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บทคั ดยํอ ภาษาไทย 

อนุรุทธ เปรมนิรันดร : การนําเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทยโดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ
ด๎วยหลักกายานุปัสสนาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น (A PROPOSED TEACHING  MODEL 
FOR THAI ORNAMENT DRAWING BY USING BODY  MINDFULNESS MEDITATION PRACTICE 
FOR STUDENTS IN A SECONDARY LEVEL) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. อภิชาติ พล
ประเสริฐ{, 306 หน๎า. 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ
ตามแนวกายานุปัสสนาเพื่อพัฒนาทักษะลายไทยของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  2) ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการฝึกสมาธิตามแนวกายานุปัสสนาเพื่อพัฒนาทักษะลายไทย เพื่อนําผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนารูปแบบ
การสอน การวิจัยนี้ศึกษากระบวนการจัดการสอนลายไทย โดยใช๎สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาจากกลุํมตัวอยําง 2 
กลุํม คือ 1) กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน ประกอบด๎วย อาจารย์มหาวิทยาลัย  อาจารย์ระดับมัธยม  ศิลปินด๎าน
ศิลปะไทย และพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน เพื่อศึกษากระบวนการจัดการสอนลายไทยโดยใช๎กิจกรรมการฝกึสมาธิตาม
แนวกายานุปัสสนาผํานองค์ประกอบ 5 ประการคือ 1 จุดประสงค์การสอน 2 การกําหนดเนื้อหาการสอน3 กิจกรรม
การสอน 4 สื่อการสอน 5 การวัดประเมินผลการสอน  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 15 คน เพื่อศึกษา
การใช๎รูปแบบกิจกรรมการฝึกสมาธิตามแนวกายานุปัสสนาเพื่อพัฒนาทักษะลายไทยผํานการทดลองสอนแล๎วนํามา
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให๎สมบูรณ์ขึ้น 

จากผลการศึกษา ผู๎วิจัยได๎นําผลสัมภาษณ์และข๎อสังเกตของผู๎เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ และนําเสนอเป็น
รูปแบบการสอนวาดลายไทยที่ใช๎ได๎จริงตามองค์ประกอบการสอน 5 ประการดังนี้ 1) ด๎านจุดประสงค์การสอน ตั้ง
จุดประสงค์ให๎ผู๎เรียนสามารถวาดลายไทยเบื้องต๎นได๎และเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกับศิลปะวิจารณ์  2) ด๎าน
การกําหนดเนื้อหาการสอน กําหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เนื้อหาด๎านประวัติศาสตร์และทักษะปฏิบัติโดยนําสมาธิมา  
บูรณาการกับลายไทยด๎วยการฝึกสติในการฝึกเขียนเส๎น 3) ด๎านกิจกรรมการสอน กําหนดให๎ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรม
การฝึกวาดลายไทยจากงํายไปหายากอยํางเป็นขั้นตอน โดยสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนด๎วยสื่อที่หลากหลาย 4) ด๎านสื่อ
การสอนวาดลายไทย เน๎นให๎ผู๎เรียนดูสื่อภาพงานจิตรกรรมไทยและสื่อภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลาย  5) ด๎านการ
ประเมินผลการสอน  ประเมินทักษะปฏิบัติโดยดูจากผลคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียนและประเมินจิตพิสัยโดยดู
จากพฤติกรรมในช้ันเรียน หลังจากนั้นผู๎วิจัยได๎นํารูปแบบการสอนที่สมบูรณ์ไปทดลองสอนกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎เรียนมีทักษะการวาดลายไทยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ผู๎เรียนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตํอการเรียนลายไทยจากรูปแบบ
การสอนวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 
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บทคั ดยํอ ภาษาอังกฤษ 

# # 5683413127 : MAJOR ART EDUCATION 
KEYWORDS: THAI ORNAMENT / BODY MINDFULNESS MEDITATION PRACTICE DRAWING 

ANURUT PREMNIRANDON: A PROPOSED TEACHING  MODEL FOR THAI ORNAMENT DRAWING BY 
USING BODY  MINDFULNESS MEDITATION PRACTICE FOR STUDENTS IN A SECONDARY LEVEL. 
ADVISOR: ASST. PROF. APICHART PHOLPRASERT, Ph.D. {, 306 pp. 

The purposes of this research are : 1) to develop a teaching model for Thai ornament drawing 
by using body mindfulness meditation practice for students  in secondary level and  2) to study the 
teaching result of the model developed in this research in order to improve  the teaching 
method  based on the outcome of the study. This research studied the process of teaching  Thai 
ornament  drawing by using body  mindfulness meditation from 2 sample groups. The first group 
consisted of 18 experts in the fields of Thai arts and meditation, which are university professors, middle 
school teachers, Thai arts artists and the monks who taught meditation. The study focuses on the 
process of teaching Thai ornament drawing by using body mindfulness meditation practice in 5 
components. 1) purpose of teaching 2) contents  3) teaching  activities 4) instruction media  5) 
teaching  measurement  and  assessment. The second group was composed of 15 middle school 
students, to study the result of teaching model by experimenting in the class, in order to improve the 
teaching techniques. 

The result of research are as follows: The analysis the information from the interviews and 
observations of the sampled experts, and therefore, has presented the technique for Thai ornament 
drawing teaching. This model is practicable according to the 5 components. 1) For the purpose of 
teaching The students must have preliminary skill in Thai ornament drawing and learn about the history 
of Thai arts and art criticism. 2) For the determination of contents–The students must learn about both 
the history and the drawing skill, which concentration is integrated into Thai ornament drawing by 
practicing meditation while drawing.3) For teaching activities–The students will participate in the learning 
activities from the lesser to the more difficult ones, step by step. The learning motivation will be 
provided through various instruction media 4) For the instruction media–The students will be focused to 
look at various Thai ornament drawings and moving pictures.5) For the teaching measurement and 
assessment–The drawing skill will be measured by the student's grades before and after the lessons and 
The effectiveness will be assessed by the behaviors of the students in the classroom. As a result, the 
researcher has applied the perfected techniques to an 8th grade classroom teaching. The research shows 
that.1) the students possessed higher skill of Thai ornament drawing than they did before taking classes, 
with significant statistical value of .05 2) the students, in general, were most satisfied with the teaching 
model for Thai ornament drawing by using body mindfulness meditation practice. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได๎ ด๎วยความกรุณาอยํางยิ่งของผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  
พลประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให๎คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางข๎อคิดเห็น ตรวจสอบแก๎ไข
รายละเอียดของวิทยานิพนธ์ในแตํละขั้นตอนด๎วยความจริงใจและเอาใจใสํตลอดมา ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณอยําง
สูงมา ณ ท่ีนี้ด๎วย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมโภชน์ ทองแดง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และรอง
ศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อรําม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให๎คําแนะนํา เสนอข๎อคิดเห็นเพ่ือนําไป
พัฒนาแก๎ไขข๎อบกพรํองของวิทยานิพนธ์ ทําให๎วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ อาจารย์สุจินต์  วัฒนะรัตน์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
พัชริน สงวนผลไพโรจน์  อาจารย์สนั่น  รัตนะ  อาจารย์ ดร.อินทิรา พรหมพันธ์ุ และอาจารย์สิโรจน์  พวงบุบผา 
ที่กรุณาสละเวลาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยให๎คําแนะนําเพื่อแก๎ไขข๎อบกพรํองทําให๎
วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู๎เช่ียวชาญทุกทํานที่กรุณาสละเวลาในการสัมภาษณ์และให๎
คําแนะนําอันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆทํานในสาขาวิชา
ศิลปศึกษาและคณะครุศาสตร์ที่ได๎เมตตาถํายทอดวิชาความรู๎ให๎แกํผู๎วิจัยตลอดระยะเวลา 8 ปี ตั้งแตํการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

ขอบคุณในมิตรภาพและการชํวยเหลือจากเพ่ือนๆหลกัสูตรปริญญาโทศิลปศกึษารุํน 29 ทุกคนท่ีคอย
เป็นกําลังใจให๎ผู๎วิจัยตลอดมา ขอบคุณ คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช  คุณสุภลักษณ์ วงศ์หนํอ และคุณพิภัช ญาติ
สมบูรณ์ ที่คอยชํวยเหลือเรื่องขั้นตอนเอกสารและแนะนําวิธีการทําวิจัยในหลายครั้ง ขอขอบคุณน๎องครุศิลป์รุํน 
43 และ 44 คุณพันธกานต์ นิมมานเหมินทร์ คุณเพ็ญพิลาส แนบชิตร และคุณวนาลี ชาฌรังศรี ที่ให๎ความ
ชํวยเหลือตลอดการทําวิจัยเป็นอยํางดี ขอขอบคุณรุํนน๎องทุนโครงการสูํความเป็นเลิศด๎านศิลปะไทยทุกคนที่รํวม
ปฏิบัติงานกันตลอดมา 

ท๎ายสุดขอขอบพระคุณครอบครัวของผู๎วิจัย พลตรเีจษฎา เปรมนิรันดร คุณจิระพร เปรมนิรันดร คุณ
สุเมธ เปรมนิรันดร และคุณพนิดา ครุฑไทย ผู๎คอยสนับสนุน ตักเตือน ให๎คําแนะนําและเป็นกําลังใจสําคัญที่ทํา
ให๎ผู๎วิจัยสําเร็จการศึกษาได๎อยํางภาคภูมิใจ 

ขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให๎ทุนการศึกษาตลอด 2  ปี ผํานโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สูํ
ความเป็นเลิศด๎านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในยุคปัจจุบัน ปัญหาด๎านสมาธิในการเรียนเป็นปัญหาสําคัญในระบบการศึกษาไทย  

โดยสภาวะการขาดสมาธิจะทําให๎ไมํสามารถอยูํนิ่ง มีอารมณ์แปรปรวน อันเป็นพฤติกรรมที่สํงผล

กระทบโดยตรงตํอการเรียน เด็กจะขาดสมาธิในการเรียนและการฟัง ขาดความประณีตในการทํางาน 

สํงผลให๎มีความรู๎สึกหงุดหงิดคับข๎องใจ อันเป็นผลให๎เกิดพฤติกรรมที่ก๎าวร๎าวได๎ วงศ์สิริ  แจํมฟูา 

(2543)  พฤติกรรมอารมณ์ไมํคงที่ ไมํสม่ําเสมอของวัยรุํนนั้น เนื่องด๎วยในวัยนี้ มีลักษณะอารมณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย โดยจะมีความอํอนไหวงําย อารมณ์รุนแรงและ

อารมณ์ค๎างเนื่องจากเกิดความเครียด อันทําให๎ขาดสมาธิในการเรียน (พรพิมล เจียมนาครินทร์, 

2539) ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสํารวจเด็กในวัยเรียน พบกวํา มีเด็กไทยที่สมาธิสั้นถึง 7-9 แสนคน    

(วินัดดา ปิยะศิลป์, 2550) จึงอาจกลําวได๎วํา ปัญหาด๎านสมาธินั้น เป็นปัญหาของเด็กวัยรุํนที่ต๎องเรํง

แก๎ไข  

 ในทางกลับกัน ได๎มีนักการศึกษาหลายทําน นําการฝึกสมาธิมาใช๎บูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอนได๎แสดงให๎เห็นวําสมาธิมีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็ก

เป็นอยํางมาก การนําสมาธิมาใช๎ในการสอนสามารถพัฒนาพฤติกรรมของเด็กอเมริกันได๎มีการวิจัยใน

ระดับมัธยมศึกษาพบวําผลของการนําสมาธิไปใช๎กํอนเรียน ทําให๎เด็กวัยรุํนอเมริกันที่มีปัญหาสามารถ

พัฒนาการเรียนรู๎และปฏิบัติตามกฎตํางๆของโรงเรียนมากขึ้น (Barnes, 2003) นอกจากนี้ในระดับ

ประถมศึกษาได๎มีการทําวิจัยเรื่องการนําสมาธิไปใช๎กํอนการสอนพบวํา ผลการนําสมาธิไปใช๎กํอนการ

จัดการเรียนการสอน ทําให๎ผู๎เรียนมีสติ ลดความวิตกกังวลในตัวของเด็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

(Napoli, Krech, and Holley 2005) ในสํวนของสมาธิที่ชํวยพัฒนาด๎านศิลปะ  Su-Lien (2010)  

ได๎ทําการศึกษาผลของการทําสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีผลตํอการทํางานศิลปะ โดยใช๎

ระยะเวลาในการวิจัย 3 ปี และนําผลที่ได๎ระหวํางการสร๎างงานศิลปะในสตูดิโอกับการนั่งสมาธิกํอน

สร๎างงานศิลปะมาเปรียบเทียบกัน  ได๎ข๎อสรุปวําการนั่งสมาธิกํอนการสร๎างงานศิลปะสามารถพัฒนา

ทั้งผลงานและจิตใจของผู๎วิจัยได๎ดีกวําการสร๎างงานศิลปะในสตูดิโอ  จากผลการวิจัยทําให๎เห็น
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ความสําคัญของการทําสมาธิ วําสมาธิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งจิตใจและทักษะของผู๎เรียน  

ผู๎เรียนรู๎จะต๎องนําหลักของสมาธิเป็นเครื่องมือของการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน (ชัยยศ  ประไพพงษ,์ 2553) 

 ลายไทยและจิตรกรรมไทยเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ละเอียดอํอนที่กําเนิดจากแนวคิดสติปัญญา

ของชํางไทย (บุญมา แฉํงฉายา, 2545) ดังนั้น ชํางเขียนไทยในสมัยโบราณจึงต๎องใช๎สมาธิสูงในการ

ทํางานเนื่องจากต๎องเขียนลายด๎วยความประณีต  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2529) ได๎กลําวไว๎วําชํางไทยใน

สมัยโบราณมักจะใช๎ฝีมือความสามารถของตนสร๎างงานศิลปะไทยอยํางเต็มที่ โดยมีจุดมุํงหวังคือบุญ

กุศลและพระนิพพานเป็นที่สุด จากการศึกษาประวัติศาสตร์การสร๎างงานศิลปะไทย จะพบวําชําง

เขียนไทยสมัยโบราณจะทํางานอยูํในวัด วัดนั้นจึงเป็นบํอเกิดที่สําคัญของชํางฝีมือ เนื่องจากชาวบ๎าน

มักนําบุตรหลานไปฝากเรียนหนังสือและบวชเป็นสามเณร เมื่อพระชํางเห็นวําลูกศิษย์หรือสามเณร

องค์ใดมีความสามารถในการชํางก็มักจะถํายทอดให๎ลูกศิษย์ไปด๎วย เมื่อเติบโตขึ้นมีอายุครบพอที่จะ

บวชเป็นภิกษุได๎ก็มักจะบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาตํอไป  พระชํางจึงเป็นชํางประเภทหนึ่ง ที่มี

บทบาทสําคัญในการถํายทอดการสอนและสร๎างศิลปกรรมไว๎ในพระพุทธศาสนา  ระบบการเรียนการ

สอนในวัดนั้น  จึงเป็นวัฒนธรรมที่มีแบบแผนของการถํายทอดความรู๎มาอยํางยาวนาน  วิบูลย์ ลี้

สุวรรณ (2529)จากหลักฐานที่กลําวมา จึงอาจสรุปได๎วําในสมัยโบราณการเรียนการสอนลายไทยมัก

เกิดข้ึนในวัด และการทําสมาธินั้นเป็นสํวนสําคัญในการเขียนภาพลายไทย ยกตัวอยํางเชํนขรัวอินโขํง 

ซึ่งมีอุปนิสัยชอบอยูํคนเดียวภายในกุฏิ ปิดประตูใสํกุญแจข๎างนอก เมื่อเวลาไปไหนก็ปีนออกทาง

หน๎าตําง ด๎วยเกรงวําเมื่อมีคนมาเยี่ยมมากๆ จะทําลายสมาธิการทํางาน ในระหวํางที่อยูํคนเดียวนั้น 

จะใช๎สมาธินึกแบบรํางสําหรับเขียนที่ผนังพระอุโบสถหรืออาคารอ่ืนๆ (อนันต์  ชูโชติ, 2529) 

จึงสามารถกลําวได๎วําการวาดลายไทยจึงเป็นงานที่ต๎องใช๎สมาธิและความพยายามในการสร๎างงานสูง   

ดังนั้นการฝึกสมาธิด๎วยวิธีที่เหมาะสม จึงสามารถชํวยพัฒนาทักษะการวาดภาพลายไทยได๎  

 การทําสมาธินับวําเป็นฐานสําคัญของสติและเป็นบํอเกิดของการเรียนรู๎  โดยสมทรง 

ปุญญฤทธิ์ (2521) ได๎อธิบายถึงคุณประโยชน์ของสมาธิที่มีความเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ไว๎คือ สมาธิทํา

ให๎ผู๎ฝึกเกิดประสิทธิภาพในการเรียน เป็นผู๎มีสติ ระลึกได๎วําจะทําอะไร ไมํหลงลืมการกระทําของตน  

มีสัมปชัญญะคือการรู๎ตัวไมํวอกแวกใจลอย เป็นผู๎มีจิตตั้งมั่น ไมํฟูุงซําน ซึ่งการทําสมาธินั้น มีด๎วยกัน

หลายวิธี ตามหลักการเจริญสติปัฏฐาน 4 นั้น มีด๎วยกัน 4 ประเภท คือ กายานุปัสสนาคือการ

พิจารณากาย  เวทนานุปัสสนาคือการกําหนดพิจารณาเวทนา จิตตานุปัสสนาคือการตั้งสติพิจารณา

จิต  ธัมมานุปัสสนาคือการตั้งสติพิจารณาธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2544) โดยการ
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เจริญสมาธิด๎วยหลักสติปัฏฐานทั้ง 4 นั้น หลักกายานุปัสสนาเป็นหลักที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ

ฝึกเขียนลายไทย เนื่องจากวิธีการฝึกรูปแบบอ่ืนนั้น เน๎นที่การตามดูจิต ไมํสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว

โดยตรง  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2552)ได๎กลําววํา หลักกายานุปัสสนาเป็นการฝึก

พิจารณากาย การตามดูรู๎ทันกาย ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการทํางาน ซึ่ง พระญาณโปนิกเถระ (2553) 

อธิบายถึงประโยชน์ของกายานุปัสสนาไว๎วําเป็นการฝึกสมาธิที่มีประโยชน์ตํอการทํางาน กํอนเริ่มต๎น

การทํางาน ควรพยายามหายใจให๎สงบ จะเกิดประโยชน์แกํตนในการทํางาน ทั้งการพูดและการ

ตัดสินใจตํางๆ เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนตั้งสติพิจารณาการทํางานในอิริยาบถตํางๆ ทั้งตา  มือ และ

ประสาทต๎องทํางานควบคูํกันไป ซึ่งสอดคล๎องกับการวาดลายไทยที่ผู๎เรียนต๎องมีสติในการใช๎พํูกันเขียน

ลายที่ละเอียดอํอนในทุกๆขั้นตอนของการลากเส๎น การทําสมาธิในลักษณะนี้จึงสามารถนําไปเพ่ิม

ทักษะในการเขียนลายไทยได๎         

 การเขียนลายไทยเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ทักษะมือและมีความสําคัญเพราะเป็นศิลปะ

ประจําชาติ ดังนั้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงได๎ระบุสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู๎ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นที่เกี่ยวข๎องกับศิลปะไทยไว๎วํามีทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

สามารถสร๎างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลได๎ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีความต๎องการให๎

ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทย(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงกลําวได๎วําการเรียนการสอนลายไทยเป็นวิชาที่เน๎นทักษะ

ปฏิบัติเป็นหลักของการเรียนการสอน ซึ่ง(ทิศนา แขมมณี, 2554) ได๎กลําววํารูปแบบการเรียนการ

สอนที่เป็นสากลนั้นมี 5 รูปแบบที่ได๎รับการพิสูจน์ทดสอบคุณภาพและมีผู๎นิยมนําไปใช๎ในการจัดการ

เรียนการสอน ในที่นี้ ผู๎วิจัยขอนําเสนอรูปแบบการสอน ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการทําวิจัย  

คือรูปแบบการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะพิสัย  (Psycho-Motor Domain) เป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนที่มุํงพัฒนาทักษะผู๎เรียนในด๎านการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกตํางๆ   

ซ่ึง (Devies, 1981)  ได๎อธิบายถึงรูปแบบของทักษะปฏิบัติ วําจุดมุํงหมายคือการพัฒนาความสามารถ

ด๎านทักษะปฏิบัติให๎แกํผู๎เรียน โดยมีกระบวนการสอนดังนี้  1. ขั้นสาธิตหรือกระทํา ในขั้นนี้ผู๎สอนจะ

สาธิตให๎ผู๎เรียนชมตั้งแตํต๎นกระบวนการจนจบ เป็นการทําให๎ผู๎เรียนได๎เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะยํอย เมื่อผู๎สอนได๎แสดงภาพรวมของการปฏิบัติงานให๎ผู๎เรียนรับทราบ

แล๎ว ผู๎สอนจะแยกทักษะทั้งหมดออกมา โดยแบํงเป็นสํวนยํอยๆ และเริ่มการสาธิตสํวนยํอยๆนั้นไป  
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ทีละสํวนอยําง  3. ขั้นการปฏิบัติทักษะยํอย เมื่อผู๎สอนได๎ปฏิบัติทักษะยํอยให๎ผู๎เรียนชมแล๎ว ผู๎เรียนจึง

เริ่มปฏิบัติทักษะยํอยด๎วยตนเอง โดยมีการสาธิตให๎ดู หากผู๎เรียนสงสัยหรือติดขัดในจุดใด ผู๎สอนควร

ให๎คําชี้แนะและแก๎ไข   4. ขั้นให๎เทคนิคเมื่อผู๎เรียนปฏิบัติได๎ ในขั้นตอนนี้ผู๎สอนจะแนะนําเทคนิคตํางๆ

เพ่ิมเติมเข๎าไปในการทํางาน เพ่ือให๎งานออกมาสมบูรณ์ สวยงาม รวดเร็วยิ่งขึ้น   5. ขั้นการเชื่อมโยง

ทักษะยํอยให๎สมบูรณ์ เมื่อผู๎เรียนสามารถปฏิบัติได๎จนครบทุกสํวน ผู๎สอนจึงให๎ผู๎เรียนปฏิบัติ โดยฝึก

ปฏิบัติอยํางบํอยครั้งจนเกิดความชํานาญในตัวของผู๎เรียน 

 นอกจากนี้ จากการเห็นความสําคัญของการสอนศิลปะปฏิบัติ ทําให๎เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ

วิธีการสอนศิลปะปฏิบัติแบบตํางๆ (Michel, 1983)นักศิลปศึกษา ได๎วิเคราะห์ถึงวิธีการที่ครูผู๎สอนจะ

สามารถสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานศิลปะ (The Process of Creating Art) โดยใน

ทฤษฎีนี้ หน๎าที่หลักของผู๎สอนคือสร๎างความเข๎าใจในกระบวนการทํางานศิลปะ ให๎กับผู๎เรียน โดยด๎าน

ทักษะปฏิบัติในการนี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการสร๎างแรงจูงใจ (Motivation) ในขั้นนี้ผู๎สอน

ต๎องสร๎างแรงจูงใจในการทํางานให๎กับผู๎เรียน  2. ขั้นการสร๎างความมั่นใจในการแสดงออก ในขั้นนี้

ผู๎สอนจะเป็นผู๎สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เรียนในการแสดงออกอยํางเต็มที่   3. ขั้นการให๎ความรู๎ด๎าน

ศิลปะ และกระบวนการสร๎างงาน  ในขั้นนี้เป็นขั้นของการอธิบายกระบวนการตํางๆให๎กับผู๎เรียนกํอน

การปฏิบัติงาน  4. ขั้นการฝึกทักษะในการนําสื่อมาใช๎สร๎างงานศิลปะ (Skills in The Use of Media)  

5. ขั้นการฝึกให๎ผู๎เรียนสามารถประเมินตนเอง และความสําเร็จในการสร๎างงานของตนเอง 

(Evaluation of Efforts) ด๎วยวิธีการในรูปแบบตํางๆเชํน การประเมินความสมบูรณ์ทางเทคนิคใน

การสร๎างงาน การบรรลุผลการแก๎ไขปัญหาระหวํางการสร๎างงาน องค์ประกอบของภาพและความงาม

ทางสุนทรียะ เป็นต๎น  

 การเรียนการสอนแบบทักษะปฏิบัตินั้น ผู๎เรียนต๎องมีคุณสมบัติในการศึกษา คือต๎องมีทักษะ

มือที่ดี โดยเฉพาะการเขียนลายไทยซึ่งเป็นงานที่ต๎องใช๎ทักษะสูง ดังนั้นผู๎เรียนจึงควรอยูํในชํวงอายุที่

เหมาะสมตํอการเรียนและการปฏิบัติงาน จากทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก (Lowenfeld, 

1987) ได๎เขียนอธิบายถึงลําดับขั้นของพัฒนาการ ซึ่งได๎ผลสัมฤทธิ์มาจากการทดลองในแตํละขั้น  

โดยกลุํมเด็กอายุ 12-14 ปีนั้นอยูํในขั้นมีเหตุผล (Pseudo-naturalistic stage) ซึ่งเป็นระยะเริ่มต๎น

ของการเข๎าสูํชีวิตวัยรุํน เด็กเริ่มมีทักษะทางศิลปะที่ดี เชํนสามารถเขียนรอยยับของเสื้อ วาดภาพคน

ได๎ดี มีความเข๎าใจในแสงและเงา สัดสํวนของภาพและมีสติปัญญาที่ดี โดยเด็กในชํวงอายุ 12-14 ปีนั้น 

เป็นวัยที่อยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ดังนั้นการพัฒนาทักษะลายไทยจึงเหมาะสมกับเด็ก
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ซึ่งอยูํในวัยที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะตามทฤษฎีของโลเวน

เฟลล์  

 งานวิจัยครั้งนี้จึงต๎องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึก

สมาธิ ด๎วยหลักกายานุปัสสนา มาพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยใช๎กระบวนการสัมภาษณ์

ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการสอนลายไทยและด๎านสมาธิ ศึกษาจากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู๎ เชี่ยวชาญ

ทางด๎านลายไทยและสมาธิ  และนําเครื่องมือที่ได๎มาใช๎พัฒนาการเรียนการสอนลายไทย เพ่ือนําไป

จัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

สอนการวาดภาพลายไทยให๎เกิดประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาเป็นแนวทางในการสอนลายไทยใน

อนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนาสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 2. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการฝึกสมาธิตามแนวกายานุปัสสนาเพื่อพัฒนาทักษะลายไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. งานวิจัยชิ้นนี้ต๎องการพัฒนารูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย ด๎วยหลักกายา               

นุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยศึกษาจากผู๎เชี่ยวชาญในด๎านการสอนศิลปะไทย

และผู๎เชี่ยวชาญในด๎านการสอนสมาธิ โดยนําแบบการสอนไปทดลองทําการสอนกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต๎น มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนารูปแบบการสอนเป็นหลัก โดย

มิได๎มุํงทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

 2. สติปัฏฐาน 4 มี 4 รูปแบบคือ กายานุปัสสนาคือการพิจารณากาย  เวทนานุปัสสนาคือการ

กําหนดพิจารณาเวทนา  จิตตานุปัสสนาคือการตั้งสติพิจารณาจิต  ธัมมานุปัสสนาคือการตั้ง สติ

พิจารณาธรรม โดยผู๎วิจัยเลือกนําหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนลายไทย เพราะ

หลักกายานุปัสสนาเป็นหลักท่ีใช๎การฝึกพิจารณากาย ตามดูรู๎ทันกาย ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการทํางาน 

ทําให๎ผู๎เรียนมีสติพิจารณาการทํางานในอิริยาบถตํางๆ ทั้งตา  มือ และประสาท อันสอดคล๎องกับการ

วาดลายไทยที่ผู๎เรียนต๎องมีสติในการใช๎พํูกันเขียนลายที่ละเอียดอํอนในทุกๆขั้นตอนของการลากเส๎น 
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อันแตกตํางกับวิธีการฝึกกรรมฐานรูปแบบอ่ืน ที่เน๎นที่การตามดูจิต ไมํสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว

โดยตรง      

 3. ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะให๎นักเรียนกลุํมทดลองปฏิบัติการเขียนภาพลายไทย

ให๎เกิดความชํานาญ โดยการสอนวาดลายไทยด๎วยลายพ้ืนฐานจากงํายไปหายาก เชํน ลายกระหนก , 

กระจัง 

 
ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
          1.  รูปแบบการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด๎วยกระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการสอนแบบตํางๆที่ชํวยให๎สภาพการเรียนการสอนเป็นไป

ในทางท่ีดีขึ้น โดยมีแผนการสอนเป็นเครื่องมือสําคัญ 

          2. การฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา หมายถึง การฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา 

เป็นการเฝูาตามดูกายคือมีสติในการกําหนดลมหายใจ และฝึกสติพิจารณากายของตน คือ อิริยาบถ

ตํางๆไมํวําจะนั่ง ยืน เดิน นอน ตั้งมั่นในการตามดูรู๎กายอยูํอยํางสม่ําเสมอ 



 

 

7 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          การวิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ 

ด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาข๎อมูล โดย

รวบรวมแนวคิด เอกสาร วารสาร ทฤษฎีตํางๆที่มีความเกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎เป็นแนวทางสําหรับการวิจัย 

โดยจําแนกสาระสําคัญตํางๆ ดังนี้ 

  1. ลายไทย 

   1.1 ความหมายของลายไทย 

    1.2 ประวัติความเป็นมาของลายไทย 

   1.3 ความสําคัญของลายไทย, ศิลปะไทย 

  2. รูปแบบการสอน 

    2.1  คุณคําและความสําคัญของศิลปศึกษา 

    2.2  ศิลปะไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   2.3  การวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา 

   2.4  รูปแบบการสอนแบบตํางๆ 

   2.5  รูปแบบการสอนศิลปะ 

   2.6  รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ 

   2.7 การสอนลายไทย 

   2.8 การเรียนการสอนศิลปะไทยไทยในโรงเรียน 

   2.9 การเรียนการสอนลายไทยในระดับมัธยมศึกษา 

  3. พัฒนาการของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    3.1 พัฒนาการทางกาย 

   3.2 ลักษณะอารมณ์ของเด็กวัยรุํน 

   3.3 พัฒนาการทางสติปัญญา 

   3.4  พัฒนาการทางสังคม 
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   3.5  พัฒนาการทางการเรียนรู๎ศิลปะของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

  4. สมาธิ 

   4.1  ความหมายของสมาธิ 

   4.2  สมาธิกับอารมณ์การทํางานและการเรียนรู๎ 

   4.3  ความหมายของสติปัฏฐานและกายานุปัสนาสติปัฏฐาน 

   4.4  วิธีการทําสมาธิตามหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน 

   4.5  ผลของสมาธิกับการวาดภาพ 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    5.1 งานวิจัยในประเทศ 

    5.2 งานวิจัยตํางประเทศ  

1. ลายไทย 
 1.1 ความหมายของลายไทย 
 ลายไทยเป็นศิลปะประจําชาติไทยที่มีลวดลายสลับซับซ๎อนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเดํนและมี

สําคัญเป็นอยํางยิ่งกับประเทศชาติ มีนักวิชาการและผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยได๎ให๎ความหมายของ

ลายไทยและจิตรกรรมไทยไว๎ดังนี้ 

 พระเทวาภินิมมิต (2546) กลําวไว๎วํา ลายไทยเป็นศิลปะของไทยอยํางหนึ่งรวมอยูํในจําพวก

วิจิตรศิลป์ เป็นมรดกตกทอดมาแตํโบราณ  

         มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2547) ให๎ความหมายของจิตรกรรมไทยไว๎วํา จิตรกรรมไทยคือรูปเขียน

สีหรือวาดด๎วยสีที่สร๎างบนพื้นระนาบ 2 มิติ และบนพ้ืนผิวของ 3 มิติ โดยชํางฝีมือหรือชํางศิลป์ที่เรียก

กันวําวิจิตรศิลป์ โดยมีสาระเรื่องราวที่เป็นการเลําเรื่องบนฝาผนัง มีรูปแบบไมํเหมือนจริงตาม

ธรรมชาติ สร๎างตามมโนคติ ( Idealistic) เนื้อหาสาระในงานจะเกี่ยวข๎องกับความเชื่อ  ศาสนา 

วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

         บุญมา แฉํงฉายา (2545) ให๎ความหมายของลายไทยไว๎วํา เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ภาพ

ลายเส๎นเป็นเอกลักษณ์ไทยอยํางแท๎จริง กลําวคือมีเส๎นอํอนหวานให๎ความรู๎สึกเป็นอุดมคติ 

         พิทักษ์ สายัณห์ (2547) อธิบายถึงความหมายของลายไทยไว๎วํา ลายไทยคือศิลปะที่ประดิษฐ์

คิดค๎นขึ้นมาจากสมองของคนไทยโบราณ โดยได๎รับแรงบันดาลใจจากกิ่งก๎านเถาใบไม๎เลื้อยพัฒนาให๎

ได๎สัดสํวนชํองไฟสวยงาม  
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 1.2 ประวัติความเป็นมาของลายไทย 

        ลายไทยนับวําเป็นศิลปะที่มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนานหลายร๎อยปี จนเกิดเป็นรูปแบบ

ของตนเอง มีนักวิชาการและผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยได๎ให๎คําอธิบายถึงประวัติของลายไทยไว๎ดังนี้ 

        น. ณ ปากน้ํา (2534) ให๎คําอธิบายไว๎วํา ลายไทยเป็นงานศิลปะเกําแกํของไทย มีมาเป็นระยะ

เวลานานตั้งแตํเริ่มประวัติศาสตร์ไทย โดยได๎รับอิทธิพลของอินเดียที่แพรํเข๎ามาพร๎อมกับลัทธิศาสนา 

โดยมีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสมัยนิยมในแตํละยุคที่

แตกตํางกัน  

        พิทักษ์ สายัณห์ (2547) ให๎คําอธิบายไว๎วํา นับแตํโบราณกาลมา ชํางผู๎ประดิษฐ์ได๎พิจารณาถึง

เปลวไฟซึ่งมีแสงไฟสะบัด จึงนํามาประดิษฐ์ลายกระหนก สํวนดอกบัวก็นํามาตบแตํงกลีบบัว จึงกําเนิด

เป็นลายบัวคว่ํา บัวหงาย การเขียนลายไทยต๎องใช๎เส๎นโค๎งมาก มีการวนซ๎ายวนขวา ซึ่งเค๎าโครงนั้นก็

มาจากลายเครือเถานั่นเอง โดยการลายไทยตามรูปแบบโบราณนั้น เป็นสิ่งที่ยากและต๎องใช๎การฝึกฝน

เป็นระยะเวลาหลายปี ต๎องหมั่นฝึกเขียนให๎ชํานาญมือ การเขียนลายที่ดีนั้นต๎องเขียนไมํให๎มีความแข็ง 

ลายไทยจะเขียนให๎ได๎ผลดีเส๎นโค๎งต๎องมีความอํอนช๎อย 

 เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล (2548) กลําววํา จุดกําเนิดของลวดลายไทยนั้น มีบํอเกิดมาจาก

ธรรมชาติ แล๎วนํามาคลี่คลายจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไมํวําจะเป็นลวดลายในสมัยสุโขทัยหรือ

อยุธยา ที่ได๎รับการสืบทอดกันมา โดยลวดลายพรรณไม๎ที่นํามาใช๎ในการออกแบบลายไทยนั้น ที่นิยม

กันมากคือดอกบัว นอกจากนี้ยังมีการนําพืชหรือสัตว์จากตํางประเทศมารํวมบ๎าง เชํน ใบเทศ เป็นต๎น 

           วิจิตร  ศุภโยธิน (2508) กลําววํา ลายไทยนั้น เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ โดยทุกๆแบบทุกๆ

ลายคือการนําความเป็นจริงที่มีอยูํตามธรรมชาติมาสร๎างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง บรรพบุรุษของเรา

ได๎ใช๎ “มโนภาพ” คือความคิดคํานึงสร๎างเป็นลวดลายขึ้นมา โดยพ้ืนฐานแล๎ว ลายไทยมีรูปแบบมาจาก

โครงสร๎างธรรมชาติ โดยหลักๆคือดอกบัวแบบตํางๆและพรรณไม๎ตํางๆของไทย 

 1.3 ความสําคัญของลายไทยและศิลปะไทย 

          เนื้ออํอน ขรัวทองเขียว (2556)กลําววํา จิตรกรรมไทยเป็นสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย มีคุณคําทางศิลปะทั้งทางด๎านสุนทรียะ และยังเป็นประโยชน์ตํอการศึกษาค๎นคว๎าทาง

ประวัติศาสตร์ ทั้งด๎านความเชื่อ ศาสนารวมทั้งประวัติศาสตร์ของผู๎คนในแตํละสมัย 
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          บุญมา แฉํงฉายา (2545) กลําววํา  ลายไทยคือสิ่งที่กําเนิดจากแนวคิดสติปัญญาของชํางไทย 

แสดงให๎เห็นถึงความคิดสร๎างสรรค์ เป็นสิ่งที่เชิดหน๎าชูตาไมํด๎อยกวําชาติอ่ืน เป็นสิ่งที่นําภาคภูมิใจ 

          สมชาติ มณีโชติ (2529)กลําววําความสําคัญของจิตรกรรมไทยนั้น สามารถแบํงออกได๎                 

7 ประการ คือ 

 1. มีจุดกําเนิดหรือมูลเหตุการณ์สร๎างอยํางเป็นเหตุเป็นผล 

 2. จิตรกรรมฝาผนังเกิดขึ้นจากความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา 

 3. มีกระบวนการที่สลับซับซ๎อน นับตั้งแตํการเตรียมวัสดุอุปกรณ์จนถึงการสร๎างงาน 

 4. เป็นผลงานที่เกิดจากความพยายาม ความเพียรของชํางที่ต๎องกาสร๎างให๎ออกมาดี 

 5. เป็นการบันทึกเรื่องราวในอดีต แฝงอยูํในงานอันเป็นประสบการณ์เดิมที่แสดงออก 

 6. ใช๎เป็นสิ่งกลํอมเกลาจิตใจ แฝงคติธรรมและเตือนสติมนุษย์ 

 7. เป็นเครื่องหมายความเจริญของชาติ เป็นมรดกตํออนุชนรุํนหลัง 

       มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2547) กลําววําคุณคําของจิตรกรรมไทยนั้นสามารถแบํงได๎            

4 ประการคือ  

 1. มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และประวัติศิลป์ ที่ยังหลงเหลืออยูํในงานจิตรกรรมไทย ล๎วนมี

คุณคําในฐานะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประวัติศิลป์เป็นอยํางดีอันจะชํวยให๎ตระหนักถึง

บรรพบุรุษไทยเกิดความหวงแหนในศิลปกรรมที่สะท๎อนคุณคําของความเป็นไทยโดยเฉพาะจิตรกรรม

ไทยที่สะท๎อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย 

 2. มีคุณคําในทางศาสนา โดยมีทั้งคุณคําในการประดับตกแตํงศาสนสถาน สํวนของจิตรกรรม 

ได๎แกํ จิตรกรรมมุกประดับ, จิตรกรรมลงรักปิดทอง (ลายรดน้ํา), จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต๎น ในสํวน

คุณคําในการจรรโลงศาสนานั้นจิตรกรรมไทยเป็นสื่อในการเลําหรือแสดงเนื้อหาสาระทางศาสนาเชํน 

จิตรกรรมที่เลําเรื่องพุทธประวัติ, เรื่องทศชาติชาดก เป็นต๎น 

      3. มีคุณคําในด๎านการแสดงออกทางศิลปะ โดยเฉพาะกระบวนการประดิษฐ์สร๎างหรือเทคนิค

วิธี นับได๎วําเกิดจากภูมิปัญญาของชํางฝีมือและศิลปินไทยโดยเฉพาะทั้งยังเป็นการแสดงออกที่สะท๎อน

ลักษณะความเป็นชนเผําไทย 

      4. มีคุณคําด๎านความงามหรือสุนทรียภาพ ซึ่งในงานจิตรกรรมไทยคุณคําความงามหรือ

สุนทรียภาพระดับผัสสะจะปรากฏโดดเดํนในจิตรกรรมสมุดขํอย จิตรกรรมไทยลงรักปิดทอง 

จิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณี นอกจากนี้ยังมีความงามหรือสุนทรียภาพในระดับเพํงพินิจ ซึ่งอาจ
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เรียกได๎วําเป็นความงามระดับปัญญาอันเป็นกระบวนการรับร๎ูอันตํอเน่ืองจากการรับร๎ูทางผัสสะ กลําว

โดยสรุปคือ คุณคําความงามหรือสุนทรียภาพในจิตรกรรมไทยทั้งในระดับผัสสะหรือเพํงพินิจนั้นเป็น

คุณคําที่เกิดจากคุณลักษณะของความเป็นเลิศของจิตรกรรมไทยเป็นสําคัญ และคุณคําความงามหรือ

สุนทรียภาพดังกลําวมีผลตํอการพัฒนาศักยภาพทางการเห็นและคุณภาพความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะ

จิตรกรรมไทยซึ่งเกี่ยวข๎องกับจริยธรรม 

         บทบาทของชํางศิลปะไทยที่มีตํอพระพุทธศาสนา 

                   จิตรกรรมไทยประเพณีสํวนใหญํเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยสร๎างขึ้น

เพ่ือเป็นพุทธบูชามักเขียนบนฝาผนังเพ่ือประดับงานสถาปัตยกรรม เชํน เขียนในพระอุโบสถ พระ

วิหาร เป็นต๎น หากเขียนในสมุดที่ทําจากกระดาษ เรียกวําสมุดไทย หากเขียนบนผืนผ๎าเรียกวําพระบฏ

เนื้ออํอน ขรัวทองเขียว (2556)โดยชํางไทยนั้น มีด๎วยกันหลากหลายประเภท โดยชํางไทยโบราณที่

ได๎รับการยอมรับเป็นชํางประเภทหนึ่ง คือ ชํางภิกษุ หรือพระสงฆ์ที่มีฝีมือเชิงชําง สามารถสร๎างสรรค์

งานศิลปะเพ่ือจรรโลงพระศาสนา โดยพระสงฆ์ที่มีฝีมือเชิงชํางอาจเป็นชํางกํอนมาอุปสมบทหรือศึกษา

กับพระรูปอ่ืนๆเรื่อยมาจึงเป็นชํางที่สามารถสร๎างงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมภายในวัด

เสมอ เพ่ือถวายให๎พระพุทธศาสนา (นิดดา หงส์วิวัฒน์, 2555) 

         วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2529) กลําววํา ชํางมีบทบาทกับพระพุทธศาสนาเป็นอยํางมาก ตั้งแตํการ

สร๎างวัดวาอาราม โบสถ์ วิหารตํางๆ ไปจนถึงถาวรวัตถุตํางๆที่เก่ียวข๎องกับพระพุทธศาสนา เชํน เจดีย์ 

ธรรมาสน์ มณฑป เป็นต๎น ชํางที่เข๎าไปบูรณะวัดนั้น สํวนหนึ่งจะเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ

พระมหากษัตริย์ซึ่งได๎แกํวัดหลวงตํางๆ เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ยํอมเป็นโอกาสที่ดีที่ชํางจะได๎

แสดงฝีมือความสามารถของตนฝากไว๎ในวัดวาอาราม  ซึ่งนับวําเป็นบทบาทหนึ่งของชํางไทยที่

เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา ชํางที่เข๎าไปทํางานในวัดนั้น ในอดีตอาจมีทั้งชํางหลวงและชํางพระ หรือ

ภิกษุทีเ่ป็นชํางฝีมือประจําวัด มักมีหน๎าที่ที่จะต๎องมีสํวนรํวมในการซํอมสร๎างศิลปกรรมภายในวัด อนึ่ง

ชํางทั้งหลายในอดีตมักเข๎าไปรํวมงานด๎วยความศรัทธาเพ่ือบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา โดยหวังพระ

นิพพานเป็นที่สุด 
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2. รูปแบบการสอน 

 2.1 คุณคําและความสําคัญของศิลปศึกษา         

          ศิลปศึกษาเป็นศาสตร์การสอนสําคัญที่มีบทบาทตํอการเรียนการสอนวิชาศิลปะ โดยเป็นวิชา

ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางด๎านสติปัญญาและทักษะปฏิบัติ  ดังนั้นจึงมีนักวิชาการด๎าน

ศิลปศึกษา ได๎ให๎ความหมายของศิลปศึกษาตํางๆดังนี้ 

          ศิลปศึกษาหมายถึง การศึกษาเรื่องของศิลปะหรือการศึกษาเรื่องของการสร๎างสิ่งใหมํที่

สวยงาม โดยใช๎ประสบการณ์การรับรู๎ เหตุผล อารมณ์ และความคิดริเริ่มเป็นเครื่องชํวยในการสร๎าง 

(นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร, 2525) 

 ศิลปศึกษาเป็นวิชาที่วําด๎วยการศึกษาทักษะตํางๆ โดยเฉพาะด๎านความคิด (Thinking) และ

การสร๎างสรรค์ (Creation) โดยผู๎เรียนจะได๎พัฒนาทักษะทั้งสองด๎านนี้และแสดงออก (Expression) 

ได๎ตามความถนัดของตนเอง ศิลปศึกษาจึงเป็นศาสตร์ที่ชํวยเสริมสร๎างเสรีภาพทางการคิดและ

เพลิดเพลินกับการเรียนรู๎งานศิลปะ (เกษร  ธิตะจารี, 2542) 

 ศิลปศึกษาคือ การจัดการเรียนการสอนศิลปะ เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู๎มี

ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ (Creative Thinking) สามารถแสดงออกได๎อยํางเสรี (Free Expression) 

ตามความถนัด ด๎วยความคิดและจินตนาการ (Imagination) อยํางอิสระตามความพึงพอใจของผู๎เรียน 

ซึ่งกิจกรรมตํางๆของศิลปศึกษานั้นมีอยํางมากมาย อาทิเชํน การพิมพ์ การปั้น  การศึกษาคุณคําทาง

ศิลปะและทฤษฏีทางสุนทรียะตํางๆ หลักสูตรการสอนเหลํานี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทางกาย 

คือทักษะมือและพัฒนาการทางด๎านจิตใจ คือสติปัญญา ความคิดสร๎างสรรค์ อารมณ์ การรับรู๎ ให๎เต็ม

ศักยภาพของผู๎เรียนศิลปะ (เลิศ อานันทนะ, 2523) 

 สงวน รอดบุญ (2515) ได๎กลําววําศิลปศึกษามีคุณคําดังนี้ 

 1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่น พัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

 2. เสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกฉับไวตํอความงาม ทําให๎ผู๎เรียนมีจิตใจละเอียดอํอน  

 3. ปลูกฝังให๎เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ รู๎คุณคําของงานศิลปะที่ตนเองสร๎างและในผลงานของ

ผู๎อื่น 

 4. ผู๎เรียนสามารถนําศิลปะมาใช๎ในชีวิตประจําวัน  
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     5. ผลงานศิลปะของผู๎เรียนที่สามารถแสดงออกอยํางเสรี เป็นการบันทึกที่สามารถวัดความ

เจริญด๎านจิตใจได ๎

 จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาทางด๎านศิลปศึกษา พอสรุปได๎วํา ศิลปศึกษา

เป็นศาสตร์การเรียนรู๎ทางศิลปะ ที่พัฒนาผู๎เรียนทั้งทางด๎านครบทุกด๎าน ทั้งด๎านความคิดสร๎างสรรค์

และทักษะมือคือการเขียนภาพ  

 2.2  ศิลปะไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได๎ระบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต๎น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับศิลปะไทยดังนี้ 

      1.  มาตรฐานการเรียนรู๎ 

      มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ ชื่นชม และ

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน 

      มาตรฐาน ศ 1.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม                

เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลใน

มาตรฐานการเรียนรู๎ ศ 1.1 เป็นเรื่องการสร๎างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะกลําวถึงการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์

ในภาพรวม ไมํได๎ระบุถึงศิลปะไทยโดยตรง แตํเมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู๎ จะมีเรื่องศิลปะไทยอยูํ จึง

สรุปได๎วําในมาตรฐานการเรียนรู๎นี้จะรวมถึงศิลปะไทยด๎วย 

 2.  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

 ในชํวงมัธยมศึกษาตอนต๎น มีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางที่เกี่ยวข๎องกับศิลปะไทย 

ดังนี้ 

 2.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ตัวชี้วัด  

  - บรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท๎องถิ่นตนเอง                 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

  - ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคตําง ๆ ในประเทศไทย 
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  - เปรียบเทียบความแตกตํางของจุดประสงค์ในการสร๎างสรรค์ งานทัศนศิลป์ของ

วัฒนธรรมไทยและสากล 

 สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

  - ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท๎องถิ่น 

  - งานทัศนศิลป์ภาคตํางๆ ในประเทศไทย 

  - ความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

 2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ตัวชี้วัด  

  - บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุคสมัยโดยเน๎นถึง

แนวคิดและเนื้อหาของงาน 

  - เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและ

สากล 

 สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

  - งานทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุคสมัย          

  - การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

 2.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ตัวชี้วัด  

  - มีทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์อยํางน๎อย ๓ ประเภท 

  - เปรียบเทียบความแตกตํางของ งานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทย 

และสากล 

 สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

  - การสร๎างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล 

  - ความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

 จากเนื้อหาที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความ

ต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางด๎านทัศนศิลป์  และต๎องการให๎ผู๎เรียนมีความเข๎าใจและเห็นคุณคําใน

งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ผู๎สอนจึงควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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ทัศนศิลป์ คืองานศิลปะไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให๎เกิดประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของ

หลักสูตรแกนกลาง 

 2.3 การวัดผลทางศิลปศึกษา 

          Lowenfeld (1987) ได๎เขียนอธิบายถึงเกณฑ์ในการวัดผลทางศิลปศึกษาโดยสามารถแบํงได๎

ตามพัฒนาการของผู๎เรียน ดังนี้ 

 1. ด๎านรํางกาย  เพ่ือศึกษาความสามารถของผู๎เรียนในการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือตํางๆระหวําง

การทํางาน การปฏิบัติงานของผู๎เรียนจะสามารถวัดผลในด๎านทักษะและเทคนิคตํางๆ 

 2. ด๎านอารมณ์  เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาจากปฏิกิริยาใน         

การทํางานความเพลิดเพลิน ความสุขของผู๎เรียนในระหวํางการทํางาน อันแสดงให๎เห็นสภาพอารมณ์

ที่ดีของผู๎เรียน 

 3. ด๎านสังคม  เพ่ือศึกษาการทํางานของผู๎เรียน ทั้งงานเดี่ยวและการทํางานเป็นกลุํม 

 4. ด๎านสติปัญญา  เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก๎ปัญหาการทํางานได๎อยํางถูกต๎อง    

มีความรู๎ความเข๎าใจในการทํากิจกรรมตํางๆ 

 5. ด๎านสุนทรียภาพ  เพ่ือศึกษาความเข๎าใจในด๎านความงาม และสุนทรียภาพทางศิลปะ 

 6. ด๎านความคิดสร๎างสรรค์  เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก๎ปัญหาในการทํางานได๎อยําง

ถูกต๎อง มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผนได๎ด๎วยตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยําง

สร๎างสรรค ์

 2.4 รูปแบบการสอนแบบตํางๆ 

          รูปแบบการสอนมีบทบาทและความสําคัญตํอระบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการหลาย

ทํานได๎ให๎ความหมายของการสอนและรูปแบบการสอนไว๎ดังนี้ 

          จําเนียร ศิลปวานิช (2538) กลําวถึงความหมายของการสอนวํา เป็นการจัดประสบการณ์ที่

เหมาะสมให๎นักเรียนได๎ปะทะเพ่ือสร๎างการเรียนรู๎ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให๎ดีขึ้น 

การสอนนั้นจึงเป็นกระบวนการที่สําคัญท่ีทําให๎เกิดความเจริญงอกงาม  

          บุญชม ศรีสะอาด (2537) กลําวถึงความหมายของการสอนวํา การสอนนั้นมีความหมายได๎

มากมาย อาทิเชํน เป็นการถํายทอดความรู๎ โดยฝึกให๎ผู๎เรียนคิดแก๎ปัญหา หรืออาจเป็นการจัด
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สิ่งแวดล๎อมหรือประสบการณ์ตํางๆ  โดยประสบการณ์ทั้งหมดมีจุดประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการ

เรียนรู๎ 

          ทิศนา แขมมณี (2554) กลําววํา วิธีการสอนคือองค์ประกอบยํอยที่สําคัญของระบบการเรียน

การสอน ซึ่งหากนําวิธีการในการสอนมาจัดอยํางเป็นระบบแล๎ว จะเรียกวํารูปแบบการเรียนการสอน 

          ดังนั้นรูปแบบการสอนจึงหมายถึงสภาพหรือลักษณะการจัดการเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นอยําง

เป็นระบบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี และหลักการตํางๆ โดยประกอบด๎วยกระบวนการหรือขั้นตอนใน

การเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการสอนแบบตํางๆ ที่ชํวยให๎สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตาม

หลักการที่ยึดถือ (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

 สมพงษ์ สิงหะพล (2536) กลําวถึงความหมายของรูปแบบการสอนวํา คือรายละเอียด หรือ

คําชี้แจงยุทธศาสตร์สําหรับการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการสอน รูปแบบการสอนนั้น มี

ความสําคัญเปรียบได๎กับแบบพิมพ์เขียนในการสอน ซึ่งผู๎สอนสามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางการสอนได๎ 

โดยรูปแบบการสอนสามารถพัฒนาได๎หลายวิธี คือ พัฒนาจากการปฏิบัติโดยตรง จากผลการวิจัยทาง

จิตวิทยาและการฝึกอบรม หรือจากการวิเคราะห์เนื้อหาในการสอน ซึ่งรูปแบบการสอนที่แตกตํางกัน

ไปนั้น เนื่องด๎วยแนวความคิดที่ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนแตกตํางกัน  รูปแบบการสอนจึงเน๎นพัฒนา

ผู๎เรียนในแตํละประเด็นที่แตกตํางกัน 

         ดังนั้นรูปแบบการสอนจึงมีความสําคัญตํอกระบวนการพัฒนาการศึกษา นับวํารูปแบบการ

สอนเปรียบเหมือนโครงสร๎างหลักสําหรับการสอน ที่ผู๎สอนจําเป็นต๎องศึกษาการจัดการเรียนการสอน

ให๎เป็นระบบกํอน จึงสามารถพัฒนาให๎เกิดรูปแบบการสอนได๎ 

         รูปแบบการเรียนการสอนนั้น มีด๎วยกันหลายวิธี ซึ่งในแตํละวิธีนั้น ยํอมมีคุณสมบัติสําหรับใช๎

ในการพัฒนาผู๎เรียนในแตํละประเด็นที่แตกตํางกัน รูปแบบการสอนที่ดีนั้นจึงต๎องมีรูปแบบที่เหมาะสม

กับพัฒนาการและคุณลักษณะเฉพาะของผู๎เรียน (สมพงษ์ สิงหะพล, 2536) ได๎นําเสนอรูปแบบการ

สอน โดยแบํงออกเป็น 4 กลุํม ดังนี้ 

        1. รูปแบบการสอนกลุํมกระบวนการจัดสารนิเทศ รูปแบบการสอนกลุํมนี้เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถด๎านสติปัญญาที่จะเรียนรู๎ข๎อมูลตํางๆได๎ดี  รูปแบบการสอนนี้ เน๎นให๎

ผู๎เรียนสามารถจัดระบบข๎อมูล สร๎างให๎เกิดความคิดรวบยอด รู๎ปัญหาและแนวทางในการแก๎ปัญหา 

โดยสรุปคือเน๎นพัฒนาความสามารถด๎านสติปัญญา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎เหตุผลตํางๆ 
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        2. รูปแบบการสอนกลุํมบุคคล กลุํมนี้เน๎นการพัฒนาบุคคลโดยเน๎นพัฒนาความเป็นตัวของ

ตัวเองให๎กับผู๎เรียน สามารถจัดระบบลักษณะความเป็นจริงของตนเอง พัฒนาตัวเองทางด๎านการ

เข๎าใจตนเอง สามารถเพ่ิมความสามารถของตนเองในการรู๎ตนเอง  

        3. รูปแบบการสอนกลุํมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กลุํมนี้เน๎นความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีตํอสังคม

หรือผู๎อ่ืน ให๎รู๎จักการประนีประนอม โดยสํวนใหญํ รูปแบบการสอนนี้จะใช๎พัฒนาบุคคลให๎สามารถมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนในสังคมได๎ดี เป็นผู๎มีประชาธิปไตยและสามารถทํางานให๎เกิดประสิทธิผลในสังคม

ได๎ อยํางไรก็ตาม กลุํมนี้ไมํได๎ยืนยันแนวความคิดของตนเองวํา จุดมุํงหมายดังกลําวเป็นมิติที่สําคัญมิติ

เดียวของชีวิต ซึ่งยังมีสํวนที่สําคัญอ่ืนๆอีกมากมาย ไมํน๎อยกวํากันเพียงแตํกลุํมนี้มุํงพัฒนามิติด๎าน

สังคมของนักเรียนมากกวําด๎านอื่นๆ โดยสํวนอื่นก็ยังคงให๎ความสําคัญอยูํ 

         4. รูปแบบการสอนกลุํมพฤติกรรม รูปแบบการสอนในกลุํมนี้ทั้งหมดมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี

เดียวกัน นั่นคือทฤษฎีพฤติกรรม หรือที่เรียกกันวํา ทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคมและการปรับพฤติกรรม 

รูปแบบการสอนในกลุํมนี้เน๎นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มองเห็นได๎ โดยมีการนําไปใช๎กันอยําง

กว๎างขวางในด๎านการศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมระหวํางบุคคล การฝึกอบรม หลักการพ้ืนฐานของ

พฤติกรรมคือการควบคุมสิ่งเร๎าและให๎แรงเสริม ปัจจุบันมีการคิดค๎นและวิจัยอยํางจริงจัง ลักษณะที่มี

ความตรงกันของรูปแบบในการสอนกลุํมนี้คือ จะแยกเนื้อหาออกเป็นการเรียนรู๎ยํอยๆ โดยใช๎

พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เป็นลําดับตํอเนื่องกันไป 

          นอกจากนี้ยังมีผู๎เสนอแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล ซึ่งทฤษฎีหรือ

หลักการของรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎สอน (สมพงษ์ สิงหะพล (2536))ได๎เสนอแนวทางในการจัด

กลุํมเป็น  5 หมวด ดังนี้ 

          1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) รูปแบบ

การสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุํงชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจในเนื้อหาตํางๆ

ของการเรียนการสอน ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจจะอยูํในรูปของข๎อมูล ข๎อเท็จจริง   มโนทัศน์ หรือ

ความคิดรวบยอด 

          2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านจิตพิสัย (Affective Domain) รูปแบบการ

สอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนาผู๎เรียน ให๎เกิดความรู๎สึก คํานิยม เจตคติ 

คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนั้นชํวยให๎

ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ แตํยังไมํเพียงพอที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติท่ีดีได๎  
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          3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) 

รูปแบบการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนาทักษะผู๎เรียนในด๎านการปฏิบัติ  

ซึ่งมีหลักและวิธีการที่แตกตํางไปจากการพัฒนาด๎านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 

          4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะกระบวนการ (Process Skills) 

รูปแบบการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะกระบวนการซึ่งเป็นทักษะที่

เกี่ยวข๎องกับวิธีการดําเนินการรูปแบบตํางๆ อาจเป็นกระบวนการทางด๎านสติปัญญา เชํน 

กระบวนการแสวงหาความรู๎ หรือการคิดวิเคราะห์ การใช๎เหตุผลสืบสอบ การคิดอยํางสร๎างสรรค์ และ

การคิดอยํางมีวิจารณญาณ หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เชํนกระบวนการทํางานรํวมกัน   

เป็นต๎น 

          5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการบูรณาการ (Integration) รูปแบบการสอนในหมวดนี้   

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พยายามพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านตํางๆของผู๎เรียนไปพร๎อมๆกัน โดยใช๎วิธี

บูรณาการในด๎านเนื้อหาสาระ วิธีการนี้กําลังได๎รับความนิยมอยํางมาก เพราะสอดคล๎องกับทฤษฎี

ทางการศึกษาท่ีมุํงเน๎นพัฒนารอบด๎านโดยดูเป็นองค์รวม 

 สรุปได๎วํา รูปแบบการสอนเหลํานี้เป็นรูปแบบการสอนที่สร๎างขึ้น เพ่ือใช๎พัฒนาผู๎เรียนในมิติที่

แตกตํางกัน แตํก็มุํงมั่นที่จะพัฒนาผู๎เรียนทั้งทางด๎านความรู๎ ความคิดและพฤติกรรมการอยูํรํวมกันใน

สังคมได๎อยํางมีความสุข 

 2.5 รูปแบบการสอนศิลปะ 

           วุฒิ วัฒนสิน (2541) ได๎กลําวไว๎วํา สิ่งที่เป็นแกนหลักสําคัญของศิลปศึกษา คือศิลปะปฏิบัติ 

มีความสําคัญอยํางมากตํอการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางศิลปะจะ

ทําให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน กิจกรรมศิลปะนอกจากจะเกิดประโยชน์กับ

ผู๎เรียนศิลปศึกษาแล๎ว ยังเหมาะกับผู๎สอนศิลปศึกษาในโรงเรียนมัธยมด๎วยเชํนกัน  

 เกษร  ธิตะจารี (2543a) ได๎กลําววํา กิจกรรมศิลปะคือการทํางานศิลปะ ที่ผู๎เรียนต๎องปฏิบัติ 

ทบทวน หลังจากเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ จนเกิดความชํานาญในทุกๆด๎าน ทั้งด๎านฝีมือและความคิด 

 เลิศ อานันทนะ (2523)ได๎กลําววํา กิจกรรมศิลปะคือเครื่องมือในการสื่อความคิดและความ

เข๎าใจของเด็ก เด็กทุกคนมีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะได๎ตามความสามารถของตน  

ถ๎าได๎รับการสํงเสริมด๎วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
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 วุฒิ วัฒนสิน (2541) ได๎กลําวไว๎วํา วิธีการสอนศิลปศึกษาที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนใน

ปัจจุบันมีดังนี้ 

          1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture) การสอนรูปแบบนี้ ผู๎สอนจะเป็นผู๎ชี้นําการทํางาน

ให๎กับผู๎เรียน โดยให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามตั้งแตํต๎นจนจบ 

          2. วิธีสอนโดยให๎ผู๎เรียนแสดงออกด๎วยตนเอง (Self-Expression) โดยผู๎สอนมีหน๎าที่ในการให๎

คําแนะนํา กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ดี โดยให๎ผู๎เรียนสามารถแสดงออกได๎ตามความชอบ

และความสนใจของผู๎เรียน 

          3. วิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration) วิธีการสอนรูปแบบนี้ ผู๎สอนจะเป็นผู๎แสดง

วิธีการทํา โดยเตรียมวัสดุไว๎เพ่ือแสดงให๎ดูเป็นลําดับขั้นตอน 

          4. วิธีการสอนแบํงกลุํมอภิปราย (Discussion) วิธีการสอนรูปแบบนี้ ผู๎สอนจะแบํงผู๎เรียน

ออกเป็นกลุํม โดยผู๎สอนกําหนดหัวข๎อปัญหามาให๎ แล๎วให๎ผู๎เรียนไปค๎นคว๎าหาข๎อเท็จจริงแล๎วจึงนําผล

การค๎นคว๎ามาอภิปรายแล๎วสรุป วิธีนี้เหมาะสําหรับการสอนทฤษฏีและความรู๎ทางศิลปะ 

          5. วิธีสอนแบบวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ (Critique) วิธีการสอนรูปแบบนี้มี

จุดประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถนําความรู๎ หลักการทางศิลปะไปวิเคราะห์งานจิตรกรรมแบบตํางๆได๎  

          6. วิธีสอนแบบปฏิบัติ (Practice) วิธีการสอนรูปแบบนี้ผู๎สอนจะให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ลงมือ

ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงทั้งทางด๎านการแสดงออก และได๎พบอุปสรรค

ปัญหาและแก๎ไขด๎วยตนเอง วิธีการสอนลักษณะนี้ นับวําเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอน

ศิลปศึกษา 

          7. วิธีสอนแบบเอกัตตศึกษา (Individual Study) วิธีการสอนรูปแบบนี้ผู๎สอนจะให๎ผู๎เรียนไป

ศึกษาหัวข๎อที่ตนสนใจจะทํา เมื่อได๎แล๎วจึงมารายงานผู๎สอนเป็นครั้งคราวและทํารายงานเมื่อเสร็จสิ้น

การศึกษา 

          8. วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนโดยรวบรวมความรู๎

หลายๆเรื่องมาสัมพันธ์กัน เชํน ชํวยให๎การสอนศิลปะมีคุณคํายิ่งขึ้น เพราะแทนที่จะเป็นการถํายทอด

อยํางเดียว กลับชํวยเน๎นพัฒนาทักษะทางศิลปะที่จําเป็นให๎เกิดความคิดรวบยอด การสอนลักษณะนี้

ทําให๎เด็กเกิดการ บูรณาการความรู๎ให๎เป็นเอกภาพได๎ 

          9. วิธีการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอน (Computer Assisted Instruction) เป็นหนึ่งใน

วิธีการสอนยุคปัจจุบัน โดยนําเทคโนโลยีมาใช๎ชํวยเหลือการเรียนการสอน 
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         10. วิธีการสอนโดยพาไปศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) เป็นวิธีสอนที่ให๎ประโยชน์ตํอการ

เรียนรู๎ของผู๎เรียน เพราะทําให๎ผู๎เรียนได๎ประสบการณ์ตรง ไมํนําเบื่อหนําย 

         ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับทักษะศิลปะของผู๎เรียน Michel (1983) นักศิลปศึกษา ได๎วิเคราะห์ถึง

วิ ธี ก า รที่ ค รู ผู๎ ส อนจะส ามารถส ร๎ า ง ค ว าม เ ข๎ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บก ร ะบวนกา รทํ า ง านศิ ล ปะ                     

(The Process of Creating Art) โดยในทฤษฎีนี้ หน๎าที่หลักของผู๎สอนคือสร๎างความเข๎าใจใน

กระบวนการทํางานศิลปะ ให๎กับผู๎เรียน โดยด๎านทักษะปฏิบัติในการนี้มีท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

         1. ขั้นการสร๎างแรงจูงใจ (Motivation) ในขั้นนี้ผู๎สอนต๎องสร๎างแรงจูงใจในการทํางานให๎กับ

ผู๎เรียน โดนสอนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกต๎องการทํางานศิลปะอยํางมีแรงจูงใจ 

         2. ขั้นการสร๎างความมั่นใจในการแสดงออก (Confident in One’s Ability to Express with 

Art Media) ในขั้นนี้ผู๎สอนจะเป็นผู๎สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เรียนในการแสดงออกอยํางเต็มที่ เพ่ือให๎

ผู๎เรียนมีความมั่นใจในการทํางานศิลปะของตน 

         3. ขั้นการให๎ความรู๎ด๎านศิลปะ และกระบวนการสร๎างงานศิลปะ (Knowledge of Art 

Process and Procedure) ในขั้นนี้เป็นขั้นของการอธิบายกระบวนการตํางๆให๎กับผู๎เรียนกํอนการ

ปฏิบัติงาน 

         4. ขั้นการฝึกทักษะในการนําสื่อมาใช๎สร๎างงานศิลปะ (Skill in The Use of Media)  

         5. ขั้นการฝึกให๎ผู๎เรียน สามารถประเมินตนเอง และความสําเร็จในการสร๎างงานของตนเอง 

(Evaluation of Efforts) ด๎วยวิธีการในรูปแบบตํางๆเชํน การประเมินความสมบูรณ์ทางเทคนิคใน

การสร๎างงาน การบรรลุผลการแก๎ไขปัญหาระหวํางการสร๎างงาน องค์ประกอบของภาพและความงาม

ทางสุนทรียะ 

         นอกจากนี้ จากการเห็นความสําคัญของการสอนศิลปะปฏิบัติ ทําให๎เกิดแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ

สอนศิลปะปฏิบัติแบบตํางๆ  Paterakis (1976,อ๎างถึงในอําไพ ตีรณสาร, 2542) ได๎เสนอแนวทางการ

สอนศิลปะปฏิบัติ (Studio Art Teaching Approaches) ไว๎ดังนี้ 

        1. การสอนแบบเน๎นประสบการณ์ (Art Approached Experimentally) การสอนในขั้นตอน

นี้ประกอบด๎วยการเรียนรู๎หลายอยํางด๎วยกัน กลําวคือการสํารวจ การแสวงหาความเป็นไปได๎ตํางๆ 

การสรุปเป็นสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน เพ่ือการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน 

วิธีดําเนินการเรียนรู๎ตามวงจรนี้จะเกิดจากการสังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ และการหาความสัมพันธ์

ในแงํมุมใหมํๆ ของเรื่องราวสื่อ และกระบวนการตํางๆ  คุณคําของการสอนแนวนี้ นอกจากจะเป็น
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การพัฒนาทักษะ และความเข๎าใจแล๎ว ยังชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีตํอกระบวนการทํางาน ทําให๎เกิดความ

ตื่นตัวอยูํเสมอ สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ทําให๎นักเรียนกล๎าเสี่ยงในการตัดสินใจ ตลอดจนการ

ยอมรับความล๎มเหลว หรือความผิดพลาด โดยมองวําเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในขบวนการเรียนรู๎ที่จะ

พัฒนาตนเองตํอไป 

         2. แนวการสอนแบบมีศิลปินเป็นแบบอยําง (The Artist as Model) แนวความคิดนี้เป็นการ

เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎สัมผัสและได๎เรียนรู๎ชีวิต และกระบวนการทํางานในอาชีพทางศิลปะจาก

ศิลปินจริงๆ การเรียนรู๎ของนักเรียนด๎วยวิธีการสอนในแนวนี้นั้น นักเรียนจะได๎สัมผัสประสบการณ์ตรง

ในด๎านกระบวนการการทํางาน ความคิด ความรู๎สึก ตลอดจนการแสดงออกของศิลปิน โดยการเรียนรู๎

นั้น มาจากกิจกรรมหลายๆรูปแบบ ได๎แกํ การทําความรู๎จักศิลปินจริงๆ การสังเกตการทํางานศิลปะ 

การสนทนาหาความรู๎ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประยุกต์วิธีการของศิลปินมาใช๎ในการทํางานของ

ตน การขอคําแนะนํา การวิเคราะห์งานของตน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ 

         3. แนวการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered approaches)  หลักการ

พ้ืนฐานสําหรับการสอนแนวนี้ คือ การให๎ความสําคัญตํอลักษณะเฉพาะของนักเรียนแตํละบุคคล  ซึ่งมี

แนวการเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบเปิดเสรี (Open classroom) และแบบแนวลึก (Indepth 

Apporoach) ทั้ง 2 แบบนี้ตํางก็เน๎นความสําคัญที่ตัวนักเรียน แตํมีลักษณะที่แตกตํางกันดังนี้ 

               3.1 แบบเปิดเสรี (Open classroom) เป็นการสอนโดยให๎นักเรียนมีบทบาทในตนเอง

อยํางเต็มที่กลําวคือ นักเรียนจะเป็นผู๎เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และจะเป็นผู๎วางแผนและดําเนินการ

เรียนด๎วยตัวเอง สํวนบทบาทของครูนั้น จะเน๎นการเป็นผู๎จัดสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียน จัดวัสดุ

อุปกรณ์ให๎พร๎อม เพ่ือให๎นักเรียนเป็นผู๎เลือก และครูจะปูอนคําถามตํางๆที่ท๎าทาย กระตุ๎นความคิด

และทําให๎นักเรียนสามารถ สรุปความสนใจ และความต๎องการของตนเองได๎อยํางชัดเจน โดยครูจะมี

สํวนชํวยแนะนํา หรือให๎ข๎อเสนอแนะ เพียงเล็กน๎อยเทํานั้น 

               3.2 แบบการศึกษาแนวลึก (Indepth Apporoach)  ให๎ความสําคัญตํอศักยภาพทาง

ศิลปะของนักเรียนแตํละบุคคล แบบการศึกษาแนวลึกนี้ ถึงแม๎วําจุดศูนย์กลางจะอยูํที่ตัวนักเรียน แตํ

การเรียนการสอนจะเป็นในรูปที่ครูมีสํวนรํวมอยํางใกล๎ชิด ตั้งแตํการเสนอขั้นตอน และการแนะนําให๎

นักเรียนสามารถดําเนินการ และวิเคราะห์ ประเมินผลการทํางานในแตํละขั้นตอน  

         4. การศึกษาแบบประสมประสาน (Interdisciplinary Studies) การสอนรูปแบบนี้ เน๎นการ

ประสมประสานศาสตร์จากแหลํงตํางๆ อยํางแท๎จริง ไมํใชํการปะติดปะตํอเรื่องเข๎าด๎วยกัน โดยการ
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สอนแบบใช๎ผู๎สอนเป็นทีมนั้น จะต๎องรํวมมือกันหาข๎อตกลงถึงแกํนที่ประสมประสานแตํละศาสตร์เข๎า

ด๎วยกัน ซึ่งจะไมํใชํเป็นเพียงการผลัดเปลี่ยนกันสอนทีละชํวง ดังนั้นในบางครั้ง มีครูสอนเพียงคนเดียว

อาจสามารถประสมประสานกันได๎ดีกวํามีครูสอนหลายๆคน ทั้งนี้อาจใช๎วิธีเชิญวิทยา หรือผู๎เชี่ยวชาญ

เฉพาะมาเสริมความรู๎ในบางเรื่องก็พอ โดยรูปแบบการสอนแบบประสมประสานนี้สามารถทําได๎หลาย

วิธี ซึ่งจะขอเสนอแนะในที่นี้ไว๎ 2 วิธีคือ การให๎ครูกับนักเรียนรํวมมือกัน และการนําหลักสูตรระยะสั้น  

 4.1 วิธีครูกับนักเรียนรํวมมือกันพัฒนาแผนการเรียนการสอนนั้น  ผู๎เป็นครูจะเริ่มต๎นด๎วยการ

แนะนําศาสตร์ตํางๆแล๎วจึงประชุมวางแผนกับนักเรียนถึงเรื่องที่ต๎องการ ในโครงการหลักการสําคัญใน

การดําเนินการดังกลําวคือจะต๎องมีความยืดหยุํนสูง ครูต๎องสามารถนํานักเรียนไปสูํข๎อสรุปที่ชัดเจน  

 4.2 สําหรับวิธีการจัดหลักสูตรระยะสั้นนั้นโดยหลักการแล๎วเพ่ือเป็นการกระตุ๎นความคิด

ใหมํๆ และสนองความต๎องการที่หลากหลายของนักเรียน 

 จากการศึกษารูปแบบการสอนศิลปะจะเห็นได๎วํา มีวิธีการจัดการเรียนการสอนมากมาย ที่

เน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะปฏิบัติที่ดีขึ้น ซึ่งแตํละวิธีการล๎วนมีรูปแบบวิธีการในการพัฒนาผู๎เรียนที่แตกตําง

กันไปตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎  แตํจากการศึกษารูปแบบการสอนศิลปะจะเห็นได๎วํา นักวิชาการ

ด๎านศิลปศึกษาได๎ให๎ความสําคัญกับการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะปฏิบัติของผู๎เรียน โดยรูปแบบ

การเรียนการสอนเหลํานี้ได๎เชื่อมโยงให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะปฏิบัติและความพึงพอใจในการเรียนรู๎ ดังนั้น

จึงสามารถกลําวได๎วํา การเรียนการสอนศิลปะปฏิบัติ เป็นหัวใจของศิลปศึกษาอยํางแท๎จริง 

 2.6  รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ 

 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติเป็นรูปแบบการสอนที่มีบทบาทสําคัญตํอการเรียนการสอนที่มุํง

พัฒนาความสามารถของผู๎เรียน ในด๎านการปฏิบัติ มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายของทักษะปฏิบัติไว๎

ดังนี้ 

 Oermann (1990) ให๎ความหมายของทักษะปฏิบัติไว๎วํา ทักษะปฏิบัติเป็นทักษะที่แสดง

ออกมาโดยกิจกรรมท่ีอยูํในรูปแบบของการเคลื่อนไหว ผู๎ปฏิบัติต๎องพัฒนาทั้งรํางกายและจิตใจเพ่ือให๎

เกิดผลสัมฤทธิ์ของทักษะ 

         นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) ให๎ความหมายของทักษะปฏิบัติวํา คือการเรียนรู๎การทํางาน

ของกล๎ามเนื้อในรํางกาย   โดยที่งานดังกลําวต๎องมีความเกี่ยวข๎องและมีความสามารถในการบริหาร

เบื้องต๎นของกล๎ามเนื้อหลายๆ สํวน  โดยเกิดขึ้นจากการสั่งงานของสมอง โดยสามารถพัฒนาได๎ด๎วย

การฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ   
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 พรรณี ช. เจนจิต (2538) ได๎อธิบายถึงจุดประสงค์ของการสอนทักษะปฏิบัติ ไว๎ดังนี้                                                                         

 1. บอกให๎ผู๎เรียนทราบวําจะทําอะไร ชี้แจงกับผู๎เรียนให๎เห็นความสําคัญเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิด

ความสนใจในการทํางาน จากนั้นจึงสาธิตให๎ดูตั้งแตํต๎นจนจบ และอธิบายให๎เข๎าใจถึงความสัมพันธ์โดย

เน๎นจุดที่สําคัญ 

 2. ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ฝึกหัดทันทีหลังจากการสาธิต ในชั่วโมงฝึกหัดจะได๎ผลดีถ๎าผู๎เรียนอยูํ

ในสภาพกระตือรือร๎น ซึ่งผู๎สอนต๎องให๎การเสริมแรงเป็นการกระตุ๎นทุกครั้ง  

 3. ในขณะฝึกหัดนักเรียน ผู๎สอนแนะนําเป็นระยะ เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนกระทําทักษะนั้นๆได๎ด๎วย

ตนเอง 

 4. ให๎คําแนะนําในบรรยากาศที่สบาย เป็นกันเอง 

 5. ในการฝึกหัด ผู๎สอนเน๎นการถํายทอดสิ่งที่ถูกต๎อง แตํถ๎าสิ่งใดที่นักเรียนทําผิดก็สามารถ

ชํวยแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ 

 จากการให๎คํานิยามความหมายของทักษะปฏิบัติจะเห็นได๎วํา รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ

เป็นรูปแบบการสอนที่ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาทางกายและการฝึกฝนในการทํางานเป็นอยํางมาก 

ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติที่นําสนใจ Simpson (1972, อ๎างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 

2554) ได๎เสนอแนวทางการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional  Model  Based  on 

Simpson’ Psycho-motor Skill Development) ไว๎ดังนี้ 

 1. ทฤษฎี /หลักการ /แนวคิด   

  ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) ได๎ริเริ่มการจัดลําดับขั้นการเรียนรู๎ด๎านทักษะปฏิบัติไว๎ 7 

ขั้น  ซึ่งมีระดับความซับซ๎อนเพ่ิมขึ้นตามขั้น  โดยการทํางานตํางๆต๎องอาศัยกล๎ามเนื้อหลายๆสํวน ซึ่ง

การทํางานดังกลําวเกิดขึ้นจากการสั่งงานของสมอง หากได๎รับการฝึกฝนที่ดีแล๎ว จะเกิดความถูกต๎อง 

คลํองแคลํว ผลของพฤติกรรมสามารถสังเกตได๎จากทักษะความรวดเร็ว แมํนยํา 

 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

  เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติ โดยสามารถปฏิบัติหรือทํางานที่ต๎องอาศัยการ

เคลื่อนไหวหรือประสานงานของกล๎ามเนื้อท้ังหลายได๎ดี มีความถูกต๎องและชํานาญ 

 3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

  ขั้นที่ 1  ขั้นการรับรู๎ (perception) เป็นขั้นการให๎ผู๎เรียนรับรู๎ในสิ่งที่จะทํา โดยให๎

ผู๎เรียนสังเกตการทํางานด๎วยความตั้งใจ 
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                ขั้นที่ 2  ขั้นการเตรียมความพร๎อม (readiness) เป็นขั้นที่ผู๎เรียนต๎องปรับตัว เพ่ือ

เตรียมพร๎อมกับการทํางานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัว

ให๎พร๎อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้นๆ และมีจิตใจกับสภาวะอารมณ์ที่ดีตํอการแสดงทักษะ

นั้นๆ 

               ขั้นที่ 3  ขั้นการสนองตอบภายใต๎การควบคุม (guided response) เป็นขั้นที่ให๎โอกาส

ผู๎เรียนในการตอบสนองตํอสิ่งที่รับรู๎ ซึ่งอาจใช๎วิธีให๎ผู๎เรียนเลียนแบบ การกระทํา หรือการแสดงทักษะ

นั้น หรืออาจใช๎วิธีการลองถูกลองผิด (trial and error ) จนกระทั่งผู๎เรียนสามารถตอบสนองได๎อยําง

ถูกต๎อง 

               ขั้นที่ 4  ขั้นการลงมือกระทําจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทําเองได๎ (mechanism) 

เป็นขั้นที่ชํวยให๎ผู๎เรียนประสบผลสําเร็จลุลํวงในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัตินั้น 

               ขั้นที่ 5  ขั้นการกระทําอยํางชํานาญ  (complex  overt response) เป็นขั้นที่ชํวยให๎

ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการกระทํานั้นๆ จนชํานาญ สามารถทําได๎อยํางคลํองแคลํว เป็นได๎โดยอัตโนมัติ และมี

ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 

               ขั้นที ่6  ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช๎ เป็นขั้นที่ชํวยพัฒนาให๎ตัวผู๎เรียนปรับปรุงทักษะ

ของการปฏิบัติให๎ดียิ่งขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ทักษะที่ตนมีเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบตํางๆ 

               ขั้นที่ 7  ขั้นการคิดริเริ่ม  เมื่อผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางชํานาญและสามารถ

ประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล๎ว ผู๎ปฏิบัติจะเริ่มมีความคิดใหมํๆ ในการกระทํานั้นให๎

เป็นไปตามท่ีต๎องการ 

 4. ผลที่ผู๎เรียนจะได๎รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

  ผู๎เรียนจะสามารถกระทําได๎อยํางชํานาญคลํองแคลํว ชํานาญ ในสิ่งที่ต๎องการให๎

ผู๎เรียนทําได๎ นอกจากนี้ยังชํวยพัฒนาระบบความคิดสร๎างสรรค์ และความอดทนให๎เกิดข้ึนกับผู๎เรียน 

  นอกจากนี้ ยังมีผู๎ให๎แนวทางในด๎านทักษะปฏิบัติ เชํน  Devies (1981) ได๎กลําวไว๎วํา 

ความมุํงหมายหลักของทฤษฎีคือการพัฒนาความสามารถด๎านทักษะปฏิบัติให๎แกํผู๎เรียน โดยมี

กระบวนการสอนดังนี้ 

 1. ขั้นสาธิตหรือกระทํา ในขั้นนี้ผู๎สอนจะสาธิตให๎ผู๎เรียนชมตั้งแตํต๎นกระบวนการจนจบ เป็น

การทําให๎ผู๎เรียนได๎เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสาธิตให๎ผู๎เรียนชมนั้นจะแสดงอยํางเป็น

ระบบ ไมํรีบเรํงและไมํช๎าเกินไป 
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 2. ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะยํอย เมื่อผู๎สอนได๎แสดงภาพรวมของการปฏิบัติงานให๎ผู๎เรียน

รับทราบแล๎ว ผู๎สอนจะแยกทักษะทั้งหมดออกมา โดยแบํงเป็นสํวนยํอยๆ และเริ่มการสาธิตสํวนยํอยๆ

นั้นไปทีละสํวน อยํางช๎าๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎และปฏิบัติตามได๎ 

 3. ขั้นการปฏิบัติทักษะยํอย เมื่อผู๎สอนได๎ปฏิบัติทักษะยํอยให๎ผู๎เรียนชมแล๎ว ผู๎เรียนจึงเริ่ม

ปฏิบัติทักษะยํอยดว๎ยตนเอง โดยมีการสาธิตให๎ดู หากผู๎เรียนสงสัยหรือติดขัดในจุดใด ผู๎สอนควรให๎คํา

ชี้แนะและแก๎ไข เมื่อผํานจุดนี้ไปได๎ ผู๎สอนจึงแสดงทักษะยํอยในสํวนอ่ืนๆและให๎ผู๎เรียนปฏิบัติงานจน

ครบทุกทักษะ 

 4. ขั้นให๎เทคนิคเมื่อผู๎เรียนปฏิบัติได๎ ในขั้นตอนนี้ผู๎สอนจะแนะนําเทคนิคตํางๆเพ่ิมเติมเข๎าไป

ในการทํางาน เพ่ือให๎งานออกมาสมบูรณ์ สวยงาม รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 5. ขั้นการเชื่อมโยงทักษะยํอยให๎สมบูรณ์ เมื่อผู๎เรียนสามารถปฏิบัติได๎จนครบทุกสํวน ผู๎สอน

จึงให๎ผู๎เรียนปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติอยํางบํอยครั้งจนเกิดความชํานาญในตัวของผู๎เรียน 

 จากการศึกษารูปแบบทักษะปฏิบัติ จะพบวําเป็นรูปแบบที่สร๎างขึ้นเพ่ือพัฒนาทั้งทักษะทาง

กายและต๎องพัฒนาจิตใจคือแรงจูงใจในตัวผู๎เรียนควบคูํกันไป รูปแบบทักษะปฏิบัติจึงมีความสําคัญตํอ

การเรียนลายไทยเนื่องจากลายไทยเป็นวิชาที่ต๎องใช๎ทักษะมือเป็นหลัก 

 2.7 การสอนลายไทย 

 การจัดการเรียนการสอนลายไทยนั้น มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนานหลายร๎อยปี 

นับตั้งแตํสมัยสุโขทัยจนกระทั่งยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งเทคนิคในการสอนและขนบธรรมเนียมหลายๆอยําง

ในการเรียนการสอน ยังคงรักษาไว๎ในรูปแบบดั้งเดิม  นักวิชาการหลายทํานได๎ศึกษาค๎นคว๎า

ขนบธรรมเนียมการสอนศิษย์ของครูชํางและวิธีการเรียนการสอนลายไทยในสมัยโบราณได๎ดังนี้ 

 พระเทวาภินิมมิต (2546) กลําววําการเรียนการสอนลายไทยในอดีตนั้น การหัดเขียนลาย

ตํางๆในสมัยโบราณ ผู๎เรียนจะต๎องไปหัดเขียนกับครูตัวตํอตัว การหัดเขียนลายไทยสมัยโบราณนั้น 

ครูผู๎สอนไมํมีตําราในการสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนตํอไปในภายหน๎า วันไหนจะสอนสิ่งใดก็

เขียนลายนั้นลงไปในกระดานดํา แล๎วให๎นักเรียนหัดเขียน โดยให๎ลูกศิษย์ของตน เขียนเรื่อยๆวันละ

เล็กน๎อยตั้งแตํลายกระหนกสามตัวไปจนถึงลายที่เรียกวํา “กระหนกนารี” ลายกระหนกนารีนี้ เป็น

ลายกระหนกที่ซ๎อนกันหลายตัว เมื่อศิษย์เขียนได๎งามพอใช๎ได๎แล๎ว ครูชํางก็จะตํอลายที่ยากขึ้นไป

ตามลําดับ จนเห็นวําลูกศิษย์มืออํอนอยํางที่เรียกกันวํา “คดได๎วงตรงได๎เส๎น”แล๎ว จึงให๎ลูกศิษย์คิดผูก

ลายด๎วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนขั้นสูงสุดของลายไทย ถ๎าศิษย์คนใดไมํมีไหวพริบแล๎วมักจะติดอยูํในขั้น
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นี้ แตํถ๎าคนใดมีสติปัญญาดีฝักใฝุในการเขียนและคิดผูกลายโดยช่ําชองแล๎วก็สามารถออกไปหาเลี้ ยง

ชีพได๎ 

 วิทย์ พิณคันเงิน (2547)กลําววํา การเริ่มต๎นเป็นชํางเขียนไทยในอดีต ผู๎เข๎าฝึกหัดจะเป็นเด็ก

ในวัย 10 – 15 ปี ซึ่งสํวนมากอยูํในครอบครัวที่เป็นชําง ซึ่งถ๎าผู๎ใหญํเห็นวําพอมีแววขีดเขียนได๎ ก็จะ

นําตัวไปฝากกับครูอาจารย์ใหญํในสกุลชําง ซึ่งถ๎าเทียบกับเด็กในวัยนี้จะมีอายุอยูํในชํวงวัยมัธยมศึกษา

ตอนต๎น สําหรับการเรียนการสอนในสมัยโบราณนั้น  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2529) กลําวไว๎วํา ในอดีตวัด

นั้นเป็นบํอเกิดที่สําคัญของชํางฝีมือ เนื่องจากชาวบ๎านมักนําบุตรหลานไปฝากเรียนหนังสือและบวช

เป็นสามเณร เมื่อพระชํางเห็นวําลูกศิษย์หรือสามเณรองค์ใดมีความสามารถในการชํางก็มักจะ

ถํายทอดให๎ลูกศิษย์ไปด๎วย เมื่อเติบโตขึ้นมีอายุครบพอที่จะบวชเป็นภิกษุได๎ก็มักจะบวชเป็นภิกษุใน

พระพุทธศาสนาตํอไป  พระชํางจึงเป็นชํางประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสําคัญในการถํายทอดการสอน

และสร๎างศิลปกรรมไว๎ในพระพุทธศาสนา ระบบการเรียนการสอนในวัดนั้น จึงเป็นวัฒนธรรมที่มีแบบ

แผนของการถํายทอดความรู๎มาอยํางยาวนาน    

 พิทักษ์ สายัณห์ (2547) กลําววํา ในสมัยโบราณนั้น ผู๎ฝากตัวศึกษาวิชาชํางต๎องมีการยกครู

ห รื อ กร าบ ไห ว๎ ค รู เ สี ย กํ อน  ค รู ใ นทา งกา รชํ า งนั้ น คื อพระวิ ษณุ ก ร รม  ร องล งมาก็ คื อ                        

ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให๎ นอกจากนี้ตามแบบโบราณ ทุกๆปีต๎องมีวันไหว๎ครู เพ่ือ

ความสุขสวัสดีของผู๎เรียน 

          พระเทวาภินิมมิต (2546) ได๎อธิบายวํา การเรียนการสอนลายไทยดั้งเดิมนั้นไมํเคยมีตํารา

เรียนที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนตํอไปภายหน๎า จนกระทั่งสมัยปลายรัชกาลที่ 5 จึงมีแบบสําหรับ

เขียนลวดลายเกิดข้ึน        

 วิทย์ พิณคันเงิน (2547) ได๎กลําววํา สําหรับงานชํางเขียนไทยนั้น ผู๎เรียนที่เริ่มต๎นเข๎ามาเรียน

ชํางเขียนนั้น สิ่งแรกที่ต๎องเรียนรู๎คือการกระทบเส๎น เป็นการแตะปลายดินสอขาวลงบนกระดานชนวน 

แตะและไตํเป็นแนวเส๎นตํอกันอยํางอิสระเพ่ือให๎เชื่องมือ ตํอมาจึงรักษาแนวแตะเส๎นให๎ไตํเป็นแนวเส๎น

ตั้ง เส๎นนอน เส๎นโค๎ง เส๎นก๎นหอย เมื่อทําขั้นนี้ได๎แล๎วจึงทําการซ้ําเส๎น โดยขีดเส๎นหนักทับลงบนรอย

แตะที่เป็นแนวเส๎นจากการกระทบเส๎นไว๎กํอนแล๎ว ทําให๎ได๎เส๎นที่แนํนอน เพ่ือใช๎สําหรับการแสดงภาพ

แสดงลายในการเขียนตํอไป ซึ่งเมื่อผู๎เรียนได๎ฝึกถึงจุดนี้แล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการฝึกหัดการเขียนลาย

ไทย จํานวน 4 หมวด คือ 
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 หมวดกระหนก ผู๎ฝึกหัดต๎องรู๎จัก แมํลาย ซึ่งได๎แกํ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว เป็นต๎น 

หลังจากนั้นจึงฝึกผูกลายในแบบตํางๆ และเสริมสร๎างตัวกระหนกให๎ดูงามขึ้นด๎วยการสอดไส๎ โดยเพ่ิม

รายละเอียดที่อยูํภายในตัวกระหนก ตามแบบอยํางของตัวกระหนกแมํลายนั้นๆ 

 หมวดนารี หมายถึงการเขียนภาพมนุษย์นั่นเอง ในกระบวนภาพคนก็มีภาพพระ ภาพนาง 

เป็นภาพเอก ซึ่งเริ่มต๎นจากการเขียนหน๎า หลังจากนั้นจึงฝึกเขียนตัวและรูปทรง 

          หมวดกระบี่ หมายถึงกลุํมอสูรและอมนุษย์ ผู๎ฝึกหัดเขียนต๎องแยกบุคลิกของยักษ์กับลิงแตํละ

ตนให๎ออก และฝึกหัดเขียนทั้งตัวโดยเน๎นทําทาง ฝึกสังเกตความแตกตํางของเครื่องประดับที่มีความ

แตกตํางกัน 

          หมวดคชะ หมายถึงภาพสัตว์ทั้งหลาย ภาพสัตว์ที่เป็นภาพเอกนั้นมีช๎าง ม๎า นอกจากนั้นก็จะ

เป็นกลุํมสัตว์ในปุาหิมพานต์ 

          เมื่อสามารถเขียนได๎ครบทั้ง 4 หมวดแล๎ว ผู๎ฝึกจะนําความรู๎ความสามารถของตนไปใช๎เขียน

ภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนังโดยขั้นตอนการเขียนภาพจิตรกรรมไทยนั้น นิดดา หงส์วิวัฒน์ (2555)  

ได๎กลําววํา กระบวนการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มีขั้นตอนเริ่มต๎นโดยการเขียนรํางภาพ 

ซึ่งชํางโบราณจะทําการรํางภาพหรือลวดลายบนพ้ืนที่จะเขียนด๎วยถํานที่ทําจากต๎นพริก สําหรับเป็น

เค๎าโครงเพ่ือจะได๎เขียนระบายสีทับลงเป็นรูปภาพ ขั้นตอนที่สอง เป็นการลงสี ชํางเขียนมักลงสีบริเวณ

พ้ืนที่สํวนที่เป็นฉากหลัง เชํน พ้ืนดิน ปุาไม๎ ท๎องฟูา เสียกํอน แล๎วจึงลงสีในสํวนที่เป็นภาพคน ภาพ

สัตว์ ที่แสดงเรื่องราวตํางๆอยูํบนฉากหลัง ในบางครั้งงานจิตรกรรมไทยอาจมีการปิดทองคําเปลว เพ่ือ

เน๎นความสําคัญของตัวภาพเดํนๆ ขั้นตอนที่สาม จะเป็นการเขียนภาพในสํวนรายละเอียดของภาพ 

ด๎วยเส๎นที่มีความหนาบางตํางกัน คือ เส๎นที่มีความหนาเรียกวํา “เส๎นกันหรือเส๎นกาฬ” ใช๎สําหรับ

เขียนล๎อมรูปนอกของรูปภาพตํางๆ หรือใช๎เขียนกันพ้ืนที่สํวนที่เป็นรูปภาพให๎เห็นเป็นสํวนหนึ่ง

ตํางหากจากพ้ืนฉากหลัง เส๎นที่มีขนาดบาง เรียกวํา “เส๎นรูป” นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนเก็บงานในสํวน

รายละเอียดที่นอกไปจากการใช๎เส๎นขนาดตํางๆ เขียนแสดงสาระสําคัญของรูปภาพ  

 หลังจากผํานจากยุครัตนโกสินทร์ตอนต๎น จิตรกรรมไทยได๎พบกับความเสื่อมถอยเนื่องจาก

อิทธิพลจากชาติตะวันตก ธงชัย ทิพย์ตระกูล (2554) ได๎อธิบายถึงความเสื่อมถอยของจิตรกรรมไทยวํา 

อิทธิพลของตะวันตกเข๎ามามีอิทธิพลกับไทยนับตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 3 ทําให๎ภาพจิตรกรรมไทย

ประเพณี ที่เขียนขึ้นในยุคนั้นกลับเสื่อมลง เนื่องจากการนําเอาเอกลักษณ์ของศิลปะตะวันตกมาใช๎โดย
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ขาดความเข๎าใจ ประกอบกับการรับอิทธิพลตะวันตกเข๎ามาผสมผสาน จนทําให๎คุณคําในด๎านความคิด

และรูปแบบของงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีเดิมเปลี่ยนแปลงไป    

          ศิลป์ พีระศรี (2502, อ๎างถึงในวิรุณ ตั้งเจริญ, 2534) ได๎อธิบายถึงความเสื่อมถอยของวงการ

จิตรกรรมไทยประเพณีไว๎วํา จิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมได๎เสื่อมลง ในขณะเดียวกันศิลปะตะวันตกได๎

เข๎ามาแทนที่ ชํางเขียนในชํวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 จึงได๎รับอิทธิพลและเรียนรู๎การวาดภาพแบบ

ตะวันตกเข๎ามาใช๎ในจิตรกรรมไทย ซึ่งคํอนข๎างแข็งกระด๎างและมีลักษณะคล๎ายภาพถํายมากกวํา

ภาพเขียน ชํางได๎พยายามเลียนแบบศิลปะตะวันตกโดยวาดภาพวัตถุท้ังหลายให๎เป็นแบบสามมิติทั้งใน

แบบทัศนียวิสัยและมีปริมาตร แตํเนื่องจากภาพเขียนของไทยเป็นแบบสองมิติ เมื่อรับเอาคติทาง

ตะวันตกมาใช๎ จึงสูญเสียลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของตนเอง  น. ณ ปากน้ํา (2537) ได๎กลําววํา 

จิตรกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4-5 นั้น ชํางผู๎เขียนงานจิตรกรรมไทย ได๎เรียนรู๎วิธีการเขียนภาพมาจาก

ตะวันตก โดยมีวิธีเขียนที่แปลกตากวําเกําคือ เขียนอาคารมี เปอร์สเปคตีฟ และเพ่ิมแสงเงาเข๎าไปด๎วย 

คนไทยดูเหมือนจะไมํชํานาญในการเขียนภาพแบบนี้ เพราะเต็มไปด๎วยทฤษฎีแสงเงา มีการผลัก

ระยะใกล๎ไกลให๎ดูเหมือนธรรมชาติแท๎ๆ วิธีเชํนนี้เดินไปคนละทางกับภาพเขียนไทย ซึ่งใช๎ความคิด 

อารมณ์และจินตนาการเป็นหลัก หากต๎องเขียนในรูปแบบนี้ต๎องใช๎เวลาฝึกฝนนานและต๎องเรียนรู๎

กฎเกณฑ์อีกมาก เชํน กายวิภาค การแรเงา และการเขียนเปอร์สเปคตีฟให๎ถูกต๎อง เทํากับเป็นการรื้อ

แบบแผนศิลปะไทยเดิมจนหมดสิ้น เนื่องจากการรับอิทธิพลจากตะวันตกเข๎ามาเป็นอยํางมาก ทําให๎

ฝีมือของชํางผู๎สร๎างงานจิตรกรรมไทยตกต่ําลง ไมํวําจะเป็นภาพคนหรือตัวลายล๎วนฝีมืออํอนและขาด

พลัง ดังนั้นการเรียนการสอนลายไทยหลังจากสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มมีแบบแผนในการสอนลายไทย

แบบดั้งเดิมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงมีความหํวงใย จึงทรงสืบ

ทอดพระราชดําริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยการทํานุบํารุงศิลปะงานฝีมือของประเทศ และทรง

กํอตั้งโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ ซึ่งภายหลังพระราชทานนามโรงเรียนใหมํวํ า โรงเรียนเพาะชําง 

เพ่ือกระตุ๎นให๎มีการผลิตงานฝีมือตํางๆ รวมทั้งจัดให๎มีการแสดงงานศิลปหัตถกรรมประจําปี นับเป็น

การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนศิลปะไทยจากชํางสูํชําง มาเป็นระบบโรงเรียน(เนื้ออํอน ขรัว

ทองเขียว, 2556) ซึ่งหลังจากนั้น การเรียนลายไทยได๎มีแบบแผนยิ่งขึ้น โดยพระเทวาภินิมมิตได๎

รวบรวมการเขียนลายไทยขึ้นอยํางเป็นระบบ โดยเนื้อหาภายในเลํมได๎มีการเขียนอธิบายประวัติของ

ลายไทย, ต๎นกําเนดิลวดลายตํางๆ, การเรียนการสอนลายไทยในอดีต รูปแบบของลายไทยในยุคตํางๆ 

และการเขียนลายไทยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งนับวําเป็นการบุกเบิกกระบวนการเรียนการสอนลายไทยให๎มี
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รูปแบบที่ชัดเจนกวําในอดีต และในยุคนี้รูปแบบการเรียนการสอนจิตรกรรมไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลง

ตามแบบตะวันตกยิ่งขึ้น(พระเทวาภินิมมิต, 2546) มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2547) ได๎กลําววํา 

จิตรกรรมไทยสมัยใหมํเริ่มเมื่อประมาณครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่อมีการศึกษาตามแบบ

ตะวันตกในโรงเรียนประณีตศิลป์หรือโรงเรียนศิลปากรในสมัยนั้น กํอตั้งเมื่อปี 2486 เปิดสอน

ศิลปกรรม ศิลปะไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงดําเนินไปตามกระแสศิลปะตะวันตก ผลงาน

จิตรกรรมไทยที่จัดแสดงในงานศิลปกรรมแหํงชาติยุคแรกนั้น มีต๎นเค๎ามาจากศิลปะไทยทั้งแนวคิดและ

รูปแบบ ซึ่งอิทธิพลศิลปะตะวันตกเหลํานี้เกิดขึ้นจากการที่จิตรกรไทยได๎มีโอกาสไปศึกษาศิลปะจาก

ตํางประเทศหลังจากศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จิตรกรรมไทยในยุคหลังจึงมีความเป็น

ตะวันตกมากขึ้น  และหลังจากนั้นได๎มีผู๎เขียนตําราลายไทยสําหรับการศึกษาและการเรียนการสอน

เพ่ิมขึ้นมากมาย อาทิเชํน คูํมือลายไทยของ โพธิ์  ใจอํอนน๎อม (2496)  ตําราสถาปัตยกรรมและลาย

ไทย ของ เลิศ พํวงพระเดช (2511) คูํมือลายไทยและแบบดัดเหล็กของวิจิตร ศุภโยธิน (2508) เป็น

ต๎น ซึ่งในปัจจุบันการเรียนลายไทยยังได๎รับอิทธิพลจากวิธีการเขียนในอดีต เชํน การฝึกหัดการเขียน

ลายไทย จํานวน 4 หมวด คือกระหนก นารี กระบี่ คชะ เป็นต๎น  พิทักษ์  สายัณห์ (2547) กลําววํา 

ขั้นตอนการฝึกเขียนลายไทยในยุคปัจจุบัน ครูผู๎ฝึกมักให๎เริ่มต๎นด๎วยการวาดกนก 3 ตัวกํอน เพราะ

กนก 3 ตัวเปรียบเหมือนพยัญชนะของวาดเขียน ถ๎าเขียนกนก 3 ตัวได๎ จะสามารถวาดภาพได๎ ถ๎าวาด

บํอยๆมือจะชํานาญยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล๎องกับการเรียนการสอนในอดีตที่เน๎นการฝึกวาดลาย

กระหนกเป็นอันดับแรก  พระเทวาภินิมมิต (2546) ได๎กลําววํา หลังจากฝึกพลิกแพลงฝีมือจนสามารถ

วาดได๎คลํองแคลํวแล๎ว จึงเริ่มคิดผูกลายด๎วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนขั้นสูงสุดของลายไทย โดยถ๎าผู๎ฝึก

คิดผูกลายโดยช่ําชองแล๎วก็สามารถออกไปหาเลี้ยงชีพได๎ 

          ขั้นตอนการฝึกเขียนลายไทยและจิตรกรรมไทยได๎พัฒนาก๎าวหน๎ายิ่ งขึ้น โดยในปัจจุบันการ

เรียนการสอนลายไทยได๎เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดย บุญมา แฉํงฉายา (2545) ได๎อธิบายถึง

ขั้นตอนการฝึกหัดเขียนลายไทยในปัจจุบันวําสามารถทําได๎หลายวิธีขึ้น ในอดีตการฝึกเขียนลายไทยจะ

ใช๎อุปกรณ์ที่แตกตํางไปจากยุคปัจจุบัน เชํนสมัยโบราณต๎องใช๎ถํานไม๎รวกแทนดินสอดําและใช๎ก๎อนดิน

นาแข็งแทนสีขาวซึ่งเขียนลงบนกระดานชนวนสีดําหรือใช๎ถํานไม๎รวกเขียนบนกระดาษสาที่ทําบนสมุด

ขํอย เป็นต๎น  

          โดยในยุคปัจจุบันการฝึกหัดเขียนลายไทยเบื้องต๎นมีความแตกตํางไปจากอดีตเนื่องจากวัสดุ

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถทําได๎ถึง 8 วิธีคือ 1. ฝึกเขียนด๎วยการกดรอยด๎วยกระดาษ
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คาร์บอน  2. ฝึกเขียนด๎วยกระดาษลอกลาย  3.ฝึกเขียนตามแบบลายฉลุ  4.ฝึกเขียนตามรอยประ    

5.ฝึกเขียนตามรอยปรุ  6.ฝึกเขียนโดยใช๎ตารางมาตราสํวน  7.ฝึกเขียนโดยอิสระ(รํางกํอนลงจริง)             

8.ฝึกเขียนโดยอิสระ(ไมํต๎องรํางกํอน) เป็นต๎น (บุญมา แฉํงฉายา, 2545)นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันได๎การ

สอนใหมํๆเข๎ามาใช๎ในการเรียนลายไทยมากมาย เชํน คอมพิวเตอร์หรือสื่อมัลติมีเดียร์ เป็นต๎น การ

เรียนการสอนลายไทยจึงพัฒนาไปมากด๎วยสื่อที่หลากหลาย เชํน ดนุพล จันทร์แก๎ว (2547) ได๎พัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการชํวยสอนลายไทย ซึ่งผลการวิจัยกลําววําบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน

สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎  Tiranasar (2013) ได๎ทําการศึกษาการพัฒนาการสอนลายไทย โดยการนํา

สื่อมัลติมีเดียร์เข๎ามาใช๎ในการสอน ซึ่งมี  2 องค์ประกอบหลัก คือ 1. สื่อการสอนมัลติมีเดียร์ มี

บทความ, พาวเวอร์พอยท์, คลิปวีดีโอ 2. ให๎ทักษะปฏิบัติ คือ การทดลองทํางาน, ใบงาน เป็นต๎น โดย

สื่อการสอนผลิตออกมาทั้งสื่อออนไลน์กับซีดี และลองทดสอบใช๎สื่อเหลํานี้โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะ 

ซึ่งผลที่ได๎ ผู๎ศึกษามีศักยภาพในการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถใช๎เป็นมาตรฐานในการผลิตงานได๎ 

จึงอาจกลําวได๎วํา ชํวงเวลาการศึกษาศิลปะไทยในยุคปัจจุบัน เป็นชํวงที่มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนและรูปแบบการเรียนให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย 

 จากการศึกษาหลักการฝึกเขียนลายไทยจะเห็นได๎วํา การเรียนการสอนของไทยในอดีตนั้น 

ครูผู๎สอนได๎ถํายทอดการเรียนการสอนลายไทยให๎กับศิษย์อยํางเป็นขั้นตอน แตํไมํได๎รับการตีพิมพ์หรือ

จัดทําเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เดํนชัด ทําให๎การเรียนการสอนลายไทยได๎แพรํหลายอยูํในกลุํม

วงแคบๆเชํนในวัดที่มีการเขียนจิตรกรรมไทยหรือในบ๎านของครูชําง  ซึ่งในปัจจุบันได๎มีการบันทึกและ

จัดทําตําราอยํางเป็นมาตรฐานแล๎ว อาทิเชํน ตําราลายไทยตํางๆและหลักสูตรการสอนศิลปศึกษา ที่ มี

การนําเอาศิลปะไทยเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในการเรียนการสอน ทําให๎ลายไทยได๎รับการพัฒนาและ

สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึง นอกจากนี้ การเรียนลายไทยในยุคปัจจุบัน ยังแสดงให๎เห็นถึงการรับ

อิทธิพลจากวิธีการเขียนในอดีตมาใช๎ในการเรียนการสอน เชํนการฝึกหัดการเขียนลายไทยจํานวน              

4 หมวด คือกระหนก นารี กระบี่ คชะ เป็นต๎น   

 2.8 การเรียนการสอนศิลปะไทยในโรงเรียน 

          สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได๎มีเปูาหมายในการนําภูมิ

ปัญญาไทยมาผสมผสานเข๎าสูํระบบการศึกษาไทย เนื่องจากปัจจุบัน การจัดการศึกษาในระบบ

โรงเรียนไมํได๎เอ้ือให๎ผู๎เรียนสํวนใหญํ เรียนรู๎เรื่องราวภูมิปัญญาไทย โดยในด๎านศิลปกรรม สํานักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีความต๎องการให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ

สร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทย 

 พัชริน  สงวนผลไพโรจน์ (2538))  ได๎กลําววํา สภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปะไทยใน

ระดับมัธยมศึกษายุคปัจจุบัน ครูศิลปศึกษาเน๎นการสอนพ้ืนฐานการเขียนงานลายไทย และ

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยในยุคประวัติศาสตร์ โดยผู๎สอนใช๎สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นใหมํ เชํนโปรแกรม

พาวเวอร์พอยท์ การสร๎างแบบฝึกทักษะศิลปะไทย การใช๎แหลํงการเรียนรู๎ท๎องถิ่น เป็นต๎น แตํปัญหาที่

พบคือ การเรียนการสอนสํวนใหญํที่จัดในห๎องปฏิบัติการณ์ศิลปะนั้น มักประสบปัญหาการขาดแคลน

ห๎องปฏิบัติการณ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นตํอกระบวนการทํางาน เชํน ขาดแคลนก๏อกน้ํา เป็นต๎น 

เนื่องจากปัจจุบันยังหางบประมาณการซํอมบํารุงจากโรงเรียน 

 2.9 การเรียนการสอนลายไทยในระดับมัธยมศึกษา 

 จนมาถึงในยุคปัจจุบัน การเรียนการสอนลายไทยได๎ถูกพัฒนาขึ้นจนเกิดตําราและรูปแบบการ

สอนตํางๆมากมาย การเรียนการสอนลายไทยในยุคปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแตํมีการ

จัดตั้งสถาบันการสอนทางศิลปะในประเทศไทย เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเริ่มมีการตั้ง "โรงเรียนเพาะ

ชําง" ขึ้นใน พ.ศ. 2456 เพ่ือจัดการและให๎การศึกษาในวิชาการด๎านศิลปะหลายสาขา และตั้งโรงเรียน

ประณีตศิลปกรรม (โรงเรียนศิลปากรแผนกชําง) ใน พ.ศ. 2476 มีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชําง สาขา

จิตรกรรม และศิลปะแบบประเพณีไทย (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2532) จนกระทั่ง พ.ศ. 

2480  หลักสูตรศิลปศึกษาได๎มีการนําการเรียนศิลปะไทยเข๎ามาใสํในหลักสูตรครั้งแรก โดยใสํใน

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสํวนภาคประดิษฐ์ได๎กําหนดให๎มีการเขียนภาพลายไทยขึ้น 

ซึ่งเทํากับเป็นการเริ่มนําศิลปะประเพณีนิยมของไทยเข๎าไปบรรจุไว๎ในหลักสูตรศิลปศึกษา  (วิรุณ ตั้ง

เจริญ, 2532) และใน พ.ศ. 2486 ได๎มีการเขียนตําราลายไทยเป็นครั้งแรก พระเทวาภินิมมิต (2546) 

กลําววํา ได๎เริ่มต๎นรวบรวมการเขียนลายไทยขึ้นตามความเห็นชอบของพระยาอนุมานราชธร อธิบดี

กรมศิลปากร โดยค๎นคว๎าตามแบบเกําในระหวํางปี พ.ศ. 2485  ถึงปี พ.ศ. 2486 รวมเป็นจํานวนลาย

ได๎ 234 แบบ  

 หลังจากนั้นการเรียนการสอนศิลปะไทยได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ปัติมา โฆษิตเกษม 

(2554) กลําววํา ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลียน ขณะนั้นทํางานเป็นชํางปั้น

สังกัดกรมศิลปากร ได๎เสนอแนวคิดการพัฒนาศิลปะไทย โดยจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลป์ขึ้น ซึ่งตํอมา

ได๎กลายเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นมหาวิทยาลัยที่ ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก  
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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จึงมีแนวความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมให๎ผู๎เข๎าเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน 

จึงมอบให๎ประยูร อุลุชาฏะ เป็นผู๎รํางหลักสูตรและเปิดสอนอยํางเป็นทางการเมื่อปี พ .ศ.2492 โดยมี

ระยะเวลาของหลักสูตร 3 ปี ตํอมาปี 2501 จึงเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยชํางศิลป์ โดยมี

นโยบายที่จะอนุรักษ์และพัฒนางานชํางศิลป์ จึงดําเนินการทําเอกสารตําราชํางศิลป์ไทยขึ้นเพ่ือใช๎ใน

การจัดการเรียนการสอน  ในชํวงแรกศิลปะไทยที่ปรากฏอยูํในหลักสูตรศิลปศึกษาเป็นเพียงสํวนหนึ่ง

ของวิชาการวาดเขียนเทํานั้น หลังจากนั้นในปี 2521 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ศิลปะไทยได๎ถูก

บรรจุในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยเป็นวิชาเลือกเสรี  (รื่นฤทัย รอดสุวรรณ, 2554) ซึ่งในปัจจุบัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551)  ได๎มีการนําศิลปะไทยมา

เป็นสํวนหนึ่งในการเรียนการสอนโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได๎

เขียนอธิบายไว๎วํา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ เน๎นให๎ผู๎เรียน สร๎างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์และเห็นคุณคําของงานทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาคุณคําของศิลปะไทย โดย

เนื้อหาหลักของศิลปะไทยจะปรากฏใน สาระที่ 2  คือเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย สามารถเปรียบเทียบความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ใน

แตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย, บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุค

สมัย 

 จากการศึกษาการเรียนการสอนศิลปะไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน จะพบวําระบบการศึกษาไทย

เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะไทยมากขึ้นเป็นลําดับ ซึ่งการเรียนการสอนในอดีตนั้นผู๎สอน

ไมํได๎มีตําราหรือลายลักษณ์อักษรที่ใช๎ในการเรียนการสอน แตํมีวิธีการสอนที่สืบทอดกันมาจากบรรพ

บุรุษ จากรุํนสูํรุํน โดยวิธีการสอนเหลํานี้ได๎ใช๎มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มมีรูปแบบการสอนที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น และถูกพัฒนาตํอมาเรื่อยๆเป็นลําดับจนมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรการ

สอนที่ชัดเจนในปัจจุบัน 

    3. พัฒนาการของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

           เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น มีอายุและชํวงวัยอยูํในกลุํมวัยรุํนตอนต๎น 

โดยมีอายุระหวําง 12–15 ปี จึงมีนักวิชาการให๎ความหมายของวัยรุํนไว๎ดังนี้ 

 วิทยากร เชียงกูล (2554) ได๎ให๎ความหมายของวัยรุํนไว๎วํา วัยรุํน (Adolescence) หมายถึง

วัยที่เปลี่ยนผํานระหวํางการเป็นเด็กโตเป็นผู๎ใหญํ อันเป็นระยะที่ต๎องปรับพฤติกรรมจากเด็กไปสูํการ

เป็นผู๎ใหญํ คําวํา teenager จึงหมายถึงคนที่อายุระหวําง 13-19 ปี  
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 ได๎ให๎ความหมายถึงความสําคัญของวัยรุํนไว๎วํา วัยรุํนนั้นอาจเรียกอีกชื่อได๎วํา “Teenager” 

โดยเป็นวัยแหํงหัวเลี้ยวหัวตํอของชีวิต “Turning point” ระหวํางความเป็นเด็กและผู๎ใหญํที่จะจัดให๎

อยูํในฝุายใดไมํได๎ เป็นวัยที่สภาพรํางกายและอารมณ์ ไมํคงที่ 

 3.1 พัฒนาการทางกาย 

 วิทยากร เชียงกูล (2554) ได๎กลําววําวัยรุํนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่สําคัญ 

ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและความสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนได๎มากเชํนเดียวกัน โดย

นักจิตวิทยาเรียกเด็กวัย 11-14 ปีวําวัยรุํนตอนต๎น(Early Adolescene)  ซึ่งมีการเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลงทางรํางกายเป็นอยํางมาก โดยวัยนี้จะมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว กินเกํงและต๎องการนอน

นานขึ้น มีพัฒนาการทางเพศเชํน เสียงเปลี่ยน มีกลิ่นตัว เริ่มแตกเนื้อหนุํมสาว  

          สุชา จันทน์เอม (2529) กลําววําการแตกเนื้อหนุํมสาว เป็นระยะเริ่มต๎นของการเข๎าสูํวัยรุํน 

ซึ่งเมื่อเด็กเริ่มเข๎าสูํวัยนี้ เพศหญิงจะเริ่มสร๎างฮอร์โมนสําคัญคือ เอสโตรเจน (Estrogen) ฮอร์โมนนี้

ชํวยควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธ์ ลักษณะทางเพศขั้นที่สองคือ มีทรวงอกกลมนูน 

ฮอร์โมนยังมีหน๎าที่กระตุ๎นให๎รังไขํผลิตไขํออกมาเดือนละ 1 ฟอง วุฒิภาวะทางเพศของหญิงจะเจริญ

เต็มที่เมื่อมีประจําเดือน   สําหรับเพศชายนั้น ตํอมเพศจะมีอัณฑะ (Testis) สําหรับผลิตอสุจิ 

(Sperm) และจะสร๎างฮอร์โมนที่เรียกวํา เทสโตสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช๎

ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศชาย ลักษณะทางเพศข้ันตํอมาคือรูปรํางขยายใหญํขึ้น แข็งแรง

ขึ้น มีหนวดเครา ตลอดจนเสียงแตกห๎าว เป็นต๎น 

 

 3.2 ลักษณะอารมณ์ของเด็กวัยรุํน 

 พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539)ได๎อธิบายถึงลักษณะทางอารมณ์ของวัยรุํนไว๎ดังนี้ 

          1. อารมณ์อํอนไหวงําย โดยลักษณะของอารมณ์มีความสัมพันธ์การอําน การฟัง บทเพลง 

ความผิดหวังเศร๎าโศกเสียใจ ซึ่งเด็กในวัยนี้มีจินตนาการมาก อาจมีอารมณ์คล๎อยตามในสิ่งที่ได๎พบเจอ 

         2. อารมณ์รุนแรง มีอารมณ์บ๎าบิ่น ไมํกลัวอันตราย บางครั้งทําแล๎วจะรู๎สึกเสียใจในภายหลัง 

สํวนใหญํมีพฤติกรรมรุนแรงจากการรวมตัวเป็นกลุํม 

         3. อารมณ์ไมํคงที่ เปลี่ยนแปลงงําย เดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธ มีความกระตือรือร๎นอยูํตลอดเวลา 
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         4. อารมณ์ค๎าง ซึ่งเกิดจากความเครียดในเรื่องตํางๆ และนําตนเองหมกมุํนกับปัญหา ทําให๎

หงุดหงิด โมโหงําย บางครั้งจึงต๎องการความเป็นสํวนตัว ไมํต๎องการให๎ผู๎ใหญํมายุํง 

 พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539)ได๎กลําวถึงบทบาทของครูในการสํงเสริมให๎วัยรุํนมีพัฒนาการ

ทางอารมณ์ สามารถกระทําได๎ดังนี้ 

 1. ครูควรเป็นที่พ่ึงทางใจให๎แกํเด็กวัยรุํนด๎วยการให๎ความเป็นกันเอง 

 2. ครูควรให๎กําลังใจเด็ก ในกรณีที่มีปมด๎อย ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงปมด๎อยของเด็ก 

 3. ในโลกของการแขํงขัน ครูควรสอนให๎เด็กรู๎จักแพ๎ชนะ ฝึกการให๎อภัยและเสียสละ 

 4. เนื่องจากวัยรุํนมีอารมณ์รุนแรง ครูจึงต๎องเป็นผู๎ตักเตือนชี้แนะการแสดงออกที่ถูกต๎อง 

 5. ครูควรสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ให๎เด็กเกิดความไว๎วางใจ 

 6. ครูควรให๎ความเป็นธรรมกับเด็กอยํางเสมอภาค 

 7. ครูต๎องมีความจริงใจให๎กับเด็ก โดยมีความจริงใจที่จะรับฟังเรื่องราวตํางๆจากเด็ก 

 8. ครูต๎องมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม แสดงอารมณ์ท่ีดี ไมํโมโหหรือเอาแตํใจ 

 9. โรงเรียนควรจัดให๎มีบริการแนะแนว เพ่ือชํวยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล 

    10. ครูควรปรับหลักสูตร วิธีการจัดการสอน ให๎สอดคล๎องกับสภาพที่เปลี่ยนไปของสังคม  

 

 3.3 พัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู๎ศิลปะของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

           ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร (2523)กลําววํา ในระยะวัยรุํนเป็นระยะที่พัฒนาการทางสติปัญญา

เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมาก ทั้งทางด๎านความคิด ความเข๎าใจ และการใช๎เหตุผล การเปลี่ยนแปลง

ทางปัญญาของวัยรุํนสามารถแยกได๎เป็น 2 ลักษณะคือ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านปริมาณ 

(Quantitative) คือการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆได๎งํายและมีประสิทธิภาพ สํวนการ

เปลี่ยนแปลงทางด๎านคุณภาพ (Qualitative) จะเป็นในสํวนของการใช๎เหตุผล มีการแก๎ปัญหาที่ดีขึ้น 

ซึ่งทั้ง 2 อยํางนี้ทําให๎เด็กวัยรุํนสามารถปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงในชํวงเวลานี้ได๎  

          ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร (2530)ได๎อธิบายถึงพัฒนาการทางด๎านความคิดความเข๎าใจของเด็ก

วัยรุํน วําพัฒนาการทางด๎านความคิดและความเข๎าใจจะเปลี่ยนไปจากวัยเด็กมาก โดยเด็กวัยรุํนจะมี

ความสามารถในการรวบรวมเหตุผลในหลายด๎าน เมื่อตั้งสมมุติฐานในการแก๎ปัญหาอยํางใดอยํางหนึ่ง 

มีความจําที่ดีขึ้น แตํลักษณะความคิดของเด็กวัยรุํนยังเป็นการมุํงยึดติดความคิดของตนเอง  ซึ่ง
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แตกตํางไปจากผู๎ใหญํที่สามารถคิดได๎กว๎างและแยกความคิดของตนออกจากความคิดของผู๎อ่ืนได๎

มากกวํา 

 

 3.4 พัฒนาการทางสังคมของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539) ได๎กลําววํา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของวัยรุํนนับวําเป็น

พัฒนาการที่สําคัญ เพราะเมื่อยํางเข๎าสูํวัยรุํนจะมีการเปลี่ยนแปลงของเจตคติและพฤติกรรมทางสังคม 

วัยรุํนต๎องการอิสรภาพในการคบเพ่ือน เมื่อวัยรุํนรู๎สึกขาดความมั่นใจ เขาจะชดเชยด๎วยการหันเข๎าหา

เพ่ือน เด็กวัยรุํนมักมีพฤติกรรมตํอต๎านสมาชิกภายในบ๎าน จึงอยากคุยกับเพ่ือนมากกวํา จากเหตุผล

ดังกลําวทําให๎เด็กวัยรุํนไมํชอบอยูํบ๎าน การปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมนับวําเป็นพัฒนาการที่ยากที่สุดของ

เด็กวัยรุํน 

 วิทยากร เชียงกูล (2554)ได๎กลําววํา วัยรุํนเป็นชํวงที่พฤติกรรมทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป 

โดยพฤติกรรมของวัยรุํนจะถูกหลํอหลอมจากเพ่ือนมากกวําพํอแมํ วัยรุํนเป็นชํวงที่การกดดันทาง

สังคมจากกลุํมเพ่ือน โดยเฉพาะเมื่อเข๎าวัย 14-15 ปี วัยรุํนจะมีพฤติกรรมตํอต๎านสังคมสูงขึ้น 

โดยเฉพาะเมื่ออยูํรวมกันเป็นกลุํม ดังนั้นการสร๎างสัมพันธ์ของวัยรุํนกับผู๎ใหญํจะดีขึ้นเมื่อทั้ง 2 ฝุายมี

พฤติกรรมในการไกลํเกลี่ยกัน 

  
 3.5 พัฒนาการทางการเรียนรู๎ศิลปะของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

          การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู๎ศิลปะของเด็กเป็นปัจจัยสําคัญจะทําให๎ผู๎วิจัยสามารถ

เข๎าใจในพฤติกรรมของเด็กในวัยที่ต๎องการจะศึกษาได๎ การพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กจําเป็นต๎องทําการ

ทดลองการเรียนการสอนและสรุปผลเพื่อนําไปพัฒนาการสอน  

          Lowenfeld (1987)ได๎เขียนอธิบายถึงลําดับขั้นของพัฒนาการ ซึ่งได๎ผลสัมฤทธิ์มาจากการ

ทดลองในแตํละขั้น โดยกลุํมเด็กอายุ 12-14 ปีนั้นอยูํในขั้นมีเหตุผล (Pseudo-naturalistic stage) 

ซึ่งเป็นระยะเริ่มต๎นของการเข๎าสูํชีวิตวัยรุํน เด็กเริ่มมีพัฒนาการตํางๆทั้งในด๎านทักษะและสติปัญญา  

ที่ดโีดยในวัยนี้จะมีพัฒนาการในทางสร๎างสรรค์แตกตํางกัน โดยแบํงได๎เป็น 2 กลุํมคือ 

 1. เด็กกลุํมที่ทําตามการมองเห็น  (Visually minded) หรือเรียกกันวําจักษุสัมผัส  เด็กกลุํม

นี้ใช๎การมองเป็นสื่อในการถํายทอดงานศิลปะ มีความคิดสร๎างสรรค์ในการทํางานศิลปะ   มีความ

สนใจในภาพและรายละเอียดภายในตัวภาพ มีทักษะมือที่ดี สามารถวาดภาพได๎ใกล๎เคียงกับความเป็น



 

 

36 

จริงที่เห็น เชํน รอยยับของเสื้อ วาดภาพคนได๎ดี มีความเข๎าใจในแสงและเงา สัดสํวนของภาพ 

สามารถเขียนมุมมองที่ใกล๎และไกลลงไปในงาน เข๎าใจเส๎นระดับการแสดงระยะได๎ 

 2. เด็กท่ีมีความถนัดในด๎านการสัมผัส ชอบทําตามที่คิด  ( Non-Visually minded) เด็กกลุํม

นี้ใช๎ความสามารถในประสบการณ์ของตนตีความหมายของสิ่งตํางๆ วาดภาพตามความรู๎สึกของตนเอง 

เด็กกลุํมนี้มักถือวําความคิดของตนนั้นสําคัญ สร๎างงานศิลปะโดยการถํายทอดความรู๎สึกเชิงสัมผัส เด็ก

มีความสนใจในตนเองสูง มีความรู๎สึกทางกายมากกวําสิ่งภายนอกที่มองเห็นด๎วยตา มักวาดภาพเกิน

รูปแบบจริงและชอบนําตนเองเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งในภาพ เน๎นการแสดงอารมณ์ของภาพ สามารถ

เข๎าใจระยะหํางของวัตถุและจัดความสัมพันธ์ระหวํางวัตถุได๎ ในด๎านการใช๎สี มักใช๎สีเกินความเป็นจริง 

เนื้อสีไมํมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ       

 ลักษณะของการวาดภาพในรูปแบบตํางๆของเด็กในวัยนี้ 

 1. ด๎านการวาดภาพคน เด็กสามารถวาดภาพได๎ตรงกับความเป็นจริง คือ สามารถวาดสัดสํวน

ตํางๆได๎อยํางถูกต๎อง เชํน สามารถวาดข๎อตํอและสัดสํวนตามรํางกายได๎ถูกต๎อง สามารถวาดภาพ

ใบหน๎าให๎แสดงอารมณ์แตกตํางกันตามความรู๎สึก เน๎นลักษณะตํางๆตามความเป็นจริงทั้งรูปรําง

ทําทางของสิ่งที่วาด 

         2. ด๎านการใช๎พ้ืนที่ในการวาด  เด็กสามารถจัดวางภาพตามระยะใกล๎ไกลของวัตถุ สามารถ

เรียนรู๎ถึงหลักของทัศนียภาพ คือสามารถเขียนสิ่งที่อยูํ ใกล๎ให๎ชัดเจน แจํมใส สํวนภาพที่อยูํไกลจะ

เลือนรางและสามารถเขียนแสงเงาได๎ 

         3. ด๎านการใช๎สี เด็กเริ่มฝึกใช๎สีได๎เป็นอยํางดี โดยเด็กแตํละคนมีวิธีการเลือกใช๎สีในการวาด

ภาพที่แตกตํางกัน แบํงได๎เป็น 2 กลุํมคือ คือกลุํมแรกสามารถใช๎สีได๎เข๎ากับความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติและการมองเห็นของเด็ก เชํนการใช๎สีตามระดับความสวํางและมืด , การใช๎สีโดยคํานึงถึง

ความเป็นจริงตามธรรมชาติ สํวนกลุํมที่ 2 นั้น จะใช๎สีตามความชอบของตน ซึ่งไมํตรงกับความเป็น

จริงตามธรรมชาติ และไมํคํานึงถึงถึงความเหมือนจริง เด็กกลุํมนี้จะใช๎สีตามความพึงพอใจของตนเอง  

         4. ด๎านการออกแบบ เด็กสามารถออกแบบได๎ดี เข๎าใจและสามารถเลือกใช๎วัตถุตํางๆมาทํา

หน๎าที่เป็นสํวนประกอบในการออกแบบได๎ เชํน การจัดห๎องในรูปแบบตํางๆ การวางองค์ประกอบข๎าว

ของเครื่องใช๎ภายในบ๎าน เป็นต๎น 
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         กลําวโดยสรุปคือ เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีอายุระหวําง 12 – 14 ปี 

จะมีพัฒนาการในการเรียนรู๎ศิลปะตรงกับลําดับขั้นที่ 5 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์  โลเวนเฟลล์ ซึ่งในขั้น

นี้คือขั้นของการใช๎เหตุผล เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทั้งด๎านทักษะทางกายที่ดีแตํมีสภาพจิตใจแปรปรวน

ไมํคงที่ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย   

 

 4. สมาธิ 

 4.1 ความหมายของสมาธิ 

          พระอุปติสเถระ (2538)กลําวไว๎วํา สมาธิคือการมีจิตบริสุทธิ์ บากบั่นมั่นคง ประกอบด๎วย

ธรรมที่มีความสงบเป็นอานิสงส์ เป็นผู๎ไมํฟูุงซําน คือการไมํยอมให๎จิตของตนตกไปสูํพายุคือราคะ 

          พระปราโมช ปราโมชฺโชฺ (2550)กลําวไว๎วํา สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต คือสภาวะของจิตที่ตั้ง

มั่นและมีความเป็นกลางเมื่อสติระลึกรู๎อารมณ์รูปนามอันเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

ทั้งนี้สัมมาสมาธินั้นมีลักษณะสําคัญคือ 1. จิตไมํหลง ไมํคลาดเคลื่อนจากอารมณ์รูปนามที่สติกําลัง

ระลึกรู๎  2. จิตไมํหลงอยูํในอารมณ์กรรมฐานจนลืมตนเอง 

          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2551)กลําวไว๎วํา สมาธิแปลวําความตั้งมั่นของจิต หรือ

สภาวะที่จิตแนํวแนํตํอสิ่งที่กําหนด  

          พิศ เงาเกาะ (2530) นักวิชาการและครูฝึกสมาธิได๎กลําวไว๎วํา สมาธิหมายถึงความตั้งมั่นแหํง

จิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพจิตของตน เพ่ือให๎เป็นจิตที่มีสมรรถภาพสูงและเอ้ือตํอการมี

ชีวิตที่ดีงาม 

          สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสโณ (2550) ได๎อธิบายจุดมุํงหมายของสมาธิวํา สมาธินั้น

เป็นหลักของใจ จุดประสงค์สูงสุดของสมาธินั้นคือต๎องการให๎รู๎ใจของตนเอง สามารถอํานจิตใจของ

ตนเองได๎ เมื่อเข๎าใจในจิตของตน ผู๎นั้นยํอมสามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไมํดีได๎ 

  

 4.2 ความหมายของสติปัฏฐานและกายานุปัสนาสติปัฏฐาน 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2544)ได๎ให๎ความหมายของสติปัฏฐาน 4 ไว๎วําคือที่ตั้ง

ของสติ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อใช๎สติให๎บังเกิดผลดีที่สุด โดยมีองค์ประกอบจํานวน 4 ข๎อ คือ 
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 1. กายานุปัสสนา คือการพิจารณากาย มีองค์ประกอบโดยทั่วไปคือ การกําหนดอิริยาบถทาง

กาย  สัมปชัญญะ เป็นต๎น 

 2. เวทนานุปัสสนา การพิจารณาเวทนาคือ เมื่อเกิดความรู๎สึกใดๆก็ตามกับตนไมํวําสุขหรือ

ทุกข์ ก็รู๎ชัดตามที่เป็นอยูํในขณะนั้น 

 3. จิตตานุปัสสนา การพิจารณาจิต คือ เมื่อจิตของตนเป็นเชํนใด ก็รู๎ชัดตามที่เป็นอยูํขณะนั้น 

 4. ธัมมานุปัสสนา คือการพิจารณาธรรม มีนิวรณ์, ขันธ์5, อายตนะ, โพชฌงค์และอริยสัจ 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555) ได๎อธิบายไว๎วํา สติปัฏฐานสูตรเป็นพระ

สูตรที่แสดงการปฏิบัติทางจิตใจโดยตรง โดยมีความสัมพันธ์กับกรรมฐานคือที่ตั้งของการทํางานทางใจ 

 ดังตฤณ (2545) นักเขียนทางพระพุทธศาสนา ได๎ให๎คําอธิบายถึงสติปัฏฐานไว๎วํา เป็นธรรม

อันเป็นที่ตั้งแหํงสติ สติอยูํที่จุดใด ระดับในการรู๎ก็อยูํตรงฐานนั้น 

 

 ความหมายและความสําคัญของกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

 พระญาณโปนิกเถระ (2553) ได๎ให๎ความหมายและประโยชน์ของกายานุปัสสนาไว๎วํา เป็น

การเฝูาตามดูกายคือการมีสติในการกําหนดลมหายใจ อานาปานสตินี้ เป็นการฝึกสติ โดย             

กายานุปัสสนามีประโยชน์ตํอการทํางาน กํอนเริ่มต๎นการทํางาน ควรพยายามหายใจให๎สงบ จะเกิด

ประโยชน์แกํตนในการทํางาน ทั้งการพูดและการตัดสินใจตํางๆ 

 พระปราโมช ปราโมชฺโชฺ (2550) ได๎ให๎ความหมายของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไว๎วํา คือการ

ตั้งมั่นในการตามดูรู๎กายอยูํอยํางสม่ําเสมอ  

 พระมหาอุเทน (2554) ได๎ให๎คําอธิบายวํา กายานุปัสสนา คือการดูกายและลมหายใจของตน 

การพิจารณากายของตน คืออิริยาบถตํางๆไมํวําจะนั่ง ยืน เดิน นอน จึงจะได๎ชื่อวําปฏิบัติตรงตํอฐาน

กาย           

                

 4.3 วิธีการทําสมาธิตามหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน 

 สุนทร ณ รังสี (2550)ได๎กลําววําพระพุทธองค์ได๎ทรงอธิบายการพิจารณาที่เรียกวํา                              

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย ไว๎ 6 วิธี ดังนี้ 

 1. การกําหนดลมหายใจเข๎าออก วิธีนี้คืออาณาปานสติคือการตั้งสติกําหนดลมหายใจ 

กําหนดรู๎ลมหายใจเข๎าออกของตนตลอดเวลา พัฒนาสติของตนโดยการพิจารณากายในกายทั้งภายใน
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และภายนอก การพิจารณาลมหายใจเข๎าออกดังนี้ จัดเป็นการพิจารณาเห็นกายในกายรูปแบบหนึ่ง 

(อาณาปานบรรพ) 

        2. ตั้งสติกําหนดรู๎อิริยาบถทั้ง 4 คือ เดิน ยืน นั่ง นอน เมื่ออยูํในอิริยาบถใดก็กําหนดรู๎อยํางมี

สติวํารํางกายอยูํในอิริยาบถนั้น การตั้งสติพิจารณาอิริยาบถนี้ จัดเป็นการพิจารณาเห็นกายในกาย

อยํางหนึ่ง (อิริยาบถบรรพ) 

        3. ตั้งสติกําหนดความเคลื่อนไหวของรํางกาย คือในแตํละอิริยาบถ ผู๎ปฏิบัติต๎องตั้งสติกําหนดรู๎

การเคลื่อนไหวของรํางกายทุกชํวงเวลา ไมํวํารํางกายนั้นจะเคลื่อนไหวอยํางไร เชํน เมื่อเดินก็มีสติรู๎

อาการของการเคลื่อนไหวอยูํทุกขณะจิตวําเดินอยํางไร เมื่อรับประทานอาหารก็กําหนดรู๎การ

เคลื่อนไหวของมือในขณะนําอาหารเข๎าปาก ขณะเคี้ยวก็รู๎วําเคี้ยวอยูํอยํางมีสติ เป็นต๎น อาการการ

เคลื่อนไหวของรํางกายนั้น จัดเป็นการพิจารณากายในกายรูปแบบหนึ่ง  (สัมปชัญญบรรพ) 

        4. ตั้งสติกําหนดความปฏิกูลของรํางกาย หมายถึงการตั้งสติพิจารณาเห็นความไมํสะอาดของ

รํางกาย ทั้งเนื้อ หนัง กระดูก และอวัยวะตํางๆ จัดเป็นการพิจารณากายในกายรูปแบบหนึ่ง(ปฏิกูล

บรรพ) 

        5. ตั้งสติกําหนดพิจารณารํางกายโดยความเป็นธาตุ หมายถึง การตั้งสติพิจารณากาย ให๎เห็นวํา

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมกันของธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ การพิจารณาดังกลําว จัดเป็นการ

พิจารณากายในกายรูปแบบหนึ่ง (ธาตุบรรพ) 

         6. ตั้งสติพิจารณาเห็นความไมํเที่ยงแตกดับของรํางกาย คือการพิจารณารํางกายของตนวําไมํ

เที่ยง มีความทุกข์ เป็นสิ่งปฏิกูลมีความเปื่อยเนําและเสื่อมสลายไป จัดเป็นการพิจารณากายในกาย

รูปแบบหนึ่ง (นวสีวถิกาบรรพ) 

 จากการพิจารณาวิธีการทําสมาธิตามหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐานจะเห็นวําได๎ให๎ความสําคัญ

กับการพัฒนาสติ  ทําให๎ผู๎ฝึกสามารถรู๎ทันตนเองทั้งทางกายและใจ อันเป็นหลักสําคัญในการเรียนรู๎

กิจการงานตํางๆให๎สําเร็จได๎ด๎วยดี  พระปราโมช ปราโมชฺโชฺ (2550) ได๎อธิบายวําวิธีการทําสมาธิตาม

หลักกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นสามารถแบํงได๎ ถึง 14 ทางแตํที่จะยกตัวอยํางหลักสําคัญๆในการตาม

ระลึกรู๎ดูกายมีดังนี ้

 1. หลักอานาปานสติ ได๎แกํ การกําหนดลมหายเข๎าและลมหายใจออก การระลึกรู๎ความ

เคลื่อนไหวโดยมีความรู๎สึกตัว เป็นผู๎มีสติ ก็อาจเป็นการเจริญสติปัฏฐานในสัมปชัญญบรรพ 

 2. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอีก 3 ทาง คือ 
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 2.1 อิริยาบถ 4 หรือเรียกวําอิริยาบถใหญํ คือการยืน เดิน นั่ง นอน ต๎องมีสติระลึกรู๎ทุก

อิริยาบถ  

 2.2 สัมปชัญญะหรืออิริยาบถยํอย เชํน การก๎าวไปข๎าวหน๎า ถอยหลัง หันซ๎ายหันขวา เป็นต๎น 

ต๎องมีสัมปชัญญะรู๎ตัวทุกขณะการเคลื่อนไหว 

 พระมหาไสว ญาณวีโร (2544) ได๎กลําววํากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติเข๎าไปตั้ง

ติดตามดูกองรูป (รูปขันธ์) ซึ่งเรียกวํากาย ได๎แกํการติดตามดูกาย 14 ทาง ได๎แกํ  

 1. อานาปานสติภาวนา คือการพิจารณาลมหายใจเข๎าออกอยํางมีสติ   

 2. การติดตามสติการเดิน การยืน เป็นต๎น   

 3. การติดตามดูด๎วยสัมปชัญญะ(ความรู๎ตัว) 4 อยําง  

 4. การติดตามดูสํวนทั้งหลายในรํางกาย (อาการ 32) 

 5. การเจริญวิปัสสนา ด๎วยการติดตามดูธาตุทั้ง 4 สํวนการติดตามดูกาย ซึ่งเรียกวํา                               

กายานุปัสสนา อีก 9 ทางที่ เหลือ  เป็นการเปรียบเทียบรํางกายของตนและพิจารณา                          

อสุภกรรมฐาน 

 

 4.4  สมาธิกับอารมณ์การทํางานและการเรียนรู๎ 

 สมาธินั้นนับวําเป็นฐานสําคัญของสติและเป็นบํอเกิดของการเรียนรู๎  สมทรง ปุญญฤทธิ์ 

(2521) ได๎อธิบายถึงคุณประโยชน์ของสมาธิที่มีความเก่ียวข๎องกับการเรียนรู๎ไว๎คือ สมาธิทําให๎ผู๎ฝึกเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียน เป็นผู๎มีสติ ระลึกได๎วําจะทําอะไร ไมํหลงลืมการกระทําของตน มี

สัมปชัญญะคือการรู๎ตัวไมํวอกแวกใจลอย เป็นผู๎มีจิตตั้งมั่น ไมํฟูุงซําน 

 Rita (2014) ผู๎อํานวยการฝุายการศึกษาของศูนย์การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยมิชิแกน 

กลําววําโปรแกรมการฝึกสมาธิมีความสามารถในการชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎สึกดีกับตัวเอง มี

ความหมายมากสําหรับพื้นที่อ่ืนๆของชีวิตของพวกเขา มันชํวยสภาวะสุขภาพจิตและลดโอกาสของใน

การใช๎ยา  

 ชัยยศ  ประไพพงษ์ (2553) ได๎อธิบายถึงแนวทางการเรียนรู๎โดยใช๎สมาธิเป็นฐานวํา 

(Concentration-base learning) คือการเรียนรู๎ซึ่งชํวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือระดับปัญญาของ

ผู๎เรียน เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียน จากความตั้งมั่นของจิตที่มั่นคงตํอสิ่งที่เรียนรู๎อยํางแนํว

แนํ ไมํฟูุงซําน ทั้งการพูด ฟัง อําน เขียน ผู๎เรียนต๎องนําหลักของสมาธิไปใช๎ในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอน 
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 4.5 ผลของสมาธิกับการวาดภาพ 

 มีนักวิชาการหลายทํานกลําววําการทําสมาธิมีผลทําให๎การวาดภาพของดีขึ้น   อนันต์  ชูโชติ 

(2529) ได๎กลําวถึงตัวอยํางของขรัวอินโขํงที่มักจะทําสมาธิกํอนที่จะวาดภาพ โดยได๎ยกตัวอยํางสมเด็จ

พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่ทรงเลําวํา มีนิสัยไมํชอบรับแขก ต๎องการอยูํ

คนเดียวเงียบๆภายในกุฏิ จึงมักปิดประตูใสํกุญแจข๎างนอก เมื่อเวลาไปไหนก็ปีนออกทางหน๎าตําง ด๎วย

เกรงวําเมื่อมีคนมาเยี่ยมมากๆ จะทําลายสมาธิการทํางาน ในระหวํางที่อยูํคนเดียวนั้น จะใช๎สมาธินึก

แบบรํางสําหรับเขียนที่ผนังพระอุโบสถหรืออาคารอ่ืนๆ  

 Florence (2006) ศิลปินที่ได๎รับรางวัลในระดับสากลได๎ศึกษาการทําสมาธิและได๎เขียน

บทความอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางศิลปะและสมาธิที่ค๎นพบได๎ระหวํางการสร๎างงานศิลปะซึ่งสมาธิ

นั้นเกิดขึ้นผํานทางการวาดเขียน  สมาธิและศิลปะนั้นคือสิ่งเดียวกัน การทํางานศิลปะคือการทําสมาธิ

อยํางแท๎จริง 

 John (2013) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการศึกษาสุขภาพจิต ได๎ทําการเขียนบทความจากการค๎นคว๎า

ด๎านการสอนสมาธิ พบวําการปฏิบัติสมาธิ ชํวยเพ่ิมอัตราการสําเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษาพบวํา

สมาธิทําให๎นักเรียนมีศักยภาพทางการเรียนรู๎ , เป็นประโยชน์ตํอสังคมโดยรวม และชํวยลด

ความเครียดให๎กับนักเรียนในเขตเมืองได๎เป็นอยํางดี 

 Daniel (2012) ผู๎อํานวยการศูนย์การแพทย์ Jefferson-Myrna Brind ได๎ค๎นพบวําการทํา

สมาธิด๎วยศิลปะบําบัด ยังสามารถเปลี่ยนระบบการทํางานของสมองและลดความวิตกกังวลในตัว

ผู๎ปุวยโรคมะเร็งได๎อีกด๎วย  

 Peterson (2015) นักจิตวิทยาบําบัด ได๎เขียนบทความเรื่องกิจกรรมสมาธิและการผํอนคลาย

ของเด็ก โดยสร๎างกิจกรรมตํางๆให๎เด็กได๎มีความสุขจากธรรมชาติ เชํน กิจกรรมศิลปะการวาดถุงก๎อน

กรวด, การใช๎ก๎อนหินและดอกไม๎ในการสร๎างกิจกรรมตํางๆให๎เด็กเกิดจินตนาการและสมาธิในการอยูํ

กับกิจกรรม ผลที่ได๎นอกจากเด็กจะมีสมาธิมากขึ้น ยังได๎เรียนรู๎เทคนิคการผํอนคลายจิตใจและการ

รับมือกับความเครียด 

 ชนิสา อรรถจินดา (2549) นักวิชาการทางศิลปะและนักเขียนที่มีชื่อเสียง ได๎กลําวไว๎วํา  

ในระยะเวลา 7 ปีตนได๎มีโอกาสฝึกสมาธิ เมื่อหันมาวาดภาพระบายสีจึงพบวํา การวาดภาพระบายสี

ทําให๎เกิดการสับเปลี่ยนสภาวะจิตไปสูํการปฏิบัติสมาธิ จึงอาจกลําวได๎วํา การวาดภาพระบายสีเป็น

การฝึกปฏิบัติสมาธิในรูปแบบหนึ่ง ตนเองจึงอาศัยการวาดภาพระบายสีเป็นสํวนหนึ่งของการฝึก
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ปฏิบัติสมาธิ  ผลการวิจัยและประสบการณ์ตํางๆของผู๎ศึกษาสมาธิจะเห็นได๎วํา การทําสมาธิกําหนด

สติกํอนการสร๎างงานศิลปะนั้น ชํวยพัฒนาด๎านทักษะทางกาย และพัฒนาจิตใจให๎ดีขึ้นได๎ 

 

ตารางท่ี  1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิตามหลักกายานุปัสสนากับการวาดลายไทย                                

 

 จากตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางสมาธิตามหลักกายานุปัสสนากับการวาดลาย

ไทย สามารถสรุปได๎วํา การวาดภาพลายไทยเป็นการฝึกกายานุปัสสนา 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องพบวํา เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  เป็นวัย

ที่มีพัฒนาการทางทักษะการวาดที่ดี สามารถวาดภาพเหมือนจริงได๎ แตํมีสภาพจิตใจว๎าวุํนและอารมณ์

รุนแรงแปรปรวนไมํคงที่ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรํางกายและสภาพสังคม  ดังนั้นการนํา

สมาธิตามหลักกายานุปัสสนา คือการตามดูรู๎กายในอิริยาบถตํางๆของการทํางาน เข๎ามาใช๎ในการวาด

ลายไทย จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความพร๎อมในการทํางาน ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีสติสัมปชัญญะและ

สามารถพัฒนาทักษะทางการวาดให๎นิ่งขึ้นได๎ 

วิเคราะห์รูปแบบสมาธิ                             

ตามหลักกายานุปัสสนา 

วิเคราะห์รูปแบบของ 

การวาดลายไทย 

1. การฝึกสติตามหลักกายานุปัสสนาคือ การฝึก

ตามดูรู๎กายขณะเคลื่อนไหวทุกขณะ 

1. การวาดลายไทยต๎องใช๎จิตตามดูเส๎น 

มีสติขณะการเคลื่อนไหวของมือ เป็นการ

ทํางานรํวมกันระหวํางประสาทสัมผัส

ตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งตากับมือและ

การเคลื่อนไหว 

2. การฝึกสติตามหลักกายานุปัสสนาคือ การฝึก

สติทุกขณะจิต 

2. การวาดลายไทยต๎องใช๎สติระหวําง

การเขียนตลอดการทํางาน  

3. กายานุปัสสนามีประโยชน์ตํอการทํางาน เมื่อ

จิตใจสงบรู๎การเคลื่อนไหวจะสามารถพัฒนางาน

ให๎มีประสิทธิภาพ 

3. การวาดลายไทยให๎เกิดประสิทธิภาพ 

จําเป็นต๎องมีความสงบ จดจํออยูํกับเส๎น 

จะทําให๎เส๎นที่วาด มีคุณภาพ 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ศุภชัย นทีตานนท์ (2549) ได๎ศึกษาการเรียนการสอนศิลปะไทย ระดับปริญญาตรี ใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุํมตัวอยํางของการวิจัยครั้งนี้คืออาจารย์

ผู๎สอนจํานวน 17 คนและนักศึกษาจํานวน  248 คน ในหลักสูตรศิลปะไทย ระดับปริญญาตรี 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสร๎าง ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎เรียนควรเห็นความสําคัญและคุณคําในงานศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติ 2) ผู๎สอนควรมีทักษะด๎านศิลปะไทยโดยตรง 3) วัตถุประสงค์ของการสอนเพ่ือตระหนักและเห็น

คุณคําของศิลปะไทย 4)เนื้อหาควรเกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปะไทย 5) สิ่งแวดล๎อมควรมี

หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ 6) การดําเนินการสอนควรมีการสาธิตและกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนการ

สอน 7) กิจกรรมเสริมทักษะควรให๎ผู๎เรียนออกแบบโครงการ 8) การวัดประเมินผลด๎านความรู๎ ผู๎เรียน

ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะไทย 9) การวัดและประเมินผลด๎านทักษะ ผู๎เรียน

ควรมีประสิทธิภาพในการทํางาน 10) ด๎านการวัดและประเมินผลด๎านทัศนคติ ผู๎ เรียนควรเห็นคุณคํา

ในศิลปะไทย 11) ด๎านการวิเคราะห์ผล ควรมีการแจ๎งเกณฑ์การประเมินให๎ผู๎เรียนได๎ทราบลํวงหน๎า  

12) ด๎านการวิพากษ์วิจารณ์ ควรมีการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานผู๎เรียนเพ่ือปรับปรุงให๎เกิดการพัฒนา

มากขึ้น 

 วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน (2543) ได๎ศึกษาการฝึกสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่มีตํอเชาวน์

อารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการฝึก สมาธิตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่มีตํอเชาวน์อารมณ์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก รูปแบบการทดลอง คือ แบบสองกลุํมวัดกํอนและ

หลังการทดลอง กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จํานวน 34 

ครั้ง ผลการวิจัยพบวํา (1) หลังการทดลอง นักเรียนที่ได๎รับการฝึกสมาชิกตามแนวสติปัฏฐาน 4 มี

คะแนนเชาวน์อารมณ์เพ่ิมสูงขึ้นกวํากํอนได๎รับการฝึกสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน 4 (2) หลังการทดลอง 

นักเรียนที่ได๎รับการฝึกสมาชิกตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในกลุํมทดลองมีคะแนนเชาวน์อารมณ์เพ่ิมสูงขึ้น

กวํานักเรียนที่ไมํได๎รับการ ฝึกสมาชิกตามแนวสติปัฏฐาน 4  
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 ณัฎฐา แกํนจันทร์ (2551) ได๎ศึกษาการเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุํนด๎วยสมาธิ โดยศึกษา

กรณีศึกษาจากเด็กวัยรุํนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ  โดยวิธีการดําเนินการวิจัยนี้ แบํง

ออกเป็น 2 สํวน สํวนแรกคือการสัมภาษณ์ ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสพระอารามหลวง วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ 

กทม. คือ พระครูพิศาลสังฆพินิต ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดปากน้ํา และ ผู๎บรรยายและผู๎ฝึกปฏิบัติสมาธิแกํชี

พราหมณ์ วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ  สํวนที่ 2ศึกษาจากเด็กวัยรุํนเพศหญิงอายุตั้งแตํ 15-24 ปี จํานวน 

100 คน  ผลจากการวิจัยพบวํา การฝึกสมาธิทําให๎วัยรุํนมีคุณธรรมทั้งทางด๎านจิตใจและพฤติกรรม

มากขึ้นมีการปฏิบัติธรรมชํวยปลูกฝังให๎วัยรุํนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุํน

ไปในทางท่ีดีขึ้น  

 ฌานตา  พันธุมะบํารุง (2551) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ : 

กรณีศึกษา  วัดพุทธบูชาและวัดธรรมมงคลฯ โดยสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  เป็นการ

เปรียบเทียบหลักสูตรการเรียนการสอนครูสมาธิ  การศึกษาวิจัยทางภาคสนามโดยการแจก

แบบสอบถามจากผู๎ที่มาเรียนทางหลักสูตรครูสมาธิจากทั้งสองวัดคือ วัดพุทธบูชาและวัดธรรมมงคล 

ในหลักสูตรครูสมาธิ 6 เดือน แบํงเป็น 3 เทอม เทอมละ 40 วัน โดยได๎การศึกษาจากผู๎ที่เข๎ามาเรียน

ในหลักสูตรครูสมาธิที่วัดพุทธบูชาจํานวน 100 คน และวัดธรรมมงคลจํานวน 100 คน การเก็บข๎อมูล

ใช๎แบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบถึงการเรียนการสอน  ผลการศึกษาพบวําการเรียนในหลักสูตรครู

สมาธินั้น  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนได๎ ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา  หลังจากศึกษา

ในหลักสูตรนี้ ผู๎ฝึกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ซึ่งในสํวนหลักสูตรสมาธิของวัดธรรมมงคล

นั้น  สร๎างขึ้นหลายหลักสูตรเพ่ือให๎ผู๎ปฏิบัติสามารถปฏิบัติธรรมได๎ตามจริตของตน  ผลที่ได๎จึงมีความ

หลากหลาย แตกตํางจากหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่เน๎นให๎ผู๎ศึกษามีความเข๎าใจ

เชิงลึกได๎ดี เนื่องจากมีหลักสูตรที่เน๎นกระบวนการฝึกอยํางเป็นขั้นตอน     

 บัวครอง ชัยปราบ (2553) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติ

สอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3โรงเรียนชุมชน

หนองเม็ก  จังหวัดขอนแกํน เพ่ือศึกษาการนําผลการฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติไปพัฒนา

พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม  ของนักเรียนและศึกษาความเชื่อ ความศรัทธาตํอการฝึกปฏิบัติ

สมาธิตามหลักอานาปานสติของนักเรียน  ผลการวิจัยพบวํา การฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติเป็น

แนวทางหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให๎มีสติมั่นคงไมํหวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบ 

เพราะมีหลักในการควบคุมจิตใจและยังเป็นการจัดระเบียบความคิดของตนเอง สามารถนําใช๎ในการ
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ดํารงชีวิต เชํน การศึกษา การทํางาน และการตัดสินใจปัญหาตํางๆ เป็นต๎น ทําให๎นักเรียนมีบทบาท

สําคัญในการเรียนรู๎ทั้งทางรํางกายสติปัญญา อารมณ์ ซึ่งเน๎นให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ

สิ่งแวดล๎อม โดยภาพรวม การจัดกิจกรรมด๎วยวิธีดังกลําวทําให๎นักเรียนมีโอกาสสร๎างองค์ความรู๎ด๎วย

ตนเอง 

 กิมยานนท์ วังคะฮาต (2554) ได๎ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะ

การเขียนลายไทย และความพึงพอใจที่มีตํอการเรียนวิชาศิลปะไทย1 ระหวํางนักเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนตํางกัน (เกํง ปานกลาง และอํอน) เมื่อได๎รับการสอนโดยใช๎แบบฝึกทักษะ

การเขียนลายไทยพ้ืนฐานรํวมกับเทคนิคการเรียนรู๎แบบรํวมมือ กลุํม  ตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 /4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2554  จํานวน 36 คน 

ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1)

แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานจํานวน 10 ชุด 2) แบบวัดความคิดสร๎างสรรค์ทาง ศิลปะ 3) 

แบบวัดทักษะการเขียนลายไทย 4) แบบวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวํา จากการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหุคูณทางเดียว พบวํานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถทางการเรียน สูง 

ปานกลาง ต่ํา เมื่อเรียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทย พ้ืนฐาน เรื่องการเขียนลายกระจังและ

ลายกระหนกรํวมกับการเรียนแบบรํวมมือ มีคําเฉลี่ยความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะ  ทักษะการเขียน

ลายไทย และความพึงพอใจ มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และผลจากการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถทางการ 

เรียน สูง ปานกลาง และต่ํา เมื่อเรียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน เรื่องการเขียน

ลายกระจังและลาย กระหนกรํวมกับเทคนิคการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะ 

ทักษะการเขียนลายไทย แตกตํางกันอยํางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สํวนความพึงพอใจตํอ

กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยแบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานรํวมกับ การเรียนแบบรํวมมือ ของ

นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง สถิติ 

 รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2554) การนําเสนอแนวทางการสอนศิลปะไทยในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต๎น ตามความคิดของผู๎ เชี่ยวชาญ กลุํมตัวอยํางที่ ใช๎ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครูศิลปะที่มี

ประสบการณ์การสอนศิลปะไทย 5 ปีจํานวน 32 ทําน ผู๎มีความเชี่ยวชาญในด๎านศิลปะไทย จํานวน  

10 ทําน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตกิจกรรมการ

สอนสําหรับครูศิลปะ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย สําหรับผู๎เชี่ยวชาญในด๎านศิลปะไทย ผลการวิจัย
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พบวํา ด๎านการกําหนดจุดประสงค์ นักเรียนควรสามารถอธิบายคุณคําในงานศิลปะไทยได๎และเสนอให๎

สอนครบตามทฤษฎี DBAE สํวนผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยเสนอให๎นักเรียนรู๎ที่มาและแนวทางในการ

อนุรักษ์ศิลปะไทย  ด๎านการกําหนดเนื้อหา ควรระบุแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะไทย ในการสอน

ปฏิบัติทั้งครูศิลปศึกษาและผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยเสนอให๎เน๎นการสอนกระบวนการเขียนลายไทย 

ด๎านการจัดกิจกรรมการสอน ควรคํานึงถึงพัฒนาการตามวัยเป็นสําคัญและเสนอให๎สอนภาคทฤษฎี

โดยการบรรยายในพิพิธภัณฑ์  สํวนผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยเสนอ ให๎สอนโดยการแนะนํารายบุคคล 

ด๎านการใช๎สื่อการสอน ควรใช๎ผลงานจริงในการสอน สํวนผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยเสนอให๎ไปดูตาม

โบราณสถาน  ด๎านการประเมิน ควรประเมินกํอนระหวํางและหลังการเรียนทุกครั้ง สํวนผู๎เชี่ยวชาญ

เสนอให๎ประเมินทั้งกระบวนการทํางาน ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการวิจัย ครูควรสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จัก

การนําทรัพยากรในท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ศิลปะไทย 

 พีรวัส นาคประสงค์ (2548) ได๎ศึกษาผลการใช๎ศิลปะประกอบบทเรียนเพ่ือเพ่ิมความใสํใจตํอ

การเรียนของเด็กสมาธิสั้น โดยศึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาด๎านสมาธิสั้น เพศชายอายุ 6 ขวบ ที่เข๎ารับ

บริการเตรียมความพร๎อม ศูนย์การศึกษาพิเศษสํวนกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2548 จํานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1. แบบบันทึกพฤติกรรมความใสํใจตํอการเรียน 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยบันทึกเวลาการเกิด

พฤติกรรม และนําข๎อมูลมาวิเคราะห์ หาคําเฉลี่ยและคําร๎อยละ แล๎วนําเสนอข๎อมูลในรูปตารางและ

แผนภูมิแทํงและกราฟเส๎นประกอบคําบรรยาย ผลการวิจัยพบวํา เด็กสมาธิสั้น มีพฤติกรรมความใสํใจ

เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นเมื่อมีการใช๎กิจกรรมศิลปะประกอบบทเรียน และเมื่อถอดถอนกิจกรรม

ศิลปะประกอบบทเรียน พบวําพฤติกรรมความใสํใจตํอการเรียนคณิตศาสตร์ยังมีความคงทนอยูํ 

 สการินทร์  บุตรโพธิ์ กฤษณา  สมะวรรธนะ และ ประสพสุข  ฤทธิเดช (2555) ได๎พัฒนาการ

จัดประสบการณ์โดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์เพ่ือเสริมสร๎างสมาธิ สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ที่

ได๎รับจากการจัดกิจกรรมตามพฤติกรรม จําแนกเป็น  5 ด๎าน  ได๎แกํ ด๎าน ความสนใจ  ด๎านความ

กระตือรือร๎น ด๎านความอดทน ด๎านความพยายามและด๎านความมีวินัย  กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัย

ครั้งนี้  เป็นเด็กปฐมวัย  ที่กําลังศึกษาอยูํในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน

เทศบาลบูรพาพิทยาคาร อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  จํานวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช๎คือ

แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์  เพ่ือเสริมสร๎างสมาธิ 5 ด๎าน จํานวน 30 แผนและ
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บันทึกภาพการสังเกตพฤติกรรมแบบประเมินพฤติกรรมการมีสมาธิ ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการ

จัดกิจกรรม โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1. การจัดประสบการณ์โดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์เพ่ือเสริมสร๎างสมาธิสําหรับเด็ก

ปฐมวัยชั้น ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว๎   2. การจัดประสบการณ์กิจกรรม

ศิลปะสร๎างสรรค์เพ่ือเสริมสร๎างสมาธิเด็กปฐมวัยชั้นปีที่3  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ทําให๎เด็ก

มีสมาธิเพิ่มข้ึน  3. เด็กปฐมวัยชั้นปีที่3  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  พฤติกรรมการจัดกิจกรรม

ศิลปะสร๎างสรรค์เพ่ือเสริมสร๎างสมาธิ เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โดยรวมและรายด๎านทั้ง 5 ด๎าน  อยูํใน

ระดับดี  (X =  2.66)  โดยสรุป การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ เพ่ือ

เสริมสร๎างสมาธิ  สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเหมาะสม  สามารถนําไปจัดการเรียน

การสอนเพ่ือเสริมสร๎างสมาธิให๎ดีขึ้น ดังนั้น จึงควรสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูนําไปใช๎ในการเรียนการ

สอนตํอไป   

 5.2 งานวิจัยตํางประเทศ 

 Su-Lien (2010) ได๎ทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยทําการวิจัยเรื่องการทําสมาธิตาม

หลักพระพุทธศาสนาที่มีผลตํอการทํางานศิลปะ โดยศึกษาผลของการทําสมาธิตามหลัก

พระพุทธศาสนาที่มีผลตํอการทํางานศิลปะ งานวิจัยครั้งนี้ ได๎แสดงให๎เห็นถึงผลกระทบของการฝึก

สมาธิตํอการทํางานศิลปะ โดยมีสมมุติฐานเบื้องต๎นคือ การนั่งสมาธิสามารถพัฒนาความสามารถใน

การสร๎างสรรค์งานศิลปะ โดยทําให๎ผู๎ปฏิบัติสามารถข๎ามพ๎นขีดจํากัดของความรู๎สึกและจิตสํานึก 

สามารถตระหนักถึงความสัมพันธ์ของความวํางในจิตที่จะปลดปลํอยออกจากทัศนคติเกําๆ และ

สิ่งแวดล๎อมเดิมๆ ที่จํากัดความคิดสร๎างสรรค์ของศิลปินเอาไว๎ เนื่องจากงานวิจัยนี้มุํงเน๎นไปที่วิธีการใน

การพัฒนาศิลปินผู๎วิจัยได๎ทําการทดลองกับตนเองเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใช๎แบบจําลอง 2 แบบใน

การทดสอบแล๎วจึงนํามาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความตํางกัน วิธีปฏิบัติแรกคือการนั่งทํางาน

ในสตูดิโอ แบบที่ 2 คือการนั่งทําสมาธิตามแบบพุทธศาสนากํอนจะเริ่มทํางานศิลปะ หลังจากทดลอง

เป็นระยะเวลา 3 ปี แตํละวิธีได๎แสดงออกมาอยํางชัดเจน ดังนี้  ในปีที่  1 ผู๎ วิ จั ย ได๎ เปรียบเทียบวิ ธี

ปฏิบัติงานในสตูดิโอกับการทํางานศิลปะหลังจากทําสมาธิแล๎ว ในปีที่ 2 ผู๎วิจัยได๎เปรียบเทียบวิธี

ปฏิบัติงานในสตูดิโอกับการกราบพระท่ีพุทธคยาและปฏิบัติสมาธิกํอนที่จะทํางานศิลปะ 
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ในปีที่ 3 ผู๎วิจัยได๎เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติงานในสตูดิโอกับการฝึกสมาธิเป็นเวลา 1 เดือนเต็มที่ประเทศ

ไต๎หวันกํอนที่จะทํางานศิลปะ 

         เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย ผลที่ได๎ตํางกันโดยสิ้นเชิง สําหรับการทําสมาธิ โดยมุํงเน๎นที่ลมหายใจ ทํา

ให๎จิตใจและรํางกายผสานกัน รํางกายผํอนคลายมีแรงและอิสระ เมื่อได๎ทํางานศิลปะหลังจากนั่งสมาธิ

แล๎วการทํางานนั้นเกิดขึ้นอยํางอัตโนมัติจากการรับรู๎ทางจิตใจ  สําหรับการฝึกที่สตูดิโอ ทําให๎เกิด

ความขัดแย๎งกันของรํางกายและจิตใจซึ่งเห็นได๎ชัดหลังจากจบการทํางานที่สตูดิโอ ผู๎วิจัยจะรู๎สึกอํอน

ล๎า แตํที่แยํกวําคืองานศิลปะที่สร๎างขึ้นเต็มไปด๎วยข๎อจํากัดทางคุณภาพ อยํางไรก็ตามสามารถสรุปได๎

วําประสบการณ์ในการทําสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนากํอนเริ่มทํางานศิลปะนั้น สามารถทําให๎

รํางกายและจิตใจผสานเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสําหรับผู๎วิจัยนั้น การค๎นพบนี้สามารถสร๎างงานศิลปะ

ได๎เป็นอิสระจากความคิดท่ีวํางเปลํา 

 Barnes (2003)  ได๎รํวมกันทําการวิจัย โดยศึกษากลุํมตัวอยํางเด็กวัยรุํนอเมริกันจํานวน 45 

คน  ที่มีอายุ 15-18 ปี กลุํมทดลองต๎องเป็นผู๎มีความดันปรกติ โดยผู๎ศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล

ของการลดความเครียดผํานโปรแกรมสมาธิ โดยต๎องกลับไปนั่งที่บ๎าน และที่โรงเรียน อยํางละ 15 

นาทีทุกวัน ตลอด 4 เดือน โดยนําผลการละเมิดกฎของโรงเรียนมาเปรียบเทียบกํอนและหลังการ

ทดลอง พบวํา โปรแกรมการทําสมาธินี้มีผลตํอการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ตํอโรงเรียนอยํางมาก  

เด็กนักเรียนวัยรุํนอเมริกันเริ่มปฏิบัติตามกฎตํางๆในโรงเรียนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มี

การควบคุมโดยทั่วไป การค๎นพบนี้แสดงให๎เห็นวําโปรแกรมการนําสมาธิมาใช๎ดําเนินการในโรงเรียน

สามารถให๎ผลที่เป็นประโยชน์ ชํวยลดการการละเมิดกฎในเด็กวัยรุํนอเมริกันและแอฟริกันได๎ 

เป็นอยํางดี        

 Stefanie (2002) ได๎ทํางานวิจัยโดยนําเอาศิลปะมาใช๎กับเด็กชายสมาธิสั้น ที่มาจาก

ครอบครัวที่มีปัญหาการอยําร๎างกัน  โดยเวิร์คแมน ได๎นํากิจกรรมศิลปะแบบตํางๆหลายประเภท อาทิ

เชํน กิจกรรมศิลปะแบบประติมากรรมการปั้น  กิจกรรมการแกะสลักลวดลายตํางๆ และกิจกรรมใน

รูปแบบของดนตรีเพ่ือผํอนคลายจิตใจของเด็ก โดยในระหวํางระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม มีการ

ติดตามพัฒนาการของเด็กอยูํตลอดระหวํางการเข๎ารํวมกิจกรรม โดยในระยะเวลา 1 สัปดาห์จะมีการ

ติดตามผลพัฒนาการทางกายและจิตใจ หลังจากนั้นจึงให๎คําแนะนํากับผู๎ปกครองของเด็กเป็นระยะ 

ผลวิจัยพบวํา การนําเอาศิลปะมาใช๎บําบัดอาการสมาธิสั้นนี้ ได๎ผลเป็นที่ประจักษ์วํา เด็กสมาธิสั้นมี

อาการหุนหันพลันแลํนลดน๎อยลง มีสมาธิจดจํอกับงานที่ทําได๎มากยิ่งขึ้น 
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 Black (2009) กลุํมอาจารย์ผู๎สอนวิชาแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได๎ทบทวนงานวิจัย

จากการฝึกสมาธิให๎กับกรณีศึกษาทั้ง 16  คน ในชํวงปี 1982-2008 โดยกลุํมตัวอยํางเป็นเด็กและ

วัยรุํนตั้งแตํอายุ  6 – 18 ปี ที่มีความบกพรํองทางด๎านจิตใจและรํางกาย เชํนเป็นผู๎มีความดันในเลือด

สูง เป็นโรคสมาธิสั้นและบกพรํองทางการเรียนรู๎ พบวําการนั่งสมาธิสามารถพัฒนาพฤติกรรมในหมูํ

เยาวชนได๎ การนั่งสมาธิดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่ดีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคทางสรีระ โรคที่

เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมในหมูํเด็ก เนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ย่ําแยํ  มันเป็นสิ่งจําเป็นที่

จะต๎องมีการทําการวิจัยเพ่ือให๎เราเข๎าใจถึงการนั่งสมาธิเพ่ือพัฒนาเด็ก และในอนาคต เราจะสามารถ

ใช๎สมาธิเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาพฤติกรรมของเยาวชนรุํนตํอไปได๎ 

 Black (2009) ได๎ทําการศึกษาเรื่องการนําศิลปะมาประยุกต์ใช๎กับเด็กหญิงสมาธิสั้น  

ผลการวิจัยบํงชี้ให๎เห็นประโยชน์ของการนําสมาธิไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดย

ทําการศึกษากับเด็กหญิงสมาธิสั้นอายุ 10 ขวบและมารดาของตน โดยฝึกสอนเทคนิคตํางๆทางศิลปะ

ให๎กับมารดาของเธอ เพื่อนําไปสอนลูกท่ีสมาธิสั้น ผลของกิจกรรมทางศิลปะ สํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการ

ดีขึ้น เด็กสมาธิสั้นมีความภาคภูมิใจในตนเอง กล๎าแสดงออกทางศิลปะได๎ดีขึ้น ผลการวิจัยนี้จึงบํง

ชี้ให๎เห็นประโยชน์ของการนําสมาธิไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 

 Klatt (2013) ได๎ทําการศึกษาความเป็นไปได๎ของโปรแกรมการทําสมาธิตลอด 8 อาทิตย์ ชื่อ

วํา Move – Into – Learning ที่นําไปใช๎กับห๎องเรียน 2 ห๎องของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน

โรงเรียนประถมตามชนบท โปรแกรมนี้จะใช๎เวลา 45 นาทีตํออาทิตย์ โดยมีผู๎ฝึกสอนจากภายนอกเป็น

ผู๎ดูแล โดยมีการใช๎กิจกรรมสมาธิ, โยคะ และการวาดภาพศิลปะในการเรียนการสอน หลังจากผํานไป 

8 อาทิตย์ สามารถสังเกตผลได๎อยํางชัดเจนวําอาการสมาธิสั้นและอยูํไมํสุขลดลงเป็นอยํางมาก  

ซึ่งหลังจากจบโครงการพบวํา นักเรียนยังคงมีพัฒนาการในการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา การเรียนการสอนลายไทยนั้นเป็นสิ่ง

สําคัญ เนื่องจากลายไทยคือศิลปะที่สะท๎อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และมีความละเอียดอํอน   

ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ให๎ความสําคัญกับการเรียนศิลปะ

ไทยในเด็กมัธยมศึกษาตอนต๎นวํา ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจภูมิปัญญาไทยและทัศนศิลป์ของไทย โดยเด็กในชํวง

มัธยมศึกษาตอนต๎นนั้นเป็นวัยที่มีทักษะการเขียนที่ดี  วาดภาพเหมือนจริงได๎ จึงสามารถเรียนลายไทย

ได๎ แตํมีสภาพจิตใจว๎าวุํนและอารมณ์รุนแรงแปรปรวนไมํคงที่ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ

รํางกายและสภาพสังคม   



 

 

50 

 การฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา คือการตามดูรู๎กายในอิริยาบถตํางๆของการทํางานจึงมี

ความสัมพันธ์กับการเรียนลายไทยที่ต๎องใช๎ความละเอียดอํอนในการทํางาน ผู๎ เรียนจะต๎องมี

สติสัมปชัญญะในการควบคุมมือเพ่ือให๎การวาดนิ่งขึ้น โดยมีเอกสารและงานวิจัยตํางๆชี้ให๎เห็นความ

เป็นไปได๎ในการใช๎สมาธิพัฒนาศิลปะ ยกตัวอยํางเชํน  Su-Lien ได๎ทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

โดยศึกษาผลของการทําสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีผลตํอการทํางานศิลปะ โดยได๎ทําการ

ทดลองกับตนเองเป็นระยะเวลา 3 ปี และนําผลระหวํางการสร๎างงานศิลปะในสตูดิโอ กับการนั่งสมาธิ

กํอนสร๎างงานศิลปะมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลที่ได๎นั้น ผู๎วิจัยได๎กลําวไว๎วํา ผลของการทําสมาธิตามหลัก

พระพุทธศาสนามีผลตํอกระบวนการทํางานศิลปะที่ดีมากกวําการสร๎างงานศิลปะในสตูดิโอ ทําให๎

ผู๎วิจัยมีความสุขในการทํางานและงานศิลปะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นการนํากิจกรรมการฝึกสมาธิ ด๎วย

หลักกายานุปัสสนา มาพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียน จึงสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนลายไทยได๎ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

          การวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรม

การฝึกสมาธิ ด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีลําดับขั้นตอนใน

การดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 2. การกําหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย 

 3. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  

     4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  

     5. การเก็บรวมรวมข๎อมูล 

     6. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

     7. สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 

     8. การสรุป การอภิปราย และการรายงานผลการวิจัย 

 ในการศึกษาดังกลําวจะมีรายละเอียดในแตํละขั้นตอนดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย 

บทความและอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องทั้งในและตํางประเทศ ดังนี้ 

 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา รวมทั้งคุณคําและความสําคัญของลายไทยและศิลปะไทย  

 2. ศึกษาเรื่องสมาธิ องค์ประกอบของสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา 

 3. ศึกษารูปแบบการสอนแบบตํางๆ ทั้งรูปแบบการสอนศิลปะและรูปแบบการสอนวาด 

ลายไทย 

 4. ศึกษาข๎อมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการ

เรียนรู๎ด๎านทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 5. ศึกษาพัฒนาการของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ทั้งพัฒนาการทางกาย, ทาง

สติปัญญา,ทางอารมณ์, ทางสังคมและทางการเรียนรู๎ศิลปะ 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึก

สมาธิ ด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้

ได๎แกํอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัย , อาจารย์ผู๎สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ศิลปินที่ทํางานด๎าน

จิตรกรรมไทย พระครูสอนกรรมฐานและผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนและการประเมินผลทางศิลปศึกษา 

 กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้  ใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยแบํงเป็น 6 กลุํม ได๎แก ํ

  1. อาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัย ในรายวิชาด๎านศิลปะไทย จํานวน 5 คน 

โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก 

ดังนี้ 

  - เป็นอาจารย์ผู๎สอนในด๎านวิชาศิลปะไทย   

  - มีประสบการณ์การสอนศิลปะในระดับปริญญาตรีอยํางน๎อย 5 ปี 

         2. อาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํม

ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 

  - เป็นอาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่สอนด๎านศิลปะไทย 

  - มีประสบการณ์การสอนศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษา อยํางน๎อย 5 ปี 

         3. ศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมไทย จํานวน 5 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 

  - เป็นศิลปินที่ทํางานด๎านจิตรกรรมไทย อยํางน๎อย 5 ปี 

 - มีประสบการณ์การแสดงงานจิตรกรรมไทยมาแล๎ว 

  4. เป็นพระครูกรรมฐานผู๎สอนสมาธิ จํานวน 3 องค ์

  - มีประสบการณ์การสอนสมาธิ อยํางน๎อย 5 ปี 

         5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนและการประเมินผลทางศิลปศึกษา ให๎ความเห็นและ

ข๎อเสนอแนะในการสร๎างแบบการสอน จํานวน 6 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 

  - เป็นอาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัย มัธยมและพระภิกษุสอนกรรมฐาน 

  - มีประสบการณ์ด๎านการสอนและการประเมินผล อยํางน๎อย 5 ปี 
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  6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 15 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํม

ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 

  - เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ประกอบด๎วยเครื่องมือดังนี้ 

 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร๎างสําหรับศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในระดับ

มหาวิทยาลัย  และสําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยโครงสร๎างของคําถามสําหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยและครูระดับมัธยมศึกษาจะมีลักษณะเหมือนกัน แตํความละเอียดของคําถามจะมีความ

แตกตํางกัน 

 แบบสัมภาษณ์แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) ประกอบไปด๎วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การสอน 

  ตอนที่ 2 ข๎อมูลความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนวาดลายไทย โดยใช๎รูปแบบกึ่งมี

โครงสร๎าง ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open - Ended Form) เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับแนว

ทางการสอน มีวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหาการสอน วิธีการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล  

  ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย 

โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ ด๎วยหลักกายานุปัสสนา โดยใช๎ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open - 

Ended Form) 

 2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร๎าง สําหรับศึกษาความคิดเห็นของศิลปินที่ทํางาน             

ศิลปะไทย 

 แบบสัมภาษณ์แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) ประกอบไปด๎วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณใ์นการทํางานศิลปะไทย 
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  ตอนที่ 2 ข๎อมูลความเห็นเกี่ยวกับการวาดลายไทย โดยใช๎รูปแบบกึ่งมีโครงสร๎าง 

ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open - Ended Form) เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับวิธีการทํางานศิลปะ

ไทย  การนําสมาธิมาใช๎ในการทํางาน การถํายทอดความรู๎ในการทํางาน 

  ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย สําหรับ

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยใช๎ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open - Ended 

Form) 

 3. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการสําหรับศึกษาความคิดเห็นของพระครูสอนกรรมฐาน   

 แบบสัมภาษณ์แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) ประกอบไปด๎วย อายุ วุฒิการศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การสอนสมาธิ วิชาที่สอน 

  ตอนที่ 2 ข๎อมูลความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสอนกายานุปัสสนา โดยใช๎รูปแบบกึ่ง

มีโครงสร๎าง ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open ended Form) เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับแนว

ทางการสอนสมาธิ  มีวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหาการสอน วิธีการสอน สื่อการสอนการวัด

ประเมินผล  และสอบถามความสัมพันธ์ระหวํางสมาธิกับการวาดลายไทย 

  ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับการนําหลักกายานุปัสสนา มาใช๎รํวมกับการสอน

ลายไทยให๎นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  โดยใช๎ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open 

ended Form) 

 4. แบบสังเกตกิจกรรมการสอนเพ่ือการวิจัย (สําหรับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยและ

สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ) โดยใช๎รูปแบบกึ่งมีโครงสร๎าง แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

การสอนลายไทย โดยการสังเกตจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยและ

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา   โดยเนื้อหาของการสังเกตประกอบด๎วย  

  4.1 ความพร๎อมของผู๎ถํายทอด 

  4.1.1 ผู๎ถํายทอด – แผนการสอน, บุคลิกภาพ, สื่อการสอน, อุปกรณ์การเรียน  

  4.1.2 ผู๎รับการถํายทอด – การเตรียมอุปกรณ์การเรียน, ความสนใจในการเรียน,                      

  4.1.3 การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม – สภาพทั่วไปของห๎อง, ขนาด, สัดสํวน 
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  4.2 กระบวนการถํายทอด 

  4.2.1  ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน  

  4.2.2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) – เทคนิควิธีการสอน, การจัดกิจกรรม

การสอน, อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน                   

  4.2.3  ขั้นสรุปและวัดผล 

  4.3 การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 

  4.4 การแสดงออกของผู๎เรียน 

  4.5 อ่ืนๆ (เชํนการกระตุ๎นเด็ก ให๎รางวัล, ทัศนคติของผู๎เรียนและผู๎สอน เป็นต๎น) 

 5. แบบสังเกตกิจกรรมการสอนสมาธิ(สําหรับพระครูสอนกรรมฐาน)  โดยใช๎รูปแบบกึ่งมี

โครงสร๎าง  แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสอนสมาธิตามแนวกายานุปัสสนาเพ่ือ

นํามาพัฒนาการวาดลายไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยเนื้อหาของการสังเกต

ประกอบด๎วย  

  5.1 ความพร๎อมของผู๎ถํายทอด 

  5.1.1 ผู๎ถํายทอด – แผนการสอนสมาธิ, บุคลิกภาพ, สื่อการสอนสมาธิ, อุปกรณ์การ

ฝึกสมาธิ 

  5.1.2 ผู๎รับการถํายทอด – การเตรียมตัวในการเรียน, ความสนใจในการเรียน,             

  5.1.3 การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม – สภาพทั่วไปของห๎อง, ขนาด, สัดสํวน, 

การแสดงงานในชั้นเรียน 

  5.2 กระบวนการถํายทอด 

  5.2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน  

  5.2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) – เทคนิควิธีการสอนสมาธิ , การ                   

จัดกจิกรรมการสอนสมาธิ, อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสมาธิ                   

  5.2.3   ขั้นสรุปและวัดผล 

  5.3 การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางพระครูผู๎สอน

กรรมฐานกับผู๎เรียน) 
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  5.4 การแสดงออกของผู๎เรียน 

  5.5 อ่ืนๆ (เชํนการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิ, ทัศนคติของผู๎เรียนและผู๎สอนเป็นต๎น) 

 6. แผนการจัดการเรียนรู๎การวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก                    

กายานุปัสสนา ที่ได๎จากการสังเคราะห์ความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนศิลปะไทยและกายา

นุปัสสนา จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู๎ แตํละแผนประกอบไปด๎วยวัตถุประสงค์การสอน  เนื้อหา

การสอน, กิจกรรมการสอน, สื่อการสอน, การประเมินผล  

 7. แบบทดสอบทักษะการวาดภาพลายไทย เพ่ือใช๎วัดระดับทักษะของผู๎เรียนกํอนเรียน                        

(Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) โดยให๎ผู๎เรียนวาดลายไทยตามที่โจทย์กําหนดให๎ การ

ประเมินผลประเมินจาก 4 ด๎าน ประกอบด๎วยด๎านความสมบูรณ์ของผลงาน , ด๎านความถูกต๎อง

สวยงามของผลงาน, การเก็บรายละเอียดของผลงาน, ด๎านความสะอาดของผลงาน 

 8. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ประกอบด๎วย พฤติกรรมระหวํางเรียน, แบบสังเกต

พฤติกรรมที่แสดงถึงสมาธิ, พฤติกรรมระหวํางวาดลายไทย, แบบสังเกตพัฒนาการในการวาดลายไทย

ของผู๎เรียน ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎เรียน ระหวํางการสอนสมาธิตามแนวกายานุปัสสนาเพ่ือนํามา

พัฒนาการวาดลายไทย 

  8.1 การแสดงออกของผู๎เรียน – การแสดงออกระหวํางการเรียนการสอน, การ

แสดงออกระหวํางการทํางาน 

  8.2 การมีสมาธิ – มีสมาธิระหวํางการเรียน, มีสมาธิระหวํางการทํางาน 

  8.3 พัฒนาการด๎านการวาดลายไทย 

 9. แบบประเมินผลงานนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช๎ประเมินผลงานการวาดลายไทย

ของนักเรียน ประกอบไปด๎วยการประเมิน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความสมบูรณ์ของผลงาน, ด๎านความถูก

ต๎องสวยงามของผลงาน, การเก็บรายละเอียดของผลงาน, ด๎านความสะอาดของผลงาน ซึ่งแตํละด๎าน

มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน 

 10. แบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน มี 2 สํวน ประกอบด๎วยแบบสอบถามทัศนคติของ

ผู๎เรียนแบบปลายเปิด (Open ended) และแบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียนเป็นแบบมาตรสํวน

ประมาณคํา (Rating Scale) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู๎เรียนตํอการจัดการเรียนการสอน

การวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ ด๎วยหลักกายานุปัสสนา ประกอบด๎วย 
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การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

            เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด๎วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ

สังเกตกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ ด๎ วย

หลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นจากเอกสาร งานวิจัยในด๎านตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการสอนการ

สอนวาดลายไทยและการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและดําเนินการ

สร๎างเครื่องมือวิจัย 

 2. ดําเนินการออกแบบและจัดทําเครื่องมือ 

 3. ให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการแก๎ไข 

 4. นําไปตรวจสอบความตรงโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ อันประกอบไปด๎วยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอน

ศิลปศึกษา จํานวน 6 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 

 - เป็นอาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน 

 - พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 1 องค ์

 5. ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของผู๎ทรงคุณวุฒิและให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

 6. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองเพ่ือตรวจสอบความเที่ยง และนํามาปรับปรุง

แก๎ไขให๎เหมาะสม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

 1. ทําการศึกษาข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย บทความ

และอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องทั้งในและตํางประเทศ 

 2. นําเครื่องมือที่ได๎จัดทําขึ้น ไปสอบถามผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 4 กลุํม คือ อาจารย์ผู๎สอนใน

ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน, อาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน, ศิลปินที่

ทํางานจิตรกรรมไทย จํานวน 5 คน, เป็นพระครูสอนกรรมฐาน จํานวน 3 องค ์

 3. นําข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญมาสร๎างรูปแบบการสอน 
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 4. นํารูปแบบการสอนไปตรวจสอบความตรงโดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนลายไทยและกายา

นุปัสสนา  โดยคัดเลือกดังนี้ 

 - เป็นอาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน 

 - พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 1 องค ์

 5. นํารูปแบบการสอนไปใช๎ทดลองสอนโดยใช๎แบบทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) และ                    

หลังเรียน (Post-test), เก็บข๎อมูลจากแบบสังเกตและแบบสอบถามทัศนคติผู๎เรียน 

 6. วิเคราะห์ผลการสอน แล๎วนํามาปรับปรุงรูปแบบการสอนกํอนสรุปผล 

 7. สรุปผลการพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ  

ด๎วยหลักกายานุปัสสนา  

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองมาวิเคราะห์พัฒนาการของผู๎เรียน   

โดยมีการวิเคราะห์ในสํวนตํางๆดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์  

  แบบสัมภาษณ์มี 5 แบบ คือ 

  1.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัย 

          ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกีย่วกับสถานภาพของผู๎ให๎สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แตํละข๎อ 

แล๎วจึงมาหาคําร๎อยละ 

          ตอนที่ 2 เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับแนวทางการสอน มีวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหา

การสอน วิธีการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

  1.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

  ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ให๎สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แตํละข๎อ แล๎ว

จึงมาหาคําร๎อยละ 

  ตอนที่ 2 เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับแนวทางการสอน มีวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหา

การสอน วิธีการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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  1.3 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์ศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมไทย 

  ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ให๎สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แตํละข๎อ แล๎ว

จึงมาหาคําร๎อยละ 

  ตอนที่ 2 เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับวิธีการทํางาน การนําสมาธิมาใช๎ในการทํางาน การ

ถํายทอดความรู๎ในการทํางาน ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบความเรียง 

  1.4 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 

  ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ให๎สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แตํละข๎อ แล๎ว

จึงมาหาคําร๎อยละ 

  ตอนที่ 2 เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับแนวทางการสอน มีวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหา

การสอน วิธีการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

  1.5 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์ (สําหรับผู๎เชี่ยวชาญด๎านการประเมินผล

ทางศิลปศึกษา) 

  ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ให๎สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แตํละข๎อ แล๎ว

จึงมาหาคําร๎อยละ 

  ตอนที่ 2 เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับแนวทางการสอน มีวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหา

การสอน วิธีการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 2. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสังเกต 

  ข๎อมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดย

ใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นเครื่องมือ

สําหรับผู๎วิจัยใช๎บันทึกสิ่งที่ได๎จากการสังเกตตามสภาพความเป็นจริงของการเรียนลายไทยในระดับ

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา ซึ่งเป็นการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม 

ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  และนําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลมาอภิปรายผลในรูปความ

เรียง ได๎แกํ 
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 2.1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสังเกต ประกอบด๎วยข๎อมูลชื่อผู๎สังเกต วันและเวลาที่ทําการ

สังเกต สถานที่ทําการสังเกต ระดับชั้นที่ทําสังเกต และจํานวนผู๎เรียน 

 2.2 เนื้อหาการสังเกต ประกอบด๎วย 

 2.2.1 ความพร๎อมของผู๎ถํายทอด 

  1.  ผู๎ถํายทอด – แผนการสอน, บุคลิกภาพ, สื่อการสอน, อุปกรณ์การเรียนการสอน 

  2.  ผู๎รับการถํายทอด – การเตรียมอุปกรณ,์ ความสนใจในการเรียน,             

  3.  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม – สภาพทั่วไปของห๎อง, ขนาด, สัดสํวน, การ

แสดงงานในชั้นเรียน 

 2.2.2 กระบวนการถํายทอด 

  1.  ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน  

  2.  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) – เทคนิควิธีการสอน, การจัดกิจกรรมการ

สอน, อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน                   

  3.   ขั้นสรุปและวัดผล 

 2.2.3 การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 

 2.2.4 การแสดงออกของผู๎เรียน 

 2.2.5 อ่ืนๆ (เชํนการกระตุ๎นเด็ก ให๎รางวัล, ทัศนคติของผู๎เรียนและผู๎สอน เป็นต๎น) 

 3. การวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เป็นข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 4. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบประเมินผลงานนักเรียน จากการวาดภาพลายไทย โดยใช๎

กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา โดยใช๎เกณฑ์การให๎คะแนน ( Scoring rubrics)  
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เกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการวาดลายไทยที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

รายการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน

ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. ความ

สมบูรณ์ของ

ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยเสร็จสมบูรณ์สวยงาม 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎สมบูรณ์แตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยเสร็จแตํไมํได๎เก็บรายละเอียด 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยใกล๎เสร็จและไมํได๎เก็บรายละเอียด 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํเสร็จ 

2. ความถูกต๎อง

สวยงามของ

ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงามมาก 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงาม 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องเป็นสํวนมาก 

2 = พอใช๎ สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องในบางจุดยังสามารถแก๎ไขได๎

อีก 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํถูกต๎องตามคําสั่งของผู๎สอน 

3. การเก็บ

รายละเอียด

ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎อยํางละเอียดสมบูรณ์ 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดแตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดปานกลาง สามารถเก็บ

รายละเอียดได๎อีกพอสมควร 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยได๎แตํยังเก็บรายละเอียดได๎น๎อย 

1 = ระดับต่ํา ยังไมํได๎เก็บรายละเอียดในการเขียนลายไทย 

4. ความสะอาด 5 = สูงมาก สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดีมาก 
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รายการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน

ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

ของผลงาน 4 = สูง สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดี 

3 = ปานกลาง สามารถรักษาความสะอาดได๎ปานกลาง 

2 = พอใช๎ สามารถรักษาความสะอาดได๎บ๎างแตํไมํมาก 

1 = ระดับต่ํา ไมํสามารถรักษาความสะอาดได๎ 

 

 เกณฑ์การแปลความหมาย 

 การแปลความหมายคะแนนผลงาน มีเกณฑ์พิจารณาคะแนน ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 17 – 20 คะแนน  หมายถึง  ผลงานมีคุณภาพระดับดีมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 13 – 16 คะแนน  หมายถึง  ผลงานมีคุณภาพระดับดี 

  คะแนนเฉลี่ย   8 – 12 คะแนน  หมายถึง  ผลงานมีคุณภาพระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย   4 – 7   คะแนน  หมายถึง  ผลงานมีคุณภาพระดับพอใช๎ 

  คะแนนเฉลี่ย   1 – 3   คะแนน  หมายถึง  ผลงานมีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 

 5. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามทัศนคติ 

                   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทัศนคติของผู๎ เรียนเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา 

(Rating Scale) นํามาวิเคราะห์คําเฉลี่ยหรือคํามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation. S.D.) โดยกําหนดคําระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยได๎กําหนดความหมายไว๎ ดังนี้ 

           ระดับความคิดเห็น 

              มากที่สุด   คําคะแนนเทํากับ 5 

              มาก         คําคะแนนเทํากับ 4 

              ปานกลาง  คําคะแนนเทํากับ 3 

              น๎อย         คําคะแนนเทํากับ 2 

              น๎อยที่สุด   คําคะแนนเทํากับ 1 



 

 

63 

 จากนั้นนําคําเฉลี่ยหรือคํามัชฌิมเลขคณิตที่ได๎มาแปลความหมายและวิเคราะห์ โดยแปล

ความหมายโดยถือเกณฑ์ดังนี้ 

             คําเฉลี่ยระหวําง 

             4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 

    3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 

             2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง 

    1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย 

    1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

           นํามาวิเคราะห์และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียนเป็นแบบปลายเปิด (Open end) ใช๎วิธี

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 

สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 

           1. สูตรการหาคําร๎อยละ 

        คําร๎อยละ  =  จํานวนที่ต๎องการเปรียบเทียบ  x 100 

                                               จํานวนเต็ม 

       

           2.            
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           3.  

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์และอภิปรายผลจากการพัฒนารูปแบบการสอน จาก

ความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ และผลจากการทดลองใช๎สอนที่ประกอบด๎วยการพัฒนาทักษะลายไทยและ

ทัศนคติของนักเรียนตํอแบบการสอน และนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรม

การฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ 

การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึก

สมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบการสอน  โดยนําผลการศึกษาที่ได๎มาใช๎ในการ

สร๎างรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา จากการ

เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการสอนในการวิจัย เพ่ือทําการศึกษาความคิดเห็นจาก

ผู๎เชี่ยวชาญ  ผู๎วิจัยได๎ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ โดยมีกลุํมตัวอยํางทั้ง 4 กลุํม ได๎แกํอาจารย์มหาวิทยาลัย , 

อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ศิลปินที่ทํางานด๎านจิตรกรรมไทย และพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน เมื่อเก็บ

ข๎อมูลสมบูรณ์จึงได๎นําผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการนําคําตอบของแตํละทํานมาจัดเป็น

ตาราง จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลสรุปเป็นประเด็นตํางๆ แล๎วจึงนําผลจากความคิดเห็นของ

ผู๎เชี่ยวชาญ มาสร๎างเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นตํางๆได๎ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์ 

ตอนที่  1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ ให๎สัมภาษณ์ สามารถแบํงได๎ 3 กลุํม คือ  

1) กลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัย 2) ครูระดับมัธยมศึกษา  3) พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน  4) ศิลปินที่

ทํางานศิลปะไทย 

ตารางท่ี  2 ค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย  
จ านวน 5 คน 

ข้อ ข้อความ จ านวน 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

4 คน 
1 คน 

2. อายุ 21 – 30 ปี                             
31 – 40 ปี                                      
41 – 50 ปี                             

0 คน 
2 คน 
1 คน 
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ข้อ ข้อความ จ านวน 

51 – 60 ปี                                                
61 ปี ขึ้นไป                              

2 คน 
0 คน 

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญามหาบัณฑิต                                                   
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

2 คน 
2 คน 
1 คน 

4. สาขาที่สําเร็จการศึกษา ศิลปศึกษา 
ศิลปกรรม 

2 คน 
3 คน 

5. ประสบการณ์ในการ
สอนศิลปะ 

6 – 10 ปี                             
11 – 15 ปี                                      
16 – 20 ปี                            
21 – 25 ปี                                            
26 – 30 ปีขึ้นไป                           

2 คน 
0 คน 
0 คน 
1 คน 
2 คน 

6. วิชาที่รับผิดชอบ ศิลปะไทย 
อ่ืนๆเชํนวาดเส๎น, 
ศิลปะ 

5 คน 
4 คน 

 

จากตารางที ่2 สภาพทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ กลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัย เพศ กลุํมตัวอยํางที่

สัมภาษณ์สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 4 คนและเพศหญิง จํานวน 1 คน กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์

สํวนใหญํอยูํใน ช่วงอายุ 31-40  ปี จํานวน 2 คน ชํวงอายุ 51 – 60 ปี จํานวน 2 คน และ 41-50 ปี 

จํานวน 1 คน ตามลําดับ วุฒิการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์สํวนใหญํจบการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต จํานวน 2 คน จบการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 2 คน และจบ

การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 คน ตามลําดับ สาขาที่ส าเร็จการศึกษา  กลุํม

ตัวอยํางที่สัมภาษณ์สําเร็จการศึกษา จบการศึกษาจากสาขาด๎านศิลปกรรม (นิเทศศิลป์, จิตรกรรม) 

จํานวน 3 คน และจบการศึกษาจากสาขาด๎านศิลปศึกษาจํานวน 2 คน ตามลําดับ ประสบการณ์ใน

การสอนศิลปะ กลุํมตัวอยํางที่ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํมีประสบการณ์ในการสอนศิลปะ  6 – 10 ปี 

จํานวน 2 คน 26 – 30 ปีขึ้นไป จํานวน 2 คน และ 21 – 25 ปี จํานวน 1 คน ตามลําดับ วิชาที่

รับผิดชอบ กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์รับผิดชอบวิชาด๎านศิลปะไทยจํานวน 5 คน และยังเป็น
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ผู๎รับผิดชอบวิชาอ่ืนๆ เชํน วิชาวาดเส๎น, ประวัติศาสตร์ศิลป์, การออกแบบและศิลปะนิพนธ์  

จํานวน 4 คน 

ตารางท่ี  3 ค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลุ่มครูระดับมัธยมศึกษา จ านวน 5 คน 
 

ข้อ ข้อความ จ านวน 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

2 คน 
3 คน 

2. อายุ 21 – 30 ปี                             
31 – 40 ปี                                      
41 – 50 ปี                             
51 – 60 ปี                                                
61 ปี ขึ้นไป 

1 คน 
0 คน 
1 คน 
3 คน 
0 คน 

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญามหาบัณฑิต                                                   
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

3 คน 
2 คน 
0 คน 

4. สาขาที่สําเร็จการศึกษา ศิลปศึกษา 
ศิลปกรรม 

3 คน 
2 คน 

5. ประสบการณ์ในการ
สอนศิลปะ 

6 – 10 ปี                             
11 – 15 ปี                                      
16 – 20 ปี                            
21 – 25 ปี                                            
26 – 30 ปีขึ้นไป                           

1 คน 
0 คน 
0 คน 
1 คน 
3 คน 

6. วิชาที่รับผิดชอบ ศิลปะไทย 
อ่ืนๆเชํนวาดเส๎น, 
ศิลปะท่ัวไป 

2 คน 
5 คน 

 

  จากตารางที่ 3 สภาพทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ กลุํมครูระดับมัธยมศึกษา เพศ กลุํมตัวอยํางที่

สัมภาษณ์สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 2 คนและเพศหญิง จํานวน 3 คน กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์

สํวนใหญํอยูํใน ช่วงอายุ 51-60  ปี จํานวน 3 คน และชํวงอายุ 21 – 30 ปี จํานวน 1 คน และ 41-
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50 ปี จํานวน 1 คน ตามลําดับ วุฒิการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์สํวนใหญํจบการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต จํานวน 3 คนและจบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 2 คน ตามลําดับ  

สาขาที่ส าเร็จการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์สําเร็จการศึกษา จบการศึกษาจากสาขาด๎าน

ศิลปศึกษา จํานวน 3 คน และจบการศึกษาจากสาขาด๎านศิลปกรรม (นิเทศศิลป์, จิตรกรรม) จํานวน              

2 คน ตามลําดับ ประสบการณ์ในการสอนศิลปะ กลุํมตัวอยํางท่ีให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํมีประสบการณ์

ในการสอนศิลปะ  26 – 30 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน  และ21 – 25 ปี ขึ้นไป จํานวน 1 คน และ 6 – 

10 ปี จํานวน 1 คน ตามลําดับ วิชาที่รับผิดชอบ กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์รับผิดชอบวิชาด๎านศิลปะ

ทั่วไปจํานวน 5 คน และยังเป็นผู๎รับผิดชอบวิชาเลือกเสรีด๎านศิลปะไทย จํานวน 2 คน  

ตารางท่ี  4 ค่าความถี่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลุ่มพระภิกษุผู้สอนพระกรรมฐาน จ านวน  3 องค์ 
 

ข้อ ข้อความ จ านวน 

1. อายุ 21 – 30 ปี                              
31 – 40 ปี                                      
41 – 50 ปี                               
51 – 60 ปี                                                
61 ปี ขึ้นไป 

 
2 องค์ 
 
1 องค์ 
 

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญามหาบัณฑิต                                                   
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 
 
3 องค์ 

3. สาขาที่สําเร็จการศึกษา พุทธศาสตร์ 
อ่ืนๆ 

2 องค์ 
1 องค์ 

4. ประสบการณ์ในการสอนสมาธิ 6 – 10 ปี                                             
11 – 15 ปี                                      
16 – 20 ปี                                             
21 – 25 ปี                                            
26 – 30 ปีขึ้นไป                           

1 องค์ 
 
2 องค์ 

5. วิชาที่รับผิดชอบ วิชาการฝึกกรรมฐาน 
อ่ืนๆ 

3 องค์ 
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          จากตารางที่ 4 สภาพทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ กลุํมพระภิกษุผู๎สอนพระกรรมฐาน อายุ  กลุํม

ตัวอยํ า งที่ สัมภาษณ์สํ วนใหญํอยูํ ในช่วงอายุ  31-40  ปี  จํ านวน 2 องค์   อยูํ ในชํว งอายุ                     

51-60  ปี จํานวน 1 องค์ ตามลําดับ วุฒิการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์จบการศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 องค์ สาขาที่ส าเร็จการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์สําเร็จ

การศึกษา จบการศึกษาด๎านพุทธศาสตร์  จํานวน 2 องค์และด๎านอักษรศาสตร์จํานวน 1 องค ์

ประสบการณ์ในการสอน กลุํมตัวอยํางที่ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํมีประสบการณ์ในการสอน                 

16 – 20 ปีขึ้นไป จํานวน 2 องค์ รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จํานวน 1 องค์ ตามลําดับ วิชาที่รับผิดชอบ 

กลุํมตัวอยํางท่ีสัมภาษณ์รับผิดชอบวิชาการฝึกกรรมฐาน จํานวน 3 องค ์

ตารางท่ี  5 ค่าความถี่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลุ่มศิลปินที่ท างานศิลปะไทย จ านวน 5 คน 
 

ข้อ ข้อความ จ านวน 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

5 คน 
0 คน 

1. อายุ 21 – 30 ปี                              
31 – 40 ปี                                      
41 – 50 ปี                               
51 – 60 ปี                                                
61 ปี ขึ้นไป 

 
2 คน 
2 คน 
1 คน 

2. วุฒิการศึกษา ต่ํากวําปริญญาบัณฑิต 
ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญามหาบัณฑิต                                                   
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

2 คน 
3 คน 
 
 

3. สาขาที่สําเร็จการศึกษา ศิลปศึกษา ศิลปกรรม 
อ่ืนๆ 

3 คน 
2 คน 

4. ประสบการณ์ในการทํางาน
ศิลปะไทย 

6 – 10 ปี                                             
11 – 15 ปี                                      
16 – 20 ปี                                             
21 – 25 ปี                                            
26 – 30 ปีขึ้นไป                           

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
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  จากตารางที่ 5  สภาพทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ของกลุํมศิลปินที่ทํางานศิลปะไทย เพศ  กลุํม

ตัวอยํางที่สัมภาษณ์สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 5 คน อายุ  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์สํวนใหญํอยูํ

ในชํวงอายุ 31-40  ปี จํานวน 2 องค์  อยูํในชํวงอายุ 41-50  ปี จํานวน 1 คนและ 51-60 ปี 

ตามลําดับ วุฒิการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 3 คน  

และต่ํากวําปริญญาบัณฑิต จํานวน 2 คน สาขาที่ส าเร็จการศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์สําเร็จ

การศึกษา จบการศึกษาด๎านศิลปศึกษาและศิลปกรรมจํานวน 3 คนและอนุปริญญาด๎านศิลปะไทย 

จํานวน 2 คน ประสบการณ์ในการท างานศิลปะไทย  กลุํมตัวอยํางที่ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํมี

ประสบการณ์ในการทํางานศิลปะไทย 6 - 10 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน   11-15 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน 

16 – 20 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน  21-25 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน  26 – 30 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน   

ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสอนกายานุปัสสนา นําผลการ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการนําคําตอบของแตํละทํานมาจัดเป็นตาราง สรุปเป็นประเด็นตํางๆ 

ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ด้านคุณค่าและความส าคัญของลายไทย 

1.1  ด๎านความสําคัญของลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ลายไทยเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาติเป็นลายเบื้องต๎นที่ต๎องรู๎ 
ทําให๎ผู๎ศึกษาสามารถอธิบายถํายทอดความเป็นไทยซึ่งแฝงใน
ชีวิตประจําวันของไทยได๎ เชํน ในวัด, ของใช๎ตํางๆ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ลายไทยเป็นรากเหง๎าของชาติ เป็นสิ่งที่ทําให๎เด็กเข๎าใจความเป็น
ไทย ดังนั้นครูผู๎สอนจึงควรปลูกฝังรากวัฒนธรรมความเป็นไทย
ให๎กับผู๎เรียน 

3. ศิลปิน ลายไทยเป็นเอกลักษณ์รากเหง๎าของชาติ เป็นพื้นฐานทางศิลปะ
ของวัฒนธรรมไทย บํงบอกความเจริญ ถ๎าไมํมีศิลปะก็ไมํมีชาติ 

4. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุํมพบวํา ทั้ง 3 กลุํมมีความสอดคล๎องกันวํา ลายไทยเป็น

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และรากเหง๎าของชาติ เป็นศิลปะเบื้องต๎นที่ต๎องรู๎เพราะทําให๎เข๎าใจความเป็น

ไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องบํงบอกความเจริญของชาติ  ผู๎สอนจึงควรปลูกฝังความเป็นไทยให๎กับผู๎เรียน 

อันจะทําให๎ผู๎เรียนสามารถอธิบายถํายทอดความเป็นไทยที่แฝงในชีวิตประจําวันของตนเองได๎ เชํน 

ความเป็นไทยในวัด, ความเป็นไทยในของใช๎ตํางๆ ฯลฯ 

1.2  ด๎านประโยชน์ตํอผู๎เรียน 

              

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านประโยชน์ตํอผู๎เรียนพบวํา ทั้ง 3 กลุํม มีความคิดเห็น

สอดคล๎องกันวํา ลายไทยพัฒนาความเป็นไทยในตัวผู๎เรียนทั้งทางด๎านจิตใจ , บุคลิกภาพ, ระเบียบ, 

ความประณีตศีลธรรม และทักษะในการฝึกเขียนตัดเส๎นตํางๆ เชํน การฝึกทักษะมือให๎พลิ้วคลํอง ทํา

ให๎เด็กไมํผลีผลาม อดทนละเมียดละไม ทั้งตา  สติ จิต มีสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิงานก็มีความละเอียด  มี

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

พัฒนาความเป็นไทยทั้งทางด๎านจิตใจ, บุคลิกภาพ, ระเบียบ, ความประณีต
ศีลธรรม และทักษะเบื้องต๎นในการฝึกเขียนตํางๆ เชํน การฝึกเขียนให๎พลิ้ว ทํา
ให๎เด็กไมํผลีผลาม มีสมาธิ ชํวยผู๎เรียนเข๎าใจเอกลักษณ์ของชาติ เรียนรู๎ความ
เป็นไทย ฝึกความละเอียด ประณีต สร๎างสมาธิเบื้องต๎นในการทํางาน 

2. อาจารย์
ระดับมัธยม 

ลายไทยพัฒนาผู๎เขียนให๎เกิดสมาธิ  เมื่อเกิดสมาธิงานก็มีความละเอียด เกิด
ความคลํองตัวของทักษะมือ ทําให๎มีความรับผิดชอบ เมื่อได๎ฝึกเขียนไปเรื่อยๆก็
ทําให๎ผู๎วาดเกิดความซาบซึ้งและรู๎คุณคําความเป็นไทย ชํวยพัฒนาคํานิยมความ
เป็นไทยและการฝึกเป็นคนชํางสังเกตให๎เกิดข้ึนในตัวของเด็ก ทําให๎เกิดสมาธิ 
เมือเกดิสมาธิก็สามารถทํางานได๎อยํางประณีต ละเอียด 

3. ศิลปิน พัฒนาการด๎านจิตใจ คือทําให๎ใจเย็น ละเอียดอํอนโยน และพัฒนาการใช๎สมาธิ 
มีผลทางด๎านทักษะการเขียนการตัดเส๎น ชํวยให๎ผู๎เรียนมีจิตใจละเอียดอํอน มี
สมาธิ อดทนละเมียดละไม ทั้งตา มือ สติ จิต ต๎องไปด๎วยกัน และได๎สืบทอด
วัฒนธรรมงานจิตรกรรมของไทย 

4. พระภิกษุ
ผู๎สอนกรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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ความรับผิดชอบ พัฒนาการด๎านจิตใจ คือทําให๎ผู๎เรียนเกิดความซาบซึ้งและรู๎คุณคําความเป็นไทย ใจ

เย็น ละเอียดอํอนโยน  นอกจากนี้ยังชํวยผู๎เรียนเข๎าใจเอกลักษณ์ของชาติ ได๎สืบทอดวัฒนธรรมไทย 

เรียนรู๎ความเป็นไทย ชํวยพัฒนาคํานิยมความเป็นไทยและการฝึกเป็นคนชํางสังเกตให๎เกิดขึ้นในตัว

ของเด็ก  

1.3 ความสําคัญของสมาธิตํอลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย สมาธิคือการจดจออยูํกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลายไทยเป็นการฝึกสมาธิ
โดยการจดจํอกับเส๎น การลากเส๎นให๎อํอนหวานสร๎างคนให๎มี
มานะอดทน เกิดพุทธิปัญญาและจิตใจสูงขึ้นตามวิถีพุทธ ผู๎วาด
ต๎องมีสมาธิ ถ๎าใครไมํนิ่ง ลายจะไมํอํอนช๎อย  

2. อาจารย์ระดับมัธยม สมาธิทําให๎ภาพสวยงาม เส๎นสวยอํอนช๎อย ได๎สัดสํวน และทําให๎
ผู๎เรียนมีแบบแผนที่เป็นขั้นตอน เริ่มต๎นจากการให๎เด็กเข๎า
ใจความเป็นมาของลาย หลังจากนั้นจึงฝึกการวาดดูแบบหลายๆ
ครั้งอยํางมีข้ันตอน ใช๎การเขียนลายเบื้องต๎นอยํางเป็นขั้นตอน  
ถ๎าไมํมีสมาธิกับงานลายจะไมํสวย ผู๎เขียนจึงจําเป็นต๎องจดจํอกับ
เส๎น เป็นการนําสมาธิความสงบมาประยุกต์กับการวาดลายทํา
ให๎ผลงานมีความละเอียดอํอน 

3. ศิลปิน สมาธิคือการจดจํอกับงานอยํางนิ่งและทําช๎าๆ ทําให๎การเขียน
ต๎องเน๎นสมาธิตั้งใจมั่นกับสิ่งที่ทําลายไทยสมาธิเบื้องต๎นในการ
ทํางาน ตั้งแตํเริ่มคุมเส๎น เพราะเป็นงานที่ต๎องใช๎ ความละเอียด
การลากเส๎นเป็นสมาธิอยํางมีจุดมุํงหมาย โดยเส๎นทุกรูปแบบล๎วน
กํอให๎เกิดสมาธิทั้งสิ้น 

4. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

               

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านประโยชน์ตํอผู๎เรียนพบวํา ทั้ง 3 กลุํม มีความคิดเห็น

สอดคล๎องกันวําสมาธิคือการจดจํออยูํกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลายไทยเป็นการฝึกสมาธิโดยการจดจํอกับเส๎น   

โดยเส๎นทุกรูปแบบล๎วนกํอให๎เกิดสมาธิทั้งสิ้น การลากเส๎นนั้นที่เป็นสมาธิจะทําให๎เส๎นเกิดความ
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อํอนหวาน ได๎สัดสํวน ถ๎าใครไมํนิ่ง ลายจะไมํอํอนช๎อย  จึงชํวยสร๎างคนฝึกวาดให๎มีมานะอดทน เกิด

พุทธิปัญญาและจิตใจสูงขึ้นตามวิถีพุทธได๎ การวาดลายไทยจึงเป็นการนําสมาธิความสงบมาประยุกต์ 

กับการวาด ทําให๎ผลงานมีความละเอียดอํอนและทําให๎ผู๎เรียนมีแบบแผนที่เป็นขั้นตอน  มีผลสําคัญ

เพราะต๎องจดจํอกับงานอยํางนิ่งและทําช๎าๆเน๎นสมาธิตั้งใจมั่นกับสิ่งที่ทํา 

1.4  วิธีการฝึกวาดภาพให๎เกิดสมาธิ   

         

             จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุํมพบวํา ทั้ง 3 กลุํมมีความสอดคล๎องกันวํา ผู๎สอนต๎องโน๎ม

น๎าวให๎เด็กเกิดความรัก ชื่นชมในความงาม ความสําคัญในการเขียนลายไทยกํอน หลังจากนั้นจึง

เริ่มต๎นจากการให๎เด็กเข๎าใจความเป็นมาของลาย และให๎ผู๎เรียนรู๎สึกวําเป็นของงําย เขียนงําย ฝึกโดย

การจดจํอกับลายเส๎นและการลากเส๎นซ้ําๆอยํางเป็นแบบแผนจนเกิดความนิ่ง ฝึกการวาดดูแบบเขียน

ลายเบื้องต๎นหลายๆครั้งอยํางมีขั้นตอน ตัดสิ่งรบกวนทั้งภายนอกภายใน จดจํอกับดินสอตอนนั่ง

ทํางานแล๎วจะเกิดด๎วยตัวของมันเอง เป็นการใช๎สมาธิในการเพํงงาน 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ต๎องโน๎มน๎าวให๎เด็กเกิดความรักในการเขียนลายไทยกํอน โดยฝึกให๎

ผู๎เรียนรู๎สึกวําเป็นของงําย เขียนงําย ฝึกโดยการจดจํอ กับลายเส๎นและ
การลากเส๎นซ้ําๆอยํางเป็นแบบแผนจนเกิดความนิ่ง 

2. อาจารย์ระดับมัธยม เริ่มต๎นจากการให๎เด็กเข๎าใจความเป็นมาของลาย หลังจากนั้นจึงฝึกการ
วาดดูแบบหลายๆครั้งอยํางมีขั้นตอน ใช๎การเขียนลายเบื้องต๎นอยําง
เป็นขั้นตอน  

3. ศิลปิน เมื่อตัดสิ่งรบกวนทั้งภายนอกภายใน  จดจํอกับดินสอตอนนั่งทํางาน
แล๎วจะเกิดด๎วยตัวของมันเอง เป็นการใช๎สมาธิในการเพํงงาน 

4. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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ประเด็นที่ 2 ด้านองค์ประกอบการสอน 

           สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) กลําวถึงองค์ประกอบของการสอนไว๎3ประการ ได๎แกํ ครู นักเรียน 

หลักสูตร ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บบันทึกข๎อมูลการสอนในชั้นเรียน โดยนําการสัมภาษณ์และสังเกตการ

สอนมาวิเคราะห์ข๎อมูล แบํงเป็นประเด็นตํางๆดังนี้ 

           1. ครู  ประกอบด๎วยอาจารย์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและพระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐาน โดยประกอบไปด๎วยผลการสัมภาษณ์ถึงบุคลิกภาพทั่วไปในการเรียนและขั้นการสอนซึ่ง

ประกอบด๎วยการเกริ่นนํา, ขั้นดําเนินการสอน, ขั้นวัดผลการสอนและวิธีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิด

ความสนใจในการเรียน  

           2. นักเรียน ประกอบไปด๎วยพฤติกรรมของผู๎เรียนในมหาวิทยาลัย, ในระดับมัธยมศึกษาและ

ผู๎เรียนที่ศึกษากรรมฐานกับพระภิกษุโดยประกอบไปด๎วยผลการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมทั่วไปในการ

เรียนของผู๎เรียนในแตํละกลุํมตัวอยําง 

           3. หลักสูตรการสอน ประกอบด๎วยอาจารย์มหาวิทยาลัย , อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและ

พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน โดยประกอบไปด๎วยผลการสัมภาษณ์ถึงความเห็นของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอ

หลักสูตรการสอน 

2.1  คร ู

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

-  บุคลิกภาพทั่วไป  เป็นกันเอง, สนุกสนานอารมณ์ดี, แนะนําเด็กเป็น
รายบุคคล 
- ขั้นการสอน    
  1. เกริ่นนําถึงคุณคําและเนื้อหาที่จะเรียน  ทบทวนงานในครั้งที่แล๎ว     
  2. ขั้นดําเนินการสอน เริ่มแจกใบความรู๎ อธิบายประวัติของลายกํอนการ
เรียน ทบทวนความรู๎ และอธิบายวิธีการลงสี แก๎ไขสีที่ได๎ทําในคาบท่ีแล๎ว    
  3. ขั้นวัดผลการสอน เก็บผลงานและสรุปผลการสอน ข๎อดีข๎อเสียของแตํ
ละชิ้นงาน บอกหัวข๎อครั้งตํอไป วัดผลจากชิ้นงาน, คุณภาพเส๎น 
  4. วิธีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียน  ต๎องให๎ผู๎เรียนมี
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ความเคารพเชื่อมั่นในตัวผู๎สอนกํอน หลังจากนั้นจึงกระตุ๎นให๎เด็กเกิดความ
หวงแหนในภูมิปัญญาไทย กล๎าคิดกล๎าตอบและเห็นความสําคัญของศิลปะ
ไทย ให๎เด็กเกิดความรักในศิลปะไทยโดยการเลําเรื่องราวตํางๆ 

2. อาจารย์ระดับ
มัธยม 

-  บุคลิกภาพทั่วไป  เกริ่นนําเรื่องประวัติของลายไทยและเกริ่นนําถึง
กิจกรรมที่จะทําในวันนี้ นําลายตํางๆให๎เด็กชม ถามถึงความเกี่ยวข๎องกับ
ลายไทย 
- ขั้นการสอน    
 1. ขั้นนํา - เกริ่นนําเรื่องประวัติของลายไทย และเกริ่นนําถึงกิจกรรมที่จะ
ทําในวันนี้ นําลายตํางๆให๎เด็กชม ถามถึงความเกี่ยวข๎องกับลายไทย 
 2. ขั้นดําเนินการสอน -  ให๎นักเรียนดูตัวอยํางงานกํอน หลังจากนั้นฝึก
แบํงแมํลายเป็นชํองสี่เหลี่ยม และเขียนแมํลาย 3 ตัว อธิบายเป็นขั้นตอน 
เปรียบเทียบลาย อธิบายให๎เห็นเป็นวิวัฒนาการ 
 3. ขั้นวัดผลการสอน -  สรุปผลความสําคัญและคุณคําของลายไทย นํา
ผลงาน นักเรียนมาอภิปรายตรวจความถูกต๎อง บอกให๎เตรียมอุปกรณ์คาบ
ตํอไป 
  4. วิธีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียน -  กระตุ๎นให๎เด็ก
เห็นคุณคําของศิลปะไทยโดยปรับทัศนคติของผู๎เรียนให๎เห็นความสําคัญ
ของลายไทย ให๎คะแนนเด็กท่ีตอบคําถามในชั้นเรียน และกระตุ๎นให๎เด็กเกิด
จินตนาการในการออกแบบงานลายไทยควบคูํกับการสอนประวัติศาสตร์
ศิลปะไทย 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

-  บุคลิกภาพทั่วไป  สงบนิ่ง, ยิ้มแย๎ม มีบุคลิกตั้งมั่น,มั่นคง 
- ขั้นการสอน    
  1. ขั้นนํา - พูดถึงสมาธิวําทําเพ่ืออะไร บูชาพระรัตนตรัย เริ่มบรรยายให๎
เห็นภาพรวมที่จะเรียนกํอน และชักจูงด๎วยการพูดผํอนคลายกํอนการสอน 
  2. ขั้นดําเนินการสอน -  อธิบายเนื้อหาสมาธิที่จะสอนด๎วยอารมณ์ผํอน
คลาย เริ่มเจาะลงไปในรายละเอียด เปิดโอกาสซักถามและเรียกชื่อถามที
ละคน 
  3. ขั้นวัดผลการสอน -  สรุปผลการสอนธรรมะในชั้นเรียนโดยถามทีละ
คนเพ่ือความเข๎าใจ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  4. วิธีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียน -  พูดให๎กําลังใจลูก
ศิษย์ในระหวํางการสอน 

4. ศิลปิน ไมํมีข๎อความคิดเห็นกับเรื่องนี้ 

                

วิเคราะห์จากคําตอบในด๎านพฤติกรรมของครูผู๎สอนพบวําทั้ง 3 กลุํม มีความคิดเห็น

สอดคล๎องกันในด๎านบุคลิกภาพการแสดงออกในชั้นเรียนวําต๎องเป็นกันเอง , สนุกสนานอารมณ์ดี,

เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความเป็นกันเอง แตํต๎องอธิบายคําพูดอยํางมีหลักการ  โดยพระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐานได๎มีข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมคือนอกจากการยิ้มแย๎มแจํมใสแล๎วผู๎สอนต๎องสงบนิ่งและมีบุคลิกตั้ง

มั่น,มั่นคง เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเชื่อถือในการสอน ในสํวนของกระบวนการสอนทั้ง  3 กลุํม มีความ

คิดเห็นสอดคล๎องกันวําต๎องมีการเกริ่นนํา ผู๎สอนต๎องเกริ่นนําถึงเนื้อหาที่จะเรียนกํอน ชักจูงให๎ผู๎สอน

เกิดความสนใจ โดยในสํวนของอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมได๎กลําววํา ผู๎สอนต๎อง

เกริ่นนําถึงประวัติ, ความงามคุณคําของลายไทยผสานกับเนื้อหาที่จะเรียนกํอนการสอนและควร

ทบทวนงานในครั้งที่แล๎วด๎วย สํวนพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎กลําววํา ในเบื้องต๎นของการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน ผู๎สอนต๎องบรรยายเนื้อหาให๎ผู๎เรียนเห็นภาพรวมที่จะเรียนกํอน นอกจากนี้ควรชักจูง

ด๎วยการพูดผํอนคลายกํอนการสอน  

ในขั้นการดําเนินการสอน อาจารย์ระดับมัธยมได๎กลําววําต๎องให๎นักเรียนดูตัวอยํางงานกํอน 

หลังจากนั้นจึงอธิบายกระบวนการทํางานอยํางเป็นขั้นตอน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎อธิบาย

มุมมองที่ตํางกันไปวํา ควรทบทวนความรู๎ อธิบายวิธีการลงสี แก๎ไขสีที่ได๎ทําในคาบที่แล๎วหลังจากนั้น

จึงสอนโดยการฝึกเขียนอยํางเป็นขั้นตอน ในเบื้องต๎นอาจารย์ระดับมัธยมได๎มีความเห็นวํา ควรสอนให๎

ผู๎เรียนสามารถฝึกแบํงแมํลายเป็นชํองสี่เหลี่ยมและเขียนแมํลาย 3 ตัวได๎  โดยการสอนต๎องอธิบายเป็น

ขั้นตอน เปรียบเทียบลาย สามารถอธิบายให๎เห็นเป็นวิวัฒนาการของลายไทย  

              ในขั้นการวัดผลการสอน ทั้ง 3 กลุํม มีความคิดเห็นสอดคล๎องกันวํา ผู๎สอนต๎องสรุปผลของ

การสอนที่เรียนมาในคาบ โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความเห็นวําผู๎สอนต๎องเก็บผลงานและสรุปผล

การสอน และอธิบายข๎อดีข๎อเสียของแตํละชิ้น ในสํวนอาจารย์มัธยมได๎กลําวอยํางคล๎ายคลึงกันวํา 
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ผู๎สอนต๎องสรุปผลคุณคําของลายไทย และบอกให๎เตรียมอุปกรณ์คาบตํอไปด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับ

พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานที่กลําววําผู๎สอนต๎องสรุปผลการสอนในชั้นเรียนเพื่อความเข๎าใจ 

              ในสํวนของวิธีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียน  อาจารย์มหาวิทยาลัยได๎

กลําววําวิธีการกระตุ๎นต๎องให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความเคารพเชื่อมั่นในตัวผู๎สอน

กํอน หลังจากนั้นจึงกระตุ๎นให๎เด็กเกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาไทย กล๎าคิดกล๎าตอบและเห็น

ความสําคัญของศิลปะไทย ให๎เด็กเกิดความรักในศิลปะไทยโดยการเลําเรื่องราวตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับ

อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาท่ีกลําววําต๎องปรับทัศนคติของผู๎เรียนให๎เห็นคุณคําความสําคัญของลายไทย 

อาจให๎คะแนนเด็กที่ตอบคําถามในชั้นเรียน ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีข๎อคิดเห็น

เพ่ิมเติมวํา การจะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียน ผู๎สอนควรใช๎คําพูดให๎กําลังใจลูกศิษย์

ในระหวํางการสอน 

2.2  ผู๎เรียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย สํวนใหญํสนใจดี 
2. อาจารย์ระดับมัธยม ให๎ความสนใจดีมีบางคนคุยบ๎าง ตั้งใจฟังครู

สอน ตั้งใจทํางาน สนุกสนานและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎สอน 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน สนใจมาก นิ่ง 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
             

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านพฤติกรรมของผู๎เรียนพบวํา ทั้ง 3 กลุํม มีความคิดเห็น

สอดคล๎องกันวําบุคลิกภาพการแสดงออกของผู๎เรียน  มีความสนใจในการเรียนที่ดี โดยในสํวนของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมได๎กลําววําผู๎เรียนตั้งใจฟังการบรรยายและปฏิบัติงาน

ลายไทยที่ดี มีคุยและมาสายบ๎างเล็กน๎อย สนุกสนาน ตั้งใจทํางาน มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับ

ผู๎สอน ซึ่งตํางจากพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานในบางสํวนคือ ผู๎ที่ศึกษากับพระภิกษุจะมีพฤติกรรมที่สงบ

นิ่งและสนใจเรียนมาก 
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2.3  หลักสูตรการสอน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัยมีแผนการสอนวิชาลาย

ไทย โดยในบางมหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาศิลปะ
ไทยโดยเฉพาะจะเป็นวิชาบังคับ แตํในบาง
มหาวิทยาลัยการสอนลายไทยเป็นวิชาเลือกเสรี 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ในระดับมัธยมมีแผนการสอนวิชาศิลปะโดย
ลายไทยเป็นสํวนหนึ่งในวิชาศิลปะบังคับ 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน มีแผนการสอนสมาธิ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

            

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านหลักสูตรการสอนพบวํา ในระดับมหาวิทยาลัยที่ในคณะ

มีภาคและแผนกที่มีการสอนศิลปะไทยโดยเฉพาะวิชาลายไทยจะเป็นวิชาบังคับ แตํในบาง

มหาวิทยาลัยที่ไมํมีการสอนเอกศิลปะไทยโดยเฉพาะ วิชาลายไทยจะเป็นเพียงหนึ่งในวิชาเลือกเสรี

เทํานั้น ซึ่งแตกตํางจากหลักสูตรการสอนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งการเรียนลายไทยจะเป็นจะเป็นสํวน

หนึ่งในวิชาศิลปะบังคับเทํานั้น 

 

ประเด็นที่ 3 ด้านองค์ประกอบการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 

         อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบแผนจัดการเรียนรู๎วํามีสํวนประกอบสําคัญคือ                     

1. จุดประสงค์การสอน  2. กําหนดเนื้อหา 3.กิจกรรมการสอน  4.สื่อการสอน 5. การวัดประเมินผล  

ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บบันทึกข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ และนําคําตอบของแตํละทํานมาจัดเป็นตาราง   

จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลแล๎วสรุปได๎ดังนี้  
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  3.1 จดุประสงค์การสอน 

3.1.1 ด๎านการตั้งจุดประสงค์การสอน 

      

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการตั้งจุดประสงค์การสอนพบวํา ทั้ง 2 กลุํม มีความ

คิดเห็นสอดคล๎องกันวําควรให๎ผู๎เรียนรู๎และเข๎าใจที่มาของประวัติศาสตร์ไทย  เห็นคุณคําและตระหนัก

ถึงความเป็นไทย ในด๎านทักษะควรตั้งจุดประสงค์ให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะความชํานาญ สามารถวาดลาย

พ้ืนฐานตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีได๎ในเบื้องต๎น(เขียนอยํางครู) โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย มี

ข๎อคิดเห็นที่แตกตํางเพ่ิมเติมคือควรให๎ผู๎เรียนสามารถนําความรู๎ไปพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได๎ 

3.1.2 ด๎านการนําสมาธิมาใช๎ในวัตถุประสงค์การสอนลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย นําสมาธิมาใช๎ในการจดจํออยูํกับงาน การเขียนภาพ โดยการนํา

กิจกรรมลายไทยหลายรูปแบบงํายๆเชํน วงกลม, ประจํายาม มาฝึก
ให๎เด็กเขียนเพ่ือให๎มือนิ่ง โดยผู๎สอนสามารถสอนให๎เด็กฝึกสมาธิ
กํอนวาดหรือให๎เด็กวาดภาพเพ่ือฝึกสมาธิ เนื่องจากการวาดการ
ลากเส๎นจะเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ ผู๎ฝึกสามารถสอนได๎ทั้ง 2 แบบ
ตามสถานการณ์  

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1.ให๎ผู๎เรียนเกิดความรักและซาบซึ้งในความเป็นไทย 

2. ให๎เกิดทักษะความชํานาญ สามารถวาดลายพื้นฐานตามแบบ
แผนจิตรกรรมไทยประเพณีได๎(เขียนอยํางครู) 
3. ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 
4. ให๎ผู๎เรียนสามารถนําความรู๎ไปพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองได๎ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.ให๎ผู๎เรียนรู๎ที่มาและประวัติศาสตร์ของศิลปะไทย 
2. ให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําและตระหนักถึงความเป็นไทย 
3.ฝึกลายไทยได๎ในเบื้องต๎น 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 



 

 

80 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ให๎นักเรียนนําสมาธิมาใช๎ในความคิดเรียนรู๎การวาดจากลายงํายๆ
ใกล๎ตัวโดยฝึกเด็กให๎นิ่งโดยการใช๎พํูกันวาดเส๎น ให๎อิสระในการนั่ง
ทํางาน ควรกําหนดให๎นํากิจกรรมลายไทยมาใช๎ในการฝึกสมาธิ
เพราะเมื่อให๎เด็กวาดลายไทยแล๎วสมาธิจะเกิดขึ้นเองไปในตัว 
เพราะการลากเส๎นคือการทําสมาธิ  

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

              

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการนําสมาธิมาใช๎ในจุดประสงค์การสอนพบวํา ทั้ง 2 

กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันในด๎านการนําสมาธิมาใช๎ให๎ผู๎เรียนจดจํออยูํกับงาน การเขียนภาพ 

โดยการนํากิจกรรมลายไทยหลายรูปแบบงํายๆเชํน วงกลม , ประจํายาม มาฝึกให๎เด็กเขียนเพ่ือให๎มือ

นิ่ง เด็กจะเกิดสมาธิโดยการใช๎พํูกันวาดเส๎น ให๎อิสระในการนั่งทํางาน  โดยผู๎สอนควรกําหนดให๎นํา

กิจกรรมลายไทยมาใช๎ในการฝึกสมาธิเพราะเมื่อให๎เด็กวาดลายไทยแล๎วสมาธิจะเกิดขึ้นเองไปในตัว 

เพราะการลากเส๎นคือการทําสมาธิ 

3.1.3 ด๎านวัตถุประสงค์ในการสอนประวัติศาสตร์ลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยสํวนใหญํมีความเห็นวําในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น การให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนั้น ควรให๎
เรียนแคํในระดับเบื้องต๎น การอธิบายที่มาจะคํอนข๎างลึกเกินไป 
เพราะประวัติศาสตร์การเขียนลายไทยจะเรียนรู๎เฉพาะแมํลาย
เทํานั้น ขาดชื่อศิลปินที่วาด ดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะ
ไทยในขั้นอธิบายจึงควรใช๎สอนในระดับอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ครูมัธยมสํวนใหญํเห็นวําเด็กควรรู๎ แตํไมํลึก เนื่องจากเวลาไมํพอ 
ควรรู๎แคํพ้ืนฐานที่สามารถอธิบายได๎บ๎างเล็กๆน๎อยๆโดยให๎เด็ก
ศึกษา ค๎นคว๎า ในด๎านพ้ืนฐานประวัติศาสตร์เบื้องต๎น 

3. ศิลปิน ควรให๎เด็กเรียนรู๎ ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคสมัยตํางๆกํอนทํางาน 
ศึกษาเล็กน๎อยให๎เข๎าใจที่มา 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

4. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
             

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการตั้งจุดประสงค์การสอนพบวํา ทั้ง 3 กลุํมมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น การให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนั้น 

ควรให๎เรียนแคํในระดับเบื้องต๎น ไมํควรเรียนลึก เนื่องจากเวลาในชั้นเรียนไมํพอตํอการเรี ยน

ประวัติศาสตร์ ผู๎เรียนจึงควรรู๎แคํพ้ืนฐานที่สามารถอธิบายได๎บ๎างเล็กๆน๎อยๆ โดยให๎เด็กศึกษา ค๎นคว๎า   

ในด๎านพื้นฐานประวัติศาสตร์เบื้องต๎น 

3.1.4 ด๎านวัตถุประสงค์การสอนวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ในเบื้องต๎นควรสอนจิตรกรรมไทยประเพณีให๎ผู๎เรียนรู๎จักพ้ืนฐาน

ของจิตรกรรมไทยที่เป็นแบบแผนกํอน อาจเพ่ิมเติมจิตรกรรมไทย

รํวมสมัยได๎ในชํวงหลัง เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ใน

ชีวิตประจําวันของผู๎เรียน 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ควรสอนจิตรกรรมไทยประเพณีกํอน อาจสอดแทรกจิตรกรรมรํวม

สมัยได๎บ๎างเล็กน๎อยในชํวงหลังถ๎ามีเวลาพอ เพราะจิตรกรรมไทย

รํวมสมัยมีสีสันสวยงามนําสนใจ 

3. ศิลปิน ควรให๎เด็กรู๎แบบประเพณีกํอน ต๎องได๎พ้ืนฐานกํอน หลังจากนั้นจึง

อาจแตกแขนงไปสอนให๎ดัดแปลงเองได๎ 

4. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี ้

              

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านวัตถุประสงค์การสอนพบวํา ทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่

สอดคล๎องกันวําในเบื้องต๎นควรสอนจิตรกรรมไทยประเพณีให๎ผู๎เรียนรู๎จักพ้ืนฐานของจิตรกรรมไทยที่
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เป็นแบบแผนกํอน อาจเพิ่มเติมจิตรกรรมไทยรํวมสมัยได๎ถ๎ามีเวลาเหลือ เพราะจิตรกรรมไทยประเพณี

มีความนําสนใจเพราะสีสันสวยงามและสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 

3.1.5 ด๎านการสอนให๎ผู๎เรียนอธิบายถึงคุณคําในงานศิลปะไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ในเบื้องต๎นควรให๎นักเรียนได๎รู๎เรื่องราวของศิลปะไทยในเบื้องต๎น 
หลังจากนั้นจึงจะเริ่มเห็นคุณคําของงานศิลปะไทย สามารถอธิบาย
ถึงความแตกตําง วิจารณ์ได๎ตามวัยและความรู๎สึกของผู๎เรียน 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ควรอธิบายได๎ในเบื้องต๎น โดยการสอนในเบื้องต๎น อาจให๎เด็ก
ค๎นคว๎าภาพประทับใจมาพูดหน๎าชั้น โดยอิงกับหลักศิลปวิจารณ์ 
คือการดูข๎อดีข๎อด๎อย เรียนรู๎แก๎ไขสัดสํวนได๎ 

3. ศิลปิน ควรให๎เด็กต๎องหัดศึกษาเองกํอนซักชํวงหนึ่ง ควรฝึกให๎อธิบายงาน
ตัวเองได๎เป็นคําพูดสั้นๆให๎เด็กสังเคราะห์ความงามทางทัศนศิลป์ได๎ 

4. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

              

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการสอนให๎ผู๎เรียนอธิบายถึงคุณคําในงานศิลปะไทย

พบวํา ทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําควรให๎นักเรียนสามารถอธิบายได๎ในเบื้องต๎น โดยให๎

นักเรียนได๎ศึกษาศิลปะไทยในเบื้องต๎นกํอน โดยให๎ผู๎เรียนสามารถวิจารณ์ได๎ตามวัยและความรู๎สึกเป็น

คําพูดสั้นๆ โดยอาจารย์ระดับมัธยม มีข๎อคิดเห็นที่แตกตํางเพ่ิมเติมคือควรให๎ผู๎เรียนอธิบายโดยอิงกับ

หลักศิลปวิจารณ์ด๎วย เพื่อความเข๎าใจในหลักการอธิบายงานที่ถูกต๎อง 

3.2 ด๎านเนื้อหาการสอน 

3.2.1 ลายไทยเบื้องต๎นที่สอนให๎กับผู๎เรียนและเหมาะกับการฝึกสมาธิ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ได๎ทุกลายที่เป็นลายพ้ืนฐาน ต๎องไมํยาก ถ๎าเริ่มฝึกต๎องฝึกลาย 3 
เหลี่ยมเชํนกระจัง ถ๎าคลํองแล๎วไป กระหนก,กระหนก 3 ตัว ,กระ
จัง,กระจังตาอ๎อย, ประจํายาม,พํุมข๎าวบิณฑ์ 
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            วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านลายไทยเบื้องต๎นที่สอนให๎กับผู๎เรียนและเหมาะกับการ 

ฝึกสมาธิ พบวํา ทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําลายไทยเบื้องต๎นที่สอนและเหมาะกับการ

ฝึกสมาธิต๎องเป็นลายที่ไมํยาก โดยเริ่มจากลายที่งํายที่สุด เชํน ลายกระจัง, กระจังตาอ๎อย, ประจํายาม

, ดาวเพดาน, พํุมข๎าวบิณฑ์, กระหนก โดยศิลปินมีข๎อคิดเห็นที่แตกตํางเพ่ิมเติมคือควรให๎ผู๎เรียนได๎วาด

ลายและเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา จะทําให๎เกิดสมาธิได๎ดียิ่งข้ึน 

3.2.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1.เอกสารคําอธิบายรายวิชา  
2. วิธีการวาดลายไทย การแบํงสัดสํวนของแมํลายตํางๆ  
3. รูปภาพประกอบตํางๆ 
4. ทฤษฎีด๎านศิลปะไทย 
5. การประยุกต์ลายไทยแบบตํางๆ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1. ตามหลักสูตรแกนกลาง ลักษณะลายไทยตํางๆ ประวัติลาย
ไทย, จิตรกรรมไทย   
2. พ้ืนฐานการเขียนลาย 
3. ขั้นตอนการประยุกต์ใช๎ 
4. ตําราแบบเขียน, ค๎นคว๎าจาก internet 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

1. เอกสารการสอนตามสติปัฏฐาน 4 
2. ภาพตํางๆ 
3. โปรแกรมนําเสนองาน(Power Point) 

2. อาจารย์ระดับมัธยม เริ่มจากลายที่งํายที่สุดเชํน กระจัง 4 ก๎าน 4 ดอก กระจังตาอ๎อย, 
ประจํายาม,ดาวเพดาน, กระหนก กระหนก 3 ตัว, ดาวกระจาย,
ประจํายาม,  

3. ศิลปิน สอนลายงํายๆกระจังตาอ๎อย,กระหนก ได๎ผลดี ทุกลายสามารถทํา
ให๎เกิดสมาธิ โดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา 

4. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

4. ศิลปิน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
             

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านเอกสารประกอบการเรียนการสอนพบวําทั้ง 3 กลุํมมี

ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําผู๎สอนต๎องมีเอกสารการสอน, เอกสารในรายวิชาตามหลักสูตรที่ตนเอง

สอน ในสํวนอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่

สอดคล๎องกันหลายจุด อาทิเชํน เอกสารด๎านทฤษฎี ประวัติลายไทย , เอกสารวิธีการวาดลาย พ้ืนฐาน

การเขียนและการแบํงสัดสํวนแมํลาย เป็นต๎น โดยอาจารย์ระดับมัธยมมีข๎อคิดเห็นที่แตกตํางเพ่ิมเติม

คือมีเอกสารเพิ่มเติมที่ใช๎แหลํงอ๎างอิงจาก internet 

3.2.3  การสอนประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกับการสํงเสริมทักษะการวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย การสอนประวัติศาสตร์ศิลปะไทยทําให๎เด็กสามารถบํงบอกได๎ถึง
การพัฒนาของศิลปะไทยในยุคตํางๆ เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ
ไทย แตํไมํได๎ชํวยเรื่องทักษะเพราะเป็นการเรียนรู๎คนละสํวนกัน 

2. อาจารย์ระดับมัธยม การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนั้นไมํเกี่ยวข๎องกับด๎านทักษะ
ปฏิบัติ แตํเด็กควรรู๎ในเบื้องต๎น ไมํลึกมาก จะชํวยสํงเสริมในด๎าน
ความรู๎สึก และเห็นคุณคําในงานเด็กต๎องเรียบควบคูํกันไปทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
            

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกับการสํงเสริมทักษะ

การวาดลายไทยพบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ทําให๎เด็กสามารถบํงบอกได๎ถึงการพัฒนาของศิลปะไทยในยุคตํางๆ เกิดความซาบซึ้งในศิลปะไทย แตํ

ไมํเกี่ยวข๎องกับด๎านทักษะปฏิบัติเพราะเป็นการเรียนรู๎คนละสํวนกัน เด็กควรรู๎ในเบื้องต๎นที่ไมํลึกมาก                

จะชํวยสํงเสริมในด๎านความรู๎สึก และเห็นคุณคําในงาน โดยต๎องเรียบควบคูํกันไปท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
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3.2.4 การสอนให๎ผู๎เรียนซาบซึ้งในงานศิลปะไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ควรสอนให๎เด็กมีสุนทรียศาสตร์และเห็นคุณคําทางศิลปะไทย 

โดยทําในรูปแบบของใบความรู๎ 
2. อาจารย์ระดับมัธยม สมควร ชี้ให๎เห็นผลงานที่งามและไมํงามวําตํางอยํางไร เด็กจะ

รับรู๎ได๎เอง ไมํถึงข้ันซาบซึ้ง เพียงให๎รู๎วํามีก่ีแบบ และนํามาใช๎ได๎ 
3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
              

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการสอนให๎ผู๎เรียนซาบซึ้งในงานศิลปะไทย พบวําทั้ง                 

2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําควรสอนให๎เด็กมีสุนทรียศาสตร์และเห็นคุณคําทางศิลปะไทย 

ผู๎สอนต๎องชี้ให๎เห็นผลงานที่งามและไมํงามวําตํางอยํางไร โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็น

เพ่ิมเติมวําควรทําในรูปแบบของใบความรู๎ด๎วยเพ่ือให๎เด็กสามารถอํานและทําความเข๎าใจได๎งํายขึ้น 

3.2.5  การสอนให๎ผู๎เรียนวิจารณ์งานศิลปะของเพ่ือนรํวมชั้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยสํวนใหญํมีความเห็นวําหลักการประเมินผล
ปัจจุบันนั้นควรให๎เด็กได๎ฝึกแสดงออก โดยวิจารณ์เพียงเล็กน๎อย
เทํานั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ยากและต๎องมีพ้ืนฐานความรู๎ โดยใช๎เวลา
ในชั่วโมงสุดท๎ายของการสอน 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ควรเปิดโอกาสให๎วิจารณ์ได๎ แตํต๎องรู๎หลักการวิจารณ์ สามารถดู
ข๎อดีข๎อด๎อยของงานเพ่ือเรียนรู๎และแก๎ไข นอกจากนี้ผู๎สอนต๎องดู
เวลาให๎เหมาะสมด๎วย 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการสอนให๎ผู๎เรียนวิจารณ์งานศิลปะของเพ่ือนรํวมชั้น 

พบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําควรให๎เด็กได๎ฝึกแสดงออก โดยการวิจารณ์งานศิลปะ 

แตํผู๎เรียนต๎องวิจารณ์โดยมีพ้ืนฐานของความรู๎ในหลักการวิจารณ์ นอกจากนี้ผู๎สอนต๎องดูเวลาให๎

เหมาะสม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําควรใช๎เวลาที่เหลือในชั่วโมงสุดท๎ายของ

การสอนสําหรับการฝึกวิจารณ์งานศิลปะ 

3.2.6  การนําเสนองานหน๎าชั้นเรียน 

           

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการสอนให๎ผู๎เรียนฝึกนําเสนองานหน๎าชั้นเรียน พบวําทั้ง 

2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําควรให๎เด็กได๎ฝึกแสดงออก โดยการบรรยายงานหน๎าชั้นเรียน 

แตํผู๎เรียนต๎องบรรยายบนพ้ืนฐานของความรู๎ เป็นการฝึกให๎เด็กกล๎าแสดงออกและภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 

3.2.7 การสอบถามให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

ในเบื้องต๎นไมํสามารถกําหนดได๎ ต๎องให๎ผู๎เรียนศึกษาตามแบบแผน
กํอนแบบกึ่งบังคับหลังจากนั้นจึงเริ่มปลํอย ต๎องใช๎การสังเกตเด็กแล๎ว
สร๎างหลักสูตร เพราะเด็กยังไมํมีความรู๎ในการคิดกิจกรรม ยังไมํรู๎วํา
ชอบทําอะไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ควร ให๎เด็กได๎แสดงออก เป็นการฝึกพูดบรรยายความคิดของ

ตนเอง แตํไมํสามารถอธิบายให๎ลึกได๎ เพราะลายไทยเบื้องต๎นไมํมี

เนื้อหาให๎อธิบาย และต๎องดูเวลาให๎ดีด๎วย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ควร ให๎เด็กกล๎าพูด กล๎าแสดงออก อาจเริ่มจากการออกมาเป็น

งานกลุํม การนําเสนองานหน๎าชั้นเรียนจะทําให๎เด็กเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงานของตน 

3. พระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี ้

4. ศิลปิน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี ้
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ในเบื้องต๎นไมํควร เด็กจะสับสนไมํรู๎จะเรียนอะไร ควรปูพ้ืนฐาน

เบื้องต๎นกํอน หลังจากนั้นจึงดูภาพรวมวําเด็กชอบอะไรเมื่อชํานาญ

แล๎วอาจให๎รํวมกําหนดได๎ในสํวนรายละเอียดปลีกยํอยที่สอน 

3. พระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐาน 

ไมํควร ในปกติควรเป็นผู๎ออกแบบมากกวํา แตํเรื่องที่จะสอนอาจจะ

ต๎องถามเด็กด๎วย แตํในการฝึกสมาธิ ได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนสามารถ

ใช๎คําบริกรรมได๎ตามความถนัด 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี ้

            

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการสอบถามให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรม

การสอน พบวําทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา ในเบื้องต๎นยังไมํควรให๎ผู๎เรียนกําหนด

กิจกรรมการสอน ควรปูพ้ืนฐานเบื้องต๎นโดยให๎ผู๎เรียนศึกษาตามแบบแผนกํอน เพราะผู๎เรียนยังไมํมี

ความรู๎ในกิจกรรมการสอนอาจเกิดความสับสนได๎ โดยอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา 

เมื่อผู๎เรียนชํานาญแล๎วอาจให๎รํวมกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนได๎ 

 

3.2.8 การนําสมาธิมาใช๎ในการสอนวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ใช๎การฝึกความนิ่งควบคูํกับการฝึกเขียนให๎ผู๎เรียนฝึกสมาธิกับการ

เขียนเส๎น หรืออาจกําหนดสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาใช๎การ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ สั่งประสาทให๎เขียนเส๎นตามต๎องการ 

ทําเส๎นมีความสม่ําเสมอกัน ใช๎จิตจดจํอกับเส๎น ด๎วยกิจกรรมที่

หลากหลาย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม  สามารถนําสมาธิมาแทรกในการสอนได๎ เป็นรูปแบบการบูรณา

การสมาธิและลายไทย ให๎ผู๎เรียนตั้งใจทําซ้ําๆฝึกเส๎นด๎วยสายตากับ

มือ ฝึกความนิ่งสงบไมํวอกแวกในการเขียนลาย อาจใช๎สื่อที่กระตุ๎น

ให๎เกิดสมาธิ เชํน ดูวีดีโอ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

3. พระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐาน 

เริ่มต๎นให๎ผู๎เรียนจิตใจสงบไมํวอกแวก กายานุปัสสนาการพิจารณา

การเคลื่อนไหวสําคัญ ไมํกําหนดไมํได๎ มีสติรู๎ตัวทั้งกายและจิต

ควบคูํกันไป เน๎นให๎ทุกคนเกิดการเรียนรู๎ มีสติตั้งมั่น 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี ้

           

 วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านการนําสมาธิมาใช๎ในการสอนวาดลายไทยพบวําทั้ง 3 

กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําสามารถนําสมาธิมาใช๎กับลายไทยได๎ด๎วยการฝึกสติควบคูํกับการ

ฝึกเขียน โดยให๎ผู๎เรียนควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ เส๎น ทําเส๎นมีความสม่ําเสมอกัน  ใช๎จิตจดจํอ

ทําซ้ําๆฝึกเส๎นด๎วยสายตากับมือ ด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ข๎อคิดเห็น

เพ่ิมเติมวําผู๎สอนอาจใช๎สื่อที่กระตุ๎นให๎ เกิดสมาธิ เชํน ดูวีดีโอ หรืออาจกําหนดสมาธิตามหลัก

พระพุทธศาสนามาแทรกในการสอนได๎ เป็นรูปแบบการบูรณาการทําสมาธิและลายไทย 

 

   3.3 กิจกรรมการสอน 

       3.3.1 กิจกรรมการสอนวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย มี 4 แบบคือ 
1. เรียนรู๎แมํลายและสามารถบอกที่มาได๎  2. ศึกษาวิวัฒนาการ   
3. ฝึกทักษะเขียนลายพ้ืนฐานโดยวาดตามแบบฝึกหัดและครู       
4. คิดและผูกลายใหมํ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม  5 แบบคือ 
1. ให๎ดูภาพในโปรแกรมนําเสนองาน (Power Point) 2. อธิบาย
ความเป็นมาของลาย  3. ฝึกทักษะเขียนลายไทยโดยให๎นักเรียนฝึก
วาดลายพื้นฐานโดย copy ลายขึ้นโครงลาย แบํงวิธีการวาดลาย
เป็นขั้นตอน 4. บรรยายและสาธิตให๎ดู 5. เมื่อฝึกจนคลํองให๎
นักเรียนนําไปประยุกต์ใช๎ 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
            

วิเคราะห์จากคําตอบในประเด็นด๎านกิจกรรมการสอนวาดลายไทย พบวําทั้ง 2 กลุํมมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา กิจกรรมการสอนวาดลายไทยต๎องมีการศึกษาประวัติความเป็นมาของแมํ

ลายตํางๆ ศึกษาวิวัฒนาการ หลังจากนั้นจึงฝึกทักษะการเขียนลายพ้ืนฐาน โดยฝึก copy ลาย ขึ้น

โครงอยํางเป็นขั้นตอน เมื่อฝึกจนคลํองแล๎วจึงให๎นักเรียนนําไปประยุกต์ใช๎โดยคิดและผูกลายใหมํ โดย

อาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําผู๎สอนควรสาธิตให๎เด็กดูในระหวํางการสอนเพ่ือให๎

ผู๎เรียนได๎เห็นกระบวนการทํางานอยํางถูกต๎องและควรให๎ผู๎ เรียนได๎ดูภาพในโปรแกรมนําเสนองาน                    

(Power Point) เพ่ือสร๎างความสนใจในการทํางาน 

 

3.3.2 ความแตกตํางในการสอนระหวํางลายไทยยุคโบราณและปัจจุบัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย แตกตําง เพราะลายไทยโบราณจะยึดจารีตตามครูเป็นมาตรฐาน 
เขียนตามครู ควรยึดเป็นแบบ สํวนในยุคปัจจุบันเน๎นการดัดแปลง 
สร๎างสรรค์ตามสื่อการสอนทันสมัยลายดัดแปลงแตํขาดทักษะ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม แตกตําง เพราะแบบโบราณสอนตัวตํอตัว สอนเป็นสกุลชํางโดยฝึก
วาดจนชํานาญ สํวนปัจจุบันเน๎นการฝึกวาดด๎วยตนเองผํานสื่อ
ตํางๆ วิธีวาดลายเป็นแบบเดียวกันเป็นสากลและประยุกต์เรื่องสีทํา
ให๎นําสนใจขึ้น 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

 

            วิเคราะห์จากคําตอบความแตกตํางในการสอนระหวํางลายไทยยุคโบราณและปัจจุบัน 

พบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําลายไทยโบราณจะยึดจารีตตามครูเป็นมาตรฐาน 

เขียนตามครู และสอนแบบตัวตํอตัวเป็นสกุลชํางเฉพาะ สํวนในยุคปัจจุบันเน๎นการดัดแปลง ฝึกวาด

ด๎วยตนเองผํานสื่อตํางๆที่ทันสมัย วิธีวาดลายเป็นแบบเดียวกันเป็นสากลและประยุกต์เรื่องสีทําให๎
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นําสนใจขึ้น โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา ลายไทยในยุคปัจจุบันใช๎สื่อการสอน

ที่ทันสมัยแตํผู๎เรียนขาดทักษะในการทํางานเนื่องจากเน๎นความสร๎างสรรค์แตํการฝึกฝนลดน๎อยลง 

 

3.3.3 การฝึกวาดลายไทยเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุํม 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย การสอนเป็นกลุํม แตํน๎อยคนกลุํมเล็กๆจะสนุกกวําเรียนคน

เดียว ซึ่งอยูํท่ีตัวเด็กด๎วย แตํถ๎าเรียนในระดับมัธยมการฝึก
รายบุคคลจะทําให๎เด็กหํอเหี่ยวมากกวําเรียนเป็นกลุํม เพราะ
เด็กอยากมีเพ่ือนเรียนด๎วย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม เป็นกลุํมดีกวํา ใช๎ระบบเพื่อนชํวยเพื่อน แตํครูต๎องอธิบายที
ละคน เมื่อเห็นคนไหนมีแววก็คํอยจับแยกมาฝึกเดี่ยวจะดีกวํา 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

            

วิเคราะห์จากคําตอบเรื่องการฝึกวาดลายไทยเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุํมพบวําทั้ง               

2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําการเรียนเป็นกลุํมนั้นดีกวํา เรียนน๎อยคนกลุํมเล็กๆจะสนุกกวํา

เรียนคนเดียว ใช๎ระบบเพ่ือนชํวยเพ่ือน แตํครูต๎องอธิบายทีละคน เพราะในระดับมัธยมการฝึก

รายบุคคลจะทําให๎เด็กหํอเหี่ยวมากกวําเรียนเป็นกลุํม เพราะเด็กอยากมีเพ่ือนเรียนด๎วย ขึ้น  โดย

อาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมวํา เมื่อผู๎สอนเห็นผู๎เรียนคนไหนมีแววก็คํอยจับแยกมาฝึก

เดี่ยวจะดีกวํา 

 

            3.3.4 กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย กับการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะการเขียนลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ทําให๎เด็กได๎เรียนรู๎อยําง
หลากหลายได๎สนุกกับงานศิลปะ เด็กเกิดทัศนคติที่ดี แตํต๎องทํา
ให๎เด็กชํานาญและอยูํในหัวข๎อเดียวกัน  โดยสําหรับเด็ก
นักเรียนผู๎เริ่มต๎น ควรฝึกให๎หลากหลายจะไมํเบื่อ อีกทั้งสมาธิ
สั้น 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม กิจกรรมที่หลากหลายจะทําให๎ผู๎เรียนไมํเบื่อ โดยผู๎สอนควรฝึก
หลายๆลาย จากงํายไปยาก ให๎เด็กได๎เรียนรู๎หลายรูปแบบ งาน
จะดีข้ึนแนํนอนเพราะเด็กสามารถประยุกต์ได๎ ถ๎ากิจกรรมไมํ
หลากหลายเด็กจะเบื่อ 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

             

  วิเคราะห์จากคําตอบเรื่องกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย กับการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะ

การเขียนลายไทย พบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํากิจกรรมที่หลากหลายทําให๎เด็กได๎

เรียนรู๎และสนุกกับงานศิลปะ เด็กเกิดทัศนคติที่ดี แตํต๎องทําให๎เด็กชํานาญและอยูํในหัวข๎อเดียวกัน  

เมื่อเด็กเรียนรู๎หลายรูปแบบ งานจะดีขึ้นแนํนอน เพราะเด็กจะเริ่มประยุกต์ได๎ ถ๎ากิจกรรมไมํมีความ

หลากหลาย เด็กจะเบื่อกับงานเพราะโดยพ้ืนฐานเด็กจะมีสมาธิสั้น ในด๎านการสอนลายไทย สําหรับผู๎

เริ่มต๎น ควรฝึกให๎หลากหลาย โดยเริ่มจากงํายไปยาก 

 

3.3.5 วิธีการสอน ที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิระหวํางการวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

การวาดตามแบบที่ครูกําหนด ฝึกผู๎เรียนเขียนเส๎น ตัดเส๎น ลงสี
เบื้องต๎นจนชํานาญ ให๎นั่งทําด๎วยความจดจํอ และกําหนดเปูาหมาย
การทํางานชัดเจนเชํน เวลา,ขนาด อาจสร๎างแรงจูงใจโดยการดูวีดีโอ 

2. อาจารย์ระดับ
มัธยม 

วาดซ้ําๆจนชํานาญ ให๎อิสระกับนักเรียนโดยผู๎สอนควรสาธิตโดย
บรรยายจาก โปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  ใช๎บรรยากาศที่
สงบ 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

การสอนที่ทําให๎คนเกิดสมาธิ จะต๎องสอนให๎คนนิ่งสงบ จะมีสมาธิ เป็น
การฝึกสติให๎กับผู๎เรียนผู๎ปฏิบัติต๎องลงมือด๎วยตนเอง 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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             วิเคราะห์จากคําตอบเรื่องวิธีการสอนที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิระหวํางการวาดลายไทย 

พบวําอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา การวาด

ตามแบบที่ครูกําหนด ฝึกผู๎เรียนเขียนเส๎น ตัดเส๎น ลงสีเบื้องต๎นจนชํานาญ โดยนั่งทําด๎วยความจดจํอ 

จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการทํางาน  ผู๎สอนควรกําหนดเปูาหมายการทํางานชัดเจนเชํน เวลา,ขนาด 

อาจสร๎างแรงจูงใจโดยการดูวีดีโอหรือให๎ดูภาพในโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  หลังจากนั้น

จึงวาดซ้ําๆจนชํานาญ ให๎อิสระกับนักเรียน ให๎นั่งตามสบาย ชํวยให๎เด็กผํอนคลายการทํางานโดย

บรรยากาศที่สงบ นอกจากนี้พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานยังให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําการสอนที่ทําให๎

ผู๎เรียนเกิดสมาธิ จะต๎องสอนให๎ผู๎เรียนเกิดความนิ่งสงบกํอน เพ่ือเป็นการฝึกสติกํอนการปฏิบัติงาน 

 

3.3.6 ปัญหาในระหวํางระหวํางการสอนวาดลายไทยและการแก๎ปัญหาดังกลําว 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

1. เด็กวาดลายกระหนกไมํได๎ ต๎องสอนให๎ทําซ้ําๆช๎าๆตามฟอร์ม  
และบางคนแตํงกายไมํเรียบร๎อย พูดคําหยาบ 
2.เด็กนักเรียนตั้งกรอบวํายาก นําเบื่อเป็นของเกําวิธีแก๎คือทําให๎เด็ก 
ดูเป็นลําดับวําไมํยากสนุก ควรสอนให๎เห็นคุณคําและความงามโดยนั่ง
สอนตัวตํอตัว 
3.เด็กมีสมาธิสั้นระหวํางการบรรยาย และมาสาย แก๎โดยให๎การบ๎านคน
มาสายเพิ่ม 
4. ปัญหาสั่งงานแล๎วทําไมํทัน วิธีแก๎คือให๎ทํานอกเวลาเป็นการบ๎าน
เพ่ิมเติม 

2. อาจารย์ระดับ
มัธยม 

1.เด็กบางคนไมํชอบลายไทย ไมํชอบวาดตามแบบ เกิดการตํอต๎าน ไมํ
สนใจลายไทย แก๎ไขโดยพยายามให๎เด็กทําสิ่งงํายๆให๎เกิดความชอบ 
2.เด็กไมํอดทนในการวาดภาพ แก๎โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย 
3.เด็กไมํอดทน และขาดทักษะ วิธีแก๎คือปรับให๎งํายและกระตุ๎น 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ปัญหาหลักของการสอนสมาธิคือ 
1. ผู๎เรียนแตํละคนไมํเหมือนกัน ต๎องดูธรรมชาติของแตํละคน 
2. เรื่องเวลา สถานที่สอน ต๎องสงบเงียบ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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วิเคราะห์จากคําตอบเรื่องปัญหาในระหวํางระหวํางการสอนวาดลายไทยและการแก๎ปัญหา 

พบวําปัญหาหลักของการเรียนที่พบคือ 1) เด็กวาดกระหนกไมํได๎ ตั้งกรอบวํายาก ผู๎สอนต๎องสอนให๎

ทําซ้ําๆช๎าๆตามแบบเรียน ให๎เด็กเริ่มจากทําลายงํายๆ โดยทําให๎ดูเป็นลําดับวําไมํยากสนุกและนั่งสอน

ตัวตํอตัว อาจใช๎สื่อการสอนที่หลากหลายเพ่ือให๎เด็กไมํรู๎สึกเบื่อ 2) เด็กมาสาย แตํงกายไมํเรียบร๎อย 

พูดคําหยาบ แก๎ไขโดยให๎การบ๎านเพ่ิมเติมกับคนมาสายและไมํทําตามกฎระเบียบของห๎อง  3) ปัญหา

สั่งงานแล๎วทําไมํทัน วิธีแก๎คือให๎ทํานอกเวลาเป็นการบ๎านเพิ่มเติม นอกจากนี้พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน

ยังให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา ปัญหาหลักที่ผู๎สอนจะพบได๎บํอยในชั้นเรียนคือ ปัญหาเรื่องความแตกตําง

ของผู๎เรียน โดยแตํละคนนั้นไมํเหมือนกัน ผู๎สอนต๎องดูธรรมชาติของแตํละคนและเข๎าให๎ถึงตัวเด็ก และ

สถานที่สอน ต๎องเป็นสัปปายะ เงียบสงบ เหมาะแกํการทํางาน 

 

3.3.7  วิธีการจัดการห๎องเรียนที่ดีระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือให๎เด็กเกิดสมาธิ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู๎สอนต๎องสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนให๎มีงานลายไทยติดรอบ              
ในเบื้องต๎นควรกําหนดเงื่อนไขการเข๎าชั้นเรียนในตอนต๎นเพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีวินัย เรื่องความตรงเวลา ควบคุมให๎เด็กทํางานตรงเวลา
และไมํมาสาย, ห๎ามขาดเรียน นอกจากนี้ แสงในห๎อง, 
อุณหภูมิห๎อง ก็มีผลตํอสมาธิของผู๎เรียน  

2. อาจารย์ระดับมัธยม จัดห๎องเรียนให๎มีสื่องานศิลปะลายไทยที่นําสนใจรอบๆห๎อง เด็กจะ
สนใจ เพํงดูงาน เด็กจะตื่นเต๎นอยากทํางานให๎สวย 

3. ศิลปิน นําผลงานอาจารย์,รุํนพี่มาติดทําจัดห๎องเรียนให๎มีสื่องานศิลปะลาย
ไทยที่นําสนใจรอบๆห๎อง นอกจากนี้ควรทําให๎ห๎องเรียนโปรํง แสง
สวํางพอดี อากาศไมํร๎อน สงบ ไมํร๎อนไมํหนาว มีจิตรกรรมให๎เด็กดู 

4. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

แยกผู๎เรียนให๎ไปทํากิจกรรมตํางๆเฉพาะมุม โดยสร๎างบรรยากาศ
ให๎สงบเงียบ, ทําให๎เด็กยอมรับและเข๎าสูํบทเรียน 

            

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องวิธีการจัดการห๎องเรียนที่ดีระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือให๎

เด็กเกิดสมาธิ พบวําอาจารย์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และศิลปิน ได๎ให๎ความคิดเห็นที่

สอดคล๎องกันวําในวิชาลายไทย ควรจัดห๎องเรียนให๎มีสื่องานศิลปะลายไทยที่นําสนใจรอบๆห๎อง จะทํา
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ให๎ผู๎เรียนสนใจและอยากทํางานให๎ออกมาสวยงาม นอกจากนี้อาจารย์มหาวิทยาลัย , ศิลปินและ

พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานยังให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําแสงภายในห๎อง , อุณหภูมิ และบรรยากาศที่สงบ

เงียบก็มีผลตํอสมาธิของผู๎เรียนเป็นอยํางมาก ดังนั้นบรรยากาศภายในห๎องที่เป็นปัจจัยทางกายภาพก็

เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการทํางาน ในสํวนของพฤติกรรมผู๎เรียน อาจารย์

มหาวิทยาลัยได๎ให๎ความเห็นเพ่ิมเติมวําในเบื้องต๎นของการสอนควรกําหนดเงื่อนไขการเข๎าชั้นเรียนใน

ตอนต๎นเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีวินัย เรื่องความตรงเวลา ควบคุมให๎เด็กทํางานตรงเวลาไมํมาสาย ,ห๎ามขาด

เรียน 

3.3.8 ความจําเป็นในการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยมาสอนในชั้นเรียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย จําเป็นน๎อย เพราะครูควรครูมีความสามารถสอนได๎เอง อีกทั้งเด็ก

มัธยมยังไมํได๎เรียนวิชาเฉพาะด๎านศิลปะไทย แตํถ๎าจะเอาปราชญ์
ชุมชนมาชํวยเสริมก็สามารถทําได๎ อาจมีได๎แตํไมํมาก มาสร๎างแรง
บันดาลใจให๎เด็ก 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ไมํควร ผู๎สอนควรมีความชํานาญด๎วยตนเอง เพราะเด็กไมํได๎ใช๎
ความรู๎ขนาดนั้นยังไมํสนใจลงลึก 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
            

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องความจําเป็นในการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านศิลปะไทยมาสอนในชั้น

เรียน พบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํามีความจําเป็นน๎อย เพราะครูควรมี

ความสามารถสอนได๎เอง อีกทั้งเด็กมัธยมยังไมํได๎เรียนวิชาเฉพาะด๎านศิลปะไทย โดยอาจารย์

มหาวิทยาลัยได๎ให๎ความเห็นเพิ่มเติมวําถ๎าจะเอาปราชญ์ชุมชนมาชํวยเสริมก็สามารถทําได๎ อาจมีได๎แตํ

ไมํมาก เพราะเด็กไมํได๎ใช๎ความรู๎ขนาดนั้น ยังไมํสนใจลงลึก 

 

3.4 สื่อการสอน 

3.4.1 สื่อในการสอนวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

1.กระดานชอล์ก โปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  ภาพลายตํางๆ 
เด็กสนใจดี 
2.ผ๎าใบ, ตําราเอกสาร, งานจริงจําลอง, ภาพถําย เด็กสนใจดี 

2. อาจารย์ระดับ
มัธยม 

1.แผํนภาพ, วีดีโอ, วีดีทัศน์, Overhead, โปรแกรมนําเสนองาน(Power 
Point)   เด็กสนใจการสอนดี 
2. ชิ้นงาน, ตัวอยํางงาน, ผลงานตัวอยํางรุํนพี่ เด็กสนใจดี 
3. เอกสารแบบฝึกลายไทย ได๎ผลดี 

3. ศิลปิน 1.ให๎ดูภาพกํอน ดูผลงานอาจารย์จะเกิดแรงบันดาลใจ 
2.สอนลายงํายๆ เชํนกระจังหรือดูภาพงํายๆเชํนวงกลม 
3. มีตัวอยํางงานให๎ดู มี โปรแกรมนําเสนองาน(Power Point) เด็กให๎
ความสนใจดี 

4. พระภิกษุ
ผู๎สอนกรรมฐาน 

สื่อในการสอนสมาธิ 
1. สื่อภาพหนังสือ 
2. มัลติมีเดีย เชํนยูทูป, คอมพิวเตอร์ , โปรแกรม(Power Point) 

             

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องสื่อการสอน พบวําทั้ง 4 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา สื่อ

การสอนในชั้นเรียนควรมีโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเห็นภาพประกอบและ

สามารถอํานเนื้อหาไปพร๎อมๆกับการบรรยายได๎ นอกจากนี้อาจารย์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ระดับ

มัธยมและศิลปินยังให๎ข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมวําสื่อการสอนวาดลายไทย ควรเป็นสื่อภาพที่ทําให๎ผู๎เรียนเห็น

ได๎อยํางชัดเจน เชํน ภาพลายตํางๆ, ผ๎าใบ,ตําราเอกสาร,งานจริงจําลอง,ภาพถําย,รูปภาพจากวีดีโอวีดี

ทัศน์และOverhead,  ซึ่งการให๎ผู๎เรียนดูภาพวาดลายไทยกํอน จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดแรงบันดาลใจใน

การทํางาน โดยศิลปินแนะนําวําให๎ผู๎เรียนดูภาพงํายๆเชํนวงกลมเป็นลายที่ผู๎สอนควรใช๎ในการสอน

เบื้องต๎น 

 

3.4.2 สื่อ Digital (ตัวอยํางเชํน คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, สื่อมัลติมีเดียร์) กับการสอนวาด

ลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ไมํเห็นด๎วย เพราะไมํเหมือนการเขียนมือบนกระดาษ ต๎องใช๎
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

เวลา เด็กอาจจะใช๎ได๎ตํอเมื่อกลับบ๎าน ถ๎าจะสอนผู๎สอนต๎อง
อธิบายเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ระดับมัธยม เห็นด๎วย ใช๎คอมแบบโน๎ตมาวาดได๎ เขียนงําย ลบงําย เป็นการ
ประยุกต์การเรียน ควรนํามารํวมกับการสอนให๎เกิดความสนใจ 
เด็กได๎เห็นขั้นตอนแตํทักษะต๎องเป็นพ้ืนฐานงํายๆ 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ในภาคทฤษฎีใช๎ได๎ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

              

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องสื่อการสอน พบวําอาจารย์มหาวิทยาลัยและพระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐานมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําสามารถนํามาใช๎ในการสอนได๎ เพราะเขียนงําย ลบงําย เป็น

การประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนการสอน แตํต๎องเป็นลายพ้ืนฐานที่งํายๆ แตํอาจารย์

มหาวิทยาลัยได๎ให๎ความเห็นที่แตกตํางกันวําไมํควรนําสื่อdigital มาใช๎ในการสอนวาดลายไทย เพราะ

แตกตํางจากการเขียนมือและผู๎เรียนต๎องใช๎เวลาในการทําความเข๎าใจ 

 

3.4.3 สื่อการสอนที่ทําให๎เกิดสมาธิ 

              

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1.การให๎เขียนตามตัวอยํางที่อาจารย์ทํา 
2.ให๎เด็กดูภาพเยอะๆ 
3.เอกสาร แผํนใบความรู๎ ให๎เด็กดูภาพแล๎วนั่งวาดตาม 

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.สื่อเอกสาร ภาพตํางๆ และโปรแกรมนําเสนองาน (Power 
Point)   สื่อมัลติมีเดียร์ เด็กสามารถพิจารณาได๎นาน 
2.สื่อการสอนสมัยใหมํ แยกเนื้อหาเป็นเรื่องๆ 
3.ภาพเคลื่อนไหว 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

1. ภาพพร๎อมคําอธิบาย 
2. ตัวอยํางระหวํางการสอน 
3. หนังสือและตัวอยํางจริง 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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            วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องสื่อการสอนที่ทําให๎เกิดสมาธิ พบวําทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่

สอดคล๎องกันวํา สื่อการสอนที่ทําให๎เกิดสมาธิควรเป็นสื่อเอกสาร ใบความรู๎ สื่อภาพ  ที่มาจากสื่อ

มัลติมีเดียร์ตํางๆ โดยอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ความเห็นเพิ่มเติมวําควรมีภาพเคลื่อนไหวประกอบการ

สื่อการสอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการศึกษา 

 

3.4.4 สื่อการสอนลายไทยที่มีความหลากหลายและวิธีการทําที่งําย ไมํสลับซับซ๎อน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ฝึกจากงํายไปหายาก ตามระดับ เริ่มจากภาพที่ไมํซับซ๎อนและต๎อง

มีความหลากหลาย โดยให๎ผู๎เรียนดูภาพสวยๆ เยอะๆจะนําสนใจ 
2. อาจารย์ระดับมัธยม ควรมีความหลากหลาย อยําอธิบายอยํางเดียว ให๎มีภาพเยอะๆ 

และเริ่มต๎นจากลายงํายๆเด็กจะไมํท๎อกับการเรียน เพราะถ๎ายาก
เด็กจะไมํกล๎าวาด 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ควรมีความหลากหลาย อยําอธิบายอยํางเดียว ให๎มีภาพเยอะๆ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

              

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องสื่อการสอนลายไทยที่มีความหลากหลายและวิธีการทําที่งําย ไมํ

สลับซับซ๎อน พบวําทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําควรฝึกลายไทยจากงํายไปหายาก ตาม

ระดับ เริ่มจากภาพที่ไมํซับซ๎อน จะทําให๎เด็กจะไมํท๎อกับการเรียน และสื่อการสอนต๎องมีความ

หลากหลาย ให๎ดูภาพ เยอะๆ เด็กจะสนใจในการเรียนมากขึ้น 

       

3.4.5  สื่อการสอนจากสถานที่จริงและสื่อการสอนที่เป็นศิลปวัตถุหรือโบราณสถานจริง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย สื่อการสอนจากสถานที่จริง เชํนพิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาความ
สนใจของเด็ก แตํไมํทําให๎เกิดสมาธิ เพราะเด็กมัธยมยังไมํมีสมาธิ
ในการรับชม จะอยากเดินวิ่งเลํนมากกวํา และเป็นสิ่งที่ไปได๎ยากใน
โรงเรียนไทยควบคุมยาก ซึ่งสําหรับในระดับมัธยมการดูรูปจะชัด
กวําของจริง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม สื่อการสอนจากสถานที่จริงจะทําให๎เด็กจะสนใจ แตํสมาธิจะไมํเกิด
เพราะใฝุรู๎อยํางเดียว เป็นเพียงสิ่งที่สร๎างแรงบันดาลใจและ
เสริมแรงให๎เด็ก ในระดับมัธยมนั้นไปได๎ยาก แตํนําสนใจ ควรให๎
เด็กเรียนในชั้นเรียนจนเข๎าใจ,ชํานาญจึงคํอยออกไปดู เพราะเสริม
ความรักในศิลปะไทย ทําให๎เห็นคุณคํา 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

หลักๆอยูํที่ตัวผู๎เรียนซึ่งเกี่ยวแคํเล็กน๎อย โดยเป็นแคํสํวนหนึ่งของ
การเรํงเร๎า สามารถทําได๎ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

               

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องสื่อการสอนจากสถานที่จริงและสื่อการสอนที่เป็นศิลปวัตถุหรือ 

โบราณสถานจริง พบวําอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา 

สื่อการสอนจากสถานที่จริง เชํน พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาความสนใจของเด็ก แตํไมํทําให๎เกิดสมาธิ  

เพราะเด็กมัธยมยังไมํมีสมาธิในการรับชม เป็นเพียงสิ่งที่สร๎างแรงบันดาลใจและเสริมแรงให๎เด็กเทํานั้น 

โดยอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมวําควรให๎เด็กเรียนในชั้นเรียนจนเข๎าใจ,ชํานาญ จึงคํอย

ออกไปชม ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎ให๎ความเห็นวําการนําเด็ กออกไปรับชม

โบราณสถานเป็นสํวนหนึ่งของการเรํงเร๎าให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ ซึ่งหลักๆนั้นต๎องอยูํที่ตัวของเด็กเอง 

 

3.4.6 วิธีการจัดห๎องเรียนศิลปะไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1.ในห๎องมีผลงานศิลปะไทยติดอยูํโดยรอบ 
2.สร๎างบรรยากาศในชั้นเรียน มีงานครูและรุํนพ่ี 
3.แบํงเป็นโซนๆ ให๎เด็กมีพ้ืนที่สํวนตัว 

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.ห๎องเรียนสะอาด สวําง โลํง มีงานจิตรกรรมไทยประกอบโดยรอบ
ห๎อง 
2.แบํงสํวนห๎องท่ีสอนศิลปะไทย ใช๎พ้ืนที่ให๎เต็ม 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องวิธีการจัดห๎องเรียน พบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกัน

วํา ในห๎องเรียนศิลปะควรมีงานศิลปะไทยของครูและรุํนพ่ีติดอยูํโดยรอบ เพ่ือให๎เกิดความนําสนใจใน

การเรียน  

 

3.5 การประเมินผลการสอน 

3.5.1 เกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด เนื่องจากอยูํในวัตถุประสงค์การสอน (รู๎, ซาบซึ้ง, 

ปฏิบัติได๎) แตํในด๎านทักษะพิสัยยํอมมีคะแนนมากที่สุด 
2. อาจารย์ระดับมัธยม ควรมีทั้ง 3 ด๎าน แตํเน๎นคะแนนด๎านทักษะ โดยกําหนดอยูํใน

แผน 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน การประเมินผลการมีสมาธิ 
1. ประเมินจากการสังเกต 
2. ประเมินจากการตั้งคําถาม 
3. ประเมินจากทดสอบอารมณ์ 
4. ประเมินจากความรู๎ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

            

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนลายไทย พบวําอาจารย์

มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา ควรมีทั้ง 3 ด๎าน คือด๎านพุทธิ

พิสัย(พฤติกรรมการคิด) จิตพิสัย(พฤติกรรมด๎านจิตใจ ,ความซาบซึ้ง, ทัศนคติ) และทักษะพิสัย

(พัฒนาการการเคลื่อนไหว, การปฏิบัติงาน) แตํผู๎สอนต๎องเน๎นด๎านทักษะพิสัย เป็นเกณฑ์สําคัญ 

 

3.5.2 วิธีในการประเมินพฤติกรรมด๎านจิตพิสัย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย การเข๎าชั้นเรียน, การสํงงาน, การแตํงกาย, การพูดจา, ดูความตั้งใจแตํ
ต๎องดูผลงานเป็นตัวตั้ง โดยสังเกตเป็นรายบุคคล 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ดูจากการทํางาน ดูงานที่สํงวํามีความพร๎อมไหม ใช๎การสังเกตในชั้น
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เรียนและการสัมภาษณ์, เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

 

            วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการประเมินพฤติกรรมด๎านจิตพิสัย พบวําทั้ง 3 กลุํมมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา สามารถประเมินผลจิตพิสัยได๎จากการสังเกตในชั้นเรียน, ดูการเข๎าชั้นเรียน, 

การสํงงาน, การแตํงกาย, การพูดจา, การสัมภาษณ์, การทํางาน ดูงานที่สํงวําสมบูรณ์หรือไมํ 

นอกจากนี้การสอนลายไทยยังต๎องใช๎การประเมินผลเป็นรายบุคคลเพ่ือให๎เห็นผลสัมฤทธิ์ของการสอน

ในแตํละบุคคลได๎อยํางชัดเจน โดยอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําสามารถใช๎ระบบ

เพ่ือนประเมินเพ่ือนเป็นสํวนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนได๎ 

 

3.5.3 การนําเอาสมาธิในการทํางานมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ไมํควร  ต๎องดูจากตัวงานเป็นหลัก เพราะงานจะแสดงความคิดของ

นักเรียน ถ๎าสมาธิดีงานจะดี 
2. อาจารย์ระดับมัธยม ไมํควร ควรประเมินเป็นความตั้งใจมากกวําเป็นสํวนของจิตพิสัยได๎ 

สามารถวัดแบบยืดหยุํนโดยดูจากผลงาน คะแนนต๎องมาจาก
ชิ้นงาน 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํควรใช๎สมาธิเป็นเกณฑ์ ใช๎สมาธินั้นเป็นตัวชํวยในการทํางาน 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
             

  วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการนําเอาสมาธิในการทํางานมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล 

พบวําทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา ไมํควรนําเอาสมาธิในการทํางานมาเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินผล แตํสามารถวัดแบบยืดหยุํนโดยดูจากผลงาน ถ๎าสมาธิดีงานจะดี 

 

3.5.4 ผู๎เรียนที่มีความสงบในชั้นเรียนกับพัฒนาการในการวาดลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ใชํ กลุํมนี้จะเอาใจใสํตํองานมากกวํา 
งานจะออกมาดี แตํบางกรณีเด็กเรียบร๎อยบางคนมีสมาธิแตํ
ทักษะไมํดี ซึ่งเมื่อฝึกฝนบํอยๆจนชํานาญก็จะดีเอง โดยเด็กจะมี
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ความจดจํอในการเรียนมักวํากลําวตักเตือนและปรับปรุงตัวได๎
งําย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม มีผล ดูในขณะปฏิบัติงาน คนที่มีสมาธิจะได๎เปรียบเวลาทํางาน 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน เป็นสํวนหนึ่ง 
4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

             

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องผู๎เรียนที่มีความสงบในชั้นเรียนกับพัฒนาการในการวาดลายไทย 

พบวําทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา ผู๎เรียนที่มีสมาธิความตั้งใจในการเรียนสํวนมากจะ

เป็นผู๎ที่พัฒนาการในการวาดลายไทยที่ดี ในบางกรณีแม๎ทักษะไมํดี เมื่อมีสมาธิและฝึกฝนเป็นประจําก็

สามารถสร๎างผลงานให๎ดีได๎ 

 

3.5.5 จิตพิสัยกับคะแนนในชั้นเรียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นคะแนนได๎ในสํวนหนึ่ง แตํต๎องกําหนดคําน้ําหนัก อาจใช๎แคํ 

10 เปอร์เซ็น ซึ่งจะน๎อยกวําการให๎คะแนนผลงานสําเร็จ 
2. อาจารย์ระดับมัธยม จําเป็น ให๎แบบรวมๆ ดูความตรงเวลา, ผลงาน เพราะจิตพิสัยจะ

ประเมินทุกอยําง ดูความรับผิดชอบ 
3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน   ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

               

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องจิตพิสัยกับคะแนนในชั้นเรียนพบวําทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นที่

สอดคล๎องกันวํา จิตพิสัยสามารถเป็นคะแนนได๎ในสํวนหนึ่งโดยดูจากความตรงเวลา , ผลงาน เป็นต๎น 

ต๎องกําหนดคําคะแนน อาจใช๎เพียง 10 เปอร์เซ็นเทํานั้น 

 

3.5.6 การประเมินการเรียนลายไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ในสํวนกํอนการเรียนจะเอามาดูเป็นพื้นฐานโดยไมํมีคะแนน โดย
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ระหวํางการเรียนประเมินทั้งโดยการสังเกตและประเมินผลทั้ง
เทอม แยกเป็นผลงาน, รายงาน, จิตพิสัย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ประเมินโดย ดูวํามีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนหรือไมํในแตํละขั้นตอน การ
ประเมินกํอนเรียนใช๎ได๎ทางทฤษฎี ทําให๎ประเมินผลทักษะกํอนหลัง
งําย 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

การประเมินผลการสอนต๎องมี pre-test และ post-test แตํจะให๎
คะแนนในสํวนหลัง คือวัดเฉพาะหลังการเรียนการสอน คือ
กระบวนการสอบ 

4. ศิลปิน   ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

               

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการประเมินการเรียนลายไทยพบวําทั้ง 3 กลุํมมีความคิดเห็นที่

สอดคล๎องกันวําต๎องมี pre-test โดยเอามาดูเป็นพ้ืนฐานโดยไมํมีคะแนน และ post-test แตํจะให๎

คะแนนในสํวนหลัง คือวัดเฉพาะหลังการเรียนการสอน คือกระบวนการสอบ นอกจากนี้ในระหวําง

การเรียนต๎องประเมินโดยการสังเกตดูความก๎าวหน๎าของพัฒนาการในแตํละข้ันตอนและประเมินผลทั้ง

เทอม แยกเป็นผลงาน, รายงาน, จิตพิสัย 

 

3.5.7 ความสําคัญระหวํางกระบวนการในการปฏิบัติงาน (Process) กับผลผลิตของงาน

(Product) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ให๎ความสําคัญกับผลงานที่สําเร็จมากกวํา ระหวํางปฏิบัติจะดู

พัฒนาการจากต๎นจนถึงงานเสร็จ จะเห็นเส๎นทางการพัฒนางาน 
แตํจะเน๎นผลของงาน จะทําท่ีบ๎านหรืออะไร แตํต๎องมีกระบวนการ
ในห๎องที่ถูกต๎องด๎วย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม กระบวนการและผลต๎องมาคํูกัน, ให๎เทํากัน กระบวนการและผล
ของงานนั้นสําคัญเทํากัน 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน  ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 
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            วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องความสําคัญระหวํางกระบวนการในการปฏิบัติงาน (Process) กับ

ผลผลิตของงาน(Product) พบวําอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ความสําคัญกับผลงานที่สําเร็จมากกวํา

กระบวนการในการทํางาน โดยระหวํางปฏิบัติจะดูพัฒนาการจากต๎นจนถึงงานเสร็จเพ่ือให๎เห็น

เส๎นทางการพัฒนางาน แตํจะเน๎นผลของงาน เพราะกระบวนการและผลต๎องมาคูํกัน ซึ่งในสํวนของ

อาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ความเห็นที่แตกตํางกันวํากระบวนการและผลนั้นต๎องมาคูํกัน มีความสําคัญ

เทํากัน ดังนั้นจึงให๎คะแนนในอัตราสํวนที่เทํากัน 

 

3.5.8 ความสําคัญของการประเมินผลด๎านทฤษฏี 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ต๎องมีคะแนนให๎ เพราะทุกการปฏิบัติจะมีทฤษฎีด๎วย ต๎องให๎

ความสําคัญ แตํจะให๎คะแนนไมํมาก ประมาณ 20 เปอร์เซ็น 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ต๎องให๎แตํน๎อยประมาณ 20 เปอร์เซ็น โดยสอนให๎เด็กรู๎ที่มา มี
ความเข๎าใจในประวัติศาสตร์ 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

4. ศิลปิน 
  

ไมํได๎ให๎ข๎อความเห็นกับเรื่องนี้ 

               

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องความสําคัญของการประเมินผลด๎านทฤษฏีพบวําทั้ง 2 กลุํมมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา ผู๎สอนต๎องให๎ความสําคัญในด๎านทฤษฎีด๎วย เพราะทุกการปฏิบัติจะมีทฤษฎี

เป็นสํวนประกอบ แตํจะให๎คะแนนได๎ไมํมาก ประมาณ 20 เปอร์เซ็น โดยต๎องสอนให๎เด็กรู๎ที่มาและมี

ความเข๎าใจในประวัติศาสตร์ 

 

ประเด็นที่ 4 ด๎านวิธีการทํางานและการนําสมาธิมาใช๎ในการทํางานของศิลปินที่ทํางานศิลปะไทย  

ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บบันทึกข๎อมูลด๎านการทํางานและการนําสมาธิมาใช๎ในการทํางานจาก

ศิลปินโดยการสัมภาษณ์ และนําคําตอบของแตํละทํานมาจัดเป็นตาราง   จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์

ข๎อมูลแล๎วสรุปได๎ดังนี้ 
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4.1 วิธีการทํางานศิลปะไทย 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. รํางภาพตาม
แนวคิด                          
2. ขยายแบบ 
3. ลงสีพ้ืนผิว 

1.คิดเรื่อง            
2.รํางแบบ  
3. สร๎างงาน
ได๎ 

1. วาดเส๎นโครงลาย 
2. สร๎างงาน 
3. เก็บรายละเอียด 

1.เข๎าใจสิ่งที่ทํา 
2. มองเห็นภาพ 
3.วางองค์ประกอบ 
4.วาดลงไป 

วาดภาพ
จิตรกรรมไทย
ตามแนวครู
ชํางโบราณ 

           

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องวิธีการทํางานศิลปะไทยของศิลปิน สามารถเรียบเรียงได๎ดังนี้ 

1)   คิดเรื่องที่จะวาด 2) รํางภาพตามแนวคิด  3)  ขยายแบบ  4)  วาดเส๎นโครงลาย 5)  สร๎างงาน  

6)  เก็บรายละเอียด 

 

4.2 ปรัชญาในการทํางานศิลปะไทย 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
เป็นคนไทยควร
เรียนรู๎ศิลปะ
ประจําชาติ 

มีสมาธิแล๎ว
ปัญญาจะเกิด 

ทํางานตามแบบ
แผนให๎ดีที่สุด 

ต๎องมีสมาธิ
และเข๎าใจใน
สิ่งที่ทํา 

ทําตามครูชํางมี
แบบแผน ไมํแผลง
คร ู

           

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องปรัชญาในการทํางานศิลปะไทยของศิลปิน สามารถสรุปได๎วํา เป็น

คนไทยควรเรียนรู๎ศิลปะไทย โดยการทํางานศิลปะไทยต๎องมีสมาธิและเข๎าใจในสิ่งที่ทํา  ปัญญาจะเกิด

ตามมา เมื่อเกิดปัญญาแล๎วจึงทํางานตามแบบแผนให๎ดีที่สุด โดยคุณวีรศิลป์ได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา   

ผู๎วาดควรทําตามครูชํางมีแบบแผน ไมํแผลงครู 

 

4.3 อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการทํางานศิลปะไทย 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

พํูกัน,กระดาษไข, สีอะคริลิกพํูกัน, ดินสอ,พํูกัน,ยางลบ สีฝุุน,อะคริลิก, สีอะคริลิก, สี
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ดินสอ,สีฝุุน
อะคริลิก 

กระดาษ,ดินสอ ,สีฝุุน,จานสี พํูกันหลาย
ขนาด,เฟรม 

กระป๋อง 

            วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องอุปกรณ์การทํางานศิลปะไทยของศิลปิน สามารถรวบรวมอุปกรณ์

ได๎ดังนี้  พูํกัน, กระดาษไข, สีกระป๋อง, สีอะคริลิก, สีฝุุน, พํูกัน, ยางลบ, กระดาษ, ดินสอ 

 

4.4 วิธีการคิดรูปแบบงาน 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ได๎แรงบันดาลใจ
จากศิลปิน
ศิลปะไทยใน
อดีต 

ได๎แรงบันดาลใจจาก
จิตรกรรมโบราณและ
อาจารย์ 

ทําตามความ
ปรารถนาของใจ
ตนเอง 

เกิดเอง เกิดจาก
การศึกษา มี
ความพยายาม
ให๎มันเกิด 

เกิดจากการ
รํางความคิด
ในสิ่งที่อยาก
ทํา กําหนด
หัวข๎อ 

              

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องวิธีการคิดรูปแบบงาน สามารถแบํงได๎ 2 กลุํมคือ กลุํมแรก (คุณ

ศราวุธ, คุณเอกกร) ได๎รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมไทยโบราณและครูอาจารย์ของตน สํวนใน

กลุํมที่ 2 (คุณมนู, คุณกฤดากร, คุณวีรศิลป์) สามารถสร๎างแรงบันดาลใจได๎ด๎วยความชอบของตนเอง 

โดยทําตามความพึงพอใจของตนเอง 

 
 

4.5 วิธีการวางแผนในการทํางานศิลปะไทย 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ทํางาน 1 ชิ้น มี
กําหนดตารางเวลา
เป็นขั้นตอน 

กําหนดเรื่องราว 
ขนาด และตั้ง
เวลาทํางาน 

ไมํมีรูปแบบ 
วํางก็ทํา 

ไมํมีการวางแผน
ใช๎เวลาวํางในการ
วาด 

กําหนดเวลาใน
การทํางาน
ตํางๆเชํนรําง
ภาพ,ใสํแผํนใส 

             วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องวิธีการวางแผนในการทํางานศิลปะไทย สามารถแบํงได๎ 2 กลุํม

คือ กลุํมแรก (คุณศราวุธ, คุณเอกกร, คุณวีรศิลป์)  จะกําหนดเรื่องราวกํอน หลังจากนั้นกําหนดขนาด
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ของงาน และสร๎างตารางเวลาเป็นขั้นตอน สํวนในกลุํมที่ 2 (คุณมนู, คุณกฤดากร) ไมํมีการวางแผนใน

การทํางาน โดนสร๎างงานในเวลาที่ตนวําง 

 

4.6 วิธีการในการพัฒนางานศิลปะไทยให๎เกิดเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

หาสไตล์ของ
ตัวเองและเอาสิ่ง
ที่ชอบมา
ผสมผสาน 

ดูจากแบบ
โบราณ,รุํนพี,่
แล๎วมาทําเป็น
พุทธประวัติ 

พัฒนาเอกลักษณ์เริ่ม
จากความสนใจทาง
พุทธผสมแนวคิด
สมัยใหมํ 

เกิดข้ึนเองจาก
ตัวตน ไมํต๎อง
ทํา 

ยังไมํถึงจุด
นั้น 

              

วิเคราะห์คําตอบจากวิธีการในการพัฒนางานศิลปะไทยให๎เกิดเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

พบวํา ศิลปินมีวิธีการที่แตกตํางกันในการพัฒนางานของตนเอง อาทิเชํน พัฒนางานของตนเองจาก

ความชอบสํวนบุคคล, พัฒนางานของตนเอกจากการดูแบบงานโบราณแล๎วมาดัดแปลง เป็นต๎น โดย

คุณวีรศิลป์ได๎มีข๎อคิดเห็นที่แตกตํางคือ ตนเองยังไมํสามารถพัฒนางานจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ได๎ 

 

4.7 การปฏิบัติธรรมของศิลปิน 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ไหว๎พระสวด
มนต์ แตํไมํนั่ง 

สวดและนั่งทุกคืน สวดบํอยครั้ง นั่งทุกวัน ดูแลจิต
ตนเองไมํให๎ตกต่ํา 

สวดทุก
ครั้งที่วําง 

           

 วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการปฏิบัติธรรมของศิลปินพบวําศิลปินมีความคิดเห็นที่สอดคล๎อง

กันวําศิลปินทุกทํานไหว๎พระสวดมนต์บํอยครั้ง ดูแลจิตตนเองไมํให๎ตกต่ํา บางทํานนั่งสมาธิทุกวันและ

ทําให๎งานออกมาด ี
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4.8 ความสอดคล๎องของการดํารงชีวิตและการทํางาน 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

คิดเรื่องงาน
วางแผนเป็น
ระบบอยําง
สอดคล๎อง
กัน 

ศิลปินทํางานของ
ตัวเองและสอน
เด็ก โดยใช๎ชีวิต
อยํางสอดคล๎อง 
เป็นอิสระ 

ไมํสอดคล๎อง 
เพราะปัจจุบัน
เน๎นการจ๎าง
งาน ขาดเวที
แสดงฝีมือ 

ดํารงชีวิตตามสภาพ 
ไมํเอาเปรียบผู๎อื่น 
โดยดํารงชีวิตอยําง
สอดคล๎อง สิ่งที่ไมํ
สอดคล๎องจะตัดออก 

อยูํกับวิถีพุทธและ
งานที่ทําโดยเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกับตัวเรา 

             

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องความสอดคล๎องของการดํารงชีวิตและการทํางาน ศิลปินสํวนใหญํมี

ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา จะใช๎ชีวิตของตนให๎สอดคล๎องกับการทํางานโดยไมํเอาเปรียบผู๎อ่ืน การ

ดํารงชีพกับงานต๎องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยคุณมนูได๎มีข๎อคิดเห็นที่แตกตํางคือ ตนเองยั งไมํ

สามารถดํารงชีวิตให๎สอดคล๎องกับการทํางานศิลปะได๎ เนื่องจากปัจจุบันเน๎นการจ๎างงานคือวาดตาม

คําสั่งของผู๎จ๎างและขาดเวทีในการแสดงฝีมือ 

 

4.9 การจัดสิ่งแวดล๎อมในการงานจิตรกรรมไทย 

               

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการจัดสิ่งแวดล๎อมในการงานจิตรกรรมไทย ศิลปินสํวนใหญํมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําห๎องทํางานต๎องสะอาดโปรํง บรรยากาศดี นอกจากนี้ต๎องมีผลงานจิตรกรรม

ไทยโดยรอบ มีงานตนเอง,งานคนรอบข๎าง เพราะเมื่อเห็นงานแล๎วศิลปินจะมีแรงบันดาลใจอยาก

ทํางาน โดยคุณกฤดากรได๎มีข๎อคิดเห็นที่แตกตํางคือคุณภาพของงานนั้นขึ้นอยูํกับตัวของผู๎วาดเป็น

สําคัญ การจัดสิ่งแวดล๎อมนั้นไมํคํอยมีผลเทําใด  

         

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

มีผล ห๎องต๎อง
สะอาด 
บรรยากาศจะดี 

สําคัญ เพราะเห็น
งานแล๎วมีแรงบันดาล
ใจอยากทํางาน 

มีสํวน เพราะเห็น
งานคนรอบข๎าง 
ทําให๎มีกําลังใจ 

แล๎วแตํคน  สําคัญ เพราะ
เป็นแรงบันดาล
ใจให๎มนุษย์ 
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4.10 สมาธิกับการวาดภาพ 

               

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องสมาธิกับการวาดภาพ ศิลปินสํวนใหญํมีความคิดเห็นที่สอดคล๎อง

กันวํา ผู๎วาดต๎องสงบกํอนวาดเมื่อไมํวอกแวกจะอยูํได๎ท้ังวัน สมาธิมีผลตํอทุกอยํางในชีวิต ถ๎าไมํมีสมาธิ 

งานไมํตํอเนื่อง 

 

4.11 การนําสมาธิมาใช๎ในการวาดลายไทย 

             

วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการนําสมาธิมาใช๎ในการวาดภาพ ศิลปินสํวนใหญํมีความคิดเห็นที่

สอดคล๎องกันวํา ผู๎วาดต๎องมีสติ สงบนิ่งให๎ใจสบาย นําสมาธิใช๎ระหวํางการเขียนภาพ โดยศึกษาธรรมะ

กํอนการวาด เวลาทํางานสูดลมหายใจยาวๆนิ่งๆ เพํงกับงานในระหวํางวาด กําหนดจิตตามหลัก              

สติปัฏฐานโดยอยูํกับปัจจุบัน โดยคุณมนูได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ ศิลปินได๎ศึกษาธรรมะกํอนการ

วาดภาพ ทําให๎มีสติในการคิดวิเคราะห์ระหวํางสร๎างงาน 

 

4.12 การพิจารณากายและมือระหวํางการเขียน 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
มี เมื่อไมํวอกแวก
จะอยูํได๎ทั้งวัน 

มีมากในการ
ทํางาน 

มีผล ผลงานออกมา
ตามความต๎องการ 

มี มีผลตํอ
ทุกอยํางใน
ชีวิต 

มีผลมาก ต๎อง
สงบกํอนวาด 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

นําสมาธิใช๎
ระหวํางการ
เขียนภาพ  

เวลาทํางานสูด
ลมหายใจยาวๆ
นิ่งๆ 

ศึกษาธรรมะกํอน
การวาด ทําให๎มีสติ
วิเคราะห์ 

ใช๎โดยอัตโนมัติ
ระหวํางทํางาน 

เพํงกับงาน
ในระหวําง
วาด 

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
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วิเคราะห์คําตอบจากเรื่องการพิจารณากายและมือระหวํางการเขียน  ศิลปินทั้ง 5 ทํานมี

ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา การวาดลายไทยต๎องพิจารณาการลากเส๎น จิตอยูํกับมือและพํูกันตลอด  

มีสติทั่วพร๎อมในการทํางาน 

 

2. แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 

        แบบสังเกตกิจกรรมการสอน เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนวาดลายไทยตามหลักกายา

นุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ในด๎านการถํายทอด ผู๎วิจัยนําผลการสัมภาษณ์มา

วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการนําคําตอบของแตํละทํานมาจัดเป็นตาราง  ใช๎ประกอบการสร๎างรูปแบบการ

สอนวาดภาพลายไทย ผู๎วิจัยได๎ลงพ้ืนที่สังเกตการสอน โดยมีกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการสังเกตทั้งหมด                

3 กลุํม ได๎แกํอาจารย์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน เมื่อเก็บ

ข๎อมูลสมบูรณ์จึงได๎นําผลการสังเกตมาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการนําคําตอบของแตํละทํานมาจัดเป็น

ตาราง จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลแล๎วสรุปเป็นประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

1. ด๎านความพร๎อมของผู๎ถํายทอด 

1.1 ผู๎ถํายทอด 

1.1.1 แผนการสอน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย มี มคอ 3 (คือรายละเอียดของรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษา) 

2. อาจารย์ระดับมัธยม มีแผนการสอนวิชาศิลปะโดยลายไทยเป็นสํวนหนึ่งในวิชา
บังคับ 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน มีแผนการสอนกรรมฐาน 
4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

          จากการสังเกตการสอนพบวําผู๎สอนทั้ง 3 กลุํม ได๎มีการจัดเตรียมแผนการสอนกํอนการ

จัดการเรียนการสอนทุกทําน  

 

พิจารณาการ
ลากเส๎น จิตอยูํ
กับพํูกันตลอด 

พิจารณามือ
ระหวํางวาด
เส๎น 

ควบคุมมือให๎ได๎
รูปทรงตามที่วาด 

พิจารณาเกิดข้ึน
เองตาม
ธรรมชาติ 

มีความรู๎สึกตัว
ทั่วพร๎อมในการ
ทํางาน 
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1.1.2 บุคลิกภาพ 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นกันเอง, สนุกสนานอารมณ์ดี, แนะนําเด็กเป็นรายบุคคล 

2. อาจารย์ระดับมัธยม สนุกสนาน เพ่ือให๎ นักเรียนเกิดความเป็นกันเอง อธิบาย
คําพูดอยํางมีหลักการ, เดินดูงานเด็กเรื่อยๆ,เข๎าถึงเด็ก 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน สงบนิ่ง, ยิ้มแย๎ม มีบุคลิกตั้งมั่น,มั่นคง 
4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              

จากการสังเกตการสอนพบวําในกลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมสํวนใหญํมี

บุคลิกลักษณะในการสอนที่เป็นกันเอง, สนุกสนานอารมณ์ดีเพ่ือให๎นักเรียนเกิดความเป็นกันเอง ยิ้ม

แย๎ม สามารถอธิบายคําพูดอยํางมีหลักการไมํวอกแวก เวลาสอนจะแนะนําเด็กเป็นรายบุคคลโดยเดิน

ดูงานเด็กเป็นระยะๆเพ่ือที่จะสามารถเข๎าถึงตัวของเด็กได๎ ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มี

พฤติกรรมที่แตกตํางจากกลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยและมัธยมในบางสํวน เนื่องจากเป็นการสอน

วิชาสมาธิ ดังนั้นผู๎สอนจึงอารมณ์ดีแตํมีบุคลิกที่ตั้งม่ัน,มั่นคงและสงบนิ่งในระหวํางการสอน 

 

1.1.3 สื่อการสอน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1. โปรแกรมนําเสนองาน 2. ภาพถํายจิตรกรรม  3. สื่อ

กระดาษ a4 การเขียนลาย  4. monitor 5.แผํนชีทลายไทย 

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.แบบแมํลาย, โครงแมํลาย   2.กระดาษ, ตัวอยํางผลงานลาย
ไทย   3. โปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  , วีดีโอ                  
4.แผํนใส, กระดาษฝึกเขียนเส๎น   5. ใบงาน, ใบความรู๎ 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 1. คอมพิวเตอร์, สื่อมัลติมีเดียร์, โปรแกรมนําเสนองาน 
(Power Point)    2. ชีท,หนังสือ 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

             

จากการสังเกตการสอนพบวําอาจารย์ทั้ง 3 กลุํม มีการใช๎โปรแกรมนําเสนองาน (Power 

Point) ในชั้นเรียน เนื่องจากเป็นสื่อที่สะดวกตํอการใช๎งานทั้งด๎านทฤษฎีและผลงานตัวอยําง ผู๎เรียน
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สามารถเห็นภาพประกอบและอํานเนื้อหาไปพร๎อมๆกับการบรรยายได๎ นอกจากนี้อาจารย์

มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมยังมือสื่อการสอนที่สอดคล๎องกันในหลายแบบ อาทิเชํน สื่อ

ภาพถําย, แผํนใบความรู๎แบบฝึกตํางๆทั้งใบงานและใบความรู๎ เป็นสื่อการสอนที่เข๎าถึงตัวผู๎เรียนได๎งําย 

สามารถอํานเองได๎โดยฟังคําพูดของผู๎สอนเป็นตัวประกอบ ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มี

การใช๎สื่อการสอนที่สอดคล๎องกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยม อาทิเชํน สื่อ  Power 

Point, ใบความรู๎และหนังสือ เป็นต๎น 

 

1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1. ไม๎กระดาน, กระดานดํา   2. ชอล์ก ดินสอ  สีฝุุน    3. แผํน

ไม๎, สีฝุุนดินสอ    4. สมุด ไม๎บรรทัด   

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.กระดาษ, ดินสอ, ยางลบ, ส ี   2.ใบงาน 
3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน กระดาษในการจดบันทึก 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 
              

จากการสังเกตการสอนพบวําอาจารย์ทั้ง 3 กลุํม มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนให๎

ผู๎เรียนหลายชนิด โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมเน๎นการเตรียมอุปกรณ์จําเป็นที่ใช๎

ในการสอนศิลปะไทย อาทิเชํน ไม๎กระดาน, กระดานดํา, ชอล์ก, สีฝุุน, กระดาษ, ดินสอ, สี เป็นต๎น ใน

สํวนของพระภิกษุที่ใช๎การสอนสมาธิตามหลักสติปัฏฐานนั้นจะเตรียมกระดาษให๎ผู๎สอนใช๎ในการจด

บันทึก 

 

1.2 ผู๎รับการถํายทอด 

1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การเรียน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู๎เรียนมีการเตรียม 1) กระดานสีฝุุน, จานสี 2) กระดาษ, 
ดินสอ  3)แผํนไม๎ 4)ดินสอ สมุด ไม๎บรรทัด   

2. อาจารย์ระดับมัธยม นักเรียนมีการเตรียมดินสอยางลบและกระดาษ      

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน นักเรียนมีการเตรียมกระดาษจดบันทึก 
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4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              

จากการสังเกตการสอนพบวําผู๎เรียนวิชาศิลปะทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย มีการ

เตรียมอุปกรณ์ทางศิลปะมาใช๎ในการเรียน อาทิเชํน กระดานสีฝุุน, จานสี, ดินสอ, สมุด, ไม๎บรรทัด 

เป็นต๎น ซึ่งอุปกรณ์เหลํานี้ล๎วนมีความจําเป็นตํอการทํางานศิลปะไทยทั้งสิ้น ในสํวนของพระภิกษุ

ผู๎เรียนกรรมฐานมีการเตรียมกระดาษเพ่ือใช๎ในการจดบันทึกระหวํางการเรียน 

 

1.2.2 ความสนใจในการเรียน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเรียนสํวนใหญํสนใจดี 

2. อาจารย์ระดับมัธยม นักเรียนมีความสนใจดีมีบางคนคุยบ๎าง        
3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ผู๎เรียนสนใจมาก นิ่ง 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              

จากการสังเกตการสอนพบวําผู๎เรียนวิชาศิลปะทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย มีความ

สนใจในการเรียนที่ดี อาจมีคนคุยบ๎างแตํเล็กน๎อย ในสํวนของพระภิกษุผู๎เรียนกรรมฐานมีความสนใจ

ในการเรียนแบะสงบนิ่งในวิชาสมาธิเป็นอยํางมาก 

 

1.3 สถานที่ในการถํายทอด 

1.3.1 สภาพทั่วไป 

1.3.1.1 ขนาด 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1) 8x5 ม. เป็นโต๏ะธรรมดา    2) 7x7 ม.   3) 5x10 ม. นั่งพ้ืน

งานวางพิงฝาผนัง   4) 7x3 ม.   5) 5x10 ม. มีโต๏ะนั่ง มีพ้ืนที่
ในการตั้งเฟรม 

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.กว๎างและลึก 4x10 เมตร   2.ยาวตรงมํานปิด 2 ฝั่ง 4x6 
เมตร   3.แคบและเล็ก 4x4 เมตร     4.กว๎าง เพดานสูง  5x8 
เมตร   5.กว๎างพอดี ขนาด 5x8 เมตร 



 

 

113 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 1. 15x10 ม.     2. 6x6 ม.      3.  โต๏ะครึ่งวงกลมแบบห๎อง
ประชุม 5x5 ม. 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              

สภาพทั่วไปในห๎องลายไทย มีขนาดความกว๎างพอที่จะให๎ผู๎เรียนประมาณ 30-40 คน บาง

ห๎องมีโต๏ะให๎นั่งและมีพ้ืนที่ในการตั้งเฟรมเพ่ือทํางาน สํวนในบางห๎องเป็นพ้ืนที่โลํงโดยให๎ผู๎เรียนนั่งกับ

พ้ืนที่กลางห๎อง 

 

1.3.1.2 พ้ืนผนัง 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย สํวนใหญํขาวเรียบ มีงานจิตรกรรมไทยติดอยูํโดยรอบ 

2. อาจารย์ระดับมัธยม เรียบขาวสวํางมีพัดลม 
3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน เรียบ ขาว สวําง 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

               

สภาพพ้ืนผนังทั่วไปในห๎องลายไทย มีสีขาวเรียบและสวําง ในหลายที่มีงานจิตรกรรมไทยติด

อยูํโดยรอบ ในสํวนของห๎องเรียนสมาธิของพระภิกษุนั้นมีพื้นผนังที่เรียบขาวสวํางและมีพัดลม 

 

1.3.1.3  การแสดงงานในชั้นเรียน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย มีผลงานรุํนพี่, ตัวอยํางงานจิตรกรรมไทย มีภาพเขียนสื่อติดใน
ห๎องเรียน 

2. อาจารย์ระดับมัธยม มีการแสดงงานจิตรกรรมไทยติดบอร์ดรอบห๎องและผนังหน๎าห๎อง        

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ไมํมี 
4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              

สภาพทั่วไปในห๎องลายไทย มีการแสดงผลงานจิตรกรรมไทยโดยรอบห๎อง มีทั้งผลงานของรุํน

พ่ีและสื่อการเรียนการสอนที่เก่ียวข๎องกับจิตรกรรมไทยติดอยูํบริเวณฝาผนังห๎อง 
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2. ด๎านกระบวนการถํายทอด 

2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย เกริ่นนําถึงคุณคําและเนื้อหาที่จะเรียน  ทบทวนงานในครั้งที่แล๎ว     

2. อาจารย์ระดับมัธยม เกริ่นนําเรื่องประวัติของลายไทย 
และเกริ่นนําถึงกิจกรรมที่จะทําในวันนี้ นําลายตํางๆให๎เด็กชม 
ถามถึงความเกี่ยวข๎องกับลายไทย 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน พูดถึงสมาธิวําทําเพ่ืออะไร บูชาพระรัตนไตร เริ่มบรรยายให๎เห็น
ภาพรวมที่จะเรียนกํอน และชักจูงด๎วยการพูดผํอนคลายกํอนสอน 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

               

จากการสังเกตการสอนในชํวงการนําเข๎าสูํบทเรียนพบวํากลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและ

อาจารย์ระดับมัธยมจะมีการนําเข๎าสูํบทเรียนโดยเกริ่นนําถึงคุณคําและเนื้อหาที่จะเรียนกํอน ผู๎สอนจะ

นําลายตํางๆให๎เด็กชม ถามถึงความเก่ียวข๎องกับลายไทย เริ่มบรรยายให๎ผู๎เรียนเห็นภาพรวมที่จะเรียน

กํอน ตํอจากนั้นจึงทบทวนงานในครั้งท่ีแล๎ว ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีการชักจูงผู๎เรียน

ด๎วยการพูดผํอนคลายกํอนการสอน   

   

         2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 

2.2.1 เทคนิควิธีสอน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย แจกใบความรู๎ อธิบายประวัติของลายในชํวงต๎นของการเรียน 

ทบทวนความรู๎ อธิบายวิธีการลงสี แก๎ไขสีที่ได๎ทําในคาบที่แล๎ว    

2. อาจารย์ระดับมัธยม ให๎นักเรียนดูตัวอยํางงานกํอน หลังจากนั้นฝึกแบํงแมํลายเป็น
ชํองสี่เหลี่ยม และเขียนแมํลาย 3 ตัว อธิบายเป็นขั้นตอน 
เปรียบเทียบลาย อธิบายให๎เห็นเป็นวิวัฒนาการ 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน อธิบายเนื้อหาสมาธิที่จะสอนด๎วยอารมณ์ผํอนคลาย เริ่มเจาะลง
ไปในรายละเอียด เปิดโอกาสซักถามและเรียกชื่อถามทีละคน 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 
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จากการสังเกตการณ์สอนในด๎านเทคนิคการสอนพบวํา พบวํากลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและ

อาจารย์ระดับมัธยมมีเทคนิคจะเริ่มต๎นจากการแจกใบความรู๎ และอธิบายประวัติของลายในชํวงต๎น

ของการเรียน มีการทบทวนความรู๎  อธิบายวิธีการลงสีและให๎นักเรียนดูตัวอยํางงาน หลังจากนั้นจึงให๎

ผู๎เรียนฝึกแบํงแมํลายโดยอธิบายอยํางเป็นขั้นตอน มีการเปรียบเทียบลายระหวํางการบรรยายโดย

อธิบายให๎เห็นเป็นวิวัฒนาการ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจในลายนั้นๆอยํางถํองแท๎  ในสํวนของ

พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ได๎มีการสอนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนผํอนคลายกํอน และเปิดโอกาสซักถามเป็น

รายบุคคล 

 

2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1)ให๎ผู๎เรียนลงสีฝุุนงานจิตรกรรมไทยตามโจทย์ที่ได๎รับ    
2)ให๎ผู๎เรียนฝึกรํางลายตามที่ได๎สอนไป    
3) ให๎ให๎ผู๎เรียนลงมือทํางานลายไทยประยุกต์   

2. อาจารย์ระดับมัธยม 1) สอนโดยให๎เด็กดูภาพตัวอยํางในใบความรู๎       
2) กิจกรรมการวาดแมํลายกระจัง, กระหนก3 ตัว โดยฝึกลาย
จากกระดาษใบความรู๎, อธิบายเป็นขั้น 
3) ให๎นั่งเป็นกลุํมโดยให๎ นักเรียน ออกแบบค๎นคว๎าอภิปราย              
3 สัปดาห์ 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ให๎ผู๎เรียนฝึกภาคปฏิบัติสมาธิและจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ
กลุํม มีให๎จดบันทึกระหวํางการสอน 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 
              

จากการสังเกตการสอนในด๎านการจัดกิจกรรมการสอน พบวํากลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและ

อาจารย์ระดับมัธยม มีวิธีการฝึกที่สอดคล๎องกัน โดยเป็นการเน๎นให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนงานจิตรกรรมตามที่

ได๎สอนไป โดยในระดับมัธยมศึกษาจะมีความละเอียดในเชิงรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เนื่องจาก

เป็นวัยที่มีสมาธิจดจํออยูํกับงานได๎น๎อย ดังนั้นครูผู๎สอนจึงต๎องมีกิจกรรมที่หลากหลายในการสอน 

อาทิเชํน ให๎เด็กดูภาพที่หลากหลายในใบความรู๎ , มีการแจกใบความรู๎ประกอบการวาดแมํลาย

กระหนก กระจัง, อาจมีกิจกรรมให๎ผู๎เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หรือค๎นคว๎าเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับ
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จิตรกรรมไทยแล๎วมาอภิปรายในชั้นเรียน ในสํวนระดับมหาวิทยาลัย จะเน๎นการฝึกทักษะโดยให๎

ผู๎เรียนฝึกรํางภาพ, ลงสีฝุุน และประยุกต์งานให๎หลากหลาย ซึ่งเป็นวิธีการสอนขั้นที่สูงขึ้นจาก

ระดับพ้ืนฐาน  

 

2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1)โปรแกรมนําเสนองานพาวเวอร์พอยท์, ภาพตัวอยําง                 

2)แผํนชีทลายไทย, กระดานดํา 
2. อาจารย์ระดับมัธยม 1.กระดาษเขียนแมํลาย  2.โปรแกรมนําเสนองาน(Power 

Point), วีดีโอ  3.ใบความรู๎, แผํนสไลด์, กระดานฟิวเจอร์บอร์ด 
3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 1. คอมพิวเตอร์ ในภาคทฤษฎี 

2. ตัวอยํางเรื่องธรรมะตํางๆจากโปรแกรม(Power Point)   
3. หนังสือธรรมะตํางๆ 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              จากการสังเกตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน พบวํา กลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัย

และมัธยมนิยมใช๎สื่อการสอนที่แสดงจากโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)   เนื่องจากมีความ

สะดวกตํอการใช๎งาน  ผู๎เรียนสามารถเห็นภาพประกอบและอํานเนื้อหาไปพร๎อมๆกับการบรรยายได๎  

ผู๎สอนเน๎นให๎ผู๎เรียนดูภาพจิตรกรรมไทยที่หลากหลายเพื่อกระตุ๎นความสนใจในการสร๎างงานจิตรกรรม 

โดยศึกษาผํานใบความรู๎, แผํนสไลด์, ฟิวเจอร์บอร์ดและวีดีโอ เป็นต๎น ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอน

กรรมฐานได๎มีการใช๎โปรแกรมนําเสนองานในการเผยแพรํเนื้อหาธรรมะในการเรียนภาคทฤษฎี  

 

3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย 1.  บรรยากาศสบายๆ ผู๎สอนมีความเป็นกันเอง เข๎ากับผู๎เรียน
ได๎ดี ให๎ความรู๎ตามความสนใจ 
2. ผู๎เรียนแก๎ไขงานตามคําแนะนําของผู๎สอน ให๎อิสระเมื่อ
ทํางาน 

2. อาจารย์ระดับมัธยม มีการบรรยายด๎านลายไทยเป็นลําดับให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษางาน
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ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

พร๎อม 
 ตอบคําถาม อธิบายให๎เข๎ากับรากเหง๎าชีวิตประจําวัน อธิบาย
รูปแบบลายเปรียบเทียบลาย , สอนให๎ผู๎เรียนรู๎จักรูปแบบการ
ทํางานกลุํมโดยสอดแทรกเรื่องสมาธิในการทํางาน 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ผู๎เรียนมีความสงบ ผู๎สอนเข๎าใจธรรมชาติของการสอน สํวนมาก
ผู๎เรียนสนใจผู๎สอน รับศีล สวดมนต์และตั้งใจในการนั่งสมาธิดี 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 

              

 จากการสังเกตวิธีการบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับ

ผู๎เรียน) พบวํา กลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยและมัธยมจะสร๎างบรรยากาศที่ผํอนคลายกํอนการ

สอน โดยบรรยายให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาอยํางเป็นลําดับ  โดยอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยได๎ให๎

ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา ควรให๎ผู๎เรียนได๎มีอิสระในระหวํางการทํางาน โดยแก๎ไขงานไปเรื่อยๆตาม

คําแนะนําของอาจารย์ผู๎สอน และผู๎สอนควรให๎ความเป็นกันเองกับผู๎เรียน จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความ

สบายใจและอยากเข๎าเรียนมากยิ่งขึ้น ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีวิธีการบรรยาย

ถํายทอดโดยให๎ผู๎เรียนสงบนิ่งกํอนการสอนจะทําให๎การเรียนการสอนเป็นไปได๎ด๎วยดี 

 

4. การแสดงออกของผู๎เรียน 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู๎เรียนให๎ความสนใจดี มีมาสายบ๎าง 

2. อาจารย์ระดับมัธยม ตั้งใจฟังครูสอน สนุกสนาน ตั้งใจทํางาน มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู๎สอน 

3. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน สงบนิ่ง 

4. ศิลปิน   ไมํได๎สังเกต 
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จากการสังเกตการแสดงออกของผู๎เรียนในระหวํางการเรียนการสอนในชั้นเรียนพบวํา 

บุคลิกภาพการแสดงออกของผู๎เรียน  มีความสนใจในการเรียนที่ดี ตั้งใจฟังการบรรยายและปฏิบัติงาน

ดี มีคุยและมาสายบ๎างเล็กน๎อย สนุกสนาน ตั้งใจทํางาน มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู๎สอน 

 

5. อ่ืนๆ (เชํนการกระตุ๎นเด็ก ให๎รางวัล, ทัศนคติของผู๎เรียนและผู๎สอน เป็นต๎น) 

ผู้ถูกสังเกต การสังเกตการสอน 
1. อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

1. ผู๎เรียนมีความเคารพเชื่อมั่นในตัวผู๎สอนมาก 
2. กระตุ๎นให๎เด็กเกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาไทยเห็นคุณคําและ
วิธีการสร๎างงานจิตรกรรมไทยโบราณ 
3. กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนกล๎าคิดกล๎าตอบและเห็นความสําคัญของศิลปะไทย 
4. กระตุ๎นให๎เด็กเกิดความรักในศิลปะไทยโดยการเลําเรื่องราวตํางๆ 

2. อาจารย์ระดับ
มัธยม 

1. กระตุ๎นให๎เด็กเห็นคุณคําของศิลปะไทย 
2. ให๎คะแนนเด็กท่ีตอบคําถามในชั้นเรียน 
3. ปรับทัศนาคติของผู๎เรียนให๎เห็นความสําคัญของลายไทย 
4. กระตุ๎นให๎เด็กเกิดจินตนาการในการออกแบบงานลายไทยควบคูํกับ
การสอน ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 
 

3. พระภิกษุผู๎สอน
กรรมฐาน 

พูดให๎กําลังใจลูกศิษย์ในระหวํางการสอน 

4. ศิลปิน  ไมํได๎สังเกต 
         

จากการสังเกตการสอนในด๎านการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียนลายไทย 

พบวํากลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยม มีวิธีการกระตุ๎นผู๎เรียนที่สอดคล๎องกันในบาง

จุด อาทิเชํน การกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาของไทยด๎วยการเลําประวัติศาสตร์

และให๎รับชมภาพงานตํางๆ ทําให๎ผู๎เรียนกล๎าคิดกล๎าตอบและเห็นความสําคัญของศิลปะไทย โดย

อาจารย์ระดับมัธยมจะมีแรงเสริมเพ่ิมเติมให๎ผู๎ เรียนโดยการให๎คะแนนพิเศษกับนักเรียนที่ให๎ความ

รํวมมือในชั้นเรียน ในด๎านตัวผู๎สอน อาจารย์มหาวิทยาลัยได๎มีข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา การจะทําให๎

ผู๎เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนนั้น ผู๎เรียนต๎องเกิดความศรัทธาเคารพเชื่อมั่นในตัวผู๎สอนกํอน 
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ดังนั้น ผู๎สอนจําเป็นต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีทั้งในด๎านพฤติกรรมและมีวิธีการสอนที่สามารถกระตุ๎นให๎

ผู๎เรียนเดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของชาติได๎ 

 

3. การสร้างรูปแบบการสอนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญในขั้นต๎น ผู๎วิจัยได๎นําข๎อเสนอแนะในด๎าน 

1. ด๎านวัตถุประสงค์การสอน 

2. ด๎านเนื้อหาการสอน 

3. ด๎านกิจกรรมการสอน 

4. ด๎านสื่อการสอน 

5. ด๎านการวัดประเมินผล 

 มาสร๎างเป็นรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายา

นุปัสนาสติปัฏฐาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  6 รูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัส
นาสติปัฏฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

จุดประสงค์การสอน 

 1. ให๎ผู๎ เรียนเกิดความตระหนักในคุณคําและซาบซึ้งใน

ศิลปะไทย 

 2. ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจวิธีการปฏิบัติสมาธิตามหลักกายานุปัสส

นาและคุณคําตํอการวาดลายไทย 

 3. ให๎ผู๎เรียนสามารถนําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎

ในการพัฒนาทักษะการวาดลายไทยได๎ 

การใช้หลักกายานุปัสสนาในการต้ังจุดประสงค์

การสอน 

      ในการตั้งจุดประสงค์การสอน สํงที่สําคัญคือ

ต๎องให๎ผู๎เรียนมีเปูาหมาย 3 ประการคือ 

1) รู๎หลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา 

2) สามารถนําความรู๎และวิธีการทําสมาธิตามหลัก

กายานุปัสสนามาชํวยพัฒนาทักษะการวาดลาย

ไทยได๎ 

เนื้อหาการสอน 

1. คุณคําและความงามของศิลปะไทย  

   1.1 ประวัติลายไทย 

       1.1.1 ประวัติแมํลายในยุคสมัยตํางๆ 

         - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัย

การใช้หลักกายานุปัสสนาในการก าหนดเนื้อหา

การสอน 

1) ด๎านความรู๎ –บูรณาการเนื้อหาด๎านความหมาย

,ความสําคัญ และวิธีการนําสมาธิตามหลักกายา

นุปัสสนามาใช๎วาดลายไทยเข๎าไปในกระบวนการ
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สุโขทัย 

         - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัย

อยุธยา 

         - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ 

         - ลายไทยในศิลปะรํวมสมัย 

       1.1.2 ต๎นกําเนิดของแมํลายไทยตํางๆ 

         - ลายหางไหลและลายกระหนก  

         - ลายกระหนกผักกูด  

         - ลายกระหนกหางหงส์  

         - ลายกระจัง  

         - ลายพุํมข๎าวบิณฑ์  

         - ลายนกคาบและนาคขบ  

       1.1.3 พัฒนาการของลายไทย 

   1.2 ความงามและความซาบซึ้งในศิลปะไทย 

       1.2.1 ความงามของศิลปะไทย 

       1.2.2 การซาบซึ้งในรูปแบบและเนื้อหาของงาน

จิตรกรรมไทยและลายไทย 

       1.2.3 คุณคําในงานจิตรกรรมไทยและลายไทย ศึกษา

จากกระบวนการวิจารณ์เพื่อให๎ผู๎เรียนซาบซึ้งและเห็นคุณคํา

ของศิลปะไทยตามแบบครูชํางโบราณ โดยจีน เอ มิทเลอร์

(Jean A. Mitler.2536) อ๎างใน (วุฒิ วัฒนสิน, 2541:415)

กลําววํา กระบวนการวิจารณ์งานศิลปะนั้น มี 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นบรรยาย, ขั้น วิเคราะห์, ขั้นตีความหมายและขั้นตัดสิน 

ซึ่งสามารถนํามาใช๎ในกระบวนการวิจารณ์ศิลปะไทยได๎ ดังนี ้

      - ขั้นการบรรยาย (Description) ฝึกให๎ผู๎เรียนบรรยาย

ลักษณะตํางๆของงานจิตรกรรมไทยท่ีผู๎เรียนเห็น 

      - ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ฝึกให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของสิ่ งตํางๆที่มี ในผลงาน เชํน อธิบาย

องค์ประกอบศิลป์หรือหลักการจัดภาพ เป็นต๎น 

สอนจากโปรแกรม(Power Point)    

2) ด๎านทักษะปฏิบัติ – เนื้อหาด๎านทักษะปฏิบัติมี

สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาเข๎าไปอยูํในทุก

กระบวนการของการทํางาน อาทิเชํน กิจกรรม

เดินจิตผํานจุด, กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น ที่ผู๎เรียน

ต๎องฝึกการวาดลายไทย ผํานเส๎นประจากงํายไป

หายาก โดยผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎น

อันเป็นหัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลักกายา

นุปัสสนา คือพิจารณากายและจิตในระหวํางการ

ทํางาน ผํานกระบวนการเขียนตามเส๎นประ  
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      - ขั้นการตีความหมาย (Interpretation) ฝึกให๎ผู๎เรียน

อธิบายถึงเนื้อหาของงานคือสิ่งที่ศิลปินจะสื่อให๎ผู๎ชมรับรู๎ 

      - ขั้นการตัดสิน (Judgment) ฝึกให๎ผู๎เรียนประเมินคํา

งานจิตรกรรมไทยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบด๎านตํางๆ

เชํน ตัดสินด๎านความงาม, ด๎านเนื้อหาสาระ, ด๎านคุณคํา 

เป็นต๎น 

2. การนําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎วาดลายไทย 

    2.1 ความหมายและความสําคัญของกายานุปัสสนา 

    2.2 การฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา 

    2.3 การบูรณาการสมาธิตามหลักกายานุปัสสนากับการ

วาดลายไทย 

3. วิธีการวาดลายไทยเบื้องต๎นตามหลักกายานุปัสสนา  

    3.1  “กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น” (การฝึกสมาธิผํานการ

วาดเส๎น) 

    - การเขียนเส๎นตรงแนวตั้ง (ฝึกความนิ่งและทักษะการใช๎

เส๎น) 

    - การเขียนเส๎นตรงแนวนอน (ฝึกความนิ่งและทักษะการ

ใช๎เส๎น) 

    - การเขียนเส๎นโค๎ง (โค๎งแบบคลื่น, โค๎งก๎นหอย, โค๎ง

วงกลม, วงรี) 

    - การเขียนเส๎นฟันปลา, เส๎นซิกแซก 

    3.2  “กิจกรรมเดินจิตผํานจุด” (การฝึกสมาธิผํานการ

ลากเส๎นตามจุดและฝึกตบฝุุนวาดเส๎นโดยวาดลายไทย

พื้นฐาน) ดังนี ้

    - ฝึกเขียนตัวเหงา, ลายหางไหล (กิจกรรมหางไหลใจน่ิง) 

    - ฝกึเขียนลายกระหนกเปลว 

    - ฝึกเขียนลายกระหนกสามตัว 

    - ฝึกเขียนลายกระจังและประจํายาม 

 4. วิธีการวิจารณ์งานศิลปะไทย แบํงตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจารณ์ได๎ 2 ประเภทคือ 
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    4.1 การวิจารณ์เพื่อให๎ผู๎เรียนซาบซึ้งและเห็นคุณคําของ

ศิลปะไทยตามแบบครูชํางโบราณ โดยกระบวนการวิจารณ์

งานศิลปะนั้น มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้

       1. ขั้นการบรรยาย (Description) ฝึกให๎ผู๎เรียน

บรรยายลักษณะตํางๆของงานจิตรกรรมไทยท่ีผู๎เรียนเห็น 

       2. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ฝึกให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของสิ่ งตํางๆที่มี ในผลงาน เชํน อธิบาย

องค์ประกอบศิลป์หรือหลักการจัดภาพ เป็นต๎น 

       3. ขั้นการตีความหมาย (Interpretation) ฝึกให๎

ผู๎เรียนอธิบายถึงเนื้อหาของงานคือสิ่งที่ศิลปินจะสื่อให๎ผู๎ชม

รับรู๎ 

       4. ขั้นการตัดสิน (Judgment) ฝึกให๎ผู๎เรียนประเมิน

คํางานจิตรกรรมไทยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบด๎าน

ตํางๆเชํน ตัดสินด๎านความงาม , ด๎านเนื้อหาสาระ,ด๎าน

คุณคํา เป็นต๎น 

    4.2 เป็นการวิจารณ์ผลงานของผู๎เรียน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาทักษะการวาดลายไทยที่ดีตํอไป โดยเป็นการ

วิจารณ์ความถูกต๎องสวยงามของลายไทย รวมถึงการให๎

คําแนะนําในการพัฒนาทักษะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ

วิจารณ์ ดังนี้ 

       - วิจารณ์เพื่อพัฒนาผลงานศิลปะของผู๎เรียน 

       - วิจารณ์เพื่อประเมินผลงานศิลปะของผู๎เรียน (ความ

ถูกต๎อง, ความงาม, ความสะอาด) 

กิจกรรมการสอน 

1. กิจกรรมเรื่องคุณคําและความงามของลายไทย , 

จิตรกรรมไทย  

       1.1  บรรยายประกอบวีดีโอเรื่อง “ประวัติแมํลายใน

ยุคสมัยตํางๆและพัฒนาการของลายไทย” โดยยํอ มีเนื้อหา

ดังนี ้

         - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัย

การใช้หลักกายานุปสัสนาในการก าหนด
กิจกรรมการสอน 
      เนื้อหาการบูรณาการสมาธิในกิจกรรมการ
สอนมีดังนี ้
1) กิจกรรมการสอนเน๎นการฝึกสมาธิตามหลักกา
ยานุปัสสนาโดยให๎ผู๎เรียนฝึกลากเส๎นและวาดลาย
ไทยโดยกําหนดจติให๎มสีติตลอดการเขียนเส๎น 
2) ในระหวํางการทํากิจกรรมการสอน ผู๎วิจัยได๎
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สุโขทัย 

         - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัย

อยุธยา 

         - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ 

         - ลายไทยในศิลปะรํวมสมัย 

       1.2  เปิดพาวเวอร์พอยท์ให๎ผู๎เรียนดูภาพวัตถุตํางๆที่

เป็นต๎นกําเนิดของแมํลายไทยพร๎อมเฉลยภาพแมํลาย 

(กิจกรรมภาพไหนคือลายของฉัน) โดยมีเนื้อหาดังนี ้

         - ลายหางไหลและลายกระหนก (การพัฒนามาจาก

ลักษณะของเปลวไฟ) 

         - ลายกระหนกผักกูด (พัฒนามาจากลายผักกูด) 

         - ลายกระหนกหางหงส์ (พัฒนามาจากลายหางหงส์) 

         - ลายกระจัง (กระจังฟันปลาพัฒนาจากลักษณะของ

ฟันปลากินเนื้อ, กระจังตาอ๎อยพัฒนาจากตาอ๎อย เป็นต๎น) 

         - ลายพุํมข๎าวบิณฑ์ (พัฒนามาจากดอกบัว) 

         - ลายนกคาบและนาคขบ (พัฒนามาจากภาพหน๎า

ของนกหน๎านาคท่ีเอาปากคาบลายตัวอ่ืนเอาไว๎หรือมีลายชํอ

อื่น ๆ) 

       1.3  เปิดโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  

บรรยายเรื่องความงามและความซาบซึ้งในศิลปะไทย โดยมี

เนื้อหาดังน้ี 

         - ความงามของศิลปะไทย 

         - ความซาบซึ้งในรูปแบบและเนื้อหาของงาน

จิตรกรรมไทยและลายไทย 

         - คุณคําในงานจิตรกรรมไทยและลายไทย 

         - ประโยชน์ของลายไทยในชีวิตประจําวัน 

2. การนําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการวาดลาย

ไทย โดยมีกิจกรรมตํางๆดังนี้ 

    2.1  เปิดโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  

เน๎นและเฝูาเตือนให๎ผูเ๎รียนมีความสงบและ
พิจารณาทํางานให๎เกดิสมาธิเป็นระยะ 
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บรรยายเรื่องความหมายและความสําคญัของกายานุปัสสนา  

    2.2  เปิดโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)  

บรรยายการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา  

    2.3  เปิดโปรแกรมนําเสนองาน(Power Point)บรรยาย

การบูรณาการสมาธิตามหลักกายานุปัสสนากับการวาดลาย

ไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

         -  การนําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการ

พิจารณามือและเส๎น 

         -  การนําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการ

พิจารณาใจและการเคลื่อนไหว 

3. วิธีการวาดลายไทยเบื้องต๎นตามหลักกายานุปัสสนา มี

กิจกรรมตํางๆดังนี้ 

    3.1  กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น  (ให๎ผู๎เรียนทดลองวาดลาย

งํายๆ เชํน เส๎นตรง เส๎นโค๎ง วงกลม วงรี เส๎นโค๎งโดยใช๎

สมาธิตามหลักกายานุปัส สนาควบคูํกับการเขียนเส๎นตาม

โจทย์ที่กําหนดอยํางถูกต๎อง) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

    - การเขียนเส๎นตรงแนวตั้ง (ฝึกความนิ่งและทักษะการใช๎

เส๎น) 

    - การเขียนเส๎นตรงแนวนอน (ฝึกความนิ่งและทักษะการ

ใช๎เส๎น) 

    - การเขียนเส๎นโค๎ง (โค๎งแบบคลื่น, โค๎งก๎นหอย, เขียน

วงกลม, เขียนวงรี) ฝึกความนิ่งและความเที่ยงตรงของมือ 

     - การเขียนเส๎นฟันปลา, เส๎นซิกแซกแบบตํางๆ (ฝึกการ

เขียนเส๎นท่ีหลากหลายให๎เกิดความสม่ําเสมอกัน) 

   3.2 กิจกรรมเดินจิตผํานจุด  (ให๎ผู๎เรียนใช๎สมาธิตามหลัก

กายานุปัสสนาลากเส๎นผํานจุดตํางๆจนครบเป็นลายไทย) 

โดยฝึกการโยงเส๎นประจากงํายไปหายาก และฝึกตบฝุุนวาด

ลาย ดังน้ี 

     - หางไหลใจนิ่ง (ฝึกเขียนลายหางไหลเพื่อพัฒนาทักษะ

การใช๎เส๎นโค๎งและการเขียนยอดลายอยํางถูกต๎อง) 
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     - กระจังโยงจิต (ฝึกเขียนลายกระจังรูปทรง 3 เหลี่ยม

เบื้องต๎น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนรูปทรงเรขาคณิต) 

     - ประจํายามตามเส๎น (ฝึกเขียนลายประจํายามที่มี

รูปทรงสี่เหลี่ยมด๎านเทําและฝึกเขียนลายให๎สมมาตรกัน) 

     - กระหนก (ฝึกเขียนลายกระหนก 3 ตัว โดยฝึกพัฒนา

ทักษะการใช๎เส๎นโค๎งและฝึกการเขียนยอดลายอยํางถูกต๎อง) 

4. กิจกรรมวิจารณ์งานศิลปะไทย โดยเปิดพาวเวอร์พอยท์

บรรยายตามเนื้อหาดังตํอไปนี้ 

    4.1  การฝึกวิจารณ์งานศิลปะไทยสามารถวิจารณ์ได๎ 2 

สํวนคือ 

       1. การวิจารณ์เพื่อให๎ผู๎เรียนซาบซึ้งและเห็นคุณคําของ

ศิลปะไทยตามแบบครูชํางโบราณ โดยมีกระบวนการวิจารณ์

งานศิลปะ 4 ขั้นตอนดังน้ี 

       - ขั้นการบรรยาย (Description) ฝึกให๎ผู๎เรียน

บรรยายลักษณะตํางๆของงานจิตรกรรมไทยท่ีผู๎เรียนเห็น 

       - ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ฝึกให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของสิ่ งตํางๆที่มี ในผลงาน เชํน อธิบาย

องค์ประกอบศิลป์หรือหลักการจัดภาพ เป็นต๎น 

       - ขั้นการตีความหมาย (Interpretation) ฝึกให๎ผู๎เรียน

อธิบายถึงเนื้อหาของงานคือสิ่งที่ศิลปินจะสื่อให๎ผู๎ชมรับรู๎ 

       - ขั้นการตัดสิน (Judgment) ฝึกให๎ผู๎เรียนประเมินคํา

งานจิตรกรรมไทยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด๎าน

ตํางๆเชํน ตัดสินด๎านความงาม , ด๎านเนื้อหาสาระ, ด๎าน

คุณคํา เป็นต๎น 

       2. การวิจารณ์ผลงานของผู๎เรียน เพื่อเป็นแนวทางใน

การพัฒนาทักษะการวาดลายไทยที่ดีตํอไป โดยเป็นการ

วิจารณ์ความถูกต๎องสวยงามของลายไทย รวมถึงการให๎

คําแนะนําในการพัฒนาทักษะ โดยมีกิจกรรมการวิจารณ์

ดังนี ้

         - วิจารณ์เพื่อพัฒนาผลงานศิลปะของผู๎เรียน 
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         - วิจารณ์เพื่อประเมินผลงานศิลปะของผู๎เรียน 

(ความถูกต๎อง, ความงาม, ความสะอาด) 

 

 

สื่อการสอน 

1.กระดานชอล์ก, โปรแกรมนําเสนองาน (Power Point),  

ภาพลายตํางๆ  

2. ผลงานคัดลอกจิตรกรรมไทย และภาพถํายหลายรูปแบบ 

3. แผํนภาพ, วีดีโอ, วีดีทัศน์ 

4. ช้ินงาน, ตัวอยํางงาน 

5. เอกสารแบบฝึกลายไทย  

6. สื่อภาพหนังสือ 

การใช้หลักกายานุปัสสนาในสื่อการสอน 

1) สื่อการสอนในด๎านความรู๎ – สื่อการสอน

ประเภทวีดีโอ, วีดีทัศน์และโปรแกรมการนําเสนอ

งาน(Power Point)  ที่มีเนื้อหาในด๎านการฝึก

สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาและวิธีการนําสมาธิ

ตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎วาดลายไทย 

2) สื่อการสอนในด๎านทักษะปฏิบัติ – สื่อการสอน

ประเภทเอกสารแบบฝึกตํางๆที่ เกี่ยวข๎องกับ

ทักษะควบคูํไปกับการฝึกสมาธิโดยการพิจารณา

การทํางาน 

การวัดประเมินผล 

แนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรู๎ของการเรียนการสอน

วาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนานี้  เป็นการวัด

ประเมินผลการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาทักษะในการวาดลาย

ไทยของผู๎เรียน สามารถวัดผลได๎ 2 สํวน คือ 1) ด๎านทักษะ

ปฏิบัติ คือการดูพัฒนาการในการวาดและผลงานของผู๎เรียน 

2) ด๎านจิตพิสัยของผู๎เรียน เป็นการดูลักษณะอุปนิสัยใน

ระหวํางการเรียน, ทัศนคติและความพึงพอใจของผู๎เรียน 

การใช้หลักกายานุปัสสนาในการวัดประเมินผล

การเรียนการสอน 

1) ด๎านทักษะปฏิบัติ  คือการดูความสมบูรณ์

ถูกต๎องและการเก็บรายละเอียดของงาน ซึ่ ง

สอดคล๎องกับหลักกายานุปัสสนาคือ ผู๎เรียนที่มี

สมาธิจะสามารถทํางานไดถ๎ูกต๎องละเอียดสมบูรณ์ 

2) ด๎านจิตพิสัย ดูจากลักษณะอุปนิสัยในการเรียน

, ความตรงตํอเวลาและความสงบนิ่งมีสมาธิจดจํอ

ในการทํางาน 
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ตารางท่ี  7 วิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมการฝึกวาดลายไทยกับการฝึกสมาธิตามหลัก               
กายานุปัสสนา 

กิจกรรม หลักกายานุปัสสนาที่สอดคล้องกับกิจกรรม 
1. กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น   
(ฝึกวาดเส๎นตรง, โค๎ง, วงรี, 
วงกลม) 

กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น  เป็นกิจกรรมการฝึกสมาธิที่สอดคล๎องกับ
หลักกายานุปัสสนา 2 ด๎านคือ   
       1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถ ในที่นี้คือการ
กําหนดรู๎การเขียนเส๎น โดยผู๎เรียนฝึกการลากเส๎นตรง, เส๎นโค๎ง, 
วงกลมและวงรี ผํานเส๎นประจากงํายไปหายาก ในเบื้องต๎นของ
แบบฝึกหัด ผู๎สอนฝึกให๎เขียนเส๎นประท่ีมีความถ่ีมาก หลังจาก
ชํานาญแล๎วจึงหํางขึ้นเรื่อยๆ เป็นการฝึกทักษะการเขียนเส๎นที่มี
ระดับความงํายไปหายากอยํางเป็นขั้นตอน ผู๎เขียนจะได๎ฝึก
พิจารณามือและเส๎นอันเป็นหัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลัก 
กายานุปัสสนา คือพิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผําน
กระบวนการเขียนตามเส๎นประที่ผู๎เรียนต๎องมีสติรู๎อิริยาบถของการ
นั่งและการวาดตลอดการทํางาน  
       2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหว
ของรํางกาย โดยไมํวํารํางกายจะจะเคลื่อนไหวอยํางไร ก็ต๎องมีสติ
อยูํทุกขณะจิตของการทํางาน ซึ่งสอดคล๎องกับกิจกรรมการเดินจิต
จับเส๎น ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนตามดูการเคลื่อนไหวของมือและใจใน
ระหวํางการทํางาน 

2. กิจกรรมเดินจิตผํานจุด 
(ฝึกวาดลายหางไหล, 
กระจัง, ประจํายาม) 

กิจกรรมเดินจิตผํานจุด  เป็นกิจกรรมการฝึกสมาธิที่สอดคล๎องกับ
หลักกายานุปัสสนา 2 ด๎านคือ   
       1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถในที่นี้คือการกําหนด
รู๎การเขียนยอดลาย, เส๎นโค๎งจากลายหางไหล โดยผู๎เรียนฝึกการ
เขียนลายไทยผํานเส๎นประจากงํายไปหายาก ในเบื้องต๎นของ
แบบฝึกหัด ผู๎สอนฝึกให๎เขียนเส๎นประท่ีมีความถ่ีมาก หลังจาก
ชํานาญแล๎วจึงหํางขึ้นเรื่อยๆ เป็นการฝึกทักษะการเขียนลายไทยที่
มีระดับความงํายไปหายากอยํางเป็นขั้นตอน ผู๎เขียนจะได๎ฝึก
พิจารณามือและเส๎นอันเป็นหัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลัก 
กายานุปัสสนา คือพิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผําน
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กระบวนการเขียนตามเส๎นประที่ผู๎เรียนต๎องมีสติรู๎อิริยาบถของการ
การวาดการควบคุมเส๎นโค๎งและยอดลายตลอดการทํางาน  
       2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหว
ของรํางกาย โดยไมํวํารํางกายจะจะเคลื่อนไหวอยํางไร ก็ต๎องมีสติ
อยูํทุกขณะจิตของการทํางาน ซึ่งสอดคล๎องกับกิจกรรมการเดินจิต
จับเส๎น ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนตามดูการเคลื่อนไหวของมือและใจใน
ระหวํางการทํางาน 

3. กิจกรรมเดินจิตผํานจุด
(ฝึกวาดลายกระหนก) 

กิจกรรมเดินจิตผํานจุด(ฝึกวาดลายกระหนก)  เป็นกิจกรรมการฝึก
สมาธิที่สอดคล๎องกับหลักกายานุปัสสนา 2 ด๎านคือ   
       1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถในที่นี้คือการกําหนด
รู๎การเขียนลายกระหนก โดยผู๎เรียนฝึกการเขียนลายกระหนกผําน
เส๎นประจาก งํายไปหายาก ในเบื้องต๎นของแบบฝึกหัด ผู๎สอนฝึกให๎
เขียนเส๎นประท่ีมีความถี่มาก หลังจากชํานาญแล๎วจึงหํางขึ้นเรื่อยๆ 
เป็นการฝึกทักษะการ เขียนลายกระหนกท่ีมีระดับความงํายไปหา
ยากอยํางเป็นขั้นตอน ผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎นอันเป็น
หัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลักกายานุปัสสนา คือพิจารณา
กายและจิตในระหวํางการทํางาน ผํานกระบวนการเขียนตาม
เส๎นประ ที่ผู๎เรียนต๎องมีสติรู๎อิริยาบถของการนั่งและการวาดตลอด
การทํางาน 
       2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหว
ของรํางกาย โดยไมํวํารํางกายจะจะเคลื่อนไหวอยํางไร ก็ต๎องมีสติ
อยูํทุกขณะจิตของการทํางาน ซึ่งสอดคล๎องกับกิจกรรมการเดินจิต
จับเส๎น ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนตามดูการเคลื่อนไหวของมือและใจใน
ระหวํางการทํางาน 

4. กิจกรรมเดินจิตผํานจุด
(ฝึกตบฝุุนวาดลาย) 

กิจกรรมเดินจิตผํานจุด(ฝึกตบฝุุนวาดลาย)  เป็นกิจกรรมการฝึก
สมาธิที่สอดคล๎องกับหลักกายานุปัสสนา 2 ด๎านคือ   
       1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถในที่นี้คือการกําหนด
รู๎การใช๎มือในการฝึกตบฝุุน และฝึกมือในการวาดเส๎นลายทองด๎วย
พํูกันลงบนแผํนอะคริลิก โดยผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎น
อันเป็นหัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลัก กายานุปัสสนา คือ
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          เมื่อได๎รูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก                          

กายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล๎ว ผู๎วิจัยได๎นํารูปแบบการสอนมาสร๎างเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎จํานวน 4 

แผนการเรียนรู๎  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ให๎นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผํานกระบวนการเขียน
ตามเส๎นปรุที่ตบฝุุนไว๎  โดยผู๎เรียนต๎องมีสติรู๎อิริยาบถของการนั่ง
และการวาดตลอดการทํางาน 
       2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหว
ของรํางกาย กําหนดดูมือ ความเคลื่อนไหว ต๎องมีสติอยูํทุกขณะจิต
ของการทํางาน ซึ่งสอดคล๎องกับกิจกรรมการเดินจิตจับเส๎น ที่เน๎น
ให๎ผู๎เรียนตามดูการเคลื่อนไหวของมือและใจในระหวํางการทํางาน 
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                                       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

วิชา  ลายไทย                                                               ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง  เดินจิตจับเส๎น                                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ครั้งที ่1                                                                      ผู้สอน นายอนุรุทธ  เปรมนิรันดร 

 

แนวคิดการใช้สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาในกิจกรรมเดินจิตจับเส้น 

       หลักกายานุปัสสนาเป็นวิธีการฝึกสมาธิที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎ปฏิบัติมีสติและสมาธิในการทํางาน 

ผู๎วิจัยได๎นําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการพัฒนาการวาดลายไทย โดยนําหลักกายา                    

นุปัสสนาที่สอดคล๎องกับด๎านทักษะปฏิบัติมาใช๎ 2 ด๎านคือ 1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถใน

การทํางาน 2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหวของรํางกาย ซึ่งสอดคล๎องกับ

กิจกรรมการเขียนลายไทย ที่ผู๎เรียนต๎องมีสติทุกขณะจิตในระหวํางการทํางาน 

       วิธีการฝึกวาดเส้นที่สอดคล้องกับการท าสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา  -  ผู๎เรียนฝึกการ

ลากเส๎นตรง, เส๎นโค๎ง, วงกลมและวงรี ผํานเส๎นประจากงํายไปหายาก โดยในเบื้องต๎นของแบบฝึกหัด 

ผู๎สอนฝึกให๎เขียนเส๎นประที่มีความถี่มาก หลังจากชํานาญแล๎วจึงหํางขึ้นเรื่อยๆ เป็นการฝึกทักษะการ

เขียนเส๎นที่มีระดับความงํายไปหายากอยํางเป็นขั้นตอน ผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎นอันเป็น

หัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลักกายานุปัสสนาคือพิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผําน

กระบวนการเขียนตามเส๎นประ 

 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1. นักเรียนเข๎าใจประวัติและวิวัฒนาการของลายไทย 

    2. นักเรียนเข๎าใจถึงความสําคัญของการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา 

    3. นักเรียนสามารถถํายทอดการวาดเส๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎ถูกต๎อง 

 

2. สาระส าคัญ 

     การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของลายไทย เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดความรู๎ความสนใจใน

เนื้อหาของศิลปะไทยและการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา กํอให๎เกิดการเรียนรู๎และความ

เข๎าใจในกระบวนการวาดเส๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎อยํางถูกต๎อง 
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3 การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  

     1. นักเรียนนั่งที่ให๎เรียบร๎อย ครูให๎ตัวแทนนํากลําวทําความเคารพ และเช็คชื่อนักเรียน 

     2. ครูเกริ่นนําถึงเรื่องท่ีจะสอน มีกิจกรรมให๎เลํนเกมส์เปิดตัวตํอทายภาพตัวละครในวรรณคดี  

 

ขั้นสอน 

ครูแจกใบความรู๎เรื่อง“ประวัติแมํลายในยุคสมัยตํางๆและพัฒนาการของลายไทย” 

ครูอธิบายเรื่องประวัติของลายไทย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

         2.1) ครูแจกใบความรู๎และบรรยายประกอบวีดีโอเรื่อง “ประวัติแมํลายในยุคสมัยตํางๆและ

พัฒนาการของลายไทย”มีเนื้อหาดังนี้ 

              - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัยสุโขทัย 

              ลายไทยเป็นลายที่มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนานหลายร๎อยปี โดยตัวแมํลายนั้นได๎รับ

แรงบันดาลใจและรูปทรงมาจากพืชพรรณและสัตว์ชนิดตํางๆ เชํน ดอกไม๎ ใบไม๎ตํางๆ โดยจุดเริ่มต๎น

ของลายไทยนั้น พบเจอมาตั้งแตํสมัยสุโขทัยโบราณซึ่งเกิดจากการรับเอาอิทธิพลจากประเทศอินเดีย

เข๎ามาสูํดินแดนสุโขทัย โดยมีการแกะสลักลายลงบนหินเป็นภาพลายเส๎น ยกตัวอยํางเชํนภาพ

แกะสลักที่วัดศรีชุม และหลักฐานสําคัญที่พบเจออีกหนึ่งพ้ืนที่คือจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว 

จะเห็นได๎วําลักษณะของงานจิตรกรรมยังเป็นการใช๎สีเอกรงค์ คือสีที่แสดงความเดํนเพียงสีเดียว เชํน 

สีดํา, แดง เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

            งานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง                         งานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง 
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      - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัยอยุธยา 

             ในสมัยอยุธยานับเป็นยุคของของงานศิลปะไทยอยํางแท๎จริง โดยเริ่มต๎นตั้งแตํกรุงศรีอยุธยา

เป็นราชธานี โดยจิตรกรรมไทยในยุคนี้ได๎รับอิทธิพลมาจากนานๆประเทศที่ทําการติดตํอค๎าขายกัน ตัว

ผลงานมีความหลากหลายในการใช๎สีและเนื้อหาที่กว๎างขึ้นจากสมัยสุโขทัย นิยมการเขียนภาพตามฝา

ผนังโบสถ์, วิหาร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ,ชาดกตํางๆที่มาจากพระไตรปิฏก 

นอกจากนี้ยังมีความโดดเดํนที่การลงรักปิดทอง เชํนตู๎พระธรรม, ในจิตรกรรมฝาผนังสํวนสําคัญ เป็น

ต๎น โดยเริ่มมีอิทธิพลจากจิตรกรรมของจีนเข๎ามาเก่ียวข๎องในหลายพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจิตรกรรมตู๎พระธรรมวัดเชิงหวาย 

 

              - ประวัติแมํลายและพัฒนาการของลายไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

                จิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นงานจิตรกรรมที่เริ่มต๎นขึ้นในสมัยรัชกาลที่1 โดยรับ

อิทธิพลจากสมัยอยุธยาเข๎ามาใช๎ในการเขียน จุดเปลี่ยนสําคัญของจิตรกรรมไทยนั้นเกิดขึ้นในสมัย

รัชกาลที่3-4 เนื่องจากการรับอิทธิพลศิลปะทางตะวันตกและจีนเข๎ามาเป็นอยํางมาก  ทําให๎ผลงาน

จิตรกรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง โดยผลงานจิตรกรรมเริ่มเข๎าสูํยุคสมัยของความ

สมจริงมากกวําความเป็นอุดมคติ ยกตัวอยํางเชํนผลงานของขรัวอินโขํง ที่รับอิทธิพลในการเขียน

ทัศนียภาพ (Perspective) แบบสามมิติมาจากจิตรกรรมตะวันตก 
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       ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโขํง                                                             

  ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ สมัยรัตนโกสินทร์          วัดบรมนิวาส สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง 

 

          - ลายไทยในศิลปะรํวมสมัย 

            ปัจจุบันลายไทยได๎ถูกนํามาใช๎ในศิลปะยุคปัจจุบันอยํางแพรํหลาย โดยเรียกผลงานเหลํานี้วํา 

“จิตรกรรมไทยรํวมสมัย”เป็นลักษณะงานจิตรกรรมที่สะท๎อนให๎เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ในยุคสมัยปัจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของจิตรกรรมไทยรํวมสมัยจึงดําเนินไปพร๎อมกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

           นอกจากความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาที่เปลี่ยนไปตามสภาวะสังคมแล๎ว กระบวนการและ

วัสดุในการสร๎างงานจิตรกรรมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เชํน การนําเข๎าสีน้ํามันและสีอะคริลิก

มาใช๎แทนสีฝุุน เป็นต๎น โดยลักษณะของงานลายไทยรํวมสมัยนั้นจะมีรูปทรงที่อิสระมากกวํางาน

จิตรกรรมไทยรํวมสมัย โดยผลงานแตํละชิ้นจะสะท๎อนเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลของศิลปินแตํละทําน 

เนื้อสีมีความเข๎มสดกวํางานจิตรกรรมไทยรํวมสมัย และมีมิติกวํา 

                

 

 

 

 

 

 ปิติสุขในทิพยสถานโดย อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์         มารผจญ  โดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี                                   
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2.2) ครูบรรยายประกอบการรับชม Power Point เรื่อง “การนําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎

วาดลายไทย”มีเนื้อหาดังนี้ 

               -  ความหมายและความสําคัญของกายานุปัสสนา 

          พระพรหมคุณาภรณ์ (2552) ได๎กลําววํา หลักกายานุปัสสนาเป็นการฝึกพิจารณากาย การ

ตามดูรู๎ทันกาย เป็นการฝึกสมาธิที่มีประโยชน์ตํอการทํางาน ซึ่งสอดคล๎องกับการวาดลายไทยที่ผู๎เรียน

ต๎องมีสติในการใช๎พํูกันเขียนลายที่ละเอียดอํอนในทุกๆขั้นตอนของการลากเส๎น การทําสมาธิใน

ลักษณะนี้จึงสามารถนําไปเพิ่มทักษะในการเขียนลายไทยได๎  

 

3.  ครูอธิบายถึงรูปแบบกิจกรรมเดินจิตจับเส๎น ใช๎เวลาในการฝึกประมาณ 35 นาท ีโดยมีกิจกรรม
ตํางๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น กิจกรรมที่1  กิจกรรมที่ 2 
1. การเขียนเส๎นตรงแนวตั้งตาม
แนวเส๎นประท่ีกําหนดใน
แบบฝึกหัด 

1 นาที 3  นาท ี

2. การเขียนเส๎นตรงแนวนอนตาม
แนวเส๎นประท่ีกําหนดใน
แบบฝึกหัด 

1  นาท ี 3  นาท ี

3. การเขียนเส๎นโค๎ง (โค๎งแบบ
คลื่น, โค๎งก๎นหอย, โค๎งวงกลม, 
วงรี)ตามแนวเส๎นประที่กําหนดใน
แบบฝึกหัด 

6 นาที 15  นาท ี

4. การเขียนเส๎นฟันปลา, เส๎นซิก
แซกแบบตํางๆ 

2  นาท ี 4  นาท ี
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3.1 ขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎น 

          1) ขั้นที่ 1  ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนเส๎นตรง, เส๎นโค๎งและเส๎นฟันปลา โดยวาดตามรอย

เส๎นประท่ีกําหนด ใช๎เวลาประมาณ 10 นาท ี

 

ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎นด๎วยรอยประ(หน๎าที่ 1) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎นด๎วยรอยประ(หน๎าที่ 2) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎นด๎วยรอยประ(หน๎าที่ 3)  
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2) ขั้นที่ 2  ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนเส๎นตรง, เส๎นโค๎งและเส๎นฟันปลา โดยผู๎สอนกําหนดให๎มีภาพ

เส๎นประเป็นตัวอยํางเพียง 1 ภาพ หลังจากนั้นให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนเส๎นด๎วยตนเองใช๎เวลาประมาณ                  

25 นาท ี

 

ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎น โดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎าที่ 4) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎น โดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎าที่ 5) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎น โดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎าที่ 6) 
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          3) ผู๎สอนและผู๎ชํวยเก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

ขั้นสรุป 

       1. ครูสรุปบทเรียนโดยมีหัวข๎อดังนี้ 

          1.1  ผู๎สอนทําการสุํมผลงานนํามาให๎ผู๎เรียนรับชมเพ่ือให๎คําแนะนําแกํนักเรียน โดยใช๎เวลา                 

ประมาณ 10 นาท ี

          1.2  ผู๎สอนสรุปผลการจัดกิจกรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

                -  สรุปประโยชน์ของการศึกษาประวัติลายไทย 

                -  สรุปประโยชน์ของการฝึกเขียนเส๎นตามรูปแบบกิจกรรมเดินจิตจับเส๎น 

เวลาที่ใช ้     1 คาบ ( 50นาที )  

                                                                               

สื่อการสอน    ใบความรู๎  / ใบงาน/ วีดีโอ /  สื่อ Power Point / รูปจิตรกรรมไทย/ ผลงาน

จิตรกรรมไทย 

 

การวัดและการประเมินผลในคาบ 

สังเกตจากกระบวนการทํางานในชั้นเรียน โดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียน 

ประเมินจากการตรวจผลงาน โดยใช๎แบบประเมินผลงานนักเรียน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 

แบบประเมินผลงานวาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา (รายบุคคล) 

 

คนที ่

รายการประเมิน  

รวม 

(20) 

ความสมบู รณ์

ของผลงาน 

(5) 

ค ว า ม ถู ก ต๎ อ ง

สวยงาม 

(5) 

ก า ร เ ก็ บ

รายละเอียด 

(5) 

ค ว า ม ส ะอ า ด

ของผลงาน 

(5) 

1.      

2.      

3.      
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เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการวาดลายไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
1. ความ
สมบูรณ์ของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยมีความสมบูรณ์สวยงาม 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎สมบูรณ์แตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยเสร็จแตํไมํได๎เก็บรายละเอียด 
2 = พอใช๎ เขียนลายไทยใกล๎เสร็จและไมํได๎เก็บรายละเอียด 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํเสร็จ 

 
2. ความถูกต๎อง
สวยงามของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงามมาก 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงาม 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องเป็นสํวนมาก 
2 = พอใช๎ สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องในบางจุดยังสามารถแก๎ไข

ได๎อีก 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํถูกต๎องตามคําสั่งของผู๎สอน 

 
3. การเก็บ
รายละเอียดของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎อยํางละเอียดสมบูรณ์ 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดแตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดปานกลาง สามารถเก็บ
รายละเอียดได๎พอสมควร 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยได๎แตํยังเก็บรายละเอียดได๎น๎อย 

1 = ระดับต่ํา ยังไมํได๎เก็บรายละเอียดในการเขียนลายไทย 

 
4. ความสะอาด
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดีมาก 
4 = สูง สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดี 

3 = ปานกลาง สามารถรักษาความสะอาดได๎ปานกลาง 

2 = พอใช๎ สามารถรักษาความสะอาดได๎บ๎างแตํไมํมาก 

1 = ระดับต่ํา ไมํสามารถรักษาความสะอาดได๎ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

วิชา   ลายไทย                                                         ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง เดินจิตผํานจุด                                                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ครั้งที ่2                                                                      ผู้สอน นายอนุรุทธ  เปรมนิรันดร 

 

แนวคิดการใช้สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาในกิจกรรมเดินจิตผ่านจุด  

      หลักกายานุปัสสนาเป็นวิธีการฝึกสมาธิที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎ปฏิบัติมีสติและสมาธิในการทํางาน 

ผู๎วิจัยได๎นําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการพัฒนาการวาดลายไทย โดยนําหลักกายานุ                

ปัสสนาที่สอดคล๎องกับด๎านทักษะปฏิบัติมาใช๎ 2 ด๎านคือ 1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถใน

การทํางาน 2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหวของรํางกาย ซึ่งสอดคล๎องกับ

กิจกรรมการเขียนลายไทย ที่ผู๎เรียนต๎องมีสติทุกขณะจิตในระหวํางการทํางาน 

     วิธีการฝึกวาดลายไทยที่สอดคล้องกับการท าสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา -  ผู๎เรียนฝึกการ

ลากเส๎นโค๎งจากการเขียนลายหางไหล, ฝึกการวาดลายไทยพ้ืนฐานคือกระจังและประจํายาม ผําน

เส๎นประจากงํายไปหายาก โดยในเบื้องต๎นของแบบฝึกหัด ผู๎สอนฝึกให๎เขียนเส๎นประที่มีความถี่มาก  

หลังจากชํานาญแล๎วจึงหํางขึ้นเรื่อยๆ เป็นการฝึกทักษะการเขียนลายไทยที่มีระดับความงํายไปหายาก

อยํางเป็นขั้นตอน ผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎นอันเป็นหัวใจหลักของทักษะปฏิบัติตามหลักกา

ยานุปัสสนาคือพิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผํานกระบวนการเขียนตามเส๎นประ 

 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. นักเรียนเข๎าใจความงามของลายไทย เกิดความซาบซึ้งในศิลปะไทยผํานกระบวนการศิลปวิจารณ์ 

  2. นักเรียนเข๎าใจถึงวิธีการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา 

  3. นักเรียนสามารถถํายทอดการวาดลายไทยเบื้องต๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎ถูกต๎อง 

 

2. สาระส าคัญ 

     การศึกษาความงามและความซาบซึ้งในจิตรกรรมไทย เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดความรู๎ความ

สนใจในเนื้อหาของศิลปะไทยและการสอนการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา กํอให๎เกิดการ

เรียนรู๎และความเข๎าใจในกระบวนการวาดเส๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎อยํางถูกต๎อง 
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3 การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  

     1. นักเรียนนั่งที่ให๎เรียบร๎อย ครูให๎ตัวแทนนํากลําวทําความเคารพ และเช็คชื่อนักเรียน 

     2. ครูเกริ่นนําถึงเรื่องท่ีจะสอน มีกิจกรรมให๎เลํนเกมส์ทายภาพสัตว์ในปุาหิมพานต์แบบตํางๆบน 

        จิตรกรรมฝาผนัง 

 

ขั้นสอน 

ครูแจกใบความรู๎เรื่องความซาบซึ้งของศิลปะไทยผํานกระบวนการวิจารณ์ศิลปะ 

ครูอธิบายเรื่องความซาบซึ้งของศิลปะไทยผํานกระบวนการวิจารณ์ศิลปะโดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

         2.1) ครูแจกใบความรู๎และบรรยายประกอบสื่อนําเสนอผลงานพาวเวอร์พอยท์เรื่อง  “ความ

ซาบซึ้งของศิลปะไทยผํานกระบวนการวิจารณ์ศิลปะ”มีเนื้อหาดังนี้ 

               จิตรกรรมไทยเป็นงานศิลปะที่มีประวัติความเป็นมาอยูํคูํกับชาติไทยอยํางยาวนาน เป็น

เอกลักษณ์ประจําชาติที่แสดงให๎เห็นถึงความเป็นไทย ดังนั้นคุณคําของงานจิตรกรรมไทยจึงมีหลาย

ประการ โดยสามารถแบํงตามหลักศิลปวิจารณ์ดังตัวอยํางงานจิตรกรรมไทยดังตํอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ๎าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
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บรรยาย (description) สามารถอธิบายได๎หลายรูปแบบดังนี้ 

ระบุข๎อมูลของผลงาน – ผลงานชิ้นนี้เป็นงานจิตรกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎น โดยเขียนที่ฝา

ผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ราวปี พ.ศ. ๒๓๓๘ ซึ่งเป็นยุคเริ่มต๎นของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ผู๎คน

จากกรุงเกําอยุธยาและธนบุรีได๎ย๎ายเข๎ามาตั้งรากฐานในราชธานี  เนื่องจากเป็นชํวงเวลาคาบเกี่ยว

ระหวํางกรุงศรีอยุธยา, กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ทําให๎ผลงานจิตรกรรมไทยในพระที่นั่งพุทไธ

สวรรย์ เป็นผลงานที่ได๎รับการออกแบบและเขียนลายโดยชํางจากกรุงศรีอยุธยา  ชํางหลวงใช๎สีฝุุนใน

การสร๎างงานโดยใช๎สีแดงเป็นแมํสีหลักในการสร๎างงาน 

บรรยายถึงเนื้อหาของผลงาน – ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธเจ๎าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จจําพรรษาเพ่ือโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน ภายในภาพเทพเจ๎าคือพระอินทร์ได๎เนรมิตบันได ๓  บันไดเป็นที่เสด็จลงคือบันได

ทอง  บันไดเงินและบันไดแก๎วมณี บันไดทองสําหรับหมูํเทพลงอยูํด๎านขวา บันไดเงินอยูํด๎านซ๎าย

สําหรับท๎าวมหาพรหมและบันไดแก๎วมณีอยูํตรงกลางสําหรับพระพุทธเจ๎า มีเหลําเทวดาและคนธรรพ์

ประโคมดนตรีและสักการะบูชาพระพุทธองค์อยูํโดยรอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) สามารถอธิบายได๎ดังนี ้

การใช๎สีในการเขียนภาพ – ผลงานชิ้นนี้ใช๎สีในการเน๎นให๎จุดเดํนในภาพเกิดความโดดเดํนมากยิ่งขึ้น สี

แดงชํวยขับให๎รูปพระพุทธองค์ที่เป็นทองคําเปลวเดํนขึ้นมา สีแดงที่สีโทนร๎อน เมื่อตัดกับบรรยากาศ

โดยรอบที่ใช๎สีทึบเขียว-ดํา ในการสร๎างบรรยากาศยังชํวยย้ําให๎เห็นจุดเดํนภายในภาพและทําให๎ภาพมี

น้ําหนักของสีที่ตํางกัน 
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 หลักการจัดวางภาพ – มีการจัดวางภาพโดยแบํงเนื้อหาของภาพให๎เกิดเรื่องราวที่แตกตํางกันโดยใช๎

เส๎นสินเทาในการแบํงฉากทําให๎ภาพมีเนื้อหาที่แตกตํางอยํางชัดเจนไมํกลมกลืนกัน 

ลักษณะการเขียนภาพพระพุทธเจ๎าและเหลําเทวดา – เป็นการวาดภาพตามลักษณะแบบอุดมคติของ

มนุษย์ พระพักตร์จะมนเป็นรูปไขํ พระกรและพระวรกายอํอนช๎อยงดงาม ซึ่งสอดคล๎องกับลักษณะ

ของเทวดา ที่มีความเป็นอุดมคติเชํนเดียวกัน 

ลักษณะที่เชื่อมโยงกับสมาธิ – จากการสังเกตลักษณะบุคลิกภายในภาพ จะเห็นได๎วําองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงมีพระวรกายที่สงบนิ่ง เยือกเย็นและสงํางามกวําเหลําเทพดาทั้งหลาย ความสงบ

ที่ทําให๎ดูนําเลื่อมใสนี้ ยํอมเกิดจากการพิจารณาพระวรกายให๎สงบนิ่ง เมื่อสงบนิ่งแล๎วจึงเกิดสมาธิ

ตามมาจากการสํารวมกาย วาจาและใจ 

ขั้นการตีความหมาย(Interpretation) สามารถอธิบายได๎ดังนี้ 

แนวความคิดของผลงานและการจัดวางภาพ – ผลงานชิ้นนี้มีแนวความคิดที่ได๎รับอิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนา ชํางผู๎วาดพยายามตีความการเขียนภาพ โดยอิงกับหลักพุทธประวัติในพระไตรปิฎก

ในตอน เสด็จลงจากดาวดึงส์ โดยชํางพยายามสร๎างงานจิตรกรรมโดยการเขียนภาพให๎ตรงกับเนื้อหา

ในพุทธประวัติ มีการจัดองค์ประกอบภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ลักษณะการให๎สีนั้นเขียนขึ้นตาม

จินตนาการของตนเอง โดยเน๎นให๎ฉากชํวยสร๎างความเดํนให๎กับพระพุทธองค์ ในสํวนของเทวดาที่มา

กระทําการสักการะและรับเสด็จนั้น ศิลปินมีวิธีการจัดวางภาพได๎อยํางงดงาม โดยการเขียนเทวดามี

การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวและไมํแยํงความเดํนกัน 

ขั้นการตัดสิน (Judgment) สามารถอธิบายได๎ดังนี ้

ในด๎านความงาม – ผลงานชิ้นนี้มีความงามทั้งสีและการจัดองค์ประกอบของภาพ ชํางสามารถเขียน

ภาพให๎เกิดน้ําหนักที่โดดเดํน ลักษณะพ้ืนหลังเป็นสีโทนร๎อน สีแดงขับให๎สีทองซึ่งเป็นประธานของ

ภาพโดดเดํนขึ้นมา ตัวภาพมีความกลมกลืนไมํขัดกันทั้งในด๎านองค์ประกอบและเนื้อหาภายในภาพ 

ในด๎านเนื้อหาสาระ – ผลงานชิ้นนี้ได๎แสดงถึงวัฒนธรรมการสร๎างงานศิลปะของชํางโบราณ ทําให๎เห็น

คติความเชื่อของคนไทยซึ่งมีความผูกพันธ์กับสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ในด๎านคุณคํา สามารถแบํงได๎ตามเนื้อหาตํางๆดังนี ้

-  คุณคําทางด๎านศาสนา เนื้อหาหลักที่ปรากฏในจิตรกรรมไทยในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นเนื้อหาที่

เกี่ยวข๎องกับพุทธประวัติ โดยเปูาหมายหลักคือการเน๎นสั่งสอนให๎ผู๎คนประพฤติดี 
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-  คุณคําตํอการศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษารูปแบบการดํารงชีวิต การสร๎างงานของชํ างและ

ผู๎คนในอดีต โดยศึกษาผํานการเขียนบ๎านเรือน เครื่องแตํงกาย ข๎าวของเครื่องใช๎และวัฒนธรรมตํางๆที่

ผสมผสานอยูํในงานจิตรกรรม 

 

        ครูอธิบายถึงรูปแบบกิจกรรมเดินจิตผํานจุด ใช๎เวลาในการฝึกประมาณ 45 นาที โดยมีกิจกรรม

ตํางๆ ดังนี้ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเดินจิตผํานจุด กิจกรรมที่1  กิจกรรมที่ 2 

1. การเขียนลายหางไหลตามแนวเส๎นประที่กําหนดใน

แบบฝึกหัด 

5 นาท ี 10 นาท ี

2. การเขียนลายกระจังตามแนวเส๎นประที่กําหนดใน

แบบฝึกหัด 

5 นาท ี 10 นาท ี

3. การเขียนลายประจํายามตามแนวเส๎นประที่กําหนดใน

แบบฝึกหัด 

5 นาท ี 10 นาท ี
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    3.1 ขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎น 

          1) ขั้นที่ 1  ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนลายหางไหล, ลายกระจังและประจํายาม โดยวาดตาม

รอยเส๎นประที่กําหนด ใช๎เวลาประมาณ 15 นาท ี

 

ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายไทยด๎วยรอยประ (หน๎า1) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายไทยด๎วยรอยประ (หน๎า2) 
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            2) ขั้นที่ 2  ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนลายหางไหล, ลายกระจังและประจํายาม โดยผู๎สอน

กําหนดให๎มีภาพเส๎นประเป็นตัวอยํางเพียง 1 ภาพ หลังจากนั้นให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนเส๎นด๎วยตนเอง ใช๎

เวลาประมาณ 30 นาที 

 

ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายหางไหล โดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎า3) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายหางไหล โดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎า4) 
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3) ผู๎สอนและผู๎ชํวยเก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นสรุป 

       1. ครูสรุปบทเรียนโดยมีหัวข๎อดังนี้ 

          1.1  ผู๎สอนทําการสุํมผลงานนํามาให๎ผู๎เรียนรับชมเพ่ือให๎คําแนะนําแกํนักเรียน โดยใช๎เวลา                 

ประมาณ 10 นาท ี

          1.2  ผู๎สอนสรุปผลการจัดกิจกรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

                -  สรุปประโยชน์ของการศึกษาความซาบซึ้งของศิลปะไทย 

                -  สรุปประโยชน์ของการฝึกเขียนเส๎นตามรูปแบบกิจกรรมเดินจิตผํานจุด 

 

เวลาที่ใช๎      1 คาบ ( 50นาที )  

                                                                                     

สื่อการสอน   ใบความรู๎  / ใบงาน /  สื่อ Power Point / รูปจิตรกรรมไทย/ ผลงานจิตรกรรมไทย 

 

การวัดและการประเมินผลในคาบ 

สังเกตจากกระบวนการทํางานในชั้นเรียน โดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียน 

ประเมินจากการตรวจผลงาน โดยใช๎แบบประเมินผลงานนักเรียน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 

แบบประเมินผลงานวาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา (รายบุคคล) 

 

 

 
คนที่ 

รายการประเมิน  
รวม 
(20) 

ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

(5) 

ความถูกต้อง
สวยงาม 

(5) 

การเก็บ
รายละเอียด 

(5) 

ความสะอาด
ของผลงาน 

(5) 
1.      

2.      
3.      
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เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการวาดลายไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
1. ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยมีความสมบูรณ์สวยงาม 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎สมบูรณ์แตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยเสร็จแตํไมํได๎เก็บรายละเอียด 
2 = พอใช๎ เขียนลายไทยใกล๎เสร็จและไมํได๎เก็บรายละเอียด 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํเสร็จ 

 
2. ความถูกต๎อง
สวยงามของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงามมาก 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงาม 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องเป็นสํวนมาก 
2 = พอใช๎ สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องในบางจุดยังสามารถแก๎ไข

ได๎อีก 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํถูกต๎องตามคําสั่งของผู๎สอน 

 
3. การเก็บ
รายละเอียดของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎อยํางละเอียดสมบูรณ์ 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดแตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดปานกลาง สามารถเก็บ
รายละเอียดได๎พอสมควร 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยได๎แตํยังเก็บรายละเอียดได๎น๎อย 

1 = ระดับต่ํา ยังไมํได๎เก็บรายละเอียดในการเขียนลายไทย 

 
4. ความสะอาด
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดีมาก 
4 = สูง สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดี 

3 = ปานกลาง สามารถรักษาความสะอาดได๎ปานกลาง 

2 = พอใช๎ สามารถรักษาความสะอาดได๎บ๎างแตํไมํมาก 

1 = ระดับต่ํา ไมํสามารถรักษาความสะอาดได๎ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

วิชา   ลายไทย                                                              ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง เดินจิตผํานจุด (ตํอ)                                                  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ครั้งที ่3                                                                       ผู้สอน นายอนุรุทธ  เปรมนิรันดร 

 

แนวคิดการใช้สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาในกิจกรรมเดินจิตผ่านจุด  

      หลักกายานุปัสสนาเป็นวิธีการฝึกสมาธิที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎ปฏิบัติมีสติและสมาธิในการทํางาน 

ผู๎วิจัยได๎นําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการพัฒนาการวาดลายไทย โดยนําหลักกายานุปัสส

นาที่สอดคล๎องกับด๎านทักษะปฏิบัติมาใช๎ 2 ด๎านคือ 1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถในการ

ทํางาน 2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหวของรํางกาย ซึ่งสอดคล๎องกับ

กิจกรรมการเขียนลายไทย ที่ผู๎เรียนต๎องมีสติทุกขณะจิตในระหวํางการทํางาน 

     วิธีการฝึกวาดลายกระหนกที่สอดคล้องกับการท าสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา  -  ผู๎เรียนฝึก

วาดลายกระหนกผํานเส๎นประจากงํายไปหายาก โดยในเบื้องต๎นของแบบฝึกหัด ผู๎สอนฝึกให๎เขียน

เส๎นประที่มีความถี่มาก หลังจากชํานาญแล๎วจึงหํางขึ้นเรื่อยๆ เป็นการฝึกทักษะการเขียนลายไทยที่มี

ระดับความงํายไปหายากอยํางเป็นขั้นตอน ผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎นอันเป็นหัวใจหลักของ

ทักษะปฏิบัติตามหลักกายานุปัสสนาคือพิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผํานกระบวนการ

เขียนตามเส๎นประ 

 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1. นักเรียนเข๎าใจที่มาของลายไทยรูปแบบตํางๆ 

    2. นักเรียนเข๎าใจถึงวิธีการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา 

    3. นักเรียนสามารถถํายทอดการวาดลายไทยเบื้องต๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎ถูกต๎อง 

 

2. สาระส าคัญ 

     การศึกษาที่มาของลายไทยในจิตรกรรมไทย เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดความรู๎ความสนใจใน

เนื้อหาของศิลปะไทยและการสอนการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา กํอให๎เกิดการเรียนรู๎

และความเข๎าใจในกระบวนการวาดเส๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎อยํางถูกต๎อง 
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3 การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  

     1. นักเรียนนั่งที่ให๎เรียบร๎อย ครูให๎ตัวแทนนํากลําวทําความเคารพ และเช็คชื่อนักเรียน 

     2. ครูเกริ่นนําถึงเรื่องที่จะสอน มีกิจกรรมให๎เลํนผู๎เรียนฝึกสังเกตถึงความแตกตํางของลายไทยใน                 

แตํละยุคสมัย 

 

ขั้นสอน 

ครูแจกใบความรู๎เรื่อง ที่มาของลายไทยรูปแบบตํางๆ 

ครูอธิบายเรื่อง ที่มาของลายไทยรูปแบบตํางๆ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

         2.1) ครูแจกใบความรู๎และบรรยายประกอบสื่อนําเสนองานพาวเวอร์พอยท์เรื่อง  “ที่มาของ

ลายไทยรูปแบบตํางๆ”มีเนื้อหาดังนี้ 

         ลายไทยเป็นลายที่มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ที่บํงบอกความเป็นชาติ

ไทย ด๎วยรูปลักษณ์ที่มีความพิเศษนุํมนวลอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทําให๎ลายไทยเป็นลายที่ได๎รับ

ความนิยมเป็นอยํางมาก ซึ่งลวดลายของลายไทยนั้น อาจกลําวได๎วําเป็นรูปลักษณ์ที่มีบํอเกิดมาจาก

ธรรมชาติ แล๎วนํามาคลี่คลายและดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีการพัฒนาสืบเนื่อง

กันมาตั้งแตํสมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน (เศรษฐมันตร์, 2548) 

        ลวดลายตํางๆที่ใช๎ในการสร๎างงานลายไทยนั้น มักเป็นลวดลายจากพรรณพืชและสัตว์ตํางๆที่มี

อยูํในเมืองไทย โดยต๎นแบบของลายไทยที่นําสนใจมีดังนี้ คือ 

 

1.  ไฟ – เป็นที่มาของลายหางไหล 
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2.  ผักกูด – เป็นที่มาของลายกระหนกผักกูด, ชํอลายผักกูด 

 

 

 

 

 

 

3.  ฟันปลา - เป็นที่มาของลายกระจัง (ฟันปลา) 

 

 

 

 

 

4.  ตาอ๎อย - เป็นที่มาของลายกระจัง (ตาอ๎อย) 

 

 

 

 

 

5.  ดอกบัว – เป็นที่มาของลายพุํมข๎าวบิณฑ์ 
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3. ครูอธิบายถึงรูปแบบกิจกรรมเดินจิตผํานจุด ใช๎เวลาในการฝึก 35 นาท ีโดยมีกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 

 

    3.1 ขั้นตอนในการฝึกเขียนเส๎น 

          1) ขั้นที ่1  ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนลายกระหนกเปลวและกระหนกสามตัว โดยวาดตามรอย

เส๎นประท่ีกําหนด ใช๎เวลาประมาณ 15 นาท ี

ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายกระหนกด๎วยเส๎นประ (หน๎า1) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเดินจิตผํานจุด กิจกรรมที่1  กิจกรรมที่2 

1. การเขียนลายกระหนกเปลวตามเส๎นประที่กําหนดในแบบฝึกหัด  5 นาท ี   10 นาท ี

2. การเขียนลายกระหนกสามตัวตามเส๎นประที่กําหนดใน

แบบฝึกหัด 

 10 นาท ี   10 นาท ี
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายกระหนกด๎วยเส๎นประ (หน๎า2) 
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        2) ขั้นที่ 2  ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนกระหนก, ลายกระจังและประจํายาม โดยผู๎สอนกําหนดให๎

มีภาพเส๎นประเป็นตัวอยํางเพียง 1 ภาพ หลังจากนั้นให๎ผู๎เรียนฝึกเขียนเส๎นด๎วยตนเอง ใช๎เวลา

ประมาณ 30 นาท ี

 

ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายกระหนกโดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎า1) 
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ตัวอยํางขั้นตอนในการฝึกเขียนลายกระหนกโดยมีภาพเส๎นประเป็นตัวอยําง 1 ภาพ (หน๎า2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3) ผู๎สอนและผู๎ชํวยเก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

ขั้นสรุป 

       1. ครูสรุปบทเรียนโดยมีหัวข๎อดังนี้ 

          1.1  ผู๎สอนทําการสุํมผลงานนํามาให๎ผู๎เรียนรับชมเพ่ือให๎คําแนะนําแกํนักเรียน โดยใช๎เวลา                 

ประมาณ 10 นาท ี

          1.2  ผู๎สอนสรุปผลการจัดกิจกรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

                -  สรุปประโยชน์ของการศึกษาท่ีมาของลายไทยรูปแบบตํางๆ 

                -  สรุปประโยชน์ของการฝึกเขียนเส๎นตามรูปแบบกิจกรรมเดินจิตผํานจุด 
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เวลาที่ใช ้     1 คาบ ( 50นาที )  

                                                                                     

สื่อการสอน   ใบความรู๎  / ใบงาน /  สื่อ Power Point / รูปจิตรกรรมไทย/ ผลงานจิตรกรรมไทย 

การวัดและการประเมินผลในคาบ 

สังเกตจากกระบวนการทํางานในชั้นเรียน โดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียน 

ประเมินจากการตรวจผลงาน โดยใช๎แบบประเมินผลงานนักเรียน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 

แบบประเมินผลงานวาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา (รายบุคคล) 

 

คนที ่

รายการประเมิน  

รวม 

(20) 

ความสมบูรณ์

ของผลงาน 

(5) 

ความถูกต๎อง

สวยงาม 

(5) 

ก า ร เ ก็ บ

รายละเอียด 

(5) 

ค ว า ม ส ะอ า ด

ของผลงาน 

(5) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

    เกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการวาดลายไทยที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
1. ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยมีความสมบูรณ์สวยงาม 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎สมบูรณ์แตํสามารถเพ่ิมเติม
ได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยเสร็จแตํไมํได๎เก็บรายละเอียด 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยใกล๎เสร็จและไมํได๎เก็บรายละเอียด 
1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํเสร็จ 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน
ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
2. ความถูกต๎อง
สวยงามของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงามมาก 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงาม 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องเป็นสํวนมาก 

2 = พอใช๎ สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องในบางจุดยังสามารถ
แก๎ไขได๎อีก 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํถูกต๎องตามคําสั่งของผู๎สอน 

 
3. การเก็บ
รายละเอียดของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎อยํางละเอียดสมบูรณ์ 
4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดแตํสามารถเพ่ิมเติม

ได๎อีก 
3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดปานกลาง สามารถ

เก็บรายละเอียดได๎พอสมควร 
2 = พอใช๎ เขียนลายไทยได๎แตํยังเก็บรายละเอียดได๎น๎อย 

1 = ระดับต่ํา ยังไมํได๎เก็บรายละเอียดในการเขียนลายไทย 

 
4. ความสะอาด
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดีมาก 

4 = สูง สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดี 

3 = ปานกลาง สามารถรักษาความสะอาดได๎ปานกลาง 
2 = พอใช๎ สามารถรักษาความสะอาดได๎บ๎างแตํไมํมาก 

1 = ระดับต่ํา ไมํสามารถรักษาความสะอาดได๎ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

วิชา   ลายไทย                                                              ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง เดินจิตผํานจุด (ตบฝุุนวาดลาย)                                   เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 

ครั้งที ่4                                                                      ผู้สอน  นายอนุรุทธ  เปรมนิรันดร 

 

แนวคิดการใช้สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาในกิจกรรมเดินจิตผ่านจุด  

      หลักกายานุปัสสนาเป็นวิธีการฝึกสมาธิที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎ปฏิบัติมีสติและสมาธิในการทํางาน 

ผู๎วิจัยได๎นําสมาธิตามหลักกายานุปัสสนามาใช๎ในการพัฒนาการวาดลายไทย โดยนําหลักกายานุปัสส

นาที่สอดคล๎องกับด๎านทักษะปฏิบัติมาใช๎ 2 ด๎านคือ 1) อิริยาบถบรรพ คือการมีสติรู๎อิริยาบถในการ

ทํางาน 2) สัมปชัญญะบรรพ คือ การตั้งสติกําหนดดูความเคลื่อนไหวของรํางกาย ซึ่งสอดคล๎องกับ

กิจกรรมการเขียนลายไทย ที่ผู๎เรียนต๎องมีสติทุกขณะจิตในระหวํางการทํางาน 

      วิธีการฝึกวาดลายไทยที่สอดคล้องกับการท าสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา -  ผู๎เรียนฝึกใช๎

พํูกันวาดลายไทยผํานรอยปรุที่ตบฝุุนไว๎ ผู๎เขียนจะได๎ฝึกพิจารณามือและเส๎นอันเป็นหัวใจหลักของ

ทักษะปฏิบัติตามหลักกายานุปัสสนาคือพิจารณากายและจิตในระหวํางการทํางาน ผํานกระบวนการ

เขียนตามรอยปรุ 

 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1. นักเรียนเข๎าใจวิธีการวาดภาพลายไทยโดยการฝึกตบฝุุน 

    2. นักเรียนเข๎าใจถึงวิธีการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา 

    3. นักเรียนสามารถถํายทอดการวาดลายไทยเบื้องต๎นตามหลักกายานุปัสสนาได๎ถูกต๎อง 

    4. นักเรียนสามารถวิจารณ์ผลงานศิลปะได๎ในเบื้องต๎น 

 

2. สาระส าคัญ 

     การศึกษาวิธีการวาดภาพลายไทยโดยการฝึกตบฝุุนใช๎พํูกันเขียนลาย เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิด

สมาธิและความรู๎ความสนใจในการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนา นอกจากนี้การวิจารณ์

ศิลปะในเบื้องต๎นยังกํอให๎เกิดการเรียนรู๎และความเข๎าใจในกระบวนการวาดเส๎นตามหลักกายานุปัสส

นาได๎อยํางถูกต๎อง 
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3 การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  

     1. นักเรียนนั่งที่ให๎เรียบร๎อย ครูให๎ตัวแทนนํากลําวทําความเคารพ และเช็คชื่อนักเรียน 

     2. ครูเกริ่นนําถึงเรื่องที่จะสอน มีกิจกรรมให๎ดูภาพทัศนียภาพในจิตรกรรมไทยแบบตํางๆ โดยแตํ

ละภาพจะมีเทคนิคการวาดที่แตกตํางกันและให๎นักเรียนตอบคําถามโดยดูภาพกํอนเริ่มการสอน 

ขั้นสอน 

ครูอธิบายวิธีการตบฝุุนวาดลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

     1.1 ให๎ผู๎เรียนนําแผํนใสที่ปรุลายมาวางลงบนแผํนกระดาษดําท่ีเตรียมไว๎ 

 

 

 

 

 

 

     1.2 นําฝุุนดินสอพองเผาที่ใสํในลูกประคบ มาตบลงบนกระดาษปรุลายที่ทาบบนพื้นผิวที่จะเขียน 

 

 

 

 

 

       1.3  เมื่อฝุุนดินสอพองผํานรูปรุไปติดบนพ้ืนผิวเป็นลวดลายแล๎ว จึงนําดินสอมารํางทับลงไปใน

รอยปรุหลังจากนั้นจึงใช๎พูํกันเขียนทับลงบนลายที่รํางไว๎ 
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       1.4 ผู๎สอนและผู๎ชํวยเก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

    

 2. ครูเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนวิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการ

วาดลายไทยที่ดีตํอไป โดยเนื้อหาในการวิจารณ์มีดังนี้ 

- วิจารณ์เพื่อพัฒนาผลงานศิลปะของตัวผู๎เรียน 

- วิจารณ์เพื่อประเมินผลงานศิลปะของผู๎เรียน (ความถูกต๎อง, ความสวยงาม, ความสะอาด) 

 

ขั้นสรุป 

       1. ครูสรุปบทเรียนโดยมีหัวข๎อดังนี้ 

ผู๎สอนสรุปผลการจัดกิจกรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

              -  สรุปประโยชน์ของการศึกษาการวาดภาพลายไทยโดยการฝึกตบฝุุนเขียนลายด๎วยพูํกัน 

              -  สรุปประโยชน์ของการฝึกวิจารณ์ผลงานศิลปะ 

 

เวลาที่ใช ้     1 คาบ ( 50นาที )  

                                                                                     

สื่อการสอน   ใบงาน /  สื่อ Power Point / รูปจิตรกรรมไทย/ ผลงานจิตรกรรมไทย 

 

การวัดและการประเมินผลในคาบ 

สังเกตจากกระบวนการทํางานในชั้นเรียน โดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียน 

ประเมินจากการตรวจผลงาน โดยใช๎แบบประเมินผลงานนักเรียน ดังรายละเอียดตํอไปนีh 
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   แบบประเมินผลงานวาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา (รายบุคคล) 

 
คนที่ 

รายการประเมิน  
รวม 
(20) 

ความสมบูรณ์
ของผลงาน 
(5) 

ความถูกต๎อง
สวยงาม 
(5) 

การเก็บ
รายละเอียด 
(5) 

ความสะอาด
ของผลงาน 
(5) 

1.      

2.      

3.      
4.      

5.      

    

 

   เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการวาดลายไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
1. ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยมีความสมบูรณ์สวยงาม 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎สมบูรณ์แตํสามารถเพ่ิมเติมได๎
อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยเสร็จแตํไมํได๎เก็บรายละเอียด 
2 = พอใช๎ เขียนลายไทยใกล๎เสร็จและไมํได๎เก็บรายละเอียด 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํเสร็จ 

 
2. ความถูกต๎อง
สวยงามของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงามมาก 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงาม 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องเป็นสํวนมาก 
2 = พอใช๎ สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องในบางจุดยังสามารถ

แก๎ไขได๎อีก 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํถูกต๎องตามคําสั่งของผู๎สอน 

 
3. การเก็บ

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎อยํางละเอียดสมบูรณ์ 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดแตํสามารถเพ่ิมเติมได๎
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รายละเอียดของ
ผลงาน 

อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดปานกลาง สามารถ
เก็บรายละเอียดได๎พอสมควร 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยได๎แตํยังเก็บรายละเอียดได๎น๎อย 

1 = ระดับต่ํา ยังไมํได๎เก็บรายละเอียดในการเขียนลายไทย 

 
4. ความสะอาด
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดีมาก 
4 = สูง สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดี 

3 = ปานกลาง สามารถรักษาความสะอาดได๎ปานกลาง 

2 = พอใช๎ สามารถรักษาความสะอาดได๎บ๎างแตํไมํมาก 

1 = ระดับต่ํา ไมํสามารถรักษาความสะอาดได๎ 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. ผลการจัดการเรียนรู้จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้ จากรูปแบบการสอนการวาดภาพลาย

ไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปใช้ 

       จากการจัดการเรียนการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก             

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” ผู๎วิจัยได๎นําผลการจัดการเรียนการ

สอนมาสรุปเป็นประเด็นตํางๆได๎ดังนี้ 

             4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

             4.2  แบบสังเกตการสอน - ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่2 ระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ

ด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน โดยใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  และนําผลการ

วิเคราะห์ข๎อมูลมาอภิปรายผลในรูปความเรียง    

             4.3  แบบสอบถาม - ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัด

กิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

แบํงเป็น 2 สํวนคือ  

             สํวนที่1  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอน

การวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปั ฏฐาน เป็นผลการ
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วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎เรียนแบบปลายเปิด(Open end) ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)  และนําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลมาอภิปรายผลในรูปความเรียง    

             สํวนที่2 มาตรวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน

แบบมาตรสํวนประมาณคํา (Rating Scale) นํามาวิเคราะห์คําเฉลี่ยหรือคํามัชฌิมเลขคณิต (Mean) 

และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    

             4.4 ผลการวิเคราะห์ทักษะก่อนและหลังเรียน(Pretest-Posttest) – เปรียบเทียบคํา

มัชฌิมเลขคณิตและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการใช๎แบบทดสอบการวาดลายไทยกํอนเรียนและ

หลังเรียน ระหวํางการจัดกิจกรรมการสอน โดยผู๎วิจัยให๎กลุํมตัวอยํางประชากรทําการทดสอบ

ความสามารถในการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบตํางๆ)และเขียนลายไทย(ลาย

กระหนก,ลายกระจัง)กํอนเรียน(Pretest) โดยใช๎เวลาไมํเกิน 30 นาที ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการบันทึกภาพ

ผลงานการวาดเส๎นและลายไทยของนักเรียนแตํละคนไว๎ตามความเป็นจริง เพ่ือใช๎ในการประเมินผล

งานตามแบบประเมินที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น จากนั้นผู๎วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการวาดลายไทย 

โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจํานวน 4 แผน ไปสอนกลุํมตัวอยําง 

โดยใช๎ระยะเวลาในการสอน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ เป็นการสอน

นอกเวลาเรียนในชํวงเวลาหลังเลิกเรียนของวันจันทร์และวันพุธ มีการประเมินผลงานทุกครั้งตามที่

กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งในแตํละแผนมีกิจกรรมที่แตกตํางกันไปโดยเริ่มจากงํายไปยาก ซึ่ง

ผู๎วิจัยจะเป็นผู๎ควบคุมและประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อดําเนินการสอนจนครบตามแผนการ

จัดการเรียนรู๎ จึงมีการทดสอบหลังเรียน(Post-test) เพ่ือวัดระดับความสามารถในการวาดเส๎นและ

วาดลายไทย โดยให๎นักเรียนวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบตํางๆ)และเขียนลายไทย

(ลายกระหนก,ลายกระจัง) ซึ่งเป็นโจทย์เดียวกับแบบทดสอบกํอนเรียน ใช๎เวลาไมํเกิน 30 นาทีแล๎วนํา

คะแนนจากการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบการวาดลายไทย มาวิเคราะห์ผลโดย

คํานวณหาคํามัชฌิมเลขคณิต( x̄) คําร๎อยละ(Percentage) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

หลังจากนั้นจึงตรวจสอบผลด๎วยการหาคําสถิติทดสอบที (t-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  และผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลจากแบบสอบถามความเห็นทั้ง 2 สํวนมาทําการวิเคราะห์ผลการ

สอน 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

ตารางท่ี  8 ค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จ านวน 15 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         จากตารางที่ 8  สภาพทั่วไปของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทําวิจัยเป็นเพศหญิง จํานวน 15 คน  

อายุ  กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการทําวิจัยอยูํในชํวงอายุ 13 ปี จํานวน 15 คน  

โรงเรียน กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการทําวิจัยกําลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม จํานวน 15 คน 

ระดับชั้น  กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการทําวิจัยกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จํานวน 15 คน 

ประสบการณ์ในการเรียนลายไทย กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการทําวิจัยมีประสบการณ์ในการเรียนลายไทย

มากํอนจํานวน 1 คน  

 

4.2  แบบสังเกตการสอน - ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

2 ระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายา

นุปัสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 

 

 

ข๎อ ข๎อความ จํานวน 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
0  คน 
15 คน 

2. อายุ 12  ปี                             
13  ปี                  
14  ปี                      

0  คน 
15 คน 
0  คน 

3. โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝุาย
มัธยม 

15 คน 

4. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

0  คน 
15 คน 
0  คน 

5. เคยมีประสบการณ์ในการเรียนลายไทย  1 คน 
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ตารางท่ี  9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน 

พฤติกรรม คร้ังท่ี 
 

ข้อมูลจากการสังเกตกจิกรรมการเรียนการสอน                                
วาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 

1. มีความแจมํใสเบิก
บานขณะทํากิจกรรม 

1 ผู๎เรยีนมีความเบิกบานแจํมใสในการวาดเส๎นเป็นปกติ มีคุยเลํนกัน
บ๎างแตํไมํมาก 

2 ผู๎เรยีนแจํมใสเบิกบาน แตํจะสงบมากขึ้นเมื่อเริ่มกิจกรรมการวาด
ลายไทย 

3 ผู๎เรยีนแจํมใสและสนุกในการเขยีนลายกระหนกเป็นอยํางมาก 
4 ผู๎เรยีนสงบแจํมใส และตั้งใจในการเขียนลายลองลงบนแผํน

อะคริลิก 
2. ทุํมเทให๎งานอยําง
เต็มที ่

1 ผู๎เรยีนให๎ความทุํมเทกับการเขียนเส๎นประ แตํมีการคุยเลํนกันบ๎าง 

2 ผู๎เรยีนมีความทุมํเทกับการเขียนลายหางไหลมาก มีคนท่ีคยุเลํน
กันแตํน๎อย สํวนใหญํทํางานเสร็จและสํงตรงเวลา 

3 ผู๎เรยีนตั้งใจเขียนลายกระหนกเปน็อยํางมาก มีบางคนท๎อบ๎าง 
4 ผู๎เรยีนทุํมเทและสนุกสนานกับการเขียนลายทองบนแผํนอะคริลิก 

3. มีสติและสมาธิจดจํอ
อยูํกับงานตลอดเวลา 
 

1 ผู๎เรยีนมีสติจดจํอกับการวาดเส๎น มีหลุดคุยกันบ๎าง 
2 ผู๎เรยีนมีสมาธิจดจํอกับการเขียนลายหางไหลในชํวงต๎นมาก แตํ

เมื่อเวลาผํานไปเริม่มีการคุยกันเลก็น๎อย 

3 ผู๎เรยีนมีสมาธิและสติจดจํอกับการเขียนลายกระหนกมาก แตํมี
บางคนท๎อใจและหยุดมือบ๎างเพราะคิดวํายาก 

4 ผู๎เรยีนมีสมาธิและสนใจกับการเขยีนลายทองบนแผํนอะคริลิกมาก 
แตํจะตื่นเต๎นและคุยกันบ๎าง 

4. ในขณะทํากิจกรรม 
ไมํสนใจสิ่งเร๎าภายนอก 

 

1 ขณะทํากิจกรรมผู๎เรยีนสนใจกับงานวาดเส๎นของตนเอง มสีนใจสิ่ง
เร๎าภายนอกบ๎างเล็กน๎อย 

2 ขณะทํากิจกรรมผู๎เรยีนสนใจกับงานของตนเองมากขึ้น โดย
กําหนดสมาธิไปท่ีการวาดลายหางไหล 

3 สนใจสิ่งเรา๎น๎อยลง ตั้งจิตอยูํกบัลายกระหนกมากข้ึน 

4 สนใจสิ่งเรา๎น๎อย มีความสงบนิ่งในการเรยีน ให๎ความสําคัญกับการ
เขียนลายทองมาก เนื่องจากเป็นกจิกรรมใหมํที่ผู๎เรียนไมํเคยทํามา
กํอน 
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          จากการสังเกตการสอน ผู๎วิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

2 ระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายา               

นุปัสนาสติปัฏฐานเป็นประเด็นตํางๆได๎ดังนี้ 

        - ด้านความแจ่มใสเบิกบานขณะท ากิจกรรม   ในการเรียนการสอนทั้ง 4 ครั้ง ผู๎เรียนมีความ

เบิกบานแจํมใสในการวาดเส๎นเป็นปกติ มีคุยเลํนกันบ๎างแตํไมํมาก โดยมีพัฒนาการในแตํละครั้งที่

เพ่ิมขึ้นไปตามลําดับ โดยผู๎เรียนจะมีความสุขเบิกบานในการเรียนลายทองลงบนแผํนอะคริลิกมาก

ที่สุดเนื่องจากสนใจในวิธีการตบฝุุนปรุลายและวาดพูํกันเป็นอยํางมาก 

พฤติกรรม คร้ังท่ี 
 

ข้อมูลจากการสังเกตกจิกรรมการเรียนการสอน                                
วาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 

5. ขณะทํางาน ไมํ
พูดคุยเรื่องอื่นระหวําง
การทํางาน 

1 ขณะทํางาน มีพูดคุยกันบา๎งเลํนกนับ๎างระหวํางเขียนเส๎น 

2 ขณะทํางานพูดคุยกันบ๎าง แตสํนใจการเขียนหางไหลมากขึ้น 

3 ขณะทํางานพูดคุยกันเล็กน๎อย แตสํนใจการเขียนกระหนกมาก 
4 ขณะทํางานพูดคุยกันเรื่องลายทอง แตํขณะเขียนน่ิงไมํพูด 

สามารถจดจํออยูํกับลายได๎เป็นระยะเวลานาน  ผู๎เรยีนมีความ
ตั้งใจในการเขียนเส๎นเป็นอยํางมาก 

6. ใช๎เวลาอยูํกับ
กิจกรรมได๎นานโดยไมํ
บํน 

1 ใช๎เวลาอยูํกับกิจกรรมได๎นาน แตบํํนคุยเล็กน๎อย 

2 อยูํกับกิจกรรมได๎นานโดยไมํบํน 

3 อยูํกับกิจกรรมได๎นานโดยบํนคุยเลก็น๎อยวําลายกระหนกยาก 

4 อยูํกับกิจกรรมได๎นานและชอบการเขียนลายทอง โดยไมํบํน 

7. ทํางานจนเสรจ็
สมบูรณ์อยํางตั้งใจและ
มีคุณภาพ 

1 ทํางานได๎สมบูรณ์ มีคณุภาพในตอนต๎น ภายหลังหมดสมาธ ิ

2 ทํางานได๎สมบูรณ์ มีคณุภาพตอนต๎นและกลาง  
3 ทํางานได๎สมบูรณ์ มีคณุภาพดเีป็นสํวนมาก ขาดสมาธสิํวนน๎อย 

4 ทํางานได๎สมบูรณ์ ตั้งใจและมีคณุภาพเป็นสํวนมาก  

8. มีความรอบคอบใน
การทํางานและ
ตรวจสอบข๎อบกพรํอง
กํอนสํงงาน 

1 รอบคอบและตรวจสอบกํอนสํงงานเป็นอยํางด ี

2 รอบคอบและตรวจสอบกํอนสํงงานเป็นสํวนมาก มีบางสํวนรีบทํา 

3 รอบคอบและตรวจสอบได๎ดีขึ้น ตัง้ใจวาดลายกระหนกดี 
4 รอบคอบและตรวจสอบกํอนสํงงานดี ทํางานละเอียดด ี
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        -  ด้านความทุ่มเทให้งาน    ในการเรียนการสอนทั้ง 4 ครั้ง ผู๎เรียนมีความทุํมเทให๎กับงาน

เพ่ิมขึ้นอยํางเป็นลําดับ โดยในชํวงต๎นของการเรียนการสอนวาดเส๎นประ มีการคุยเลํนกันบ๎างเป็น

ระยะ แตํในครั้งหลังๆ ผู๎เรียนได๎มีความทํุมเทให๎กับการเขียนลายมากยิ่งขึ้น เชํนการเขียนลายหางไหล 

การเขียนลายกระหนก ที่ต๎องใช๎สมาธิและการจดจํอกับงานมากยิ่งขึ้น 

        -  ด้านสติและสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนการสอน   ในทั้ง 4 ครั้ง ผู๎เรียนมีสติและสมาธิใน

การเรียนที่ดี มีการหลุดพูดคุยกันบ๎างเป็นระยะ มีบางชํวงที่ฝึกวาดคํอนข๎างยากคือการเขียนลาย

กระหนก ทําให๎นักเรียนบางคนท๎อใจและหยุดมือพูดคุยบ๎างเพราะคิดวํายาก แตํในภาพรวมมีสติและ

สมาธิในระดับท่ีดี 

        - ด้านการท ากิจกรรม   ในขณะเรียนผู๎เรียนสนใจการวาดลายของตนเองดี สนใจสิ่งเร๎า

ภายนอกบ๎าง แตํโดยรวมมีความสนใจอยูํกับชิ้นงานของตนเองดี โดยเฉพาะการเขียนลายกระหนกที่

เป็นลายที่ยากและต๎องใช๎สมาธิในการวาดสูง 

        - ด้านการท างาน   การพูดคุยเรื่องอ่ืนระหวํางการทํางานและการอยูํกับกิจกรรมได๎นานโดยไมํ

บํน  ผู๎เรียนมีการพูดคุยกันบ๎าง แตํสํวนมากนั้นสงบเงียบและตั้งใจเขียนลายในขณะทํากิจกรรม 

โดยเฉพาะการเขียนลายกระหนกและลายทอง ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นและสงบในระหวํางการ

เขียน มีการบํนคุยเล็กน๎อยวําการเขียนลายกระหนกนั้นยากแตํสนุก ดังนั้นผู๎เรียนทุกคนจึงมีความตั้งใจ

ในการเขียนลายเป็นอยํางดี 

        - ด้านการท างานจนสมบูรณ์และความรอบคอบในการท างาน   ผู๎เรียนสํวนใหญํสามารถ

ทํางานได๎สมบูรณ์และมีคุณภาพในตอนต๎นคาบ แคํชํวงปลายคาบมีผู๎เรียนบางสํวนเหนื่อยล๎าและหมด

สมาธิในการเขียนไปบ๎าง ในสํวนของความรอบคอบในการทํางาน ผู๎เรียนสํวนมากมีความรอบคอบใน

การทานที่ดี สามารถทํางานที่ละเอียดเชํนลายกระหนกได๎ดีเป็นสํวนมาก สํวนใหญํตรวจสอบ

ข๎อบกพรํองกํอนการสํงงาน 

 

4.3  แบบสอบถาม - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ

สอนการวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน    

สํวนที่1  :  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนแบบปลายเปิด (Open end)  
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ตารางท่ี  10 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนด้านความพึงพอใจในการเรียนลายไทยตาม
หลักกายานุปัสสนา 

ลําดับนักเรียน ความพึงพอใจในการเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 

1 ชํวยให๎รู๎จักลายไทยมากขึ้น สนุกกับการวาดลายไทย รู๎สึกวําลายไทยไมํนําเบื่อ 

2 ทําให๎รู๎จักลายไทยมากขึ้น 

3 พอใจมาก ชํวยในการฝึกสมาธิ 

4 ได๎เรียนรู๎ความเป็นไทย 

5 เป็นการฝึกสมาธิ ได๎เขียนตามแบบจริง รู๎สึกเพลิดเพลิน 

6 ดี เพลิดเพลิดในการทํางานเรื่อยๆ 

7 ดี 

8 มีสมาธิมากข้ึนในการทํางาน 

9 พอใจ ได๎ฝึกสมาธิ 

10 เป็นการเรียนที่เพลิดเพลิน เวลาเขียนเกิดสมาธิและไมํนําเบื่อเลย 

11 พึงพอใจและสนุก 

12 ดี 

13 พึงพอใจในความนิ่งของตัวเอง ได๎สมาธิในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

14 รู๎สึกดีกับการได๎ฝึกสมาธิด๎วยการเขียนเส๎นประ 

15 พอใจ ได๎สมาธิในการทํางาน 

 

            วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลาย

ไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในประเด็นด๎านความพึงพอใจใน

การเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนาพบวํา ผู๎เรียนสํวนมากมีความพึงพอใจในการเรียน(15 คน) 

โดยให๎ความคิดเห็นวํา การฝึกวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนาชํวยพัฒนาให๎ตนเองมีสมาธิในการ

ทํางานมากข้ึน(8 คน) รู๎สึกเพลินเพลินในการวาดลายไทย ไมํนําเบื่อ(5 คน) มีความพึงพอใจกับการฝึก

สมาธิด๎วยการเขียนเส๎นประ(1 คน) นอกจากนี้ยังทําให๎รู๎จักลายไทย ได๎เรียนรู๎ความเป็นไทยมากขึ้น 

(3คน)  
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ตารางท่ี  11 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนด้านข้อดีข้อเสียของกิจกรรมการเรียนลาย
ไทยตามหลักกายานุปัสสนา 

ลําดับนักเรียน ข๎อดีข๎อเสียของกิจกรรมการเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 

1 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

 ข๎อเสีย – ไมํมี 

2 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

ข๎อเสีย – ไมํมี 

3 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

ข๎อเสีย – ยาก 

4 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

ข๎อเสีย – ทําให๎ทํางานได๎ช๎า 

5 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ เมื่อวาดหลายๆครั้งจะจําได๎ คํอยๆเพ่ิมระดับความยาก 

ข๎อเสีย – ใช๎เวลามาก 

6 ข๎อดี – ได๎ความรู๎ 

ข๎อเสีย – อุปกรณ์เครื่องฉายภาพสีไมํสวย 

7 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ  

ข๎อเสีย – เมื่อยมือ 

8 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ มีสมาธิมากข้ึนในการทํางาน 

ข๎อเสีย – ไมํพอใจในลายเส๎นของตนเอง 

9 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

ข๎อเสีย – ไมํมี 

10 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ ทําให๎ได๎เรียนรู๎ลายใหมํๆและเขียนลายไทยได๎สวยขึ้น 

ข๎อเสีย – ไมํมี 

11 ข๎อดี –พึงพอใจและสนุก 

ข๎อเสีย – ยาก 

12 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

ข๎อเสีย – ไมํมี 
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13 ข๎อดี – ทําให๎สงบ งานดี 

ข๎อเสีย – ไมํมี 

14 ข๎อดี – เกิดสมาธิ งานนิ่ง 

ข๎อเสีย – ทําได๎ช๎า 

15 ข๎อดี – ชํวยฝึกสมาธิ 

ข๎อเสีย – ไมํมี 

 

               วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนด๎านข๎อดีข๎อเสียของกิจกรรมการเรียนลายไทย

ตามหลักกายานุปัสสนาพบวํา ผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวําการเรียนการสอนลายไทยตามหลัก                        

กายานุปัสสนาเป็นการชํวยฝึกสมาธิให๎กับตัวผู๎เรียน(14 คน) โดยกลุํมตัวอยํางลําดับที่ 5 ได๎ให๎

ความเห็นเพ่ิมเติมวําเมื่อฝึกวาดหลายๆครั้งจะเริ่มจํารูปแบบได๎ หลังจากนั้นผู๎สอนก็คํอยๆเพ่ิมระดับ

ความยาก(1คน)  ผู๎เรียนมีความพึงพอใจและสนุกกับการเรียน(1คน)  งานมีความสงบและนิ่งขึ้น(2คน) 

และเกิดพัฒนาการการเรียนรู๎ลายใหมํๆ(1คน)   

           ในสํวนข๎อเสียของกิจกรรมการเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนาพบวํา ผู๎เรียนบางสํวนมี

ความคิดเห็นวําการเรียนการสอนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนานั้นยาก(2คน) โดยใช๎เวลาในการ

มากในการทํางานและทําได๎ช๎า(3คน) มีอาการเมื่อยมือระหวํางการเขียนลาย(1คน) และรู๎สึกไมํพอใจ

ในลายเส๎นของตนเอง(1คน)  นอกจากนี้ ในสํวนของสื่อการสอน ยังมีนักเรียนได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติม

วําอุปกรณ์เครื่องฉายภาพสีนั้นไมํได๎คุณภาพทําให๎สีภาพไมํสวย(1คน)   

 

ตารางท่ี  12 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนด้านกิจกรรมวาดลายไทยท่ีผู้เรียนพึงพอใจ
ที่สุด 
ลําดับนักเรียน กิจกรรมที่ชอบ (วาดเส๎น, ลายหางไหล, ลายกระหนก, ตบฝุุน) 

1 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไมํเคยทํามากํอน 

2 กิจกรรมวาดเส๎น เนื่องจากฝึกมือให๎นิ่ง 

3 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมาธิในการวาดเส๎น 

4 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมาธิในการวาดเส๎น 

5 กิจกรรมวาดเส๎น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมาธิในการวาดเส๎น 
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6 กิจกรรมวาดลายกระหนก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทําให๎เกิดความสงบในการ

ทํางาน 

7 กิจกรรมวาดลายหางไหล เนื่องจากทําให๎เข๎าใจจังหวะของลายกระหนกมากข้ึน 

8 กิจกรรมวาดลายหางไหล เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมาธิในการวาดเส๎น 

9 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่แปลกใหมํและสนุก 

10 กิจกรรมวาดลายหางไหล เนื่องจากได๎เรียนรู๎เส๎นและสมาธิ 

11 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากชํวยฝึกมือ 

12 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่แปลกใหมํและสนุก 

13 กิจกรรมวาดลายกระหนก  

14 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง 

15 กิจกรรมตบฝุุนวาดลายทอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่แปลกใหมํและสนุก 

 

            วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลาย

ไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในประเด็นด๎านกิจกรรมที่ผู๎เรียน

พึงพอใจที่สุดพบวํา ผู๎เรียนสํวนมากมีความพึงพอใจในการเรียนตบฝุุนวาดลายทอง(8คน) โดยให๎ความ

คิดเห็นวําเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมาธิในการวาดเส๎นชํวยฝึกมือมีความแปลกใหมํและสนุก ผู๎เรียนมี

ความพึงพอใจในการเรียนวาดลายหางไหล(3คน) โดยให๎ความคิดเห็นวําเป็นกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เรียนทํา

ให๎เข๎าใจจังหวะของลายกระหนกมากขึ้นและชํวยพัฒนาสมาธิในการวาดเส๎น และผู๎เรี ยนมีความพึง

พอใจในการเรียนวาดลายกระหนก(2คน) โดยให๎ความคิดเห็นวําเป็นกิจกรรมที่ทําให๎เกิดความสงบใน

การทํางาน นอกจากนี้ผู๎เรียนยังมีความพึงพอใจในกิจกรรมวาดเส๎น(2คน) โดยให๎ความคิดเห็นวําเป็น

กิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการวาดเส๎น 
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ตารางท่ี  13 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนว่าชุดกิจกรรมวาดลายไทยสามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนมีทักษะที่ดีขึ้นหรือไม่ เพราะอะไร 

ลําดับนักเรียน ความคิดเห็นของผู๎เรียนตํอชุดกิจกรรมวาดลายไทย 

1 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎ฝึกเขียนเส๎น 

2 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎ฝึกเขียนเส๎น ทําให๎สามารถวาดลาย

กระหนกได๎ดียิ่งขึ้น 

3 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีเพราะทําให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงลายไทยได๎ดีขึ้น 

4 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เป็นความรู๎ใหมํ 

5 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะสร๎างสมาธิให๎ผู๎เรียนขณะการวาดลาย 

6 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะสร๎างทักษะการเขียนและสมาธิ 

7 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎ฝึกเขียนเส๎น 

8 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มทักษะ 

9 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎ฝึกสมาธิในการวาด 

10 มีทักษะที่ดีในการเขียนเส๎น แตํไมํเป็นการพัฒนาการวาดลายไทยเพราะเป็น

ความรู๎ใหมํ จึงไมํเรียกวําเป็นการพัฒนา 

11 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎ฝึกสมาธิและสติ 

12 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎พัฒนาสมาธิ 

13 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะสร๎างทักษะการเขียนและสมาธิ 

14 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎เขียนไปพร๎อมกับการฝึกสมาธิ 

15 ทําให๎มีทักษะการวาดที่ดีขึ้น เพราะได๎ฝึกเขียนเส๎น 

 

            วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอชุดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย               

วําสามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะการวาดที่ดีขึ้นหรือไมํ จากคําตอบในแบบสอบถามพบวําผู๎เรียน

สํวนมากมีความคิดเห็นวําชุดกิจกรรมการสอนวาดภาพลายไทย สามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะการ

วาดที่ดีขึ้น(15คน) โดยชุดกิจกรรมวาดลายไทยชํวยพัฒนาผู๎เรียนในด๎านสมาธิไปพร๎อมกับการเขียน

(7คน) เป็นการฝึกเขียนเส๎น(7คน) ทําให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงลายไทยได๎ดีขึ้น(1คน) ซึ่งการฝึกวาดลายไทยนั้น

เป็นองค์ความรู๎ใหมํ(2คน) นอกจากนี้ยังมีผู๎เรียนที่ให๎ความคิดเห็นที่แตกตํางไปวําชุดกิจกรรมการสอน
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การวาดภาพลายไทยนี้ สามารถพัฒนาทักษะที่ดีในการเขียนเส๎น แตํไมํเป็นการพัฒนาการวาดลายไทย

เพราะเป็นความรู๎ใหมํ จึงไมํเรียกวําเป็นการพัฒนา(1คน) 

 

ตารางท่ี  14 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนด้านการสอนวาดลายไทยท่ัวไปโดยไม่มีการ
ฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา จะสามารถฝึกให้ผู้เรียนสามารถวาดลายไทยได้ดีหรือไม่ 
ลําดับนักเรียน ความคิดเห็นของผู๎เรียนตํอการสอนวาดลายไทยทั่วไป                                           

โดยไมํมีการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา 
1 ได๎ เพราะเป็นการฝึกเขียนลายไทยเหมือนกัน 

2 อาจจะได๎ 

3 ยาก เนื่องจากการวาดทั่วไปนั้นพัฒนาสมาธิของผู๎เรียนได๎น๎อย 
4 ยาก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กจะสมาธิสั้น 

5 อาจจะได๎ 

6 ไมํแนํใจ 
7 ไมํได๎ เพราะเด็กไมํสามารถจดจํออยูํกับงานได๎นาน 

8 ไมํได๎ เนื่องจากเด็กขาดสมาธิ งานจะเละ 

9 ได๎แตํงานไมํสวย 
10 ไมํแนํใจ 

11 ไมํได๎ เนื่องจากงานของเด็กนั้นเรํงรีบจะไมํสมบูรณ์ 
12 อาจจะได๎ เพราะคือการเขียนลายไทยเหมือนกัน 

13 ไมํได๎ เนื่องจากเด็กขาดสมาธิ 

14 ยาก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กจะสมาธิสั้น 
15 ยาก เนื่องจากสมาธิของเด็กมีจํากัด 

 

            วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนในด๎านการสอนวาดลายไทยทั่วไปโดยไมํมีการฝึก

สมาธิตามหลักกายานุปัสสนานั้นจะสามารถฝึกให๎ผู๎เรียนสามารถวาดลายไทยได๎ดีหรือไมํ จากคําตอบ

ในแบบสอบถามพบวําผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวํา เป็นไปได๎ยาก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กจะ

สมาธิสั้น(5คน) ไมํสามารถจดจํออยูํกับงานได๎นาน(1คน) และมักจะเรํงรีบไมํสมบูรณ์(1คน) ดังนั้นการ

วาดทั่วไปนั้นพัฒนาสมาธิของผู๎เรียนได๎น๎อย(1คน) ยังมีผู๎เรียนที่ไมํแนํใจวําการสอนลายไทยทั่วไปจะ

สามารถฝึกให๎ผู๎เรียนวาดได๎ดี(1คน) และผู๎เรียนบางคนให๎ความเห็นวําอาจจะได๎(1คน) เพราะคือการ
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เขียนลายไทยเหมือนกัน โดยมีผู๎เรียนที่ให๎ความคิดเห็นที่แตกตํางไปวําการสอนวาดลายไทยทั่วไปโดย

ไมํมีการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนานั้น สามารถฝึกให๎ผู๎เรียนสามารถวาดลายไทยได๎ดี เนื่องจาก

เป็นการฝึกเขียนลายไทยเหมือนกัน(1คน 

 
ตารางท่ี  15 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนด้านประโยชน์ของกิจกรรมวาดลายไทยตาม
หลักกายานุปัสสนา 

ลําดับนักเรียน ความคิดเห็นของผู๎เรียนตํอกิจกรรมวาดลายไทย 

1 ชํวยฝึกสมาธิ, ไมํดีเนื่องจากขาดสมาธิ 

2 ดีเพราะทําให๎เกิดสมาธิ, ไมํดีเพราะจะไมํได๎ฝึก เป็นคนขาดสมาธิ 

3 ดีเพราะเป็นการฝึกสมาธิ, ถ๎าผู๎เรียนไมํได๎รับการฝึกวาดด๎วยกิจกรรมนี้จะทําได๎ไมํ

ดี 

4 ดีเพราะทําให๎รู๎จักลายกระหนก, ไมํดีเพราะเด็กสํวนมากไมํมีสมาธิ 

5 ดีเพราะทําให๎เข๎าใจลายไทย, ไมํด ี

6 ดี เพราะทําให๎สงบ, ไมํด ี

7 ดี เพราะทําให๎จดจํอกับเส๎น, อาจจะดี เพราะวาดลายไทยเหมือนกัน 

8 ดี เพราะทําให๎นิ่ง, ไมํดี เพราะเด็กไมํมีสมาธิมากพอ 

9 ดี, ไมํด ี

10 ดีเพราะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย, ดี เพราะจะสามารถฝึกคิดนอกกรอบได๎ 

11 ดี เพราะทําให๎เด็กนิ่งได๎, ไมํดีเพราะเด็กไมํมีสมาธิ 

12 ดี, ไมํด ี

13 ดี เพราะเป็นการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมไทย, ไมํดีเพราะเด็กไมํมีความสงบ 

14 ดี เพราะชํวยพัฒนาการวาดให๎นิ่งขึ้น, ไมํดีเพราะไมํมีสมาธิ 

15 ดี เพราะเป็นการฝึกสมาธิ, ไมํดีเพราะเด็กยังไมํสามารถควบคุมตัวเองได๎ 

  

          วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนในด๎านประโยชน์ของกิจกรรมการสอนการวาดภาพ

ลายไทย พบวําผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวํากิจกรรมการวาดลายไทยนั้นดี(15คน) เนื่องจากเป็น
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การฝึกสมาธิ(4คน) ทําให๎ผู๎เรียนนิ่ง สงบและจดจํออยูํกับเส๎น(5คน) นอกจากนี้ยังทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ

ลายไทยเชํนลายกระหนกมากขึ้น(2คน) และเป็นการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมไทย(1คน) 

           ในสํวนข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวําถ๎าไมํได๎รับการฝึกวาดด๎วย

กิจกรรมนี้ ผู๎เรียนจะไมํสามารถเขียนลายไทยได๎ดี(13คน) เพราะเด็กขาดสมาธิในการทํางาน(6คน) ยัง

ไมํสามารถควบคุมตัวเองได๎(1คน) และไมํมีความสงบ(1คน) โดยมีผู๎เรียนที่ให๎ความคิดเห็นที่แตกตํางไป

วําถ๎าไมํได๎รับการฝึกวาดด๎วยกิจกรรมนี้ ผู๎เรียนก็สามารถเขียนลายไทยได๎ดี(2คน) เนื่องจากเป็นการ

วาดลายไทยเหมือนกัน(1คน) และเด็กจะสามารถพัฒนาความคิดนอกกรอบได๎(1คน) 

 

ตารางท่ี  16 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนด้านการพัฒนารูปแบบการสอนเพิ่มเติมและ
กิจกรรมที่ควรได้รับการปรับปรุง 

ลําดับนักเรียน กิจกรรมที่ควรได๎รับการปรับปรุง 

1 การวาดลายกระหนก เนื่องจากละเอียดและใช๎ระยะเวลานานเกินไป 

2 ไมํแนํใจ 

3 ควรปรับเวลามากข้ึนในทุกกิจกรรม เพราะลายไทยเป็นงานละเอียด 

4 ไมํมี 

5 ไมํมี 

6 ลายกระหนกควรมีแบบที่งํายกวํานี้ 

7 สภาพบรรยากาศควรเย็นสบายกวํานี้ 

8 กิจกรรมวาดลายไทยควรมีการให๎ผู๎เรียนฝึกวาดเส๎น 

9 ไมํมี 

10 ไมํมี 

11 ไมํมี 

12 ไมํมี 

13 ในการสอนวาดลายไทย อยากให๎ผู๎สอนมีตัวอยํางลายแบบ 3 มิติในคอมพิวเตอร์ 

ให๎ชม 

14 ไมํมี 
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15 ไมํมี 

  

           วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของนักเรียนในด๎านการพัฒนารูปแบบการสอนและกิจกรรมที่

ควรได๎รับการปรับปรุง โดยมีผู๎เรียนบางสํวนที่มีความเห็นในด๎านการพัฒนารูปแบบการสอนและการ

ปรับปรุงกิจกรรม ซึ่งผู๎เรียนมีความเห็นวําควรปรับปรุงกิจกรรมการวาดลายกระหนก เนื่องจาก

ละเอียดและใช๎ระยะเวลานานเกินไป(1คน) โดยมีผู๎ให๎ความเห็นเพ่ิมเติมวําลายกระหนกควรมีแบบที่

งํายกวํานี้(1คน) ซึ่งกิจกรรมวาดลายไทยควรมีการให๎ผู๎เรียนฝึกวาดเส๎น(1คน) และในการสอนวาดลาย

ไทย ผู๎เรียนมีความประสงค์ให๎ผู๎สอนมีตัวอยํางลายไทยแบบ 3 มิติในคอมพิวเตอร์ให๎ชมด๎วย(1คน) 

นอกจากนี้ในด๎านบรรยากาศในการเรียนการสอน มีผู๎เรียนให๎ข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมวําสภาพบรรยากาศใน

ชั้นเรียนควรเย็นสบายกวํานี้ ห๎องปฏิบัติการศิลปะนั้นร๎อนเกินไป(1คน) ในสํวนของเวลาเรียน มีผู๎เรียน

มีผู๎เรียนให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําควรปรับเวลามากขึ้นในทุกกิจกรรม เพราะลายไทยเป็นงานละเอียด

(1คน) 

 

สํวนที่2  :  มาตรวัดระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ตารางท่ี  17 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม   
ข๎อที่ ข๎อความ    x̄  S.D. ความหมาย 

1 ผู๎สอนเตรียมการสอน เชํน แผนบทเรียน และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.66 0.47 มากที่สุด 

2 ผู๎สอนใช๎สื่อการสอนประกอบอยํางเหมาะสม เชํน 

Power Point แผํนใส 

4.46 0.49 มาก 

3 ผู๎สอนใช๎เทคนิคการสอนให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ 

เชํน ตัวอยําง, คําถาม และเปิดโอกาสให๎มีการ

ซักถาม 

4.73 0.44 มากที่สุด 

4 ผู๎สอนตอบคําถามผู๎เรียนได๎อยํางชัดเจนและตรง

ประเด็น  

4.6 0.48 มากที่สุด 

5 ผู๎สอนมีความสามารถในการถํายทอดความรู๎ให๎เข๎าใจ 4.53 0.49 มากที่สุด 
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ข๎อที่ ข๎อความ    x̄  S.D. ความหมาย 

6 ผู๎สอนใช๎คําพูดอยํางเหมาะสม 4.86 0.33 มากที่สุด 

7 ผู๎เรียนทํางานอยํางมีความสุข 4.73 0.44 มากที่สุด 

8 ผู๎เรียนมีความรอบคอบในการทํางาน 4.26 0.57 มาก 

9 ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดลายไทย 4.33 0.59 มาก 

10 ผู๎เรียนมีความสงบ มีสมาธิมากยิ่งข้ึน 4.26 0.67 มาก 

             

จากตารางที่  17 เมื่อพิจารณาคํามัชฌิมเลขคณิตและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอรูปแบบการสอนวาดลายไทยโดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 

กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ในสํวนที่ 1 เป็นมาตราสํวนการประมาณคํา 

(Rating scale) จํานวน 10 ข๎อ สามารถแบํงได๎ 2 สํวนคือ สํวนความคิดเห็นของผู๎เรียนที่มีตํอผู๎สอน

และสํวนความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอรูปแบบการสอนวาดลายไทย จากการทําแบบสอบถามพบวํา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สํวนใหญํมีเจตคติที่ดีตํอผู๎สอนและพึงพอใจในการเรียน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

            ส่วนความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอผู๎สอน ดังเชํนข๎อ 1 ซ่ึง 

เด็กเห็นวําผู๎สอนมีการเตรียมการสอน เตรียมบทเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี   

(x̄ = 4.66) และในข๎อ 2 เด็กเห็นวําผู๎สอนสามารถใช๎สื่อการสอนประกอบอยํางเหมาะสม เชํน  

Power Point หรือแผํนใสปรุลาย (x̄ = 4.46) นอกจากนี้ผู๎เรียนยังมีความคิดเห็นวําผู๎สอนสามารถ 

ใช๎เทคนิคการสอนให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจได๎ดี เชํน การใช๎ตัวอยํางระหวํางการสอน, การใช๎คําถาม 

ในการสอน และเปิดโอกาสให๎มีการซักถาม ตามความคิดเห็นในข๎อ 3 (x̄ = 4.73) โดยผู๎สอนมี

ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ ในข๎อที่ 5 (x̄ = 4.53) และผู๎สอนใช๎คําพูดอยําง

เหมาะสมในการเรียนการสอน ในข๎อที่ 6  (x̄ = 4.66) นอกจากนี้เด็กนักเรียนคิดวําผู๎สอนสามารถ 

ตอบคําถามผู๎เรียนได๎อยํางชัดเจนและตรงประเด็น ตามความคิดเห็นในข๎อ 4 (x̄ = 4.6) 

           ในด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อความพึงพอใจในการเรียนวาดลายไทย  ผู๎เรียนมี

ความพึงพอใจในการเรียนวาดลายไทย ตามความคิดเห็นในข๎อ 9 (x̄ = 4.33) และเด็กรู๎สึกมีความสงบ  

มีสมาธิมากยิ่งข้ึน ในข๎อที่ 10  (x̄ = 4.26) นอกจากนี้ผู๎เรียนทํางานอยํางมีความสุขตามที่ปรากฏใน 
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ข๎อ 7 (x̄ = 4.73)  และคิดวําตนเองมีความรอบคอบในการทํางาน ในข๎อที่ 8 (x̄ = 4.26) 

ส่วนที่ 2  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

 ผู๎เรียนรู๎สึกชอบและสนุกกับกิจกรรมการสอน (2คน) 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ทักษะก่อนและหลังเรียน - คํามัชฌิมเลขคณิตและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

การใช๎แบบทดสอบการวาดลายไทย ระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทยโดยใช๎

กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

 

4.4.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ร้อยละ ของคะแนนผลงานการวาดเส้นแบบต่างๆ (เส้นตรง , เส้นโค้ง, 

เส้นหยัก) ก่อนและหลังเรียน 

         เปรียบเทียบคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ (เส๎นตรง , เส๎นโค๎ง, 

เส๎นหยัก) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลังจากที่

ได๎รับการสอนโดยใช๎รูปแบบการสอนวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา โดยมีสมมุติฐานการวิจัยคือ 

กลุํมตัวอยํางประชากรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นจะมีคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการ

วาดเส๎นแบบตํางๆ หลังเรียน สูงกวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการวาดเส๎นแบบตํางๆ กํอนเรียน 

ซึ่งมีคะแนนรวมในด๎านทักษะ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลงานการวาดเส้น
แบบต่างๆ (เส้นตรง, เส้นโคง้, เส้นหยัก) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี2แบบต่างๆ ก่อนและหลังเรียน  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

คะแนน คํามัชฌิม                   
เลขคณิต 

x̄ 

ร๎อยละ 
% 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

t-test Sig 
(p) 

จํานวน
ประชากร 

(N) 

กํอนเรียน 7.26 36.3 1.06 -8.82 0.00 15 

หลังเรียน 12.66 63.3 2.11   15 
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                จากตารางที่ 18 พบวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดเส๎นแบบตํางๆ (เส๎นตรง , เส๎นโค๎ง, 

เส๎นหยัก) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จํานวน 15 คน หลัง

เรียนเทํากับ 12.66 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 84.4  ซึ่งสูงกวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดเส๎นแบบ

ตํางๆ กํอนได๎รับการสอนโดยใช๎แบบทดสอบการวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก               

กายานุปัสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบโดยสถิติทดสอบที ที่ระดับ.05 พบวํา มีคําทดสอบที (t-test) 

เทํากับ -8.82 โดยมีคํา Sig = 0.00 ซึ่งต่ํากวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว๎ แสดงวําคํามัชฌิม

เลขคณิตจากการวาดเส๎นแบบตํางๆ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนหลังเรียนสูง

กวํากํอนเรียน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  19 เปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการวาดเส้นแบบต่างๆ (เส้นตรง, เส้นโค้ง
, เส้นหยัก) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลัง
เรียนรายบุคคล  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ลําดับนักเรียน คะแนนกํอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 7 12 

2 9 15 

3 7 14 

4 9 16 

5 8 14 

6 7 10 

7 6 10 

8 7 12 

9 6 11 

10 9 17 

11 7 13 

12 7 11 

13 6 10 
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            จากตารางที่ 19 พบวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดเส๎นแบบตํางๆ (เส๎นตรง , เส๎นโค๎ง, 

เส๎นหยัก) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ในรายบุคคล กํอนเรียน

และหลังเรียนพบวํามีความแตกตํางกัน โดยคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนหลังเรียนสูงกวําคํามัชฌิมเลข

คณิตคะแนนกํอนเรียน 

 

ตารางท่ี  20 เปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดเส้นแบบต่างๆ(เส้นตรง, เส้นโค้ง, 
เส้นหยัก) ตามหลักกายานุปัสสนา ด้านทักษะก่อนและหลังเรียน 

 

             จากตารางที่ 20 พบวําการสอนวาดเส๎น (เส๎นตรง, เส๎นโค๎ง, เส๎นหยัก) ตามหลักกายา             

นุปัสสนา ทําให๎ผู๎เรียน มีคะแนนรวมด๎านทักษะในการวาดเส๎นสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากคะแนนกํอน

เรียนในแตํละด๎านจะพบวําคะแนนเฉลี่ยในด๎านการเก็บรายละเอียด น๎อยที่สุดคือ 1.5 (30%) 

รองลงมาคือความถูกต๎องสวยงาม คือ 1.6 (32%) และความสมบูรณ์  1.6 (32%) และความสะอาด  

2.5 (50%) ตามลําดับ สํวนคะแนนเฉลี่ยทักษะในการวาดเส๎นสูงขึ้นทั้ง 4 ด๎าน โดยเฉพาะทักษะด๎าน

14 6 12 

15 8 13 

คําเฉลี่ยรวม  x̄ 7.26 12.66 

 ทักษะ 

ผลงาน คะแนนรวม 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

x̄  (%) 

ความสมบูรณ์ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

x̄ (%) 

ความถูกต๎อง
สวยงาม 

(เต็ม 5 คะแนน) 

x̄ (%) 

การเก็บ
รายละเอียด 

(เต็ม 5 คะแนน) 

x̄ (%) 

ความ
สะอาด 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

x̄ (%) 

กํอน
เรียน 

7.26  (36.3%) 1.6 (32%) 1.6 (32%) 1.5 (30%) 2.5 
(50%) 

หลังเรียน 12.66 (63.3%) 2.9 (58%) 3.8 (76%) 2.8 (56%) 3.1 
(62%) 
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ความถูกต๎องสวยงาม ที่มีความแตกตํางของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด จากเดิม   1.6 (32%) เป็น  

3.8 (76%)   

 

4.4.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ร้อยละ ของคะแนนผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง) 

ก่อนและหลังเรียน 

         เปรียบเทียบคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก , ลาย

กระจัง) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลังจากที่ได๎รับ

การสอนโดยใช๎รูปแบบการสอนวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา โดยมีสมมุติฐานการวิจัยคือ กลุํม

ตัวอยํางประชากรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จะมีคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการวาด

ลายไทย หลังเรียน สูงกวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการวาดลายไทยกํอนเรียน ซึ่งมีคะแนนรวม

ในด๎านทักษะ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ร้อยละ ของคะแนนผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลาย
กระจัง) ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  แบบต่างๆ ก่อนและ
หลังเรียน  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

             

            จากตารางที่ 21 พบวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง)  

ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จํานวน 15 คน หลังเรียนเทํากับ     

คะแนน คิดเป็นร๎อยละ ซึ่งสูงกวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดลายไทยกํอนได๎รับการสอนโดยใช๎

แบบทดสอบการวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่ง                 

เมื่อตรวจสอบโดยสถิติทดสอบที ที่ระดับ.05 พบวํา มีคําทดสอบที (t-test) เทํากับ -10.2 โดยมีคํา                    

Sig = 0.00 ซึ่งต่ํากวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว๎ แสดงวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนน

คะแนน คํามัชฌิมเลขคณิต 

         x̄ 

ร๎อยละ 
% 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

t-test Sig 
(p) 

จํานวน
ประชากร (N) 

กํอนเรียน 5.86 29.3 0.71 -10.2 0.00 15 
หลังเรียน 11.8 59 2.13   15 
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ผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง) แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี          

คะแนนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ดังนี้ 

ตารางท่ี  22 เปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก,                  
ลายกระจัง)  ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ก่อนและหลัง
เรียน รายบุคคล (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ลําดับนักเรียน คะแนนกํอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 5 10 
2 7 15 

3 6 14 

4 7 15 
5 5 11 

6 5 9 
7 6 9 

8 6 11 

9 5 14 
10 6 15 

11 6 10 

12 7 10 
13 6 12 

14 5 11 

15 6 11 

คําเฉลี่ยรวม   x̄ 5.86 11.8 

  

            จากตารางที่ 22 พบวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดลายไทย (ลายกระหนก , ลายกระจัง)   

ตามหลักกายานุปัสสนาของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายบุคคล กํอนเรียนและหลัง

เรียนพบวํามีความแตกตํางกัน โดยคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนหลังเรียนมากกวําคํามัชฌิมเลขคณิต

คะแนนกํอนเรียน 
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 ตารางท่ี  23 เปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตจากการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง)   
ตามหลักกายานุปัสสนา ด้านทักษะก่อนและหลังเรียน 

 

              จากตารางที่ 23 พบวําการสอนวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง) ตามหลักกายา 

นุปัสสนา ทําให๎ผู๎เรียน มีคะแนนรวมด๎านทักษะในการวาดลายไทยสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากคะแนน 

กํอนเรียนในแตํละด๎านจะพบวําคะแนนเฉลี่ยในด๎าน น๎อยที่สุดคือคะแนนความถูกต๎อง คือ 1.1 (22%)  

และคะแนนการเก็บรายละเอียดคือ 1.1 (22%) รองลงมาคือคะแนนความสมบูรณ์ คือ 1.3 (26%)  

และคะแนนความสะอาด คือ 2.3 (46%) ตามลําดับ สํวนคะแนนเฉลี่ยทักษะในการวาดเส๎นสูงขึ้นทั้ง           

4 ด๎าน โดยเฉพาะทักษะด๎านความถูกต๎องสวยงามที่มีความแตกตํางของคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากเดิม                      

1.1 (22%)  เป็น 3.5 (70%) 

 ทักษะ 
 
ผลงาน 

คะแนนรวม 
(เต็ม 20 คะแนน) 

x̄  (%) 

ความสมบรูณ ์
(เต็ม 5 คะแนน) 

 x̄ (%) 

ความถูกต๎อง
สวยงาม 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 x̄ (%) 

การเก็บ
รายละเอียด 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 x̄ (%) 

ความสะอาด 
(เต็ม 5
คะแนน) 

  x̄ (%) 

กํอน
เรียน 

5.86  (29.3%) 1.3  (26%) 1.1  (22%) 1.1  (22%) 2.3  (46%) 

หลัง
เรียน 

11.8  (59%) 3.2  (64%) 3.5  (70%) 2.4  (48%) 2.7  (54%) 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

            การวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึก

สมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ผู๎วิจัยได๎เสนอ สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทยด๎วยหลักกายานุปัสสนาสําหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 

      2. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการฝึกสมาธิตามแนวกายานุปัสสนาเพื่อพัฒนาทักษะลายไทย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

       กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ ใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยแบํงเป็น 6 กลุํม ได๎แกํ 

       1. อาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัยในรายวิชาด๎านศิลปะไทย จํานวน 5 คน โดยใช๎วิธีการ

เลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

       2. อาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบ

เจาะจง (Purposive sampling)  

       3. ศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมไทย จํานวน 5 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)  

       4. พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน จํานวน 3 องค์ โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)  
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     5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนและการประเมินผลทางศิลปศึกษา ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะใน

การ สร๎างแบบการสอนจํานวน  6 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) 

     6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝุายมัธยม ที่เรียน

วิชาศิลปะศิลปะสร๎างสรรค์หรรษา จํานวน 15 คน โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ประกอบด๎วยเครื่องมือดังนี้ 

         1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร๎างสําหรับศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในระดับ

มหาวิทยาลัย  และสําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยโครงสร๎างของคําถามสําหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยและครูระดับมัธยมศึกษาจะมีลักษณะเหมือนกัน แตํความละเอียดของคําถามจะมีความ

แตกตํางกัน 

         2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร๎าง สําหรับศึกษาความคิดเห็นของศิลปินที่ทํางานศิลปะไทย 

         3. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการสําหรับศึกษาความคิดเห็นของพระครูสอนกรรมฐาน   

         4. แบบสังเกตกิจกรรมการสอนเพ่ือการวิจัย (สําหรับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยและ

สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ) โดยใช๎รูปแบบกึ่งมีโครงสร๎าง แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

การสอนลายไทย โดยการสังเกตจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยและ

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา    

         5. แบบสังเกตกิจกรรมการสอนสมาธิ(สําหรับพระครูสอนกรรมฐาน)  โดยใช๎รูปแบบกึ่งมี

โครงสร๎าง  แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสอนสมาธิตามแนวกายานุปั สสนาเพ่ือ

นํามาพัฒนาการวาดลายไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  

         6. แผนการจัดการเรียนรู๎การวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายา

นุปัสสนา ที่ได๎จากการสังเคราะห์ความเห็นของผู๎ เชี่ยวชาญด๎านการสอนศิลปะไทยและกายา                   
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นุปัสสนา จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู๎ แตํละแผนประกอบไปด๎วยวัตถุประสงค์การสอน  เนื้อหา

การสอน, กิจกรรมการสอน, สื่อการสอน, การประเมินผล  

         7. แบบทดสอบทักษะการวาดภาพลายไทย เพ่ือใช๎วัดระดับทักษะของผู๎เรียนกํอนเรียน   (Pre 

- test) และหลังเรียน (Post - test) โดยให๎ผู๎เรียนวาดลายไทยตามที่โจทย์กําหนดให๎ การประเมินผล

ประเมินจาก 4 ด๎าน ประกอบด๎วยด๎านความสมบูรณ์ของผลงาน , ด๎านความถูกต๎องสวยงามของ

ผลงาน, การเก็บรายละเอียดของผลงาน, ด๎านความสะอาดของผลงาน 

         8. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ประกอบด๎วย พฤติกรรมระหวํางเรียน, แบบสังเกต

พฤติกรรมที่แสดงถึงสมาธิ, พฤติกรรมระหวํางวาดลายไทย, แบบสังเกตพัฒนาการในการวาดลายไทย

ของผู๎เรียน ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎เรียน ระหวํางการสอนวาดลายไทย 

         9. แบบประเมินผลงานนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช๎ประเมินผลงานการวาดลายไทย

ของนักเรียน ประกอบไปด๎วยการประเมิน 4 ด๎าน ได๎แกํด๎านความสมบูรณ์ของผลงาน, ด๎านความถูก

ต๎องสวยงามของผลงาน, การเก็บรายละเอียดของผลงาน, ด๎านความสะอาดของผลงาน ซึ่งแตํละด๎าน

มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน 

         10. แบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน มี 2 สํวนประกอบด๎วย แบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน

เป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา(Rating Scale) และแบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียนแบบปลายเปิด 

(Open end) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู๎เรียนตํอการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพ

ลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ ด๎วยหลักกายานุปัสสนา  

วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

        1. ทําการศึกษาข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย บทความ

และอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องทั้งในและตํางประเทศ 
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        2. นําเครื่องมือที่ได๎จัดทําขึ้น(แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการสอน) ไปตรวจเครื่องมือโดย

ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานคือ อาจารย์มหาวิทยาลัย 2 ทํานและพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 1 ทําน 

        3. นําเครื่องมือ(แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการสอน) ที่ผํานการตรวจสอบไปใช๎สัมภาษณ์

และสังเกตการสอน  เพื่อศึกษากระบวนการจัดการสอนลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก

กายานุปัสสนาสติปัฏฐานผํานองค์ประกอบ 5 ประการคือ 1) จุดประสงค์การสอน 2) การกําหนด

เนื้อหาการสอน 3) กิจกรรมการสอน  4) สื่อการสอน  5) การวัดประเมินผลการสอน โดยสัมภาษณ์

และสังเกตการสอนผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 4 กลุํม คือ อาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน, 

อาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 5 คน, ศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมไทยจํานวน 5 คน, 

พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน จํานวน 3 องค์  

        4.  เมื่อเก็บข๎อมูลสมบูรณ์จึงได๎นําผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการนําคําตอบของแตํ

ละทํานมาจัดเป็นตาราง จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลสรุปเป็นประเด็นตํางๆ แล๎วจึงนําผลจากความ

คิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ มาสร๎างเป็นรูปแบบการสอนวาดลายไทย  

        5.  นําแบบการสอน ไปทดลองสอนโดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏ

ฐานซึ่งผู๎วิจัยทําการทดลองและเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง กํอนการทดลองผู๎วิจัยให๎กลุํมตัวอยํางประชากร

ทําการทดสอบความสามารถในการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบตํางๆ)และเขียน

ลายไทย(ลายกระหนก,ลายกระจัง)กํอนเรียน(Pretest) จากนั้นผู๎วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง

การวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจํานวน 4 แผน ไป

สอนกลุํมตัวอยําง โดยใช๎ระยะเวลาในการสอน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา

ทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ เมื่อดําเนินการสอนจนครบตามแผนการจัดการเรียนรู๎ จึงมีการทดสอบหลังเรียน

(Post-test) เพ่ือวัดระดับความสามารถในการวาดเส๎นและวาดลายไทย โดยให๎นักเรียนวาดเส๎นแบบ

ตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบตํางๆ)และเขียนลายไทย(ลายกระหนก,ลายกระจัง) ซึ่งเป็นโจทย์

เดียวกับแบบทดสอบกํอนเรียน จากนั้นจึงให๎นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอ

การจัดกิจกรรมการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏ

ฐาน แล๎วนําคะแนนจากการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบการวาดลายไทย มา

วิเคราะห์ผลคะแนน             
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สรุปผลการวิจัย 

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร๎างรูปแบบการสอนวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ

ด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  โดยศึกษาจากผล

การสัมภาษณ์, สังเกตการสอนจากผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 4 กลุํม คือ อาจารย์ผู๎สอนในระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวน 5 คน, อาจารย์ผู๎สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 5 คน, ศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมไทย 

จํานวน 5 คน, พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน จํานวน 3 องค์และนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์และ

สังเกตการสอนมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการสอนวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หลังจากนั้นจึงนํารูปแบบการสอนที่สมบูรณ์ไปทดลองใช๎กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝุายมัธยมและนําผลการทดลองมา

ใช๎ในการปรับปรุงรูปแบบการสอน สามารถสรุปการวิจัยโดยแบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้ 

            1. ผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ

รูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

            2. ผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสังเกตการสอนเพ่ือศึกษารูปแบบการสอนของผู๎เชี่ยวชาญ

ด๎านการเขียนลายไทยและการสอนสมาธิ  

            3. ผลการจัดการเรียนรู๎จากการนําแผนการจัดการเรียนรู๎ จากรูปแบบการสอนการวาดภาพ

ลายไทยโดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปใช๎ โดยสามารถสรุปเป็น

ประเด็นตํางๆได๎ดังนี้ 

               3.1 ผลจากคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง ,เส๎นโค๎ง,

เส๎นหยักแบบตํางๆ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน 

               3.2  ผลจากคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนผลงานการเขียนลายไทย(ลายกระหนก,ลาย

กระจัง) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน 

               3.3  ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพ

ลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หลังการเรียน 
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1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ

รูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

             จากการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย เพ่ือทําการศึกษาความคิดเห็นจาก

ผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบการสอน โดยนําผลการศึกษาที่ได๎มาใช๎ในการสร๎าง ผู๎วิจัยได๎ลงพ้ืนที่

สัมภาษณ์ โดยมีกลุํมตัวอยํางทั้ง 4 กลุํม ได๎แกํอาจารย์มหาวิทยาลัย , อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา              

ศิลปินที่ทํางานด๎านจิตรกรรมไทย และพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ผํานองค์ประกอบ 5 ประการคือ                          

1) จุดประสงค์การสอน 2) การกําหนดเนื้อหาการสอน 3) กิจกรรมการสอน 4) สื่อการสอน 5) การ             

วัดประเมินผลการสอน เมื่อเก็บข๎อมูลสมบูรณ์จึงได๎นํามาวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการสอนตาม

องค์ประกอบ 5 ประการดังนี้ 

ด้านการตั้งจุดประสงค์การสอน         

จากการวิเคราะห์คําตอบจากแนวทางของผู๎ เชี่ยวชาญในการตั้งจุดประสงค์การสอน 

ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําควรตั้งจุดประสงค์หลักให๎ผู๎เรียนรู๎ลายไทยเบื้องต๎นเป็น

ลําดับแรก ฝึกให๎เกิดทักษะในการวาดลายพ้ืนฐานตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีได๎ในเบื้องต๎น

โดยการให๎ผู๎เรียนได๎วาดรูปลายงํายๆ เชํนวงกลม ประจํายาม จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิจดจํออยูํกับ

งาน เด็กจะเกิดสมาธิโดยอัตโนมัติจากการใช๎พํูกันวาดเส๎น ดังนั้นผู๎สอนจึงควรกําหนดให๎นํากิจกรรม

ลายไทยมาใช๎ในการฝึกสมาธิเพราะเมื่อให๎เด็กวาดลายไทยแล๎วสมาธิจะเกิดขึ้นเองไปในตัว นอกจากนี้

ในระหวํางการเรียนรายวิชาศิลปะไทย ผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํมีความเห็นวําผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎

ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยในระดับเบื้องต๎น เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เห็นคุณคําของ

งานศิลปะไทยผํานการเรียนประวัติศาสตร์ ผู๎สอนจึงควรให๎ผู๎เรียนสามารถวิจารณ์งานศิลปะไทยได๎

ตามวัยและความรู๎สึกของผู๎เรียน ซึ่งการสอนในเบื้องต๎น อาจให๎เด็กค๎นคว๎าภาพประทับใจมาพูดหน๎า

ชั้น อิงกับหลักศิลปวิจารณ์ คือการดูข๎อดีข๎อด๎อย อธิบายเป็นคําพูดสั้นๆ  

จากคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญสามารถสรุปได๎วําการนําเสนอรูปแบบการสอนด๎านการตั้ง

จุดประสงค์การสอน ควรสอนให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการวาดลายไทยพ้ืนฐาน โดยการวาดรูปลายงํายๆ 

และควรให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร์ศิลปะและศิลปวิจารณ์ 
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ด้านเนื้อหาการสอน 

          วิเคราะห์คําตอบจากแนวทางของผู๎ เชี่ยวชาญในประเด็นด๎านเนื้อหาการสอนพบวํา 

ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําเอกสารประกอบการสอนควรมีเนื้อหาด๎านทฤษฎี 

ประวัติศาสตร์ และพ้ืนฐานลายในรูปแบบตํางๆ โดยลายไทยเบื้องต๎นที่เหมาะกับการฝึกสมาธิต๎องเป็น

ลายงํายๆเชํน ลายกระจัง, ประจํายาม, พํุมข๎าวบิณฑ์, กระหนก โดยในระหวํางการฝึกเขียนลาย 

ผู๎เรียนควรฝึกสมาธิควบคูํกับการฝึกเขียน ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ ฝึกสมาธิกับการเขียนเส๎นโดย

ใช๎จิตจดจํอกับเส๎นด๎วยสายตาและมือด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาจใช๎สื่อที่กระตุ๎นให๎เกิดสมาธิ เชํน 

ดูวีดีโอ หรืออาจกําหนดสมาธิแทรกในการสอน สร๎างเป็นรูปแบบการบูรณาการทําสมาธิและลายไทย 

นอกจากนี้ผู๎เชี่ยวชาญยังให๎ความเห็นวําเนื้อหาของการสอนควรสอนให๎ผู๎เรียนสามารถนําเสนองาน

หน๎าชั้นเรียนได๎ เพ่ือฝึกให๎เด็กได๎แสดงออก แตํผู๎เรียนต๎องวิจารณ์โดยมีพ้ืนฐานของความรู๎ในหลักการ

วิจารณ์ ควรใช๎เวลาที่เหลือในชั่วโมงสุดท๎ายของการสอนสําหรับการฝึกวิจารณ์งานศิลปะ โดยการฝึก

ให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่ดีแตํต๎องกําหนดอยํางมีขอบเขต ยกตัวอยํางเชํนการให๎ผู๎เรียนมี

สํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน ในเบื้องต๎นยังไมํควรให๎ผู๎เรียนกําหนดกิจกรรมการสอน ควร

ปูพ้ืนฐานเบื้องต๎นโดยให๎ผู๎เรียนศึกษาตามแบบแผนกํอน เพราะผู๎เรียนยังไมํมีความรู๎ในกิจกรรมการ

สอน 

         จากคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได๎วําการนําเสนอรูปแบบการสอนด๎านเนื้อหาการ

สอนควรมีด๎านประวัติศาสตร์และการปฏิบัติ โดยใช๎ลายงํายๆฝึกสมาธิ เชํน ลายกระจัง, กระหนก อาจ

ใช๎สื่อที่กระตุ๎นให๎เกิดสมาธิ เชํน ดูวีดีโอ นอกจากนี้เวลาที่เหลือควรฝึกผู๎เรียนวิจารณ์งานในชํวง  

เวลาวําง 

ด้านกิจกรรมการสอน 

วิเคราะห์คําตอบจากแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญในประเด็นด๎านกิจกรรมการสอน ผู๎เชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําต๎องมีการศึกษาประวัติความเป็นมาของแมํลายตํางๆ หลังจากนั้นจึงฝึก

ทักษะการเขียนลายพื้นฐาน โดยฝึกคัดลอกลายและข้ึนโครงอยํางเป็นขั้นตอน โดยผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําว

เพ่ิมเติมวําการวาดตามแบบที่ครูกําหนดโดยฝึกผู๎เรียนเขียนเส๎น ตัดเส๎นด๎วยความจดจํอ จะทําให๎

ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการทํางาน ผู๎สอนควรกําหนดเปูาหมายการทํางานชัดเจนเชํนเวลา,ขนาด อาจสร๎าง
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แรงจูงใจโดยการดูวีดีโอหรือให๎ดูภาพใน Power point หลังจากนั้นจึงวาดซ้ําๆจนชํานาญ การให๎

อิสระกับนักเรียน ให๎นั่งตามสบายจะชํวยให๎เด็กผํอนคลายการทํางานโดยบรรยากาศที่สงบ โดยกลุํม

พระภิกษุยังให๎ขอ๎คิดเห็นเพิ่มเติมวําการสอนที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิจะต๎องสอนให๎ผู๎เรียนเกิดความนิ่ง

สงบกํอน เพ่ือเป็นการฝึกสติกํอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู๎เชี่ยวชาญยังมีความเห็นที่สอดคล๎องกันวํา

วิชาลายไทย ควรจัดห๎องเรียนให๎มีสื่องานศิลปะลายไทยที่นําสนใจรอบๆห๎องโดยแสงภายในห๎อง, 

อุณหภูมิ และบรรยากาศที่สงบเงียบก็มีผลตํอสมาธิของผู๎เรียน ดังนั้นบรรยากาศภายในห๎องก็เป็น

องค์ประกอบสําคัญท่ีทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการทํางาน ในสํวนของพฤติกรรมผู๎เรียน ได๎ให๎ความเห็น

เพ่ิมเติมวําควรกําหนดเงื่อนไขการเข๎าชั้นเรียนในตอนต๎นเพื่อให๎ผู๎เรียนมีวินัยเรื่องความตรงเวลาและไมํ

มาสาย ในด๎านการเรียนการสอน ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําสําหรับผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต๎นการเรียนเป็นกลุํมจะดีกวํา เพราะสนุกกวําเรียนคนเดียวแตํครูต๎องอธิบายทีละคน เพราะใน

ระดับมัธยมการฝึกรายบุคคลจะทําให๎เด็กอึดอัดกวําเรียนเป็นกลุํมเพราะเด็กต๎องการมีเพ่ือนเรียนด๎วย 

โดยกลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา เมื่อผู๎สอนเห็นผู๎เรียนคนไหนมีแววก็คํอยจับ

แยกมาฝึกเดี่ยวได๎ 

           จากคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได๎วําการนําเสนอรูปแบบการสอนด๎านกิจกรรมการ

สอน ควรสอนให๎ผู๎เรียนฝึกคัดลอกลายอยํางเป็นขั้นตอน อาจสร๎างแรงจูงใจด๎วยกิจกรรมการดูวีดีโอ

และภาพลายไทย ภายในชั้นเรียนควรมีภาพงานและบรรยากาศที่สงบเงียบ แสง อุณหภูมิที่เหมาะสม 

ในด๎านพฤติกรรมควรกําหนดเงื่อนไขด๎านวินัยเชํนเรื่องความตรงเวลา และควรฝึกผู๎เรียนเป็นกลุํมจะ

ทําให๎ผู๎เรียนสนุกกวําเรียนเดี่ยว 

ด้านสื่อการสอน 

วิเคราะห์คําตอบจากแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญในประเด็นด๎านสื่อการสอน ผู๎เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําสื่อการสอนที่ทําให๎เกิดสมาธิควรเป็นสื่อเอกสาร แผํนชีท สื่อภาพ ที่มาจาก

พาวเวอร์พอยท์และสื่อมัลติมีเดียร์ตํางๆโดยอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ความเห็นเพ่ิมเติมวําควรมี

ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย เน๎นภาพประกอบ เนื่องจากเด็กในวัยนี้

จะสนใจในภาพและรูปแบบที่ตื่นตาตื่นใจ การให๎ผู๎เรียนดูภาพวาดลายไทยกํอน จะทําให๎ผู๎เรียนเกิด

แรงบันดาลใจในการทํางาน โดยศิลปินแนะนําวําให๎ผู๎เรียนดูภาพงํายๆเชํนวงกลมซึ่งเป็นลายที่ผู๎สอน
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ควรใช๎ในการสอนเบื้องต๎น อาจใช๎งานจิตรกรรมไทยติดโดยรอบห๎องเรียน เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิด

ความสนใจ ในสํวนของสื่อการสอนภายนอกชั้นเรียน อาทิเชํนโบราณสถานตํางๆ ผู๎เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา สื่อการสอนจากสถานที่จริง เชํน พิพิธภัณฑ์ สามารถพัฒนาความสนใจของ

เด็กแตํไมํทําให๎เกิดสมาธิ เพราะเด็กมัธยมยังไมํมีสมาธิในการรับชม เป็นเพียงสิ่งที่สร๎างแรงบันดาลใจ

และเสริมแรงให๎เด็กเทํานั้น โดยกลุํมอาจารย์ระดับมัธยมได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําควรให๎เด็กเรียนใน

ชั้นเรียนจนเข๎าใจ,ชํานาญ จึงคํอยออกไปชม 

            จากคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได๎วําการนําเสนอรูปแบบการสอนด๎านสื่อการสอน 

ควรเป็นสื่อการสอนที่เน๎นภาพประกอบ อาจเป็นใบความรู๎ สื่อภาพที่มาจากพาวเวอร์พอยท์ ควรเป็น

ภาพเคลื่อนไหวที่มีความหลากหลาย อาจใช๎งานลายไทยติดโดยรอบห๎องเพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดแรง

บันดาลใจในการทํางาน 

ด้านการประเมินผลการสอน 

วิเคราะห์คําตอบจากแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญในประเด็นด๎านสื่อการสอน ผู๎เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําการประเมินผลควรมี 3 ด๎าน คือด๎านพุทธิพิสัย(พฤติกรรมการคิด) จิตพิสัย

(พฤติกรรมด๎านจิตใจ,ความซาบซึ้ง, ทัศนคติ) และทักษะพิสัย(พัฒนาการการเคลื่อนไหว , การ

ปฏิบัติงาน) แตํผู๎สอนต๎องเน๎นด๎านทักษะพิสัย เป็นเกณฑ์สําคัญ โดยในสํวนของจิตพิสัยนั้นสามารถ

ประเมินผลได๎จากการสังเกตในชั้นเรียน, ดูการเข๎าชั้นเรียน, การสํงงาน, การแตํงกาย, การพูดจา, การ

สัมภาษณ์, การทํางานและผลงาน นอกจากนี้การสอนลายไทยยังต๎องใช๎การประเมินผลเป็นรายบุคคล

เพ่ือให๎เห็นผลสัมฤทธิ์ของการสอนในแตํละบุคคลได๎อยํางชัดเจน โดยในสํวนจิตพิสัยอาจใช๎เพียง 10 

เปอร์เซ็นเทํานั้น ในสํวนการประเมินการเรียนลายไทย ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา

ต๎องมี pre-test และ post-test แตํจะให๎คะแนนในสํวนหลัง คือวัดเฉพาะหลังการเรียนการสอนเป็น

กระบวนการสอบ นอกจากนี้ในระหวํางการเรียนต๎องประเมินโดยการสังเกตดูความก๎าวหน๎าของ

พัฒนาการในแตํละขั้นตอนและประเมินผลทั้งเทอม แยกเป็นผลงาน, รายงาน, จิตพิสัย  ในสํวนของ

ทฤษฎีนั้น ผู๎สอนต๎องให๎ความสําคัญในด๎านทฤษฎีด๎วย เพราะทุกการปฏิบัติจะมีทฤษฎีเป็น

สํวนประกอบ แตํจะให๎คะแนนได๎ไมํมาก ประมาณ 20 เปอร์เซ็น 
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จากคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได๎วําการนําเสนอรูปแบบการประเมินผลการสอน 

ผู๎สอนควรประเมินผล 3 ด๎าน คือด๎านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย โดยจิตพิสัยนั้นจะประเมิน

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนโดยให๎คะแนนในอัตราสํวนที่น๎อยกวําทักษะพิสัยและควรมี  pre-

test และ post-testเพ่ือวัดผลการเรียน นอกจากนี้ในด๎านทฤษฎีต๎องการประเมินด๎วยโดยให๎คะแนน

ในอัตราสํวนที่น๎อยกวําด๎านทักษะ 

2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกตเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบ

การสอนวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

             จากการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสังเกตในการวิจัย เพ่ือทําการศึกษาความคิดเห็นจาก

ผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบการสอน โดยนําผลการศึกษาที่ได๎มาใช๎ในการสร๎างรูปแบบการสอนวาด

ลายไทย ผู๎วิจัยได๎ลงพ้ืนที่สังเกตการสอน โดยมีกลุํมตัวอยํางทั้ง 3 กลุํม ได๎แกํอาจารย์มหาวิทยาลัย, 

อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน  เมื่อเก็บข๎อมูลสมบูรณ์จึงได๎นําผลการสังเกต

มาวิเคราะห์ข๎อมูลแล๎วสรุปเป็นประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านความพร้อมของผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด   

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  -  ผู๎ถํายทอดมีการเตรียมแผนการสอนเป็นอยํางดี  โดยในระดับ

มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู๎สอนมี มคอ.3 คือรายละเอียดของรายวิชา(Course Specificantion) ด๎าน

ศิลปะไทย เพ่ือให๎การเรียนการสอนนั้นสอดคล๎องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหลักสูตร ซึ่งแตกตําง

จากอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาที่มีแผนการสอนวิชาศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง โดยลายไทยเป็น

เพียงสํวนหนึ่งในวิชาบังคับเทํานั้น ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานนั้น มีแผนการจัดการเรียนการ

สอนเป็นของตนเอง โดยเนื้อหานั้นอิงกับรายวิชากรรมฐานที่ทํานนั้นสอน 

ด้านบุคลิกภาพ  -  กลุํมตัวอยํางมีวิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่แตกตํางกันไป โดยใน

กลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาสํวนใหญํมีบุคลิกลักษณะในการสอนที่เป็น

กันเอง, สนุกสนานอารมณ์ดีเพ่ือให๎นักเรียนเกิดความเป็นกันเอง  นอกจากความเป็นกันเองผู๎สอนต๎อง

สามารถอธิบายเนื้อหาได๎อยํางมีหลักการไมํวอกแวก โดยในระหวํางการสอน ผู๎สอนจะแนะนําเด็กเป็น

รายบุคคล โดยเดินดูงานเด็กเป็นระยะๆเพ่ือที่จะสามารถเข๎าถึงตัวของเด็กได๎ ในสํวนของพระภิกษุ

ผู๎สอนกรรมฐานนั้นมีพฤติกรรมที่แตกตํางจากกลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยและมัธยมในบางสํวน 
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เนื่องจากเป็นการสอนวิชาสมาธิ ดังนั้นผู๎สอนจึงอารมณ์ดีแตํมีบุคลิกที่ตั้งมั่น ,มั่นคงและสงบนิ่งใน

ระหวํางการสอน จึงสามารถสรุปได๎วําครูผู๎สอนที่เป็นครูวิชาลายไทยและพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานนั้น 

มีบุคลิกการวางตัวในการสอนที่แตกตํางกันเนื่องจากเนื้อหาวิชาที่ตํางกัน แตํมีสิ่งที่สอดคล๎องกันคือ

ผู๎สอนต๎องมีอารมณ์ท่ีสดใสในระหวํางการสอน 

ด้านสื่อการสอนและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  -  กลุํมตัวอยํางมีสื่อการสอน

หลายรูปแบบ โดยสื่อการสอนที่มีการใช๎ในการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนเหมือนกันคือ Power 

Point เนื่อง จากเป็นสื่อที่สะดวกตํอการใช๎งานทั้งด๎านทฤษฎีและผลงานตัวอยําง ผู๎เรียนสามารถดู

ภาพประกอบและอํานเนื้อหาไปพร๎อมๆกับการบรรยายได๎ นอกจากนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยและ

อาจารย์ระดับมัธยมศึกษายังมีสื่อการสอนที่สอดคล๎องกันในหลายแบบ อาทิเชํน สื่อภาพถําย, แบบฝึก

การวาดลายไทยตํางๆทั้งใบงานและใบความรู๎ เป็นสื่อการสอนที่เข๎าถึงตัวผู๎เรียนได๎งําย สามารถอําน

เองได๎โดยฟังคําพูดของผู๎สอนเป็นตัวประกอบ ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีการใช๎สื่อการ

สอนที่สอดคล๎องกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยม อาทิเชํน สื่อ Power Point, ใบ

ความรู๎และหนังสือเป็นต๎น นอกจากนี้ ในสํวนของอุปกรณ์การเรียน พบวําอาจารย์ทั้ง 3 กลุํม มีการ

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนให๎ผู๎เรียนหลายชนิด โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยม

ที่เน๎นการเตรียมอุปกรณ์จําเป็นที่ใช๎ในการสอนศิลปะไทย อาทิเชํน ไม๎กระดาน, กระดานดํา, ชอล์ก, สี

ฝุุน, กระดาษ, ดินสอ, สี เป็นต๎น ในสํวนของพระภิกษุที่ใช๎การสอนสมาธิตามหลักสติปัฏฐานนั้นจะ

เตรียมกระดาษให๎ผู๎สอนใช๎ในการจดบันทึก 

ด้านผู้รับการถ่ายทอด  -  ผู๎เรียนวิชาศิลปะทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย มีการเตรียม

อุปกรณ์ทางศิลปะมาใช๎ในการเรียน อาทิเชํน กระดานสีฝุุน , จานสี, ดินสอ, สมุด, ไม๎บรรทัด เป็นต๎น 

ซึ่งอุปกรณ์เหลํานี้ล๎วนมีความจําเป็นตํอการทํางานศิลปะไทยทั้งสิ้น ในสํวนของพระภิกษุผู๎เรียน

กรรมฐาน ผู๎เรียนมีการเตรียมกระดาษเพ่ือใช๎ในการจดบันทึกระหวํางการเรียน  สํวนในด๎านความ

สนใจในชั้นเรียน  ผู๎เรียนวิชาศิลปะท้ังในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย มีความสนใจในการเรียนที่ดี มี

คนคุยบ๎างแตํเล็กน๎อย ในสํวนของพระภิกษุผู๎เรียนกรรมฐานมีความสนใจในการเรียนและสงบนิ่งใน

วิชาสมาธิเป็นอยํางมาก 
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ด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน  -  สภาพทั่วไปในห๎องลายไทย มีขนาดความกว๎าง

พอที่จะให๎ผู๎เรียนประมาณ 30-40 คน ได๎นั่งเรียน  บางห๎องมีโต๏ะให๎นั่งและมีพ้ืนที่ในการตั้งเฟรมเพ่ือ

ทํางาน สํวนในบางห๎องเป็นพ้ืนที่โลํงโดยให๎ผู๎เรียนนั่งกับพ้ืนที่กลางห๎อง โดยสภาพพ้ืนผนังทั่วไปในห๎อง

ลายไทย มีสีขาวเรียบ และสวําง ในหลายที่มีงานจิตรกรรมไทยติดอยูํโดยรอบ ในสํวนของห๎องเรียน

สมาธิของพระภิกษุนั้นมีพ้ืนผนังที่เรียบขาวสวํางและมีพัดลม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงงานในชั้น

เรียน โดยในห๎องเรียนวิชาลายไทยมีการแสดงผลงานจิตรกรรมไทยโดยรอบห๎อง ทั้งผลงานของรุํนพ่ี

และสื่อการเรียนการสอนที่เก่ียว ข๎องกับจิตรกรรมไทยติดอยูํบริเวณฝาผนังห๎องโดยรอบ 

2.2 ด้านกระบวนการถ่ายทอด 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  -  กลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมศึกษามีการนําเข๎า

สูํบทเรียนโดยเกริ่นนําถึงคุณคําและเนื้อหาที่จะเรียนกํอน โดยผู๎สอนจะนําลายตํางๆให๎ผู๎เรียนรับชม 

ถามถึงความเก่ียวข๎องกับลายไทยและเริ่มบรรยายให๎ผู๎เรียนเห็นภาพรวมที่จะเรียนกํอน  ตํอจากนั้นจึง

ทบทวนงาน  ในครั้งที่แล๎ว ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีการชักจูงผู๎เรียนด๎วยการพูดผํอน

คลายกํอนการสอน หลังจากนั้นจึงเข๎าสูํบทเรียนโดยบรรยายเนื้อหาให๎ผู๎เรียนฟังในชํวงต๎นคาบ 

หลังจากนั้นจึงให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติ 

ขั้นการปฏิบัติกิจกรรม  -  ในด๎านเทคนิควิธีการสอน กลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์

ระดับมัธยมมีเทคนิคการสอนที่เริ่มต๎นจากการอธิบายเนื้อหาทฤษฎีกํอนการปฏิบัติ   โดยผู๎สอนได๎

อธิบายประวัติของลายในชํวงต๎นของการเรียน มีการทบทวนความรู๎  อธิบายวิธีการลงสีและให๎

นักเรียนดูตัวอยํางงาน หลังจากนั้นจึงให๎ผู๎เรียนฝึกแบํงแมํลายโดยอธิบายอยํางเป็นขั้นตอน มีการ

เปรียบเทียบลายระหวํางการบรรยายโดยอธิบายให๎เห็นเป็นวิวัฒนาการ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ

ในลายนั้นๆ อยํางถํองแท๎  ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน ได๎มีการสอนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนผํอน

คลายกํอน แล๎วเปิดโอกาสซักถามเป็นรายบุคคล  ในสํวนของการจัดกิจกรรมการสอนพบวํา กลุํม

อาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา มีวิธีการฝึกที่สอดคล๎องกัน โดยเป็นการเน๎นให๎

ผู๎เรียนฝึกเขียนงานจิตรกรรมตามที่ได๎สอนไป    โดยในระดับมัธยมศึกษาจะมีความละเอียดในเชิง

รูปแบบการสอนที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นวัยที่มีสมาธิจดจํออยูํกับงานได๎น๎อย ดังนั้นครูผู๎สอนจึง 

ต๎องมีกิจกรรมที่หลากหลายในการสอน อาทิเชํน ให๎เด็กดูภาพท่ีหลากหลายในใบความรู๎, มีการแจกใบ
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ความรู๎ประกอบการวาดแมํลายกระหนก กระจัง, อาจมีกิจกรรมให๎ผู๎เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หรือ

ค๎นคว๎าเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับจิตรกรรมไทยแล๎วมาอภิปรายในชั้นเรียน ในสํวนระดับมหาวิทยาลัย                 

จะเน๎นการฝึกทักษะโดยให๎ผู๎เรียนฝึกรํางภาพ, ลงสีฝุุน และประยุกต์งานให๎หลากหลาย ซึ่งเป็นวิธีการ

สอนขั้นที่สูงขึ้นจากระดับพ้ืนฐาน  

อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  -  กลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยและครูมัธยมศึกษา

นิยมใช๎สื่อการสอน Power Point เนื่องจากมีความสะดวกตํอการใช๎งาน  ผู๎เรียนสามารถเห็น

ภาพประกอบและอํานเนื้อหาไปพร๎อมๆกับการบรรยายได๎  ผู๎สอนเน๎นให๎ผู๎เรียนดูภาพจิตรกรรมไทยที่

หลากหลายเพ่ือกระตุ๎นความสนใจในการสร๎างงานจิตรกรรม โดยศึกษาผํานใบความรู๎ , แผํนสไลด์,     

ฟิวเจอร์บอร์ดและวีดีโอ เป็นต๎น ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีการใช๎สื่อพาวเวอร์พอยท์ใน

การเผยแพรํเนื้อหาธรรมะในการเรียนภาคทฤษฎี 

ขั้นสรุปผลการสอน  -  กลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยและครูมัธยมศึกษามีวิธีการสรุปผล

โดยประมวลความรู๎ที่ได๎เรียนมาตลอดคาบผํานการบรรยายท๎ายคาบ และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนที่ทํางาน

มีคุณภาพ ได๎มีโอกาสนําเสนองานของตนเองเป็นตัวอยํางให๎กับเพ่ือนในชั้นเรียนได๎รับชม ในสํวนของ

พระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีการสรุปถึงประโยชน์ของกิจกรรมการฝึกกรรมฐานและเปิดโอกาสให๎

ผู๎เรียนได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติในท๎ายคาบ 

2.3 ด้านการบรรยายการถ่ายทอด (บรรยากาศของความเข้าใจระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน)   

            กลุํมอาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยและมัธยมจะสร๎างบรรยากาศที่ผํอนคลายกํอนการสอน 

โดยบรรยายให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาอยํางเป็นลําดับ โดยอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็น

เพ่ิมเติมวํา ควรให๎ผู๎เรียนได๎มีอิสระในระหวํางการทํางาน โดยแก๎ไขงานไปเรื่อยๆตามคําแนะนําของ

อาจารย์ผู๎สอน และผู๎สอนควรให๎ความเป็นกันเองกับผู๎เรียน จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความสบายใจและ

อยากเข๎าเรียนมากยิ่งขึ้น ในสํวนของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานได๎มีวิธีการบรรยายถํายทอดโดยให๎

ผู๎เรียนสงบนิ่งกํอนการสอนจะทําให๎การเรียนการสอนเป็นไปได๎ด๎วยดี  
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2.4 อ่ืนๆ (เช่นการกระตุ้นเด็ก ให้รางวัล, ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน เป็นต้น) 

ในด๎านการกระตุ๎นให๎ผู๎ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนลายไทยพบวํากลุํมอาจารย์

มหาวิทยาลัยและอาจารย์ระดับมัธยม มีวิธีการกระตุ๎นผู๎เรียนที่สอดคล๎องกันในบางจุด อาทิเชํน การ

กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาของไทยด๎วยการเลําประวัติศาสตร์และให๎รับชมภาพ

งานตํางๆ ทําให๎ผู๎เรียนกล๎าคิดกล๎าตอบและเห็นความสําคัญของศิลปะไทย โดยอาจารย์ระดับมัธยมจะ

มีแรงเสริมเพ่ิมเติมให๎ผู๎เรียนโดยการให๎คะแนนพิเศษกับนักเรียนที่ให๎ความรํวมมือในชั้นเรียน ในด๎าน

ตัวผู๎สอน อาจารย์มหาวิทยาลัยได๎มีข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา การจะทําให๎ผู๎เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการ

เรียนนั้น ผู๎เรียนต๎องเกิดความศรัทธาเคารพเชื่อมั่นในตัวผู๎สอนกํอน ดังนั้น ผู๎สอนจําเป็นต๎องเป็น

แบบอยํางที่ดีทั้งในด๎านพฤติกรรมและมีวิธีการสอนที่สามารถกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเดความรักและหวงแหน

ในศิลปวัฒนธรรมของชาติได๎ 

จากข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎นํามาวิเคราะห์เพ่ือสร๎างแผนการสอนจากรูปแบบ

การสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและ

จัดทําสื่อ แล๎วนําไปทดลองสอน 

3. ผลการจัดการเรียนรู้จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้ จากรูปแบบการสอนการวาดภาพลาย

ไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปใช้ โดยสามารถสรุปเป็น

ประเด็นตํางๆได๎ดังนี้ 

               3.1  ผลจากคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง ,เส๎นโค๎ง,

เส๎นหยักแบบตํางๆ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน 

               3.2 ผลจากคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนผลงานการเขียนลายไทย(ลายกระหนก,ลายกระจัง) 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน 

               3.3  ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพ

ลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หลังการเรียน 
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3.1  ผลจากคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง ,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบ

ตํางๆ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน 

            ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบประเมินผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ (เส๎นตรง ,เส๎นโค๎ง,

เส๎นหยักแบบตํางๆ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน จากกลุํม

ตัวอยํางประชากรจํานวน 15 คน คะแนนรวมเทํากับ 20 คะแนน พบวํา 

            3.1.1 คํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง

,เส๎นหยักแบบตํางๆ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียน (x̄ = 12.66, คิดเป็นร๎อยละ 

63.3) สูงกวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง,

เส๎นหยักแบบตํางๆ)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียน (x̄ = 7.26, คิดเป็นร๎อยละ 

36.3) อยํางชัดเจน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

           เมื่อทดสอบความแตกตํางของคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดเส๎น

แบบตํางๆ(เส๎นตรง,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบตํางๆ) กํอนเรียนและหลังเรียน โดยสถิติทดสอบที (t-test) 

พบวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการ

ประเมินผลผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ(เส๎นตรง ,เส๎นโค๎ง,เส๎นหยักแบบตํางๆ) หลังเรียนสูงกวํากํอน

เรียน จึงสรุปได๎วําการสอนวาดลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน 

สามารถพัฒนาทักษะในการวาดเส๎น สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นให๎สูงขึ้น 

            3.1.2 เมื่อพิจารณาแยกประเด็นตามเกณฑ์การให๎คะแนนด๎านทักษะ 4 ด๎าน โดยนําคํา

มัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนผลงานการวาดเส๎นแบบตํางๆ กํอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน

ในรายทักษะ พบวําหลังเรียน มีคะแนนด๎านทักษะที่ดีข้ึนทุกด๎าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            1. ทักษะที่ 1 ด๎านความสมบูรณ์ของงาน พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน                             

x̄= 2.9 (58%) สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน x̄= 1.6 (32%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            2. ทักษะที่ 2 ด๎านความถูกตอ๎งสวยงามของงาน พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน  

x̄= 3.8 (76%) สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน x̄= 1.6 (32%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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            3. ทักษะที่ 3 ด๎านการเก็บรายละเอียด พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน  x̄= 2.8 

(56%) สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน  x̄= 1.5 (30%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            4. ทักษะที่ 4 ด๎านความสะอาด พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน  x̄= 3.1 (62%) 

สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน  x̄= 2.5 (50%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยด๎านทักษะปฏิบัติหลังการเรียน มีความสามารถในการรับรู๎ด๎าน

ทักษะปฏิบัติสูงขึ้นทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะทักษะด๎านความถูกต๎องสวยงาม ที่มีความแตกตํางของ

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากที่สุดจากเดิม  x̄= 1.6 (32%) เป็น  x̄= 3.8 (76%)   

3.2  ผลจากคํามัชฌิมเลขคณิตคะแนนผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก , ลายกระจัง)  ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน 

            ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบประเมินผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง) 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียนและหลังเรียน จากกลุํมตัวอยํางประชากรจํานวน 

15 คน คะแนนรวมเทํากับ 20 คะแนน พบวํา 

            3.2.1 คํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลาย

กระจัง)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียน (x̄ = 11.8, คิดเป็นร๎อยละ 59) สูงกวําคํา

มัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก , ลายกระจัง)   ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียน (x̄ = 5.86, คิดเป็นร๎อยละ 29.3) อยํางชัดเจน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

           เมื่อทดสอบความแตกตํางของคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดลายไทย 

(ลายกระหนก, ลายกระจัง)  กํอนเรียนและหลังเรียน โดยสถิติทดสอบที (t-test) พบวํามีความ

แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 โดยมีคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการประเมินผลผลงาน

การวาด ลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง) หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน จึงสรุปได๎วําการสอนวาด

ลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน สามารถพัฒนาทักษะในการ

วาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง)  สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นให๎สูงขึ้น 



 

 

205 

            3.2.2 เมื่อพิจารณาแยกประเด็นตามเกณฑ์การให๎คะแนนด๎านทักษะ 4 ด๎าน โดยนําคํา

มัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก , ลายกระจัง)  กํอนเรียนและหลัง

เรียนมาเปรียบเทียบกันในรายทักษะ พบวําหลังเรียน มีคะแนนด๎านทักษะที่ดีขึ้นทุกด๎าน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

            1. ทักษะที่ 1 ด๎านความสมบูรณ์ของงาน พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน                             

x̄= 3.2 (64%) สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน x̄= 1.3 (26%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            2. ทักษะที่ 2 ด๎านความถูกต๎องสวยงามของงาน พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน  

x̄= 3.5 (70%) สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน x̄= 1.1 (22%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            3. ทักษะที่ 3 ด๎านการเก็บรายละเอียด พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน  x̄= 2.4 

(48%) สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน x̄= 1.1 (22%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            4. ทักษะที่ 4 ด๎านความสะอาด พบวํา คะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตหลังเรียน  x̄= 2.7 (54%) 

สูงกวําคะแนนคํามัชฌิมเลขคณิตกํอนเรียน x̄= 2.3 (46%)   (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

            เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยด๎านทักษะปฏิบัติหลังการเรียน มีความสามารถในการรับรู๎ด๎าน

ทักษะปฏิบัติสูงขึ้นทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะทักษะด๎านความถูกต๎องสวยงาม ที่มีความแตกตํางของ

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากที่สุดจากเดิม  x̄= 1.1 (22%) เป็น  x̄= 3.5 (70%)   

3.3  ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดย

ใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หลังการเรียน 

           ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสอนการวาด

ภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หลังการเรียน จากกลุํม

ตัวอยํางประชากรจํานวน 15 คน สามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวน ดังนี้ 

            สํวนที่1  :  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนแบบปลายเปิด (Open ended)  

            สํวนที่2  :  มาตรวัดระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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สํวนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนแบบปลายเปิด (Open ended) แบํงเนื้อหาออกเป็น 

7 ข๎อดังนี้ 

            ความพึงพอใจ  ผู๎เรียนสํวนมากมีความพึงพอใจในการเรียนลายไทย โดยให๎ความคิดเห็นวํา 

การฝึกวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนาชํวยพัฒนาให๎ตนเองมีสมาธิในการทํางานมากขึ้น ทําให๎

รู๎สึกเพลินเพลินในการวาดและ ไมํนําเบื่อ  นอกจากนี้ยังทําให๎รู๎จักลายไทย ได๎เรียนรู๎ความเป็นไทย

มากขึ้น  

            ข้อดีข้อเสียของกิจกรรม  ผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวําการเรียนการสอนลายไทยตาม

หลักกายานุปัสสนาเป็นการชํวยฝึกสมาธิให๎กับตัวผู๎เรียน โดยเมื่อฝึกวาดหลายๆครั้งผู๎เรียนจะเริ่มจํา

รูปแบบได๎  โดยเกิดความพึงพอใจและสนุกกับการเรียน ทําให๎งานมีความสงบและนิ่งขึ้น เกิด

พัฒนาการในการเรียนรู๎ ในสํวนข๎อเสียของกิจกรรมพบวํา ผู๎เรียนบางสํวนมีความคิดเห็นวํายากและใช๎

เวลามากในการทํางานและทําได๎ช๎า 

            กิจกรรมที่พึงพอใจ  ผู๎เรียนสํวนมากมีความพึงพอใจในการเรียนตบฝุุนวาดลายทอง โดยให๎

ความคิดเห็นวําเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมาธิในการวาดเส๎นชํวยฝึกมือมีความแปลกใหมํและสนุก 

นอกเหนือจากนั้นยังมีผู๎เรียนบางกลุํมที่ชอบการวาดลายกระหนกและหางไหลโดยให๎ความคิดเห็นวํา

เป็นกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เรียนทําให๎เข๎าใจจังหวะของลายกระหนกมากข้ึนและชํวยพัฒนาสมาธิในการวาด

เส๎น  

            ชุดกิจกรรมวาดลายไทยกับการพัฒนาทักษะ  ผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวําชุดกิจกรรม

การสอนวาดภาพลายไทย สามารถพัฒนาให๎ผู๎ เรียนมีทักษะการวาดที่ดีขึ้น โดยชํวยพัฒนาผู๎เรียนใน

ด๎านสมาธิไปพร๎อมกับการเขียน  และทําให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงลายไทยได๎ดีขึ้น 

           การสอนวาดลายไทยท่ัวไปโดยไม่มีการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา  ผู๎เรียนสํวนมาก

มีความคิดเห็นวํา การฝึกวาดลายไทยโดยขาดการกําหนดสมาธินั้นทําได๎ยาก เนื่องจากธรรมชาติของ

เด็กจะสมาธิสั้นไมํสามารถจดจํออยูํกับงานได๎นาน และมักจะเรํงรีบไมํสมบูรณ์  ดังนั้นการวาดทั่วไป

นั้นจึงพัฒนาสมาธิของผู๎เรียนได๎น๎อย 
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           ความเห็นของผู้เรียนต่อกิจกรรมวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา  ผู๎เรียนสํวนมากมี

ความคิดเห็นวํากิจกรรมการวาดลายไทยนั้นดี เนื่องจากเป็นการฝึกสมาธิ ทําให๎ผู๎เรียนนิ่ง สงบและจด 

จํออยูํกับเส๎น นอกจากนี้ยังทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจลายไทยเชํนลายกระหนกมากขึ้นและเป็นการเรียนรู๎

ศิลปวัฒนธรรมไทย  ในสํวนข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู๎เรียนสํวนมากมีความคิดเห็นวําถ๎าไมํได๎รับการฝึก             

วาดด๎วยกิจกรรมนี้ ผู๎เรียนจะไมํสามารถเขียนลายไทยได๎ดี เนื่องจากเด็กนักเรียนสํวนมากจะขาด            

สมาธิในการทํางาน ไมํสามารถควบคุมตัวเองได๎และไมํมีความสงบ 

การพัฒนารูปแบบการสอนเพิ่มเติมและกิจกรรมที่ควรได้รับการปรับปรุง 

ผู๎เรียนมีความเห็นวําควรปรับปรุงกิจกรรมการวาดลายกระหนก เนื่องจากละเอียดและใช๎

ระยะเวลานานเกินไป โดยมีผู๎ให๎ความเห็นเพ่ิมเติมวําลายกระหนกควรมีแบบที่งํายกวํานี้ ซึ่งกิจกรรม

วาดลายไทยควรมีการให๎ผู๎เรียนฝึกวาดลายและในการสอนวาดลายไทย ผู๎เรียนมีความประสงค์ให๎

ผู๎สอนมีตัวอยํางลายไทยแบบ 3 มิติในคอมพิวเตอร์ให๎ชมด๎วย นอกจากนี้ในด๎านบรรยากาศในการ

เรียนการสอนควรเย็นสบาย เพราะในปัจจุบันห๎องปฏิบัติการศิลปะนั้นร๎อนเกินไป ในสํวนของเวลา

เรียน มีผู๎เรียนให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวําควรปรับเวลามากขึ้นในทุกกิจกรรม เพราะลายไทยเป็นงาน

ละเอียด 

ส่วนที ่2  :  มาตรวัดระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อพิจารณาคํามัชฌิมเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแหลักกายานุปัสสนา        

สติปัฏฐาน ในสํวนที่ 1 เป็นมาตราสํวนการประมาณคํา (Rating scale) จํานวน 10 ข๎อ แตํละข๎อมี

คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบวํา เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สํวนใหญํมีเจตคติที่ดีมากตํอ

ผู๎สอนและตนเองหลังการเรียน ( x̄=45.42) โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นตํางๆได๎ดังนี้ 

ด๎านความพึงพอใจในตัวผู๎สอน  ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอผู๎สอน ดังเชํนข๎อ 1 ซึ่งเด็กเห็นวําผู๎สอน

มีการเตรียมการสอน เตรียมบทเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี  ( x̄ = 4.66) และใน

ข๎อ 2 เด็กเห็นวําผู๎สอนสามารถใช๎สื่อการสอนประกอบอยํางเหมาะสม เชํน Power Point หรือแผํนใส

ปรุลาย (x̄ = 4.46) นอกจากนี้ผู๎เรียนยังมีความคิดเห็นวําผู๎สอนสามารถใช๎เทคนิคการสอนให๎ผู๎เรียน

เกิดความสนใจได๎ดี เชํน การใช๎ตัวอยํางระหวํางการสอน, การใช๎คําถามในการสอน และเปิดโอกาสให๎
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มีการซักถาม ตามความคิดเห็นในข๎อ 3 (x̄ = 4.73) โดยผู๎สอนมีความสามารถในการถํายทอดความรู๎

ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ ในข๎อที่ 5 (x̄ = 4.53) และผู๎สอนใช๎คําพูดอยํางเหมาะสมในการเรียนการสอน ในข๎อที่ 

6  (x̄ = 4.66) นอกจากนี้เด็กนักเรียนคิดวําผู๎สอนสามารถตอบคําถามผู๎เรียนได๎อยํางชัดเจนและตรง

ประเด็น ตามความคิดเห็นในข๎อ 4 (x̄ = 4.6) 

            ด๎านความพึงพอใจตํอตนเองที่มีตํอการเรียนวาดลายไทย  ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการ

เรียนวาดลายไทย ตามความคิดเห็นในข๎อ 9 (x̄ = 4.33) และเด็กรู๎สึกมีความสงบ มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ใน

ข๎อที่ 10 (x̄ = 4.26) นอกจากนี้ผู๎เรียนทํางานอยํางมีความสุขตามที่ปรากฏในข๎อ 7 (x̄ = 4.73)  และ

คิดวําตนเองมีความรอบคอบในการทํางาน ในข๎อที่ 8 (x̄ = 4.26) 

            ด๎านข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ผู๎เรียนรู๎สึกชอบและสนุกกับกิจกรรมการสอน เนื่องจากเป็นการ

เรียนรู๎สิ่งใหมํๆและชํวยพัฒนาสมาธิในการทํางานของตนให๎ดียิ่งขึ้น 

สรุปการปรับปรุงรูปแบบการสอนหลังจากการนําไปใช๎ทดลองสอน 

          เมื่อผู๎วิจัยนํารูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายา

นุปัสนาสติปัฏฐานไปทดลองสอนแล๎วพบวํา มีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังตํอไปนี้ 

         1. กิจกรรมสํวนใหญํได๎ผลตามที่คาดหวัง ผู๎เรียนมีความพึงพอใจและสามารถพัฒนาทักษะการ

วาดลายไทยได๎ดี แตํบางกิจกรรมนั้น ผู๎วิจัยอาจต๎องให๎เวลาผู๎เรียนในการทํากิจกรรมหลายครั้ง เชํน

การวาดลายกระหนกสามตัว เนื่องจากเป็นลายที่มีความละเอียดอํอนและอํอนช๎อยมากกวําลาย

พ้ืนฐานอืน่ๆ ดังนั้น จึงอาจทําให๎ผู๎เรียนเกิดความท๎อใจในการทํางาน  

         2. เนื่องจากลายไทยนั้นมีหลายรูปแบบและเวลาที่สอนนั้นมีจํากัดเพียง 1 ชั่วโมง ดังนั้นใน

แผนการจัดการเรียนรู๎ ผู๎สอนควรเพ่ิมเวลาในการเรียนการสอน เนื่องจากพบวํา ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติ

ได๎ดีและต๎องการเวลาในการเรียนรู๎มากยิ่งข้ึน 

         3. ในด๎านการวัดผล ผู๎สอนได๎เน๎นไปที่ทักษะการทํางานในชั้นเรียน แตํยังขาดคะแนนด๎าน

ระเบียบวินัยในการทํางาน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผู๎สอนควรกําหนดคะแนนในสํวนของ

ความตรงตํอเวลาในการเข๎าชั้นเรียนและการทํางานด๎วย 
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อภิปรายผลการวิจัย  

          การวิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ

ด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น มีประเด็นในการอภิปราย 2 ประเด็น

ดังนี้ 

         1.  รูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายา              

นุปัสสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

             รูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา

สามารถจัดกิจกรรมได๎หลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู๎ที่ เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีสมาธิกับลายไทยที่วาด โดย

ผู๎วิจัยได๎ศึกษากระบวนการจัดการสอนศิลปะไทย ผํานองค์ประกอบการสอน 5 ประการคือ 

จุดประสงค์การสอน  การกําหนดเนื้อหาการสอน  กิจกรรมการสอน  สื่อการสอน  การวัดและ

ประเมินผลการสอน  โดย 1) ในด๎านวัตถุประสงค์ ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องกันวําการให๎

ผู๎เรียนได๎วาดรูปลายงํายๆ เชํนวงกลม ประจํายาม จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิจดจํออยูํกับงาน เด็กจะ

เกิดสมาธิโดยอัตโนมัติจากการใช๎พํูกันวาดเส๎น ประเด็นนี้จะสอดคล๎องกับ วิทย์ พิณคันเงิน (2547)ที่

ได๎กลําววํา การฝึกเขียนลายไทยที่ดีนั้นผู๎เรียนจะเริ่มฝึกจากการเขียนเส๎นงํายๆลายงํายๆ เมื่อทําได๎

ชํานาญแล๎วจะทําให๎มีทักษะในการเขียนลายไทยขั้นสูง ดังนั้นการเรียนลายไทยที่ดีนั้นผู๎ฝึกจะต๎องสอน

ให๎ผู๎เรียนวาดในสิ่งงํายๆจนเกิดสมาธิโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การให๎ผู๎เรียนเข๎าใจประวัติศาสตร์ศิลปะ

ไทยก็เป็นสิ่งสําคัญตํอการเรียนลายไทย เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นรากฐานของศิลปะ ซึ่งสอดคล๎อง

กับ นิพนธ์ ทวีกาญจน์ (2529)ที่ได๎กลําวไว๎วํา การศึกษาเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นพ้ืนฐาน

สําคัญที่จะทําให๎ผู๎ศึกษาเข๎าใจที่มาของงานศิลปกรรมวํามีกระบวนการเกิดและพัฒนาอยํางไร ซึ่งสิ่ง

เหลํานี้จะเป็นกระบวนการที่ทําให๎ผู๎ศึกษาประวัติศาสตร์เข๎าใจเนื้อหางานศิลปกรรมได๎ดียิ่งขึ้น 2) ด๎าน

เนื้อหาการสอนพบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวําเนื้อหาประกอบการสอนควรมี

เนื้อหาด๎านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และพ้ืนฐานลายลายไทยเบื้องต๎น โดยเริ่มจากลายที่งํายที่สุด เชํน 

ลายกระจัง, ประจํายาม, กระหนก โดยในระหวํางการฝึกเขียนลายผู๎เรียนจะเกิดสมาธิควบคูํกับการฝึก

เขียน จะเห็นได๎วําการสร๎างงานลายไทย เป็นจุดตั้งต๎นที่ทําให๎เด็กมีสมาธิมากขึ้น เนื่องจากในระหวําง

กระบวนการทํางาน ผู๎ฝึกต๎องควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ สมาธิจึงเกิดระหวํางการเขียนเส๎น การทํา

เส๎นให๎มีความสม่ําเสมอกัน โดยมีจิตเป็นตัวจดจํอให๎ทําซ้ําๆเป็นการฝึกเส๎นด๎วยสายตากับมือ ซึ่ง
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สอดคล๎องกับ ชนิสา อรรถจินดา (2549) นักวิชาการทางศิลปะ ได๎กลําวไว๎วํา การวาดภาพระบายสีทํา

ให๎เกิดการสับเปลี่ยนสภาวะจิตไปสูํการปฏิบัติสมาธิ จึงอาจกลําวได๎วําการวาดภาพเป็นการฝึกปฏิบัติ

สมาธิในรูปแบบหนึ่ง ตนเองจึงอาศัยการวาดภาพระบายสีเป็นสํวนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติสมาธิ 

นอกจากนี้กลุํมอาจารย์มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา ในเนื้อหาการสอนผู๎สอนควรใช๎เวลาที่

เหลือในชั่วโมงสุดท๎ายของการสอนสําหรับการฝึกวิจารณ์งานศิลปะ เพ่ือให๎ผู๎เรียนกล๎าคิดและอธิบาย

งานศิลปะ โดยในประเด็นนี้สอดคล๎องกับ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2536) ได๎กลําววํา การเรียนรู๎เพ่ือ

วิจารณ์งานศิลปะเป็นการชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสสังเกต แบํงแยก เปรียบเทียบงานศิลปะใน

แตํละประเภท สามารถแสดงออกถึงความคิด ความรู๎สึก ตํองานศิลปะนั้น แตํในประเด็นด๎านการมี

สํวนรํวมของผู๎เรียนนั้น ผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎ความคิดเห็นวํา ผู๎สอนต๎องกําหนดการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน

อยํางมีขอบเขต ยกตัวอยํางเชํนการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน ผู๎เชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา ในเบื้องต๎นยังไมํควรให๎ผู๎เรียนกําหนดกิจกรรมการสอน ควรปูพ้ืนฐาน

เบื้องต๎นโดยให๎ผู๎เรียนศึกษาตามแบบแผนกํอน เพราะผู๎เรียนยังไมํมีความรู๎ในกิจกรรมการสอนอาจเกิด

ความสับสนได๎ 3) ในด๎านกิจกรรมการสอน ผู๎เชี่ยวชาญเห็นสอดคล๎องกันวํากิจกรรมการสอนวาดลาย

ไทยควรเริ่มต๎นจากการฝึกทักษะการเขียนลายพ้ืนฐาน โดยการฝึกลอกลาย ขึ้นโครงอยํางเป็นขั้นตอน 

โดยผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําวเพ่ิมเติมวําการวาดลายไทยตามแบบที่ครูกําหนดคือการฝึกผู๎เรียนให๎เขียนเส๎น 

ตัดเส๎น ลงสีเบื้องต๎นจนชํานาญ นั่งทําด๎วยความจดจํอจะทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิไปพร๎อมๆกับการ

ทํางาน เนื่องจากลายไทยนั้นเป็นลายที่มีความละเอียดอํอนและหลากหลายตามระดับความยากงําย 

ดังนั้นกิจกรรมการฝึกวาดลายไทยจึงควรเป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนอยํางเป็นระบบ โดยรูปแบบการจัด

กิจกรรมที่ดี มีขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1 ขั้นนํา มีการใช๎สื่อในหลายรูปแบบทั้งสื่อMultimedia 

สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อภาพลายไทยตํางๆที่ทําให๎เด็กเกิดความสนใจและสมาธิในการเรียน  2 ขั้นกิจกรรม

การสอนวาดลายไทย เรียนรู๎การวาดลายไทย โดยมีสื่อการสอนที่หลากหลายทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิ

ระหวํางการทํางาน  3 ขั้นดําเนินงาน นักเรียนเรียนรู๎เทคนิคตํางๆในการวาดลายไทยที่หลากหลาย 

หลังจากนั้นจึงฝึกวาดตามครูผู๎สอน  4 ขั้นสรุป เป็นขั้นสุดท๎ายในการจัดการเรียนการสอน โดยให๎

นักเรียนมีสํวนรํวมในการวิจารณ์งานศิลปะภายในชั้นเรียน รํวมคัดเลือกผลงานที่สนใจ เปิดโอกาสให๎

ถาม-ตอบกับครูผู๎สอน ในสํวนของจํานวนผู๎เรียนในชั้นเรียนลายไทย ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวํา

สําหรับผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนเป็นกลุํมจะดีกวํา เพราะสนุก

กวําเรียนคนเดียว เป็นการใช๎ระบบเพ่ือนชํวยเพ่ือน แตํครูต๎องอธิบายทีละคน โดยกลุํมอาจารย์
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มหาวิทยาลัยได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติมวํา เมื่อผู๎สอนเห็นผู๎เรียนคนไหนมีแววก็คํอยจับแยกมาฝึกเดี่ยว 

นอกจากนี้ผู๎สอนควรกําหนดเปูาหมายการทํางานให๎ชัดเจนเชํน เวลา ,ขนาด เป็นต๎น ในด๎านวิธีการ

จัดการห๎องเรียนระหวํางการจัดกิจกรรมการสอนนั้น ผู๎สอนควรจัดห๎องเรียนให๎มีแสงพอเหมาะภายใน

ห๎อง, อุณหภูมิ, บรรยากาศที่สงบเงียบก็มีผลตํอสมาธิของผู๎เรียน และสิ่งที่สําคัญคือควรมีสื่องานศิลปะ

ไทยที่นําสนใจรอบๆห๎อง จะชํวยสร๎างบรรยากาศภายในชั้นเรียนให๎นําเรียนยิ่งขึ้น 4) ในด๎านสื่อการ

สอน ผู๎เชี่ยวชาญเห็นสอดคล๎องกันวําควรมีภาพเคลื่อนไหวและสื่อมัลติมีเดียตํางๆประกอบการสื่อการ

สอนอาจสร๎างแรงจูงใจโดยการจัดกิจกรรมการดูวีดีโอหรือให๎ดูภาพในพาวเวอร์พอยท์ หลังจากนั้นจึง

วาดซ้ําๆจนชํานาญ โดยกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิและสนใจในเนื้อหา

ของลายไทย ซึ่งสอดคล๎องกับ (พัชริน  สงวนผลไพโรจน์)ได๎กลําวไว๎วํา ครูศิลปศึกษาในยุคปัจจุบันจะ

เน๎นเนื้อหาพ้ืนฐานการเขียนงานลายไทยและผู๎สอนใช๎สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นใหมํ เชํนโปรแกรมพาว

เวอร์พอยท์ แบบฝึกทักษะศิลปะไทย การใช๎แหลํงการเรียนรู๎ท๎องถิ่น เป็นต๎น จะเห็นได๎วําครูผู๎สอน

ศิลปะได๎ให๎ความสําคัญกับสื่อที่หลากหลายและทันสมัย เพราะสามารถดึงดูดผู๎เรียนให๎เกิดสมาธิใน

การทํางานได ๎ ดังนั้นครูผู๎สอนจึงควรกระตุ๎นตนเองโดยการไปฝึกอบรมหรือเรียนรู๎ในการพัฒนาสื่อการ

สอนของตนเองให๎นําสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู๎สอนควรติดสื่อการสอนที่เป็นภาพประกอบลายไทยหรือ

งานลายไทยตํางๆบริเวณโดยรอบห๎องเรียน เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎และสนใจใน

กิจกรรมลายไทย ประเด็นนี้จะสอดคล๎องกับ เมธี ปิลันธนานนท์ (2528)ที่ได๎กลําววําห๎องเรียนศิลปะ

ควรมีพ้ืนที่แสดงผลงานของนักเรียน เพ่ือสร๎างความนําสนใจในการเรียนและทํางาน  5) ในด๎านการ

ประเมินผลการสอน ผู๎เชี่ยวชาญเห็นสอดคล๎องกันวําการประเมินผลการสอนวาดลายไทย ควรให๎

ความสําคัญกับการประเมินผลในด๎านทักษะปฏิบัติเป็นสําคัญ เนื่องจากการวาดลายไทยเป็นเนื้อหา

การสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนฝึกวาดจนเกิดความชํานาญ ซึ่งสอดคล๎องกับ ทิศนา แขมมณี (2554) ที่ได๎

อธิบายถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะพิสัยไว๎วํา รูปแบบการสอนในหมวดนี้ 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนาทักษะผู๎เรียนในด๎านการปฏิบัติ  โดยผลที่ได๎จากการเรียนการ

สอนรูปแบบนี้คือผลงานศิลปะที่เกิดจากการพัฒนาฝีมือของผู๎เรียน อันจะสอดคล๎องกับการเรียนลาย

ไทย ที่เน๎นให๎เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นผลงานจากการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ในสํวนของการ

ประเมินผลด๎านจิตพิสัยคือการดูลักษณะอุปนิสัยในระหวํางการเรียนการสอน , ทัศนคติและความพึง

พอใจของผู๎เรียน นั้นก็เป็นสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎ข๎อคิดเห็นไว๎วํา

จิตพิสัยสามารถเป็นคะแนนได๎ในสํวนหนึ่งได๎ แตํต๎องกําหนดคําคะแนนที่เหมาะสม อาจใช๎เพียง 10 
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เปอร์เซ็นเทํานั้น ในสํวนของทฤษฎีนั้นผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวําผู๎สอนต๎องให๎ความสําคัญในด๎าน

ทฤษฎีด๎วย เพราะทุกการปฏิบัติจะมีทฤษฎีเป็นสํวนประกอบ แตํจะให๎คะแนนได๎ไมํมาก ประมาณ 20 

เปอร์เซ็น โดยต๎องสอนให๎เด็กรู๎ที่มาและมีความเข๎าใจในประวัติศาสตร์ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเข๎าใจในที่มาและ

ความสําคัญของลาย  

          2. ผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพลายไทย โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายา

นุปัสสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ

ด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยผู๎วิจัยได๎นํารูปแบบการสอนวาด

ภาพลายไทยที่สร๎างขึ้นจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับ

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผลจากการวิจัยพบวําหลังจากที่ผู๎เรียนได๎เรียนด๎วยรูปแบบ

การสอนวาดภาพลายไทย ทําให๎ความสามารถในการวาดลายไทยของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 สูงขึ้นกวํากํอนเรียน จากผลการวิจัยที่ปรากฏนี้ สามารถนํามาอภิปรายถึงพัฒนาการการเรียนรู๎

ของเด็กที่ดีข้ึนได๎ดังนี้ 

ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติลายไทย  

           ผลการวิจัยพบวํา คํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดลายไทย (ลาย

กระหนก, ลายกระจัง)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนนั้นสูงกวํากํอนเรียนเป็น

อยํางมาก เนื่องจากการใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา โดยสามารถอภิปรายได๎ดังนี้  

  ด๎านพัฒนาการของเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นเป็น

วัยที่เหมาะสมกับการเรียนลายไทยเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากมีพัฒนาการทางศิลปะที่รวดเร็วและสามารถ

เขียนเส๎นได๎อยํางงดงาม ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาด๎านพัฒนาการของ Lowenfeld (1987) ที่พบวํา

กลุํมเด็กอายุ12-14 ปีนั้นอยูํในขั้นมีเหตุผล (Pseudo-naturalistic stage) ซึ่งเป็นระยะเริ่มต๎นของ

การเข๎าสูํชีวิตวัยรุํน เด็กเริ่มมีทักษะทางศิลปะที่ดี เชํนสามารถเขียนรอยยับของเสื้อ วาดภาพคนได๎ดี มี

ความเข๎าใจในแสงและเงา สัดสํวนของภาพและมีสติปัญญาที่ดี ดังนั้นเด็กในชํวงอายุ 12-14 ปี อันเป็น

วัยที่อยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ดังนั้นการพัฒนาทักษะลายไทยจึงเหมาะสมกับเด็กนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น สําหรับการพัฒนาทักษะตามทฤษฎีของโลเวนเฟลล์ นอกจากนี้การเรียนลาย
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ไทยยังชํวยพัฒนาทักษะด๎านสมาธิของผู๎เรียนอีกด๎วย โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาผลจากการสังเกตการสอน

และการตอบแบบสอบถามของผู๎เรียนพบวํา การฝึกวาดลายไทย โดยใช๎สมาธิตามหลักกายานุปัสสนา

ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดสมาธิในการทํางานได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งตัวของผู๎เรียนนั้นก็มีความพึงพอใจใน

พัฒนาการด๎านการทํางานของตนเอง จึงสามารถสรุปได๎วําสมาธิมีผลตํอการทํางานศิลปะของผู๎เรียน

เป็นอยํางมาก ซึ่งสอดคล๎องกับ สมทรง ปุญญฤทธิ์ (2521) ที่ได๎อธิบายถึงคุณประโยชน์ของสมาธิที่มี

ความเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ไว๎คือ สมาธิทําให๎ผู๎ฝึกเกิดประสิทธิภาพในการเรียน เป็นผู๎มีสติ ระลึกได๎

วําจะทําอะไร ไมํหลงลืมการกระทําของตน มีสัมปชัญญะคือการรู๎ตัวไมํวอกแวกใจลอย เป็นผู๎มีจิตตั้ง

มั่น ไมํฟูุงซาํน  

           ในสํวนผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลพัฒนาการทางอารมณ์ของผู๎เรียนโดยการสังเกตการสอน

วาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา พบวํา ผู๎เรียนมีความแจํมใสเบิกบานขณะทํากิจกรรม โดยทุํมเท

ให๎กับงานเพ่ิมขึ้นอยํางเป็นลําดับ สนใจการวาดลายของตนเองและพึงพอใจชื่นชมกับผลงานของ

ตนเอง จึงสามารถสรุปได๎วําผู๎เรียนโดยรวมมีความพอใจในงานของตนเองดี สามารถพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติได๎ดีข้ึนเป็นลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ บุญไท เจริญผล (2549) ที่กลําววํา ศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ

สําหรับเด็กมาก โดยคุณคําของศิลปะนั้น ชํวยพัฒนาให๎เด็กเกิดความพึงพอใจ มีอารมณ์แจํมใสและ

มั่นใจในการแสดงออก ชํวยสร๎างการเรียนรู๎ เกิดการพัฒนาอารมณ์อยํางได๎ผล อันจะเป็นผลให๎เด็กมี

ทัศนคติที่ถูกต๎องในสังคมและมีบุคลิกภาพที่งดงาม 

            ด๎านประสิทธิภาพของวิธีการสอนวาดลายไทย  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบประเมินผล

งานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กํอนเรียน

และหลังเรียน จากกลุํมตัวอยํางประชากรจํานวน 15 คน คะแนนรวมเทํากับ 20 คะแนน พบวําคํา

มัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาดลายไทย (ลายกระหนก, ลายกระจัง)  ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนประเมินผลงานการวาด

ลายไทยกํอนเรียนอยํางชัดเจน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได๎วํา กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ ทั้ง 4 กิจกรรม ทํา

ให๎เกิดพัฒนาการด๎านทักษะอันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน คือ  1) ขั้นนํา ทําให๎

นักเรียนเกิดพฤติกรรมการสังเกต พิจารณาและเกิดสมาธิ จากกิจกรรมการรับชมภาพจิตรกรรมไทย

ผํานการชมวีดีโอที่สร๎างสมาธิให๎ผู๎เรียนระหวํางการรับชม  2) ขั้นกิจกรรมการสอนวาดลายไทย เป็น

กิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การวาดลายไทย โดยมีวิธีการฝึกวาดตามเส๎นประที่หลากหลายทําให๎
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ผู๎เรียนเกิดสมาธิในระหวํางการรํวมกิจกรรม โดยกิจกรรมเหลํานี้เป็นกิจกรรมที่รวบรวมสมาธิของ

ผู๎เรียนให๎จดจํออยูํกับงานที่จะทํา นับเป็นการสร๎างสมาธิในการเรียนอยํางหนึ่ง ซึ่งสอดคล๎องกับ  พระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2551) ที่กลําวไว๎วํา สมาธิแปลวําความตั้งมั่นของจิต หรือสภาวะที่จิต

แนํวแนํตํอสิ่งที่กําหนด ดังนั้นการที่ผู๎เรียนได๎กําหนดสมาธิไว๎ในกิจกรรมระหวํางการเรียนจึงนับวําเป็น

การฝึกสมาธิในรูปแบบหนึ่ง 3) ขั้นดําเนินงาน ให๎นักเรียนเรียนรู๎เทคนิคตํางๆในการวาดลายไทย เชํน

การวาดภาพตามรอยประจากงํายไปหายาก, การวาดเส๎นลายทองตามเส๎นประจากการตบฝุุน เป็นต๎น 

โดยเนื้อหากิจกรรมการสอนนี้  มีการเรียงลําดับเนื้อหาการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบจากการวาดเส๎นที่

งํายไปหาการเขียนลายที่ยากขึ้นอยํางเป็นขั้นตอน ซึ่งสอดคล๎องกับรูปแบบการเรียนการสอนของ  

Devies (1981) ที่ได๎อธิบายถึงรูปแบบของทักษะปฏิบัติวําเป็นจุดมุํงหมายคือการพัฒนาความสามารถ

ด๎านทักษะปฏิบัติให๎แกํผู๎เรียนโดยมีกระบวนการสอนที่เป็นระบบจากรูปแบบกิจกรรมที่งํายไปหายาก 

ดังนี้ 1. ขั้นสาธิตหรือ 2. ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะยํอย 3. ขั้นการปฏิบัติทักษะยํอย 4. ขั้นให๎เทคนิค

เมื่อผู๎เรียนปฏิบัติได๎ 5. ขั้นการเชื่อมโยงทักษะยํอยให๎สมบูรณ์ ซึ่งกิจกรรมวาดลายไทยมีวิธีการจัดการ

เรียนการสอนโดยกําหนดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เนื้อหาจากงํายไปหายาก โดยผู๎วิจัยได๎ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากเนื้อหาการเขียนเส๎นแบบตํางๆ (เส๎นตรง , เส๎นโค๎ง, เส๎นหยัก)  ซึ่ง

เป็นเนื้อหาพ้ืนฐานของการวาดลายไทยที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎ในเบื้องต๎น จากนั้น จึงให๎ผู๎เรียนเริ่มการ

วาดลายไทยพ้ืนฐานคือ ลายหางไหล โดยวาดลายจากรอยประที่เตรียมไว๎ และเพ่ิมระดับความยากขึ้น

โดยใช๎เส๎นประที่มีระยะหํางขึ้น หลังจากนั้นเมื่อผู๎เรียนเริ่มมีทักษะในการวาดลายหางไหลแล๎ว ในครั้ง

ถัดไปผู๎วิจัยจึงออกแบบให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกวาดลายกระหนกซึ่งเป็นลายที่มีระดับความยากขึ้นตามลําดับ 

หลังจากนั้นจึงให๎ผู๎เรียนเขียนลายทองลงบนแผํนอะคริลิกเป็นกิจกรรมสุดท๎าย จากกิจกรรมพัฒนา

ทักษะปฏิบัติของผู๎เรียนทั้งหมดที่กลําวมา จึงอาจสรุปได๎วําการฝึกวาดเส๎นตามรอยประ เป็นการฝึกให๎

ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการทํางานเพราะเป็นการสอนให๎ผู๎เรียนฝึกวาดตามอยํางช๎าๆ ผู๎เรียนจะได๎ขึ้นโครง

ลายอยํางเป็นขั้นตอน โดยฝึกผู๎เรียนเขียนเส๎น ตัดเส๎น ลงสีเบื้องต๎นจนชํานาญความจดจํอ จะทําให๎

ผู๎เรียนเกิดสมาธิในการทํางาน โดยสมาธินั้นมีความสัมพันธ์กับศิลปะโดยตรง Florence (2006) 

ศิลปินที่ได๎รับรางวัลในระดับสากล ได๎ศึกษาการทําสมาธิและได๎เขียนบทความอธิบายความสัมพันธ์

ระหวํางศิลปะและสมาธิที่ค๎นพบได๎ระหวํางการสร๎างงานศิลปะซึ่งสมาธินั้นเกิดขึ้นผํานทางการวาด

เขียน สมาธิและศิลปะนั้นคือสิ่งเดียวกัน การทํางานศิลปะจึงเป็นการทําสมาธิอยํางแท๎จริง  จาก

ผลการวิจัยของผู๎ศึกษาสมาธิจะเห็นได๎วํา การทําสมาธิกําหนดสติกํอนการสร๎างงานศิลปะนั้น ชํวย
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พัฒนาด๎านทักษะทางกายและจิตใจให๎ดีขึ้นได๎ นอกจากนี้ผู๎สอนควรกําหนดเปูาหมายการทํางาน

ชัดเจนเชํน เวลา,ขนาด และสร๎างแรงจูงใจโดยการให๎ดูวีดีโอและภาพประกอบในสื่อมัลติมีเดียร์หรือ

สื่อภาพตํางๆ เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีความสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น 4.) ขั้นสรุป เป็นขั้นสุดท๎ายในการ

จัดการเรียนการสอน โดยให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการวิจารณ์งานศิลปะภายในชั้นเรียน รํวมคัดเลือก

ผลงานที่สนใจ เปิดโอกาสให๎ถาม-ตอบกับครูผู๎สอน ในขั้นนี้ผู๎สอนจะให๎ผู๎เรียนวิจารณ์งานศิลปะไป

พร๎อมกับตัวผู๎สอน โดยให๎นักเรียนตอบคําถามท๎ายคาบเป็นการทวนความรู๎ที่ได๎เรียนในชั้นเรียน เป็น

การเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการถาม ตอบ อยํางมีเหตุผล ซึ่งสอดคล๎องกับกับ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ 

(2536) ได๎กลําววํา การเรียนรู๎เพ่ือวิจารณ์งานศิลปะเป็นการชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสสังเกต 

แบํงแยก เปรียบเทียบงานศิลปะในแตํละประเภท สามารถแสดงออกถึงความคิด ความรู๎สึก ตํองาน

ศิลปะนั้น 

ทัศนคติในการเรียนลายไทยของนักเรียน 

ผลจากการวิจัยพบวําคํามัชฌิมเลขคณิตจากมาตรวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีตํอการเรียนวาดลายไทยนั้นมีคะแนนอยูํในระดับสูง แสดงให๎เห็นวํา

ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด๎วยกิจกรรมการวาดลายไทยโดยใช๎สมาธิด๎วยหลัก 

กายานุปัสสนา สามารถอภิปรายได๎ดังนี้ 

ทัศนคติตํอการเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา จากการตอบคําถามในแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมารวาดลายไทยโดยใช๎สมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา แสดงให๎เห็นวํา 

ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวาดลายไทย โดยผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและการทํางาน

เพราะเห็นพัฒนาการของผลงานตนเองอยํางชัดเจน โดยเป็นผลจากการฝึกวาดลายไทยอยํางตํอเนื่อง 

ซึ่งสอดคล๎องกับ (เกษร  ธิตะจารี (2543b)) ทีไ่ด๎กลําววํา กิจกรรมศิลปะคือการทํางานศิลปะ ที่ผู๎เรียน

ต๎องปฏิบัติ ทบทวน หลังจากเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ จนเกิดความชํานาญในทุกๆด๎าน ทั้งด๎านฝีมือและ

ความคิด ดังนั้นการฝึกวาดลายไทยโดยสงบตั้งใจอยํางสม่ําเสมอจึงสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติได๎อยําง

ชัดเจน นอกจากนี้การมีสมาธิในการทํางานอยํางสม่ําเสมอ ยังชํวยให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการในการทํางาน

อยํางรวดเร็ว ซึ่งในประเด็นด๎านสมาธิ ผู๎เรียนได๎ให๎ความคิดเห็นไว๎วํานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต๎นนั้น เป็นวัยที่ขาดสมาธิ ไมํสามารถจดจํออยูํกับงานได๎นาน ดังนั้นหากขาดการควบคุมตนเอง
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หรือฝึกวาดโดยขาดสติ ผลงานของผู๎เรียนยํอมขาดคุณภาพด๎วยเชํนกัน ซึ่งผลจากแบบสอบถามนั้นได๎

สอดคล๎องกับ พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539) ได๎กลําวไว๎วํา พฤติกรรมอารมณ์ของวัยรุํนนั้นไมํคงที่ 

ไมํสม่ําเสมอ เนื่องด๎วยในวัยนี้มีลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย 

โดยจะมีความอํอนไหวงําย อารมณ์รุนแรงและอารมณ์ค๎างเนื่องจากเกิดความเครียด อันทําให๎ขาด

สมาธิในการเรียน  นอกจากนี้ผู๎เรียนยังเชื่อวํา หากไมํได๎รับการสอนโดยใช๎รูปแบบสมาธิด๎วยหลักกายา

นุปัสสนา ตนเองจะไมํสามารถควบคุมพฤติกรรมในสงบตั้งใจในระหวํางการทํางานได๎ โดยสมาธิตาม

หลักกายานุปัสสนานับเป็นวิธีการสอนที่สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เนื่องจาก

ต๎องใช๎ความสงบและการตามดูรู๎งานอยูํตลอดเวลา ซึ่งพระญาณโปนิกเถระ (2553)ได๎อธิบายถึง

ประโยชน์ของกายานุปัสสนาไว๎วําเป็นการฝึกสมาธิที่มีประโยชน์ตํอการทํางาน โดยต๎องมีสติทั้งการพูด

และการตัดสินใจตํางๆ เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนตั้งสติพิจารณาการทํางานในอิริยาบถตํางๆ ทั้งตา มือ 

และประสาทต๎องทํางานควบคูํกันไป ซึ่งสอดคล๎องกับการวาดลายไทยที่ผู๎เรียนต๎องมีสติในการใช๎พํูกัน

เขียนลายที่ละเอียดอํอนในทุกๆขั้นตอนของการลากเส๎น การทําสมาธิในลักษณะนี้จึงสามารถนําไป

เพ่ิมทักษะในการเขียนลายไทยได๎        

            รูปแบบกิจกรรมมีความสนุก ท๎าทาย    จากการตอบคําถามในแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมการวาดลายไทยโดยใช๎สมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา แสดงให๎เห็นวํา ผู๎เรียนมี              

เจตคติที่ดีตํอกิจกรรมตํางๆของการเรียน  โดยผู๎เรียนมีความพึงพอใจ รู๎สึกสนุกและท๎าทายในการวาด

ลายและ จากการเรียนด๎วยสื่อการสอนที่หลากหลาย อาทิเชํน สื่อโปรแกรมนําเสนองาน (Power 

Point),  ภาพลายตํางๆ สื่อเกมส์ในรูปแบบตํางๆที่เป็นบทนํากํอนเข๎าสูํเนื้อหาการสอน โดยสื่อเหลํานี้

เป็นเครื่องมือในการดึงความสนใจของผู๎เรียนให๎เข๎าสูํเนื้อหาการสอน ซึ่งผู๎เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ได๎เป็นอยํางดีตามลําดับความสามารถของตนเอง สอดคล๎องกับ เลิศ อานันทนะ (2523) ที่ได๎กลําววํา 

กิจกรรมศิลปะคือเครื่องมือในการสื่อความคิดและความเข๎าใจของเด็ก เด็กทุกคนมีความสามารถใน

การแสดงออกทางศิลปะได๎ตามความสามารถของตน ถ๎าได๎รับการสํงเสริมด๎วยกิจกรรมที่เหมาะสม 

ดังนั้นรูปแบบที่มีความสนุกและหลากหลาย จึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง ตํอการรวมความสนใจของ

ผู๎เรียนให๎มาอยูํในกิจกรรมการสอน      
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             จากผลการจัดกิจกรรมการวาดลายไทยทั้งหมด สามารถสรุปได๎วําผู๎เรียนสามารถพัฒนาผล

การเรียนรู๎ด๎านจิตพิสัยของผู๎เรียนให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอดการสอนตลอดทั้ง 4 ครั้ง โดยปรากฏ

ผลสัมฤทธิ์อยํางชัดเจนทั้งในผลงานระหวํางการเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน ผู๎เรียนมี 

พัฒนาการทางด๎านทักษะปฏิบัติและสมาธิ  โดยอยูํบนพ้ืนฐานของความสุขและความสงบในการ

ทํางาน ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพและสํงผลตํอพัฒนาการของผู๎เรียนที่ดีขึ้นตามลําดับ ผู๎เรียนสํวน

ใหญํสามารถทํางานได๎สมบูรณ์และมีคุณภาพ ทําให๎เกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเองและนําไปสูํ

เจตคติที่ดีตํอการวาดลายไทย กิจกรรมการฝึกวาดลายไทยโดยใช๎สมาธิตามหลักกายานุปัสสนาจึงเป็น

กิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านทักษะปฏิบัติและจิตพิสัยไปด๎วยกัน  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

         1. รูปแบบการสอนวาดลายไทยควรมีรูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายนําสนใจกวําในยุค

อดีต  โดยครูผู๎สอนสามารถเปลี่ยนแปลงได๎หลายแนวทาง อาทิเชํน เปลี่ยนวิธีการใช๎สื่อการสอน 

ผู๎สอนอาจใช๎สื่อมัลติมีเดียร์หรือภาพเคลื่อนไหวเข๎ามาประกอบกับกิจกรรมการวาดลายไทย จะทําให๎

ผู๎เรียนมีความสนใจและเกิดสมาธิในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น   

         2. ครู หรือ ผู๎จัดการเรียนรู๎ มีบทบาทสําคัญมากในการจัดกิจกรรมให๎สามารถดําเนินไป

ตามลําดับขั้นตอนในการเรียนรู๎ควรมีการเตรียมความพร๎อมมาอยํางดี ครูควรมีหลากหลายบทบาทที่

กระตุ๎นความสนใจของนักเรียนอยํางตํอเนื่อง มีจิตวิทยาในการชักจูง สร๎างแรงดึงดูดใจ และเป็นผู๎ใหญํ

ที่เข๎าใจเด็กอยํางแท๎จริง  

         3. นักเรียนมีภูมิหลังความรู๎ที่แตกตํางกัน ดังนั้น รูปแบบกิจกรรมต๎องเป็นกลางที่ทาให๎นักเรียน

ในทุกระดับความสามารถ ได๎แสดงออกและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

         4. การจัดชั้นเรียนในระหวํางการสอน ควรจัดให๎ห๎องโปรํงและอุณหภูมิพอดีกับผู๎เรียน ไมํร๎อน

เกินไป เพราะเนื่องจากอากาศที่อบอ๎าว อาจทําให๎ผู๎เรียนขาดสมาธิในกระบวนการทํางาน 
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         5. ในบางกิจกรรม เชํนการวาดลายกระหนกสามตัว เนื่องจากเป็นลายที่มีความละเอียดอํอน

และอํอนช๎อยมากกวําลายพ้ืนฐานอ่ืนๆ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงควรให๎เวลากับผู๎เรียนมากขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ

และสร๎างความมั่นใจในการเขียนลายให๎กับผู๎เรียน 

         6. การสรุปผลการสอน ผู๎สอนควรอธิบายสั้นๆแตํสามารถพูดได๎อยํางครอบคลุมกับเนื้อหาที่ได๎

สอนไป เนื่องจากผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นนั้น ยังขาดสมาธิในการฟัง ดังนั้นผู๎สอนจึงมีความ

จําเป็นที่จะต๎องพูดซ้ํา แตํเป็นคําสั้นๆและได๎ใจความ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

         1. เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้ มุํงเน๎นรวบรวมข๎อคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญมาทําเป็นรูปแบบการ

สอน ดังนั้นการทําวิจัยครั้งตํอไป ควรนํารูปแบบนี้ไปทดลองใช๎ให๎เต็มรูปแบบมากขึ้น เชํน นําไปใช๎ใน

การสอนให๎ครบตลอดเทอม 

         2. ควรมีการทดลองที่มีการนําการฝึกสมาธิมาเป็นสํวนสําคัญในการทดลองโดยตรงมากขึ้น 

อาจมีกิจกรรมที่นําผู๎เรียนไปปฏิบัติงานเขียนในสถานที่จริง เชํน วัดหรือสถานที่ที่มีผลงานจิตรกรรม

ไทยโบราณอยูํ 

         3. ควรมีการทดลองรํวม โดยเปรียบเทียบผลการทํางานกับการฝึกสมาธิวิธีอ่ืน  

         4. ในการวิจัย ผู๎สอนควรกําหนดคะแนนในสํวนของความตรงตํอเวลาในการเข๎าชั้นเรียนและ

การทํางานด๎วย เพ่ือสร๎างระเบียบวินัยในการทํางานให๎กับผู๎เรียน 

        5. เพ่ือความชัดเจนของผลการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนครั้งตํอไป ผู๎สอนควรนํารูปแบบ

การสอนวาดลายไทยไปขยายเนื้อหาการทดลองให๎กว๎างขึ้น โดยแบํงกลุํมทดลองเป็น 2 กลุํม กลุํมแรก

ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนาตามที่ทดลอง สํวนในกลุํมที่สองให๎ผู๎เรียนฝึกนั่ง

สมาธิและปฏิบัติธรรมกํอนการทํางาน หลังจากนั้นจึงนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบกัน จะทําให๎

ผลการวิจัยในสํวนของผลสัมฤทธิ์จากสมาธิกับการเรียนรู๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

        6. ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการสอนการวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วย

หลักกายานุปัสสนาในชํวงวัยอ่ืน เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นให๎เหมาะสมกับในชํวง

พัฒนาการนั้น 
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ภาคผนวก ก 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

230 

 

 
 
 



 

 

231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
1. พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ   
    นักธรรมชั้นเอก วัดบวรนิเวศวิหาร 
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พัชริน สงวนผลไพโรจน์   
    อาจารย์ประจํากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝุายมัธยม) 
3. อาจารย์สุจินต์  วัฒนะรัตน์ 
    อาจารย์ประจํากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝุายมัธยม) 
4. อาจารย์สนั่น  รัตนะ   
   ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชํางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) 
5. อาจารย์ ดร.อินทิรา พรหมพันธุ์ 
    อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. อาจารย์สิโรจน์  พวงบุบผา 
    อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
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ภาคผนวก ง รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลวิจัย 
 
1. กลุํมอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
   1.1 อาจารย์สนั่น  รัตนะ 
         อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  วิทยาลัยชํางศิลป  ลาดกระบัง  
   1.2  อาจารย์วิชัย  รักชาติ 
         อาจารย์ประจําสาขาวิชาจิตรกรรมไทย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   
         วิทยาเขตเพาะชําง 
   1.3  อาจารย์เกสร  ผลจํานงค์ 
         อาจารย์ประจําคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
   1.4  ผู๎ชวํยศาสตราจารย์ ดร. ทองเจือ  เขียดทอง 
         อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   1.5  ผู๎ชวํยศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง 
         อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    
         ราชมงคลธัญบุรี 
2. กลุํมอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา 
   2.1  อาจารย์เทวารัตน์  สุธาพจน์ 
         โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
   2.2  อาจารย์ธนา  เทศทอง 
         โรงเรียนราชินีบูรณะ 
   2.3  อาจารย์ชไมพร  เอมาวัฒน์ 
         โรงเรียนสารวิทยา 
   2.4  อาจารย์นันทพร  ผํองพุฒิ 
         โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
   2.5  อาจารย์ภาคภูมิ  พํุมโพธิ์ทอง 
         โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
3. กลุํมพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 
   3.1  พระมหาฉตัรชัย สฉุตฺตชโย, ผศ.ดร. 
         อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   3.2  พระราชรัตนมงคล(มนตรี ยางธิสาร),  ดร. 

         ผู๎ชวํยเจ๎าวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และผู๎ชํวยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 
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   3.3  พระเจริญ สุภวุฒิโก, ดร. 
         วัดบวรนิเวศวิหาร 
4. กลุํมศิลปินที่ทํางานด๎านศิลปะไทย 
   4.1  คุณมนู  ประสานเกตุ 
   4.2  คุณศราวุธ  วิษณุคํารณ 
   4.3  คุณวีรศิลป์  เอี่ยมสําอางค์ 
   4.4  คุณเอกกร  บุญวงศ์ 
   4.5  คุณกฤดากร  สดประเสริฐ 
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ภาคผนวก จ  
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

(ส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย) 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย) 

                                    
 เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
         แบบสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย               
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา 
 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น   ใช๎คูํกับแบบสอบถาม 
แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

           
    ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

             
            ตอนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย ในระดับมัธยมศึกษา  

           ตอนต๎น ในด๎านตํางๆดังนี้ 
                     1. ด๎านวัตถุประสงค์การสอน 
                     2. ด๎านเนื้อหาการสอน 
                     3. ด๎านกิจกรรมการสอน 
                     4. ด๎านสื่อการสอน 
                     5. ด๎านการวัดประเมินผล 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย 
           ในระดับมัธยมศึกษา  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย) 

 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายา
นุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  

              โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชํอง        หน๎าข๎อความหรือกรอกข๎อความในชํองวํางที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทํานมากที่สุด 

 
ตอนที่ 1   ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป 
 
1. เพศ 

  ชาย      หญิง 
    2. อายุ 

                             20 – 30 ปี                              31 – 40 ปี 
                                                         41 – 50 ปี                              51 – 60 ปี 
                                             61 ปี ขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
                          ปริญญาบัณฑิต                  
                          ปริญญามหาบัณฑิต  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
4. สาขาที่ทํานสําเร็จการศึกษา 
                ศิลปศึกษา  
                อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
5. ประสบการณ์ในการสอนศิลปะ 
                                       6 – 10 ปี                                11 – 15 ปี 
                                           16 – 20 ปี                              21 – 25 ปี 
                                               26 – 30 ปีขึ้นไป 
6. ปัจจุบันทํานรับผิดชอบการสอนวิชาใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
 รายวิชาด๎านศิลปะไทย 
 อ่ืนๆโปรดระบุ……………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนลายไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ความคิดเห็นทั่วไปของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวาดลายไทย 
1.  ในความคิดของทําน ลายไทยมีความสําคัญอยํางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ในมุมมองของทําน ลายไทยสามารถพัฒนาคนได๎อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ลายไทยมีประโยชน์ตํอผู๎เรียนด๎านใดบ๎าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  (เนื่องจากลายไทยและจิตรกรรมไทยเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ละเอียดอํอน) ดังนั้น ทํานคิดวํา                
ลายไทยทําให๎เกิดสมาธิได๎หรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  สมาธิมีผลตํอการฝึกวาดลายไทยอยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ฝึกวาดภาพอยํางไรถึงจะเกิดสมาธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านการกําหนดวัตถุประสงค์การสอนลายไทย 
1. ในการสอนวาดลายไทย ทํานได๎ตั้งจุดประสงค์การสอนไว๎อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. วัตถุประสงค์การสอนวาดลายไทยในระดับมัธยมศึกษา จะสามารถนําเรื่องสมาธิเข๎ามาใช๎             
ในการฝึกวาดลายไทยได๎อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ในการกําหนดวัตถุประสงค์การสอนควรเป็นเชํนใด ระหวําง 1.) กําหนดให๎นํากิจกรรม                       
ลายไทยมาใช๎ในการฝึกสมาธิ หรือ 2.) กําหนดให๎มีการฝึกสมาธิกํอนวาดลายไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ในอดีตชํางเขียนลายไทยที่เป็นพระได๎อาศัยและสร๎างงานลายไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน              
หลายร๎อยปี ดังนั้นควรมีวัตถุประสงค์ในการสอนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และสามารถอธิบายถึงที่มา               
ของประวัติศาสตร์การเขียนลายไทยหรือไมํ อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ลายไทยเป็นงานที่มีความหลากหลายทางด๎านรูปแบบทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นควร                  
กําหนดวัตถุประสงค์ให๎ผู๎เรียนสามารถเขียนได๎ทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีและจิตรกรรมไทย                      
รํวมสมัยได๎หรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            6. ควรให๎ผู๎เรียนสามารถอธิบายถึงคุณคําในงานศิลปะไทยได๎หรือไมํ อยํางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านเนื้อหาการสอน 
1. ในการสอนวาดลายไทย ทํานสอนลายใดให๎กับผู๎เรียนบ๎าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ลายไทยประเภทใดเหมาะกับการฝึกสมาธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนของทํานมีเนื้อหาอะไรบ๎าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย นอกจากการสอนทักษะปฏิบัติ เนื้อหาด๎านประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยมีสํวนชํวยสํงเสริมการวาดลายไทยให๎ดีขึ้นหรือไมํ และผลของการสอนเป็นอยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย ควรสอนให๎ผู๎เรียนได๎ซาบซึ้งกับความงามของศิลปะไทย
หรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสวิจารณ์งานศิลปะของ
เพ่ือนรํวมชั้น วําตัวงานมีความสมบูรณ์ละเอียดและมีสมาธิในการสร๎างงานหรือไมํ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสนําเสนองานหน๎าชั้น
เรียนหรือไมํ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ในการกําหนดเนื้อหา ได๎มีการสอบถามหรือให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน
หรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ทํานคิดวําควรนําการฝึกสมาธิ มาใช๎ในการสอนวาดภาพลายไทยหรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. เนื้อหาสมาธิประเภทใดควรนํามาใช๎ในการฝึกวาดลายไทย 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            
ด๎านกิจกรรมการสอน 
1. ขั้นตอนในการสอนวาดลายไทยควรเริ่มจากลายใด จึงจะสามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิและ
นําไปสูํการเขียนลายไทยได๎ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. กิจกรรมการสอนวาดลายไทยของทํานมีกี่แบบและมีวิธีการแบบใดบ๎าง    
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การใช๎สมาธิในการสอนวาดลายไทยควรเป็นเชํนใดระหวําง 1.) นํากิจกรรมลายไทยมาใช๎ในการ                 
ฝึกสมาธิ  2.) ฝึกสมาธิกํอนวาดลายไทย 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ลายไทยแบบโบราณกับลายไทยยุคปัจจุบันมีวิธีการสอนแตกตํางกันอยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ทํานคิดวําควรฝึกวาดลายไทยเป็นรายบุคคลหรือเรียนเป็นกลุํม 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จากข๎อที่ 5 การฝึกเป็นรายบุคคลหรือกลุํมมีผลตํอการวาดภาพหรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ถ๎าจะใช๎ลายไทยเพื่อฝึกสมาธิ ควรจะวาดซ้ําอยูํในลายเดียว หรือวาดลายที่หลากหลาย          
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย สามารถพัฒนาให๎เด็กมีพฤติกรรมและพัฒนาการในการเขียน               
งานลายไทยได๎ดีขึ้นหรือไมํ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. กิจกรรมการสอนวิธีใดบ๎าง ที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิระหวํางการวาดลายไทยได๎ดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ทํานมีปัญหาใดบ๎างระหวํางการสอนวาดลายไทย และทํานใช๎วิธีใดในการแก๎ปัญหาดังกลําว 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ทํานมีวิธีการจัดการห๎องเรียนอยํางไรระหวํางจัดกิจกรรมการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. การจัดห๎องเรียนมีผลตํอการมีสมาธิในการทํางานของนักเรียนหรือไมํ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. การจัดห๎องเรียนมีผลตํอประสิทธิภาพในการทํางานของนักเรียนหรือไมํ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. จากคําตอบดังกลําว ควรจัดห๎องเรียนอยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ทํานคิดวําการสอนลายไทยในระดับมัธยมศึกษา มีความจําเป็นต๎องเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎าน                  
ศิลปะไทยมาสอนหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ด๎านสื่อการสอน 
1. ทํานใช๎สื่อใดบ๎างในการสอนวาดภาพลายไทย และได๎ผลอยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทํานเห็นด๎วยกับการใช๎สื่อ Digital (ตย. เชํน คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, สื่อมัลติมีเดียร์)                            
มาใช๎ในการสอนวาดลายไทยหรือไมํ  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สื่อการสอนที่ทําให๎เกิดสมาธิควรใช๎ลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สื่อการสอนลายไทยควรมีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู๎เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สื่อการสอนลายไทยสําหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต๎น ควรมีรูปแบบและวิธีการทําท่ีงําย ไมํ
สลับซับซ๎อน เพ่ือให๎เด็กเกิดความรู๎สึกอยากเรียนและไมํท๎อใจในการเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ทํานคิดวําสื่อการสอนจากสถานที่จริงจะสามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจและมีสมาธิ                  
ในการเขียนลายไทยเพ่ิมขึ้นหรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ทํานมีความคิดเห็นอยํางไรกับการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การเขียนลายไทย โดยใช๎สื่อการสอน                        
ที่เป็นศิลปวัตถุหรือโบราณสถานจริงหรือไมํ อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ทํานมีวิธีการจัดห๎องเรียนศิลปะไทยอยํางไร  ให๎ผู๎เรียนเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ด๎านการประเมินผลการสอน 
1. ทํานคิดวําควรมีเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนลายไทยด๎านใดบ๎าง (ในวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู๎สามารถทําได๎ 3 วิธีคือ การประเมินด๎านพุทธิพิสัย(พฤติกรรมการคิด) จิตพิสัย(พฤติกรรมด๎าน
จิตใจ, ความซาบซึ้ง, ทัศนคติ) และทักษะพิสัย(พัฒนาการการเคลื่อนไหว, การปฏิบัติงาน)            
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทํานมีวิธีในการประเมินพฤติกรรมด๎านจิตพิสัย (พฤติกรรมด๎านจิตใจ, ทัศนคติ , ความมีสมาธิ, 
ความสงบในการทํางาน) อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในการประเมินผลการสอน ผู๎เรียนที่มีความสงบในการทํางาน มีสมาธิ สํวนมากจะเป็นผู๎ที่มี
พัฒนาการในการวาดลายไทยที่ดีด๎วยหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จากข๎อ 3  ควรนําเอาสมาธิในการทํางานมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินด๎วยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ในการประเมินผลการสอน ผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมด๎านจิตพิสัยที่ดีนั้น สํวนมากจะเป็นผู๎ที่มี             
พัฒนาการในการวาดลายไทยที่ดีด๎วยหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จากข๎อ 5 จิตพิสัยที่ดีต๎องนํามาเป็นคะแนนในการเรียนลายไทยด๎วยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ในการประเมินการเรียนลายไทย ควรประเมินทั้งกํอน ระหวําง และหลังการเรียนการสอน                
หรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ในการประเมินผลการเรียนลายไทยด๎านทักษะพิสัย ทํานให๎ความสําคัญกับการวัดกระบวนการ              
ในการปฏิบัติงาน(Process) หรือผลผลิตของงาน(Product) มากหรือน๎อยตํางกันอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. วิชาลายไทยเป็นวิชาที่เน๎นด๎านทักษะปฏิบัติ ทํานได๎ให๎ความสําคัญกับการประเมินผลด๎าน 
ทฤษฏีหรือไมํ อยํางไร            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย 
สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 .….…………………………………………………………………………………………………………………………..          
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 .….…………………………………………………………………………………………………………………………..          
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 

(สําหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย) 
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แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 
      (ส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย) 

 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในด๎านการถํายทอด 
 
ผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นของการสังเกต เป็น 2 ประการคือ 
    
1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสังเกต  2. เนื้อหาการสังเกต ประกอบด๎วย แผนการสอน, องค์ประกอบ
การสอน, ความพร๎อมของการถํายทอด, การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม 
 
           1. ความพร๎อมของการถํายทอด                
                1.1 ผู๎ถํายทอด 
                           1.1.1 แผนการสอน 
                           1.1.2 บุคลิกภาพ 
                           1.1.3 สื่อการสอน 
                           1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 
                1.2 ผู๎รับการถํายทอด 
                           1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
                           1.2.2 ความสนใจในการเรียน 
                      1.3 สถานที่ในการถํายทอด 
                           1.3.1 สภาพทั่วไป 
                                          - ขนาด 
                                          - พ้ืนผนัง 
                                          - สัดสํวนในชั้นเรียน 
                                          - การแสดงงานในชั้นเรียน 
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                2. กระบวนการถํายทอด                
                         2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน 
                         2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 
                               2.2.1 เทคนิควิธีสอน 
                               2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอน 
                       2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
                         2.3 ขั้นสรุปและวัดผล 
                3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 
                4. การแสดงออกของผู๎เรียน 
                5. อ่ืนๆ 
                   (เชํนการกระตุ๎นเด็ก ให๎รางวัล, ทัศนคติของผู๎เรียนและผู๎สอน เป็นต๎น) 
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แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 
(ส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย) 

            
            เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ 
ด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ชื่อสถานที่ที่สังเกตการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันที่……………..เดือน……………………………….พ.ศ .………………………………………………………… 
ชื่อผู๎ถูกสังเกต……………………………………………ชื่อผู๎สังเกต……………………………………………… 
เวลาเริ่มต๎นสังเกต…………………………………น.     สังเกตถึงเวลา…………………………น. 
 
1. ความพร๎อมของการถํายทอด 
1.1 ผู๎ถํายทอด 
              1.1.1 แผนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.2 บุคลิกภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.3 สื่อการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           1.2 ผู๎รับการถํายทอด 
              1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.2.2 ความสนใจในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            1.3 สถานที่ในการถํายทอด 
              1.3.1 สภาพทั่วไป          
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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        - ขนาด 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….            
       - พ้ืนผนัง 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….    
        - สัดสํวนในชั้นเรียน 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
       - การแสดงงานในชั้นเรียน 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       2. กระบวนการถํายทอด                
       2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………                   
       2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………                               
                 2.2.1 เทคนิควิธีสอน 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………                             
                 2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอน 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………                            
                 2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………                       
       2.3 ขั้นสรุปและวัดผล 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
      3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………             
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
      4. การแสดงออกของผู๎เรียน 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………             
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
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       5. อ่ืนๆ 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………             
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
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ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

(สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
     (ส าหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
         แบบสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 

    กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น                     
ใช๎คูํกับแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

      
    ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

             
            ตอนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย ในระดับมัธยมศึกษา  
           ตอนต๎น ในด๎านตํางๆดังนี้ 

                     1. ด๎านวัตถุประสงค์การสอน 
                     2. ด๎านเนื้อหาการสอน 
                     3. ด๎านกิจกรรมการสอน 
                     4. ด๎านสื่อการสอน 
                     5. ด๎านการวัดประเมินผล 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย 
           ในระดับมัธยมศึกษา  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับส าหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  

              โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชํอง       หน๎าข๎อความหรือกรอกข๎อความในชํองวํางที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทํานมากที่สุด 

 
ตอนที่ 1   ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 

  ชาย      หญิง 
    2. อายุ 

                            20 – 30 ปี                              31 – 40 ปี 
                                                        41 – 50 ปี                              51 – 60 ปี 
                                                    61 ปี ขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
                                        ปริญญาบัณฑิต                                
                                        ปริญญามหาบัณฑิต, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
4. สาขาที่ทํานสําเร็จการศึกษา 
                ศิลปศึกษา ศิลปกรรม 
                อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
5. ประสบการณ์ในการสอนศิลปะ 
                                       6 – 10 ปี                                11 – 15 ปี 
                                           16 – 20 ปี                               21 – 25 ปี 
                                                26 – 30 ปีขึ้นไป 
6. ปัจจุบันทํานรับผิดชอบการสอนวิชาใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
 รายวิชาด๎านศิลปะไทยที่ทํานสอน 
 อ่ืนๆโปรดระบุ……………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนลายไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 
ความคิดเห็นทั่วไปของครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 
1.  ในความคิดของทําน ลายไทยมีความสําคัญอยํางไรตํอวัยมัธยม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ในมุมมองของทําน ลายไทยสามารถพัฒนาคนได๎อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ลายไทยมีประโยชน์ตํอเด็กมัธยมด๎านใดบ๎าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  (เนื่องจากลายไทยและจิตรกรรมไทยเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ละเอียดอํอน) ดังนั้น ทํานคิดวําลาย
ไทยทําให๎เด็กระดับชั้นมัธยมเกิดสมาธิได๎หรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  สมาธิมีผลตํอการฝึกวาดภาพของนักเรียนอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ฝึกนักเรียนวาดลายไทยอยํางไรถึงจะเกิดสมาธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านการกําหนดวัตถุประสงค์การสอน 
1. ในการสอนวาดลายไทย ทํานได๎ตั้งจุดประสงค์การสอนไว๎อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. วัตถุประสงค์การสอนวาดลายไทยในระดับมัธยมศึกษา จะสามารถนําเรื่องสมาธิเข๎ามาใช๎ในการฝึก
วาดลายไทยได๎อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ในการกําหนดวัตถุประสงค์การสอนลายไทยสําหรับเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาควรเป็นเชํนใด 
ระหวําง 1.) กําหนดให๎นํากิจกรรมลายไทยมาใช๎ในการฝึกสมาธิ หรือ 2.) ฝึกสมาธิกํอนวาดลายไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ในอดีตชํางเขียนลายไทยที่เป็นพระได๎อาศัยและสร๎างงานลายไทยอยูํในวัดมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานหลายร๎อยปี ดังนั้นควรให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได๎เรียนรู๎และสามารถอธิบายถึงที่มา
ของประวัติศาสตร์การเขียนลายไทยหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ลายไทยเป็นงานที่มีความหลากหลายทางด๎านรูปแบบทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นควรกําหนด
วัตถุประสงค์ให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถเขียนได๎ทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีและจิตรกรรม
ไทยรํวมสมัยได๎หรือไมํ อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ลายไทยเป็นงานที่มีคุณคํา กลํอมเกลาพัฒนาจิตใจมีความอํอนโยน ดังนั้นควรให๎นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาสามารถอธิบายถึงคุณคําในงานศิลปะไทยได๎หรือไมํ อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ด๎านเนื้อหาการสอน 
1. ในการสอนวาดลายไทย ทํานสอนลายใดให๎กับผู๎เรียนบ๎าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ลายไทยประเภทใดเหมาะกับการฝึกสมาธิให๎เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนของทํานมีเนื้อหาอะไรบ๎าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย นอกจากการสอนทักษะปฏิบัติ เนื้อหาด๎านประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยมีสํวนชํวยสํงเสริมการวาดลายไทยให๎ดีขึ้นหรือไมํ และผลของการสอนเป็นอยํางไร            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย ควรสอนให๎ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได๎ซาบซึ้งกับ
ความงามของศิลปะไทยหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย ควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎มีโอกาสวิจารณ์งานศิลปะของ
เพ่ือนรํวมชั้น วําตัวงานมีความสมบูรณ์ละเอียดและมีสมาธิในการสร๎างงานหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ในการกําหนดเนื้อหาการสอนลายไทย ควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎มีโอกาสนําเสนองานหน๎าชั้น
เรียนหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ในการกําหนดเนื้อหา ได๎มีการสอบถามหรือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน
หรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ทํานคิดวําควรนําการฝึกสมาธิ มาใช๎ในการสอนวาดภาพลายไทยให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎นหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. เนื้อหาสมาธิประเภทใดควรนํามาใช๎ในการฝึกวาดลายไทยให๎เด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านกิจกรรมการสอน 
1. ขั้นตอนในการสอนวาดลายไทยควรเริ่มจากลายใด จึงจะสามารถพัฒนาให๎นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาเกิดสมาธิและนําไปสูํการเขียนลายไทยได๎ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. กิจกรรมการสอนวาดลายไทยของทํานมีกี่แบบและมีวิธีการแบบใดบ๎าง    
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. การใช๎สมาธิในการสอนวาดลายไทย ควรเป็นเชํนใดระหวําง 1.) นํากิจกรรมลายไทยมาใช๎ใน               
การฝึกสมาธิ หรือ 2.) ฝึกสมาธิกํอนวาดลายไทย             
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ลายไทยแบบโบราณกับลายไทยยุคปัจจุบันมีวิธีการสอนแตกตํางกันอยํางไร             
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทํานคิดวําควรฝึกวาดลายไทยเป็นรายบุคคลหรือเรียนเป็นกลุํม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ถ๎าจะใช๎ลายไทยเพื่อฝึกสมาธิ ควรจะวาดซ้ําอยูํในลายเดียว หรือใช๎ลายที่หลากหลาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย สามารถพัฒนาให๎เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีพฤติกรรม
และพัฒนาการในการเขียนงานลายไทยได๎ดีขึ้นหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. กิจกรรมการสอนวิธีใดบ๎าง ที่ทําให๎นักเรียนเกิดสมาธิระหวํางการวาดลายไทยได๎ดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9. ทํานมีปัญหาใดบ๎างระหวํางการสอนวาดลายไทยในชั้นเรียน และทํานใช๎วิธีใดในการแก๎ปัญหา
ดังกลําว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10. ทํานมีวิธีการจัดการห๎องเรียนอยํางไรระหวํางจัดกิจกรรมการสอน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. การจัดห๎องเรียนมีผลตํอการมีสมาธิในการทํางานของนักเรียนหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ทํานคิดวําการจัดกิจกรรมวาดลายไทยนอกห๎องเรียนจะทําให๎เด็กระดับมัธยมสนใจและเกิด               
สมาธิในการวาดลายไทยได๎ดีกวําในชั้นเรียนหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. จากคําตอบดังกลําว ควรจัดห๎องเรียนอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ทํานคิดวําการสอนลายไทยในระดับมัธยมศึกษา มีความจําเป็นต๎องเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎าน                   
ศิลปะไทยมาสอนหรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านสื่อการสอน 
1. ทํานใช๎สื่อใดในการสอนวาดภาพลายไทย และได๎ผลอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทํานเห็นด๎วยกับการใช๎สื่อDigital(ตย. เชํน คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, สื่อมัลติมีเดียร์) มาใช๎ใน 
การสอนวาดลายไทยหรือไมํ โปรดวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสียมาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สื่อการสอนที่ทําให๎เด็กมัธยมเกิดสมาธิควรใช๎ลักษณะใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สื่อการสอนลายไทยควรมีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษา            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สื่อการสอนลายไทยสําหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต๎น ควรมีรูปแบบและวิธีการทําท่ีงําย ไมํ
สลับซับซ๎อน เพ่ือให๎เด็กเกิดความรู๎สึกอยากเรียนและไมํท๎อใจในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ทํานคิดวําสื่อการสอนจากสถานที่จริงจะสามารถพัฒนาให๎นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเกิดความ
สนใจและมีสมาธิในการเขียนลายไทยเพ่ิมข้ึนหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ทํานมีความคิดเห็นอยํางไรกับการให๎ผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาได๎เรียนรู๎การเขียนลายไทย โดยใช๎
สื่อการสอนที่เป็นศิลปวัตถุหรือโบราณสถานจริงหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ทํานมีวิธีการจัดห๎องเรียนศิลปะไทยอยํางไร ให๎ผู๎เรียนเกิดประสิทธิภาในการทํางาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านการประเมินผลการสอน 
1. ทํานคิดวําในระดับมัธยมศึกษาควรมีเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนลายไทยด๎านใดบ๎าง (ใน
วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎สามารถทําได๎ 3 วิธีคือ การประเมินด๎านพุทธิพิสัย(พฤติกรรมการคิด)                   
จิตพิสัย(พฤติกรรมด๎านจิตใจ, ความซาบซึ้ง, ทัศนคติ) และทักษะพิสัย(พัฒนาการการเคลื่อนไหว,    
การปฏิบัติงาน)           
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทํานมีวิธีในการประเมินพฤติกรรมด๎านจิตพิสัย (พฤติกรรมด๎านจิตใจ, ทัศนคติ , ความมีสมาธิ, 
ความสงบในการทํางาน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในการประเมินผลการสอน เด็กนักเรียนที่มีความสงบในการทํางาน มีสมาธิ สํวนมากจะเป็นผู๎                  
ที่มีพัฒนาการในการวาดลายไทยที่ดีด๎วยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จากข๎อ 3 ควรนําเอาสมาธิในการทํางานมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินด๎วยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ในการประเมินผลการสอน เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมด๎านจิตพิสัยที่ดี สํวนมากจะเป็นผู๎ที่มี
พัฒนาการในการวาดลายไทยที่ดีด๎วยหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จากข๎อ 5 จิตพิสัยที่ดีต๎องนํามาเป็นคะแนนในการเรียนลายไทยด๎วยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ในการประเมินการเรียนลายไทย ควรประเมินทั้งกํอน ระหวําง และหลังการเรียนการสอน                 
หรือไมํ อยํางไร           
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ในการประเมินผลการเรียนลายไทยด๎านทักษะ ทํานให๎ความสําคัญด๎านกระบวนการทํางาน
(Process )กับผลผลิตของของงาน(Product) มากหรือน๎อยแตกตํางกันอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. วิชาลายไทยเป็นวิชาที่เน๎นด๎านทักษะปฏิบัติ ทํานได๎ให๎ความสําคัญกับการประเมินผลด๎านทฤษฏี
หรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทยสําหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 

(สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) 
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 แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 
(ส าหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

 
            เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วย              
หลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในด๎านการถํายทอด 
ผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นของการสังเกต เป็น 3 ประการคือ 
   1. ความพร๎อมของการถํายทอด                
           1.1 ผู๎ถํายทอด 
                           1.1.1 แผนการสอน 
                           1.1.2 บุคลิกภาพ 
                           1.1.3 สื่อการสอน 
                           1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 
           1.2 ผู๎รับการถํายทอด 
                           1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
                           1.2.2 ความสนใจในการเรียน 
           1.3 สถานที่ในการถํายทอด 
                           1.3.1 สภาพทั่วไป 
                                          - ขนาด 
                                          - พ้ืนผนัง 
                                          - สัดสํวนในชั้นเรียน 
                                          - การแสดงงานในชั้นเรียน 
   2. กระบวนการถํายทอด                
           2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน 
           2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 
                           2.2.1 เทคนิควิธีสอน 
                           2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอน 
                  2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
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           2.3 ขั้นสรุปและวัดผล 
   3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 
   4. การแสดงออกของผู๎เรียน 
   5. อ่ืนๆ (เชํนการกระตุ๎นเด็ก ให๎รางวัล, ทัศนคติของผู๎เรียนและผู๎สอน เป็นต๎น 
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แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 
(ส าหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิ  ด๎วยหลักกายา
นุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ชื่อสถานที่ที่สังเกตการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันที่……………..เดือน……………………………….พ.ศ .………………………………………………………… 
ชื่อผู๎ถูกสังเกต……………………………………………ชื่อผู๎สังเกต……………………………………………… 
เวลาเริ่มต๎นสังเกต…………………………………น.     สังเกตถึงเวลา…………………………น. 
 
1. ความพร๎อมของการถํายทอด 
1.1 ผู๎ถํายทอด 
              1.1.1 แผนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.2 บุคลิกภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.3 สื่อการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ผู๎รับการถํายทอด 
              1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.2.2 ความสนใจในการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 สถานที่ในการถํายทอด 
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          1.3.1 สภาพทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         - ขนาด          
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
        - พ้ืนผนัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
        - สัดสํวนในชั้นเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
       - การแสดงงานในชั้นเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กระบวนการถํายทอด                
2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                   
2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                               
             2.2.1 เทคนิควิธีสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                             
             2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                            
             2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                       
2.3 ขั้นสรุปและวัดผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
          
3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………             
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4. การแสดงออกของผู๎เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
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……………………………………………………………………………………………………………………………………      
5. อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………             
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
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ภาคผนวก ฌ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

(สําหรับศิลปินที่ทํางานศิลปะไทย) 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับศิลปินที่ท างานศิลปะไทย) 

                                     
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
    ค าชี้แจง  
         แบบสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของศิลปินที่ทํางานศิลปะไทย                
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 

    กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
    ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย ในระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต๎น ในด๎านตํางๆดังนี้ 

                     1. ด๎านวิธีการทํางาน 
                     2. ด๎านการนําสมาธิมาใช๎ในการทํางาน 
                     3. ด๎านการถํายทอดความรู๎ในการทํางาน 
                      

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับการสอนวาดลายไทย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับศิลปินที่ท างานศิลปะไทย) 

 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  

              โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชํอง       หน๎าข๎อความหรือกรอกข๎อความในชํองวํางที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทํานมากที่สุด 

 
ตอนที่ 1   ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 

  ชาย      หญิง 
    2. อายุ 

                            20 – 30 ปี                               31 – 40 ปี 
                                                        41 – 50 ปี                               51 – 60 ปี 
                                            61 ปี ขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
                                       ต่ํากวําปริญญาบัณฑิต 
                                       ปริญญาบัณฑิต                                
                                       ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
4. สาขาที่ทํานสําเร็จการศึกษา 
                ศิลปศึกษา ศิลปกรรม 
                อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
5. ประสบการณ์ในการทํางานศิลปะไทย 
                                       6 – 10 ปี                                11 – 15 ปี 
                                           16 – 20 ปี                               21 – 25 ปี 
                                                26 – 30 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกวาดลายไทย  
 
ความคิดเห็นทั่วไปของศิลปินที่ทํางานศิลปะไทย 
1. ในความคิดของทําน ลายไทยมีความสําคัญอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในมุมมองของทําน ลายไทยสามารถพัฒนาคนได๎อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ลายไทยมีประโยชน์ตํอผู๎วาดอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. (เนื่องจากลายไทยและจิตรกรรมไทยเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ละเอียดอํอน) ดังนั้น ทํานคิดวําลาย
ไทยทําให๎เกิดสมาธิได๎หรือไมํ อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สมาธิมีความสําคัญกับลายไทยอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. การวาดลายไทยให๎เกิดสมาธิมีวิธีการฝึกอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ลายไทยรูปแบบใดที่ทําให๎เกิดสมาธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านวิธีการทํางาน 
1. งานศิลปะไทยหลักๆที่ทํานสร๎างเป็นอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ทํานมีวิธีการทํางานศิลปะไทยอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ทํานมีปรัชญาในการทํางานศิลปะไทยอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ทํานใช๎อุปกรณ์ใดในการทํางานศิลปะไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ทํานมีวิธีสร๎างแรงบันดาลใจ หรือการคิดรูปแบบของงานอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. ทํานมีวิธีการวางแผนการจัดเวลาอยํางไรในการทํางานศิลปะไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ทํานมีวิธีการในการพัฒนางานศิลปะไทยให๎เกิดเอกลักษณ์เป็นของตนเองอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. ทํานได๎สวดมนต์หรือนั่งสมาธิในชีวิตประจําวันหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. ทํานมีวิธีการดํารงชีวิตอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. การดํารงชีวิตกับการทํางานของทํานสอดคล๎องกันหรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. การจัดสิ่งแวดล๎อมมีความสําคัญหรือไมํตํอการสร๎างผลงานจิตรกรรมไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. ทํานมีวิธีการจัดสภาพแวดล๎อมในการทํางานอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ด๎านการนําสมาธิมาใช๎ในการทํางาน 
1. สมาธิมีผลตํอการวาดภาพของทํานหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในการวาดลายไทยของทําน จําเป็นต๎องใช๎สมาธิหรือไมํ อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ถ๎าไมํมีสมาธิในการทํางาน ทํานสามารถวาดลายไทยได๎หรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ถ๎าทํานต๎องใช๎สมาธิในการวาดลายไทย ทํานมีวิธีการในการนําสมาธิมาใช๎ในการวาดอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            5. ทํานกําหนดสมาธิกํอนการวาดภาพลายไทยหรือไมํ และใช๎สมาธิตามหลักพระพระพุทธศาสนาข๎อใด
ในการทํางาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
6. การใช๎สมาธิในการวาดลายไทย ควรเป็นเชํนใดระหวําง  1.) นําลายไทยมาใช๎ในการสร๎างสมาธิ 
หรือ 2.) ฝึกสมาธิกํอนวาดลายไทย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
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7. ทํานมีวิธีการทําสมาธิอยํางไรกํอนการวาดลายไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ระหวํางการทํางาน ทํานได๎พิจารณากายและมือระหวํางการเขียนหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. การวาดลายไทย ควรเริ่มวาดจากลายใด จึงจะสามารถพัฒนาตนเองให๎เกิดสมาธิที่ดีขึ้นได๎ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านการถํายทอดความรู๎ในการทํางาน 
1. ทํานใช๎สื่อหรือเทคนิคใดในการสอนวาดภาพลายไทย และได๎ผลอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในกรณีที่ไมํเคยสอนวาดลายไทย ถ๎าทํานจะต๎องสอน ทํานจะสอนอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทํานคิดวําการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ควรจัดอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ถ๎าทํานจะต๎องสอนวาดลายไทย การสอนประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนั้นมีความสําคัญหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. การสอนศิลปะไทย ควรสอนให๎ผู๎เรียนสามารถอธิบายถึงคุณคําในงานศิลปะไทยได๎หรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            7. (ลายไทยเป็นงานที่มีความหลากหลายทางด๎านรูปแบบทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ถ๎าทํานจะต๎องสอน
วาดลายไทยให๎เด็กระดับชั้นมัธยม ควรจะสอนให๎นักเรียนสามารถเขียนได๎ทั้งงานจิตรกรรมไทย
ประเพณีและจิตรกรรมไทยรํวมสมัยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย 
สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 .……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 .……………………………………………………………………………………………………………………………..               
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ญ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

(สําหรับพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน) 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับพระภิกษุผู้สอนกรรมฐาน) 

                         
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
         แบบสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 

    กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต๎น                
แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

     
    ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย ในระดับมัธยมศึกษา  
           ตอนต๎น ในด๎านตํางๆดังนี้ 

                     1. ด๎านวัตถุประสงค์การสอน 
                     2. ด๎านเนื้อหาการสอน 
                     3. ด๎านกิจกรรมการสอน 
                     4. ด๎านสื่อการสอน 
                     5. ด๎านการวัดประเมินผล 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับรูปแบบสอนวาดลายไทย 
           ในระดับมัธยมศึกษา  
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 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
(ส าหรับพระภิกษุผู้สอนกรรมฐาน) 

 
            เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
           ค าชี้แจง  

              โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชํอง       หน๎าข๎อความหรือกรอกข๎อความในชํองวํางที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทํานมากที่สุด 

 
ตอนที่ 1   ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

    1. อายุ 
                              20 – 30 ปี                             31 – 40 ปี 
                                                          41 – 50 ปี                             51 – 60 ปี 
                                             61 ปี ขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา 
                                       ปริญญาบัณฑิต                                
                                       ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
3. สาขาที่ทํานสําเร็จการศึกษา 
                พุทธศาสตรบัณฑิต 
                อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
4. ประสบการณ์ในการสอนสมาธิ 
                                        6 – 10 ปี                              11 – 15 ปี 
                                            16 – 20 ปี                             21 – 25 ปี 
                                                 26 – 30 ปีขึ้นไป 
5. ปัจจุบันทํานรับผิดชอบการสอนวิชาใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
 วิชาการฝึกกรรมฐาน 
 อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสอนกายานุปัสสนา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 
ความคิดเห็นทั่วไปของพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน 
1. กายานุปัสสนาในความหมายของทํานมีความสําคัญอยํางไรบ๎าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ศิลปะจําเป็นต๎องใช๎สมาธิในการทํางานหรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ลายไทยต๎องใช๎สมาธิหรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ศิลปะท่ัวไปกับลายไทย ในมุมมองของทํานคิดวําตํางกันอยํางไร และสิ่งไหนจําเป็นต๎องใช๎                 
สมาธิมากกวํากัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การลากเส๎นในมุมมองของทํานคือการทําสมาธิหรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. เส๎นในลักษณะใดในความคิดของทําน ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านการกําหนดวัตถุประสงค์การสอน 
1. การสอนสมาธิ ทํานกําหนดวัตถุประสงค์การสอนสมาธิอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ถ๎าจะต๎องสอนลายไทย ในการกําหนดวัตถุประสงค์การนําสมาธิในการทํางานลายไทย ควร
กําหนดการสอนด๎วยวิธีใด ระหวําง 1.) กําหนดให๎มีการนํากิจกรรมลายไทยมาใช๎ในการฝึกสมาธิ                        
2.) กําหนดให๎มีการฝึกสมาธิกํอนการวาดลายไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ด๎านเนื้อหาการสอน 
1. ทํานมีวิธีการในการฝึกสมาธิให๎กับผู๎เรียนอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในการกําหนดเนื้อหา ได๎มีการสอบถามหรือให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน
หรือไมํ อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ถ๎าจะต๎องสอนลายไทย ทํานคิดวําควรนําการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา (ฝึกพิจารณาตามรู๎
การเคลื่อนไหวของรํางกาย มือ, ใจ) มาใช๎ในการสอนวาดลายไทยหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เนื้อหาสมาธิประเภทใดควรนํามาใช๎ในการฝึกลายไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านกิจกรรมการสอน 
1. ทํานใช๎กิจกรรมใดบ๎าง ในการฝึกผู๎เรียนทําสมาธิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทํานมักจะประสบปัญหาในการสอนสมาธิหรือไมํ และทํานใช๎วิธีใดในการแก๎ปัญหาดังกลําว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ศิลปะสามารถเชื่อมโยงกับการทํากรรมฐานได๎หรือไมํ             
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทํานคิดวําวิธีการสอนแบบใด ที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดสมาธิในระหวํางการทํางานได๎ดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การใช๎สมาธิในการสอนควรเป็นเชํนใด ระหวําง 1. ฝึกสมาธิกํอนการทํางาน 2. นําการทํางาน               
มาใช๎ในการฝึกสมาธิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ทํานมีวิธีการจัดการห๎องเรียนอยํางไรระหวํางจัดกิจกรรมการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านสื่อการสอน 
1. ทํานใช๎สื่อใดในการสอนสมาธิ และได๎ผลอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนของทํานมีอะไรบ๎าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สื่อรูปแบบใด ที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ และมีสมาธิระหวํางการทํางาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            4. ทํานคิดวําสื่อการสอนที่ดี ในการดึงดูดความสนใจของผู๎เรียนควรมีความหลากหลาย เพ่ือดึง                  
ดูดความสนใจของผู๎เรียน หรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ทํานเห็นด๎วยกับการใช๎สื่อ Digital(เชํน อินเตอร์เน็ต, สื่อมัลติมีเดียร์, วีดีโอ) ในการสอนศิลปะ
หรือไมํ โปรดวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสียมาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ถ๎าจะต๎องสอนลายไทย ทํานเห็นด๎วยกับการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทักษะการวาด โดยใช๎สื่อการ               
สอนจากสถานที่จริงหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ถ๎าจะต๎องสอนลายไทย ทํานคิดวําสื่อการสอนจากสถานที่จริงจะสามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิด               
ความสนใจและสมาธิในการเขียนวาดภาพเพ่ิมขึ้นหรือไมํ อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด๎านการประเมินผลการสอน 

            1. ทํานประเมินผลการสอนสมาธิอยํางไร            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทํานมีวิธีในการประเมินพฤติกรรมด๎านจิตพิสัย (พฤติกรรมด๎านจิตใจ, ทัศนคติ , ความมีสมาธิ, 
ความสงบในการทํางาน) อยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ถ๎าจะต๎องสอนลายไทย ทํานคิดวําผู๎ที่มีความสงบในการทํางาน มีสมาธิ จะเป็นผู๎ที่มีพัฒนาการใน
การวาดที่ดีด๎วยหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จากข๎อ 3 ควรนําเอาสมาธิในการทํางานมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินด๎วยหรือไมํ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
5. ถ๎าจะต๎องให๎คะแนนวิชาลายไทย จิตพิสัยที่ดีต๎องนํามาเป็นคะแนนในการเรียนลายไทยด๎ายหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ในการประเมินการเรียน ควรประเมินทั้งกํอน ระหวําง และหลังการเรียนการสอนหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่3  ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับการนําหลักกายานุปัสสนา มาใช๎กับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 

(สําหรับพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐาน) 
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แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 
       (ส าหรับพระภิกษุผู้สอนกรรมฐาน) 

 
          เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนสมาธิ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ในด๎านการถํายทอด 
 
ผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นของการสังเกต เป็น 3 ประการคือ 
   1. ความพร๎อมของการถํายทอด                
                       1.1 ผู๎ถํายทอด 
                                       1.1.1 แผนการสอนสมาธิ 
                                       1.1.2 บุคลิกภาพ 
                                       1.1.3 สื่อการสอน 
                                       1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 
                       1.2 ผู๎รับการถํายทอด 
                                       1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การฝึกสมาธิ 
                                       1.2.2 ความสนใจในการเรียนสมาธิ 
                       1.3 สถานที่ในการถํายทอด 
                                       1.3.1 สภาพทั่วไป 

                                          - ขนาด 
                                          - พ้ืนผนัง 
                                          - สัดสํวนในชั้นเรียน 
               2. กระบวนการถํายทอด                
                         2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนกํอนการนั่งสมาธิ 
                         2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 
                               2.2.1 เทคนิควิธีสอน 
                               2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอนสมาธิ 
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                       2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
                         2.3 ขั้นสรุปและวัดผล 
                3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน) 
                4. การแสดงออกของผู๎เรียน 
                5. อ่ืนๆ 
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แบบสังเกตกิจกรรมการสอน 
      (ส าหรับพระภิกษุผู้สอนกรรมฐาน) 

 
            การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึก             
สมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ชื่อสถานที่ที่สังเกตการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันที่……………..เดือน……………………………….พ.ศ .………………………………………………………… 
ชื่อผู๎ถูกสังเกต……………………………………………ชื่อผู๎สังเกต……………………………………………… 
เวลาเริ่มต๎นสังเกต…………………………………น.     สังเกตถึงเวลา…………………………น. 
 
1. ความพร๎อมของการถํายทอด 
1.1 ผู๎ถํายทอด 
              1.1.1 แผนการสอนสมาธิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.2 บุคลิกภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.3 สื่อการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.4 อุปกรณ์การเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ผู๎รับการถํายทอด 
              1.2.1 การเตรียมอุปกรณ์การเรียนสมาธิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.2.2 ความสนใจในการเรียนสมาธิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 สถานที่ในการถํายทอด 
              1.3.1 สภาพทั่วไป          
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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         - ขนาด           
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
         - พ้ืนผนัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
 
         - สัดสํวนในชั้นเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                                         
         - การฝึกสมาธิในชั้นเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กระบวนการถํายทอด               
2.1 ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนกํอนการนั่งสมาธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                  
2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ดําเนินการสอน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                               
               2.2.1 เทคนิควิธีสอนสมาธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                             
               2.2.2 การจัดกิจกรรมการสอนสมาธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                            
               2.2.3 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………                       
2.3 ขั้นสรุปและวัดผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
  
3. การบรรยายการถํายทอด (บรรยากาศของความเข๎าใจระหวํางพระภิกษุผู๎สอนกรรมฐานกับผู๎เรียน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………             
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
4. การแสดงออกของผู๎เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………             
……………………………………………………………………………………………………………………………………      



 

 

283 

……………………………………………………………………………………………………………………………………      
5. อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………             
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
……………………………………………………………………………………………………………………………………      
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
            เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
แบบสังเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จากการสอนวาดภาพ
ลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา 
 
ผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นของการสังเกต เป็น 3 ประการคือ 
   1. การแสดงออกของผู๎เรียน 
      1.1 การแสดงออกระหวํางการเรียนการสอน 
      1.2 การแสดงออกระหวํางการทํางาน 
               2. การมีสมาธิ 
                  2.1 การมีสมาธิระหวํางการเรียน 
                  2.2 การมีสมาธิระหวํางการทํางาน 
               3. พัฒนาการด๎านการวาดลายไทย 
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       แบบสังเกตนี้ใช๎สังเกตผู๎เรียนในระหวํางการทดลอง เมื่อสังเกตแล๎วให๎ขีดเส๎นลงชํองที่บอกระดับ

พฤติกรรม 

พฤติกรรม ครั้งที่ 
 

ข๎อมูลจากการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน                                
วาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 

1. มีความแจํมใสเบิกบานขณะ

ทํากิจกรรม 

1  

2  

3  

4  

2. ทุํมเทให๎งานอยํางเต็มที่ 1  

2  

3  

4  

3. มีสติและสมาธิจดจํออยูํกับ

งานตลอดเวลา 

1  

2  

3  

4  

4. ในขณะทํากิจกรรม ไมํสนใจ

สิ่งเร๎าภายนอก 

1  

2  

3  

4  

5. ขณะทํางาน ไมํพูดคุยเรื่อง

อ่ืนระหวํางการทํางาน 

1  

2  
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3  

4  

6. ใช๎เวลาอยูํกับกิจกรรมได๎นาน

โดยไมํบํน 

1  

2  

3  

4  

7. ทํางานจนเสร็จสมบูรณ์อยําง

ตั้งใจและมีคุณภาพ 

1  

2  

3  

4  

8. มีความรอบคอบในการ

ทํางานและตรวจสอบ

ข๎อบกพรํองกํอนสํงงาน 

1  

2  

3  

4  

 

ข๎อคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฐ 
แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียน 
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แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียน 
 
เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นที่มีตํอการสอนวาด
ภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา 
 
แบํงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

           
         ตอนที่ 1 แบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จากการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา  
มีลักษณะปลายเปิด (Open end)  

 
        ตอนที่ 2  แบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จากการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา มีลักษณะ
แบบมาตรสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 
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ชื่อสถานที่ในการสอบถามนักเรียน                            
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันที่……………..เดือน……………………………….พ.ศ .………………………………………………………… 
ชื่อผู๎วิจัย………………………………………………………………………………………………………………. 
เวลาเริ่มต๎นสอบถาม…………………………………น.     สอบถามถึงเวลา…………………………น. 
 
1. ด๎านความพึงพอใจในการเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………             
2. ข๎อดีข๎อเสียของกิจกรรมการเรียนลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………             
3. กิจกรรมวาดลายไทยที่ผู๎เรียนพึงพอใจที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………             
4. ชุดกิจกรรมวาดลายไทยสามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่ดีข้ึนหรือไมํ เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………             
5. การสอนวาดลายไทยทั่วไปโดยไมํมีการฝึกสมาธิตามหลักกายานุปัสสนา จะสามารถฝึกให๎ผู๎เรียน
สามารถวาดลายไทยได๎ดีหรือไมํ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………             
6. ความคิดเห็นของผู๎เรียนในด๎านประโยชน์ของกิจกรรมวาดลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………             
7. ความคิดเห็นของผู๎เรียนในด๎านการพัฒนารูปแบบการสอนเพิ่มเติมและกิจกรรมที่ควรได๎รับการ
ปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติของผู๎เรียน (Rating Scale) 
         แบบสอบถามนี้ใช๎สอบถามทัศนคติของผู๎เรียนจากการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรม

การฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา โดยแบํงระดับความพึงพอใจดังนี้  5 = มากที่สุด,  4 = มาก,                  

3 = ปานกลาง, 2 = พอใช๎, 1 = ควรปรับปรุง 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช๎ ควร
ปรับปรุง 

1. ผู๎สอนเตรียมการสอน เชํน แผน
บทเรียน และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

     

2. ผู๎สอนใช๎สื่อการสอนประกอบอยําง
เหมาะสม เชํน Power Point แผํนใส 

     

3. ผู๎สอนใช๎เทคนิคการสอนให๎ผู๎เรียน
เกิดความสนใจ เชํน ตัวอยําง, คําถาม 
และเปิดโอกาสให๎มีการซักถาม 

     

4. ผู๎สอนตอบคําถามผู๎เรียนได๎อยําง
ชัดเจนและตรงประเด็น  

     

5. ผู๎สอนมีความสามารถในการ
ถํายทอดความรู๎ให๎เข๎าใจ 

     

6. ผู๎สอนใช๎คําพูดอยํางเหมาะสม      
7. ผู๎เรียนทํางานอยํางมีความสุข      

8. ผู๎เรียนมีความรอบคอบในการ
ทํางาน 

     

9. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
วาดลายไทย 

     

10. ผู๎เรียนมีความสงบ มีสมาธิมาก
ยิ่งขึ้น 

     

ข๎อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 
แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียน 
 
            เรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการสอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลัก 
กายานุปัสสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น” 
 
ค าชี้แจง  
แบบประเมินมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลงานลายไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จากการ
สอนวาดภาพลายไทย โดยใช๎กิจกรรมการฝึกสมาธิด๎วยหลักกายานุปัสสนา 
 
ผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นของการประเมินผลงานดังนี้ 
    แบบประเมินผลงานกํอนการเรียนการสอนวาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา  
              1 ความสมบูรณ์ของผลงาน 
              2 ความถูกต๎องและสวยงามของผลงาน 
              3 การเก็บรายละเอียดของผลงาน 
              4 ความสะอาดของผลงาน 
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   เกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการวาดลายไทยที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ความสามารถ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
1. ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยมีความสมบูรณ์สวยงาม 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎สมบูรณ์แตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยเสร็จแตํไมํได๎เก็บรายละเอียด 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยใกล๎เสร็จและไมํได๎เก็บรายละเอียด 
1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํเสร็จ 

 
2. ความถูกต๎อง
สวยงามของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงามมาก 

4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องและสวยงาม 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎องเป็นสํวนมาก 

2 = พอใช๎ สามารถเขียนลายไทยได๎ถูกต๎อง ในบางจุดยังสามารถ
แก๎ไขได๎อีก 

1 = ระดับต่ํา เขียนลายไทยไมํถูกต๎องตามคําสั่งของผู๎สอน 

 
3. การเก็บ
รายละเอียดของ
ผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถเขียนลายไทยได๎อยํางละเอียดสมบูรณ์ 
4 = สูง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดแตํสามารถเพ่ิมเติมได๎อีก 

3 = ปานกลาง สามารถเขียนลายไทยได๎ละเอียดปานกลาง สามารถเก็บ
รายละเอียดได๎พอสมควร 

2 = พอใช๎ เขียนลายไทยได๎แตํยังเก็บรายละเอียดได๎น๎อย 

1 = ระดับต่ํา ยังไมํได๎เก็บรายละเอียดในการเขียนลายไทย 

 
4. ความสะอาด
ของผลงาน 

5 = สูงมาก สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดีมาก 

4 = สูง สามารถรักษาความสะอาดได๎อยํางดี 

3 = ปานกลาง สามารถรักษาความสะอาดได๎ปานกลาง 

2 = พอใช๎ สามารถรักษาความสะอาดได๎บ๎างแตํไมํมาก 

1 = ระดับต่ํา ไมํสามารถรักษาความสะอาดได๎ 
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แบบประเมินผลงานวาดลายไทย ตามหลักกายานุปัสสนา (รายบุคคล) 

 
คนที่ 

รายการประเมิน  
รวม 
(20) 

ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

(5) 

ความถูกต้อง
สวยงาม 

(5) 

การเก็บ
รายละเอียด 

(5) 

ความสะอาด
ของผลงาน 

(5) 

1.      
2.      

3.      

4.      
5.      

6.      

7.      
8.      

9.      

10.      
11.      

12.      
13.      

14.      

15.      
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ภาคผนวก ฒ 
ภาพการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้รูปแบบการสอนวาดภาพลายไทยตามหลักกายานุปัสสนา 
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การด าเนินการสอน 

ผู๎วิจัยทํากิจกรรมการนําเข๎าสูํบทเรียน                                  ผู๎วิจัยสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

 
ผู๎วิจัยสาธิตวธิีปฏิบัติงาน                                    ผู๎วิจยัให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวิจารณ์ผลงาน 
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การปฏิบัติงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม 
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การปฏิบัติงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม 
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ภาคผนวก ณ 

ภาพตัวอยํางผลงานการวาดเส๎นและการวาดลายไทยของเด็ก 
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ภาพผลงานของเด็กในแต่ละกิจกรรม 

1. กิจกรรมเดินจิตจับเส๎น (ฝึกวาดเส๎นตรงและเส๎นโค๎งแบบตํางๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมเดินจิตผํานจุด (ฝึกวาดลายหางไหล,ลายกระจังและประจํายามผํานเส๎นประ) 
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กิจกรรมเดินจิตผํานจุด (ตํอ) 

 

3. กิจกรรมเดินจิตผํานจุด (ฝึกวาดลายกระหนก) 

 

กิจกรรมเดินจิตผํานจุด (ฝึกวาดลายกระหนก) ตํอ 
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4. กิจกรรมตบฝุุนวาดเส๎น (ฝึกการตบฝุุนและวาดเส๎นลงบนแผํนอะคริลิก) 
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ผลการฝึกวาดเส้นตรงและเส้นโค้งแบบต่างๆ ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest)  

               ภาพวาดกํอนเรียน                                      ภาพวาดหลังเรียน 

  

                 ภาพวาดกํอนเรียน                                        ภาพวาดหลังเรียน 
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ผลการฝึกวาดลายกระหนก กระจัง ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest)  

               ภาพวาดกํอนเรียน                                      ภาพวาดหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพวาดกํอนเรียน                                        ภาพวาดหลังเรียน 
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ประวัติผ๎ูเขียนวิทยา นิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
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