วธีิ คือ วธีิการออกเสียง (phonetic approach)  วธีิการอ่านทั้งค  า (whole method)  
และวธีิการออกเสียงทีละพยางค ์(syllable  approach) ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายคือ  
   1.2.1  เพื่อให้เด็กหัดตอบต่อภาษาท่ีเขารับมาหรือแสดงอาการรับรู้ และ
สนองตอบต่อค าพดูท่ีไดย้นิและเห็นปรากฏบนริมฝีปากของผูพ้ดู 
   1.2.2   เพื่อให้โอกาสแก่ครูและพ่อแม่ในการสอนพูดให้แก่เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินให้สามารถฟังและอ่านริมฝีปากได ้ ครูหรือพ่อแม่ก็จะใช้ภาษาพูดกบัเด็ก
แทนการส่ือความหมายแบบอ่ืน 
   ผดุง  อารยะวญิญู (2542)  กล่าวเพิ่มเติมวา่  ในบางคร้ังอาจตอ้งสังเกตลกัษณะ
สีหนา้ท่าทาง  ตลอดจนการเคล่ือนไหวมือ  เทา้  และล าตวัของผูพ้ดูดว้ย  เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายได้
ดียิ่งข้ึน  การสังเกตการเคล่ือนไหวของผูพู้ดในลกัษณะน้ี  ประกอบกบัการสังเกตการเคล่ือนไหว
ของริมฝีปาก  เรียกว่า  การอ่านค าพูด (Speech reading) อย่างไรก็ตาม การรับรู้ทางสายตา  โดยดู
จากรูปปากของผูพู้ด คนหูหนวกไม่สามารถเขา้ใจความหมายจากการอ่านริมฝีปากได้เต็มท่ี  จะ
เขา้ใจไดเ้พียงร้อยละ 30 – 40 เท่านั้น  
  1.3  การฝึกพดูและการแกไ้ขการพดู 
   วธีิการน้ีอาจใชเ้ทคโนโลยีในการฝึกพูดช่วยเหลือ เช่น เคร่ืองฝึกการออกเสียง
นาสิก (Nasal  Indicator)  เคร่ืองฝึกการออกเสียงเสียดแทรก (S-Indicator) เคร่ืองฝึกระดบัเสียง (Pitch 
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Indicator) เคร่ืองมือในการฝึกฟังและฝึกพูด  (Phonic  Mirror) นอกจากน้ียงัอาจใชโ้ปรแกรมฝึกพูด 
Speech  Viewer  ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ าหรับการฝึกพูดและแกไ้ขการพูดให้ถูกตอ้ง 
(ศรียา นิยมธรรม, 2548) ทั้งน้ี มีจุดประสงค์ของการแกไ้ขการพูด คือ การคน้หาความผิดพลาดใน
การออกเสียง ความดงัของเสียง และระดบัเสียงท่ีเปล่งออกมา และหามาตรการในการแกไ้ข  เน่ืองจาก
เด็กมีความสามารถจ ากดัในการควบคุมและก ากบัการพูดของตนเอง  จึงตอ้งมีครูฝึกพูดและผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการฝึกพูดคอยช่วยเหลือและสนบัสนุนให้ก าลงัใจโดยท่ีการแกไ้ขการพูดจะไดผ้ลดีท่ีสุดเม่ือมี
การบูรณาการการฝึกพูดเขา้กบักิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน  และพ่อแม่มีส่วนร่วมในการฝึกพูดท่ี
บา้นตามหลกัปรัชญาการสอนพดู (Oralists) เช่นน้ี  ในประเทศไทยมีโรงเรียนท่ียึดหลกัปรัชญาน้ีใน
การสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีการสอนภาษามือให้กบั
นกัเรียนเลย คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเปิดสอนในระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีบกพร่อง
ทางการไดย้นิท่ียงัหลงเหลือการไดย้นิทัว่ประเทศ  ดว้ยวธีิการสอนฝึกพดูและแกไ้ขการพดู  
 2.  ปรัชญาการสอนดว้ยมือ  (Manualists)  
    ปรัชญาน้ีเช่ือวา่ วธีิการสอนพดู (Oral Teaching) ไม่เหมาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน  มินเดลและเวอร์นอน  (Mindel and Vernon, 1971  อา้งถึงในทศันีย ์ จนัทนะไทยเอก) 
กล่าววา่ การใชมื้อ (Manual  Method) เป็นวธีิการสอนท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
ถึงแมว้า่การใช้มือจะดูไม่เป็นธรรมชาติ  แต่ก็เป็นการส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ  การส่ือสาร
ตามแนวปรัชญาน้ี  ไดแ้ก่ 
  2.1 การใชภ้าษามือ  (Sign Language)  
   การใชภ้าษามือ  (Sign Language)  คือ ภาษาส าหรับคนหูหนวก โดยใชมื้อ สีหนา้
และกริยาท่าทางในการส่ือความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนค าพูดภาษามือเป็นภาษาท่ีนกัการศึกษา
ทางดา้นการศึกษาของคนหูหนวกตกลง และยอมรับกนัแลว้วา่  เป็นภาษาหน่ึงส าหรับติดต่อส่ือความหมาย 
ระหวา่งคนหูหนวกกบัคนหูหนวกดว้ยกนั และระหวา่งคนปกติกบัคนหูหนวก 
   จิตประภา  ศรีอ่อน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของภาษามือไวว้า่  ภาษามือเป็น
ภาษาหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัทางภาษาศาสตร์ครบถว้น  เช่นเดียวกบัภาษาอ่ืนทัว่ไปท่ีมีในโลก  ภาษามือ
แต่ละชาติจะมีความแตกต่างกนัตามวฒันธรรมของชาตินั้นๆ  แมแ้ต่ประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาประจ าชาติ  เช่น  องักฤษ  สหรัฐอเมริกา  และออสเตรเลีย  ยงัใช้ภาษามือแตกต่างกนั เช่น  
ประเทศองักฤษใชภ้าษามือองักฤษ หรือ BSL  ประเทศสหรัฐอเมริกาใชภ้าษามืออเมริกนั หรือ ASL  
และประเทศออสเตรเลียใชภ้าษามือออสเตรเลีย หรือ Auslan 
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   ส่วนประกอบของภาษามือมีอยู ่5 อยา่ง คือ 
                           1)  ท่ามือ  (Hand  Shape) 
                           2)  ระดบัของมือ  (Position)  
                           3)  ทิศทางการหนัของมือ  (Location)  
                           4)  การเคล่ือนไหวของมือ  (Movement) 
                           5)  การแสดงสีหนา้  (Facial  Expression)  
   ภาษามือไทย (Thai  Sign  Language หรือ  TSL) เป็นภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ส าหรับชุมชนคนหูหนวกในประเทศไทย เป็นภาษาหน่ึงท่ีมีโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์เป็น
ของตนเอง  และมีความแตกต่างกบัภาษาไทยอยา่งส้ินเชิง  ซ่ึงมีลกัษณะที่ส าคญัคือ การแสดงดว้ย
ท่ามือ  การแสดงสีหนา้ ตลอดจนการโยกศีรษะ ดงันั้น การเขา้ใจในภาษาส่ือสารจะเกิดจากการมองเห็น
เท่านั้น  ไม่สามารถใชก้ารส่ือสารโดยการใช้เสียงดว้ย  ความชดัเจนของท่าทาง จึงมีความหมายท่ีส าคญั
ส าหรับการส่ือสารของคนหูหนวกมาก นอกจากภาษามือไทยจะถือว่าเป็นภาษาแรกและภาษาพูด
ของคนหูหนวกไทยแลว้ยงัถือเป็นภาษาประจ าชาติของคนหูหนวกไทยอีกดว้ย 
   วูด้เวิร์ด Woodward (1996) กล่าวไวเ้ก่ียวกบัภาษามือไทยในปัจจุบนัวา่ ภาษามือ
ท่ีใชใ้นชุมชนคนหูหนวกไทยแต่ละทอ้งถ่ินมีความเหมือนกนัถึง 83% ซ่ึงตามหลกัภาษาศาสตร์  ถา้ภาษา
มีความเหมือนกนัระหวา่ง 83% - 100% แสดงวา่ เป็นภาษาเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบวา่  52% ของ
ภาษามือไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากภาษามืออเมริกนั 
   ในสหรัฐอเมริกา  มหาวิทยาลยักลัลอเดท (Gallaudet) จะเน้นการใช้ภาษามือ  
ส่วน คลาก (Clerc) จะเน้นการพูดเท่านั้น  จนกระทัง่ปลายปี ค.ศ. 1960 (หรือปี พ.ศ. 2503) และตน้ปี 
ค.ศ. 1970 (หรือ ปี พ.ศ. 2513) โรงเรียนไป – กลบั และโรงเรียนประจ าบางแห่งในสหรัฐอเมริกา
ต่างพากนัใชว้ิธีพูดเกือบหมด (Quigley, S. & Paul, P., 1984) แต่ต่อมา มีการรวมเอาวิธีการพูด  ฟัง  
และภาษามือมาร่วมใชส้อนเด็กบกพร่องทางการไดย้ิน  โดยเร่ิมใช้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 
2503)  
   ปัจจุบนัน้ียงัคงมีการปรับปรุงพฒันาและวิจยัการใช้ภาษามือไทยเพื่อใช้ส่ือ
ความหมายให้ถูกตอ้งตรงกนัมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะมีการวิจยัและผลิตพจนานุกรมภาษามือฉบบั
ราชบณัฑิตยสภา เป็นความร่วมมือกนัระหว่างวิทยาลยัราชสุดาและส านักงานราชบณัฑิตยสภา 
นอกจากนั้นยงัมีการจดัท าค าศพัท์  เฉพาะทางเช่นค าศพัท์ดา้นคอมพิวเตอร์ ด้านการแพทย ์ ดา้น
กฎหมายและดา้นศพัทท์างช่างไฟฟ้าพื้นฐาน เป็นตน้ จากนกัวิชาการ นกัภาษาศาสตร์ภาษามือ และ
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ผูท่ี้ความบกพร่องทางการไดย้ินมีเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ  
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  2.2 การสะกดน้ิว  (Fingerspelling) 
   ท่าตวัอกัษรไทยสะกดน้ิวมือมีใช้ในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2496 
โดยคุณหญิงกมลาไกรฤกษ์ โดยท่ีหนังสืออักษรไทยสะกดด้วยน้ิวมือพิมพ์เผยแพร่โดยกอง
การศึกษาพิเศษ  กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปีพ.ศ. 2498  และในปี 2542 กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดป้ระกาศรับรองการสะกดน้ิวมือรูปแบบน้ีแลว้ตวัอกัษรสะกดน้ิวมือไทย
เป็นส่วนท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของภาษามือไทย  ใช้ส าหรับการสะกดค าศพัท์หรือค าเฉพาะท่ีไม่ได้
นิยามท่าภาษามือไทยเอาไว ้ โดยตวัอกัษรสะกดน้ิวมือไทยมีทั้งหมด 66 ท่า ประกอบดว้ยพยญัชนะ
จ านวน 42 ตวั สระ วรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอ่ืนๆ จ านวน 24 ตวั โดยทัว่ไปแล้ว ตวัอกัษรท่ีสะกด
ดว้ยน้ิวมือ (Manual  Alphabets) ของภาษาใดจะมีจ านวนเท่ากบัตวัอกัษรของภาษานั้น การสะกด
ตวัอกัษรด้วยน้ิวมือน้ีเป็นวิธีการส่ือสารอย่างหน่ึงของคนหูหนวก ท่ามือแต่ละท่ามีความหมาย
เท่ากบัตวัอกัษร 1 ตวั ในภาษาไทยมีตั้งแต่ ก ถึง ฮ เม่ือตอ้งการจะสะกดค าหรือประสมอกัษร “ผูพู้ด” 
ก็จะแสดงท่ามือของตวัอกัขระเหล่านั้นติดต่อกนัจนจบค า  การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือส่วนมาก
ใชมื้อขา้งเดียว  และมกัสะกดค าท่ีไม่มีในภาษามือเท่านั้น  เช่น  ช่ือคน  ช่ือสถานท่ี  เป็นตน้  
  2.3 ท่าแนะค าพดู(Cued  Speech)  เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของคนหูหนวก  
โดยผูพู้ดจะแสดงท่ามือในลกัษณะต่าง ๆ ประกอบการพูดเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจความหมายของการพูด
ให้ดียิ่งข้ึน  ท่ามือท่ีใชถู้กก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบแต่ละท่ามีความหมายเฉพาะและผูพู้ดจะวางมือ
ไวใ้นระดบัต ่ากวา่คางเล็กนอ้ย  ไม่วางมือไวใ้นต าแหน่งอ่ืนๆ แต่ใชมื้อเพียงขา้งเดียว 
 3.  ปรัชญาการสอนดว้ยระบบรวม   (Total  Communication)  
  ระบบรวมเป็นวิธีการส่ือสารหลายๆ วิธีร่วมใช้ดว้ยกนั เช่น  การใช้วิธีพูดร่วมกบั
ภาษามือและภาษาท่าทางอ่ืนๆ ซ่ึงผูพ้ดูตอ้งการส่ือ  นอกจากการพดูการใชภ้าษามือการแสดงท่าทาง
ประกอบแลว้  การส่ือสารก็อาจใช้วิธีอ่านริมฝีปาก  ท่าแนะค าพูด  การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือ  
การอ่าน การเขียน หรือวธีิอ่ืน  ๆ ก็ได ้ การใชว้ธีิส่ือสารรวมกนัตั้งแต่สองวิธีน้ีข้ึนไป เรียกวา่ การส่ือสารรวม   
การส่ือสารดว้ยระบบรวมน้ี  การ์เร็ตสัน (Garretson, 1976) พบวา่ เร่ิมข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16  และเร่ิม
มีการขดัแยง้ในชั้นเรียนวา่ จะใชร้ะบบพดูหรือภาษามือดีในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  
  ในสหรัฐอเมริกา  มหาวทิยาลยักลัลอเดท (Gallaudet) จะเนน้การใชภ้าษามือ ส่วน คลาก 
(Clerc) จะเนน้การพดูเท่านั้น  จนกระทัง่ปลายปี ค.ศ. 1960 (หรือปี พ.ศ. 2503) และตน้ปี ค.ศ. 1970 
(หรือปี พ.ศ. 2513) โรงเรียนไป – กลบัและโรงเรียนประจ าบางแห่งในสหรัฐอเมริกาต่างพากนัใชว้ิธีพูด
เกือบหมด (Quigley, S. & Paul, P., 1984)  แต่ต่อมามีการรวมเอาวิธีการพูด  ฟัง  และภาษามือมาร่วมใช้
สอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน โดยเร่ิมใช้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) โดยรอย โฮลคอมบ ์
(Roy Holcomb) นกัการศึกษาท่ีหูหนวกและมีลูกท่ีหูหนวกดว้ย 
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  นอกจากน้ี  สมาคมหูหนวกแห่งชาติ (National  Association  of Deaf) ไดใ้ห้การสนบัสนุน
ปรัชญาการส่ือสารของระบบรวมน้ี  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ สามารถช่วยขยายและเร่งพฒันาการทางภาษา
และสติปัญญาให้ใช้ไดก้วา้งขวางเป็นท่ียอมรับของเด็กหูหนวกท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นแตกต่างกนัไป  
ทั้งยงัช่วยเสริมการนับถือตนเองของบุคคลหูหนวกอีกดว้ย ส่วนจิตแพทยท่ี์ท างานกบัผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินก็ใช้วิธีน้ีโดยถือว่า วิธีน้ีช่วยอ านวยความสะดวกในการส่ือสารและเป็นการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีน าไปสู่สุขภาพจิตท่ีดีกวา่ (ศรียา  นิยมธรรม, 2544) 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา  มาตรา 10  การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดั
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  มาตราท่ี 3  
ในการจดัการเรียนการสอนใหส้ าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ดงักล่าวมีสิทธิและ
โอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการให้จดัตั้งแต่แรกเกิด หรือพบ
ความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านายความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
สาระส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษา เก่ียวกบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท   
 โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผา่นการเล่น และกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์
ตรงผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษาให้ได้มีโอกาสพฒันาตนเองได้ตามล าดับขั้นของพฒันาการสูงสุดตามศักยภาพและ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความ สุขเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
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โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัวชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ 
 แนวทางในการจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินยงัมีปัญหาในการปรับตวัทางสังคมกบัคนปกติ
เน่ือง มาจากการส่ือสารกบัผูอ่ื้นมีปัญหาจึงมีผลท าให้การแสวงหาความสัมพนัธ์ทางสังคมน้อยลง 
มิใช่ถดถอย หรือหลบหนีจากสังคม และเม่ือวดัด้วยแบบทดสอบในเร่ืองน้ีก็จะพบว่า คะแนนของ
กลุ่มคนทั้งคนหูหนวกและหูตึงต่างก็ต ่า และมกัไปชดเชยอยา่งมากในการชอบเกาะกลุ่มกนัเอง  และมกั
แสดงอาการกา้วร้าวทางสังคมอย่างชดัเจน  หากเด็กสามารถส่ือสารไดดี้  ปัญหาทางอารมณ์อาจลดลง  
ท าใหเ้ด็กสามารถปรับตวัได ้ แต่ถา้เด็กไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้  เด็กอาจเกิดความคบัขอ้งใจ  
ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีตอ้งปรับตวัมากกว่าเด็กปกติ เด็กท่ีมีความฉลาดอาจปรับตวัได้ดี  
ส่วนเด็กท่ีไม่ฉลาดจะมีปัญหาในการปรับตวัมากกวา่ (ศรียา  นิยมธรรม, 2544 และผดุง  อารยะวิญญู, 
2542) จะเห็นไดว้า่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางไดย้ินจะมีปัญหาทางอารมณ์มากกว่าเด็กปกติ เพราะ
ผลจากการท่ีหูไม่ดี ท าให้พูดไม่ได ้และขาดภาษาในการส่ือความคิด ความรู้สึก และความตอ้งการ
กบัผูอ่ื้นเด็กเหล่าน้ีจึงมีความกดดนัและจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างท่ีบ่งบอกถึงการไม่สามารถ 
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง  เช่น  โมโห  เอาแต่ใจ  กา้วร้าว  ไม่ท าตามระเบียบขอ้บงัคบั  เก็บตวั  
ซึมเศร้า  นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาทางสังคมท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การขาดความมัน่ใจใน
ตวัเอง จากปัญหาดังกล่าวน้ี จึงท าให้เด็กเหล่าน้ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงล้วนมาจาก
สาเหตุท่ีเด็กไม่เข้าใจถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองทั้ งส้ิน (จรวยพร  
ธรณินทร์, 2526) 
 จิตวทิยาการจัดการเรียนการสอนของผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 1. พฒันาการทางสติปัญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ดารณี  อุทยัรัตนกิจ (2538)  กล่าวว่า  จากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
อาการหูหนวก และพฒันาการทางสติปัญญาเป็นเร่ืองซับซ้อน ในบางกรณี องค์ประกอบท่ีเป็น
สาเหตุท าใหเ้กิดหูหนวกอาจจะมีผลกระทบต่อสมองและท าใหเ้กิดความบกพร่องของพฒันาการทาง
สติปัญญา  อย่างไรก็ตาม  เป็นท่ีปรากฏค่อนข้างชัดว่า  ประสบการณ์จากการได้ยินมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของกระบวนการทางสติปัญญา  แมว้า่จะไม่น าภาษาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้น  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินอาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยท่ีผลการศึกษาในปัจจุบนั
พบว่า การสูญเสียการไดย้ินไม่ไดมี้ผลกระทบต่อพฒันาการทางสติปัญญาโดยทัว่ไป  แต่อาจมีผลต่อ
ความสามารถทางสติปัญญาเป็นบางดา้น เช่น การสูญเสียการไดย้ินอาจมีผลกระทบต่องานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัถอ้ยค า – สัญลกัษณ์  แต่ไม่มีผลกระทบต่องานท่ีไม่ตอ้งใช้ภาษาและถอ้ยค า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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ผดุง  อารยะวญิญู (2542)  ท่ีกล่าววา่ สาเหตุเน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมกัมีปัญหา
ดา้นการส่ือสารกบัคนทัว่ไป ผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัเด็กท่ีบกพร่องทางการไดย้ินอาจคิดวา่  เด็กประเภทน้ี
เป็นเด็กท่ีมีสติปัญญาต ่า เพราะไม่สามารถส่ือสารกบัคนปกติไดดี้นกั แต่จากรายงานการวิจยัเป็น
จ านวนมากพบวา่  ระดบัสติปัญญาของเด็กบกพร่องทางการไดย้ินมีลกัษณะกระจายคลา้ยเด็กปกติ  
คือ บางคนอาจโง่  บางคนอาจฉลาด  บางคนฉลาดถึงขั้นเป็นอจัฉริยะก็มีส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีใชแ้บบทดสอบวดัส่ิงท่ีเด็กไดเ้รียนรู้จากโรงเรียนนั้น  มีการศึกษาวิจยัหลายเร่ืองท่ีมีผลปรากฏซ ้ าๆ กนั
วา่ถึงแมผ้ลคะแนนจากแบบทดสอบทางสติปัญญาท่ีมุ่งวดัศกัยภาพในการเรียนรู้ของเด็กในเวลาท่ี
ก าหนดให้ ซ่ึงไม่เก่ียวกบัภาษาของเด็กหูหนวกเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนจากแบบทดสอบ
ทางสติปัญญาของเด็กปกติได้  แต่พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของเด็กหูหนวกนั้นยงัต ่ามาก 
(Meadow, 1981 อา้งถึงในศรียา นิยมธรรม, 2544) ส่ิงท่ีเด็กแสดงออกมาในแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนนอ้ยกวา่ศกัยภาพท่ีมี เน่ืองจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชว้ดัมีภาษามา
เก่ียวขอ้งจากการเรียนท่ีโรงเรียน และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาทางภาษา  และมี
ทกัษะทางภาษาจ ากัด  จึงเป็นอุปสรรคในการท าขอ้สอบ เพราะผูท่ี้จะท าขอ้สอบได้ดีนั้นต้องมี
ความรู้ทางภาษาเป็นอยา่งดี  ดว้ยเหตุน้ี เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีค่อนขา้งต ่ากวา่เด็กปกตินอกจากน้ี อาจเป็นเพราะวา่ วิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวดัผล
ท่ีปฏิบติักนัอยู่ในปัจจุบนัเหมาะท่ีจะน า มาใชก้บัเด็กปกติมากกว่า วิธีการบางอยา่งจึงไม่เหมาะสม
ส าหรับเด็กท่ีบกพร่องทางการไดย้นิ 
 2. พฒันาการและปัญหาทางภาษา 
  พนูพิศ และคณะ (2545) กล่าววา่  พฒันาการทางภาษาท่ีส าคญัข้ึนอยูก่บัหูและการไดย้ิน  
โดยเฉพาะพฒันาการทางภาษาภายใน (Inner Language)  คือ การส่ือสารภายในสมองของมนุษย ์(Internal 
Communication) คนปกติท่ีมีประสาทสัมผสัครบทั้ง 5 ประการ จะใชป้ระสาทสัมผสัน้ีรับความรู้เขา้มา
เก็บไวใ้นสมอง  Inner Language  เป็นองคป์ระกอบของความจ าท่ีส าคญัคือ เป็นความคิดท่ีอยูใ่นสมอง 
คนหูหนวกแต่ก าเนิดจะเสียเปรียบคนทัว่ไป เพราะขาดการรับรู้ทางหู  
  จรวยพร ธรณินทร์ (2526) กล่าวว่า “ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยินมกัจะขาด
โอกาสในการรับรู้  ท าให้มีจุดอ่อนในการเรียนรู้ การพฒันาความคิดในดา้นนามธรรม ทั้งน้ีเพราะบุคคล
จะท าการเรียนรู้จากการไดย้ิน 80% จากการเห็น 13% และจากประสาทสัมผสัอ่ืนๆ 7% ดงันั้น Inner 
Language ในคนหูหนวกจะมีปริมาณและความสามารถในการจดจ าน้อยกว่าคนปกติทัว่ไป  จึงมี
ผลเสียอยา่งยิง่ต่อคนหูหนวกคือ เรียนแลว้ ลืมง่าย ท่ีส าคญัมกัเขา้ใจไม่กระจ่างเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิจะมีขอ้จ ากดัทางภาษาและถอ้ยค าทั้งดา้นการรับรู้และการแสดงออก  ประการแรกเด็ก
มีความจ ากดัในการเช่ือมโยงค าเขา้กบัประสบการณ์  และประการท่ีสอง  เด็กมีความจ ากดัในทกัษะ
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การพูดท่ีจะเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเองเขา้กบัผูอ่ื้น เน่ืองจากเด็กมีความจ ากดัในการรับขอ้มูลเขา้  
ส่งขอ้มูลออก และขาดประสบการณ์ทางดา้นภาษาและการพูด เด็กท่ีบกพร่องทางการไดย้ิน จึงไม่สามารถ
เรียนรู้ความหมาย  สัญลักษณ์  และมโนทัศน์ได้ในแนวทางเดียวกับท่ีเด็กปกติเรียนรู้  เด็กเรียนรู้
ความหมายของค าไดค้่อนขา้งยาก  นอกจากนั้นค าในภาษาพูดมีความสัมพนัธ์กบัค าในภาษาเขียน  
นัน่คือ  การเรียนรู้ภาษาพูดเป็นความจ าเป็นพื้นฐานก่อนที่เด็กจะเรียนอ่านและเขา้ใจในการอ่าน  
ในประเด็นปัญหาทางการพดูของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นินั้น  
  ผดุง  อารยะวญิญู (2544) ไดก้ล่าวถึงปัญหาน้ีวา่ เด็กอาจจะพูดไม่ได ้หรือพูดไม่ชดั
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัการสูญเสียการไดย้ินของเด็ก  เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินเล็กนอ้ย อาจพอพูดได ้ เด็กท่ี
สูญเสียการไดย้นิระดบัปานกลางสามารถพดูได ้แต่อาจไม่ชดั  ส่วนเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินมากหรือ
หูหนวก  อาจพูดไม่ไดเ้ลยหากไม่ไดรั้บการสอนพูดตั้งแต่ในวยัเด็ก  นอกจากน้ีการพูดยงัข้ึนอยูก่บั
อายุของเด็กเม่ือสูญเสียการไดย้ินอีกดว้ย  หากเด็กสูญเสียการไดย้ินมาแต่ก าเนิด  เด็กจะมีปัญหาใน
การพดูอยา่งมาก  แต่ถา้เด็กสูญเสียการไดย้นิหลงัจากท่ีเด็กพดูแลว้ปัญหาในการพดูจะนอ้ยกวา่เด็กท่ี
สูญเสียการไดย้นิมาแต่ก าเนิดปัญหาในการพูดของเด็กนอกจากจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการสูญเสีย
การไดย้นิแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัอายขุองเด็กเม่ือเด็กสูญเสียการไดย้นิอีกดว้ย 
 3. พฒันาการทางอารมณ์และสังคม 
  ปัญหาของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ปัญหาการส่ือสารและภาษา  แต่ยงั
มีปัญหาทางอารมณ์อีกดว้ย เด็กท่ีหูหนวกมาแต่ก าเนิดจะไม่มีโอกาสไดย้ินเสียงของตนเอง  หรือ
เสียงสนทนาของบุคคลรอบข้างท่ีแสดงอาการยอมรับหรือไม่ยอมรับในพฤติกรรมต่างๆ จึงมี
ผลกระทบต่อพฒันาการทางอารมณ์ เด็กทารกท่ีหูหนวกแต่ก าเนิดจะรู้สึกโดดเด่ียว  แยกตวั  ขาดส่ิงกระตุน้ 
และขาดการเช่ือมโยงระหว่างพ่อแม่และเด็ก  เน่ืองจากการส่ือสารไม่ไดรั้บการตอบสนองระหวา่ง
เด็กหูหนวกและคนหูปกติ  ท าให้เด็กหูหนวกจะค่อยๆ แยกตวัออกมาจากสังคมปกติและชอบท่ีจะ
อยู่คนเดียวมากข้ึน  นอกจากน้ี เด็กจะพฒันาอาการหวาดระแวง  เน่ืองจากเด็กหูหนวกมีความสามารถ 
จ ากดัท่ีจะตรวจสอบเน้ือหาค าพดูและเจตนาในการแสดงพฤติกรรมของผูอ่ื้น  
  เลไวน์ (Levine,1971 อา้งถึงในดวงเนตร คงปรีพนัธ์ุ) กล่าวว่า เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ  มีลกัษณะไปในทางเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ขาดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ตอ้งพึ่งพา
อาศยัผูอ่ื้นตลอดเวลา  ไม่รู้จกัควบคุมอารมณ์ และไม่เขา้ใจตนเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดมาจากพฒันาการ
ทางจิตวทิยาของเด็กมีความล่าชา้  เน่ืองมาจาก  ครู  ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนมิไดใ้ห้ความรู้
เก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิต จึงท าให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีพฒันาการทางจิตวิทยาชา้
กวา่เด็กปกติ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพลเล็ท (Pellet อา้งถึงใน ศรียา นิยมธรรม, 2544) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ี
ศึกษาลกัษณะของเด็กหูหนวกพบวา่  เด็กหูหนวกขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์เพราะขอ้จ ากดัทางภาษา 
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นอกจากน้ี ยงัพบวา่  เด็กหูหนวกมีลกัษณะกา้วร้าวและแข่งขนัมากกว่าปกติ และลกัษณะของการ
เป็นผูน้ าข้ึนอยูก่บัค  าชมเชยมากกวา่การจดัการ 
  เพลเล็ท (Pellet อา้งถึงในศรียา นิยมธรรม, 2544) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีศึกษาลกัษณะของ
เด็กหูหนวกพบว่า  เด็กหูหนวกขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์เพราะขอ้จ ากดัทางภาษา นอกจากน้ี ยงัพบว่า  
เด็กหูหนวกมีลกัษณะกา้วร้าวและแข่งขนัมากกวา่ปกติ และลกัษณะของการเป็นผูน้ าข้ึนอยูก่บัค  าชมเชย
มากกวา่การจดัการหรือแนวทางของกิจกรรม 
  นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของนกัวิจยัอีกหลายท่านท่ีพบผลสอดคลอ้งกนั เช่น ผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน มกัไม่กลา้แสดงออก มากกวา่เด็กปกติ  หรือเด็กหูตึงมีลกัษณะเก็บตวั 
เพราะคิดว่ามีปัญหาทางประสาทมากกวา่ปกติซ่ึงผลการศึกษาต่างๆ ท าให้พอสรุปไดว้า่ ความบกพร่อง
ทางการไดย้นิเป็นสาเหตุของการมีปัญหาทางอารมณ์และการปรับตวั 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องการจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 ราณี   เสง่ียม และคณะ วิทยาลยัราชสุดา  มหาวิทยาลยัมหิดล (2556)ได้ด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนด้านเคร่ืองป้ันดินเผา วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ (คนหูหนวก) ใหเ้กิดความเขา้ใจในองคค์วามรู้
เก่ียวกบังานออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในวิชา
อ่ืนๆได ้เทคนิคการสอนโดยใชก้ารภาพถ่ายมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ินใช้
การรับรู้ดว้ยปราสาทตาเป็นหลกั ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน 
และเทคนิคสมุดติดภาพ (Scrapbook) ผสมผสานกบัการเล่าเร่ือง เม่ือน าไปใช้ในการออกแบบ จะช่วย
ในการจดจ าและทบทวนอยูต่ลอดเวลา 
 อุณาวรรณ  มัน่ใจ และคณะ (2545) การใช้วิธีการสอนแบบสองภาษาในชั้นอนุบาล
โรงเรียนการศึกษาพิเศษนครปฐม ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง อยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจและน่าพอใจมาก และจากการวดัความสามารถดา้นค าศพัทข์องนกัเรียน ผลปรากฏ
ว่า อยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสูง คือร้อยละ 87.4  รวมทั้งจากการประเมินพฒันาการของเด็ก ของครู 
ผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า นักเรียนมีพฒันาการเป็นท่ีน่าพอใจเช่นกนั สรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ ์น่าพอใจ 
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การเห็นคุณค่าของตนเอง 
 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1984 : 5) ให้ความหมายไวว้่าเป็นการท่ีบุคคลพิจารณา
ประเมินตนเองแลว้แสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรือไม่ยอมรับตนเองเป็นการแสดงให้
เห็นถึงขอบเขตความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อตนเองในดา้นความสามารถความส าคญัความส าเร็จและ
ความมีคุณค่าของตนเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองอตัวสิัยบุคคลอ่ืนสามารถรับรู้ไดจ้ากค าพดูและท่าทีท่ีบุคคลนั้น
แสดงออกมา 
 แซสซ่ี (Sasse, 1978 : 48) ให้ความหมายไวว้่าเป็นความรู้สึกของบุคคลว่า ตนเองมี
ความส าคญัและมีคุณค่ามีความตอ้งการไดรั้บความเช่ือถือการยอมรับนบัถือโดยไดรั้บการสนบัสนุน
หรือยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะไดเ้กิดความรู้สึกภูมิใจและนบัถือตนเอง 
 คาลฮมั (Calhoum, 1977 : 321) ให้ความหมายว่า เป็นความพึงพอใจภายในท่ีบุคคลหน่ึง
บุคคลใดมีต่ออตัมโนทศัน์ของตนเองแบรนเดน (Brandenm, 1981 : 110-125) มีความเห็นสอดคลอ้ง
และเสริมว่าเป็นความเช่ือมัน่ และการมีความนับถือตนเอง อนัเกิดจากความมีคุณค่าของตนเอง
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนท่ีจะกระท าส่ิงใดๆ ใหส้ าเร็จไดต้ามความปรารถนา 
 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง สภาวะของจิตใจท่ีสามารถประเมินความคิด ความรู้สึก 
และการกระท าส่ิงต่างๆ ของบุคคลว่า มีประโยชน์ มีคุณค่า ไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งความเช่ือถือและ
ไวว้างใจในตนเองซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ส่วนประสบการณ์ชีวิตถือว่าเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนภายนอก บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองว่ามีคุณค่า มีความ 
หมาย มีความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองในทางบวก การเห็นคุณค่าในตนเองสามารถพฒันาให้ดีข้ึนหรือ
เพิ่มข้ึน โดยการคิดและมีเจตคติท่ีดีในดา้นบวก เช่น พูดวา่ ฉนัสามารถท าได ้ในทางตรงกนัขา้มถา้
คนท่ีไม่เห็นคุณค่าในตนเอง จะมองตนเองในแง่ร้าย มีเจตคติท่ีไม่ดีกบัตนเอง (Palladino. 1994 : 3) 
 สรุปไดว้่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกเห็นของตนเอง
หรือมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินคุณค่าตนเองในด้านความสามารถ
ความส าคญั ความส าเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง รวมทั้งการสามารถยอมรับการเห็นคุณค่าท่ี
ผูอ่ื้นมีต่อตน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความนบัถือตนเอง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอตัมโนทศัน์ (Self-
Concept) ของแต่ละบุคคล เน่ืองจากการเห็นคุณค่าในตนเองมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง 
หรืออตัมโนทศัน์ (Self - Concept) ในบางแห่งจึงมีการใชค้  าทั้งสองร่วมกนั 
 ความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 เป็นท่ียอมรับกนัว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจยัส าคญัยิ่งในการปรับตวัทาง
อารมณ์สังคมและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก การเห็นคุณค่าในตนเองนับว่า มีคุณค่าสูงยิ่งเพราะเป็น
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พื้นฐานของการมองชีวิตสมรรถนะทางด้านสังคมและอารมณ์เกิดจากการเห็นคุณค่าในตนเอง 
บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกบัอุปสรรคท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตสามารถยอมรับ 
สถานการณ์ท่ีท าให้ตนเองรู้สึกผิดหวงัและท้อแทใ้จดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ดว้ยความหวงัและ
ความกลา้หาญ จึงเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จมีความสุขสามารถด าเนินชีวิตตามท่ีตนปรารถนา
ไดอ้ยา่งดี (Qubein, 1983 อา้งใน จนัทร์ฉาย พิทกัษศิ์ริกุล, 2532:3) นอกจากน้ีพบวา่ ผูท่ี้เห็นคุณค่า
ในตนเองสูงจะมีพลงัในการหลีกเล่ียงปัญหารุนแรงในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี (American Psychiatric 
Association. 1987 อา้งใน Pope and others. 1988 : 5) การเห็นคุณค่าในตนเองน้ีเป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมี
ต่อตนเองตามความเป็นจริงและมีความถ่อมตน (Bruno, 1983 อา้งใน จนัทร์ฉาย พิทกัษศิ์ริกุล, 2532 : 22) 
การเห็นคุณค่าในตนเองนบัวา่ มีความส าคญัต่อการพฒันาดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นสุขภาพจิต และ
สัมฤทธ์ิผลทางการเรียน ซ่ึงมีผลงานวจิยัจ  านวนมากท่ียนืยนัวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัการเห็นคุณค่า
ในตนเองมีความสัมพนัธ์กนั ผูท่ี้เห็นคุณค่าในตนเองสูงมกัจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง แต่ก็ไม่อาจ
ยืนยนัไดว้่า คนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงดว้ยเท่าท่ีกล่าวมาจะ
เห็นไดว้า่ การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีสมควรไดรั้บการสร้างเสริมตั้งแต่เยาวว์ยั 
 แนวคิดเกีย่วกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 แนวคิดเชิงชีววทิยาและพืน้ฐานทางอารมณ์ (Biologic - Temperament) 
 เรามกัจะพบกบัค าถามท่ีถามอยูเ่สมอวา่ท าไมเด็กและวยัรุ่นบางคนถึงจึงพฒันาการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงในขณะท่ีเด็กและวยัรุ่นบางกลุ่มมีลกัษณะไม่มัน่คง (Insecure) และสงสัยเก่ียวกบั
ตนเอง(doubt) ซ่ึงค าตอบนั้นมาจากหลายสาเหตุดงัน้ี 
 1. อิทธิพลด้านชีววิทยาและพืน้ฐานทางอารมณ์ (Biologic – Temperament Influences)
การพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองจะเกิดข้ึนภายใตก้ารพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะพื้นฐาน
ทางอารมณ์ของเด็ก และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอบสนองต่อเด็กจากผลงานของเชสส์และโทมสั 
(Chess and Thomas, 1987 : 72 ) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ เด็กทารกมีความแตกต่างกนัตั้งแต่เกิดเด็กบางคนมี
การเคล่ือนไหวมากบางคนเคล่ือนไหวนอ้ยและบางคนมีความรู้สึกไวมากในการท่ีจะรับรู้ส่ิงต่างๆ
และตอบสนองต่อบุคคลท่ีเขา้มาสัมพนัธ์ดว้ยเด็กบางคนดูเหมือนจะระมดัระวงัมากบางคนมีลกัษณะมี
ความพึงพอใจง่ายในขณะท่ีเด็กบางคนดูจะมีลกัษณะไม่มีความสุขซ่ึงเกิดจากรูปแบบพื้นฐานทาง
อารมณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเชสส์และโทมสัได้จ  าแนกเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กเล้ียงง่าย 
(The Easy Child) เด็กเอาใจยาก  (The Slow - to - Warm - Up Child) และเด็กเล้ียงยาก (The Difficult 
Child) เขาใหค้วามเห็นวา่ ตั้งแต่เกิดเด็กบางคนอาจจะมีความยากล าบากในการพฒันาภาพพจน์แห่งตน 
(Self - Image)โดยมีสาเหตุมาจากลกัษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของตวัเด็ก ซ่ึงเรียกวา่ "เด็กเล้ียงยาก" 
และทา้ทายต่อการท่ีจะช่วยพฒันา  ให้การศึกษาเด็กเหล่าน้ีมกัจะตอบสนองต่อสถานการณ์มากเกินไป 
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และพบวา่ มีความพึงพอใจต่อผลงานท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ยออกมา และยากท่ีจะสนองความตอ้งการ
และความรู้สึกของตนเองไม่สนใจ หรือตอบสนองต่อผูอ่ื้นในดา้นดีพบว่า เด็กท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาเม่ือโตข้ึนมกัจะมีลกัษณะท่ีสืบเน่ืองมาจากพื้นฐานทางอารมณ์ตั้งแต่ในวยัทารก (Chess and 
Thomas, 1987 : 72 อา้งถึงใน Brook, 1992 : 538) กุมารแพทยแ์ละบุคคลท่ีท างานดา้นเด็กเป็นบุคคล
แรกท่ีจะพบกบับิดามารดาตลอดจนทารกและสามารถส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดากบั
ทารกโดยการให้ความรู้เก่ียวกบัความแตกต่างในลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของทารกให้บิดา
มารดาไดมี้ความเขา้ใจวา่ ตวัเด็กมิใช่สาเหตุของเด็กเล้ียงยาก และมิใช่วา่เด็กเล้ียงยากจะไม่สามารถ
แก้ไขได้แต่ตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการเล้ียงดูของบิดามารดา ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมากในการท่ีจะ
พฒันาเด็กหญิงมากกว่าเด็กเพศชาย กล่าวโดยสรุปบุคคลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีดีท่ีน่าพึงพอใจ
จะเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่บุคคลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพไม่น่าพึงพอใจ (Coopersmith, 1981 : 
120-123) 
  ความสามารถทัว่ไป สมรรถภาพ และผลงาน (General Capacity, Ability and Performance) 
องค์ประกอบทั้ง 3 ดา้นน้ี มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนัและมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของบุคคลโดยแต่ละดา้นจะแสดงถึงความถ่ีของการประสบความส าเร็จของบุคคลทั้งในขณะท่ีอยู่
ในระบบโรงเรียนและเม่ืออยูใ่นสังคมขณะเดียวกนัจะมีเร่ืองของสติปัญญาเป็นตวัเสริมความสามารถ
ทางวชิาการและความสามารถทางวชิาการน้ีนบัวา่ เป็นเกณฑท่ี์ส าคญัในการตดัสินประสิทธิภาพของ
เด็กในวยัเรียนจากการศึกษาของบลูม (Bloom, 1977 อา้งถึงใน Wiggins, 1987 : 128-133) พบว่า 
นักเรียนท่ีมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนสูง เป็นผูเ้ห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนต ่าผลของความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการเรียนน้ีเก่ียวขอ้งกบัหลาย
สาเหตุนอกจากวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน แลว้ยงัรวมไปถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ครูผูส้อน พ่อแม่ และ
เพื่อนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท าให้บุคคลมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน และสามารถใช้
เป็นตวับ่งบอกถึงการประสบความส าเร็จได้ค่อนข้างชัดเจนสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน จึงใช้เป็น
พื้นฐานการทดสอบความส าเร็จในอนาคตของบุคคลและเป็นตวับ่งบอกถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของบุคคลดว้ย (Coopersmith, 1981 :123 - 125) 
  ภาวะทางอารมณ์ (Affective States) เกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนแลว้
ประเมินตนเองโดยท่ีบุคคลอาจประเมินตนเองในทางบวกซ่ึงส่งผลให้บุคคลมองตนเองว่าเป็น
บุคคลท่ีมีความสามารถประสบความส าเร็จแลว้เกิดความรู้สึกพอใจความสุขฯลฯเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่า
ในตนเองสูงส่วนผูท่ี้ประเมินตนเองในดา้นลบจะมองตนเองวา่ไร้ความสามารถหรือไร้สมรรถภาพ
จะรู้สึกดอ้ยวิตกกงัวลการคิดเช่นน้ีนอกจากเป็นการลดความสุขในชีวิตปัจจุบนัแลว้ยงัเป็นการท าลาย
ความหวงัในอนาคตอีกดว้ย (Coopersmith, 1981 : 130-131) 
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  ปัญหาและพยาธิสภาพ (Problems and Pathology) ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพทัว่ๆ ไป
และปัญหาทางกายท่ีมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic Symptoms) รวมทั้งการกระท าอนัเกิด
จากปัญหาซ่ึงมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองกล่าวคือผูท่ี้มีปัญหาดงักล่าวสูงจะเห็นคุณค่าในตนเอง
ต ่าและแสดงออกในรูปของความวิตกกงัวลมีความทุกข์มีความยุ่งยากส่วนตวัส่วนผูท่ี้มีปัญหาดงักล่าว
น้อยจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง (Coopersmith, 1981 : 134-138) ดงัการศึกษาของกลุ่ม
นกัวิจยัพบว่าเด็กวยัรุ่นท่ีมีการพฒันาตนเองต ่าลง และมีโรคภยัไขเ้จ็บแทรกแซงจะเห็นคุณค่าใน
ตนเองต ่า (Jacobson, and others. 1984 : 489 - 507) 
  ค่านิยมส่วนบุคคล (Self - Values) โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะให้คุณค่าต่อส่ิงต่างๆ
แตกต่างกนัออกไปและเม่ือใหคุ้ณค่าต่อส่ิงใดแลว้ก็มกัจะมีความเช่ือวา่ส่ิงนั้นเป็นมาตรฐานท่ีส าคญั
ในการตดัสินคุณค่าของตน เช่น บุคคลให้ความส าคญัต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน เม่ือพบวา่ตนเอง
ไม่ประสบความส าเร็จในดา้นน้ีจะมีผลให้บุคคลประเมินคุณค่าของตนเองต ่าลงและยงัพบวา่บุคคล
มีแนวโน้มท่ีจะใช้มาตรฐานทางสังคมในการตดัสินคุณค่าของตนเองอีกดว้ยกล่าวคือบุคคลจะให้
คุณค่าต่อส่ิงต่างๆ ตามท่ีตนใหคุ้ณค่าไว ้(Coopersmith, 1981 : 138-142) 
  ความใฝ่ฝันของบุคคล (Aspiration) การตดัสินคุณค่าของตนเกิดจากการท่ีบุคคล
เปรียบเทียบผลงานและความสามารถของตนกบัเกณฑ์ความส าเร็จท่ีบุคคลนั้นตั้งไวถ้า้ผลงานและ
ความสามารถเป็นไปตามเกณฑท่ี์บุคคลตั้งไว ้หรือดีกวา่ท่ีตั้งไวจ้ะท าใหบุ้คคลเห็นวา่ ตนเองมีคุณค่า
ในทางตรงขา้มคือ ผลงานและความสามารถไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบุคคลตั้งไวบุ้คคลก็จะมองว่า
ตนเองลม้เหลวและตดัสินว่าตนเองไร้ค่าดงันั้นการมองความส าเร็จในดา้นต่างๆ ของบุคคล เช่น 
ความเป็นเลิศทางวิชาการการเขา้สังคมและความส าเร็จอ่ืนๆ จากภายนอกจึงยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
ตดัสินคุณค่าของบุคคล จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความคาดหวงัความนึกคิดและความปรารถนาของ
บุคคลประกอบดว้ย (Coopersmith, 1981: 142-148) ผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนควรเขา้ใจเด็ก
รายบุคคลว่าปัจจยัดา้นตวัเด็กมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาสโลว ์(Maslow, 
1970 : 45)  
  นกัจิตวิทยาในทฤษฎีมนุษย์นิยมไดใ้ห้ทศันะไวว้่า บุคคลทุกคนในสังคมตอ้งการ
เห็นคุณค่าในตนเองและการเห็นคุณค่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 
  1) ความตอ้งการความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self - Esteem) เป็นความตอ้งการท่ี
บุคคลอยากให้ตนเป็นผูเ้ขม้แข็งประสบความส าเร็จเป็นผูมี้ความสามารถเพียงพอในการกระท าส่ิง
ต่างๆเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และมีความสามารถช่วยเหลือตนเองไดมี้อิสรภาพและมีความเช่ือมัน่ในการ
เผชิญกบัส่ิงต่างๆ ในโลก 
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  2)  ความตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าของตน (Esteem from Other People) เป็นความ
ตอ้งการของบุคคลที่อยากให้ผูอื้่นยอมรับวา่ ตนเป็นผูม้ีเกียรติมีช่ือเสียงเป็นผูม้ีอ  านาจเหนือผูอื้่น
เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั และเป็นท่ีช่ืนชมของผูอ่ื้น ผลการศึกษาของมาสโลวน้ี์สอดคลอ้งกบัคูเปอร์สมิธ 
ซ่ึงคูเปอร์สมิธได้กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมี 2 ประเภท
เช่นเดียวกนัคือ องค์ประกอบเฉพาะของบุคคล และองค์ประกอบภายนอกของบุคคลแบรนเดน 
(Branden, 1981 : 110-114) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไวว้า่ ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความส าคญัใน 2 แง่ดว้ยกนัคือ เป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณสมบติัของบุคคลและบ่งบอก
ถึงคุณค่าของบุคคลและประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการคือความมัน่ใจในตนเองและ
ความเคารพนบัถือตนเองความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง จึงเป็นความเช่ือมัน่ท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองมี
คุณสมบติัในการท างานอยา่งเพียงพอและมีคุณสมบติัเพียงพอในการด ารงชีวิตเบรนเดนมีความเช่ือ
วา่โดยธรรมชาติแลว้มนุษยโ์ดยทัว่ไปมีความตอ้งการเห็นคุณค่าในตนเองแต่บุคคลอาจไม่มีความรู้
วา่จะท าอย่างไรเพื่อตอบสนองความตอ้งการน้ีและไม่รู้ว่ามีมาตรฐานการวดัความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองน้ีอยา่งไร 
 2. อทิธิพลด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Influence) 
  ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กโดยเฉพาะบิดามารดามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของ
เด็กเม่ือพ่อแม่ครูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็กรู้สึกอยู่ในใจว่าเด็กผูน้ั้นเป็นเด็กเล้ียงยากและอาจยงัไม่มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัเด็กลกัษณะดงักล่าวลกัษณะพื้นฐานทางอารมณ์และความคาดหวงัของผูใ้หญ่
ยอ่มส่งผลต่อปฏิกิริยาของตนท่ีมีต่อเด็กเช่นบิดามารดาท่ีกระตือรือร้นมากมกัจะเกิดความคบัขอ้งใจ
และความตึงเครียดต่อเด็กท่ีมีลกัษณะระมดัระวงัตวัเองมาก และตอบสนองช้าบิดามารดาท่ีมุ่งผล
ความส าเร็จมากมกัจะยุง่ยากท่ีจะเขา้ใจเด็กท่ีมีปัญหาเร่ืองสมาธิความสนใจ และการเรียนรู้และมีแนวโนม้
จะต าหนิลูกของตวัเองว่าเป็นคนโง่ และเช่ืองชา้แมว้า่เด็กไดพ้ยายามใชพ้ลงัอย่างมากในการท่ีจะท าให้
ส าเร็จ เน่ืองจากมีพฒันาการล่าชา้ความไม่สอดคลอ้ง (Mismatches) ระหวา่งบิดามารดา (ครูผูใ้หญ่) 
และเด็กคือจุดก าเนิดของความโกรธและความผิดหวงัในสถานการณ์แบบน้ีไม่แปลกเลยท่ีจะพบเด็ก
มีความรู้สึกท่ีไม่ดีเม่ือลม้เหลว หรือผิดพลาดและรู้สึกวา่บุคคลอ่ืนไม่ชอบตวัเองมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต ่า (Low Self - Esteem) ในขณะท่ีบิดามารดาท่ีเขา้ใจ และรู้ถึงผลกระทบของการไม่สอดคลอ้งกนัน้ี
และมีความเห็นอกเห็นใจเด็ก (Empathic) เขา้ใจ (Understanding) และช่ืนชม (Appreciating) ใน
เอกลกัษณ์ของเด็กและเขา้ใจความตอ้งการของเด็กโดยปรับความคาดหวงัให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของเด็กยอ่มช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองสูงลกัษณะเฉพาะของเด็กจะเกิดข้ึนตั้งแต่เด็กยงัไม่เกิด
นอกจากการไดรั้บการตอบสนองจากบุคคลอ่ืนเด็กยงัรับรู้การตอบสนองท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนเช่นเด็กบางคน
จะมองพฤติกรรมการตอบสนองของผูอ่ื้นไปในทางบวกในขณะท่ีบางคนจะมองในแง่ลบภาพของ
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การพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกับส่ิงแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก
โดยเฉพาะการยินยอมการนบัถือและการยอมรับของผูใ้หญ่  คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1975) กล่าววา่ 
การยอมรับนั้นไม่ไดห้มายความวา่การท่ีบิดามารดาครูยอมรับทุกๆ อยา่งท่ีเป็นตวัเด็กแต่หมายความวา่
ครูหรือบิดามารดาสามารถท่ีจะเห็นและเขา้ใจเด็กวา่เขาเป็นอยา่งไรโดยไม่สับสนการไม่ยอมรับใน
ตวัเด็กเม่ือเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงเด็กจะท าให้เด็กไม่สามารถ
คน้พบจุดเด่นของตนเองเปรียบเสมือนกบัการมีขอ้จ ากดั (Limited) เด็กจะไม่พฒันาตนเองให้พร้อม
และจะปฏิเสธจนกวา่เขาจะพร้อมการขาดการยอมรับท าให้เด็กไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทางอารมณ์ท่ี
จะเปล่ียนพฤติกรรมและจะไม่พยายามสร้างพฤติกรรมใหม่การช่ืนชม (Appreciation) และยอมรับ 
(Acceptance) ในเด็กแต่ละคนนั้นสามารถพฒันาข้ึนโดยการเพิ่มความตระหนกัให้เกิดข้ึนในผูเ้ล้ียงดู
ใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของเด็กและของตวัเองความชอบและไม่ชอบตลอดจนความคาดหวงัของผู ้
เล้ียงดูท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของตนต่อเด็กซ่ึงเป็นขั้นตอนพื้นฐานของเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองลกัษณะท่ีเป็นส่วนประกอบภายนอกของบุคคลสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลให้บุคคลเห็นคุณค่าใน
ตนเองประกอบดว้ย 
  2.1 ความสัมพนัธ์กบัครอบครัวและพ่อแม่ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีมีอานุภาพ
เท่ากบัความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บจากความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัวจึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัในชีวิตของบุคคลเด็กท่ีไดรั้บความอบอุ่นจากการดูการสนบัสนุน
ให้ก าลงัใจการได้รับเสรีภาพในการกระท าความคาดหวงัต่างๆ และรวมไปถึงการดูแลระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีพ่อแม่ใช้ปกครองลูกและการจดัการดูแลให้เด็กได้มีอิสระในการปฏิบติัตามท่ีพ่อแม่
ก าหนดไวโ้ดยมีการก าหนดและจ ากดัขอบเขตการกระท าไวอ้ย่างชัดเจนการท่ีพ่อแม่ยอมรับเด็ก
อยา่งมีเง่ือนไขส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เด็กสามารถพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง (Coopersmith, 1981 : 
236;  Hamachek, 1978: 144- 145) 
  2.2 โรงเรียนและการศึกษาโรงเรียนเป็นสถานท่ีส่งเสริมพฒันาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองให้แก่เด็กสืบต่อจากทางบ้านกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนควรเป็นไป เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเด็กและเพื่อพฒันาความคิด และไดต้ระหนกัในตนเอง นอกจากน้ีครูจะมีบทบาทท่ีส าคญั
ต่อการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็กและครูสามารถให้เด็กรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า หรือความส าคญัได้
เน่ืองจากครูจะเป็นผูป้ระเมินการกระท าของเด็กในดา้นต่างๆ ท่ีโรงเรียนซ่ึงจะมีผลให้เด็กมีทศันคติ
ต่อตนเองจากการประเมินนั้นและยงัพบว่าครูท่ีมีความคาดหวงัในตัวเด็กจะท าให้เด็กพฒันา
ความสามารถศกัยภาพของตน แลว้สามารถประสบความส าเร็จในดา้นการเรียนตามท่ีครูคาดหวงั 
ดังการทดลองของโรเซนทอลและจาคอบเซน (Rosenthal and Jacobsen, 1968, อ้างถึงใน 
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Coopersmith, 1984 : 10) จึงเห็นไดว้า่โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองของบุคคล (Coopersmith, 1981: 9-11 ; Hamackek, 1978: 210-215) 
  2.3 สถานภาพทางสังคม เป็นตวัแสดงให้เห็นถึงระดบัทางสังคมของบุคคลโดย
พิจารณาจากอาชีพรายได้ต าแหน่งหน้าท่ีการงานบทบาททางสังคมเช้ือสายวงศ์ตระกูลเป็นต้น
โดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงสถานภาพทางสังคมบุคคลก็มกัจะพิจารณากนัท่ีอาชีพรายไดแ้ละลกัษณะท่ี
อยูอ่าศยัเน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวับ่งบอกถึงความส าเร็จในชีวติของบุคคลซ่ึงท าใหบุ้คคลเห็นคุณค่า
ในตนเอง (Coopersmith, 1981: 84-87) จากการศึกษาวิจยัพบว่าบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูง
อาจเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่าในตนเองสูงหรือเห็นคุณค่าในตนเองต ่าก็ไดด้งัเช่นงานวิจยัของเพียช (Pierce, 
1968 อา้งถึงใน Lloy, 1985: 120) ท่ีพบว่า เด็กวยัรุ่นผิวด าในอเมริกาซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยและมี
สถานภาพทางสังคมต ่ามีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่ากวา่เด็กวยัรุ่นผิวขาวซ่ึงในเวลาต่อมาฮิลเลยแ์ละ
ดีบลาสซี (Haeley and De Blassic, 1974 : 15-24) โรเซนเบอร์ก (Rosenberg, 1979) กลบัพบวา่เด็ก
วยัรุ่นผวิด าในอเมริกามีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่เด็กวยัรุ่นผวิขาวเสียอีก 
  2.4 สังคมและกลุ่มเพื่อนสังคมและกลุ่มเพื่อนนับว่ามีความส าคัญต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองจากการเปรียบเทียบตนเองกบักลุ่มเพื่อนในด้านทกัษะความสามารถความถนัด
สัมฤทธ์ิผลหากบุคคลมีส่ิงดงักล่าวน้ีสูงกวา่เพื่อนๆหรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมชมชอบจาก
กลุ่มเพื่อนก็จะเห็นคุณค่าในตนเองสูงในทางตรงขา้มหากบุคคลไม่ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มก็จะ
เห็นคุณค่าในตนเองต ่า (Hamachek, 1978: 4-5)การสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองพฒันาไดดี้
ท่ีสุดนั้นเก่ียวขอ้งปัจจยัหลกั 4 ประการคือพฤติกรรมสติปัญญาลกัษณะทางกายภาพและอารมณ์ของ
แต่ละบุคคลตวัอยา่งเช่นปัจจยัทางพฤติกรรมไดแ้ก่ทกัษะทางสังคมต่างๆปัจจยัทางสติปัญญาไดแ้ก่
ความเช่ือจินตนาการการพูดเก่ียวกับตนเองปัจจยัลกัษณะทางกายภาพได้แก่ขนาดรูปร่างความ
บกพร่องบางอยา่งทางกายพฒันาทางร่างกายสมกบัวยัและทา้ยสุดปัจจยัทางอารมณ์หรือท่ีเรามกัจะ
เรียกกนัในชีวิตประจ าวนัวา่ “ รู้สึก” มีบทบาทส าคญัในการเห็นคุณค่าในตนเองเน่ืองจากบุคคลจะ
รับรู้วา่ตนเองเป็นอยา่งไรก็ต่อเม่ือสามารถท าให้อารมณ์อยูใ่นสมดุลได ้(Pope, 1988: 7) 
 แนวคิดเชิงสังคมวทิยา 
 บาบลาดิลิส (Babladelis, 1984: 171 - 175) ได้กล่าวถึง การเห็นคุณค่าในตนเองว่า
ประกอบดว้ย กระบวนการ 4 กระบวนการ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 
 1.  การสะทอ้นจากผูอ่ื้น (Reflected Appraisal) บุคคลจะเรียนรู้ว่า ตนเป็นคนอยา่งไร
ไดจ้ากผูอ่ื้น ซ่ึงอาจบอกตนดว้ยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางซ่ึงการบอกเล่า หรือเสนอแนะน้ีจะเป็น
กระจกเงาสะท้อนให้บุคคลมองเห็นตนเอง จากการศึกษาของเจอร์เกน (Gergen, 1965 อ้างถึงใน 
Babladelis, 1984: 172) ไดพ้บวา่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะสะทอ้นไดจ้ากค าพูดท่ีพูดเก่ียวกบั
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เร่ืองของตนเองซ่ึงเป็นผลเกิดจากการยอมรับตนเองของเขาจากผลการทดลองเจอร์เกนพบวา่ การท่ี
ผูว้จิยัแสดงการยอมรับกบักลุ่มทดลองสามารถท าให้กลุ่มทดลองซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มประโยคท่ี
พดูเก่ียวกบัตนเองดา้นบวก (positive-self statement) สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงแสดงวา่กลุ่มทดลอง
มีการเห็นมีคุณค่าในตนเองสูงข้ึนนัน่เองและจากการศึกษาของบาบลาดิลิส (Babladelis, 1961 อา้ง
ถึงใน Babladelis, 1984: 172) พบวา่ การใชภ้าษาง่ายๆ อยา่งจ ากดั (ใชก้ารผงกศีรษะและการพูดใน
ล าคอท่ีแสดงวา่ยอมรับ) สามารถท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเพิ่มประโยคท่ีพูดเก่ียวกบัตนเองดา้นบวกสูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติการคน้พบเหล่าน้ี เป็นการใหค้วามหวงัวา่การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่ิงท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้
 2.  การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) การท่ีบุคคลไม่มีเกณฑ์เป็นเคร่ืองวดั
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเมื่อบุคคลจะประเมินตนเอง จึงใชว้ิธีการเปรียบเทียบตนเองกบับุคคล
ท่ีอยู่ในสถานภาพทางสังคมท่ีต ่ากว่า เพื่อยกระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองให้สูงข้ึน ในขณะท่ี
การเปรียบเทียบกบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงจะน าไปสู่การลดคุณค่าในตนเองลง ดงันั้น จึงเป็น
ท่ีพบเสมอๆ ว่าบุคคลชอบลดคุณค่าของผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะคงไว ้หรือเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง
จากการศึกษาวิจยัของ ลินน่ีและโกลด์ (Lenny and Gold, 1982 อา้งถึงใน Babladelis, 1984: 173) 
พบวา่การเปรียบเทียบทางสังคมมีผลต่อผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 
 3.  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ถา้บุคคลไดท้  าอะไรในวิถีทางท่ีแน่นอน
แลว้เราจะสามารถสังเกตไดท้ั้งพฤติกรรมและผลท่ีตามมาเพื่อประเมินตนเองมีการศึกษาท่ีไดส้นบัสนุน
ความคิดน้ี โดยให้กลุ่มตวัอย่างสัญญาว่าจะพูดชมเชยตนเองหลงัการทดลองพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  
 เจอร์เจนและมาเรเชก (Babladilis, 1984 : 174 ; Gergenand Marecek, 1978) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ 
มีหลายสถานการณ์ท่ีการแสดงบทบาทสมมติเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง
เขาไดช้ี้วา่ การแสดงบทบาทสมมติช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถอธิบายให้เขา้ใจ
ไดห้ลายทฤษฎีคือ 
 1. ทฤษฎีความไม่ลงรอยกนัผูแ้สดงสามารถลดความไม่ลงรอยโดยน าทศันะส่วนตวั
ออกมาแสดงเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองได ้
 2. ทฤษฎีบทบาทของตวัแบบโดยการสังเกตพฤติกรรมของตนเองแลว้ใชข้อ้มูลท่ีพบ
เห็นมาสร้างภาพลกัษณ์ของตนเพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
 3.  ทฤษฎีแรงจูงใจเช่ือวา่ เม่ือบุคคลเกิดแรงจูงใจในการเล่นบทบาทสมมติเขาจะหาขอ้มูล
ซ่ึงจะท าใหก้ารแสดงบทบาทนั้นมีความเช่ือถืออนัเป็นการเพิ่มคุณค่าในตนเอง 
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 4.  ทฤษฎีการเสริมแรงบุคคลเห็นคุณค่าในตนเองไดจ้ากประสบการณ์ความส าเร็จใน
การแสดงบทบาท ซ่ึงอาจจะเกิดจากการยอมรับของผูอ่ื้นหรืออาจจะเป็นเพราะความช านาญในการแสดง
อยา่งยอดเยีย่ม 
 5. การแบ่งแยกทางสังคม (Social Discrimination) จากการศึกษาพบวา่ คนผิวด าและ
ผูห้ญิงมีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่ากว่าคนผิวขาวและผูช้ายตวัอยา่งของการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า
ของคนผวิด าเห็นไดจ้ากเด็กผวิด าจะชอบตุก๊ตาสีขาวมากกวา่สีด า (Clark and Clark, 1947, อา้งถึงใน 
Babladeli, 1984 : 174) และไดบ้รรยายถึงผลการเห็นคุณค่าในตนเองต ่าของคนผิวด าวา่ เป็นเสมือน
การลดชั้นของคนผิวด าอยา่งต่อเน่ืองสืบมาในโลกของคนผิวขาว (Clark, 1965 ; Grier and Cobb, 1968 
อา้งถึงใน Babladelis, 1984) การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงพบวา่ ผูห้ญิงมีการเห็นคุณค่า
ในตนเองต ่ากวา่ผูช้ายวา่กนัตามคุณสมบติัตามแบบประเพณีแลว้เพศชายจะไดรั้บความนิยมและให้
คุณค่ามากกวา่เพศหญิง (Rosenkrantz et al. 1968 ; Broverman et al. 1972 อา้งถึงใน Babladelis, 
1984) ในการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะทางเพศ พบว่า มีความสัมพนัธ์สูงระหว่างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองกบัลกัษณะของความเป็นชาย (Masculinity) ในบุคคลทั้งเพศชายและหญิง (Antill and 
Cunningham, 1979 ; Spence and Helmreich, 1978 ; Shumsky, 1980 อา้งถึงใน Babladelis, 1984 : 
175) การเห็นคุณค่าในตนเองเชิงสังคมวิทยาเป็นกระบวนการทางสังคมซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอม
ทางสังคม 
 แนวคิดเชิงจิตวทิยา 
 แนวคิดของคาร์ลอาร์รอเจอร์ (Carl R. Rogers อา้งถึงใน สภา, 2536 : 57 - 61) นกัจิตวิทยา
ท่ีมีชีวิตส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัรักษาผูท่ี้มีปัญหาวิธีการของรอเจอร์คือให้คนไขไ้ดร้ะบาย
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองออกมาเขาเช่ือวา่ประสบการณ์แต่ละเร่ืองของแต่ละคนนั้นไม่ไดมี้ความส าคญั
เพียงแค่ท่ีจะน ามาเล่าใหใ้ครฟังเท่านั้น แต่ความส าคญัอยูท่ี่การไดรั้บรู้รับฟังและน าประสบการณ์มา 
วิเคราะห์มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีเหตุผลและเป็นผูท่ี้สามารถท่ีจะปรับแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ให้กบัตนเอง
ไดห้ากไดรั้บการช่วยเหลือจากผูบ้  าบดั รอเจอร์มีความเห็นสอดคลอ้งกบัมาสโลวท่ี์วา่ พลงัท่ีส าคญั
ในชีวิตมนุษย์ก็คือ การท่ีมนุษย์สามารถยอมรับความเป็นจริงเก่ียวกับมนุษย์ได้รอเจอร์เน้น
ความส าคญัของบุคลิกภาพว่าเกิดจากการรับรู้ของบุคคลเร่ิมตั้งแต่ในวยัเด็กเม่ือเด็กโตข้ึนเด็กเร่ิม
สามารถท่ีจะแยกตวัเองออกจากส่ิงแวดลอ้มจากเหตุการณ์รอบๆ ตวัค าว่าตนเองในเด็กจะเร่ิมตน้
พฒันาเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เด็กจะยอมรับประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองว่าเป็นความจริง และไม่มีใครท่ีจะ
รู้จกั "ความจริง" นั้นๆ ไดดี้เท่ากบัตนเอง 
 2.  ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่แรกเกิดก็คือแนวโนม้ท่ีจะยอมรับความจริง 
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 3. เด็กๆ จะมีการตอบโตส้ัมพนัธ์กบั "ความเป็นจริง" ด้วยการพยายามท่ีจะยอมรับ
สภาพความจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆรอบตวัเด็กในวงแคบก่อน 
 4.  เด็กจะแสดงพฤติกรรมในลกัษณะรวมไม่แยกยอ่ยในการท่ีจะยอมรับความเป็นจริงนั้นๆ 
 5.  เด็กจะช่ืนชมประสบการณ์ท่ีท าให้เด็กเกิดความพอใจและประสบการณ์ดงักล่าวจะ
เป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าส าหรับเด็กส่วนประสบการณ์ท่ีไม่ไดส้ร้างความพอใจใหก้บัเด็กจะหมดค่าไป 
 6. เด็กจะขวนขวายเพื่อใหพ้ฤติกรรมท่ีเด็กพอใจนั้นเกิดข้ึนต่อเน่ืองหรือเกิดข้ึนอีกโดย
จะหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีใหผ้ลทางลบเม่ือเด็กเร่ิมโตข้ึนภาพ  "ตนเอง" เร่ิมขยายกวา้งข้ึนความส าคญั
ของพอ่แม่และบุคคลรอบตวัเด็กจะเร่ิมเพิ่มมากข้ึน ในช่วงน้ี รอเจอร์เช่ือวา่ เด็กจะเร่ิมพฒันาความตอ้งการ
ท่ีจะได้รับการยอมรับคือเด็กตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรักและยอมรับของบุคคลรอบๆ ตวัเด็กซ่ึงบุคคล
ดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อเด็กเม่ือเด็กโตข้ึนเด็กจะเร่ิมพฒันาความตอ้งการท่ีจะดูแลตนเองเด็ก
ไม่เพียงตอ้งการท่ีจะท าใหบุ้คคลรอบตวัมีความรู้สึกในทางดีต่อตวัเด็กเท่านั้นเด็กยงัตอ้งการท่ีจะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองดว้ยเม่ือเขา้สู่วยัเตาะแตะผูใ้หญ่รอบตวัเด็กเร่ิมจะมีความคาดหวงัจากตวัเด็ก
มากยิง่ข้ึนเด็กจะเร่ิมรู้สึกวา่การท่ีจะไดรั้บความอบอุ่นความรักท่ีผูใ้หญ่จะหยบิยืน่ให้นั้นเด็กจะไดรั้บ
ก็ต่อเม่ือเด็กไดป้ฏิบติัตามหรือมีการกระท าท่ีพ่อแม่ยอมรับเด็กจะเร่ิมรู้ว่าตวัเด็กจะไดรั้บความรัก
ความเอาใจใส่จากบุคคลรอบขา้งก็ต่อเม่ือเด็กไดก้ระท าทางท่ีดีเด็กจะสร้างความรู้สึกมีคุณค่าข้ึนจาก
เง่ือนไขดงักล่าวหากเด็กประสบความส าเร็จจากการท่ีไดก้ระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไป และไดรั้บการยอมรับ
จากบุคคลรอบตวัเด็ก 
 รอเจอร์ไดช้ี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลเน่ืองมาจากการเก่ียวพนั 3 ระบบ
ของบุคลิกภาพคือ 
 1. ระบบอินทรียอ์นัไดแ้ก่สามญัส านึกในการยงัชีพของมนุษย ์
 2. สนามประสบการณ์ได้แก่ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีมนุษยรั์บรู้และสั่งสมไวส้นาม
ประสบการณ์จะเป็นจุดรวมของประสบการณ์ทุกชนิดของมนุษย ์
 3. "ตนเอง" ซ่ึงพฒันามาจากประสบการณ์การปฏิบติังานระหว่างระบบอินทรียก์บั
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปล่ียนแปลงจะ
เปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนแต่ละบุคคลจะคอยควบคุมพฤติกรรมของตนเองซ่ึงในบางคร้ังจะยอมรับ
บางคร้ังจะปฏิเสธ หรือบางคร้ังอาจบิดเบือนการรับรู้เพื่อจะรักษาภาพของตนเองให้คงท่ีไวห้า
ประสบการณ์ท่ีรับรู้ตรงกบัภาพตนเองนัน่ ซ่ึงตรงกบัความรู้สึกและความสามารถของระบบอินทรีย์
ก็จะเป็นประสบการณ์ในระดบัจิตส านึกการหลอกตนเองก็จะนอ้ยลงในการตรงกนัขา้มหากประสบการณ์
ท่ีตนรับรู้นั้นไม่ตรงกับภาพของตนเองประสบการณ์นั้น จะถูกลืมกลายเป็นประสบการณ์ในจิตไร้
ส านึกแทน รอเจอร์ให้ความเห็นว่า ภาพของตนเองนั้นเป็นอุดมการณ์ และจะเป็นความปรารถนา
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สูงส่งท่ีเจา้ตวัใฝ่ฝันท่ีจะเป็นและจะพยายามทุกวิถีทางในการท่ีจะให้มีชีวิตจริงอยา่งนั้นพฤติกรรม
แปรปรวนต่างๆ จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นตวัของตวัเองไดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 รอเจอร์ ช้ีใหเ้ห็นวา่ หากบุคคลใดสามารถด าเนินชีวิตโดยผสมผสานระบบทั้งสามของ
บุคลิกภาพไดอ้ยา่งกลมกลืนแลว้บุคคลนั้นก็สามารถท่ีจะเผชิญกบัความรู้สึกต่างๆ และสามารถท า
กิจกรรมทุกอยา่งเก่ียวกบัตนเองไดแ้ละการยอมรับประสบการณ์นั้นๆเขา้สู่ระดบัส านึกท าให้ตนเอง
มีโอกาสไตร่ตรองการกระท าพฤติกรรมต่างๆ ของตนวา่ดีหรือไม่ถูกตอ้งสมเหตุสมผลหรือไม่ควร
จะกระท าหรือไม่ซ่ึงเรียกวา่เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบ (Fully Functioning Person) ไดแ้ก่ 
 1.  เปิดใจกวา้งยอมรับอดีตและประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 2.  ยอมรับความเป็นอยูแ่ละความจ าเป็นในการด ารงชีวติ 
 3.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 4.  มีความเป็นอิสระ 
 5.  มีความคิดสร้างสรรค ์
 รอเจอร์ เช่ือวา่ จุดส าคญัแห่งชีวิตมนุษยคื์อการเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบดว้ยการท่ีแต่
ละบุคคลจะพยายามท าพฤติกรรมซ่ึงเหมาะสมโดยอาศยัความเขา้ใจการยอมรับประสบการณ์ของ
ตนเองโดยใชเ้ป็นส่ิงน าการกระท าในเร่ืองของการยอมรับนั้นจะตอ้งเป็นการยอมรับโดยไม่ค  านึงวา่
ส่ิงนั้นจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือก่อให้เกิดความคบัขอ้งใจก็ตามจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัแห่งชีวิต
มนุษยต์ามความคิดของรอเจอร์ มีส่วนคลา้ยของมาสโลวแ์นวความคิดเร่ือง การยอมรับตนเองของ
รอเจอร์ ประกอบดว้ย 
 1. การเปิดใจกวา้งรับประสบการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจของแต่ละบุคคลต่อ
ประสบ การณ์ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บโดยไม่ค  านึงถึงวา่จะเป็นประสบการณ์ทางดา้นบวกหรือลบก็ตาม 
 2. ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตคือไม่ต่อตา้นหรือขวางประสบการณ์ใดๆท่ีผา่นเขา้มา
แต่สามารถยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงชีวิตได้และมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขการยอมรับได้ใน
ระดบัน้ีจะท าใหบุ้คคลนั้นสามารถท่ีจะเผชิญกบัส่ิงใหม่ท่ีส าคญักวา่อนัอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
 3. ความเช่ือมัน่ในตนเองคือมีความเช่ือในความสามารถของตนเองว่าสามารถท่ีจะ
กระท าส่ิงต่างๆ ไดด้้วยตนเองโดยไม่ข้ึนกบับุคคลอ่ืนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าตนเองพร้อม
และเปิดใจกวา้งในการท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและไม่ยอมให้ผูอ่ื้นมาก าหนดทางให้
ตนเดิน 
 4. มีความเป็นอิสระคือมีอิสระในการท่ีจะตดัสินใจดว้ยตนเองไม่ข้ึนอยู่กบัผูอ่ื้นหรือ
การคาดหวงัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือจากสังคมใดๆมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองอยูต่ลอดเวลา 
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 5.  มีความคิดสร้างสรรค์ คือ มีความคิดริเร่ิมในส่ิงท่ีดีอยู่ตลอดเวลารู้จกัวิธีการหลีกเล่ียง
หรือสามารถเผชิญกบัส่ิงต่างๆไดแ้นวคิดทฤษฎีรอเจอร์คือการพฒันาคนให้ถึงความเป็นมนุษยอ์ยา่ง
แทจ้ริงนัน่คือการพฒันาให้บุคคลไดย้อมรับความจริงและยอมรับตนเองเป็นตวัของตวัเองเม่ือเด็ก
รับรู้วา่ตนเองไดรั้บความส าคญัจากบุคคลท่ีตนเองสัมพนัธ์ดว้ยนั้น จะสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้ึนซ่ึงตรงกบัแนวทางการพฒันาของคูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1984) ท่ีจะตอ้งพฒันาให้เด็กไดมี้
โอกาสไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและยอมรับตนเองตลอดจนการท่ีเด็กจะไดก้ระท าตามส่ิงท่ี
ตนเองปรารถนาหรือตั้งเป้าหมายไวแ้ละประสบผลส าเร็จตามท่ีตนเองไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
 การพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ไดส้ามารถเปล่ียนแปลงไดแ้ละพฒันา
ให้เกิดข้ึนไดจ้ากประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ นกัจิตวิทยาไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาการเห็น
คุณค่าในตนเองดงัต่อไปน้ี 
 คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1959 อา้งใน Gurney, 1988 : 27-28) กล่าววา่บุคคลสามารถ
พฒันาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 1.  ไดรั้บการนบัถือการยอมรับการไดรั้บการปฏิบติัตอบจากบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อ
ตนเอง 
 2.  ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงมีผลให้บุคคลเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย และมี
ผลต่อสถานภาพและต าแหน่งในสังคม 
 3.  มีการกระท าท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สอดคลอ้งกบัค่านิยมและความปรารถนาของตน 
 4.  ลกัษณะการตอบสนองเม่ือไดรั้บการประเมิน 
 บรู๊ค (Brooks, 1992 : 544-548) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเด็ก ดงัน้ี 
 1.  พฒันาความรับผดิชอบและการใหค้วามช่วยเหลือต่อส่วนรวม 
 2.  เปิดโอกาสใหคิ้ดทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหา 
 3.  ใหก้ารสนบัสนุนก าลงัใจและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดา้นบวก 
 4.  เสริมสร้างวนิยัในตนเองโดยการสร้างแนวปฏิบติัและค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
 5.  ช่วยใหเ้ด็กรู้สึกยอมรับความลม้เหลวหรือความผดิพลาด 
 เจอร์ดาโนและอีเวอร์รี (Girdano and Every, 1979 : 146-149) ไดเ้สนอวิธีการ 3 ประการ
ในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองอยา่งไดผ้ลดงัน้ี 
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 1.  การใชภ้าษาเชิงบวกหมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลให้การเสริมแรงภาพลกัษณ์ของ
ตน (Self-Image) โดยช้ีให้เห็นถึงลกัษณะทางบวกของตนเองเช่นลกัษณะบุคลิกภาพท่ีเป็นลกัษณะ
เด่นหรือบุคลิกภาพท่ีน่าภาคภูมิใจ 
 2.  การยอมรับค ายกยอ่งชมเชยคือเม่ือมีบุคคลใดยกยอ่งชมเชยก็แสดงการยอมรับโดย
ปราศจากท่าทีหรือค าตอบท่ีแสดงการถ่อมตนแต่ควรใช้ประโยคแสดงความยินดีแทนวิธีน้ีจะเป็น
การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอนัจะท าใหบุ้คคลประทบัใจและมองตนเองในทางบวกมากข้ึน 
 3.  การฝึกพฤติกรรมการกลา้แสดงออกเป็นวธีิท่ีจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมในเชิงบวก
แซสซี (Sasse, 1978 : 48) เสนอการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองดว้ยวธีิการดงัน้ี 
  3.1 สร้างความมัน่ใจในตนเองโดยพยายามนึกถึงความส าเร็จในวนัขา้งหนา้ของชีวิต 
   3.2 ระลึกถึงงานท่ีตนท าได้ส าเร็จแล้วให้รางวลัเป็นสินน ้ าใจหรือชมเชยตนเอง
หรือใหส่ิ้งท่ีมี ความหมายแก่ตนส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท ามากข้ึน 
  3.3 บนัทึกความส าเร็จท่ีไดรั้บส่ิงท่ีท าไดดี้เป็นเวลาติดต่อกนัหลายสัปดาห์ หรือ
หลายๆ เดือน 
 บรูโน (Bruno, 1983 : 363) กล่าวถึงวธีิการพฒันาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไวด้งัน้ี 
 1. ใหข้อ้เสนอแนะหรือขอ้คิดโดยตรงซ่ึงการเสนอแนะน้ีอาจจะเป็นการเสนอแนะจาก
ผูอ่ื้นหรือตนเองแนะตนเองก็ไดว้ิธีการน้ีเป็นการให้ขอ้มูล ซ่ึงมีผลให้บุคคลเกิดก าลงัใจและสร้าง
ความภาคภูมิใจได ้
 2.  สร้างความส าเร็จให้กบัตนเองให้มากข้ึนการเพียรพยายามสร้างความส าเร็จเป็น
วิถีทางท่ีจะเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองแต่อย่างไรก็ตามการประสบความส าเร็จแต่เพียงอยา่งเดียว
ยงัไม่พอเพียงการท่ีบุคคลมีความสุขกบัชีวติก็เป็นส่ิงส าคญัดว้ยเช่นกนั 
 3.  การลดความคาดหวงัลงบา้งการลดความคาดหวงัลงโดยยงัสามารถคงในส่ิงท่ีคนตอ้งการ
ปรารถนาไวจ้ะเป็นหนทางท่ีช่วยใหบุ้คคลลดความสูญเสียและเศร้าโศกเสียใจนอ้ยลงได ้
 4.  เลิกประเมินค่าตนเองมนุษยน์ั้นเพียงแต่มีชีวิตอยู่ก็มีค่าแลว้จึงไม่มีค  าตอบส าหรับ
ค าถามท่ีวา่อะไรคือคุณค่าของฉนันัน่ก็หมายความวา่บุคคลควรเลิกประเมินค่าตนเองการเห็นคุณค่า
ในตนเองของบุคคลจะเพิ่มข้ึนถา้บุคคลเลิกตดัสินค่าของตนเอง 
 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้ สามารถเปล่ียนแปลงได้และ
พฒันาใหเกิดข้ึนไดจากประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ นกัจิตวิทยาไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองดงัต่อไปน้ี 
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 บรู๊ค (Brook, 1992 : 554 – 548) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของเด็กดงัน้ี 
 1.  พฒันาความรับผดิชอบและการใหค้วามช่วยเหลือต่อส่วนรวม 
 2.  เปิดโอกาสใหคิ้ดทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหา 
 3. เสริมสร้างวินยัในตนเองโดยการสร้างแนวทางปฏิบติัและค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมา 
 4.  ใหก้ารสนบัสนุน สร้างก าลงัใจและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในดา้นบวก 
 5.  ช่วยใหเ้ด็กรู้สึกยอมรับความลม้เหลวหรือความผดิพลาดไดด้ว้ยตนเอง 
 แซสซ่ี (Sassae, 1978 : 48) เสนอการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองดว้ยวธีิการดงัน้ี 
 1.  สร้างความมัน่ใจในตนเอง โดยพยายามนึกถึงความส าเร็จในวนัขา้งหนา้ของชีวติ 
 2.  ระลึกถึงงานท่ีตนท าไดส้ าเร็จแลว้ให้รางวลัเป็นสินน ้ าใจ หรือชมเชยตนเองหรือให้
ส่ิงท่ีมีความหมายแก่ตน เหล่าน้ีจะช่วยใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานท ามากข้ึน 
 3.  บนัทึกความส าเร็จท่ีไดรั้บ และส่ิงท่ีสามารถท าไดดี้เป็นเวลาติดต่อกนัหลายสัปดาห์ 
หรือหลายๆ เดือน 
 คูเปอร์ สมิธ (Gumey, 1988 : 27 – 28; citing Coopersmith, 1959) กล่าวว่าบุคคล
สามารถพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองไดด้ว้ยวธีิการดงัน้ี 
 1. ไดรั้บการนบัถือ การยอมรับ และการปฏิบติัตอบจากบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อตนเอง 
 2.  ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงมีผลท าให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายและมีผล
ต่อสถานภาพและต าแหน่งในสังคม 
 3.  มีการกระท าท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สอดคลอ้งกบัค่านิยมและความปรารถนาของตน 
 4.  มีลกัษณะการตอบสนองเม่ือไดรั้บการประเมิน 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ขวญัฤทยั อ่ิมสมโภช (2549) ศึกษาผลของศิลปะเพื่อการบ าบดัต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่า
ในตนเองของผูสู้งอายุ ในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค โดยเปรียบเทียบ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุ ในกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบดั และได้รับ
ขอ้มูลการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง กบัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุ ในกลุ่มท่ีได้รับ
ข้อมูลการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองเพียงอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็นผูสู้งอายุหญิงในศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ บา้นบางแค จ านวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผลการวิจัยสรุปว่า กิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบดัสามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอาย ุ
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 พวงชมพ ูอร่ามกุล (2549)  การวจิยัประกอบดว้ยกิจกรรมศิลปะ แบบส ารวจเด็กปัญญา
เลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กว่าความสามารถท่ีแทจ้ริง และแบบส ารวจการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลอง (One Group Pretest –Posttest Design) การวิเคราะห์ผลของขอ้มูลใชส้ถิติ 
ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปัญญาเลิศ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถ    
ท่ีแทจ้ริง โดยใชส้ถิติ The Wilcoxon Matched Pair Signed-Ranks Test ผลการวิจยัพบวา่ การเห็น
คุณค่าในตนเองของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริงจากการ
จดักิจกรรมศิลปศึกษาสูงข้ึนก่อนท าการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานการวิจยัซ่ึงกล่าวว่า เด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ี
แทจ้ริง ท่ีไดเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรมศิลปศึกษามีพฒันาการการเห็นคุณค่าในตนเองสูงข้ึนกวา่เดิม 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีสรุปได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองหมายถึงการท่ีบุคคลมี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองหรือมีความภาคภูมิใจในตนเองซ่ึงพิจารณาจากการประเมินคุณค่า
ตนเองในดา้นความสามารถความส าคญัความส าเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง รวมทั้งการสามารถ
ยอมรับการเห็นคุณค่าท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนมีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความนบัถือตนเองซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัอตัมโนทศัน์ (Self - Concept) ของแต่ละบุคคลเน่ืองจากการเห็นคุณค่าในตนเองมีพื้นฐานมาจาก
ความรู้สึกทีมีต่อตนเอง หรืออตัมโนทศัน์ (Self - Concept) ในบางแห่งจึงมีการใชค้  าทั้งสองร่วมกนั 
 
การจัดกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
 ความหมายแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
 โรเจอร์ (Rogers) (อา้งถึงใน ลกัขณา สิริวฒัน์, 2544 )ไดใ้ห้ความหมายของ “ตน” ไวว้า่ 
คือ การรับรู้และความเช่ือถือเก่ียวกบัตนเองแต่ละบุคคลโดยผา่นกระบวนการ “การมองตน” หรือท่ี
เรียกวา่อตัมโนทศัน์ (Self-concept) นั้นเอง ซ่ึงการตนท่ีแต่ละคนมองเห็นอาจจะเป็น (1) ตนคือใคร
หรือเป็นคนอยา่งไร (2) ตนตามขอ้เทจ็จริง และ (3) ตนตามอุดมคติหรือตนตามท่ีอยากเป็น  
 การเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลเป็นการประเมินอตัมโนทศัน์ของบุคคลซ่ึงไดแ้ก่
ความคิดความรู้สึก และเจตนคติท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ไดมี้ผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของตน 
(Self) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าของตนเองดงัน้ี ตนของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1.  อตัมโนทศัน์ (Self  Concept) หมายถึง ความคิดเก่ียวกบัตนเอง คิดวา่ตนเองเป็น
อยา่งไรเป็นส่วนของความคิดเก่ียวกบัภาพรวมของตน 
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 2.  การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นส่วนของความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง จากท่ี
เราคิดว่าเราเป็นอย่างไรจากนั้นก็จะประเมินคุณค่า เช่น ประเมินว่าความรู้สึกของตนเองมีคุณค่า
หรือไม่ น้ีเป็นส่วนของความมีคุณค่าในภาพรวมของตน เป็นตน้ (Siann, 1980 : 73) 
 นอกจากน้ี โลเวลน์ (Lovell, 1980 : 115 – 118) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของตนเองออกเป็น 
3 ส่วนคือ 
 1.  ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self Image) เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีปรากฏออกมาใน
ช่วงแรกของชีวติ ซ่ึงไดภ้าพลกัษณ์จากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะ บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว และ
เพื่อนๆ ตามล าดบั 
 2.  ตนในอุดมคติ (Idea Self) เป็นภาพท่ีบุคคลตอ้งการจะเป็นตนในอุดมคติ มีจุดเร่ิม
จากการท่ีมีบุคคลอ่ืนๆ เป็นแบบอย่าง และจะสร้างแบบของตนข้ึนมา (Model Self) เด็กเล็กจะมีผู ้
เป็นแบบอยา่งของตนเอง โดยเร่ิมจากบิดา มารดา หรือบุคคลใกลชิ้ด 
 3.  การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อตนในอุดมคติ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัในการตดัสินคุณค่าในตนเอง และเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งภาพลกัษณ์แห่งตนกบั
ตนในอุดมคติ ถา้มีความใกลเ้คียงกนัมากก็จะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง แต่ถา้มีความแตกต่างกนัมาก
ก็จะมีความเห็นคุณค่าในตนเองต ่า จะท าให้เป็นคนท่ีมีความวิตกกงัวลสูงมีความรู้สึกไม่ปลอดภยั
และมีสุขภาพจิตไม่ดี 
 แนวทางการจัดกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์จะเห็นไดว้่ามี
ความ สัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองไดด้งัน้ี 
 1.  การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีผอ่นคลายให้การรับฟังและยอมรับความคิดเห็น 
มีการเสริมแรงและใหก้ าลงัใจ นอกจากน้ีบรรยากาศท่ีผอ่นคลายอาจส่งเสริมไดโ้ดยการจดักิจกรรม
คลายเครียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความสงบและเกิดความสมดุลระหวา่งร่างกายและจิตใจ (เกียรติวรรณ 
อมาตยกุล, 2540 : 34– 37) 
 2.  เปิดโอกาสให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็น อภิปรายเหตุผล แนวคิดในผลงานของ
ตนเอง หรือท่ีมาของช้ินงาน เป็นการสะทอ้นความคิดและค่านิยมของตนเอง เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและเขา้ใจความคิดเห็นและค่านิยมของผูอ่ื้น 
 3. มีการตั้งเป้าหมายหรือคาดหวงัถึงวนัขา้งหนา้เพื่อให้เกิดการสร้างเป้าหมายในชีวิต
และอนาคตในความส าเสร็จของตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเองนอกจากน้ีการระลึกถึงงานท่ีท า
เสร็จแลว้เป็นการใหก้ าลงัใจแก่ตนเองและผูอ่ื้น ช่ืนชมในตวัเอง (Sasse, 1978:48) 
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 4.  มีการวิเคราะห์และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการแก้ปัญหาร่วมกนัในกิจกรรมกลุ่ม 
เรียนรู้สังคม ช่วยให้เกิดการเสนอแนะท าให้เกิดการยอมรับสภาพตามความเป็นจริง ดงัท่ี บรู๊ค 
(Brook, 1992 : 544 – 548) กล่าววา่ การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองจะช่วยให้เกิดความตระหนกั
และยอมรับความส าเร็จและยอมรับความลม้เหลวของตน 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัศิลปะตามแนวคิดแนวคิดอตัมโนทัศน์ 
 พวงชมพู อร่ามกุล (2549) การศึกษาวิเคราะห์ผลของการจดักิจกรรมศิลปศึกษาท่ีมีต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ี
แทจ้ริง  จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลของการจดักิจกรรมศิลปศึกษาท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแทจ้ริง แบบเจาะจง
จ านวน 8 คน มีระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชัว่โมงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยัประกอบดว้ยกิจกรรมศิลปะ เป็นการวิจยัเชิงทดลองเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริง
ผลการวิจยัพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่า
ความสามารถท่ีแทจ้ริงจากการจดักิจกรรมศิลปศึกษาสูงข้ึนก่อนท าการทดลอง  การเขา้ร่วมการจดั
กิจกรรมศิลปศึกษามีพฒันาการการเห็นคุณค่าในตนเองสูงข้ึนกวา่เดิม 
 คานธีชา บุญยาว (2555) ศึกษาการออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุในแต่ละช่วงวยักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัใน
ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุบา้นบางแคจ านวน 37 คน แบ่งผูสู้งอายุออกเป็น 4 ช่วงวยั 
ไดแ้ก่ 1) ผูสู้งอายุอายุ 60-69 ปี 2) ผูสู้งอายุอายุ 70-79 ปี 3) ผูสู้งอายุอายุ 80-89 ปี และ 4) ผูสู้งอายุ
อายุ 90-99 ปี ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรม
ศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายใุนแต่ละช่วงวยั จ  านวน 17 แผน ซ่ึงพฒันา
มาจากทฤษฏีกระบวนการท างานศิลปะของ John A. Michael ทฤษฏีการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
Coopersmith แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุทุกช่วงวยัหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง สรุปวา่กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถน าไปใชเ้พื่อ
เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุ ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัการจดั 
กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุให้ดีนั้น ผูส้อนตอ้งมีพื้นฐานความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของศิลปะการเห็นคุณค่าในตนเอง และสมรรถภาพของผูสู้งอายุเพื่อให้สามารถ
สร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสนใจ ของผูสู้งอายุบรรยากาศขณะปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะควรมีความสนุกสนานและเป็นกนัเองจะท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกผอ่นคลายกลา้แสดงความคิดเห็น
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ร่วมกันการจดันิทรรศการศิลปะมีความส าคญัมากเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจรู้สึกวา่ตนเองยงัมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 กลญัญู เพชราภรณ์ (2555) ศึกษาและเปรียบเทียบอตัมโนทศัน์หลายมิติของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัมโนทศัน์หลายมิติกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 400 คน 
โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบวดัอตัมโนทศัน์หลายมิติ 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
  1. นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัสมุทรปราการมีคะแนนอตัมโน
ทศัน์ดา้นครอบครัวสูงสุด และดา้นร่างกายกบัดา้นวชิาการต ่าสุด 
 2.  นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีคะแนนอตัมโนทศัน์ดา้นสังคม ดา้นความสามารถ 
ดา้นครอบครัวและดา้นร่างกายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05โดยท่ีนกัเรียนชายมี
คะแนน อตัมโนทศัน์ดา้นร่างกายสูงกวา่นกัเรียนหญิง และนกัเรียนหญิงมีคะแนนอตัมโนทศัน์ดา้น
สังคม ดา้นความสามารถ ดา้นครอบครัวและอตัมโนทศัน์โดยรวมสูงกวา่นกัเรียนชาย 
  3. นกัเรียนท่ีกลุ่มอายุต่างกนัมีคะแนนอตัมโนทศัน์ดา้นสังคมดา้นความสามารถดา้น
ความรู้สึกดา้นวิชาการและอตัมโนทศัน์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05
โดยกลุ่มอาย ุ15 ปี มีคะแนนอตัมโนทศัน์ดา้นความสามารถ ดา้นความรู้สึก ดา้นวชิาการ และอตัมโนทศัน์
โดยรวมสูงกวา่กลุ่มอาย ุ18 ปี  
 4. นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนัมีคะแนนอตัมโนทศัน์ดา้นสังคมดา้นความสามารถ
ดา้นความรู้สึกดา้นวิชาการและอตัมโนทศัน์โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนอตัมโนทศัน์ดา้นสังคม ดา้นความสามารถ ดา้นความรู้สึก 
ดา้นวชิาการ และอตัมโนทศัน์โดยรวมสูงกวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 5.  คะแนนอตัมโนทศัน์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ทุกดา้นยกเวน้ดา้นร่างกาย 
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวสรุปไดว้า่ อตัมโนทศัน์เป็นความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลท่ีมีต่อตนเองในทุกๆ ดา้นทั้งในดา้นบวกและดา้นลบการท่ีบุคคลมีอตัมโนทศัน์ต่างกนั
ส่งผลให้มีพฤติกรรมแตกต่างกนั โดยแต่ละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคลอ้งกบั 
อตัมโนทศัน์ของตนอตัมโนทศัน์เป็นกลไกส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการไปพร้อมกบั
การเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายและพฒันาการทางความสามารถแลว้ อตัมโนทศัน์ยงัเปล่ียนแปลง
ไปตามประสบการณ์ของแต่บุคคลเน่ืองจากการเห็นคุณค่าในตนเองมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกทีมี
ต่อตนเอง หรืออตัมโนทศัน์ (Self - Concept) ในบางแห่งจึงมีการใชค้  าทั้งสองร่วมกนั บุคคลท่ีมองเห็น
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คุณค่าในตนเองจะมองโลกในแง่ดี พึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองเป็น มีเป้าหมายในชีวิต ด าเนินชีวิตอยา่ง
มีความสุข ภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองเป็น และจะพยายามท าส่ิงท่ีตนเองสามารถท าไดใ้ห้ดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อจะส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
บกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน ท่ีจะจดักระบวนการและกิจกรรมท่ีจะใช่การมองตนเอง 
เห็นตนเอง เขา้ใจตนเอง รักตนเองและภูมิใจในตนเองให้มากข้ึน สร้างผลงานในกิจกรรมดว้ยความรู้สึก
ภูมิใจและภาคภูมิใจ เรียนรู้สังคมและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติในตนเอง และด ารงชีวิต
อยา่งมีความสุขต่อไปในอนาคต 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การศึกษาผลการใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม ในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1.  การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4.  วธีิการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
 5.  แผนการวจิยัและวธีิการด าเนินการวจิยั  
 6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 7.  การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3  
ท่ีเรียนรายวิชาทศันศิลป์  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
จ านวน 13  คนไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้เป็นห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
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 โดยมีขั้นตอนวธีิการดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ให้นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3  ท่ีเรียน
รายวิชาทัศนศิลป์  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
จ านวน 13 คน  ท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง  ผา่นส่ือวีดีโอภาษามือแบบประเมินการ
เห็นคุณค่าในตนเองของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน  จากนั้นตรวจให้คะแนนการ
เห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าช้ินงานก่อนเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิจาก
ช้ินงานก่อนเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
นั้นมีล่ามภาษามือ  เป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างผูส้อนกับนักเรียน ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนด
เกณฑ์ในการเลือกล่ามภาษามือ โดยก าหนดให้มีประสบการณ์ในการเป็นล่ามอยา่งนอ้ย 15 ปี และ
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการจดแจง้เป็นล่ามจากส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
(พก.) กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 ขั้นตอนท่ี 3 หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จากนั้น 
ท าการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัเรียน ผา่นส่ือวีดีโอภาษามือแบบประเมินการเห็นคุณค่า
ในตนเองของผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน      
 ขั้นตอนท่ี 4 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะประเมินช้ินงานหลังเรียนเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิจากช้ินงาน 
    ขั้นตอนท่ี 5 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ผูเ้รียนท าการประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมศิลปะ  โดยผ่านส่ือวีดีโอภาษามือแบบการประเมินความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมศิลปะตาม
แนวอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตน เอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตวัแปรตน้  คือ  กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน 
ตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ตวัแปรตาม   คือ  
 1.  การเห็นคุณค่าในของตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน รายวชิาทศันศิลป์  
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 3.  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  1.1 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง  เพื่อสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการจดั
กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  
  1.2   แผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์   เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 2. เคร่ืองมือในการประเมินในการวจัิย 
  2.1 แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิโดยมีส่ือวดีีโอภาษามือประกอบแบบประเมิน 
  2.2 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงานจากกิจกรรมศิลปะ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งผลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีส่ือวีดีโอภาษา
มือประกอบแบบประเมิน  
 3. เคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวจัิย 
  3.1 แบบตรวจคุณภาพแผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  3.2 แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ 
  3.3   แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงานจากกิจกรรม
ศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้  
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วธีิการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ  
 1. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
  เพื่อสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดักิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ผูว้จิยัน าแนวคิด  เก่ียวกบัเน้ือหาร่วมกบัการพิจารณากรอบความคิดในการวิจยัเร่ืองการใช้
กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน  
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามกรอบแนวคิด และ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั แบ่งออกเป็น  4  ประเด็น ดงัน้ี 
  1.  ประเด็นดา้นเน้ือหา 
  2.  ประเด็นดา้นการจดักิจกรรม 
  3.  ประเด็นดา้นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 
       4.  ประเด็นการจดัและประเมินผล 
  ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   ผูว้จิยัไดเ้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  1.1  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองตน้ โดยศึกษารายละเอียด ขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา ทฤษฎี  
งานวิจยั  และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
   1.2 ศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการสร้างเคร่ืองมือจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
   1.3 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคต์ามกรอบแนวคิดของการวจิยั 
  1.4 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
วตัถุประสงค ์
  1.5 สร้างขอ้ค าถามของสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  1.6 น าแบบสัมภาษณ์ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ประเด็นขอ้ค าถามครอบคลุม วตัถุประสงค ์และการใชค้  าใหถู้กตอ้ง แกไ้ขตามค าแนะน า 
  1.7 น าแบบสัมภาษณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล  
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  ภาพท่ี  2  ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
           

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยศึกษารายละเอียด  ขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา  ทฤษฎี  งานวจิยั  
และเอกสารต่างๆ 

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสร้างเคร่ืองมือจากต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค ์

สร้างขอ้ค าถามของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบ 
 

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า  

น าแบบสัมภาษณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
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 2.  แผนจัดการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดอัตมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ผูว้ิจยัออกแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีกระบวนการหลกัในการออกแบบ 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 ขั้นศึกษา  (Study) 
  2.2 ขั้นการวเิคราะห์ (Analyze) 
  2.3  ขั้นการออกแบบ (Design) 
  2.4  ขั้นการพฒันา (Develop) 
 
  2.1 ขั้นศึกษา (Study)  
   ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
แนวคิดอตัมโนทศัน์ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ิน  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เหมาะสม เช่น
ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดักิจกรรมดา้นส่ือในการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
  2.2 ขั้นการวเิคราะห์ (Analyze)  
   หลังจากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ การจดัการเรียนการสอนศิลปะท่ี
ประสานกิจกรรมท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ มุมมอง ความคิดท่ีจะเห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึนรวมทั้ง
สังเคราะห์และวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการจดักิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง  จ  านวน 3 ท่าน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา จากนั้น
น าผลการวิเคราะห์น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแยกออกเป็นกิจกรรมภายในชั้น
เรียน ซ่ึงทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนจะด าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดอตัมโนทศัน์  ท่ีจะส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดย
มีการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   2.2.1 การวเิคราะห์หลกัสูตร   
    ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีจินตนาการทางศิลปะ  
ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะ
ช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันา
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ส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มี
ทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกอย่าง
อิสระในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระส าคญั คือ วิชาทศันศิลป์   มีความรู้ความเข้าใจ
องคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้ งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  วเิคราะห์  วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์  
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1  ทศันศิลป์  
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์  
                       วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ 
                       อยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
ตารางท่ี 1  ตวัช้ีวดัตามแผนการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศกัราช 2551 
ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 
 

1. บรรยายส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ท่ี
เลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และ
หลกัการออกแบบ 

ทศันธาตุ หลกัการออกแบบใน
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วธีิการของ
ศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์ 

เทคนิควธีิการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

3. วเิคราะห์ และบรรยายวธีิการใช ้ทศันธาตุ 
และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ 

วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบ
ในการสร้างงานทศันศิลป์ 
 

4. มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่ง
นอ้ย  3  ประเภท 

การสร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล 
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ตารางท่ี 1  ตวัช้ีวดัตามแผนการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศกัราช 2551 (ต่อ) 
ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่างๆ ใน

การสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ
ออกแบบ 

การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ส่ือผสม 

6. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2  มิติ และ 3 มิติ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

การสร้างงานทศันศิลป์แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และ
จินตนาการ 

7. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ส่ือความหมาย
เป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และ
หลกัการออกแบบ 

การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 

8. วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา
และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเอง และ
ผูอ่ื้น หรือของศิลปิน 

การวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่า         
ในงานทศันศิลป์ 

9. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยาย     
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย 

การใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีหลากหลาย             
สร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 

12. ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์
และทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ 

การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 

11. เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนด
ข้ึนอยา่งเหมาะสม และน าไปจดันิทรรศการ 

การจดันิทรรศการ 

 
   2.2.2 วเิคราะห์ผูเ้รียน 
    1. การวเิคราะห์ดา้นกายภาพ   
      กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี  3   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  จ านวน  13  คน มีระดบัการสูญเสียการได้ยิน 
ระดบัท่ี 4 อยท่ีู  90 เดซิเบลข้ึนไป  (Profound Hearing Loss) เป็นผูสู้ญเสียการไดย้ินตั้งแต่ก าเนิด  
ท าให้พูดไม่ได้ หรือมีโอกาสพูดได้น้อยไม่สามารถเขา้ใจในการพูด ท าให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนั 
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    2. ดา้นการส่ือสาร 
     กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 ใช้ภาษามือในการส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ดงันั้นในการจดักิจกรรมต่างๆ
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  มีการใชล่้ามภาษามือเขา้มาช่วยเป็นส่ือกลาง เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหา
สาระของการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกนั     
    3. ดา้นพฤติกรรม 
     นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี  3  เป็นช่วงวยัรุ่นตอนตน้  ตอ้งการความ
เขา้ใจ  ตอ้งการการตอบรับจากบุคคลอ่ืนๆ และเป็นช่วงวยัท่ีมีปัญหาทางอารมณ์มากกว่าเด็กปกติ  
เพราะตอ้งการการส่ือสารท่ีเขา้ใจในความคิด  ความรู้สึก  และยงัขาดความมัน่ใจในตวัเอง ไม่กลา้
แสดงออกมากนัก เพราะไม่แน่ใจในส่ิงท่ีถูกผิดตอ้งมีคนแนะน า อาจจะท าในส่ิงท่ีผิดโดยไม่ได้
ตั้งใจ ไม่รู้จกัวิธีการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์จึงตอ้งมีการจดักิจกรรมให้ทดลองให้คน้หาตนเอง 
แสดงความเป็นตนเองออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
   2.2.3 วเิคราะห์จากการสัมภาษณ์ 
    จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดักิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ผูว้จิยัน าแนวคิด  เก่ียวกบัเน้ือหาร่วมกบัการพิจารณากรอบความคิดในการ
วิจยัเร่ืองการใช้กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ มาสร้างเป็นแผนกิจกรรมศิลปะ ตามแนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดยผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแผนตาม
กรอบแนวคิด จากแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง มีขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน พบว่าควรใช้
ถอ้ยค าท่ีเรียบง่ายต่อความเขา้ใจ ไม่ซับซ้อน ล าดบัเร่ืองราวเป็นขั้นตอน มีตวัอย่างเป็นรูปธรรม มี
การทบทวนหรือถามทวนเสมอวา่เขา้ใจหรือไม่ อยา่งไร เน้ือหาตอ้งเรียบง่าย เป็นรูปธรรม ควรมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเป็นภาพหรือภาพเคล่ือนไหว สามารถดูซ ้ าได ้ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เป็นไปแบบธรรชาติไม่มีกฎเกณฑ์มากนัก  เน้นให้นกัเรียนสังเกต
จากส่ิงรอบตวั เอามาเช่ือมโยงกบัเน้ือหา  และในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยเน้นให้เปรียบเทียบกบัตนเอง มองตนเอง หาขอ้ผิดพลาดของตนเองเพื่อน าไปแกไ้ข ปรับปรุง
หรือพฒันาตนเองใหดี้มากข้ึนต่อไป 
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   2.2.4 วเิคราะห์ภาระงาน 
    การวิเคราะห์เน้ือหาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาทศันศิลป์ 
และตวัช้ีวดัระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาสามารถแบ่งเน้ือหาการเรียนรู้ออกเป็นหน่วย
การเรียนรู้ดงัน้ี 
    1. ทศันธาตุ ในส่ิงแวดลอ้ม 
    2. การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานส่ือผสม 
    3.  สร้างงานทศันศิลป์แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ   
    4. การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคนิคต่างๆ 
    5. การจดันิทรรศการ 
 

โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 1 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 10 สัปดาห์ ดงัน้ี 
สัปดาห์ท่ี  10 - 19  จดักิจกรรมการเรียนแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง 2551  
 

สัปดาห์ท่ี 10  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
กิจกรรม  : ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
เน้ือหาสาระ :  พฒันาการเรียนรู้ทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การจดัองค์ประกอบ โดยให้
ออกแบบช่ือของตนเองเป็นตวัอกัษร ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่วา่
เราจะไม่ใช่คนท่ีเด่นดงั แต่เราก็ไม่ไดต่้างจากใคร  
 

สัปดาห์ท่ี  11  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
กิจกรรม  :   ฉนัคือฉนั 
เน้ือหาสาระ:  พฒันาการเรียนรู้ทางทศันธาตุ เส้น รูปร่างรูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบภาพของ
ตนเอง ในเร่ืองความเช่ือมัน่ในตนเอง  โดยการวาดภาพตนเองตามจินตนาการ ส ารวจตนเองดา้น
ร่างกาย  บุคลิกภาพ หนา้ตา ลกัษณะเด่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเอง 
 

สัปดาห์ท่ี  12  เทคนิควธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรม  : ดว้ยสองมือเรา 
เน้ือหาสาระ : พฒันาการเรียนรู้เร่ืองรูปร่าง รูปทรง สีในธรรมชาติ  โดยการใชมื้อท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของร่างกายท่ีส าคญั แมจ้ะมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ก็ยงัมีสองมืออยา่งคนอ่ืนๆ โดยใชมื้อทั้ง
สองขา้งน ามาวางร่างภาพมือตนเอง จากนั้นแบ่งสีตามจินตนาการและระบายสี จากการเรียนรู้ทฤษฏี
สี เร่ืองสีวรรณะร้อน วรรณะเยน็โดยแบ่งสีเป็น วรรณะร้อนหน่ึงขา้ง วรรณะเยน็หน่ึงขา้ง  
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สัปดาห์ท่ี  13   การวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ 
กิจกรรม :  ครอบครัวของฉนั 
เน้ือหาสาระ : พฒันาการเรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ ใชก้ารสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ภาพครอบครัว
ของฉนัสถาบนัครอบครัวท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในชีวติ ใชเ้ทคนิคสร้างสรรคเ์ป็นสีน ้า  
 

สัปดาห์ท่ี  14  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 
กิจกรรม  :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
เน้ือหาสาระ :  พฒันาการเรียนรู้ด้านงาน 3 มิติ  หรืองานประติมากรรมสร้างสรรค์ รูปทรงตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่จ  ากดัความคิด กรอบแนวคิด ปล่อยใจไปกบัการป้ันดินให้เป็น
รูปทรงตามท่ีใจตอ้งการ เหมือนการคิดฝันอยา่งอิสระไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ 
 

สัปดาห์ท่ี  15  วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรม  : หนา้กากแสนสวย 
เน้ือหาสาระ :  พฒันาการเรียนรู้ทางดา้นการออกแบบ ในเร่ืองความเช่ือมัน่ในตนเอง แมว้า่หนา้ตา
จะสวยงามขนาดไหนมนัก็แค่ส่ิงเสริมตกแต่งข้ึนมา  โดยให้นกัเรียนออกแบบ และตกแต่งหนา้กาก
งานแฟนซีตามจินตนาการ โดยการระบายสี สร้างสรรค์ 
 

สัปดาห์ท่ี  16  การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรม : กรอบรูปเพื่อนรัก 
เน้ือหาสาระ :  พฒันาการเรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ ใช้การสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์ กรอบรูปจาก
กระดาษลงั ซ่ึงวสัดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการ โดยกรอบรูปใส่รูป
เพื่อนๆ ในห้องเรียน รูปเพื่อนท่ีหอนอน โดยให้แบ่งกลุ่ม 3-4 คน ในการท าช้ินงานกรอบรูป สร้าง
กลุ่มสังคมในตนเองดา้นสังคมเพื่อน ท่ีไม่ใช่มีแค่เราเพียงคนเดียวเรียนรู้คนท่ีหลากหลายท่ีอาศยัอยู่
ร่วมกนัในสังคม  
 

สัปดาห์ท่ี  17  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ  2  มิติ  และ 3  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 
กิจกรรม :  ซุปเปอร์สตาร์ 
เน้ือหาสาระ : หลกัการออกแบบ ใชก้ารสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงวสัดุ
เหลือใช้ โดยแบ่งกลุ่ม 3-4 คน ให้สวมใส่ได้จริง ตกแต่งเป็นชุดแต่งกาย ตามจินตนาการ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยไม่จ  ากดัความคิด กรอบแนวคิด จากกนั้นให้ออกมาเดินแฟชัน่โชวห์น้าห้องเรียน 
สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  
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สัปดาห์ท่ี  18    การใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีหลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 
กิจกรรม :  บนัไดชีวติ 
เน้ือหาสาระ :  พฒันาการเรียนรู้การจดัองค์ประกอบ ใช้การสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ เกมบนัไดงู 
โดยให้รายละเอียดของเกมเป็นการคิดฝันอนาคต การวางแผนชีวิต  การศึกษา หรือการประกอบอาชีพ 
มาสร้างสรรค์ ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการ สามารถบูรณาการเป็นเกมส์และการค านวณ วิชา
คณิตศาสตร์ เสริมสร้างกลุ่มสังคมในตนเองดา้นสังคมเพื่อน ให้เกิดความคิดช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
ต่อไปในอนาคต 
 

สัปดาห์ท่ี  19   การจดันิทรรศการ 
กิจกรรม  : ความภาคภูมิใจของฉนั 
เน้ือหาสาระ : จดัให้มีการจดันิทรรศการการผลงานของตนเองท่ีไดส้ร้างสรรคม์า โดยคดัเลือกช้ินงาน
ท่ีตนเองชอบมากท่ีสุดมาจดัแสดงผลงานสู่สาธารณะ ให้เพื่อน รุ่นพี่  รุ่นน้อง ครู บุคลากรใน 
โรงเรียนช่ืนชมผลงาน สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในตนเอง  เช่ือมัน่และ
เห็นความส าคญัในตนเองมากข้ึน  
   2.2.5 การวเิคราะห์ประเมินผล 
       1. แบบตรวจประเมินคุณภาพแผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
เพื ่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเ รียนที ่มีความบกพร่องทางการไดย้ ิน   ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  ที่สอดคล้องต่อตามแนวคิดอตัมโนทศัน์และเพื่อพฒันาต่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ 
    2.  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากแบบส ารวจการเห็นคุณค่าในตนเอง แปลและปรับปรุงมา
จาก คูเปอร์สมิธ (รัศมี โพนเมืองหลา้, 2543 : 102 – 107) 
    3. แบบตรวจประเมินคุณภาพเคร่ืองมือประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง การไดย้ิน โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 
และปรับปรุงแกไ้ขจึงน ามาใชก้บันกัเรียนท่ีจะท าการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
    4.  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน โดยผู ้วิจ ัยได้
พฒันาข้ึน 
    5. แบบตรวจประเมินคุณภาพเคร่ืองมือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากช้ินงาน โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมินคุณภาพเคร่ืองมือ และปรับปรุงแกไ้ขจึงน ามาใชก้บั
นกัเรียนท่ีจะท าการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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    6. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากท ากิจกรรม
ศิลปะตามแนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
  2.3 ขั้นการออกแบบ (Design)  
   การออกแบบการจดัการเรียนการสอนเป็นการก าหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ดา้น
ศิลปะ ในรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยั
ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  ท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
   การออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนตามแนวอตัมโนทศัน์ โดย ซาล 
(Sasse, 1978) เสนอวธีิการเสริมสร้างความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเอง ดงัน้ี  
   2.3.1 สร้างเสริมความมัน่ใจ โดยค านึงความส าเร็จขา้งหนา้ในชีวติ 
   2.3.2 ระลึกถึงตนเองเม่ือสามารถท างานลุล่วงไปด้วยดี ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้
เกิดความรู้ท่ี ต่องานท่ีเราท ามากข้ึน ซ่ึงแน่นอนท่ีสุดยอ่มส่งผลต่อการมีคุณค่าในตน 
   2.3.3 สะสมบนัทึกความส าเร็จ เป็นสมุดบนัทึกหรือส่ิงท่ีเราไดท้  าติดต่อกนัมา
เป็นหลายสัปดาห์หลายเดือน โดยอาจจะเป็นความส าเร็จในโครงการต่างๆท่ีมีความส าคญัส าหรับ
ตน ผูว้จิยัน าการจดัการเรียนการสอนท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการออกแบบ  
   ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนใหค้รบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 
ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
10 เร่ือง : ทศันธาตุ หลกัการ

ออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 
กจิกรรม : ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
เนือ้หาสาระ: พฒันาการเรียนรู้
ทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี  การจดัองคป์ระกอบ   
โดยใหอ้อกแบบช่ือของ  

1. ผูส้อนแนะน ารายวชิา การ
เรียนการสอน 
2. การประเมินผลการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ก่อนเรียน 
3. ผูส้อนถามนกัเรียน วา่ช่ืน
ชอบดาราศิลปิน คนไหน
ยกตวัอยา่งดารา ศิลปินดงัท่ีมี
ช่ือเสียงและ พดูถึงช่ือของแต่ละ 

สร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง หาความหมาย
ของตนเองวา่ช่ือเรา
หมายความอยา่งไร  
หาเหตุผลท่ีมาของ 
ช่ือและตวัตน เรียนรู้
ตวัตนของตนเองมากข้ึน 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
 ตนเองเป็นตัวอักษรภาษา 

ไทยหรือภาษาองักฤษ  
 วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ    
2. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรมสร้าง 
สรรคง์านศิลปะ 
 

คนยกตวัอยา่งเพื่อนแลว้
สอบถามความหมายของช่ือแต่
ละคน และช่ืนชมความเป็น
ตวัตนของตนเองใหค้นอ่ืนฟัง 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
4. ผูส้อนบรรยาย ความรู้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เร่ืองเส้น 
รูปร่าง รูปทรง สีและการจดั
องคป์ระกอบ  
5. ผูส้อนใหน้กัเรียนออกแบบ
ช่ืออกัษรของตวัเอง โดยใชห้ลกั
ทศันธาตุ หลกัการออกแบบ ใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน (ขั้น
ระลึกถึงตนเอง) 
6. วาดภาพระบายสีตามท่ีตนเอง
ออกแบบ 
7. นกัเรียนน าผลงานออกมา 
อภิปรายดว้ยภาษามือหนา้ชั้น 
เรียนและอธิบายความหมายของ
ช่ือตนเองให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง 
(ขั้นสะสมบนัทึกความ ส าเร็จ) 
8. ผูส้อนสรุปกิจกรรมวา่ทุกคน
มีความหมายในตนเอง ไม่วา่จะ
เป็นช่ือหรือตวัตน ในตนเอง 
(วธีิการสอนแบบบรรยาย พดู
แนะน า  ผูเ้รียน ถาม – ตอบ
เพิ่มเติม และการปฏิบติั) 

ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองเห็นคุณค่า
ในตนเอง 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
11 เ ร่ือง : ทัศนธาตุ หลักการ

ออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 
กจิกรรม : ฉนัคือฉนั 
เนือ้หาสาระ: พฒันาการ
เรียนรู้ทางทศันธาตุ เส้น
รูปร่างรูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบภาพ 
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ    
2. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรม 

1. ผูส้อนถามถึงตวัตนของ
ตนเอง วา่มีบุคลิกภาพแบบไหน 
เช่น เรียบร้อย อ่อนหวาน 
เขม้แขง็ ฯลฯ 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
2. ผูส้อนบรรยาย เน้ือหาทาง
ทศันธาตุ เส้น รูปร่างรูปทรง สี  
การจดัองคป์ระกอบภาพ 
3. ใหน้กัเรียนวาดภาพตวัเอง
จากบุคลิกภาพของตน 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
4. น าผลงานส าเร็จออกมา
อภิปรายดว้ยภาษามือร่วมกนั
หนา้ชั้นเรียนและบอกลกัษณะ
เด่นของตนเอง 
(ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 
5. ผูส้อนสรุปกิจกรรมวา่เราจะ
ไม่ใช่คนท่ีเด่นดงั เราก็มีหนา้ตา 
ลกัษณะเด่นในตนเอง 
(วธีิการสอนแบบบรรยาย พดู
แนะน า  ผูเ้รียน ถาม – ตอบ
เพิ่มเติม และการปฏิบติั) 

สร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ไม่วา่เราจะไม่ใช้
คนท่ีเด่นดงั แต่เราก็
ไม่ไดต่้างจากใคร 
จากนั้นส ารวจหาจุดเด่น
ของหนา้ตา ลกัษณะเด่น
ในตนเองเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองเห็นคุณค่า
ในตนเอง 

12 เร่ือง : เทคนิควธีิการของ  
ศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
กจิกรรม : ดว้ยสองมือเรา 
 

1. ผูส้อนบรรยาย เร่ืองร่างกายท่ี
สมบรูณ์  มีสองมือ สองขา 
ร่างกายแขง็แรง สมบรูณ์ 
 (ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
2. ผูส้อนบรรยาย เน้ือหาทาง 

เร่ืองความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  เรายงัมีอวยัวะ
ทางร่างกายครบสมบรูณ์
ไม่ต่างจากใคร ก็ยงัมี
สองมืออยา่งคนอ่ืน 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 

 เนือ้หาสาระ : พฒันาการเรียนรู้
เร่ืองรูปร่าง รูปทรง  
สีในธรรมชาติ   เรียนรู้
ทฤษฎีสี เร่ืองสีวรรณะร้อน 
วรรณะเยน็  
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองเรียนรู้ทฤษฎีสี
เร่ืองสีวรรณะร้อน 
วรรณะยน็ 
2. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรม
สร้างสรรคง์านศิลปะ 

ทศันธาตุ เร่ืองสี  สีวรรณะร้อน 
สีวรรณะเยน็  
3. ใหน้กัเรียนใชมื้อท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของร่างกายโดยแบ่งสีเป็น 
วรรณะร้อนหน่ึงขา้ง วรรณะ
เยน็หน่ึงขา้ง โดยร่างภาพจาก
แขนทั้งสองขา้งของตนเอง และ
ระบายสีแบ่งช่องตามอิสระ และ
ระบายสีวรรณะร้อน  และ
วรรณะเยน็คนละขา้ง ทั้งสอง
ขา้ง (ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
4. น าผลงานส าเร็จออกมา
อภิปรายดว้ยภาษามือร่วมกนั
หนา้ชั้นเรียน 
 (ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 
5. ผูส้อนสรุปกิจกรรมการภูมิใจ
ในร่างกายของตนเองท่ี
ครบถว้น ไม่ไดแ้ตกต่างจากคน
ปกติ สามารถท าอะไรไดด้ว้ย
สองมือเช่นกนั 
(วธีิการสอนแบบบรรยาย พดู
แนะน า  ผูเ้รียน ถาม – ตอบ
เพิ่มเติม และการปฏิบติั) 

ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3.แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองการเห็น
คุณค่าในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 เร่ือง : การวเิคราะห์รูปแบบ 
เน้ือหา และคุณค่าในงาน
ทศันศิลป์ 
 

1. ผูส้อนพดูถึงความหมายของ
ครอบครัว ท่ีอาจจะไม่ใช่พอ่แม่ 
อาจจะเป็นผูท่ี้เล้ียงดู เรามาคน 

สถาบนัครอบครัวท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดในชีวติ  
สร้างตวัตนของเรามา  
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
 กจิกรรม :  ครอบครัวของฉนั 

เนือ้หาสาระ : พฒันาการ
เรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ 
ใชก้ารสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ ภาพครอบครัว
ของฉนั  
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน  
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ    
2. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรม
สร้างสรรคง์านศิลปะ 
 

ท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนัท่ีเรา
รัก ท่ีเขารักและห่วงใยเรา ดูแล
เราตลอดมาคือค าวา่ครอบครัว 
2. ผูส้อนถามนกัเรียนถึง
ครอบครัวของตนเอง เล่าสู่กนั
ฟังใหค้รูและเพื่อนฟัง 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
3. ผูส้อนบรรยาย เน้ือหาทาง
ทศันธาตุ เส้น รูปร่างรูปทรง สี  
การจดัองคป์ระกอบภาพ 
4. ใหน้กัเรียนวาดภาพ
ครอบครัวของตนเอง โดยใช้
หลกัการจดัองคป์ระกอบของ
ภาพ ระบายสีชอลก์ 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
5. นกัเรียนน าผลงานออกมา
อภิปรายดว้ยภาษามือหนา้ชั้นเรียน 
ถึงครอบครัวของตนเองตามภาพ
(ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 
6. ผูส้อนสรุปกิจกรรมวาดภาพ
รูปครอบครัว ถึงแมค้รอบครัว
ใครท่ีไม่สมบรูณ์ ก็ไม่ได้
หมายความวา่ไม่มีครอบครัว  
คนท่ีดูแลเรา รักและเป็นห่วง 
เราคือคนในครอบครัว เราก็คือ
ส่วนหน่ึงในครอบครัวนั้นๆ 

เป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ถึง
จะมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ  แต่ก็ไม่ใช่
อุปสรรค ในการด ารงชีวติ 
ความรักของครอบครัวท่ี
ใหต้วัเรา เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ในชีวติ 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติการมอง
ตนเองการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
   14 เร่ือง : การสร้างงานทศันศิลป์

แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
จินตนาการ 
กจิกรรม : ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
เนือ้หาสาระ : พฒันาการ
เรียนรู้ดา้นงาน 3 มิติ  หรือ
งานประติมากรรมสร้างสรรค ์
รูปทรงตามจินตนาการ  
อยา่งสร้างสรรค ์โดยไม่จ  ากดั
ความคิด กรอบแนวคิด 
ปล่อยใจไปกบัการป้ันดินให้
เป็นรูปทรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความดีงามตามท่ีจินตนาการ 
เหมือนการคิดฝันอยา่งอิสระ
ไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ 
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองงานป้ัน 3 มิติ 
2. นกัเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์งานป้ันได ้
3. นกัเรียนสร้างสรรคง์าน
ป้ันไดอ้ยา่งสวยงาม  
4. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรม
สร้างสรรคง์านศิลปะ 

1.ผูส้อนถามค าถามนกัเรียนเพื่อ
กระตุน้ความคิดใหน้กัเรียนพูด
ถึงวา่เราไดท้  าประโยชน์กบั
ตนเอง แลว้บา้ง 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
2. ผูส้อนยกตวัอยา่งงานป้ัน
ภาชนะดินเผา สามารถเป็น
ประโยชน์ในการใส่ส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆ เป็นวธีิการสร้าง
งานง่ายๆ ใหเ้ป็นประโยชน์กบั
ตนเองและผูอ่ื้นได ้
3. ผูส้อนอธิบายวสัดุ อุปกรณ์
งานป้ันดิน บรรยาย วธีิการ 
4. นกัเรียนปฏิบติังานป้ันดิน
เป็นรูปทรงท่ีสามารถใส่ของ
หรือ เคร่ืองใชต่้างๆได ้
5. น าผลงานมาอภิปรายดว้ย
ภาษามือหนา้ชั้นเรียนร่วมกนั 
6. ผูส้อนสรุปผลงานท่ีท าวา่มี
ประโยชน์อยา่งไร มีคุณค่า และ
สวยงาม สร้างความรู้สึกภูมิใจ
ในส่ิงท่ีตนเองท าใหเ้กิด
ประโยชน์ในชีวิตตนเอง และ  
ผูอ่ื้นได ้ถา้น าไปมอบใหแ้ก่ใคร 
6. ทิ้งผลงานไวใ้หแ้หง้และน า
ผลงานไปเผา เป็น 

การคิดสร้างสรรค์ 
อยา่งอิสระ แสดงถึง
ความดีงามภายในจิตใจ
ของทุกคนควรมีใน
ตนเอง เพราะความดีจะ
ท าใหผู้อ่ื้นรักและเห็น
คุณค่าในตวัเรา  คนไม่ดี
เท่านั้นท่ีไม่มีใครสนใจ 
ตระหนกัถึงความดีงาม 
ในชีวติ 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองการเห็น
คุณค่าในตนเอง 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 2. การ
สังเกตการฝึกปฏิบติัของ
นกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองการเห็น
คุณค่าในตนเอง และส่ิง
รอบตวั 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
  เคร่ืองป้ันดินเผา  สามารถเก็บ

ผลงานไวไ้ดน้าน ใหคื้นกลบัแก่
นกัเรียนเป็นผลงานของตนเอง 
(ขั้นสะสมบนัทึกความ ส าเร็จ) 
(วธีิการสอนแบบสาธิต 
และการปฏิบติั) 

 

15 เร่ือง : วธีิการใชท้ศันธาตุ
และหลกัการออกแบบใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 
กจิกรรม : หนา้กากแสนสวย 
เนือ้หาสาระ : พฒันาการ
เรียนรู้ทางดา้นการออกแบบ 
โดยใหน้กัเรียนออกแบบ 
และตกแต่งหนา้กากงาน
แฟนซีตามจินตนาการ 
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองหลกัการออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถ
สร้างสรรคง์านทางดา้น
ออกแบบไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
ในรูปแบบของตนเอง 
3. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรม
สร้างสรรคง์านศิลปะ 

1. ผูส้อนถามถึงความรู้สึก
ดา้นหนา้ของตนเอง ท่ีมีต่อตนเอง
วา่มีหนา้ตาเป็นเช่นไร หล่อ 
สวย น่ารัก ข้ีเหล่ น่าเกลียด ฯลฯ  
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
2. ผูส้อนบรรยายการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ และ เน้ือหาเก่ียวกบั
หลกัการออกแบบ  
3. นกัเรียนท าการออกแบบ
หนา้กากของตนเอง โดยร่าง
ภาพลงบนกระดาษแขง็ 
4. วาดภาพร่างลงบนกระดาษ
แขง็ ตดัหนา้กากออกมา ร้อย
ดว้ยยางรัด ทั้งสองขา้ง และ
ระบายสีตกแต่งใหส้วยงาม 
5. น าผลงานมาอภิปรายดว้ย
ภาษามือหนา้ชั้นเรียนร่วมกนั 
(ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 
6. ผูส้อนสรุปกิจกรรมความงาม
ท่ีตกแต่งบนหนา้กากท่ีไม่ใช่ 

เร่ืองความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง แมว้า่หนา้ตาใน
หนา้กากจะสวยงาม
ขนาดไหนมนัก็แค่ส่ิง
เสริมตกแต่งข้ึนมา  ไม่ใช่
ของจริง ส่ิงแทจ้ริง คือ 
จิตใจภายในของตนเองท่ี
ดีงาม 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองการเห็น
คุณค่าในตนเอง 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
  ของจริงความงามในจิตใจท่ี

ดีกวา่หนา้ตา 
(วธีิการสอนแบบบรรยาย พดู
แนะน า   และการปฏิบติั) 

 

16 เร่ือง : การประยกุตใ์ช ้
ทศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 
กจิกรรม : กรอบรูปเพื่อนรัก 
 กรอบรูปเพื่อนรัก 
เนือ้หาสาระ : พฒันาการ
เรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ 
ใชก้ารสร้างสรรคส่ิ์ง ประ 
ดิษฐ ์กรอบรูปจากกระดาษ
ลงั ซ่ึงวสัดุเหลือใชม้า
สร้างสรรคต์กแต่งลวดลาย 
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ 
 2. นกัเรียนสามารถใชว้สัดุ 
อุปกรณ์งานประดิษฐ์  
3. น าส่ิงเหลือใชม้าท าใหเ้กิด
ประโยชน์    
4. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรมสร้างสรรค ์
งานศิลปะ 

1.ผูส้อนพดูคุยเก่ียวกบัสังคม
เพื่อน ครอบครัว พี่นอ้งใน
โรงเรียน ท่ีพบเจอกนัตั้งแต่เด็ก 
และเจอกนัตลอดเวลา 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
2. ผูส้อนแนะน าวสัดุ อุปกรณ์ 
ในการท างานประดิษฐ์ 
(สอนแบบสาธิต) 
3. แบ่งกลุ่มนกัเรียน 3-4 คน 
4. นกัเรียนปฏิบติัการประดิษฐ์
กรอบรูปจากกระดาษลงั  
5. นกัเรียนตกแต่งในสวยงาม
ดว้ยสีชอลก์ หรือสีโปสเตอร์ 
ตามจินตนาการ 
6. น ารูปถ่ายเพื่อนในกลุ่มใส่ใน
กรอบรูป ท่ีสมาชิกในกลุ่มท า
ร่วมกนั 
7. นกัเรียนน าผลงานของกลุ่ม
ออกมาหนา้ชั้นเรียน  
(ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 

ผูส้อนกระตุน้ในเร่ือง
สังคมในตนเองดา้น
สังคมเพื่อน ท่ีไม่ใช่มีแค่
เราเพียงคนเดียวในโลก
ใบน้ี  ยงัมีสังคมรอบตวั
เราท่ีดี 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองการเห็น
คุณค่าในตนเอง และส่ิง
รอบตวั 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 

17 เร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์
ดา้นการออกแบบ  
กจิกรรม :  ซุปเปอร์สตาร์ 
เนื้อหาสาระ : เรียนรู้ดา้นงาน 
ออกแบบ  ใชก้ารสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐจ์ากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์หรือวสัดุเหลือใช้ 
วตัถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ 
เขา้ใจเร่ืองงานออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์สร้างสรรคง์าน
ศิลปะได ้
3. นกัเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จากกิจกรรม
สร้างสรรคง์านศิลปะ 
 

1. ผูส้อนใหดู้ส่ือทาง
อินเตอร์เน็ตในการประดิษฐ์ชุด
จากการดาษหนงัสือพิมพ ์และ
เดินแฟชัน่โชว ์
2. ผูส้อนอธิบายหลกัการแบบ 
ความสมดุล ความมีเอกภาพ 
3. ผูส้อนแนะน าวสัดุอุปกรณ์ 
การท างาน เช่น กระดาษ
หนงัสือพิมพ ์กรรไกร มีด กาว 
แมค็เยบ็กระดาษ 
4. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน 
ออกแบบชุดดว้ยกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์และลงมือ
สร้างสรรค ์
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
5. ใหน้กัเรียนน าผลงานของ
ตนเองมาสวมใส่ และออกมา
เดินแฟชัน่โชวใ์ห้เพื่อนร่วมชั้นดู 
 (ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 

เห็นคุณค่าในส่ิงของจาก
ท่ีตนเองสร้างสรรค ์และ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง
ในชีวติประจ าวนั เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
3. แนวคิดทศันคติ 
การมองตนเองการเห็น
คุณค่าในตนเอง 

18 เร่ือง  การใชเ้ทคนิค วธีิการ
ท่ีหลากหลายสร้างงาน
ทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 
กจิกรรม :  บนัไดชีวติ 
เนือ้หาสาระ : พฒันาการ
เรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ 
ใชก้ารสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ ์เกมบนัไดงู  

1. ผูส้อนพดูถึงการด าเนินชีวิต 
จากเกิดมาเป็นเด็ก จนตอนน้ี
เป็นวยัรุ่น เรียนจากอนุบาล 
จนถึงระดบัชั้น ม.3 มีล าดบัเป็น
อยา่งไร เปรียบเทียบกนับนัได 
เดินไปเร่ือยๆ 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
 

เป็นการคิดฝันอนาคต 
การวางแผนชีวติ การศึกษา 
หรือการประกอบอาชีพ 
มาสร้างสรรค ์ตกแต่ง
ลวดลายตามจินตนาการ
สามารถบรูณาการเป็น
เกมส์และการค านวณ 
วชิาคณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
 วตัถุประสงค์การจัดเรียน

การสอน  
1. นกัเรียนมีความรู้ ทฤษฎี
การออกแบบ  
2. นกัเรียนสามารถก าหนด
แนวคิดสร้างสรรค ์(Creative 
Thinking) การเลือกใชสี้  
การใชต้วัอกัษร การจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์   
 3. นกัเรียนเห็นคุณค่าในตน 
เอง จากกิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะ 

2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา  วธีิการ
ท าเกมบนัไดงูอธิบาย การเล่น
เกมบนัไดงู จากนั้นแบ่งกลุ่ม
นกัเรียน ออกเป็นกลุ่มยอ่ย  
กลุ่มๆ ละ 3 คน  
3. ผูส้อนใหโ้จทย ์ฝึกการคิดฝัน
อนาคต เร่ืองบนัไดชีวติ  
เนน้ดา้นแนวคิดสร้างสรรค ์ 
การเลือกใชสี้ การใชต้วัอกัษร 
การจดัวางองคป์ระกอบศิลป์  
4. นกัเรียนร่วมกนัในกลุ่มระดม
สมองท าความเขา้ใจในโจทยท่ี์
ไดรั้บ 
5. ใหน้กัเรียนเร่ิมวาดรูปร่าง  
ออกแบบเกมบนัไดงู ของ
ตนเอง และจดัวางอยา่ง
เหมาะสม (โดย ครูใหค้  าปรึกษา 
เสนอแนะ ) 
6. นกัเรียน ระบายสีตกแต่ง
ผลงานของกลุ่มร่วมกนั 
7. นกัเรียนกลบัเป็นการบา้นเพื่อ
เก็บรายละเอียดใหส้วยงาม 
8. ผูส้อนใหผู้เ้รียนอภิปรายหนา้
ชั้นเรียนในชัว่โมงถดัไป 
ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมห้อง 
(ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 

เสริมสร้างกลุ่มสังคมใน
ตนเองดา้นสังคมเพื่อน 
ใหเ้กิดความคิดช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัต่อไปในอนาคต 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเร่ือง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียน แนวคิดตามอตัมโนทัศน์ 
19 เร่ือง  การจดันิทรรศการ 

กิจกรรม : ความภาคภูมิใจ
ของฉนั 
เนือ้หาสาระ : จดัให้มีการจดั
นิท รรศก า รผล ง านขอ ง
ตนเองท่ีได้สร้างสรรค์มา 
โดยคดัเลือกช้ินงานท่ีตนเอง
ชอบมากท่ีสุดมาจดัแสดงผล
งานสู่สาธารณะ 
วัตถุประสงค์การจัดเรียน
การสอน 
1. การจดันิทรรศการ 
2. ประเมินความพึงพอใจต่อ
รายวชิา    
3. นกัเรียนเห็นคุณค่าในตน 
เอง จากกิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะ 

1. ผูส้อนสรุปภาพรวม  
รายวชิา 
(ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
(ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
2. ร่วมกนัจดันิทรรศการ (ขั้น
บนัทึกสะสมความส าเร็จ) 
3. ผูเ้รียนท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของนกัเรียนต่อรายวชิา
ทศันศิลป์  
4. ท าแบบทดสอบการเห็น
คุณค่าในตนเอง 
5. ประเมินช้ินงานหลงัเรียนเพื่อ
ดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จดัแสดงผลงานให ้เพื่อน 
รุ่นพี่ นอ้งๆ บุคลากรใน 
โรงเรียนช่ืนชมผลงาน 
สร้างความภาคภูมิใจแก่
ตนเอง แสดงใหเ้ห็นถึง
คุณค่าในตนเอง  เช่ือมัน่
และเห็นความส าคญัใน
ตนเองมากข้ึน 
ประเมินผลจาก 
1. การวางแผนการท างาน
ร่วมกนั 
2. การสังเกตการฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 
  

 
  2.4 ขั้นการพฒันา (Development) 
   การพฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นการพฒันาการน าเสนอเน้ือหาการเรียน
ในรูป แบบการเรียนศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามแนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ให้
สมบูรณ์ข้ึนซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
    2.4.1 การน าขอ้มูลด้านเน้ือหาท่ีท าการวิเคราะห์และออกแบบแล้ว มาเขียน
รายละเอียดลงในกรอบการจดัการเรียนการสอน 
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   2.4.2 จดัล าดบักรอบการเรียน โดยมีทั้งหมด 2 กรอบ คือ เน้ือหาการเรียนวิชา
ทศันศิลป์ และแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองดว้ยการใช้กิจกรรมศิลปะ
ผสมผสานในการจดัการเรียนรู้ 
 โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมท าการทดลอง (Treatment) ในสัปดาห์ท่ี 10 – 19  ของภาคเรียนภาค
เรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2558  โดยใชแ้บบทดสอบจากช้ินงานในสัปดาห์ท่ี 9 เพื่อเป็นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน   ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาแลว้ดงัน้ี  
(แผนท่ีพฒันาอยา่งสมบูรณ์แสดงในภาคผนวก ค) 
สัปดาห์ที ่10  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
กจิกรรม :  ช่ือนั้นส าคญัไฉน  
เนื้อหาสาระ :  พฒันาการเรียนรู้ทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ โดยให้ออกแบบ
ช่ือของตนเองเป็นตวัอกัษร ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ   
 แนวคิดอตัมโนทศัน์ทีใ่ช้ในกจิกรรมการจัดการเรียนรู้   
 สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่วา่เราจะไม่ใช่คนท่ีเด่นดงั แต่เราก็ไม่ไดต่้างจากใคร หา
จุดหนา้ตา ลกัษณะเด่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเอง 
 วตัถุประสงค์การจัดเรียนการสอน 
 1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี  การจดัองคป์ระกอบ 
 2. นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง จากกิจกรรมสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 เวลาในการด าเนินการ 
   กิจกรรมท่ี  1  ประมาณ   5 นาที 
  กิจกรรมท่ี  2  ประมาณ 20   นาที 
  กิจกรรมท่ี  3  ประมาณ  5   นาที 
  กิจกรรมท่ี  4  ประมาณ 10   นาที 
  กิจกรรมท่ี  5  ประมาณ 20 นาที 
  กิจกรรมท่ี  6 ประมาณ   5  นาที 
  รวมทั้งส้ิน  ประมาณ   1 ชัว่โมง 
 วธีิด าเนินการ 
  ขั้นน า    
  กิจกรรมท่ี 1  ผูส้อนแนะน าเน้ือหารายวชิาการเรียนการสอน 
  กิจกรรมท่ี 2  การประเมินผลการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนเรียน 
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     กิจกรรมท่ี 3 ผูส้อนถามนกัเรียน วา่ช่ืนชอบดาราศิลปิน คนไหน ยกตวัอยา่ง  ดารา 
ศิลปินดงัท่ีมีช่ือเสียงและพดูถึงช่ือของแต่ละคนยกตวัอยา่งเพื่อนแลว้สอบถามความหมายของช่ือแต่
ละคนและช่ืนชมความเป็นตวัตนของตนเองใหค้นอ่ืนฟัง  (ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ)  
  กิจกรรมท่ี 4 ผูส้อนบรรยาย ความรู้เก่ียวกบัทศันธาตุ เร่ืองเส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และการจดัองคป์ระกอบ 
   กิจกรรมท่ี 5 นกัเรียนออกแบบช่ืออกัษรของตวัเอง โดยใชห้ลกัทศันธาตุหลกัการ
ออกแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน (ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
  ข้ันสรุป  
    กิจกรรมท่ี 6 นักเรียนท าการช้ินงานจนส าเร็จและออกมาอภิปรายด้วยภาษามือ  
ผลงานของตนเอง ถึงความหมายของช่ือและท่ีมาของภาพ ผู ้สอนสรุปกิจกรรมว่าทุกคนมี
ความหมายในตนเอง  (ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ)  
 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในช้ันเรียน 
              1. ส่ือความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ  
 2.  หนงัสือแบบเรียนวชิาทศันศิลป์   
 3. ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั  สีไม ้ กระดาษร้อยปอนด์   
 การประเมินผล    
 1.  การสังเกตการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
 2.  การสังเกตการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน 
 3.  สังเกต แนวคิดทศันคติการมองตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน 
 

สัปดาห์ที ่11   ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
กจิกรรม : ฉนัคือฉนั 
เนือ้หาสาระ : พฒันาการเรียนรู้ทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ โดยให้ออกแบบ
ช่ือของตนเองเป็นตวัอกัษร ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ   
 วตัถุประสงค์การจัดเรียนการสอน 
 1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ 
 2.  นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง จากกิจกรรมสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 เวลาในการด าเนินการ  
  กิจกรรมท่ี 1  ประมาณ 5   นาที 
  กิจกรรมท่ี 2  ประมาณ 5   นาที 
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  กิจกรรมท่ี 3  ประมาณ 20   นาที 
  กิจกรรมท่ี 4  ประมาณ 20   นาที 
  กิจกรรมท่ี 5  ประมาณ 10 นาที 
  รวมทั้งส้ิน  ประมาณ   1 ชัว่โมง 
 แนวคิดอตัมโนทศัน์ทีใ่ช้ในกจิกรรมการจัดการเรียนรู้   
 ความเช่ือมัน่ในตนเอง  โดยการวาดภาพตนเอง ส ารวจตนเองดา้นร่างกาย  บุคลิกภาพ 
หนา้ตา ลกัษณะเด่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเอง 
 วธีิด าเนินการ 
  ขั้นน า 
  กิจกรรมท่ี 1 นักสอนถามถึงตัวตนของตนเอง ว่ามีบุคลิกภาพแบบไหน เช่น 
เรียบร้อย อ่อนหวาน เขม้แขง็ ร่าเริง สนุกสนาน หรือเงียบ สุขมุ ฯลฯ  (ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
  ขั้นด าเนินการ 
  กิจกรรมท่ี 2 ผูส้อนบรรยาย เน้ือหาทางทศันธาตุ เส้น รูปร่างรูปทรง สี การจดั
องคป์ระกอบภาพ 
  กิจกรรมท่ี 3 นักเรียนวาดภาพตัวเองจากบุคลิกภาพของตนด้วยจินตนาการท่ี
ตนเองอยากใหเ้ป็นอยา่งอิสระ  (ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
  กิจกรรมท่ี 4 นกัเรียนระบายสีชอลก์ และเก็บรายละเอียดจนช้ินงานสมบรูณ์ 
  ข้ันสรุป 
  กิจกรรมท่ี 5  นักเรียนท าการช้ินงานจนส าเร็จและออกมาอภิปรายด้วยภาษามือ
ผลงานของตนเอง  ผูส้อนสรุปกิจกรรมวา่ถึงเราจะไม่ใช่คนท่ีเด่นดงั เราก็มีหนา้ตา ลกัษณะเด่นใน
ตนเอง (ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 
 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 1.  ส่ือเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี การจดัองคป์ระกอบ  
 2.  หนงัสือแบบเรียนวชิาทศันศิลป์   
 3. ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั  สีชอลก์  กระดาษร้อยปอนด ์   
 การประเมินผล    
 1. การสังเกตการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
 2. การสังเกตการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน 
 3. แนวคิดทศันคติการมองตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง 
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สัปดาห์ที ่ 12   เทคนิควธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ 
กจิกรรม : ดว้ยสองมือเรา 
เนือ้หาสาระ : พฒันาการเรียนรู้เร่ืองรูปร่าง รูปทรง สีในธรรมชาติ   เรียนรู้ทฤษฎีสี เร่ืองสีวรรณะ
ร้อน วรรณะเยน็ 
 วตัถุประสงค์การจัดเรียนการสอน 
 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเรียนรู้ทฤษฎีสี เร่ืองสีวรรณะร้อน วรรณะเยน็แยก
สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ได ้
               2.  นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง จากกิจกรรมสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 เวลาในการด าเนินการ 
   กิจกรรมท่ี 1  ประมาณ   5   นาที 
  กิจกรรมท่ี 2  ประมาณ   5   นาที 
  กิจกรรมท่ี 3  ประมาณ 20   นาที 
  กิจกรรมท่ี 4  ประมาณ 20   นาที 
  กิจกรรมท่ี 5  ประมาณ   5 นาที 
  กิจกรรมท่ี 6  ประมาณ 5  นาที 
  รวมทั้งส้ิน  ประมาณ 1 ชัว่โมง 
 แนวคิดอตัมโนทศัน์ทีใ่ช้ในกจิกรรมการจัดการเรียนรู้   
 ความเช่ือมัน่ในตนเอง  เรายงัมีอวยัวะทางร่างกายครบสมบรูณ์ไม่ต่างจากใคร ก็ยงัมี
สองมืออยา่งคนอ่ืนๆ 
 วธีิด าเนินการ 
  ขั้นน า 
  กิจกรรมท่ี 1 ผูส้อนบรรยาย เร่ืองร่างกายท่ีสมบรูณ์  มีสองมือ สองขา ร่างกาย
แขง็แรง สมบรูณ์ พร้อมไม่ต่างจากคนปกติทัว่ๆ ไป (ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
  ขั้นด าเนินการ 
  กิจกรรมท่ี 2 ผูส้อนบรรยาย เน้ือหาทางทศันธาตุ เร่ืองสี และสีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ 
  กิจกรรมท่ี 3 ร่างภาพจากมือทั้งสองขา้งของตนเองโดยใช้มือวางลงบนกระดาษ
แลว้ใชดิ้นสอร่างตามรูปร่างมือของตนเอง อาจจะให้เพื่อนช่วงลากเส้นในบา้งขา้งท่ีตนเองไม่ถนดั 
และใชดิ้นสอแบ่งช่องวา่งในรูปร่างมือของตนเองระบายสีแบ่งช่องตาม (ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
                กิจกรรมท่ี 4 ระบายสีวรรณะร้อน  และวรรณะเยน็คนละดา้น ทั้งสองดา้น 
  กิจกรรมท่ี 5 ระบายสีเก็บรายละเอียด ตดัเส้นใหส้วยงาม     
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 ข้ันสรุป 
  กิจกรรมท่ี  6  นกัเรียนท าการช้ินงานจนส าเร็จและนกัเรียนออกมาอภิปรายดว้ยภาษา
มือ ผลงานของตนเอง ผูส้อนสรุปกิจกรรมการภูมิใจในร่างกายของตนเองท่ีครบถว้น ไม่ไดแ้ตกต่าง
จากคนปกติ สามารถท าอะไรไดด้ว้ยสองมือเช่นกนั    (ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ) 
 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 1.  ส่ือความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีสี สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็       
 2. หนงัสือแบบเรียนวชิาทศันศิลป์ 
 3. ดินสอ  ยางลบ สีโปสเตอร์  พูก่นั ถงัน ้า    
 การประเมินผล    
 1.  การสังเกตการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
 2.  การสังเกตการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน 
 3.  แนวคิดทศันคติการมองตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง 
   2.4.3 ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน าเสนอท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมในดา้นการออกแบบ ความสอดคลอ้งของเน้ือหา การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัน าค าแนะน าจากท่ีปรึกษามา
ปรับแกไ้ขให้การจดัการเรียนการสอนถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาไดป้รับปรุง
แกไ้ขประเด็นดงัน้ี 
    1. กิจกรรมศิลปะควรปรับแกใ้ห้สอดคลอ้งกบัแนวคิดอตัมโนทศัน์ การ
มองตนเองการเห็นคุณค่าในตนเอง 
    2. กิจกรรมควรให้ผูเ้รียนมีการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง 
    3. ให้ผูว้ิจ ัยใช้ค  าพูดท่ีส่ือสารท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ 
เพื่อใหส่้งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มข้ึน 
   2.4.4 เม่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจ ัยน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน ท าการตรวจสอบคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน ท าการตรวจสอบ
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน โดยมีประเด็นในการประเมินคุณภาพ ดงัน้ี  
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    1. ประเมินคุณภาพดา้นกิจกรรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ ท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง   
    2. ประเมินคุณภาพดา้นการวดัและประเมินผล 
    ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจประเมินคุณภาพ  ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
    1. ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน จ านวน 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิและประสบการณ์ทางดา้นการพฒันาการจดัการศึกษา
ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ิน อยา่งน้อย  3 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมี
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์
    2. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดักิจกรรมศิลปะ จ านวน 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้
คุณวุฒิและประสบการณ์ อย่างนอ้ย 3 ปี มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์
    3. ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา  การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
จ านวน 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิและประสบการณ์ทางดา้นจิตวิทยา  อยา่งนอ้ย 3 ปี มีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   2.4.5 ผูว้ิจยัน าค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ  และผลจากการประเมินคุณภาพ
แผนการจดัการเรียนการสอนมาท าการแกไ้ขแผนการจดัการเรียนการสอนให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผล
การประเมินคุณภาพการพฒันาการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นกิจกรรมการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนกิจกรรมตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  จากนั้นผูว้ิจยั
น าแผนและส่ือการจดักิจกรรมไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มย่อย จ านวน 3 คน  เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจในส่ือการส่ือสาร และน าผลท าการปรับปรุง ก่อนจะน าไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ 
จ านวน 9 คน และน ามาปรับปรุงกิจกรรมและส่ือใหส้มบรูณ์ยิง่ข้ึนก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 
   2.4.6 ผูว้ิจยัไดใ้ช้แผนการการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ ไป
ใชโ้ดยมีผูเ้ช่ียวชาญล่ามภาษามือในการส่ือสาร โดยมีเกณฑ์การเลือกล่ามภาษามือท่ีมีประสบการณ์
ทางดา้นการสอนมีประสบการณ์ล่ามภาษามืออยา่งนอ้ย 15  ปี และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการจดแจง้เป็นล่าม
จากส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
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   2.4.7 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการวดั 
(Index Item of Congruent : IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ไดค้่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งดา้นคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน เท่ากบั 0.83 และ
ไดค้่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งดา้นการวดัผลประเมินผล เท่ากบั 0.88 ไดผ้ลการประเมินรวมทั้ง 2 
ด้านอยู่ในระดบัเหมาะสม คือ มีค่าเฉล่ียของค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.86 ซ่ึงมากกว่า 0.50 
สรุปวา่สามารถน าไปใชจ้ริงไดห้ลงัแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าเรียบร้อยแลว้  
(ผลการประเมินคุณภาพแสดงในภาคผนวก ค)\ 
 
ตารางท่ี 3 ประเด็นหลกัท่ีเช่ียวชาญใหค้ าแนะน าใหผู้ว้จิยัแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
ผู้เช่ียวชาญ ประเด็นในการแก้ไข การแก้ไข 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
- ควรเพิ่มเน้ือหาใหเ้กิดกระบวนการคิด 
Creative thinking เพื่อใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรคเ์ชิงบวก เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง  
- ควรบอกวา่การจดันิทรรศการนกัเรียน 
ใชค้วามรู้ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ท่ีเรียน 
น ามาใชอ้ยา่งไร 
- กิจกรรมเร่ืองป้ันดินใหเ้ป็นดาว ใหนึ้กถึง
สัญลกัษณ์ ความดี ยากไปส าหรับผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
- ควรมีใบงานแนบเพื่อใหผู้ส้อนท่านอ่ืนๆ 
สามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ย 

 
- ผูว้จิยัจึงเพิ่มกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ต่ละ
สัปดาห์ 
- ผูว้จิยัจึงเพิ่มเน้ือหาทางดา้นการจดั
องคป์ระกอบ ศิลป์ การใชสี้ การเลือกใช้
ตวัอกัษร สอดแทรกไปในแต่ละสัปดาห์
การจดันิทรรศการ 
-ปรับเป็นการป้ันภาชนะท่ีมีประโยชน์ 
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั เป็นของตกแต่ง 
สวยงาม ท าใหเ้กิดคุณค่าในตนเอง 
- ผูว้จิยัแกไ้ขโดยเพิ่มใบงานในแต่ละ
สัปดาห์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 2 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
- การจดัล าดบักิจกรรมใหจ้ากง่ายไปยาก 
 

 
- ผูว้จิยัจดัล าดบักิจกรรมตามความยากง่าย
ของกิจกรรม 
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ตารางท่ี 3 ประเด็นหลกัท่ีเช่ียวชาญให้ค  าแนะน าให้ผูว้ิจยัแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
(ต่อ) 
ผู้เช่ียวชาญ ประเด็นในการแก้ไข การแก้ไข 
 ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  

ด้านการวดัและประเมินผล 
- วิธีวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ขอ้แนะน า ควรก าหนด 

ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองมากยิง่ข้ึน 
 
ผู้วิจัยแก้ไขโดยระบุประเด็นท่ีสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนให้ชัดเจนมาก
ยิง่ข้ึน 

 
   2.4.7 น าไปทดลอง กลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง 3 คน  ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางท่ี 4  ผลการน าไปทดลองกลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง 3 คน 

ผลทีไ่ด้ ค าแนะน า ปรับปรุง 
1. ในกลุ่มใกลเ้คียงไม่ไดใ้ชล่้าม
ภาษามือ  

ต้องใช้ล่ ามภาษามือท่ีเข้าใจ
ภาษาท่ีสามารถอธิบายไดลึ้กซ้ึง 
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

ตอ้งใชล่้ามตามท่ีผูท้รง 
คุณวฒิุแนะน า 

2. ในบางกิจกรรมนกัเรียนไม่
เขา้ใจวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
วา่ควรจะท าอยา่งไร 

ใหท้ าใบงานเสริม เพื่อเพิ่ม
ความเขา้ใจในเน้ือหาตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ท าใบงานในแต่ละกิจกรรม 
ใหต้รงกบัเน้ือหาตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  

 
   2.4.8 น าไปทดลอง กลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง 9 คน  ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางท่ี 5  ผลการน าไปทดลองกลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง 9  คน 
 

ผลทีไ่ด้ ค าแนะน า ปรับปรุง 
1. นกัเรียนตอ้งการภาพตวัอยา่ง
ในการท างานในแต่ละกิจกรรม  

มีงานตวัอยา่งในแต่ลกิจกรรม ท าภาพหรือตวัอย่างงานให้
นกัเรียนดูเป็นตวัอยา่ง 

2. ในแต่ละกิจกรรมตอ้งใชเ้วลา
การท างานและเสียเวลาในการหา
อุปกรณ์ 

ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ให้นกัเรียน เ ต รี ย มวัส ดุ อุป ก ร ณ์ ให้
พร้อมเพื่อลดเวลาการหา
อุปกรณ์ 

 

 
 ผูว้ิจยัได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามค าแนะน าให้
สมบรูณ์ก่อนน าแผนไปเก็บขอ้มูลจริง  
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ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการการด าเนินการออกแบบและพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอนศิลปะตาม 
                แนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
               ทางการไดย้นิชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1. ขั้นศึกษาและวเิคราะห์วรรณกรรม  
ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. การออกแบบรูปแบบการเรียนศิลปะ 
2. การจดัการเรียนการสอนแบบอตัมโนทศัน์   
3. เทคนิคการคิดท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
4. การพฒันาความคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง  
5. การจดัการเรียนการสอนส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

1. ขั้นศึกษาและวเิคราะห์วรรณกรรม 
วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาสาระการเรียนรรู้ศิลปะ
วสัถุประสงคก์ารเรียนรู้และตวัช้ีวดัการเรียนรู้ ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 พฒันาระบบการ
สอน เน้ือหาบทเรียน การพฒันาส่ือการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2. ขั้นออกแบบ น าผลการศึกษาและการวิเคราะห์มาออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดอตัโนทศัน์ 
ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

3. ขั้นพฒันา พฒันาการน าเสนอเน้ือหาการเรียนในรูปแบบการเรียนให้สมบูรณ์ข้ึน ก่อนท าการผลิตส่ือการสอน 
1) น าขอ้มูลดา้นเน้ือหาท่ีท าการวิเคราะห์และออกแบบ มาเขียนรายละเอียดลงในกรอบการจดัการเรียนการสอน 
2)  จดัล าดบักรอบการเรียน โดยมีทั้งหมด 2 กรอบ คือ เน้ือหาการเรียนการสอนศิลปะ หรือรายวิชาทศันศิลป์ ตามหลกัสูตร
การศึกษาแกนกลาง  ปีการศึกษา  2551  และแนวคิดอตัมโนทศัน์ การเห็นคุณค่าในตนเอง การน าเสนอกิจกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน 
 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 

 
 
 

น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่านท าการตรวจสอบคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพ
แผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน 

ทดลองกลุ่มยอ่ยกบัผูเ้รียนกลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 3 คน 

น าการจดัการเรียนการสอนท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจยั 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกแบบ 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 

 
 
 
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 

 
 
 

ทดลองกลุ่มใหญ่กบัผูเ้รียนกลุ่มใกลเ้คียง จ  านวน 9  คน 

 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 

 
 
 

แผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
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 3. แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน  
  ผูว้ิจ ัยได้พฒันารูปแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินจากแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปกติ ซ่ึงแบบประเมินการ
เห็นคุณค่าในตนเองน้ีแปลและปรับปรุงจาก รัศมี  โพนเมืองหลา้ (2543) ซ่ึงปรับปรุงจากคูเปอร์
สมิธ (1990) เพื่อใชท้ดสอบการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินทั้ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเน้ือหา ขอ้ค าถาม การคิดท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  โดยน าขอ้ค าถามไปให้นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้ินทดลองอ่าน และปรับปรุงขอ้ความ  จากนั้นน าแบบประเมินให้ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของภาษาและเน้ือหาน ามาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เหมาะสม     
  โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 50 ขอ้ ประกอบไปดว้ยขอ้ความทางบวกและขอ้ความ
ทางลบ แบบส ารวจน้ีวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง 5 ดา้น 
        1.  ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป มี 23 ขอ้  
        2.  ดา้นสังคม – เพื่อน มี 5 ขอ้  
        3.  ดา้นโรงเรียน – การศึกษา มี 8 ขอ้  
        4.  ดา้นทางบา้น – พอ่แม่ มี 7 ขอ้  
        5.  ดา้นการวดัความจริงใจของผูต้อบ มี 7 ขอ้  
  ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ  มีดงัน้ี 
  3.1 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวิธีการสร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  3.2 จากนั้นด าเนินการสร้างแบบประเมินจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา 
  3.3  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม  
  3.4  จากนั้นผูว้จิยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้ค าถามใหมี้ความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะ  
   ประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ขมีดงัน้ี 
   3.4.1 ปรับปรุงเน้ือหาให้เข้าใจง่าย ส่ือสารเข้าใจส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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   3.4.2  ปรับปรุงขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัการประเมิน 
   3.4.3 เพิ่มขอ้ค าถามดา้นความจริงใจ 
   3.4.4  น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านประเมิน (IOC) และแกไ้ข 
   3.4.5 น าไปใชจ้ริง  
  3.5 ผูว้ิจยัได้น าแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ในประเด็นต่างๆ สรุปผลดงัน้ี 
   3.5.1 ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั  
0.89  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   3.5.2 ดา้นสังคม – เพื่อน  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั  
0.93 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   3.5.3 ดา้นโรงเรียน – การศึกษา  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่า 
เท่ากบั  0.80 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   3.5.4 ดา้นทางบา้น – พ่อแม่  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั  
0. 93 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
    3.5.5 ดา้นการวดัความจริงใจของผูต้อบ  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
มีค่าเท่ากบั  0. 95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   ทั้ง 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมของค่าดชันีความสอดคลอ้ง  เท่ากบั   0.90 
  ผลงานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีความเหมาะสมในทุกประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป 
มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.89  ดา้นสังคม – เพื่อน มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.93  ดา้นโรงเรียน – การศึกษา 
มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.80  ดา้นทางบา้น – พ่อแม่ มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.93  ดา้นการวดัความจริงใจ
ของผูต้อบ มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 0. 95 โดยมีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งรวมทุกดา้น 
เท่ากบั 0.90 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เม่ือปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้สามารถ
น าไปท าวดีีโอภาษามือใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี  4 ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ   ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเห็นคุณคา่ในตนเอง เพ่ือน ามาพฒันาข้ึน
เป็นแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ     

 
ด าเนินการสร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิ  โดยมีขอ้ค าถาม  50  ขอ้ แบ่งเป็นหมวดหมู่  5  หมวด ดงัน้ี 

1. ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป  
2. ดา้นสงัคม – เพื่อน  
3. ดา้นโรงเรียน – การศึกษา  
4. ดา้นทางบา้น – พอ่แม่  
5. ดา้นการวดัความจริงใจของผูต้อบ  

 

น าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีไดอ้อกแบบไปใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยัและเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  

(Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

น าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีไดอ้อกแบบไปใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิอ่านขอ้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้

ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และสามารถเขา้ใจไดง่้ายส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้
ยนิ 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

แบบประเมนิการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

น าแบบประเมินมาพฒันาส่ือวดีีโอภาษามือแบบแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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  การพัฒนาส่ือวีดีโอภาษามือประกอบแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ
นักเรียนทีม่ีความบกพร่อทางการได้ยนิ 
  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ค าถามแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน ท่ีไดผ้่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาจดัท าส่ือวีดีโอภาษามือ  โดยมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   
   1. น าขอ้ค าถาม จากแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ น ามาแปลภาษามือไทย โดยการคิดร่วมระหวา่งผูว้ิจยั ล่ามภาษามือท่ีมีความ
ช านาญและศึกษาดา้นภาษามือโดยตรง และผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินในการแปลภาษามือ
ไทย  
  2.  ถ่ายวีดีโอภาษามือ จากนั้นน ามาสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยครูผูส้อน ล่าม
ภาษามือท่ีมีความช านาญและศึกษาดา้นภาษามือโดยตรง และครูท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  
และน ามาแกไ้ข ปรับปรุง 
  3.  ถ่ายท าวีดีโอภาษามือและ ตดัต่อขอ้ค าถาม ให้เป็นไปตามแบบประเมินการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อทางการไดย้นิ 
  4.  น าส่ือวดีีโอภาษามือแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าไปใชจ้ริง 
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ภาพท่ี  5   ขั้นตอนการสร้างส่ือวดีีโอภาษามือส าหรับแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ  
                 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
 4. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดอัตมโนทัศน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยนิ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรมศิลปะ ของนกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการไดย้นิทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน ผูว้จิยัใชแ้บบประเมินท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
ซ่ึงไดพ้ฒันาเกณฑก์ารประเมิน ตามแผนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากการจดั
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้างแบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อน ามาพฒันาข้ึนเป็นแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 

น าขอ้ค าถามจากแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 น ามาแปลเป็นภาษามือไทย 

 
ถ่ายวดีีโอภาษา
มือ  
 น ามาสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยครูผูส้อน ล่ามภาษามือท่ีมีความช านาญ 

และศึกษาดา้นภาษามือโดยตรง และครูท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

ถ่ายท าวดีีโอภาษามือและตดัต่อขอ้ค าถามใหเ้ป็นไปตามแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อทางการไดย้นิ  และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

ส่ือวดีโีอภาษามอืประกอบแบบประเมนิการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 

      ไดย้นิ 
 
 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
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การจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  4.2 สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยประเมินดา้น 
   4.2.1 ความสวยงาม 
   4.2.2 ความคิดสร้างสรรค ์
   4.2.3 ความเรียบร้อย  
   4.2.4 การจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน 
  4.3 ผูว้ิจ ัยน าแบบตรวจประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปปรึกษาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความ
ครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม  
  4.4 จากนั้นผูว้จิยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน า 
   ประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ข มีดงัน้ี 
        4.4.1 ปรับเกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นแต่ละสัปดาห์ 
        4.4.2 ปรับประเด็นการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัช้ินงาน 
   4.4.3 น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านประเมิน (IOC) และแกไ้ข 
   4.4.4 น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
  4.4 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ในประเด็นต่างๆ สรุปผลดงัน้ี 
   4.4.1 ประเด็นในการประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 0.9  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   4.4.2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจน ค่าเฉล่ียของ
ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   4.4.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   4.4.4 สามารถประเมินช้ินงานไดค้รอบคลุมเน้ือหารายสัปดาห์  ค่าเฉล่ียของค่าดชันี
ความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 0.85  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   4.4.5 เกณฑก์ารประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจากช้ินงาน
ไดค้่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   ทั้ง 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมของค่าดชันีความสอดคลอ้ง  เท่ากบั 0.95 
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  ผลงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีความเหมาะสมในทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นในการ
ประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย ( X  ) เท่ากบั 0.9   การก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจน   มีค่าเฉล่ีย ( X )เท่ากบั 1 การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมีความเหมาะสม  มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 1 สามารถประเมินช้ินงานไดค้รอบคลุมเน้ือหาราย
สัปดาห์ มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 0.85  เกณฑ์การประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
จากช้ินงานได ้ มีค่าเฉล่ีย ( X  ) เท่ากบั 1 โดยมีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งรวมทุกดา้น 
เท่ากบั 0.95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เม่ือปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้สามารถ 
น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  6 ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน  

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพ่ือน ามาพฒันาข้ึนเป็นแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน  

 

ด าเนินการสร้างสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยใชแ้บบประมาณค่า (Likert Scale) 4  ประเด็น  

ดงัน้ี                        1. ความสวยงาม 

2. ความคิดสร้างสรรค ์
3. ความเรียบร้อย  
4. การจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน 

 

น าแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ 

 และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 
 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านประเมิน (IOC)  
 

แบบประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
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 5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอัตมโนทัศน์ 
เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
  ผูว้ิจยัพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามแผนท่ีพฒันาข้ึน
เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน และน าผลนั้นมาเพื่อ
ประกอบในการพฒันากิจกรรมศิลปะใหส้มบรูณ์มากยิง่ข้ึนต่อไป  
  ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดักิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง มีดงัต่อไปน้ี 
  5.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน เพื่อน ามาพฒันาข้ึนเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  5.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโน
ทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ท่ีมีขอ้ค าถามครอบคลุมโครงสร้างดา้นการจดัการเรียน
การสอน 5 ดา้น ดงัน้ี 
   5.2.1 ดา้นเน้ือหาวชิา 
   5.2.2 ดา้นผูส้อน 
   5.2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
   5.2.4 ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอน 
   5.2.5 ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน  
   แบบสอบถามใชแ้บบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑ ์ดงัน้ี 
    5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
    3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
    1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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   เกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 73) 
    4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
    2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
    1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
    1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  5.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนเสนอท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบลกัษณะขอ้ค าถาม
ความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างท่ีตอ้งการสอบถามความพึงพอใจ ความถูกตอ้งดา้นภาษาและตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข  
   ประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ข มีดงัน้ี 
   5.3.1 ใหมี้การประเมินเป็นดา้น ทั้ง 5 ดา้น 
    1.  ดา้นเน้ือหาวชิา 
    2.  ดา้นผูส้อน 
    3.  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.  ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอน 
    5.  ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน  
   5.3.2 ดา้นการประเมินการเรียนการสอนให้ครอบคลุม วตัถุประสงคใ์นทุกๆ 
สัปดาห์ 
   5.3.3 เพิ่มดา้นประเมินผลการเรียนการสอน 
   5.3.4 จากนั้นผูว้ิจยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุง
แกไ้ขขอ้ค าถามให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน าก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 
ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงต่อไป 
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ภาพท่ี  7 ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพฒันาข้ึนเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่การ

จดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพ่ือส่งเสริม

การเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในการจดัการเรียนการสอน  

5 ดา้น โดยแบบสอบถามใชแ้บบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี          

         1. ดา้นเน้ือหาวชิา 

         2. ดา้นผูส้อน 
         3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

                                        4. ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอน 
           5. ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน  

น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาและภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

น าแบบประเมินมาพฒันาส่ือวดีีโอภาษามือแบบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรียนต่อกจิกรรมศิลปะตามแนวคดิอตัมโนทศัน์ เพือ่ส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
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 การพฒันาส่ือวดีีโอภาษามือแบบประเมินความพงึพอใจต่อกจิกรรมศิลปะตามแนวอัตมโน
ทศัน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโน
ทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ท่ีไดผ้่าน
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาจดัท าส่ือวดีีโอภาษามือ  โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
  1.  น าขอ้ค าถาม จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโน
ทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ น ามาแปลภาษา
มือไทย โดยการคิดร่วมระหวา่งผูว้ิจยั ล่ามภาษามือท่ีมีความช านาญและศึกษาดา้นภาษามือโดยตรง 
และผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  2.  ถ่ายวีดีโอภาษามือ จากนั้นน ามาสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยครูผูส้อน ล่าม
ภาษามือท่ีมีความช านาญและศึกษาดา้นภาษามือโดยตรง และครูท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  
และน ามาแกไ้ข ปรับปรุง 
  3.  ถ่ายท าวดีีโอภาษามือและ ตดัต่อขอ้ค าถาม ให้เป็นไปตามแบบประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมศิลปะ 
   4.  น าส่ือวีดีโอภาษามือแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่อง น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
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ภาพท่ี  8  ขั้นตอนการสร้างส่ือวดีีโอภาษามือส าหรับแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ 
                ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนกัเรียนท่ีมีความ   
                บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 
 
 
 
 
 

ถ่ายท าวดีีโอภาษามือและตดัต่อขอ้ค าถามใหเ้ป็นไปตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ 
ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิ และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

น าขอ้ค าถามจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดอตัมโนทศัน ์
 เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  

น ามาแปลเป็นภาษามือไทย 
 

ถ่ายวดีีโอภาษามือ  
 

น ามาสนทนากลุ่ม (Focus group)  โดยครูผูส้อน ล่ามภาษามือท่ีมีความช านาญ 
และศึกษาดา้นภาษามือโดยตรง และครูท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

ส่ือวดีโีอภาษามอืประกอบแบบประเมนิความพงึพอใจต่อกจิกรรมศิลปะตามแนวคดิอตัมโนทศัน์ 
เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 

 
 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
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 6. แบบตรวจสอบคุณภาพแผนการกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอัตมโนทัศน์  เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  6.1 ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบประเมินการจดัการเรียนการสอน 
จากนั้นด าเนินการสร้างแบบประเมินจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา  
  6.2 ผูว้จิยัน าแบบตรวจคุณภาพแผนการจดั การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ไปปรึกษา
ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความครบถว้น
สมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม จากนั้นผูว้ิจยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษา
มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน า ก่อนน าไปใชใ้น
การเก็บขอ้มูลจริง 
   โดยมีประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ขมีดงัน้ี 
   1. ควรเขียนวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
   2.  ควรใหค้  าถามในการประเมินครอบคลุมกิจกรรมและวตัถุประสงค ์
   3.  ควรเพิ่มดา้นการประเมินการวดัผลใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน  
   4.  ควรมีคู่มือในการใชแ้บบตรวจสอบคุณภาพแผนกิจกรรม และค าช้ีแจง 
   โดยใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของการจดั การเรียนการสอนมีเกณฑ์หลกัใน
การประเมิน ดงัน้ี   
                    1. ประเมินคุณภาพดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน โดยมีประเด็นการพิจารณา
ในดา้นวธีิการและกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน 
                     2. ประเมินคุณภาพดา้นการวดัและประเมินผล โดยมีประเด็นการพิจารณาใน
ดา้นความสอดคลอ้งระหวา่งการวดัและประเมินผลกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลของกิจกรรม
ศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
   โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
(Index Item of Congruent : IOC) เพื่อน าผลการประเมินและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุง
แกไ้ขแผนการจดัการเรียนการสอนใหถู้กตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
   ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
   +1 หมายถึง มีความเหมาะสม 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
   -1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม 
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ภาพท่ี  9  ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
  
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

ศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบประเมินการจดัการเรียนการสอน 

ด าเนินการสร้างแบบประเมินจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC)  
1. ประเมินคุณภาพดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน โดยมีประเด็นการพิจารณาในดา้นวธีิการ
และกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะ  
2. ประเมินคุณภาพดา้นการวดัและประเมินผล โดยมีประเด็นการพจิารณาในดา้นความสอดคลอ้ง
ระหวา่งการวดัและประเมินผลกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และความสามารถในการเห็นคุณในตนเอง 
การวดัและประเมินผล 

น าแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยัและ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ 
ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

แบบประเมนิคุณภาพแผนการจดักจิกรรมศิลปะตามแนวคดิอตัมโนทศัน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

 



97 

 7.  แบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ ทีผู้่วจัิยสร้างขึน้ 
   7.1  ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน 
  7.2  ด าเนินการสร้างแบบประเมินจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา   
               7.3  ผูว้ิจยัน าแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ินไปปรึกษาท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
และภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม จากนั้นผูว้ิจยัน า
ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจน
ตามค าแนะน าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง  
   ประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ข มีดงัน้ี 
   1. ปรับปรุงเน้ือหาให้เข้าใจง่าย ส่ือสารเขา้ใจส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
   2. ปรับปรุงขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัการประเมิน 
            7.3  ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบตรวจสอบคุณภาพ แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 5 ดา้น 
ดงัน้ี  
   1.  แบบประเมินสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
   2.  การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความชดัเจน 
   3.  เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบันิยามศพัทใ์นแต่ละดา้นท่ีประเมิน 
   4.  การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความเหมาะสม 
   5.  เกณฑก์ารประเมินสามารถวดัประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  การสร้างแบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC)  
  ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
  +1 หมายถึง มีความเหมาะสม 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
  -1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม 
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ภาพท่ี  10   ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบตรวจแบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบตรวจสอบคุณภาพ 
แบบประเมินการเห็นคุณค่าในคนเอง 

    ด าเนินการสร้างแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความ    

    บกพร่องทางการไดย้นิ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยใชเ้ทคนิคการ  

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC)  

 
 

น าแบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

(Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้
ค าถาม 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

แบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิการเห็นคุณค่าในตนเอง  
ของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
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 8.  แบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรม
ศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  8.1  ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบตรวจประเมินคุณภาพและเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากนั้นด าเนินการสร้างแบบตรวจประเมินจากขอ้มูล
ท่ีไดศึ้กษา  
  8.2  ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยประเด็น
ในการประเมิน  5 ดา้น ดงัน้ี 
   1.  ประเด็นในการประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์
   2.  การก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจน  
   3.  การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความเหมาะสม  
   4.  สามารถประเมินช้ินงานไดค้รอบคลุมเน้ือหารายสัปดาห์  
      5.  เกณฑก์ารประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจากช้ินงานได ้
  8.3 ผูว้ิจยัน าแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิไปปรึกษาท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) และภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ และความครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้  จากนั้นผูว้ิจยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ข
เกณฑก์ารประเมินใหมี้ความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน าให้ถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง  
   ประเด็นหลกัท่ีปรึกษาใหแ้กไ้ขมีดงัน้ี 
   1. แกไ้ขใหแ้บบตรวจสอบคุณภาพสามารถประเมินไดทุ้กสัปดาห์  
   2. เกณฑ์การประเมินแบบตรวจสอบสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิ ตรงกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทางการเรียน 
   3. ตอ้งมีการประเมินจากครูผูส้อน ท่านอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อหาค่าความเท่ียงของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
 แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC) เพื่อน าผลการประเมิน
และค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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 ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
 +1 หมายถึง มีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 -1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  11    ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

จากช้ินงาน 
 

ศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบตรวจคุณภาพ 
แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนจากช้ินงาน 

 
        ด าเนินการสร้างแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนจากช้ินงาน 
        เพื่อใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 5 ดา้น โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความ       

        สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC) ดงัน้ี  

1. แบบประเมินสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
2. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความชดัเจน 
3. เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบันิยามศพัทใ์นแต่ละดา้นท่ีประเมิน 
4. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความเหมาะสม 

 

น าแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนจากช้ินงาน 
ไป เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) 

 และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

แบบตรวจคุณภาพแบบประเมนิผลสัมฤทธ์ิการเรียนจากช้ินงาน 
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แผนการวจัิยและวธีิการด าเนินการวจัิย 
 แผนการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้การทดลอง
แบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Pretest – Posttest Design) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
ตารางท่ี 6  แผนการวจิยั 

กลุ่ม การวดัก่อนเรียน การให้ส่ิงทดลอง การวดัหลงัเรียน 
E O1 X O2 

 
 E  :   คือ  กลุ่มทดลอง 
 O1 :   คือ  การทดสอบก่อนเรียน 
 X  :   คือ  การจดักระท า (Treatment ) หรือการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมศิลปะ 
                                ตามแนวอตัมโนทศัน์ ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 O2 :   คือ การทดสอบหลงัเรียน 
 

 วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั โดยศึกษาใน 
หวัขอ้เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
  1.1 การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  1.2 การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  1.3 การเห็นคุณค่าของตนเอง 
  1.4 การจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
 2.  การก าหนดประชากร สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง และตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.  ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ และส่ือการสอนประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  
 4.  ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.  น าร่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไปเสนอต่อท่ีปรึกษา จากนั้นด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ตามค าแนะน า 
 6.  น าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีแกไ้ขแลว้ ไปน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหค้รบถว้นสมบูรณ์ จากผลการประเมินและจากค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ ใบแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าส่ือวีดีโอภาษามือโดยใชล่้ามท่ีมีความช านาญและ
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ศึกษาด้านภาษามือโดยตรง และครูผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยินน ามาสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เพื่อน าแบบประเมินมาแปลเป็นภาษามือไทย จากนั้นสร้างส่ือวดีีโอภาษามือ 
 7. น าเคร่ืองมือไป Try out กบักลุ่มใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก เพื่อหา
ค่าความเท่ียงและปรับปรุงแกไ้ข 
 8.  น าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปท าการทดลองเพื่อเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 9.  ด าเนินการเก็บขอ้มูลก่อนเรียน โดยประเมินคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของ
กลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 13 คน โดยทดสอบผูเ้รียนก่อนเรียน โดยให้ผูเ้รียนท าการประเมินการเห็น
คุณค่าในตนเอง ผา่นส่ือวดีีโอภาษามือแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 10. ให้นกัเรียนท าการสร้างสรรคช้ิ์นงานศิลปะเพื่อเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนเพื่อ
ประเมินคะแนนผลสัมฤทธ์ิจากช้ินงาน 
 11. นกัเรียน เรียนดว้ยการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเอง  โดยตลอดกิจกรรมมีล่ามภาษามือในการส่ือสารในการจดักิจกรรมศิลปะ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาสาระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และบนัทึกวีดีโอภาพเคล่ือนไหวระหวา่ง
ด าเนินกิจกรรม 
 12. ด าเนินการเก็บขอ้มูลหลงัเรียน โดยให้นกัเรียนท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผา่นส่ือวดีีโอภาษามือแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 13. นกัเรียนสร้างสรรคช้ิ์นงานศิลปะ เพื่อเป็นคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
 14. นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยผา่นส่ือวดีีโอภาษามือแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 15. น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งจาก การประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง และคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 16. แปลผลและอภิปรายผลการวจิยั 
 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ท่ีลงเรียนวิชาทศันศิลป์ ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 
การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง (Pretest) และการเก็บขอ้มูลหลงัการทดลอง (Posttest) ซ่ึงการเก็บขอ้มูล
ในการวจิยั ด าเนินการดงัน้ี 
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 1. การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง  
  1.1 การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีท า
การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือต่างๆ และน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งของความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด  
  1.2  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตวัอย่างทั้ง   13  คน โดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท าแบบทดสอบเพื่อวดัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนเรียน โดยใชแ้บบประเมินการเห็น
คุณค่าในตนเอง ผา่นส่ือวดีีโอภาษามือท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
  1.3  ผูว้จิยัเก็บคะแนนจากช้ินงานสร้างสรรคศิ์ลปะก่อนเรียน  
 2.  การเก็บขอ้มูลหลงัการทดลอง  
  2.1  เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูว้ิจ ัยให้นักเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
ประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัเรียน โดยทดสอบจากแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผา่นส่ือวดีีโอภาษามือท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
  2.2 ผูว้จิยัเก็บคะแนนจากช้ินงานสร้างสรรคศิ์ลปะหลงัเรียน  
  2.3 ผูเ้รียนประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ผา่นส่ือวดีีโอภาษามือท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
  2.4  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลทางสถิติ  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลการทดลองในการวจิยั มีดงัน้ี 
 1.  ประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยการวิเคราะห์
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) (Hambleton and others, 1978) โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉล่ียของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
 2.   วเิคราะห์คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  
 3.  การเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 4.  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 5.  การประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ แบบประมาณค่า 
(Likert Scale) ใชส้ถิติ  X , S.D. 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจยัเร่ือง ผลการใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนน การประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมศิลปะตามแนวอัตมโนทศัน์ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะ 
เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
 ผูว้จิยัก าหนดอกัษรยอ่ และสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 n หมายถึง จ านวนตวัอยา่ง 
  หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 
 t หมายถึง ค่าสถิติทดสอบที  (t - test) 
 * หมายถึง การมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทยีบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ
ตามแนวคิดอัตมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยนิ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดอัตมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน 
        คะแนนก่อนเรียน 

 (n = 13) 
คะแนนหลงัเรียน 

(n = 13) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป 10.53 2.02 13.46 2.66 6.36* .00 
ดา้นสงัคม-เพื่อน 2.69 1.31 4.15 1.62   3.96* .00 
ดา้นโรงเรียน-การศึกษา 2.92 1.25 4.92 1.89 5.09* .00 
ดา้นทางบา้น-พอ่แม่ 3.00 0.91 4.15 1.06 3.89* .00 
ดา้นการวดัความจริงใจ 3.23 1.09 5.15 1.28 5.25* .00 

รวม 22.38 2.32 31.84 3.93     10.56 .00* 
* P ≤ 0.05 
 จากตารางท่ี  7  พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มี
คะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (คะแนนก่อน
เรียน X  =  22.38, S.D. = 2.32 และคะแนนหลงัเรียน X   =  31.84, S.D. = 3.93) 
 ดงันั้น  จึงสรุปได้ว่า  จากแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลงัเรียน  
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะตามแนวอัตมโนทศัน์ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีการเห็นคุณค่าในตนเองหลงั
เรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน ด้วยการใช้กิจกรรมศิลปะตามแนว คิดอัต
มโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ตารางท่ี  8    ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการใชกิ้จกรรม 
                     ศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ประเด็นการประเมิน 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน 

        คะแนนก่อนเรียน 
 (n = 13) 

คะแนนหลงัเรียน 
(n = 13) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
ความสวยงาม 9.76 0.59 12.61 0.76 7.91* .00 
ความคิดสร้างสรรค ์ 9.84 0.89 13.30 1.18 8.29* .00 
ความเรียบร้อย 10.84 1.06 13.46 0.51 12.92* .00 
องคป์ระกอบของช้ินงาน 11.30 1.03 13.23 0.43 11.75* .00 

รวม 10.43 0.95 13.15 0.86 14.90* .00 
* P ≤ 0.05 
 จากตารางท่ี 8  พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเรียนดว้ยการกิจกรรมศิลปะตาแนวอตัมโนทศัน์
ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ มีคะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนจากช้ินงานก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (คะแนนก่อนเรียน X  =10.43, S.D. = 0.95 และคะแนนหลงัเรียน X  
= 13.15, S.D. = 0.86) 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า  จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนจากช้ินงานก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการกิจกรรมศิลปะตามแนวอตัมโนทศัน์ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงานหลงั
เรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอัตมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตารางท่ี  9    ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อ 
                    ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
                    ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
        จากตารางท่ี 9 พบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัเรียนจากกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด 

อตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ รวมทุกดา้น ( ) = 4.27, (S.D.) = 0.61   โดยท่ีดา้นผูส้อนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( ) 
= 4.43 , (S.D.) = 0.64 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ีย ( ) = 4.30, (S.D.) = 0.61 และดา้น
การประเมินผลการเรียนการสอน ( ) = 4.23, (S.D.) = 0.57  
 ดงันั้นการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนจากนักเรียน 
จ านวน 13 คน โดยภาพรวมสามารถสรุปวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนอยู่
ในระดบัมีความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่ ประเด็นพิจารณาดา้นเน้ือหาวิชา ดา้น
ผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอน และดา้นการประ เมินผล
การเรียนการสอนนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

 
ประเด็นการประเมิน 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานผลการศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 

 S.D. ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
 

ดา้นเน้ือหาวชิา 
 
 

4.22 
 
 

0.64 
3.50 – 4.49 

มีความพึงพอใจระดบัมาก 
 

ดา้นผูส้อน 
 

4.43 
 

     0.64 
3.50 – 4.49 

มีความพึงพอใจระดบัมาก 
  

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
   

4.30 
 

0.61 
3.50 – 4.49 

มีความพึงพอใจระดบัมาก 
 

ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนกาสอน 
 

4.19 
 

0.66 
3.50 – 4.49 

มีความพึงพอใจระดบัมาก 
 

ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน 
 

4.23 
 

0.57 
3.50 – 4.49 

มีความพึงพอใจระดบัมาก 
                         

รวม 
 

4.27 
 

0.61 
 

                 3.50 – 4.49 
มีความพงึพอใจระดับมาก 
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 บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ผลการใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์   เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  ผูว้ิจ ัย
น าเสนอสรุปผลการวจิยัตามล าดบัการน าเสนอ ดงัน้ี  
 1. ขั้นตอนการวจิยั 
  1.1 วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
  1.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3  การด าเนินการวจิยั  
 2. สรุปผลการวจิยั 
 3.  อภิปรายผลการวจิยั 
 4.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
 5.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 
ขั้นตอนการวจัิย 
 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 2.   เพื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนกัรียนก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม ศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโน
ทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 4.   การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
                    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3  
ท่ีเรียนรายวิชาทศันศิลป์ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
จ านวน 13  คนไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 การด าเนินการวจัิย  
      การด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตาม 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นการศึกษาและวเิคราะห์  
 2  ขั้นการออกแบบ  
 3. ขั้นการพฒันา  
 4.  ขั้นการเก็บขอ้มูล 
 5.  ขั้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 1. ขั้นการศึกษาและวเิคราะห์ (Study and Analyze)  
  ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเห็น
คุณค่าในตนเอง ตามมแนวคิดอตัมโนทศัน์ การจดัการเรียนการสอนศิลปะท่ีประสานกิจกรรมท่ีเนน้
การคิดวิเคราะห์ มุมมอง ความคิดท่ีจะเห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึนรวมทั้งสังเคราะห์และวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียว ชาญทางดา้นการจดักิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ผูว้จิยัน าแนวคิด  เก่ียวกบัเน้ือหาร่วมกบัการพิจารณากรอบความคิดในการวิจยัเร่ือง
การใชกิ้จกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัด าเนินการสร้างตามกรอบ
แนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวจิยั แบ่งออกเป็น  4  ประเด็น ดงัน้ี 
  1.1  ประเด็นดา้นเน้ือหา 
  1.2 ประเด็นดา้นการจดักิจกกรม 
  1.3 ประเด็นดา้นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 
  1.4 ประเด็นการจดัและประเมินผล    
  ผูว้ิจยัได้น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  
ท่าน จากนั้นผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา จากนั้นน าผลการวิเคราะห์
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงกิจกรรมในชั้นเรียนจะด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งกบั
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แนวคิดอตัมโนทศัน์  ท่ีจะส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ในการพฒันาแผนผูว้ิจยัได้ท าการ
วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ผูเ้รียน  วิเคราะห์ภาระงานท่ีเหมาะสม ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการเรียนรู้ และวิเคราะห์ประเมินผล จากนั้นผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์มาท าการออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นการออกแบบต่อไป 
 2.  ขั้นการออกแบบ (Design)  
  การออกแบบการจดัการเรียนการสอนเป็นการก าหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ ในรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยั
ออกแบบแผนการเรียนรู้แบบผสมผสานกบัแนวคิดอตัมโนทศัน์  ท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองผูว้ิจยัน าการจดัการเรียนการสอนท่ีได้ออกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการออกแบบ   
   ผูว้จิยัน าผลการศึกษาในขั้นท่ี 1 มาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
               2.1 แผนการจดักิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ   
               2.2  แบบตรวจประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ  
                   2.2.1  แบบตรวจประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิด 
อตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
                   2.2.2  แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
                    2.2.3  แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 
จากกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                 2.3.  แบบประเมิน 
                2.3.1  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ 
    2.3.2  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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                      2.3.3  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมศิลปตามแนวคิดอตั
มโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 3. ขั้นการพฒันา (Development) 
  ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัท่ีพฒันาข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัเพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ 
และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม จากนั้นผูว้จิยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของอาจารยม์าปรับปรุง
แกไ้ขขอ้ค าถามให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน า ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีพฒันาไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ (ดงัแสดงในบทท่ี 3 และภาคผนวก ค) เพื่อน าผลการ
ประเมินและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจยัให้ถูกต้อง
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ค าถามแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ท่ีไดผ้า่นการประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาจดัท าส่ือวดีีโอภาษามือ      
 4.  ขั้นการเก็บขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัน าแผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ได้พฒันา
ครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุดแลว้ ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี  3  
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จ านวน 13 คน ท่ีเรียนวชิาทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลาทั้งส้ิน 10 สัปดาห์ ตามรูปแบบการด าเนินงานวิจยัท่ีได้
ออกแบบไว ้ โดยเก็บคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนก่อนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน 
 หลงัจากผูเ้รียนได้เรียนเรียนด้วยการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแลว้ ผูว้ิน าจยัท าการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัเรียนของผูเ้รียน  
แล้วอภิปรายผลพร้อมทั้ งประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน วิเคราะห์ และอภิปราย
ผลการวจิยั   
 5.  ขั้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ผลทางสถิติ จากนั้นท าการสรุปและอภิปราย
ผลการทดลอง และน าเสนอผลต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัและคณะกรรมการตรวจงานวิจยั เพื่อท า
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การปรับปรุงร่างการจดัการเรียนการสอน แกไ้ขการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
ก่อนน าการวจิยัไปเผยแพร่ต่อไป 
 
สรุปผลการวจัิย 
  1.  ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.  ผลจากการวเิคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยมีคะแนนรวมหลงัเรียนเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโน
ทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น โดยภาพรวมสามารถสรุปว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาทศันศิลป์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 อยูใ่นระดบัมีความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาในแต่
ละดา้น เช่นดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียน
การสอน และดา้นการประเมินผลการเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่มีประเด็นท่ีส าคญัซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลเพื่อท า
ความเขา้ใจในผลการวจิยั  และน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ
สอน ดงัน้ี 
 1. ในประเด็นด้านผลการเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
ผลการวิจยัอาจกล่าวได้ว่า การจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสามารถพฒันา 
การเห็นคุณค่าในตนเองได ้  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ การมีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง  
ถูกกระตุน้ให้พฒันาให้ถึงความเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง นัน่คือการพฒันาให้บุคคลไดย้อมรับความจริง
และยอมรับตนเองเป็นตวัของตวัเองเม่ือเด็กรับรู้ว่าตนเองได้รับความส าคญัจากบุคคลท่ีตนเอง
สัมพนัธ์ดว้ยนั้นจะสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองข้ึน   ซ่ึงตรงกบัแนวทางการพฒันาของคูเปอร์ สมิธ 
(Coopersmith, 1984) ท่ีจะตอ้งพฒันาให้เด็กไดมี้โอกาสไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและยอมรับ
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ตนเองตลอดจนการท่ีเด็กจะไดก้ระท าตามส่ิงท่ีตนเองปรารถนาหรือตั้งเป้าหมายไวแ้ละประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีตนเองไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ กิจกรรมศิลปะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะหลายๆ ดา้นทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีการคิดเกิดข้ึน เกิดการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของตนเองออกมาโดยเป็น
ภาษาภาพ  การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งสังคม ไม่วา่จะกลุ่มเพื่อน ครู การพูดคุย วิเคราะห์เชิง
สร้างสรรคโ์ดยใชศิ้ลปะเป็นส่ือกลาง เกิดแง่คิด มุมมองดี ๆ ของตนเองท่ีอาจจะซ่อนอยูไ่ม่กลา้แสดงออก 
ท าให้นกัเรียนมีความรู้สึกภูมิใจในตวัเอง เห็นคุณค่าในตนเองว่าทุกอย่างข้ึนอยู่ท่ีตนเอง ไม่มีใคร
ดอ้ยกวา่ใคร ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั รักในตนเองมากข้ึน และรักผูอ่ื้น จึงท าให้มีความสุขในชีวิต
มากยิ่งข้ึน กิจกกรรมศิลปะท าให้พฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความกพร่อง
ทางการไดย้นิ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะท่ีเหมาะสม  ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยินเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ เป็นการพฒันาอารมณ์ สังคม  
สติปัญญา  พฒันาศกัยภาพของตวัเองในดา้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งสังคม ไม่วา่จะกลุ่มเพื่อน 
ครู การพดูคุย วเิคราะห์เชิงสร้างสรรคโ์ดยใชศิ้ลปะเป็นส่ือกลาง ในการแสดงออกของตนเองให้กบั
สังคมไดย้อมรับในส่ิงท่ีบกพร่องในชีวติ และความบกพร่องน้ีก็ไม่ไดท้  าให้ความสารถของตนเองต่าง
กบับุคคลปกติแต่อยา่งใด และยงัสามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขเช่นเดียวกนั 
 เน่ืองจากนกัเรียนไดแ้สดงออกทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้มองเห็นตวัตน เขา้ใจ
ตนเองมากข้ึนมองเห็นความส าคญัในตนเองและผูอ่ื้น จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็น
คุณค่าในตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัสุวชัราพร สวยอารมณ์ (2552) ผลของกิจกรรม
ศิลปะเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชน พบว่า
ภายหลงัเขา้ร่วมโปรมแกรมกิจกรรมศิลปะ กลุ่มทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในศูนย์
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน สามารถพฒันาได้ในระยะเวลาและกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม
กิจกรรมศิลปะท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 จากผลการวิจยัของผูว้ิจยั และผลการวิจยัจากนกัวิจยัท่านอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกนั จึง
สามารถสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน 
สามารถพฒันานกัเรียนทั้งดา้นทกัษะ ความสามารถทางดา้นศิลปะ และสามารถพฒันาการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นมธัยมศึกษาตอนตนได ้
 2.  จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิด อตั
มโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยมี
คะแนนจากช้ินงานท่ีนกัเรียนได้สร้างสรรค์ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ 
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โดยท างานศิลปะ ตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ การมองตนเอง  เขา้ใจตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองใน
ธรรมชาติของตนเอง กิจกรรมศิลปะท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาข้ึน แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ได้มี
ล่ามภาษามือให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา กระบวนการ และเขา้ใจการส่ือสารท่ี
ผูส้อน จึงส่งเสริมให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พวงชมพ ู
อร่ามกุล (2549) ท าการวจิยัเร่ืองการศึกษาวิเคราะห์ผลของการจดักิจกรรมศิลปศึกษาท่ีมีต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความสามารถท่ีแทจ้ริง วตัถุ 
ประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลของการจดักิจกรรมศิลปศึกษาท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริงผลการ วิจยัพบวา่ 
การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าความ สามารถท่ีแท ้
จริงจากการจดักิจกรรมศิลปศึกษาสูงข้ึนก่อนท าการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั ซ่ึงกล่าววา่ เด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ความ 
สามารถท่ีแทจ้ริงท่ีไดเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรมศิลปศึกษามีพฒันาการการเห็นคุณค่าในตนเองสูงข้ึน
กวา่เดิม   
 3.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนศิลปะตาม
แนวอตัมโนทศัน์   เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยภาพรวมสามารถสรุปวา่ นกัเรียนจ านวน 13  คน มีความพึงพอใจในการจดั 
การเรียนการสอนในรายวิชาทศันศิลป์ ในกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อยูใ่นระดบัมีความ
พึงพอใจมาก พิจารณาในแต่ละประเด็น เช่น ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นผูส้อน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอน และดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน ในดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้  การร่วมกนัสร้างสรรคช้ิ์นงานนั้นสามารถช่วยกระตุน้ให้เกิดการช่วยกนัคิดมองตนเอง 
ทศันคติเก่ียวกบัตนเองและสังคม ส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตวั  นักเรียนระบุว่าการท่ีไดรั้บท ากิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเขา้ใจตนเอง เรียนรู้วธีิการท างานในหลายๆ รูปแบบ  ท าใหไ้ดจิ้นตนาการส่ิงแปลก ๆใหม่ ๆ 
จึงสนุกและไม่น่าเบ่ือ และนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมได้เขา้กบัจุดประสงค์รายวิชาอย่าง
ชดัเจน โดยผูส้อนช่วยในการกระตุน้การจินตนาการโดยการถามค าถามและช่วยเหลือให้ค  าแนะน า
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ผูส้อนมีล่ามภาษามือช่วยในการส่ือสาร ช่วยอธิบายในค าถามซ ้ าๆ ของ
นกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจในเน้ือหาสาระและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนจึงมีความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะดา้นผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการประเมินผล
การเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากการพูดคุยสอบถามและจากการสังเกต
พฤติกรรมของนกัเรียน พบวา่ ในช่วงแรก นกัเรียนมีความกงัวล กลวั และไม่กลา้แสดงออกหนา้ชั้น
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เรียน หรือการแสดงออกทางดา้นศิลปะ ผูส้อนจึงตอ้งให้ความช่วยเหลือแนะน าในช่วงแรกๆ เช่น 
ภาพตวัอย่าง หรือวิธีการ เทคนิคทางศิลปะ จากนั้นนักเรียนเกิดแรงเสริมทางบวกจากการเห็นงาน
เพื่อนๆ ร่วมชั้น และการได้รับค าวิจารณ์ (Comment) ในงานจากนักเรียนร่วมชั้นคนอ่ืนๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (Qubein, 1983 อา้งถึงใน จนัทร์ฉาย พิทกัษ์ศิริกุล. 2532:3)  เป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งในการปรับตวัทางอารมณ์สังคมและการ
เรียนรู้การเห็นคุณค่าในตนเองนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่งเพราะเป็นพื้นฐานของการมองชีวิตสมรรถนะ
ทางด้านสังคมและอารมณ์เกิดจากการเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะ
สามารถเผชิญกบัอุปสรรคท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตสามารถยอมรับ สถานการณ์ท่ีท าให้ตนเองรู้สึกผิดหวงั
และทอ้แทใ้จด้วยความเช่ือมัน่ในตนเอง ด้วยความหวงัและความกล้าหาญ จึงเป็นบุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จมีความสุขสามารถด าเนินชีวติตามท่ีตนปรารถนาไดอ้ยา่งดี  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
 1. แบบทดสอบผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินมีส่ือวีดีโอภาษามือในการส่ือสารกบั
ผูเ้รียน เพื่อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิเขา้ใจชดัเจน ถูกตอ้ง ควรมีการจดัเตรียมโทรทศัน์หรือเคร่ือง
ฉายใหพ้ร้อม 
 2. ในการจดักิจกรรมกบัผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรมีการจดัเตรียมล่าม
ภาษามือให้พร้อม เพื่อเป็นการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด ส าหรับเน้ือหาการเรียนรู้ให้เขา้ใจชดัเจน และเป็น
ส่ือกลางส าหรับการถ่ายทอดส าหรับผูจ้ดักิจกรรมกบัผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

      1. กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆได ้
                     2. ควรมีการศึกษาการใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง กบัผูพ้ิการประเภทอ่ืนๆ หรือผูสู้งอาย ุ
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
อาจารย์ทีป่รึกษางานวจัิย ดร.อภินภัส  จิตรกร 
 
ผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
1. อาจารย ์ดร.สุวฒัน์ชยั     จนัทร์เฮง  
 ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ   วทิยาลยัราชสุดา         
                  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารยร์านี   เสง่ียม  
 ต าแหน่ง :  อาจารย ์หวัหนา้ภาควชิาหูหนวกศึกษา  วทิยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. อาจารย ์ดร.สุขสิริ  ด่านธนวานิช 
 ต าแหน่ง :  อาจารย ์ภาควชิาหูหนวกศึกษา  วทิยาลยัราชสุดา    มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
ผู้เช่ียวชาญในการประเมินแผนการจัดการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวอัตมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัฐว ี ศรีโสภา 
 ต าแหน่ง :  อาจารยป์ระจ า ภาควชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยร์านี   เสง่ียม  
 ต าแหน่ง:  อาจารย ์หวัหนา้ภาควชิาหูหนวกศึกษา  วทิยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. อาจารย ์ดร.สุวฒัน์ชยั     จนัทร์เฮง  
 ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ   วทิยาลยัราชสุดา         
                  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
ผู้เช่ียวชาญในการประเมิน แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยร์านี   เสง่ียม  
 ต าแหน่ง:  อาจารย ์หวัหนา้ภาควชิาหูหนวกศึกษา  วทิยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. อาจารย ์ดร.สุขสิริ  ด่านธนวานิช 
 ต าแหน่ง:  อาจารย ์ภาควชิาหูหนวกศึกษา     วทิยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล 
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3. อาจารย ์ดร.สุวฒัน์ชยั     จนัทร์เฮง  
 ต าแหน่ง :  อาจารย์ประจ าวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ วิทยาลัยราชสุดา    
      มหาวทิยาลยัมหิดล       
   
รายนามผู้เช่ียวชาญในการประเมินแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัฐว ี ศรีโสภา 
 ต าแหน่ง :  อาจารยป์ระจ า ภาควชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยร์านี   เสง่ียม  
 ต าแหน่ง :  อาจารย ์หวัหนา้ภาควชิาหูหนวกศึกษา  วทิยาลยัราชสุดา      มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. อาจารย ์ดร.สุวฒัน์ชยั   จนัทร์เฮง  
 ต าแหน่ง :  อาจารยป์ระจ าวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ   วทิยาลยัราชสุดา         
                  มหาวทิยาลยัมหิดล  
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. แบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดักิจกรรมศิลปะ 
เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  

2. แผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
3. แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
4. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า

ในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์  เพื่อส่งเสริม

การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
6. แบบตรวจประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการ   

เห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
7. แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 

ไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
8. แบบประเมินคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการ เห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ส าหรับสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดกจิกรรมศิลปะ 
เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวจัิย 

       เร่ือง   ผลการใช้กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทัศน์   เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง   
        ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

                 ……………………………………………………… 
แบบสัมภาษณ์น้ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนศิลปะ ส าหรับ

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ สร้างโดยน าความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  มา
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ร่วมกบัการพิจารณากรอบความคิดในการวิจยัเร่ืองการใช้
กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

โดยขอความกรุณาท่านโปรดบนัทึกในขอ้เสนอแนะกรณีท่ีท่านมีความเห็นแตกต่างหรือ
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินว่า ควรมีแนวทาง หรือการใช้หลัก วิธีการ เทคนิค อย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์สุดกบันกัเรียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                  นางสาวชนิตา   ทองวไิล 
         ผูว้จิยั 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ช่ือ……………………………………...…….. นามสกุล…………………….………...…………. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………… 
สถานท่ีท างาน………………………………………………………………….…………………… 
ประสบการณ์ท างาน........................................ปี   ดา้นอ่ืนๆ…………………………………….... 
ระดบัการศึกษา ...............................................................................................................................
สาขา/วขิาเอก ................................................................................................................................... 
จาก.................................................................................................................................................... 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร………………..………………………... 
 
ตอนที ่2   ข้อค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทีม่ี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ  
1.  ท่านคิดวา่ลกัษณะการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ควรเป็น 
อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ท่านมีความคิดเห็นวา่การสอนศิลปะส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ควรเป็น
อยา่งไร  เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3.  ท่านมีความคิดเห็นวา่ส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนวชิาศิลปะส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิควรเป็นอยา่งไร  เพราะเหตุใด 
  …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ใหก้บั 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ควรมีลกัษณะ หรือจดัการเรียนการสอนอยา่งไรอยา่งไร           
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  ท่านคิดวา่ถา้ใชกิ้จกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………     
 
6.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทัศน์   เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
นักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   รหัสวชิา    ศ 31101                           ช่ือรายวชิา   ทศันศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1                            ช่ือหน่วย  ทศันธาตุหลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงาน    
ทศันศิลป์เร่ือง ช่ือน้ันส าคัญไฉน  เวลา 1 คาบ   สัปดาห์ที่  10     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที ่ 1       
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์วิพากษ์   วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
ตัวช้ีวดั   
 ม.3/1   บรรยายส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และ 
หลกัการออกแบบ 
             ม. 3 / 2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วธีิการ  ของศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์       
 ม. 3 / 3  วเิคราะห์ และบรรยายวธีิการใช ้ทศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ 
 
 

 สาระส าคัญ 
 พฒันาการเรียนรู้ทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ โดยให้ออกแบบ 
ช่ือของตนเองเป็นตวัอกัษร ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ   
 
แนวคิดอตัมโนทศัน์ทีช้่ในกจิกรรมการจัดการเรียนรู้   
 สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่วา่เราจะไม่ใชค้นท่ีเด่นดงั แต่เราก็ไม่ไดต่้างจากใคร หาจุด
หนา้ตา ลกัษณะเด่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเอง 
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สาระการเรียนรู้ 
            ความรู้ (K)  
 ลกัษณะของเส้น สี รูปร่าง รูปทรง หลกัการออกแบบ 
           ทกัษะ/กระบวนการ (P) 
 1. ทกัษะการสังเกต 
 2. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 3. กระบวนการปฏิบติังาน 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
 1. มีความใฝ่รู้แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆดว้ยตนเอง 
 2. มุ่นมัน่ในการท างานจนส าเร็จและทนัเวลา 
 3. มีวนิยัส่งงานตรงตามเวลา 
 4. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 5. มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
 6. อยูอ่ยา่งพอเพียงใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 7. มีจิตสาธารณะมีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจและช่วยงานส่วนรวมเสมอ 
 8. อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มช่วยกนัรักษาความสะอาดในหอ้งเรียน 
 
 

วตัถุประสงค์การจัดเรียนการสอน 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง 

รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ 

 2. นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง จากกิจกรรมสร้างสรรคง์านศิลปะ 

 

เวลาในการด าเนินการ      

 กิจกรรมท่ี    1    ประมาณ 20   นาที 

 กิจกรรมท่ี  2    ประมาณ  5   นาที 
 กิจกรรมท่ี 4    ประมาณ 10   นาที 
 กิจกรรมท่ี  5    ประมาณ 20 นาที 
 กิจกรรมท่ี 6    ประมาณ   5  นาที 
 รวมทั้งส้ิน        ประมาณ   1 ชัว่โมง 
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วธีิด าเนินการ 
 ขั้นน า    
 กิจกรรมท่ี  1  การประเมินผลการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนเรียน 
 กิจกรรมท่ี  2  ผูส้อนถามนักเรียน ว่าช่ืนชอบดาราศิลปิน คนไหนยกตวัอย่างดารา 
ศิลปินดงัท่ีมีช่ือเสียงและพูดถึงช่ือของแต่ละคนยกตวัอยา่ง เพื่อแลว้สอบถามความหมายของช่ือแต่
ละคนและช่ืนชมความเป็นตวัตนของตนเองใหค้นอ่ืนฟัง (ขั้นสร้างเสริมความมัน่ใจ) 
 ขั้นด าเนินการ 
  กิจกรรมท่ี  4 ผูส้อนบรรยาย ความรู้เก่ียวกบัทศันธาตุ เร่ืองเส้น รูปร่าง รูปทรง สีและ
การจดัองคป์ระกอบ 
  กิจกรรมท่ี  5 นกัเรียนออกแบบช่ืออกัษรของตวัเอง โดยใช้หลกัทศันธาตุหลกัการ
ออกแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน (ขั้นระลึกถึงตนเอง) 
 กิจกรรมท่ี   6 นกัเรียนท าการออกแบบและระบายสีช่ือตนเองตามท่ีคิดสร้างสรรค์    
 ข้ันสรุป 
 กิจกรรมท่ี   7  นกัเรียนท าการช้ินงานจนส าเร็จและออกมาอภิปรายดว้ยภาษามือ 
ผลงานของตนเอง ถึงความหมายของช่ือละท่ีมาจากภาพ ผูส้อน สรุปกิจกรรมวา่ทุกคนมีความหมาย
ในตนเอง ไม่วา่จะเป็นช่ือหรือตวัตน ในตนเอง (ขั้นสะสมบนัทึกความส าเร็จ)  
 
ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 1.   ส่ือความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี การจดัองคป์ระกอบ  
 2.   หนงัสือแบบเรียนวชิาทศันศิลป์   
 3.   ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั  สีไม ้ กระดาษร้อยปอนด์ 
 
การประเมินผล    
 1.  การสังเกตการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
 2.  การสังเกตการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน 
 3.  สังเกต แนวคิดทศันะคติการมองตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียน 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
การจดัองคป์ระกอบ
ทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี   
มีความสวยงาม 

การจดัองคป์ระกอบ
ทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  
ไดดี้ ถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 มีความสวยงาม 

การจดัองคป์ระกอบ
ทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  
ถูกตอ้งเหมาะสม 
พอสมควร  
มีความสวยงาม 

การจดัองคป์ระกอบ
ทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  
ไม่เหมาะสม 
สวยงามพอใช ้

การจดัองคป์ระกอบ
ทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  
ไม่เหมาะสม 
ตอ้งปรับปรุง 

ความคิด
สร้างสรรค ์

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 
ส่ือความหมาย 
ดีมาก 

 มีความคิด
สร้างสรรค ์ 
ส่ือความหมายดี 

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 
ส่ือความหมาย
พอใช ้

ไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์ 
ส่ือความหมาย
ไม่ได ้

ความเรียบร้อย 
ความสะอาดของ
ช้ินงาน 

มีความเรียบร้อย มี
ความสะอาดของ
ช้ินงาน ดีมาก 

มีความเรียบร้อย 
ความสะอาดของ
ช้ินงานดี 

ความเรียบร้อย 
ความสะอาดของ
ช้ินงาน พอใช ้

ไม่มีความ
เรียบร้อย และไม่
รักษาความสะอาด
ของช้ินงาน  

 
เกณฑ์การประเมินผล 
  คะแนน  10-12  หมายถึง     ดีมาก 
  คะแนน    9- 11 หมายถึง     ดี 
  คะแนน 6 -8   หมายถึง     พอใช ้
  คะแนน 5-3 หมายถึง     ปรับปรุง 
                     เกณฑก์ารผา่น        ผา่นระดบั      พอใช ้
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บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
1. ผลการสอน  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
2. ปัญหา / อุปสรรค  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูส้อน 
                                                            ( นางสาวชนิตา   ทองวไิล) 
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แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน จากช้ินงาน 
 

 
 
ที่ 

ช่ือ – นามสกุล 

หัวข้อการประเมิน 

รวม  
(20 คะแนน) 

ความสวยงาม 
(5 คะแนน) 

ความคิด
สร้างสรรค์ 
(5 คะแนน) 

ความ 
เรียบร้อย  

(5 คะแนน) 

การจัด
องค์ประกอบ
ของช้ินงาน  
(5 คะแนน) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       

 
ระดับคุณภาพ 
 คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 

แบบส ารวจการเห็นคุณค่าในตนเอง 
    ช่ือ ………………………………………………ชั้น……………………อาย ุ………..….. ปี 

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  เพศ :         ชาย          หญิง 
ค าช้ีแจง 
 ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้สึกของท่านท่ีมีต่อตนเอง ถา้ขอ้ความใดตรง
กบัความรู้สึกของท่านใหท้ าเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง “ตรงกบัลกัษณะของฉนั” แต่ถา้ขอ้ใดไม่
ตรงกบัความรู้สึกของท่านให้ท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง “ไม่ตรงกบัลกัษณะของฉนั” 
 แบบส ารวจน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผิดแต่เป็นการส ารวจความรู้สึกของท่านตามความ
เป็นจริง ซ่ึงผูส้ ารวจจะเก็บแบบส ารวจท่ีท่านตอบไวเ้ป็นความลบั โดยไม่ให้มีผลกระทบกระเทือน
ต่อตวัท่านเป็นอนัขาด 
ขอ้ ขอ้ความ ตรงกบั 

ลกัษณะของฉนั 
ไม่ตรงกบั

ลกัษณะของฉนั 
ด้านตัวตนโดยทัว่ไป 
1 ฉนัเป็นคนนิสัยหงุดหงิด ร าคาญใจ   

2 ฉนัสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง   
3 ฉนัชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ   
4 ฉนัไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ อยา่งง่ายดาย   
5 ฉนัเสียใจท่ีเกิดมาเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ   
6 ชีวติของฉนัความสับสนวุน่วาย ไม่สงบ   
7 ฉนัรู้สึกวา่ตวัเองต ่าตอ้ยเพราะเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ   
8 ฉนัยอมแพต่้ออุปสรรคต่างๆอยา่งง่ายดาย   
9 ฉนัอยากเป็นคนปกติ ไม่มีความพิการ   

10 ฉนัสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนๆได ้   
11 ฉนัมีความมัน่ใจในตนเอง   
12 ฉนันัง่ใจลอยเสมอๆไม่มีเป้าหมายใดๆ   
13 ฉนัอยากจะเป็นคนเก่งมากกวา่น้ี   
14 ตอ้งมีคนคอยบอกฉนัเสมอวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง   
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ขอ้ ขอ้ความ ตรงกบั 
ลกัษณะของฉนั 

ไม่ตรงกบั
ลกัษณะของฉนั 

15 ฉนัมกัเสียใจในส่ิงท่ีฉนัท าไปแลว้   
16 ฉนัมกัท าอะไรโดยคิดวางแผนก่อนเสมอ   
17 ฉนัเขา้ใจความรู้สึกของตวัเอง   
18 ฉนักลา้ท่ีจะตดัสินใจดว้ยตวัเองอยา่งมัน่ใจ 

และไม่เปล่ียนแปลง 
  

19 ฉนัไม่อยากเป็นเพศตามท่ีฉนัเป็นอยูใ่นขณะน้ี   
20 ฉนัรู้สึกอายเสมอ ท่ีคนอ่ืนๆ รู้วา่ฉนัมีความบกพร่อง

ทางการไดย้นิ 
  

21 ฉนัท าอะไรก็ไม่ส าเร็จสักอยา่ง   
22 ฉนัอารมณ์เสียง่ายเม่ือถูกดุหรือต าหนิ   

ด้านสังคม – เพือ่น 
23 เพื่อนๆ รู้สึกสนุกสนานเม่ืออยูก่บัฉนั   

24 เม่ือเทียบกบัคนปกติแลว้ฉนัสู้คนอ่ืนไม่ได ้   
25 คนปกติมกัไดรั้บการช่ืนชมมากกวา่ตวัฉนัท่ีเป็น 

ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
  

26 ฉนัเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น   
27 เพื่อนๆ ชอบแกลง้ฉนัเสมอๆ   

28 ฉนัรู้สึกหงุดหงิดเสมอๆ เม่ืออยูก่บัสังคมคนปกติ   
ด้านโรงเรียน – การศึกษา 

29 ฉนัรู้สึกล าบากใจมากท่ีตอ้งออกไปเล่าภาษามือหนา้ชั้นเ   
30 ฉนักลา้ท่ีจะท าอะไรท่ีถูกตอ้ง   
31 ฉนัมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองท่ีโรงเรียน   
32 ฉนัท าดีท่ีสุดเท่าท่ีฉนัจะท าได ้   
33 เวลาเรียนฉนัอยากใหค้รูเรียกฉนัตอบค าถาม   
34 ท่ีโรงเรียนฉนัมกัท าอะไรไม่ดี   
35 ครูมองฉนัวา่ฉนัเป็นคนไม่ดี   
36 ฉนัภูมิใจในความสามารถของฉนั   
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ขอ้ ขอ้ความ ตรงกบั 
ลกัษณะของฉนั 

ไม่ตรงกบั
ลกัษณะของฉนั 

ด้านทางบ้าน – พ่อแม่ 
37 ฉนัรู้สึกหงุดหงิดง่ายเม่ืออยู่ท่ีบา้นเพราะส่ือสารกบัท่ีบา้น

ไม่ได ้
  

38 พอ่แม่เขา้ใจความรู้สึกของฉนั   
39 พอ่แม่ตั้งความหวงัในตวัฉนัสูงเกินไป   
40 พอ่แม่ยอมรับในตวัฉนัท่ีเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ   
41 พอ่แมก่บัฉนัมีความสุขมากเม่ืออยูด่ว้ยกนั   
42 เม่ือฉนัอยูท่ี่บา้นไม่มีใครสนใจฉนั   
ด้านการวดัความจริงใจของผู้ตอบ 
43 ฉนัไม่วติกกงัวลใจในเร่ืองต่างๆ เลย   
44 ฉนัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเท่านั้น   
45 ฉนัไม่เคยมีความสุขเลย   
46 ฉนัชอบทุกๆ คนท่ีฉนัรู้จกั   
47 ฉนัไมเ่คยถูกต าหนิ วา่กล่าวตกัเตือน จากใครๆ เลย   
48 ฉนัพดูแต่ความจริง  ไม่โกหก   
49 ฉนัรู้วา่ควรปฏิบติัตนอยา่งไรกบัผูอ่ื้น   
50 ฉนัภูมิใจในตนเอง   

 
 นางสาวชนิตา   ทองวไิล 
 ผูว้จิยั 
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แบบตรวจประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกจิกรรมศิลปะ เพือ่ส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
ที่ 

ช่ือ – นามสกุล 

หัวข้อการประเมิน 

รวม  
(20 คะแนน) 

ความสวยงาม 
(5 คะแนน) 

ความคิด
สร้างสรรค์ 
(5 คะแนน) 

ความ 
เรียบร้อย  

(5 คะแนน) 

การจัด
องค์ประกอบ
ของช้ินงาน  
(5 คะแนน) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       

 
ระดับคุณภาพ 
 คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรมศิลปะ เพือ่ส่งเสริมการเเห็นคุณค่าในตนเอง
ส าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
รายวชิาทศันศิลป์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2558 

……………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาทศันศิลป์  ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2558   เพื่อ
น าผลมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไป (ขอ้มูลใช้เป็น
ขอ้มูลทางสถิติไม่มีผลต่อคะแนนสอบของนกัเรียน)  
 ตอนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ  
 ตอนที ่2  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน 5 ดา้น  

 1. ดา้นเน้ือหาวชิา  
 2. ดา้นผูส้อน  
 3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
 4. ดา้นปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอน  
 5. ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน  

 ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย         ลงในช่อง  
1. เพศ  

ชาย   หญิง  
 

2. อาย.ุ........................ปี 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนรายวิชานทศันศิลป์  ชั้นมธัยมศึกษา
  ขั้นปีท่ี  3  
 ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถาม และเขียนเคร่ืองหมาย     ในช่องวางท่ีตรงกบัความ
พึงพอใจ ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนเพียงช่องเดียว ค าตอบท่ีนกัเรียนตอบนั้นไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละ
คนยอ่มมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป 
 ในแต่ละช่องท่ีแสดงความคิดเห็นมีความหมายดงัน้ี 
 5 =  นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ของครู   ระดบัมากท่ีสุด 
 4 =  นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ของครู   ระดบัมาก 
 3 =  นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ของครู   ระดบัปานกลาง 
 2 =  นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ของครู   ระดบันอ้ย 
 1 =  นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ของครู   ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
1. ด้านเนือ้หาวชิา 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ไดรั้บความรู้ใหม่จากเน้ือหารายวชิาทศันศิลป์      
2.  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ      
3.  เน้ือหาวชิามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รายวชิา 

     

4.  เน้ือหาวชิามีความทนัสมยั      
5.  เน้ือหาวชิาท่ีเรียนสามารถประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

6.  เน้ือหาวชิาก่อให้เกิดทกัษะดา้นศิลปะ      
7.  เน้ือหาวชิาสามารถน าไปบูรณาการในวชิาอ่ืนๆ      
8.  เน้ือหาวชิามีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบั 
พื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 

     

9. ความพึงพอใจต่อเน้ือหาวชิาท่ีไดเ้รียนโดยภาพรวม      
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2. ด้านผู้สอน 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีสอน      
2. ผูส้อนมีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
3. ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารได้      

4. ผูส้อนมีประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน      
5.  ผูส้อนมีการวางแผนและเตรียมการสอนมาอยา่งดี      
6. ผูส้อนเอาใจใส่จริงจงัต่อการเรียนการสอน      
7.  ผูส้อนมีความตรงต่อเวลา      
8.  ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือแนะน า เม่ือนกัเรียนมีปัญหา      
9.  ผูส้อนมีการกระตุน้ใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการถาม
และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

     

10.  ผูส้อนใชค้  าพดูท่ีเหมาะสม สุภาพ      
11.  ความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนโดยภาพรวม      
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3. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  มีการช้ีแจงบอกจุดประสงคข์องวชิาท่ีสอนอยา่งชดัเจน      
2.  กิจกรรมครอบคลุมวตัถุประสงคร์ายวชิา       
3.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์      
4.  ส่งเสริมท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม      
5.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามปัญหาหรือแสดงความ
คิดเห็นทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 

     

6.  ความเหมาะสมของงานในการมอบหมายงาน      
7.  กิจกรรมสามารถพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะของ
ผูเ้รียน 

     

8.  ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดสร้างสรรค ์และการออกแบบและ
การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

     

9.  มีการอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหา
บทเรียน 

     

10.  มีวธีิการด าเนินการสอนเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน
จากง่ายไปหายาก 

     

11.  เนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

     

12.  กิจกรรมในชั้นเรียนมีความน่าสนใจ สามารถ
กระตุน้การเรียนรู้ 

     

13. กิจกรรมการสอนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
รายวชิาทศันศิลป์ 

     

14. กิจกรรมช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถบูรณาการและ
ประยกุตใ์ชในชีวติประจ าวนั 
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รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

15. ความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยภาพรวม  

     

 
4. ด้านส่ือและปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน  

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัการเรียนการสอน      
2.  โสตทศันูปกรณ์มีความเหมาะสม       
3.  มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

     

4.  ส่ือการเรียนการสอนมีความทนัสมยั      
5.  ใชส่ื้อการสอนประเภทวสัดุ อุปกรณ์ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัเน้ือหาบทเรียน 

     

6.  มีการใชส่ื้อเพื่อช่วยกระตุน้และการเรียนรู้และเกิด
ความคิด และทกัษะในการปฎิบติังาน 

     

7.  มีการใชส่ื้อช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน      
8.  ความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือและปัจจยัส่งเสริมการเรียน
การสอนในภาพรวม 
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5. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
(5) 
มาก
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปาน
กลาง 

(2) 
นอ้ย 

(1) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  เกณฑก์ารวดัและการประเมินผลก าหนดไวช้ดัเจน      
2.  ประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา      
3.  มีวธีีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรายวชิา
ทศันศิลป์ 

     

4.  มีการประเมินผลการเรียนรู้จากช้ินงานตลอดใน
ระหวา่งช่วงภาคการศึกษา  

     

5.  มีการแจง้คะแนนผลการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาทราบ      
6.  ใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลายทั้งทางดา้นการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานและการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

     

7.  ความพึงพอใจเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนการ
สอนในภาพรวม 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
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แบบตรวจประเมินคุณภาพแผนการจัดกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ 
เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง  ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

……………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง :   ขอใหท้่านพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะตาม 
แนวอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ในส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด โดยท า
เคร่ืองหมาย        ในช่อง       ท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
สัปดาห์ท่ี 1-9 สอนตามแบบปกติ  สัปดาห์ท่ี 10 – 19  เร่ิมสอนตามกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตั
มโนทศัน์เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 

ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

1.  ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.1 กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา  

สัปดาห์ท่ี 
10 

เร่ือง  : ช่ือนั้นส าคญัไฉน 

เรียนรู้ทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การ
จดัองคป์ระกอบ โดยให้
ออกแบบช่ือของตนเอง
เป็นตวัอกัษร ภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษ  

    

สัปดาห์ท่ี 
11 

เร่ือง :  ฉนัคือฉนั 
เรียนรู้ทางทศันธาตุ เส้น
รูปร่างรูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบภาพเล่ือ
ลกัษณะจุดเด่นของ
ตวัเองมาแสดงออกเป็น
ภาพวาดใบหนา้ 
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 
12 

เร่ือง :  ดว้ยสองมือเรา 
เรียนรู้เร่ืองรูปร่าง 
รูปทรง สีในธรรมชาติ   
เรียนรู้ทฤษีสี เร่ืองสี
วรรณะร้อน วรรณะเยน็ 

    

สัปดาห์ท่ี 
13 

เร่ือง :  ครอบครัวของฉนั     
เรียนรู้การจดั
องคป์ระกอบใช ้
การสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์  
ภาพครอบครัวของฉนั 

 
 
 

   

สัปดาห์ท่ี 
14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
เรียนรู้ดา้นงาน  3มิติ  
หรืองานประติมากรรม
สร้างสรรค ์รูปทรงตาม
จินตนาการ อยา่ง
สร้างสรรค ์โดยไม่จ  ากดั
ความคิด กรอบแนวคิด 
ปล่อยใจไปกบัการป้ัน
ดินใหเ้ป็นรูปทรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความดีงาม
ตามท่ีจินตนาการ 

    

สัปดาห์ท่ี 
15 

เร่ือง :  หนา้กากแสนสวย 
เรียนรู้ทางดา้นการ
ออกแบบ โดยให้
นกัเรียนออกแบบ และ 
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149 

 

ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

 
ตกแต่งหนา้กากงาน
แฟนซีตามจินตนาการ 

    
    

สัปดาห์ท่ี 
16 

 

เร่ือง :  กรอบรูปเพื่อนรัก 

เรียนรู้การจดั
องคป์ระกอบ ใชก้าร
สร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์
กรอบรูปจากกระดาษลงั 
ซ่ึงวสัดุเหลือใช ้มา
สร้างสรรค ์ 

    

 
สัปดาห์ท่ี 

17 
 

เร่ือง : ซุปเปอร์สตาร์    
เรียนรู้ดา้นงาน 
ออกแบบ  ใชก้าร
สร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์
จากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์หรือวสัดุ
เหลือใช ้

    

สัปดาห์ท่ี 
18 

 

เร่ือง : บนัไดชีวติ 
เรียนรู้การจดั
องคป์ระกอบ ใชก้าร
สร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์
เกมส์บนัไดงู 
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

 
 

สัปดาห์ท่ี 
19 

 
 

เร่ือง : ความภาคภูมิใจของฉนั 
จดันิทรรศการผลงานของ
ตนเองท่ีไดส้ร้างสรรคม์า
โดยคดัเลือกช้ินงานท่ี
ตนเองชอบมากท่ีสุดมาจดั
แสดงผลงานสู่สาธารณะ 

    

รวม 
 
 

1.  ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.2 กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี 
10 

เร่ือง  : ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ 

    

สัปดาห์ท่ี 
11 

เร่ือง :  ฉนัคือฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียน
การสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ 
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151 

 

ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 
12 

เร่ือง :  ดว้ยสองมือเรา 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองเรียนรู้ท
ฤษีสี เร่ืองสีวรรณะร้อน 
วรรณะเยน็ 

    

สัปดาห์ท่ี 
13 

เร่ือง :  ครอบครัวของฉนั     

วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ืองความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศันธาตุ 
เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  
การจดัองคป์ระกอบ 

   

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองงานป้ัน 
3 มิติ 
2. ผูเ้รียนสามารถใช้
อุปกรณ์งานป้ันได ้
3. นกัเรียนสร้างสรรค์
งานป้ันไดอ้ยา่งสวยงาม 
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152 

 

ประเด็นพจิารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 
+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 
15 

เร่ือง :  หนา้กากแสนสวย 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองหลกัการ
ออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถ
สร้างสรรคง์านทางดา้น
ออกแบบไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

    

    

สัปดาห์ท่ี 
16 

 

เร่ือง :  กรอบรูปเพื่อนรัก 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
การออกแบบ ลวยลาย 
 2. นกัเรียนสามารถใช้
วสัดุ อุปกรณ์งาน
ประดิษฐ์  
3. น าส่ิงเหลือใชม้าท า
ใหเ้กิดประโยชน์ 
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153 

ประเด็นพจิารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 
+1 0 -1 

 
 

สัปดาห์ท่ี 
17 

 

เร่ือง : ซุปเปอร์สตาร์    

วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองงาน
ออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์สร้าง สรรคง์าน
ศิลปะได ้

    

สัปดาห์ท่ี 
18 

 

เร่ือง : บนัไดชีวติ 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ทฤษ 
ฎีการออกแบบ  
2. นกัเรียนสามารถ
ก าหนดแนวคิดสร้าง 
สรรค ์(Creative 
Thinking)  การเลือกใช้
สี การใชต้วัอกัษร การ
จดัวางองคป์ระกอบศิลป์ 
 

    

 
สัปดาห์ท่ี 

19 

เร่ือง : ความภาคภูมิใจของฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. การจดันิทรรศการ 
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

1.  ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.3  กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
สัปดาห์ท่ี 

10 
เร่ือง  :  
ช่ือนั้นส าคญัไฉน 

    

สัปดาห์ท่ี 
11 

เร่ือง  :  
ฉนัคือฉนั 

    

สัปดาห์ท่ี 
12 

เร่ือง  :  
ดว้ยสองมือเรา 

    

สัปดาห์ที 
13 

เร่ือง  :    
หนา้กากภายนอก 

    

สัปดาห์ท่ี 
14 

เร่ือง :  
ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 

    

สัปดาห์ท่ี 
15 

เร่ือง  :  
ซุปเปอร์สตาร์ 

    

สัปดาห์ท่ี 
16 

เร่ือง  :  
กรอบรูปเพื่อนรัก 

    

สัปดาห์ท่ี 
17 

เร่ือง :  
ครอบครัวของฉนั 

    

สัปดาห์ท่ี 
18 

เร่ือง :   
บนัไดชีวติ 

    

สัปดาห์ท่ี 
19 

เร่ือง  :   
ความภูมิใจของฉนั 

    

รวม  
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

1.  ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.4   กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัแนวคิดอตัมโนทัศน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความเหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 

10 
เร่ือง  :  
ช่ือนั้นส าคญัไฉน 

    

สัปดาห์ท่ี 
11 

เร่ือง  :  
ฉนัคือฉนั 

    

สัปดาห์ท่ี 
12 

เร่ือง  :  
ดว้ยสองมือเรา 

    

สัปดาห์ที 
13 

เร่ือง  :    
หนา้กากภายนอก 

    

สัปดาห์ท่ี 
14 

เร่ือง :  
ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 

    

สัปดาห์ท่ี 
15 

เร่ือง  :  
ซุปเปอร์สตาร์ 

    

สัปดาห์ท่ี 
16 

เร่ือง  :  
กรอบรูปเพื่อนรัก 

    

สัปดาห์ท่ี 
17 

เร่ือง :  
ครอบครัวของฉนั 

    

สัปดาห์ท่ี 
18 

เร่ือง :   
บนัไดชีวติ 

    

สัปดาห์ท่ี 
19 

เร่ือง  :   
ความภูมิใจของฉนั 

    

รวม  
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

2. ด้านการวดัและประเมินผล  
2.1 กระบวนการปฎบิัติหรือช้ินงานสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ประจ าสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี 
10 

เร่ือง  : ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี  การจดัองคป์ระกอบ 

    

สัปดาห์ท่ี 
11 

เร่ือง :  ฉนัคือฉนั 

วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี  การจดัองคป์ระกอบ 

   

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
12 

เร่ือง :  ดว้ยสองมือเรา 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองเรียนรู้ท
ฤษีสี เร่ืองสีวรรณะร้อน 
วรรณะเยน็ 
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157 

ประเด็นพจิารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 
+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 
13 

เร่ือง :  หนา้กากแสนสวย 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ืองหลกั  
การออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถ
สร้างสรรคง์านทางดา้น
ออกแบบไดอ้ยา่งสร้าง 
สรรคใ์นรูปแบบของตน 
เอง 

 
 
 

   

 
สัปดาห์ท่ี 

14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองงานป้ัน 
3 มิติ 
2. นกัเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์งานป้ันได ้
3. นกัเรียนสร้างสรรค์
งานป้ันไดอ้ยา่งสวยงาม  

    

สัปดาห์ท่ี 
15 

เร่ือง : ซุปเปอร์สตาร์ 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจงาออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์งานศิลปะได ้
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158 

ประเด็นพจิารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 
+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 
16 

 

เร่ือง :  กรอบรูปเพื่อนรัก 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียว กบัการ
ออกแบบ ลวดลาย 
 2. นกัเรียนสามารถใช้
วสัดุ อุปกรณ์งาน
ประดิษฐ์  
3. น าส่ิงเหลือใชม้าท า
ใหเ้กิดประโยชน์ 

    

 
สัปดาห์ท่ี 

17 
 

เร่ือง :  ครอบครัวของฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี  การจดัองคป์ระกอบ 
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159 

ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

 
 

สัปดาห์ท่ี 
18 

 
 

เร่ือง : บนัไดชีวติ 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ทฤษ  
ฎีการออกแบบ  
2. นกัเรียนสามารถ
ก าหนดแนวคิดสร้าง 
สรรค ์(Creative 
Thinking) การเลือกใชสี้ 
การใชต้วัอกัษร การจดั
วางองคป์ระกอบศิลป์ 

    

 
 

สัปดาห์ท่ี 
19 

เร่ือง : ความภาคภูมิใจของฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดั
เรียนการสอน 
1. การจดันิทรรศการ 

    

รวม  
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

2. ด้านการวดัและประเมินผล  
2.2 วธีิการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบักจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 
10 

เร่ือง  : ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
ช้ินงาน  : การออกแบบ
ตวัหนงัสือช่ือของตนเอง  
จากความหมายของช่ือ 
หรืออะไรท่ีแสดงความ
เป็นตนเอง 

    

สัปดาห์ท่ี 
11 

เร่ือง :  ฉนัคือฉนั 

ช้ินงาน : วาดภาพตนเอง
วาดภาพตนเอง โดย
เลือกลกัษณะจุดเด่น  
เอกลกัษณ์ความเป็น
บุคคล และบุคคิลภาพ
ของตนเอง 

   

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
12 

เร่ือง :  ดว้ยสองมือเรา 
ช้ินงาน : สีวรรณะร้อน 
สีวรรณะเยน็ดว้ยรูปร่าง
มือของตนเอง ให้รู้
วธีิการสร้าง สรรคง์านท่ี
เกิดจากอวยัวะภายใน
ร่าง กายท่ีส าคญั คือมือ 
ท่ีสามารถท าทุกอยา่งได้
โดยไม่แตกต่างจาก 
คนปกติ 
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ประเด็นพจิารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 
+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 
13 

เร่ือง :  หนา้กากแสนสวย 
ช้ินงาน: สร้างสรรค์
หนา้กากแฟนซี  
รูปหนา้ท่ีอยากจะเป็น
ตามจินตนาการ 

 
 
 

   

 
สัปดาห์ท่ี 

14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
ช้ินงาน : งานป้ันดิน  
3 มิติ  รูปทรงท่ีสามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดใ้น
ชีวติประจ าวนั  

    

สัปดาห์ท่ี 
15 

เร่ือง : ซุปเปอร์สตาร์ 
ช้ินงาน : การประดิษฐ์
เส้ือผา้จากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์ สร้างแรง
บลัดาลใจ กลา้แสดงออก
โดยการคิดสร้างสรรค ์

    

    

สัปดาห์ท่ี 
16 

 

เร่ือง :  กรอบรูปเพื่อนรัก 
ช้ินงาน : งานประดิษฐ์
จากกระดาษลงั 
ประดิษฐข์องใช ้
สร้างสรรคโ์ดย
กระบวนการกลุ่ม  
จากสังคมเพื่อน 
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ประเด็นพจิารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

+1 0 -1 

 
สัปดาห์ท่ี 

17 
 

เร่ือง :  ครอบครัวของฉนั 
ช้ินงาน : ภาพวาด
ครอบครัว สถาบนัท่ีให้
ความรักความอบอุ่นท่ีดี
ท่ีสุดในชีวติ  

    

 
 

สัปดาห์ท่ี 
18 

 
 

เร่ือง : บนัไดชีวติ 
ช้ินงาน:การสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ ์เกมส์บนัได
งู บรูณาการเกมส์เป็น
การคิดฝันอนาคต การ
วางแผนชีวิต  การศึกษา 
หรือการประกอบอาชีพ 

    

 
 

สัปดาห์ท่ี 
19 

 
 

เร่ือง : ความภาคภูมิใจของฉนั 
จดัใหมี้การจดันิทรรศการ
ผลงานของตนเองท่ีได้
สร้างสรรคม์า 
โดยคดัเลือกช้ินงานท่ี
ตนเองชอบมากท่ีสุดมา
จดัแสดงผลงานสู่
สาธารณะ 

    

รวม  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
                                              (………………………………………………) 
 ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง  
ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 
……………………………………………………………………. 

ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ  ของแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินการเห็น
 คุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  มีความเหมาะสมมากนอ้ย 
                   เพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย     ในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

 

ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

ด้านตัวตนโดยทัว่ไป 
1. ฉนัเป็นคนนิสัยหงุดหงิด ร าคาญใจ     

2. ฉนัสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง     

3. ฉนัชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ     

4. ฉนัไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ อยา่งง่ายดาย     

5. ฉนัเสียใจท่ีเกิดมาเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ     

6. ชีวติของฉนัความสับสนวุน่วาย ไม่สงบ     

7. ฉนัรู้สึกวา่ตวัเองต ่าตอ้ยเป็นผูบ้กพร่องทาง การไดย้นิ     

8. ชีวติของฉนัความสับสนวุน่วาย ไม่สงบ     

9. ฉนัอยากเป็นคนปกติ ไม่มีความพิการ     

10. ฉนัสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ได ้     

11. ฉนัมีความมัน่ใจในตนเอง     

12. ฉนันัง่ใจลอยเสมอๆ ไม่มีเป้าหมายใดๆ     

13. ฉนัอยากจะเป็นคนเก่งมากกวา่น้ี     

14. ตอ้งมีคนคอยบอกฉนัเสมอวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง     

15. ฉนัมกัเสียใจในส่ิงท่ีฉนัท าไปแลว้     

16. ฉนัมกัท าอะไรโดยคิดทบทวนก่อนเสมอ     

17. ฉนัเขา้ใจความรู้สึกของตวัเอง     
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ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

18. ฉนักลา้ท่ีจะตดัสินใจดว้ยตวัเองอยา่งมัน่ใจไดโ้ดยไม่
เปล่ียนแปลง 

    

19. ฉนัไม่อยากเป็นเพศตามท่ีฉนัเป็นอยูใ่นขณะน้ี     

20. ฉนัรู้สึกอายเสมอ ท่ีคนอ่ืนๆ รู้วา่ฉนัมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ 

    

21. ฉนัท าอะไรก็ไม่ส าเร็จสักอยา่ง     

22. ฉนัอารมณ์เสียง่ายเม่ือถูกดุหรือต าหนิ     

ด้านสังคม – เพือ่น 

23. ใครๆ ก็รู้สึกสนุกสนานเม่ืออยูก่บัฉนั     

24. เม่ือเทียบกบัคนปกติแลว้ฉนัสู้คนอ่ืนไม่ได ้     

25. คนปกติ มกัไดรั้บการช่ืนชมมากกวา่ตวัฉนัท่ีเป็น 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

    

26. ฉนัเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น     

27. เพื่อนๆ ชอบแกลง้ฉนัเสมอๆ     

28. ฉนัรู้สึกหงุดหงิดเสมอๆ เม่ืออยูก่บัสังคมคนปกติ     

ด้านโรงเรียน – การศึกษา 

29. ฉนัรู้สึกล าบากใจมากท่ีตอ้งออกไปพดูหนา้ชั้นเรียน     

30. ฉนัรู้สึกกลา้ท่ีจะท าอะไรท่ีถูกตอ้ง     

31. ฉนัมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีโรงเรียน     

32. ฉนัท าดีท่ีสุดเท่าท่ีฉนัจะท าได ้     

33. เวลาเรียนฉนัอยากใหค้รูเรียกฉนัตอบค าถาม     

34. ท่ีโรงเรียนฉนัมกัท าอะไรไม่ดี     

35. ครูมองฉนัวา่ฉนัเป็นคนไม่ดี     

36. ฉนัภูมิใจในความสามารถของฉนั     
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ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

ด้านทางบ้าน – พ่อแม่ 

37. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่ายเม่ืออยู่ท่ีบา้นเพราะส่ือสารกบัท่ี
บา้นไม่ได ้

    

38. พอ่แม่เขา้ใจความรู้สึกของฉนั     

39. พอ่แม่ตั้งความหวงัในตวัฉนัสูงเกินไป     

40. พอ่แม่ยอมรับในตวัฉนัท่ีเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
41. พอ่แม่กบัฉนัมีความสุขมากเม่ืออยูด่ว้ยกนั 

    

42. เม่ือฉนัอยูท่ี่บา้นไม่มีใครสนใจฉนั     

ด้านการวดัความจริงใจของผู้ตอบ 

43. ฉนัไม่วติกกงัวลใจในเร่ืองต่างๆ เลย     

44. ฉนัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเท่านั้น     

45. ฉนัไม่เคยมีความสุขเลย     

46. ฉนัชอบทุกๆ คนท่ีฉนัรู้จกั     

47. ฉนัไม่เคยถูกต าหนิ วา่กล่าวตกัเตือน จากใครๆ เลย     

48. ฉนัพดูแต่ความจริง  ไม่โกหก     

49. ฉนัรู้วา่ควรปฏิบติัตนอะไรกบัผูอ่ื้น     

50. ฉนัภูมิใจในตนเอง     
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แบบประเมินคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงาน จากกจิกรรมศิลปะ 
เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
                            ……………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 1. ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา  ขอ้ค าถามแต่ละขอ้วา่มีความสอดคลอ้งกบัการวดัผลหรือไม่  
และท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาดงัน้ี    
   ถา้เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหเ้ช็คท่ีช่อง +1 
   ถา้ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง ใหเ้ช็คท่ีช่อง   0 
   ถา้แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหเ้ช็คท่ีช่อง  -1 
 2.  ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีขอ้ความแกไ้ขประการใด กรุณาใหข้อ้แนะน าในขอ้ท่ีก าหนดให ้

ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

1. ประเด็นในการประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานได้ตามวตัถุประสงค์ 
1.1 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ 

    

1.2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเรียนรู้ทฤษฎีสี เร่ือง
สีวรรณะร้อน วรรณะเยน็ 

    

1.3 สร้างสรรคง์านทางดา้นออกแบบไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
ในรูปแบบของตนเอง 

    

1.4 แบบประเมินความคิดสร้างสรรคด์า้นแนวคิด 
ในการออกแบบ: นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์ 
ดา้นแนวคิดในการออกแบบงานกราฟิก  

    

1.5 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองงานป้ัน 3 มิติ
สามารถใชอุ้ปกรณ์งานป้ันไดส้ร้างสรรคง์านป้ัน 2 มิติ 
และ 3 มิติ 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

1.6 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองงานออกแบบ
สามารถใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆสร้างสรรคง์านศิลปะได้ 

    

2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มีความชัดเจน 

 2.1 การจดัองคป์ระกอบทศันธาตุ เส้น รูปร่าง  รูปทรง สี       

 2.2  ความคิดสร้างสรรค ์     

 2.3  ความเรียบร้อย สวยงาม สะอาด     

 2.4  ดา้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน     

3. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม  

 3.1 ดา้นความสวยงาม     

 3.2  ดา้น ความคิดสร้างสรรค ์     

 3.3  ดา้นความเรียบร้อย      

 3.4  ดา้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน     

4. สามารถประเมินช้ินงานได้ครอบคลุมเนือ้หารายสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี 10  เร่ือง  ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
ช้ินงาน : การออกแบบตวัหนงัสือช่ือของตนเอง  
จากความหมายของช่ือ หรืออะไรท่ีแสดงความเป็นตนเอง 

    

สัปดาห์ท่ี 11   เร่ือง  ฉนัคือฉนั 
ช้ินงาน : วาดภาพตนเอง โดยเลือกลกัษณะจุดเด่น  
เอกลกัษณ์ความเป็นบุคคล และบุคคิกภาพของตนเอง 

    

สัปดาห์ท่ี 12   เร่ือง  ดว้ยสองมือเรา 
ช้ินงาน : สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ดว้ยรูปร่างมือของ
ตนเอง ใหรู้้วธีิการสร้าง สรรคง์านท่ีเกิดจากอวยัวะภายใน
ร่างกายท่ีส าคญั คือมือ ท่ีสามารถท าทุกอยา่งได ้โดยไม่
แตกต่างจากคนปกติ 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

สัปดาห์ท่ี 13   เร่ือง  หนา้กากภายนอก 
ช้ินงาน : สร้างสรรคห์นา้กากแฟนซี รูปหนา้ท่ีอยากจะเป็น
ตามจิตนาการ 

    

สัปดาห์ท่ี 14  เร่ือง  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
ช้ินงาน : งานป้ันดิน 3 มิติ  สร้างนามธรรมเร่ืองความดี 
ภายในจิตใจออกมาเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

    

สัปดาห์ท่ี 15  เร่ือง  ซุปเปอร์สตาร์ 
ช้ินงาน : การประดิษฐ์เส้ือผา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 
สร้างแรงบลัดาลใจ กลา้แสดงออกโดยการคิดสร้างสรรค์ 

    

สัปดาห์ท่ี 16   เร่ือง  กรอบรูปเพื่อนรัก 
ช้ินงาน : งานประดิษฐ์จากกระดาษลงั ประดิษฐข์องใช ้
สร้างสรรคโ์ดยกระบวนการกลุ่มจากสังคมเพื่อน 

    

สัปดาห์ท่ี 17   เร่ือง  ครอบครัวของฉนั 
ช้ินงาน : ภาพวาดครอบครัว สถาบนัท่ีให้ความรักความ
อบอุ่นท่ีดีท่ีสุดในชีวติ  

    

สัปดาห์ท่ี 18   เร่ือง  บนัไดชีวติ 
ช้ินงาน : เกมส์บนัไดงู  สร้างสรรคเ์กมส์การเล่นให้เขา้กบั
การด ารงชีวติ อยา่งมีคุณค่า 

    

สัปดาห์ท่ี 19   เร่ือง ความภูมิใจของฉนั 
ช้ินงาน : จดันิทรรศการผลงานของตนเอง ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดบัความ
เหมาะสม ขอ้ควรปรับปรุง 

+1 0 -1 

5. เกณฑ์การประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจากช้ินงานได้  

5.1 ดา้นความสวยงาม     

5.2  ดา้น ความคิดสร้างสรรค ์     

5.3  ดา้นความเรียบร้อย      

5.4  ดา้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน     

รวม     

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 (.................................................................)        
                   ( ผูเ้ช่ียวชาญ ) 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
1. ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง   
     ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. ผลการประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพ  แบบประเมิน 
    การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
3. ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณภาพ  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากช้ินงาน    
    ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทัศน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
หมายเหตุ   เร่ิมท าการทดลองใหกิ้จกรรมกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อส่งเสริมการ  
                    เห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ชั้นมธัยมศึกษา 
                    ตอนตน้ ในสัปดาห์ท่ี 10 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.1 กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา  

สัปดาห์
ท่ี 10 

เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน  
เรียนรู้ทศันธาตุ เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ 
โดยใหอ้อกแบบช่ือของตนเอง
เป็นตวัอกัษร ภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ  
 

1 1 1 3 1 
  
เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 11 

เร่ือง ฉนัคือฉนั 
เรียนรู้ทางทศันธาตุ เส้นรูปร่าง
รูปทรง สี  การจดัองคป์ระกอบ
ภาพเล่ือลกัษณะจุดเด่นของ
ตวัเองมาแสดงออกเป็นภาพวาด
ใบหนา้ 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 12 

เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 
เรียนรู้เร่ืองรุปร่าง รูปทรง สีใน
ธรรมชาติ   เรียนรู้ทฤษีสี เร่ืองสี
วรรณะร้อน วรรณะเยน็ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์
ท่ี 13 

เร่ือง ครอบครัวของฉนั     
เรียนรู้ความเขา้ใจเร่ืองความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศันธาตุ เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี  การจดั
องคป์ระกอบ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
 เรียนรู้ดา้นงาน  3มิติ  หรืองาน
ประติมากรรมสร้างสรรค ์
รูปทรงตามจินตนาการ อยา่ง
สร้างสรรค ์โดยไม่จ  ากดั
ความคิด กรอบแนวคิด ปล่อยใจ
ไปกบัการป้ันดินให้เป็นรูปทรง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความดีงามตามท่ี
จินตนาการ 

1 -1 1 1 0.3 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 15 

เร่ือง หนา้กากแสนสวย 
เรียนรู้ทางดา้นการออกแบบ โดย
ใหน้กัเรียนออกแบบ และตกแต่ง
หนา้กากงานแฟนซีตาม
จินตนาการ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 16 

เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 
เรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ ใช้
การสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์
กรอบรูปจากกระดาษลงั ซ่ึงวสัดุ
เหลือใช ้มาสร้างสรรค ์ 
 
 
 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์ 
ท่ี 17 

เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    
เรียนรู้ดา้นงาน ออกแบบ  ใชก้าร
สร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐจ์าก
กระดาษหนงัสือพิมพ ์หรือวสัดุ
เหลือใช ้ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 18 

เร่ือง  บนัไดชีวติ 
เรียนรู้การจดัองคป์ระกอบ ใช้
การสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์
เกมส์บนัไดงู 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 19 

เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 
จดันิทรรคการผลงานของตนเอง
ท่ีไดส้ร้างสรรคม์า โดยคดัเลือก
ช้ินงานท่ีตนเองชอบมากท่ีสุดมา
จดัแสดงผลงานสู่สาธารณะ 

1 1 1 2 0.6 เหมาะสม 

รวม 2.5 0.81 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1.    ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.2. กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์
ท่ี 10 

เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน  
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การ
จดัองคป์ระกอบ 

1 1 1 3 1   เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 11 

เร่ือง ฉนัคือฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การ
จดัองคป์ระกอบ 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 12 

เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองเรียนรู้ทฤษีสี เร่ืองสีวรรณะ
ร้อน วรรณะเยน็ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 13 

เร่ือง ครอบครัวของฉนั     
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การ
จดัองคป์ระกอบ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ 
เร่ืองงานป้ัน 3 มิติ 
2.  นกัเรียนสามารถใชอุ้ปกรณ์
งานป้ันได ้
3. นกัเรียนสร้างสรรคง์านป้ันได้
อยา่งสวยงาม 

1 -1 1 1 0.3 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 15 

เร่ือง หนา้กากแสนสวย 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองหลกัการออกแบบ 
2.  นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์
งานทางดา้นออกแบบไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคใ์นรูปแบบของตนเอง 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 16 

เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 

วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียว กบัการออกแบบ ลวยลาย 
2. นกัเรียนสามารถใชว้สัดุ 
อุปกรณ์งานประดิษฐ์  
3. น าส่ิงเหลือใชม้าท าใหเ้กิด 
ประ โยชน์ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์ 
ท่ี 17 

เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    

วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองงานออกแบบ 
2.  นกัเรียนสามารถใชอุ้ปกรณ์
สร้าง สรรคง์านศิลปะได ้

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 18 

เร่ือง  บนัไดชีวติ 

วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ ทฤษฎีการ
ออกแบบ  
2. นกัเรียนสามารถก าหนด
แนวคิดสร้างสรรค ์(Creative 
Thinking) การเลือกใชสี้ การใช้
ตวัอกัษร การจดัวางองคป์ระกอบ
ศิลป์ 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 19 

เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 

วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  การจดันิทรรศการ 
 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.6 0.85 เหมาะสม 
 
 
. 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1.   ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.3  กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนและชัดเจน  

สัปดาห์ท่ี 10 เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน 1 1 1 3 1 
  
เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 11 เร่ือง ฉนัคือฉนั 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 12 เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี  13 เร่ือง ครอบครัวของฉนั     1 1 1 3 1 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 14 เร่ือง  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 1 -1 1 1 0.3 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 15 เร่ือง  หนา้กากแสนสวย 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 16 เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 17 เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 18 เร่ือง  บนัไดชีวติ 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 19 เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.6 0.85 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1.    ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.4   กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัแนวคิดอตัมโนทัศน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความเหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 10 เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน 1 1 1 3 1  เหมาะสม 
สปัดาห์ท่ี 11 เร่ือง ฉนัคือฉนั 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 12 เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี  13 เร่ือง ครอบครัวของฉนั     1 1 1 3 1 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 14 เร่ือง  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 1 -1 1 1 0.3 เหมาะสม 
สัปดาห์ท่ี 15 เร่ือง หนา้กากแสนสวย 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 16 เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 17 เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 18 เร่ือง  บนัไดชีวติ 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์ท่ี 19 เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.6 0.85 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
2. ด้านการวดัและประเมินผล  
2.1 กระบวนการปฎบิัติหรือช้ินงานสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ประจ าสัปดาห์ 

สัปดาห์
ท่ี 10 

เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน  
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การ
จดัองคป์ระกอบ 

1 1 1 3 1 
  
เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 11 

เร่ือง ฉนัคือฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  การ
จดัองคป์ระกอบ 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 12 

เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองเรียนรู้ทฤษีสี เร่ืองสีวรรณะ
ร้อน วรรณะเยน็ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 13 

เร่ือง ครอบครัวของฉนั     

วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศัน
ธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี   
 

1 1 1 3 1 

 
 

เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์
ท่ี 14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองงานป้ัน 3 มิติ 
2. นกัเรียนสามารถใชอุ้ปกรณ์งาน
ป้ันได ้
3. นกัเรียนสร้างสรรคง์านป้ันได้
อยา่งสวยงาม 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 15 

เร่ือง หนา้กากแสนสวย 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองหลกัการออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์
งานทางดา้นออกแบบไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคใ์นรูปแบบของตนเอง 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 16 

เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียว กบัการออกแบบ ลวยลาย 
2. นกัเรียนสามารถใชว้สัดุ 
อุปกรณ์งานประดิษฐ์  
3. น าส่ิงเหลือใชม้าท าใหเ้กิด 
ประโยชน์ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์ 
ท่ี 17 

เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองงานออกแบบ 
2. นกัเรียนสามารถใชอุ้ปกรณ์
สร้างสรรคง์านศิลปะได ้

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 18 

เร่ือง  บนัไดชีวติ 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. นกัเรียนมีความรู้ ทฤษฎีการ
ออกแบบ  
2. นกัเรียนสามารถก าหนแนวคิด
สร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
การเลือกใชสี้ การใชต้วัอกัษร 
การจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 19 

เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 
วตัถุประสงคก์ารจดัเรียนการสอน 
1. การจดันิทรรศการ 
 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.9 0.96 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
2. ด้านการวดัและประเมินผล  
2.2 วธีิการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบักจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 10 

เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน  
ช้ินงาน  : การออกแบบ
ตวัหนงัสือช่ือของตนเอง  จาก
ความหมายของช่ือ หรืออะไรท่ี
แสดงความเป็นตนเอง 

1 1 1 3 1 
  
เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 11 

เร่ือง ฉนัคือฉนั 
ช้ินงาน : วาดภาพตนเองวาดภาพ
ตนเอง โดยเลือกลกัษณะจุดเด่น  
เอกลกัษณ์ความเป็นบุคคล และบุ
คคิลภาพของตนเอง 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 12 

เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 
ช้ินงาน : สีวรรณะร้อน สีวรรณะ
เยน็ดว้ยรูปร่างมือของตนเอง ใหรู้้
วธีิการสร้าง สรรคง์านท่ีเกิดจาก
อวยัวะภายในร่าง กายท่ีส าคญั คือ
มือ ท่ีสามารถท าทุกอยา่งไดโ้ดย
ไม่แตกต่างจากคนปกติ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 13 

เร่ือง ครอบครัวของฉนั     
ช้ินงาน : ภาพวาดครอบครัว 
สถาบนัท่ีใหค้วามรักความอบอุ่น
ท่ีดีท่ีสุดในชีวติ  

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
ช้ินงาน : งานป้ันดิน 3 มิติ  
รูปทรงท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได้
ในชีวติประจ าวนั  

1 -1 1 1 0.3 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์
ท่ี 15 

เร่ือง หนา้กากแสนสวย 
ช้ินงาน: สร้างสรรคห์นา้กาก
แฟนซี รูปหนา้ท่ีอยากจะเป็นตาม
จิตนาการ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 16 

เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 
ช้ินงาน : งานประดิษฐ์จาก
กระดาษลงั ประดิษฐข์องใช ้
สร้างสรรคโ์ดยกระบวนการกลุ่ม 
จากสังคมเพื่อน 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 17 

เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    
ช้ินงาน : การประดิษฐ์เส้ือผา้จาก
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ สร้างแรง
บลัดาลใจ กลา้แสดงออกโดยการ
คิดสร้างสรรค ์

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 18 

เร่ือง  บนัไดชีวติ 
ช้ินงาน:การสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ ์เกมส์บนัไดงู บรูณา
การเกมส์เป็นการคิดฝันอนาคต 
การวางแผนชีวติ  การศึกษา หรือ
การประกอบอาชีพ 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 19 

เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 
จดัใหมี้การจดันิทรรคการผลงาน
ของตนเองท่ีไดส้ร้างสรรคม์า 
โดยคดัเลือกช้ินงานท่ีตนเองชอบ
มากท่ีสุดมาจดัแสดงผลงานสู่
สาธารณะ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.6 0.85 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
2.    ด้านการวดัและประเมินผล  
2.3  กระบวนการปฎบิัติหรือช้ินงานสามารถส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองได้ 

สัปดาห์
ท่ี 10 

เร่ือง ช่ือนั้นส าคญัไฉน  
ช้ินงาน  : การออกแบบ
ตวัหนงัสือช่ือของตนเอง  จาก
ความหมายของช่ือ หรืออะไรท่ี
แสดงความเป็นตนเอง 

1 1 1 3 1 
  
เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 11 

เร่ือง ฉนัคือฉนั 
ช้ินงาน : วาดภาพตนเองวาดภาพ
ตนเอง โดยเลือกลกัษณะจุดเด่น  
เอกลกัษณ์ความเป็นบุคคล และบุ
คคิลภาพของตนเอง 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 12 

เร่ือง ดว้ยสองมือเรา 
ช้ินงาน : สีวรรณะร้อน สีวรรณะ
เยน็ดว้ยรูปร่างมือของตนเอง ใหรู้้
วธีิการสร้าง สรรคง์านท่ีเกิดจาก
อวยัวะภายในร่าง กายท่ีส าคญั คือ
มือ ท่ีสามารถท าทุกอยา่งไดโ้ดย
ไม่แตกต่างจากคนปกติ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 13 

เร่ือง ครอบครัวของฉนั     
ช้ินงาน : ภาพวาดครอบครัว 
สถาบนัท่ีใหค้วามรักความอบอุ่น
ท่ีดีท่ีสุดในชีวติ  

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์
ท่ี 14 

เร่ือง :  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
ช้ินงาน : งานป้ันดิน 3 มิติ  
รูปทรงท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได้
ในชีวติประจ าวนั  

1 -1 1 1 0.3 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

สัปดาห์
ท่ี 15 

เร่ือง หนา้กากแสนสวย 
ช้ินงาน: สร้างสรรคห์นา้กาก
แฟนซี รูปหนา้ท่ีอยากจะเป็นตาม
จิตนาการ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 16 

เร่ือง กรอบรูปเพื่อนรัก 
ช้ินงาน : งานประดิษฐ์จาก
กระดาษลงั 
ประดิษฐข์องใช ้สร้างสรรคโ์ดย
กระบวนการกลุ่ม จากสังคมเพื่อน 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 17 

เร่ือง ซุปเปอร์สตาร์    
ช้ินงาน : การประดิษฐ์เส้ือผา้จาก
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ สร้างแรง
บลัดาลใจ กลา้แสดงออกโดยการ
คิดสร้างสรรค ์

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 18 

เร่ือง  บนัไดชีวติ 
ช้ินงาน:การสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ ์เกมส์บนัไดงู บรูณา
การเกมส์เป็นการคิดฝันอนาคต 
การวางแผนชีวติ  การศึกษา หรือ
การประกอบอาชีพ 

1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

สัปดาห์ 
ท่ี 19 

เร่ือง ความภาคภูมิใจของฉนั 
จดัใหมี้การจดันิทรรคการผลงาน
ของตนเองท่ีไดส้ร้างสรรคม์า 
โดยคดัเลือกช้ินงานท่ีตนเองชอบ
มากท่ีสุดมาจดัแสดงผลงานสู่
สาธารณะ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.6 0.85 เหมาะสม 
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  จากตารางผูว้ิจยัได้น าการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งการจดัการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดอตั
มโนทศัน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 10 สัปดาห์ สรุปผลดงัน้ี 
 1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
     1.1  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า = 0.81 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
     1.2  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่
ละสัปดาห์ ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า = 0.85 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
     1.3  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนและชดัเจน 
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า = 0.85 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
     1.4  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดอัตมโนทัศน์ เพื่อ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเหมาะสม   
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า = 0.85 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
 ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคล้องด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรวมมีค่า 
0.83  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
 2. ดา้นการวดัและประเมินผล  
    2.1  กระบวนการปฎิบติัหรือช้ินงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคป์ระจ าสัปดาห์  
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า = 0.96  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
     2.2  วธีิการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า =  0.85 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
     2.3  กระบวนการปฎิบติัหรือช้ินงานสามารถส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองได ้
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า = 0.85  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
 ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้นการวดัและประเมินผลรวมมีค่า 0.88 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เหมาะสม 
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 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยภาพรวมสามารถ
สรุปวา่ การจดัการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทศัน์เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความ
สอดคลอ้งดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผลรวมมีค่า = 0.86  ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 0.5 หมายถึงมีความเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ดห้ลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ 
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ผลการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

 

ประเด็นพิจารณา 
ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ด้านตัวตนโดยทัว่ไป 
1 ฉนัเป็นคนนิสัยหงุดหงิด ร าคาญใจ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
2 ฉนัสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
3 ฉนัชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
4 ฉนัไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ อยา่งง่ายดาย 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
5 ฉนัเสียใจท่ีเกิดมาเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 
6 ชีวติของฉนัความสับสนวุน่วาย ไม่สงบ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
7 ฉนัรู้สึกวา่ตวัเองต ่าตอ้ยเป็นผูบ้กพร่องทาง 

การไดย้นิ 
1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

8 ชีวติของฉนัความสับสนวุน่วาย ไม่สงบ 0 1 1 3 1 เหมาะสม 
9 ฉนัอยากเป็นคนปกติ ไม่มีความพิการ 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 

10 ฉนัสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนๆได ้ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
11 ฉนัมีความมัน่ใจในตนเอง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
12 ฉนันัง่ใจลอยเสมอๆไม่มีเป้าหมายใดๆ 0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 
13 ฉนัอยากจะเป็นคนเก่งมากกวา่น้ี 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
14 ตอ้งมีคนคอยบอกฉนัเสมอวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
15 ฉนัมกัเสียใจในส่ิงท่ีฉนัท าไปแลว้ 0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 
16 ฉนัมกัท าอะไรโดยคิดทบทวนก่อนเสมอ 0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 
17 ฉนัเขา้ใจความรู้สึกของตวัเอง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
18 ฉันกล้าท่ีจะตดัสินใจด้วยตวัเองอย่างมัน่ใจ

ไดโ้ดยไม่เปล่ียนแปลง 
1 1 1 3 1 เหมาะสม 

19 ฉนัไม่อยากเป็นเพศตามท่ีฉนัเป็นอยูใ่นขณะน้ี 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
20 ฉันรู้สึกอายเสมอ ท่ีคนอ่ืนๆ รู้ว่าฉันมีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ 
1 1 1 3 1 

เหมาะสม 

21 ฉนัท าอะไรก็ไม่ส าเร็จสักอยา่ง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
22 ฉนัอารมณ์เสียง่ายเม่ือถูกดุหรือต าหนิ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวมเฉล่ีย 2.72 0.89 เหมาะสม 
ด้านสังคม – เพือ่น 
23 ใคร ๆก็ รู้สึกสนุกสนานเม่ืออยูก่บัฉนั 1 1 0 2 0.6 เหมาะสม 
24 เม่ือเทียบกบัคนปกติแลว้ฉนัสู้คนอ่ืนไม่ได ้ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

25 
คนปกติ มกัไดรั้บการช่ืนชมมากกวา่ตวัฉนัท่ี
เป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

1 1 1 3 1 
เหมาะสม 

26 ฉนัเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
27 เพื่อนๆ ชอบแกลง้ฉนัเสมอๆ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

28 
ฉนัรู้สึกหงุดหงิดเสมอๆ เม่ืออยูก่บัสังคม 
คนปกติ 

1 1 1 3 1 
เหมาะสม 

รวมเฉล่ีย 2.83 0.93 เหมาะสม 
ด้านโรงเรียน – การศึกษา 

29 
ฉันรู้สึกล าบากใจมากท่ีตอ้งออกไปพูดหน้า
ชั้นเรียน 

1 1 0 2 0.6 
เหมาะสม 

30 ฉนัรู้สึกกลา้ท่ีจะท าอะไรท่ีถูกตอ้ง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
31 ฉนัมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีโรงเรียน 0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 
32 ฉนัท าดีท่ีสุดเท่าท่ีฉนัจะท าได ้ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
33 เวลาเรียนฉนัอยากใหค้รูเรียกฉนัตอบค าถาม 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
34 ท่ีโรงเรียนฉนัมกัท าอะไรไม่ดี 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 
35 ครูมองฉนัวา่ฉนัเป็นคนไม่ดี 1 0 1 2 0.6 เหมาะสม 
36 ฉนัภูมิใจในความสามารถของฉนั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวมเฉล่ีย 2.50 0.80 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม
คะแนน 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
ด้านทางบ้าน – พ่อแม่ 

37 
ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่ายเม่ืออยู่ท่ีบ้านเพราะ
ส่ือสารกบัท่ีบา้นไม่ได ้

1 1 1 3 1 
เหมาะสม 

38 พอ่แม่เขา้ใจความรู้สึกของฉนั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
39 พอ่แม่ตั้งความหวงัในตวัฉนัสูงเกินไป 0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 

40 
พ่อแม่ยอมรับในตัวฉันท่ีเป็นผู ้บกพร่อง
ทางการไดย้นิ 

1 1 1 3 1 
เหมาะสม 

41 พอ่แม่กบัฉนัมีความสุขมากเม่ืออยูด่ว้ยกนั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
42 เม่ือฉนัอยูท่ี่บา้นไม่มีใครสนใจฉนั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวมเฉล่ีย 2.83 0.93 เหมาะสม 
ด้านการวดัความจริงใจของผู้ตอบ 
43 ฉนัไม่วติกกงัวลใจในเร่ืองต่างๆ เลย 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
44 ฉนัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 
45 ฉนัไม่เคยมีความสุขเลย 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
46 ฉนัชอบทุกๆ คนท่ีฉนัรู้จกั 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

47 
ฉันไม่เคยถูกต าหนิ ว่ากล่าวตกัเตือน จาก
ใครๆ เลย 

1 1 1 3 1 
เหมาะสม 

48 ฉนัพดูแต่ความจริง  ไม่โกหก 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
49 ฉนัรู้วา่ควรปฏิบติัตนอะไรกบัผูอ่ื้น 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

50 ฉนัภูมิใจในตนเอง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
รวมเฉล่ีย 2.87 0.95 เหมาะสม 
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  ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่า
ความสอดคลอ้ง (IOC) ในประเด็นต่างๆ สรุปผลดงัน้ี 
  1.  ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั  0.89  ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  2. ดา้นสังคม – เพื่อน  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั  0.93 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
      3. ดา้นโรงเรียน – การศึกษา  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่า เท่ากบั  0.80 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  4. ดา้นทางบา้น – พอ่แม่  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั  0. 93 ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
   5. ด้านการวดัความจริงใจของผูต้อบ  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่า
เท่ากบั  0. 95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  ทั้ง 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมของค่าดชันีความสอดคลอ้ง  เท่ากบั   0.90 
  ผลงานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีความเหมาะสมในทุกประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นตวัตนโดยทัว่ไป 
มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.89  ดา้นสังคม – เพื่อน มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.93  ดา้นโรงเรียน – การศึกษา 
มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.80  ดา้นทางบา้น – พ่อแม่ มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 0.93  ดา้นการวดัความจริงใจ
ของผูต้อบ มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 0. 95 โดยมีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งรวมทุกดา้น 
เท่ากบั 0.90 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เม่ือปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้สามารถ
น าไปท าวดีีโอภาษามือใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
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ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากช้ินงานทีผู้่วจัิยสร้างขึน้ 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1. ประเด็นในการประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานได้ตามวตัถุประสงค์ 
1.1 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทศันธาตุ  เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  การจดั
องคป์ระกอบ 

1 1 1 3 1  
เหมาะสม 

1.2 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเรียนรู้ทฤษฎีสี 
เร่ืองสีวรรณะร้อน วรรณะเยน็ 

1 1 1 3 1  
เหมาะสม 

1.3 สร้างสรรคง์านทางดา้นออกแบบไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคใ์นรูปแบบของตนเอง 

1 1 1 3 1  
เหมาะสม 

1.4 แบบประเมินความคิดสร้างสรรคด์า้นแนวคิดใน
การออกแบบ: นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์ดา้น
แนวคิดในการออกแบบงานกราฟิก 

1 1 1 3 1  
เหมาะสม 

1.5 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองงานป้ัน 3 มิติ
สามารถใชอุ้ปกรณ์งานป้ันไดส้ร้างสรรคง์านป้ัน  
2 มิติ และ 3 มิติ 

0 1 1 2 0.6  
เหมาะสม 

1.6 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองงานออกแบบ
สามารถใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆสร้างสรรคง์านศิลปะได ้

1 1 1 3 1  
เหมาะสม 

รวม 2.8  0.9 เหมาะสม 
2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มีความชัดเจน 
2.1. การจดัองคป์ระกอบทศันธาตุ เส้น รูปร่าง
รูปทรง สี   

1 1 1 3 1  
เหมาะสม 

2.2 ความคิดสร้างสรรค ์ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
2.3 ความเรียบร้อย สวยงาม สะอาด 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
2.4 ดา้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
                                                                 รวม 3 1 เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
3. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม 
 3.1. ดา้นความสวยงาม 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
 3.2 ดา้น ความคิดสร้างสรรค์ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
 3.3 ดา้นความเรียบร้อย  1 1 1 3 1 เหมาะสม 
 3.4 ดา้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 3 1 เหมาะสม 
4. สามารถประเมินช้ินงานได้ครอบคลุมเนือ้หารายสัปดาห์ 
4.1 สัปดาห์ท่ี 10  เร่ือง  ช่ือนั้นส าคญัไฉน 
ช้ินงาน : การออกแบบตวัหนงัสือช่ือของตนเอง  
จากความหมายของช่ือ หรืออะไรท่ีแสดงความเป็น
ตนเอง 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

4.2 สัปดาห์ท่ี 11   เร่ือง  ฉนัคือฉนั 
ช้ินงาน : วาดภาพตนเอง โดยเลือกลกัษณะจุดเด่น  
เอกลกัษณ์ความเป็นบุคคล และบุคคิลภาพของ
ตนเอง 

0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 

4.3 สัปดาห์ท่ี 12   เร่ือง  ดว้ยสองมือเรา 
ช้ินงาน : สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ดว้ยรูปร่างมือ
ของตนเอง ให้รู้วธีิการสร้าง สรรคง์านท่ีเกิดจาก
อวยัวะภายในร่าง กายท่ีส าคญั คือมือ ท่ีสามารถท า
ทุกอยา่งไดโ้ดยไม่แตกต่างจากคนปกติ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

4.4 สัปดาห์ท่ี 13   เร่ือง  ครอบครัวของฉนั 
ช้ินงาน : ภาพวาดครอบครัว 
สถาบนัท่ีใหค้วามรักความอบอุ่นท่ีดีท่ีสุดในชีวติ  

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

4.5 สัปดาห์ท่ี 14  เร่ือง  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 
ช้ินงาน : งานป้ันดิน 3 มิติ   
สร้างนามธรรมเร่ืองความดี ภายในจิตใจออกมาเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

 
 
-1 
 

 
 
1 

 
 
1 
 

 
 

1 
 

 
 

0.3 
 

 
    ไม่
เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
4.6 สัปดาห์ท่ี 15   เร่ือง  หนา้กากแสนสวย 
ช้ินงาน : สร้างสรรคห์นา้กากแฟนซี รูปหนา้ท่ี
อยากจะเป็นตามจิตนาการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
เหมาะสม 

4.7 สัปดาห์ท่ี 16   เร่ือง  กรอบรูปเพื่อนรัก 
ช้ินงาน : งานประดิษฐ์จากกระดาษลงั 
ประดิษฐข์องใช ้สร้างสรรคโ์ดยกระบวนการกลุ่ม 
จากสังคมเพื่อน 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

4.8 สัปดาห์ท่ี 17  เร่ือง  ซุปเปอร์สตาร์ 
ช้ินงาน : การประดิษฐ์เส้ือผา้จากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์ สร้างแรงบลัดาลใจ กลา้แสดงออก
โดยการคิดสร้างสรรค์ 
 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

4.9 สัปดาห์ท่ี 18   เร่ือง  บนัไดชีวติ 
ช้ินงาน : เกมส์บนัไดงู  สร้างสรรคเ์กมส์การเล่นให้
เขา้กบัการด ารงชีวติ อยา่งมีคุณค่า 

0 1 1 2 0.6 เหมาะสม 

4.10 สัปดาห์ท่ี 19   เร่ือง ความภูมิใจของฉนั 
ช้ินงาน : จดันิทรรศการผลงานของตนเอง ท าใหเ้กิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 2.6 0.85 เหมาะสม 
5.  เกณฑ์การประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจากช้ินงานได้ 
5.1. ดา้นความสวยงาม 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
5.2 ดา้น ความคิดสร้างสรรค์ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
5.3 ดา้นความเรียบร้อย  1 1 1 3 1 เหมาะสม 
5.4 ดา้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

รวม 3 1 เหมาะสม 
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  ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากช้ินงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ในประเด็นต่างๆ สรุปผลดงัน้ี 
  1. ประเด็นในการประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์ค่าเฉล่ีย
ของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 0.9  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจน ค่าเฉล่ียของค่าดชันี
ความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  3.  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  4.  สามารถประเมินช้ินงานไดค้รอบคลุมเน้ือหารายสัปดาห์  ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 0.85  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  5. เกณฑ์การประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจากช้ินงานได้
ค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า เท่ากบั 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ น าไปใชไ้ด ้
  ทั้ง 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมของค่าดชันีความสอดคลอ้ง  เท่ากบั 0.95 
  ผลงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีความเหมาะสมในทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นในการ
ประเมินสามารถวดัประเมินช้ินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย ( X  ) เท่ากบั 0.9   การก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจน   มีค่าเฉล่ีย ( X )เท่ากบั 1 การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมีความเหมาะสม  มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 1 สามารถประเมินช้ินงานไดค้รอบคลุมเน้ือหาราย
สัปดาห์ มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 0.85  เกณฑ์การประเมินสามารถวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
จากช้ินงานได ้ มีค่าเฉล่ีย ( X  ) เท่ากบั 1 โดยมีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งรวมทุกดา้น 
เท่ากบั 0.95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 สรุปวา่ เม่ือปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้สามารถ 
น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
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ภาคผนวก  ง 
ภาพกจิกรรมระหว่างการทดลอง 
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ภาพกจิกรรมระหว่างการทอดลอง (Try out) กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ภาพการถ่ายส่ือวดีีโอภาษามือแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง และแบบประเมินความพงึพอใจ
ต่อกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดอตัมโนทัศน์ เพือ่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เพือ่เป็นส่ือในการทดสอบแบบประเมิน ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
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ส่ือวดีีโอภาษามือทีใ่ช้ในแบบการประเมิน 
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การท าแบบประเมินใช้ส่ือวดีีโอภาษามือประกอบแบบประเมิน 
 

          
 

 
 

 
 

กจิกรรมใช้ล่ามภาษามือ ในการส่ือสารในการท าการทดลอง 
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ภาพกจิกรรมระหว่างการทดลอง กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที ่3 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม 
 

  
 
 

 
 

ภาพแสดงกิจกรรมช่ือนั้นส าคญัไฉน 
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ภาพแสดงกิจกรรมฉนัคือฉนั 
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ภาพแสดงกิจกรรมดว้ยสองมือเรา 
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กิจกรรมหนา้กากแสนสวย 
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ภาพแสดงกิจกรรมกรอบรูปเพื่อนรัก 
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ภาพแสดงกิจกรรมป้ันดินใหเ้ป็นดาว 

 



208 

 

208 

 
 
 

      
 
 

 
 
 

ภาพแสดงกิจกรรมบนัไดชีวิต 
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ภาพแสดงกิจกรรมซุปเปอร์สตาร์ 
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ภาพแสดงนิทรรศการศิลปะ 
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ภาพแสดงบรรยากาศการจดันิทรรศการ 
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ภาพแสดงกิจกรรมถ่ายวดีีโอภาพเคล่ือนไหว  
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ภาพแสดงวดีีโอบนัทึกระหวา่งการท ากิจกรรม 
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ภาพแสดงการท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
    ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ 
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