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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาความตองการและแนวทางในการสงเสริม

ความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ  2) พัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 3) ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสงเสริม

ความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ เปนการวิจัยและพัฒนามี 3 ระยะ ดังนี ้

ระยะที่ 1 ศึกษาความตองการและแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียน 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ครูผูสอน 

ผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามและแนวคำถามการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหเนื้อหา ระยะท่ี 2 พัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ  

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ครูผูสอน ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 

เครื่องมือ คือ แบบสังเกตและแนวคำถามการสนทนากลุม แบบประเมินความสามารถทางศลิปะ แบบวัดเจต

คติ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกรางวัลดานศิลปะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน สถิติ

ทดสอบที (t- test) และการวิเคราะห เนื้อหา ระยะท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสงเสริม

ความสามารถทางศิลปะ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เครื่องมือที่ใชคือ แบบ

ประเมินความสามารถทางศิลปะ แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกรางวัลดาน

ศิลปะที่นักเรยีนไดรับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบที( t- test) และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการศึกษามี ดงันี้ 

1. ผลการศึกษาความตองการและแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะนักเรียนฯ  

พบวา นักเรียนฯ มีระดับความสามารถทางศิลปะเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง (μ= 3.19, σ=.26)     

มีความสามารถนอยที่สุดดาน เทคนิควิธีการทางศิลปะ (μ=  3.08, σ=.53) มีความตองการในการ

พัฒนาเฉลี่ยเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ=  4.68, σ=.21) มีความตองการรับพัฒนามาก
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ที่สุดดานการจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ  (μ=  4.80, σ=.41) จากการสนทนากลุมพบวา 

แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถทาง

ศิลปะแกนักเรียนอยางหลากหลายและเพิ่มเวลามากข้ึนควรมีระบบสนับสนุนตาง ๆ เพ่ิมข้ึน เชน เพ่ิม

จำนวนครูผูสอนศิลปะใหเพียงพอ  เพ่ิมเวลาในการเรียนรูใหมากขึ้น จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ

เรียนรูและหลากหลายและสนับสนุนสื่อท่ีมีคุณภาพ เปนตน ตลอดจนควรมีการกำหนดบทบาทของ

ผูเก่ียวของในการสนับสนุนแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนใหชัดเจน 

2. ผลการพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  พบวา  แนวทางฯ มี  3 

องคประกอบ คือ 1) ขั้นตอนการสงเสริมฯ  2) ระบบสนับสนุน และ3) บทบาทผูเก่ียวของ โดย  1) 

ขั้นตอนการสงเสริมฯ มี 5 ขั้นตอน ไดแก 1.1) ศึกษาความสามารถดานศิลปะของผูเรียนทั้ง 5 ดาน 1.2) 

วางแผนการสงเสริมความสามารถทางศิลปะแบบมีสวนรวม 1.3) นำแผนสูการปฏิบัติแบบบูรณาการ  เชน 

บูรณาการกิจกรรมศิลปะในทุกวิชา  เพิ่มประสบการณการเรียนรูศิลปะ เพ่ิมเวลาเรียนศิลปะในวันหยุด ทัศน

ศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒดิานศิลปะ  สะทอนผลการเรียนรูทางศิลปะ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู วิพากษ วิจารณ ช่ืนชมผลงานศิลปะอยางอิสระของตนเองและผูอ่ืน  นำเสนอและแสดงผล

งานจัดนิทรรศการ เปนตน  1.4)  กำกับติดตามและประเมินผล  1.5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 2) 

ระบบสนับสนุน ไดแก  จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดานศิลปะโดยตรง จัดหาสื่อ เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 

และมีคุณภาพ  จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู ประสานงาน กำกับติดตามใหสม่ำเสมอ  3) บทบาท

ผูเกี่ยวของตองกำหนดใหชัดเจน ไดแก  บทบาทของครู ผู เรียน ผูปกครองและครอบครัว ครอบครัว 

ผูทรงคณุวุฒิดานศิลปะ ผูบริหารโรงเรียน 

  3. ประสิทธิผลของแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา ความสามารถทางศิลปะ
เฉลี่ยกอนและหลังใชแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถฯหลังใชสูงกวากอนใช
แนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินฯ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนกวากอนการใชแนวทาง คิดเปนรอยละ 11.67 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 
ดังน้ี เทคนิควิธีการทางศิลปะเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 13.65 การจัดองคประกอบศิลปฯเพิ่มขึ้น  คิด
เปนรอยละ 12.30 การสื่อความหมายเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 10.95  นักเรียนมีเจตคติทางบวกตอ

แนวทางฯ ในภาพรวม เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (μ= 4.66, σ =.18) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ

แนวทางฯ ในภาพรวม เฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด (μ= 4.55, σ =.22  และนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนทุกระดับตามหนวยงานที่จัด  ท้ังนี้รางวัลในระดับภาคกลาง
เพิ่มข้ึนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 86.50  ระดับชาติสูงข้ึนรอยละ 08.10 และระดับนานาชาติ สูงข้ึนรอย
ละ 05.40  
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บทนำ  

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญทางระบบการศึกษาเปนอยางมาก และการศกึษาคือ

เครื่องมือที่ สําคัญในการพัฒนาคนและสังคม ระบบการจัดการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคนให

สอดคลองกับภาวะความเปนจริงของสังคมที่กาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนสังคมฐานความรู จึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐตองจัดการศึกษาเพ่ือใหเยาวชนมีความสุขในการเรียนรู สรางความรู ทักษะ 

เจตคติและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สังเคราะห

และสรางสรรคนวัตกรรมดวยตนเองจากกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความสนใจ ความถนัดและความ

ตองการทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพ่ือใหเยาวชนมีทักษะของการเปนพลโลกศตวรรษที่ 21   

นักวิชาการศึกษาและสมอง (Easterbrooks and Stoner, 2006: abstract  and Obosu, 2012: 

34-37) กลาววา ศิลปศึกษาเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคผานการใชวัสดุ อุปกรณเครื่องมือทางศิลปะ

แลวลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะจึงพัฒนาทักษะทางสติปญญา (Cognitive skills) ทักษะการคิด

สรางสรรค (Creative skills) และทักษะการสรางนวัตกรรม (Innovative skills) กิจกรรมศิลปะชวย

เสริมสรางสมองสวนความจำจากมติสัมพันธจากการเห็น (Visual-spatial memories)  พัฒนาสมองสวน

ภาษา การจดจำคำศัพทไวยากรณทางภาษา และการสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

Smith (1995: 26-31) กลาววา กุญแจสำคัญในการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่ทำ

ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา สาระ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การไดลงมือทำ

ดวยตนเองซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะจากสื่อที่มองเห็นได โรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู 

ผานการเห็น เชน รูปภาพ วีดิทัศน เทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรดานภาษามือและสรางแรงบันดาลใจในการ

เรียนรู   The Wallace Foundation (2013: 11-12) กลาววา ศลิปะเปนผลงานของการสังเกตและความคิด

สรางสรรคของมนุษยท่ีแสดงออกผานผลงานที่มองเห็นได  โดยคนท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความโดดเดน

ของสมองทั้งสองซีก มีโอกาสอยูในสภาพแวดลอมหรือมีประสบการณรวมกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะสงผล

ตอการพัฒนาพ้ืนที่สมองสวนความคิดสรางสรรค การทรงตัว การเคลื่อนไหว การควบคุมความรูสึก การมี

ความสุข การเขาใจอารมณของตนเองซึ่งผลตอสมองสวนความจำ โดยเฉพาะความจำจากมิติสัมพันธ

ทางการเห็น ดังน้ัน โรงเรียนและผูปกครองควรสนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถดานศิลปะ โดยลงมือ

ทำงานศิลปะในสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูทางการเห็น การแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 

การสรางผลงานใหสำเร็จและมีความสุขในผลงานของตนเอง (Chamberlain et al. 2014: 167-173; 

Schlegel et al. 2015: 442-443; Demarin, Bedeković, Puretić, and Pašić. 2016: 345) 

บุคคลที่ความบกพรองทางการไดยินเรียนรูจากการเห็น สามารถเขาถึงศิลปะไดงาย บางคน 

ประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมยามวางที่เกี่ยวกับศิลปะ โรงเรียนควรสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะดานศิลปะโดยเพ่ิมเวลาเรียน ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดาน
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ศิลปะ การลงมือสรางชิ้นงานและสะทอนผลงานของนักเรียน (Easterbrooks, & Stoner, 2006; 

101-102 and Obosu, 2012: 34-37) การสนับสนุนใหครูใชศาสตรทางศิลปะรวมกับการสอนวิชา

อ่ืนๆ สงผลตอความสำเร็จทางวิชาการและประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน (Vernon and 

Coley, 2011: 298)  การสอนศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสอดคลองกับ

ธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้  1) เรียนรูจากการลงมือทำดวยตนเอง  2) ใชภาษาทาทางแทน

การพูด ใชการสะกดนิ้วมือแทนการเขียน สนใจสีสันสดใสมากกวาสีพ้ืนๆ 3) ใชประสาทสัมผัสที่มีอยู

ในการเรียนรู คือ การเห็นและ 4) การสอนผานสื่อทางการเห็น เชน ภาพถาย ภาพวาด คลิปวีดีโอ 

แผนภูมิ สี แสงเงา และสุนทรียศาสตร ทำใหนักเรียนมีชองทางการสื่อสาร การเรียนรูและสรางความ

มั่น ใจในตนเองเพ่ิม ข้ึน (Ogden, 2011: 21-22) และ 5) สื่อ เทคโนโลยีจำเปนตอการพัฒนา

กระบวนการทางศิลปะเพราะตองสื่อสารกับคนในยุคนี้ (Obosu, 2012: 36) 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน โดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ปการศกึษา 2558 นักเรียนมีความสนใจดานศิลปะ

แตมีระดับความสามารถทางศิลปะ อยูในระดับปานกลาง ขาดความเชื่อมั่นในการแสดงออกดานความคิด

สรางสรรค ขาดความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของศิลปะ ผลงานศิลปะ

จึงไมสามารถส่ือความหมายไดตามวัตถุประสงค ขาดองคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะและนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะลดลง จำนวนนักเรียนไดรับรางวัลการแขงขันดานศิลปะระดับชาติ ระดับ

ภาคและระดับหนวยงาน จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.60 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน นักเรียนบางคนมี

ความสามารถและพรสวรรคแตขาดโอกาสในการฝกฝน นักเรียนขาดขาดแรงบันดาลใจในในการสรางงาน

ศิลปะ สงผลใหจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถทางดานศิลปะมีนอย (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ, 2558)  จากปญหาดังกลาวโรงเรียนจึงพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ขึ้นเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ทางศิลปะและเพ่ิมจำนวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินใหมีความเปนเลิศทางดานศิลปะและเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาความตองการจำเปนในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

       2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน โรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

      3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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สมมติฐานงานวิจัย 
 1. นักเรียนมีความสามารถทางศิลปะกอนและหลังใชแนวทางการสงเสริมความสามารถทาง

ศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภหลังใชแนว

ทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะฯ มีเจตคตแิละความพึงพอใจอยูในระดับมากข้ึนไป 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
      ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากร ไดแก ผูบริหาร จำนวน 2 คน ครู จำนวน 28  คน  และนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 จำนวน 
143 คน ปการศึกษา 2559  จำนวน 139 คน  ปการศึกษา 2560  จำนวน 153 คน   

    กลุมตัวอยาง มีรายละเอียดวิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนการวิจัยดงันี้ 
           ระยะที่  1  การศึกษาความตองการจำเปน กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

          1)  การสอบถามความคิดเห็น เลือกแบบเจาะจงจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา มาแลวไมนอยกวา 5 ป จำนวน 6 คน 

        2)  การสัมภาษณครูผูสอน เลือกแบบเจาะจง ดังนี้ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมาแลว

ไมนอยกวา 5 ป จำนวน 3 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีประสบการณใช

ทักษะพื้นฐานดานศิลปะในการสอนมาแลวอยางนอย 5 ป จำนวน 2 คน รวม จำนวน 5 คน  

        3)  การสนทนากลุมผูทรงคณุวุฒิ เลือกแบบเจาะจง ดังนี้ ผูบริหาร จำนวน 1 คน ครผููสอน

ศิลปะ จำนวน 3 คน ครูสอนคอมพิวเตอร จำนวน 2 คน  ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ จำนวน  2 คน  ครูหู

หนวก 1 คน มีประสบการณการสอนนักเรียนหูหนวกมาแลวไมนอยกวา 5  ป  นักเรียนที่ไดรบัรางวัล

ดานศิลปะระดับประเทศ จำนวน  3  คน  รวมจำนวน 12  คน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน กลุมตัวอยางเลือกเจาะจงจากนักเรียน ปการศึกษา 2559  และ ปการศึกษา 1/ 2560  

ที่สมัครและสามารถรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  มีระยะเวลาการทดลอง ดังนี้  วงจรท่ี 1 ระหวางวันท่ี  1 

พฤษภาคม  2559  - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  กลุมตัวอยางเลือกเจาะจงจากนักเรียน ปการศึกษา 1/ 

2559 ที่สมัครและสามารถรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง จำนวน  103  คน  วงจรที่ 2  ระหวางวันที่  1 

พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559 -  30 เมษายน  พ.ศ. 2560  กลุมตัวอยางเลือกเจาะจงจากนักเรียน ปการศึกษา 

2/ 2559  ที่สมัครและสามารถรวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง จำนวน  103  คน  วงจรท่ี 3 ในระหวางวันท่ี 

1 พฤษภาคม 2560  - 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  กลุมตัวอยางเลือกเจาะจงจาก จากนักเรียน ป

การศึกษา 1/ 2560  ที่สมัครและสามารถรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง จำนวน  110  คน   
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 ระยะที่ 3  การนำแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยินไปใช ระหวาง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน  พ.ศ. 2561 กลุมตัวอยางเลือก

เจาะจงจากนักเรียน ปการศึกษา 2/ 2560 ทีส่มัครและสามารถรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง จำนวน  110  คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรตน ไดแก แนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประกอบดวย  1) ขั้นตอนการ
สงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียน 2) ระบบสนับสนุน และ 3) บทบาทผูเก่ียวของ  

    ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภประกอบดวย 1) ความสามารถทางศลิปะของนกัเรียน 
2) เจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูศิลปะ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนตอการสงเสริมความสามารถทาง

ศิลปะและ 4) สถิติรางวัลที่นักเรียนไดรับดานศิลปะ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามแผนการวิจัย ซึ่งมี 3 ระยะ ดังนี้ 

 1) ระยะที่ 1 ศึกษาความตองการจำเปนในการพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทาง

ศิลปะ ในชวงวันท่ี 1 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยการสัมภาษณครูผูสอนและการสนทนากลุม

เก่ียวกับความตองการจำเปนในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ สอบถามความคิดเห็นของที่มีตอ

ความสามารถและความตองการสงเสริมความสามารถดานศิลปะของนักเรียน 5 ดาน ประกอบดวย 

การสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ และ

ความประณีตและเรียบรอย ผูวิจัยจัดทำรางแนวทางและรางคูมือการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ  

  2) ระยะที่ 2 ผูวิจัยพัฒนารางแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะที่ปรับปรุงตาม

คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลมี 4 ข้ันตอนคือ ขั้นวางแผน (Plan)  ขั้นปฏิบัติการ (Act) 

ขั้นสังเกตการณ (Observe) และข้ันสะทอนผลการปฏิบัติการ (Reflect) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

      (1) ประเมินความสามารถทางศิลปะของนักเรียนและวัดเจตคติของนักเรียนกอนการใช

แนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยใชแบบ

ประเมนิความสามารถทางศลิปะและแบบวัดเจตคติและมีลามภาษามือแปลทีละขอ 

     (2) สอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 5 ดาน  

     (3) ดำเนินการตามแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมี 3 องคประกอบ คือ  

          (3.1) ขั้นตอนการสงเสริมฯ มี 5 ขั้นตอน คือ  

                (3.1.1) ศึกษาความสามารถพ้ืนฐานทางศิลปะและความตองการของผูเรียน  
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                (3.1.2) วางแผนการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ 

                (3.1.3) นำแผนสูการปฏิบัติ (3.1) กำหนดในแผนปฏิบัติประจำปของโรงเรียน ดังนี้ จัด

โครงการเรารักศิลปะ ประกอบดวย กิจกรรมพ่ีนองสรางสรรคงานศิลป กิจกรรมศิลปะประดิษฐ  

เผยแพรผลงานผานเฟสบุคโครงการสงเสริมทักษะศิลปะสรางสรรค ทุกวันเสาร โครงการนิทรรศการ

ศิลปะในโลกเงียบ (3.2) การเพ่ิมประสบการณการเรียนรูศิลปะ ดังนี้  แลกเปลี่ยนประสบการณ กับ

ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานศิลปะ การสะทอนผลการเรียนรู  

           (3.1.4) กำกับติดตามและประเมินผล โดยผูบริหารกำกับติดตาม ครผููสอนกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ เปนผูรายงานผลการจัดกิจกรรม  

             (3.1.5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

(3.2) ระบบสนับสนุน ไดแก  บุคลากร ไดแก สื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม  

(3.3) บทบาทผูเก่ียวของ ไดแก ครู  ผูเรียน ผูปกครองและครอบครัว 

 (4) ประเมินความสามารถทางศิลปะของนักเรียน สอบถามความคิดเห็นของครู วัดเจตคติ  
บันทึกรางวัลดานศิลปะซึ่งเกิดจากผลการฝกปฏิบัติของนักเรียน และสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนหลัง  

 (5) สะทอนผลการวิจัยเม่ือสิ้นสุดการวิจัยในแตละวงจรเพื่อใหมีความสมบูรณและมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

3) ระยะท่ี 3 ศึกษาผลของแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียน ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมลูดวยตนเอง  
การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบ t- test Dependent 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความตองการจำเปนในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พบวา ครูเห็นวานักเรียนฯ มีระดับความสามารถทางศิลปะ  อยูในระดับ 

ปานกลาง (μ= 3.19, σ=.26) มีความสามารถนอยที่สุดดาน เทคนิควิธีการ (μ=  3.08, σ=.53) มีความ

จำเปนในการพัฒนาอยูในระดับ มากที่สุด (μ=  4.68, σ=.21) มีความตองการพัฒนามากที่สุดในดาน 

การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ (μ=  4.80, σ=.41) จากการสัมภาษณและสนทนากลุม
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถทางศิลปะแกนักเรียนเพิ่มขึ้นและ
หลากหลาย มีระบบสนบัสนุน เชน เพ่ิมครูผูฝกสอน วัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ผลการพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  พบวา ประกอบดวย 3 
องคประกอบ คอื 1) ขั้นตอนการสงเสริมฯ  2) ระบบสนับสนุน และ3) บทบาทผูเกี่ยวของ โดย   
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1) ขั้นตอนการสงเสริม ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1.1) ศึกษาความสามารถพ้ืนฐานดาน
ศิลปะและความตองการของผูเรียนทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค 
เทคนิควิธีการ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย 1.2) วาง
แผนการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ 1.3) นำแผนสูการปฏิบัติ คือ (1) บูรณาการกิจกรรมศิลปะ
เปนสวนหนึ่งของโรงเรียน (2) การเพ่ิมประสบการณการเรียนรูศิลปะ ไดแก การเพ่ิมเวลาเรียนศิลปะใน
วันหยุด การทัศนศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ และการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ (3) 
การสะทอนผลการเรียนรู 1.5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน    

2) ระบบสนับสนุน ไดแก ปจจัยท่ีสงเสริมใหแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะ              
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินบรรลุเปาหมาย ไดแก 2.1) บุคลากรมีความรูดานศิลปะ
เพี ยงพอ 2.2) สื่ อสนับสนุนการรับรูผ านการเห็ นที่ มี คุณภาพ เทคโนโลยีการสอนที่ ทั นสมั ย  
2.3) สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 2.4) การประสานงาน กำกับติดตามท่ีสม่ำเสมอและเปนไปตาม
ปฏิทินอยางตอเนื่อง  

3) บทบาทผูเกี่ยวของ ไดแก บทบาทของครู เปนผูประสานงาน เตรียมการ อำนวยความ
สะดวก กำกับการทำงานของนักเรียน เสริมแรงนักเรียนอยางสม่ำเสมอและรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษาอยางตอเน่ืองทุกระยะ บทบาทของนักเรียน มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียนรู บทบาท
ของผูปกครอง ใหการสนับสนุนและกำลังใจ บทบาทผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ คือ สรางแรงบันดาลใจ 
คนหาอัจฉริยะภาพและสงเสริมศักยภาพนักเรียน บทบาทของผูบริหาร คือ อำนวยความสะดวกกำกับ
ติดตามอยางตอเน่ืองใหเปนไปตามแผน ประสานงานผูที่เกี่ยวของและระดมทรัพยากร 
   3. ประสิทธิผลของแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา ความสามารถทางศิลปะทั้ง 

5 ดาน กอนและหลังใชแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินฯแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และครู เห็นวานักเรียนมี

ความสามารถทางศลิปะในระดับมากที่สุด (μ =4.56, σ.20) นักเรียนมี เจตคติ ในระดับมากข้ึนไป 

และมีความพึงพอใจตอแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนฯ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด นักเรียนไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติเพ่ิมขึ้นและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

อภิปรายผล        
1. ผลการศึกษาความตองการจำเปนในการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่

มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา พบวา ครูเห็นวานักเรียนฯ มีระดับความสามารถทางศิลปะ  อยูใน

ระดับ ปานกลาง (μ= 3.19, σ=.26) มีความสามารถนอยที่สุดดาน เทคนิควิธีการ (μ=  3.08, σ=.53) 

มีความจำเปนในการพัฒนาอยูในระดับ มากท่ีสุด (μ=  4.68, σ=.21) มีความตองการพัฒนามากที่สุดใน

ดานการจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพ (μ=  4.80, σ=.41) จากการสัมภาษณและสนทนากลุม
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ศิลปะเปนสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่มีความ
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บกพรองทางการไดยินที่ เรียนรูผานการเห็นและลงมือปฏิบัติ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสามารถทางศิลปะแกนักเรียนเพิ่มข้ึนและหลากหลาย มีระบบสนับสนุน เชน เพ่ิมครูผูฝกสอน 
วัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลการศึกษาสอดคลองกับ Obosu (2012: 35-37) ที่
การศึกษา พบวา ศิลปะเปนสาขาวิชาที่สอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน คือ เรียนรูผานการเห็นและเรียนรูจากที่ไดลงมือปฏิบัติ  สอดคลองกับอภินภัศ จิตรกร 
(2559: 65-68) ที่พบวา ศิลปะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาการคิด โรงเรียนควรใช
ศิลปะเปนฐานในการเรียนรูเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  
        2. ผลการพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีคุณภาพ พบวา  

แนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีคุณภาพ  ประกอบดวย 3 องคประกอบ  ดังนี้  

2.1) ขั้นตอนการสงเสริมฯ  2.2) ระบบสนับสนุน และ 2.3) บทบาทผูเกี่ยวของ สอดคลองกับ 

Arts Education Partnership and National Association of Elementary School Principals 

(2018: 8-9) ที่ เสนอกลยุทธสำหรับผูบริหารโรงเรียนเพื่อเพิ่มการศึกษาดานศิลปะแกนักเรียน คือ 

กำหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในโรงเรียนสูการเรียนรูศิลปะ  สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่อุดมดวยศิลปะ 

และสนับสนุนการใชเวลาและทรัพยากรใหเพียงพอ  การวิจัยครั้งนี้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง

ศิลปะ ดังนี้ (1) บูรณาการกิจกรรมศิลปะเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน จัดการเรียนรูนอกหองเรียน (Outside 

Resources) สนับสนุนแนวทางการพัฒนาความถนัดหรือความสามารถพิเศษทางศิลปะของ Hope (2009: 

37) และสนับสนุน Haroutounian (2014:18) ที่จัดโปรแกรมศิลปะสำหรับนักเรียนเฉพาะเปนพิเศษ เนน

การพัฒนากระบวนการทางศิลปะและความคิดสรางสรรค สอดคลองกับ Vernon and Coley (2011: 

298-299) ที่อธิบายวาครูที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจำเปนตองปรับวิธีการสอนที่ให

ความสำคัญกับการสอนดวยภาพ แผนภูมิ สื่อที่มองเห็นไดดวยตา (2) การเพ่ิมประสบการณการเรียนรู

ศิลปะหรือเรียนนอกเวลา เชน ทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ

สอดคลองกับแนวคิดของ Ontario Ministry of Education (2009: 3-4) ที่กำหนดให โรงเรียน

สนับสนุนการเรียนการสอนศิลปะโดยมีครศูลิปะและศิลปนผูเชี่ยวชาญเปนผูสรางแรงบันดาลใจและใช

เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูแกนักเรียน ครูและเพ่ือนๆ รวมกันประเมินผลงานและกระบวนการ

ศิลปะของนักเรียนเพื่อสะทอนการเรียนรู สอดคลองกับ National Art Education Association 

(2016:121-122) ที่กลาววา การเพิ่มเวลาเรียนรูหลักการ เทคนิคการใชเครื่องมือศิลปะประเภทตางๆ

การเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ การสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิลปนหรือผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแตละ

เรื่องรวมทั้งการเชื่อมตอศิลปะกับการเรียนรูศาสตรสาขาอ่ืนๆ  เปนการสรางความเขาใจที่ลึกซึ้งซึ่ง

เพิ่มโอกาสความสำเร็จของแตละบุคคลในการนำเสนอความคิดผานผลงานอยางมีความหมาย  

การศึกษาครั้งน้ีนักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ สอดคลอง
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กับ Kenenedy, (2006: 167-168) ที่ ศึกษาวิธีการเรียนรูผานศิลปะ (Learning Through Art)  พบวา 

หลังจากนักเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ พูด

สนทนา สาธิต ลงมือปฏิบัติ เนนการทำความเขาใจและวิเคราะหสะทอนผลงานแทนการบันทึกหรือการทำ

ขอสอบที่เปนเอกสารทำใหนักเรียนมีความสามารถทางศิลปะเพิ่มขึ้น สรางผลงานศิลปะไดอยางมีอัตลักษณ

ของตนเองชัดเจน สนับสนุนการศึกษาของ  Rice (2012: 111) ที่พบวา นักเรียนมีความสุขที่ไดเรียน

ศิลปะและแลกเปลี่ยนประสบการณอยางสนุกสนานเก่ียวกับกระบวนการทางศิลปะ เทคนิคการสราง

ผลงานท่ีเปนอัตลักษณของตัวเองรวมกับผูทรงคุณวุฒิอยางเปนกันเอง (3) การสะทอนผลการเรียนรูของ

ตนเองและคนอ่ืน สอดคลองกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2558:3-5) ที่สงเสริมใหเพิ่ม

เวลาเรียนรู สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องแกนักเรียนจากกิจกรรมนอกหองเรียน

ตามความสนใจ สอดคลองกับ Ontario Ministry of Education (2009: 6-8) ท่ีเสนอใหสะทอน

ผลงานศิลปะรวมกันแทนการตัดสินจากคนใดคนหนึ่งหรือใชความสวยงามเพียงอยางเดียว สอดคลอง

กับคณะศิลปกรรมศาสตร (2557:28-30) ที่กำหนดประเด็นการสะทอนผลงานศิลปะ ดังนี้ การจัดวาง

องคประกอบของภาพ โครงสรางและสัดสวน การใหคาน้ำหนัก แสง เงา การสื่อความหมาย การ

สรางสรรคผลงานโดยไมลอกเลียนแบบผลงานศิลปะของคนอื่น  สนับสนุน The Wallace 

Foundation (2013: 9) ที่ผูบริหารควรบมเพาะความเปนผูนำแกครูและนักเรียนโดยสรางบรรยากาศของการ

พัฒนานวัตกรรมหรือผลงานที่สรางสรรค เนนการนำเสนอความคิดทางบวก สรางทางเลือกไมใชการตำหนิ มี

แรงจูงใจในการปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง  

2) ระบบสนับสนุน ปจจัยที่สงเสริมใหแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับ Arts Education Partnership 
and National Association of Elementary School Principals (2018: 4) ที่กลาววา โรงเรียน
ควรสนับสนุนใหนักเรียนเรียนประสบความสำเร็จในโรงเรียน สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู
และการจางครูศิลปะ เพ่ิมเวลาและทรัพยากรใหเพียงพอ จัดสรรสื่อการเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
นักเรียน สอดคลองกับผลการศึกษาของ  The Wallace Foundation (2013:7-9) ที่พบวา การ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสนับสนุนความสำเร็จของนักเรียน สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียน
และครูบรรลุเปาหมาย และการระดมทุนสำหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ใหบรรลุศักยภาพ
สูงสุด เชน การจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การเพิ่มเวลาเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยี เปนตน  
สอดคลองกับ การศึกษาของ Ogden (2011: 8) และ Tanira et al. (2012: 1046) ที่พบวา การจัดการ
เรียนรูศิลปะในโรงเรียน โดยชุมชนมีสวนรวม นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสุขมีแนวทางการสราง
ผลงานท่ีเปนของตนเอง มองเห็นจุดเดนของตนเองไดชัดเจนไมมากขึ้น การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีการ
สอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ  สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู  สอดคลองกับ  Obosu (2012:36) และ 
Rice (2012:113)  ที่สนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาทักษะการทำศิลปะโดยใชสื่อเทคโนโลยี  จัด
สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู  หองเรียนเต็มไปดวยการพิมพรูปภาพ แผนภูมิ เพราะชวยใหเด็กหู
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หนวกสรางทักษะทางภาษาและทำงานไดดีกับเพื่อนในชั้นเรียนและกับผูปกครองท่ีใชภาษาทาทาง
ประกอบการสื่อสาร บรรยากาศนชั้นเรียนศิลปะ สนับสนุนสื่อการรับรูผานการเห็นที่มีคุณภาพ 
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย สอดคลองกับแนวการสอนนักเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ เนน 
ทักษะทางเทคนิคกระบวนการทางศิลปะ ทักษะการคิดจากภาพ และทักษะความคิดสรางสรรค 
(Hope, 2009: 39-40)   

 การศึกษาครั้งนี้สนับสนุนใหนักเรียนใชสื่อคอมพิวเตอรแสวงหาความรูและสรางผลงานศิลปะ 

สนับสนุนผลงานวิจัยของ บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2555: 198-199) ที่พบวา นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน

พระราชูปถัมภ  มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดีเมื่อเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการ

เรียนการสอนสำหรับนักเรียนบกพรองทางการไดยินอื่นๆ  ครูควรนำคอมพิวเตอรมาใชพัฒนาทักษะดาน

งานศิลปะ อาชีพ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกที่เก่ียวกับการวาด ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชตางๆ   

3) บทบาทผูเก่ียวของ ไดแก ครู ผูเรียน ครอบครัว ศิลปนมืออาชีพ ผูบริหารโรงเรียน 

สอดคลองกับ The Wallace Foundation (2013) ที่กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ครู 

ผูปกครองและบุคคลในชุมชนเปนกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความสำเร็จของนักเรียน  

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ พบวา ความสามารถทาง
ศิลปะกอนและหลังใชแนวทางการสงเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มีเจตคติและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
สอดคลองกับ National Art Education Association (2016:122-123) ที่วิจัยพบวา นักเรียนทุก
เพศทุกวัยไดรับประโยชนจากการเรียนรูดานศิลปะ สงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถ
สรางผลงานท่ีสรางสรรค สอดคลองกับการศึกษาของอภินภัศ จิตรกร (2559: 65-68) ที่พบวา การใช
เทคนิคทางศิลปะรวมกับการสอนวิชาตางๆ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาความคิด 
เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวทางอารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียนไดในศตวรรษท่ี 21 โดยนอกจากการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและ
คณิตศาสตร (STEM) เขากับการจัดการเรียนการสอนแลวควรใชศิลปะเปนฐานในการเรียนรู จะ
สามารถทำใหผู เรียนแสดงออกไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพ และหลังใชแนวทางการสงเสริม
ความสามารถทางศิลปะครั้งน้ี นักเรียนไดรับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
5.60 เปนรอยละ 30 สอดคลองกับ Hope (2009) และ Haroutounian (2014) ที่เสนอใหโรงเรียนจัด
หลักสูตรเพ่ิมเติมทางศลิปะของนักเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนผูเชี่ยวชาญดานศลิปะในอนาคต 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือเปนทางเลือกใหกับทุกสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถนำ
ศิลปะไปพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดานอื่นๆ อยางเต็มศกัยภาพ 
 2. พัฒนาหลักสูตรอบรมครูโรงเรียนสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินใหมีทักษะใน
การบูรณาการศาสตรทางศิลปะรวมกับวิชาอ่ืนๆ และใชสื่อสนับสนุนการเรียนรูผานการเห็น เพื่อให
นักเรียนเขาถึงเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกำหนดรวมกับ 
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