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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

อติญา วงษ์วาท : แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ  16-18 ปี 
(GUIDELINES  FOR CONTEMPLATIVE ART ACTIVITIES TO CREATE AESTHETIC EXPERIENCES OF STUDENTS 
AGE 16-18 YEARS OLD) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. ขนบพร แสงวณิช{, 223 หน้า. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ  ในด้าน
จุดประสงค์ของกิจกรรม กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม กระบวนกรในการจัดกิจกรรม การประเมินผล
กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี เก็บข้อมูลโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาจ านวน  4 
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ จ านวน 4 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก 
จ านวน 4 คน เมื่อได้แนวทางในการจัดกิจกรรมแล้ว น ากิจกรรมไปทดสอบกับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี จ านวน 14 คน ทั้งหมด 4 ครั้ง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า การจัดกิจกรรมจิตตศิลป์เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี 
มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ภายในและประสบการณ์ภายนอก น าไปสู่การรับรู้ความงามทางศิลปะ 
และสามารถสะท้อนความคิดเก่ียวกับตนเองและผลงานศิลปะ โดยการน าหลักภาวนา 4 และหลักการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ
ผ่านการสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานศิลปะมาใช้ในการสร้างกรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ไม่ต่ ากว่า 7 ครั้ง 
และไม่เกิน 10 ครั้ง เร่ิมจากกิจกรรมท าความรู้จักและสร้างบรรยากาศแห่งการไว้ใจกันภายในกลุ่มก่อน ตามด้วยกิจกรรมทบทวนตัวเอง 
กิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม และกิจกรรมทบทวนกระบวนการเรียนรู้ ตามล าดับ  ใช้เวลาในการท ากิจกรรมไม่ต่ ากว่า 100 นาที 
และไม่เกิน 150 นาที มีจ านวนผู้เรียนไม่เกิน 15 คน  ลักษณะของกระบวนกร ควรมีความเข้าใจเร่ืองปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และพัฒนาการของผู้เรียน มีความช านาญในการจัดประสบการณ์ทางสุนทรียะ การจัดกระบวนการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกิจกรรม ตามล าดับ ประเมินผลกิจกรรมโดยใช้สมุดบันทึกภาพ
สะท้อนความคิด เพ่ือประเมินตนเองในฐานะกระบวนกรและการสะท้อนความคิดของผู้เรียนด้านการเรียนรู้ของตนเอง หลังจากการท า
กิจกรรม ผู้เรียนสามารถน ากิจกรรมไปใช้ในการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ เมื่อได้แนวทางดังกล่าว น าไปจัดท าชุดกิจกรรมจิตต
ศิลป์ ซ่ึงประกอบด้วย ค าชี้แจง บทบาทกระบวนกร บทบาทผู้เรียน บรรยากาศและสถานที่ การประเมินผลด้วยสมุดบันทึกภาพสะท้อน
ความคิด แผนการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ จ านวน 7 ครั้ง และคู่มือวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด 

ผลการน าชุดกิจกรรมไปทดสอบกับผู้เรียน 14 คน จ านวน 4 ครั้ง พบว่า ผู้เรียนสามารถบรรยาย ทบทวน และสะท้อน
ความคิดในส่ิงที่ได้ท า  สามารถระบุความรู้สึกและการรับรู้ต่อกิจกรรม สามารถวิเคราะห์กิจกรรมและประเมินกิจกรรมในด้านจุดอ่อน
และจุดแข็ง  สามารถสรุปความคิดรวบยอดในการท ากิจกรรม ทั้งยังสามารถวางแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่อไปได้  เมื่อวิเคราะห์
พัฒนาการทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) แล้วพบว่า ผู้เรียนทุกคนมีระดับประสบการณ์ทางสุนทรียะสูงขึ้น โดยผู้เรียนจ านวน 9 
คน มีระดับประสบการณ์ทางสุนทรียะ อยู่ในขั้นความเป็นตัวของตนเอง ซ่ึงเป็นระดับความสามารถสูงสุด และผู้เรียนจ านวน 5 คน  มี
ระดับประสบการณ์ทางสุนทรียะ อยู่ในขั้นแบบอย่างและรูปแบบ 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤษ 
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ATIYA WONGWAT: GUIDELINES  FOR CONTEMPLATIVE ART ACTIVITIES TO CREATE AESTHETIC 
EXPERIENCES OF STUDENTS AGE 16-18 YEARS OLD. ADVISOR: ASST. PROF. KHANOBBHORN 
SANGVANICH, Ph.D. {, 223 pp. 

This research aims to study guidelines for contemplative art activities to create aesthetic experiences 
in the topics of purposes, framework, details, facilitators, evaluation, and self-learning site of students aged 16-18 
years. The data collection was done by purposive sampling of 12 experts who have continuous experience in the 
area for at least 5 years, including 4 experts in contemplative activities organization, 4 experts in contemplative 
art activities organization, and 4 experts in art teaching management in alternative schools. After deciding the 
scope of the guidelines, the activities will be tested with 14 students aged 16-18 years for 4 times. The data was 
collected by interview and self-reflective sketchbooks. The data is presented in tabular form with the frequency, 
percentage, and content analysis. 

From the interview with the experts, it is found that the guidelines for contemplative art activities to 
create aesthetic experiences of students aged 16-18 years aimed to help the students to associate internal 
experience with external experience that leads to the aesthetic perception and the reflection about their own 
self and works of art. Bhavana 4 (4 principles of development) and principles of aesthetic experience through the 
creation and analysis of art were used to create the framework. The activities were continuous and conducted at 
least 7 times and no more than 10 times, starting from introduction activity to create an atmosphere of trust 
within the group, followed by self-reflection activity, group relation activity, and learning revision activity, 
respectively. The time for each activity is at least 100 minutes and no more than 150 minutes, with a total 
number of students of no more than 15 people. Facilitators should have an understanding of the basic approach 
of contemplative studies and development of the students, the expertise in the aesthetic experience creation, 
management, analysis, and criticism of art, and the suitable environmental management, respectively. The 
evaluation was done using sketchbooks for self-evaluation as the facilitators and self-reflection in their learning. 
After finishing the activities, the students can apply these activities in other learning sites, which are art museums. 
The guidelines was completed with the contemplative art activities contents including description, roles of 
facilitator, roles of students, atmosphere and location, evaluation through self-reflexive sketchbooks, 
contemplative art activities plan for 7 times, and the self-reflexive sketchbook analysis manual. 

The results of organizing pilot activities with 14 students for 4 times revealed that, the students were 
able to describe, review, and reflect on what they have done; able to identify feelings and awareness to the 
activities; able to analyze and evaluate the activities in both positive and negative way; able to summarize the 
activities analysis; and able to plan the next activities organization. When measuring the aesthetic experience of 
the students by developing the aesthetics of Parsons (1987). it is found that all students have a higher level of 
aesthetic experience. A total of 9 students achieved aesthetic experience in the individualized level, which is the 
highest level, while a total of 5 students achieved the aesthetic experience in the modelized level. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ขนบพร แสงวณิช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง 
ตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่มาโดยตลอด  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
เสนอข้อคิดเห็น ให้ผู้วิจัยได้น าไปพัฒนาวิทยานิพนธ์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล พูนภัทรชีวิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัช
ริน สงวนผลไพโรจน์ และอาจารย์ ดร.ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาเสียสละเวลาใน
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย กรุณาให้ค าแนะน า เสนอข้อคิดเห็นให้ผู้วิจัยได้น าไปพัฒนา
วิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่สละเวลาในการให้สัมภาษณ์และข้อเสนอแนะ 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชา
ศิลปศึกษา 

 ขอบคุณ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
ที่ตั้งใจท ากิจกรรมทุกครัง้ และกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี ขอบคุณใน
น้ าใจ มิตรภาพและการช่วยเหลือ จากเพื่อนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรุ่น 30 ทุกคน  ขอบคุณ 
อาจารย์จุติมาพร เผ่าจินดา อาจารย์กชกร เทศถมยาและอาจารย์อนุรุทธ เปรมนิรันดร ผู้ซึ่ง
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีขอบคุณ คุณสุนทรี จิตสกูลและคุณกรวรรณ ทับทิม
ดี ที่คอยช่วยเหลือและแนะน าเรื่องวิธีวิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณ คุณสุภาพรรณ วงศ์ศักดิ์ศิริกุล 
และคุณวนาลี ชาฌรังศรี ในมิตรภาพและการช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ขอบคุณ คุณพรรษพร โต
เทศ  คุณณภัทร จารึกฐิติ และคุณธีนพงศ์ สายเนตร ส าหรับความรักและความหวังดี ซึ่งเป็น
แรงผลักดันส าคัญต่อการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

ท้ายสุดขอขอบพระคุณ ครอบครัววงษ์วาท ส าหรับค าแนะน าและก าลังใจส าคัญที่ท าให้
ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาได้อย่างภาคภูมิ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

หากกล่าวว่าปัจจบุันเป็นสงัคม “โลกาภิวัตน์” หรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Globalization 

ซึ่งมีฐาน คือเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจากพื้นทีห่นึ่งไปยงัพื้นทีห่นึ่งได้ด้วยความรวดเร็ว 

จนท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแบบดั้งเดมิที่มบีรรยากาศของครเูป็นผู้ให้ความรู้เพียง

ด้านเดียว สู่การศึกษาที่ไรพ้รมแดนที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒนน์ั้น สิ่งที่ปรากฏได้เด่นชัดคือภาพของ

ปัญหาที่รมุล้อมและรุกเร้าเข้ามาในชีวิตมากข้ึน นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มผีลกระทบโดยตรงต่อสังคมและ

การศึกษา ดังที่วิทยากร เชียงกลู (2559) ได้กล่าวถึง ผลกระทบการศึกษาในปัจจุบันที่มีต่อคนในสงัคม

ว่า  

“...นอกจากประเทศไทยจะมีเป้าหมายหรือปรัชญาการจัดการศึกษาที่เน้นระบบ

แพ้ คัดออกแล้ว ยังมีองค์ความรู้ที่จ ากัดและสอนให้คนส่วนใหญ่เช่ือว่า การศึกษา 

คือ การไปเรียนหนังสือกับผู้สอนตามหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้

ได้ความรู้ ทักษะ และประกาศนียบัตรส าหรับไปหางานท าได้ดีข้ึน ท าให้คนไทย

ส่วนใหญ่มักไม่ สนใจที่จะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง...” 

 การจัดการศึกษาข้างต้นท าให้เกิดการแข่งขัน และลดคุณค่าของการเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับ

อารีย์ นัยพินิจและคณะ (2557) ที่กล่าวว่ากระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดข้ึน ท าใหเ้กิดความเหลื่อมล้ าของ

ความรู้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการแข่งขัน ขณะที่แนวคิดของพุทธทาสภิกขุ (2536  )กล่าวว่า 

การศึกษาในโลกปจัจบุันคือ การศึกษาแบบ “หมาหางด้วน” เป็นการศึกษาทีป่ราศจากการปลูกฝัง

จริยธรรม จงึเปรียบเหมือนสุนัขหางด้วนที่พยายามหลอกผู้อืน่ว่า สุนัขหางด้วนเป็นสุนัขที่สวยงามกว่า

สุนัขมีหาง การจัดการศึกษาในปจัจบุันมเีพียงแค่สองส่วน คือส่วนที่หนึง่ใหรู้้หนงัสือ ใหเ้ฉลียวฉลาด 

ส่วนที่สองใหรู้้อาชีพ แต่ขาดส่วนที่สาม ใหม้ีความเป็นมนุษยท์ี่ถูกต้องจริงๆ ส่วนน้ีไม่ได้สอน จงึเป็น

ระบบการศึกษาแบบหมาหางด้วน การศึกษาที่เอาแบบตะวันตกและมุง่พัฒนาวัตถุนั้น เป็นการศึกษาที่

เน้นความรู้เพือ่ความรู้ ซึ่งมักใหผ้ลเป็นสภาพ “ความรูท้่วมหวัเอาตัวไม่รอด” เป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎี

และปรัชญา เป็นหลกัการใช้เหตผุลแต่ไม่มปีระโยชน์ในทางปฏิบัติ ไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหา

สังคมและไม่ท าให้ผูเ้รียนพ้นทุกข์ได้  พร พันธ์ุโอสถ (2543) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาใน

ปัจจุบันว่า ท่ามกลางวังวนแหง่ความล้มเหลวทางการศึกษา โรงเรียนทางเลือกและการศึกษาทางเลอืก
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จึงเกิดข้ึน โดยเน้นการศึกษาที่ให้ความส าคัญตอ่การมองคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวแต่ละคน ซึ่ง

ตรงข้ามกบัการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นแต่ความสามารถในการประกอบอาชีพ จนท าให้เกิดภาวะ

วิกฤตหลายด้าน หลงัศตวรรษที2่1 เป็นต้นมา ได้เริม่มีการตืน่ตัวทางการศึกษามากข้ึน สถาบันทาง

สังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ไปจนถึงสถาบันครอบครัว ได้หันมาพจิารณาและ

ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาคือ การพัฒนามนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นการแก้ปัญหาสงัคมในยุค

ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังที่เอมอัชฌา วัฒนบรุานนท์ (2557) กล่าวว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 

คือภาวะของบุคคลที่มีความเข้าใจตนเอง มีสตปิัญญาในการใคร่ครวญสรรพสิง่ทั้งหลาย และมีความ

เข้าใจธรรมชาติของชีวิต มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความดี ความจริง และความรู้

ปฏิบัติ สอดคลอ้งกบัประเวศ วะสี (2550 ) ที่กล่าวว่า การศึกษาส่วนใหญ่ทั่วโลก จะแยกว่าชีวิตกับ

การศึกษาเป็นคนละเรื่องกัน โดยถือว่าการศึกษาน้ันเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง แต่ตาม

หลักพุทธศาสนาถือว่า ชีวิตคือการศึกษาและการศึกษาคือชีวิต ในศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกัน จะถือว่า

ชีวิตและการศึกษาอยู่ทีเ่ดียวกัน ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจ้ึงเป็นการย้ายการศึกษาให้มาอยู่ที่

เดียวกับชีวิต  

จิตตปัญญาศึกษา คือกระบวนการรับรู้จิตของตัวเองแล้วเกิดปัญญา (ประเวศ วะสี, 2550 )

เป็นกระบวนการพฒันาปัญญาภายในตนเอง ซึง่สมัพันธ์กับวิธีท าให้เกิดปัญญาทางพุทธศาสนา 3 วิธี

ได้แก่ วิธีที่1 ปัญญาทีเ่กิดจากการเล่าเรียนหรอืถ่ายทอดต่อกันมา วิธีที่2 ปัญญาที่เกิดจากการ

พิจารณาหาเหตผุลด้วยตนเอง วิธีที3่ ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกอบรม (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2553) มีกระบวนการได้มาซึง่ความรู้ 3 ลักษณะ คือการฟังอย่างลึกซึ้ง การน้อมสู่ใจ

อย่างใคร่ครวญและการเฝ้ามองเห็นตามทีเ่ป็นจรงิ (วิจักขณ์ พานิช, 2550  ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล (2552  ) กล่าวว่า ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา คือการพฒันาด้านใน

ของตัวเองและการพัฒนาความรู้ด้านนอกใหเ้ติบโตไปด้วยกนั บ่มเพาะความสามารถของผู้ศึกษาให้

เกินระดบัของถ้อยค าและมโนทัศน์ สู่การรวมไปถึงเรือ่งหัวใจ บคุลิกลักษณะนสิัย การตระหนักเข้าใจ

ตน การมีสมาธิเปิดกว้างและยืดหยุ่นทางความคิด   

จิตตศิลป์ คือหนึง่ในกระบวนการทางจิตตปญัญาศึกษา เป็นการบรูณาการกระบวนการการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ เข้ากบักระบวนการพินจิใคร่ครวญอยา่งลึกซึ้ง ด้วยหลกัภาวนา 4 คือกายภาวนา 

ศีลภาวนา จิตภาวนาและปัญญาภาวนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2553) กล่าวว่าหลกั

ภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา คือการพัฒนากายควบคู่กับการพฒันาความสมัพันธ์ให้เหมาะสม
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กับสิง่แวดล้อมทางกายภาพ รูจ้ักเสพ รูจ้ักใช้อย่างพอดี ดูแลร่างกายอย่างมสีติ ไม่ประมาท ศีลภาวนา 

คือการพัฒนาศีลและความสัมพันธ์ทางสงัคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ 

ช่วยเหลือเกื้อกลู สร้างสรรค์สงัคม และส่งเสริมสันติสุข จิตภาวนา คือการพัฒนาจิตใจซึ่งประกอบ 

ด้วยคุณภาพจิตที่ดี งอกงามด้วยคุณธรรม เช่น มีน้ าใจ เมตตา กรุณา มีสมรรถภาพทางจิต มีจิตใจ

เข้มแข็ง มั่นคง มีสมาธิ และสุขภาพจิตที่ร่าเรงิ เบิกบาน สดช่ืน เป็นสุข ปัญญาภาวนา คือการพัฒนา

ปัญญาให้รูจ้ักคิด พิจารณา วินิจฉัย แก้ปัญหา และจัดด าเนนิการต่างๆด้วยความเข้าใจเหตผุล สถาบัน

อาศรมศิลป์ (2551) ได้กล่าวว่า กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยพัฒนาสุขภาวะองค์รวมด้านในร่างกาย จิตใจ 

สังคม และปัญญา มีสตริู้ตัว ช่วยเปิดมุมมองและโลกทัศน์เกีย่วกับมิติการเรียนรู้ตนเองและผู้อืน่ 

นอกจากประโยชน์ที่เกิดข้ึนในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้ว จิตตศิลป์ยังช่วยเสรมิทักษะด้านการเข้าใจศิลปะ

อีกด้วย ดังที่ Estep (2012) ได้น ากระบวนการทางจิตตปัญญาไปใช้ในการจัดกจิกรรมในพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ พบว่า ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มีพัฒนาการการรบัรู้ความงามของผลงานศิลปะได้ดีข้ึน และสามารถ

รู้จักตนเองมากขึ้น สอดคลอ้งกบัสถาบันอาศรมศลิป์ (2551) ที่จัดโครงการอบรมด้านจิตตศิลป์ พบว่า 

กิจกรรมจิตตศิลป์มสี่วนช่วยให้เรียนรู้ความหมายของศิลปะที่กินความกว้างขวางและลึกซึง้ในเชิง

นามธรรม ได้แก่ ความคิด วิธีการมองโลก การให้คุณค่าและความหมายของศิลปะ อีกทัง้ยังมีส่วนช่วย

ในการพัฒนาประสบการณ์ส่วนตัวและการสะท้อนความคิดอีกด้วย   

จากแนวเหตผุลดงักล่าว จะเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษา ที่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการจัดกจิกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมศลิปะ เพื่อให้

ผู้เรียน สามารถค้นพบศักยภาพของตน เห็นคุณค่าของความงามและเกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ  

สุนทรียภาพ คือความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งใดสิง่หนึง่อย่างมีเหตผุล เกิดข้ึนจากการรับรู้

ความงามทั้งจากธรรมชาติหรือสิง่ทีม่นุษย์สร้างข้ึน ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) กล่าวว่า สุนทรียภาพ

จะเกิดข้ึนโดยใช้ประสบการณ์เดมิแปลความหมายเป็นความเข้าใจ  ความสามารถด้านการรับรูสุ้นทรีย์ 

จะมีมากขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางสนุทรียะเพิ่มข้ึน สามารถสร้างได้ด้วยการ

ฝึกฝน ดังนั้นประสบการณ์ทางสุนทรียะจงึท าให้แต่ละบุคคลมีศักยภาพในการรบัรูสุ้นทรียะที่แตกต่าง

กันออกไป ประสบการณ์ทางสุนทรียะจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยปัจจัยที่ครบวงจร คือ สุนทรียวัตถุ 

สิ่งของใดๆที่เกี่ยวกับความนิยมหรอืความงาม มนุษย์ผูร้ับรู้ แบ่งได้เป็นมนุษย์ผูส้ร้างสุนทรียวัตถุและ

มนุษย์ผู้รบัรูสุ้นทรียวัตถุ และสุนทรียรส คือความรู้สึกทีเ่กิดข้ึน ถือว่าเป็นส่วนส าคัญทีเ่ป็นผลของ

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2543) กล่าวว่าการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
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ต้องเริ่มจากการรับรู้ธรรมชาติของสุนทรียวัตถุเสียก่อน ซึง่การรับรู้ธรรมชาติ นับว่าเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ตรงของการศึกษาด้านความงาม  ส่วนประสบการณ์ทางสุนทรียะจากผลงานศิลปะ 

เกิดข้ึนหลังจากที่มนุษยม์ีประสบการณ์จากธรรมชาติแล้ว (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2542) ดังที่ Parson   

(1987) ได้แบ่งระดับพัฒนาการทางสุนทรียภาพไว้ 5 ข้ัน โดยวัดจากการรับรู้และการตอบสนอง

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ ด้วยการใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเกี่ยวกบั ข้อดีและ

ข้อเสีย ในการตัดสินคุณค่าภาพงานศิลปะ ขณะที่ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2536) กล่าวว่าสุนทรียภาพจะ

ช่วยส่งเสริมความเจริญทางปญัญา อารมณ์ การสร้างสรรค์และเทคนิคการท างาน  จะเห็นได้ว่าการ

พัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะ มีความส าคัญต่อมนุษย์ ท าให้รู้จกัคุณค่าของตนเองและธรรมชาติ 

เห็นความเช่ือมโยงของตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสิง่ส าคัญคือรู้จกัคุณค่าในกระบวนการทาง

สุนทรียศาสตร์ ได้แก่ การรับรู้อย่างมีเหตุและผล เพื่อวางรากฐานพัฒนาการที่ดี จงึควรเน้นและจัด

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ ให้นักเรียนได้ต้ังแต่ยังเด็ก อันจะท าให้เตบิโตมาเป็นผู้ใหญท่ี่ดีและเป็นผู้มี

สุนทรียภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่เด็กในวัย 16-18 ปี ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิต สอดคล้องกับ 

Erirkson (1950  ) ที่กล่าวว่า เด็กในวัยดังกล่าวเป็นช่วงที่ตอ้งการค้นหาอัตลกัษณ์ของตน ความเข้าใจ

ในอัตลักษณ์ จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นเกิดความเข้าใจในปัญหาต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจ วางแผนเรื่อง

เกี่ยวกับอนาคต เช่น การเลือกอาชีพ การเลือกคู่ครอง เป็นต้น ในวัยน้ีเด็กวัยรุ่นจะเกิดความคิดสงสัย

ในตัวเอง เช่น การคิดถามตนเองว่า “ฉันคือใคร” หรือ “ฉันจะท าอาชีพอะไรด”ี เนื่องจากระยะวัยรุ่น

เป็นระยะทีม่ีความรู้สกึสบัสน ขาดความมั่นใจเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

เพื่อเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ปญัหาของเด็กวัยน้ีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของชีวิต เช่น ฉันไม่รู้ว่า

ฉันควรจะท าอะไร ฉันไม่รู้ว่าฉันจะด าเนินชีวิตไปในทิศทางใด และฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร เดก็วัยรุ่นจะ

ค่อย ๆ พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองข้ึน และต้องการแสวงหาตนตามอุดมคติ (Ego – ideal) เพื่อ

การปรับตัวใหเ้ข้ากับบทบาทใหม่ในสังคม ปัญหาที่พบในวัยนี้ คือมีความสับสนทางจิตใจกว่าวัยอื่น 

เด็กบางคนยังไม่สามารถพบอัตลกัษณ์ของตน อีกทั้งยงัขาดทักษะการรับรู้ทางการมองเห็น Fernald 

(1978) กล่าวว่าการขาดทักษะการรบัรูท้างการมองเห็นอาจจะเกิดไดห้ลายสาเหตุ ข้ึนอยู่กับระบบ

ประสาทสัมผัสสภาวะจิตใจ สิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ประสบการณ์ที่มีมาแต่อดีต วิรุณ ตั้งเจริญ (2551) 

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมศิลปะส าหรบัวัยดังกล่าวว่า การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กวัยต่างๆ 

ย่อมต้องพจิารณาถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็ก ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรูส้ึกนกึคิด

และการแสดงออกของเด็กแต่ละวัย เด็กในระดบัมัธยมเป็นช่วงที่ผ่านเข้าสู่วัยรุ่น นอกจากจะสนใจกับ
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การแสดงสภาพตามธรรมชาติของวัตถุและสิ่งแวดลอ้มแล้ว เด็กยังต้องการสิ่งทีเ่ป็นเหตผุล สนใจกบัสิง่

ที่มีความหมายส าหรับชีวิตส่วนตัวและสนใจเหตุการณ์ต่างๆด้วย ศิลปศึกษาส าหรับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จงึควรมุ่งไปสู่การรู้คุณค่าของศิลปะอันจะท าให้เกิดความนิยมช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมไทยและ

สากล อีกทั้งยงัต้องสนับสนุนใหเ้กิดการแสดงออกอย่างเสรี  

การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ เป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ทีท่ าให้เกิดความพึง

พอใจในความงามของธรรมชาติและผลงานศิลปะ Broudy (1972) กล่าวว่าหัวใจของการสร้าง

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ คือการสร้างความรูซ้ึ้งอย่างมสีุนทรีย์ด้วยการวิเคราะหส์่วนต่างๆของ

ผลงานศิลปะ ขณะที่ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) กล่าวว่าการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ สามารถ

ท าได้ 3 ประการ ประการแรก คือการสร้างการรบัรูจ้ากการดูเพียงอย่างเดียว ประการที่สองคือการ

รับรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และประการสุดท้าย คือการรบัรูจ้ากการวิจารณ์ผลงานศิลปะ

ด้วยวิธีการวิเคราะห์แยกแยะส่วนต่างๆ สอดคล้องกับ มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2543) ที่กล่าวว่าการ

วิเคราะหผ์ลงานศิลปะและแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะอย่างมเีหตผุล จะช่วยให้มีความเข้าใจใน

สุนทรีย์วัตถุ เกิดความรูส้ึกถงึคุณค่าความงาม การพัฒนาการรบัรูผ้ลงานศิลปะได้มีผู้น าเสนอแนวคิดที่

หลากหลาย อาทิ Parsons (1987) ได้น าเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะทีม่ีรากฐานเรื่องการรู้

การเข้าใจ เพราะเราจะเข้าใจบุคคลหนึ่งๆได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เขาคิด ดังนั้นหากต้องการเข้าใจ

งานศิลปะควรจะเข้าใจสิง่ที่ศลิปินคิดเสียก่อน ขณะที่ Adams (1985 ) ได้กล่าวว่า การพัฒนาการ

เรียนรู้และเข้าใจศิลปะ ควรจะใช้บทสนทนา (Dialogue) โดยใช้ค าถามปลายเปิดเป็นเครื่องช่วยเร้า

การคิดเชิงจ าแนกหรืออเนกนัยให้แกเ่ด็ก จะท าใหเ้ด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นความ

คิดเห็นส่วนตัว ภายใต้พื้นฐานของเกณฑห์รือมาตรฐานทางศิลปะ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง

สุนทรียภาพของ Parsons (1987) ที่เน้นการใช้ค าถามในการพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะของ

ผู้เรียน เช่น นักเรียนมีความรู้สกึอย่างไรเมือ่เห็นภาพน้ี ภาพน้ีต้องการสื่อสารอะไร  นอกจากการ

สนทนาแล้ว ในการวิเคราะหผ์ลงานศิลปะ ควรมีการสะท้อนความคิดเพื่อการทบทวนตัวงานและ

ตัวเองควบคู่กันไป โดยที่ Yancey (1998) กล่าวว่า การสะท้อนความคิดท าเพื่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นด้วย

การพูดหรือเขียน และขนบพร แสงวณิช (2558  )ได้เสนอความส าคัญของการสะท้อนความคิดผ่าน

สมุดบันทึกภาพว่า จะสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกบัตนเอง ค้นพบตนเองด้าน

ความต้องการและทัศนคติของตนเองได้   
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เมื่อพจิารณาจากแนวเหตผุลดงักล่าวแล้ว จะพบความสัมพนัธ์ระหว่างกจิกรรมจิตตศิลป์และ

การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ คือกจิกรรมจิตตศิลป์จะช่วยส่งเสรมิการสร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะผ่านรูปแบบของกิจกรรมทีม่ีความยืดหยุ่น เช่น กิจกรรมฝกึสงัเกตตัวเองผ่านผลงานศิลปะที่

เลือก เริ่มจากการพจิารณาผลงานศิลปะควบคู่กับจิตใจของตัวเอง จากนั้นร่วมกันท าสุนทรียสนทนา

ภายในกลุ่ม เพื่อรับฟงัวิธีคิด วิธีการให้คุณค่า ความหมายของคนอื่นผ่านผลงานศิลปะที่เขาเลือก 

นอกจากนั้นผลจากกจิกรรมจิตตศิลปจ์ะช่วยสร้างสตริู้ตัวใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติ ซึง่จะส่งเสริมทักษะการ

วิเคราะห์และพจิารณาคุณค่าความงามได ้ดังนั้น การท ากจิกรรมจิตตศิลป์ทีบู่รณาการเข้ากบักจิกรรม

การวิเคราะห์และวิจารณ์งานศิลปะนั้น จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่

เหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนอายุ16-18 ปี เพื่อพฒันาพื้นฐานส าคัญในการเข้าใจตนเอง อันจะน าไปสู่การ

เรียนรู้ภายในตนเอง การสร้างอัตลักษณ์ที่สมัพันธ์กับการรู้จกัเลอืกศึกษาในสิง่ที่สอดคล้องกับตนเอง

และความสามารถในการพฒันาความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะส าหรับ

ผู้เรียนอายุ 16-18 ปี 6 ด้าน คือ 1) จุดประสงค์ของกิจกรรม  2) กรอบเนือ้หาในการจัดกจิกรรม  

3) รายละเอียดของกจิกรรม  4) ลักษณะของกระบวนกร  5) การประเมินผลกจิกรรม   

6) แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

การจัดกจิกรรมจิตตศิลปส์ามารถสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะใหผู้เ้รียนอายุ 16-18 ปี  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทการวิจัยรากฐาน (Grounds Theory 

Research) ซึ่งเริม่ต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดทางทฤษฎีหรือ

สมมติฐานช่ัวคราวจากข้อมูล จากนั้นย้อนกลับไปเกบ็ข้อมลูเพิ่มเติมอย่างต่อเนือ่งเพื่อทดสอบแนวคิด
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ทางทฤษฎีหรอืสมมุติฐานดังกล่าว (ชาย โพธิสิตา, 2548) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จะแบง่

ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการเกบ็ข้อมูล ดังนี้ 

- ทดสอบแนวคิดหรือสมมติฐานที่มาจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง โดย

กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมจิตตปญัญาศึกษาและจติตศิลป์ และด้านการจัดการสอนศิลปะใน

โรงเรียนทางเลือก จ านวน 12 คน 

- ทดสอบแนวคิดหรือสมมติฐานที่มาจากการสงัเคราะห์ข้อมลูของผู้เช่ียวชาญ โดยกลุม่ผูเ้รียน

อายุ 16-18 ปี จ านวน 14  คน 

  

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

-  กิจกรรมจิตตศิลป์  หมายถึง กิจกรรมนอกหลกัสูตรที่มีการบูรณาการกระบวนการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ เข้ากับกระบวนการใคร่ครวญภายใน  

-  ประสบการณ์ทางสุนทรียะ หมายถึง ประสบการณ์ทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจในความงาม

ของศิลปะ ที่เกิดจากการร่วมกจิกรรมการสร้างสรรค์และวิเคราะหผ์ลงานศิลปะ โดยวัดระดับได้จาก

การรบัรู้และตอบสนองทางสุนทรียะ ด้วยการตั้งค าถามตามทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียภาพของ 

Parson (1987) 

- กระบวนกร หมายถึง ผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดกระบวนการการบูรณาศาสตร์ต่างๆ

ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ได้แนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะสุนทรียะ

ส าหรับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี  ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) จุดประสงค์ของกจิกรรม  2) กรอบเนื้อหาในการ

จัดกิจกรรม 3) รายละเอียดของกจิกรรม 4) ลักษณะของกระบวนกร 5) การประเมินผลกิจกรรม  

6) แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสรา้งประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมลู โดยรวบรวมแนวคิด เอกสาร วารสารและ

ทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เพือ่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการวิจัย โดยจ าแนกสาระส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

1. วัยรุ่นและพัฒนาการ 

1.1 พัฒนาการร่างกาย 

1.2 พัฒนาการสติปัญญา 

1.3 พัฒนาการสังคม 

1.4 พัฒนาการอารมณ ์

1.5 พัฒนาการศิลปะ 

2. แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.1 ความหมายของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.2 จุดมุ่งหมายของแนวคิดจิตตปญัญาศึกษา 

2.3 วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษา 

2.4 หลักการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.5 การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.6 หลักการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.7 กิจกรรมจิตตศิลป ์

3. สุนทรียศึกษา 

3.1 ความหมายของสุนทรียศึกษา 

3.2 แนวคิดของสุนทรียศึกษา 

3.3 ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

3.4 องค์ประกอบของประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

3.5 พัฒนาการทางสุนทรียภาพ 

3.6 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
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3.6.1 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการวิเคราะหแ์ละวิจารณ์งานศิลปะ 

3.6.2 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการสะทอ้นความคิด 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. วัยรุ่นและพัฒนาการ 

ค าว่า“วัยรุ่น” หมายถึงช่วงชีวิตซึ่งมีพฒันาการด้านร่างกายต้ังแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ

เพศ จนกระทั่งถึงวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบรูณ์ มีพัฒนาการทางด้านจิตใจ โดยเปลี่ยนจากวัยเด็ก

ไปสู่วัยผู้ใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพการพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่การพึ่งตนเอง ช่วงชีวิต

ระหว่างวัยเดก็กับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซบัซ้อน และสับสนร่วมกัน

หลายด้านในระบบต่างๆของร่างกาย รวมทัง้ระบบเพศ ด้านจิตใจ ด้านอารมณส์ังคม สติปัญญาและ

จริยธรรมซึ่งมจีุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Erirkson, 1950  ) 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

(2545) ได้ให้ความหมายของค าว่า วัยรุ่น ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Adolescence” ซึง่มรีาก

ศัพท์จากภาษาละติน ว่า “Adolescere” หมายถึง การเจรญิเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กอายุ

ระหว่าง 12-18 ปี ที่มีอายุตรงกับวัยรุ่นจึงอาจนิยามได้ว่าเปน็ผู้ที่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่

ความเป็นผู้ใหญ่  

 วัยรุ่น คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 -18 ปี ส่วนใหญ่เรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่งเป็นนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) อายุระหว่าง 12-15 ปี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.4-6) อายุระหว่าง 16-18 ปี ลักษณะคนที่ตัดสินใจจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมและเป็นช่วงเวลาทีจ่ะ

มี ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเตบิโตสมบรูณ์เต็มที่และบรรลุ

นิติภาวะ พัฒนาการของวัยรุ่น สามารถสงัเกตเห็น  ในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปญัญา และ

พัฒนาการทางศิลปะ ดังนี ้

1.1  พัฒนาการด้านร่างกาย 

 เด็กวัยรุ่นมกีารเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอย่างตอ่เนื่อง เด็กผูห้ญิงจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

ทางร่างกายก่อนเด็กผู้ชายประมาณสองปี ซึง่ท าให้ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษา

ตอนต้น จะพบว่าวัยรุ่นหญิงจะมรี่างกายสูงใหญเ่ป็นสาวแรกรุ่น ในขณะที่เด็กผู้ชายยังดเูป็นเด็กชาย
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ตัวเล็กๆ ท าให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความสบัสนและวิตกกังวลได้ เด็กผู้หญิงอาจจะกังวลว่าตัวเองไม่หยุดสูง 

ในขณะที่เด็กชายก็เกิดความกงัวลว่า ท าไมตัวเองจึงไมสู่งใหญ่ โดยเพศหญิงจะมรีูปร่างเปลี่ยนแปลงไป 

มีหน้าอก สะโพก ก้น และต้นขามีขนข้ึนตามร่างกาย เพศชายมีกล้ามเนื้อและมีก าลังมากขึ้น        

(สุชา จันทนเ์อม, 2536  ) 

1.2 พัฒนาการทางสตปิัญญา 

เด็กวัยรุ่นมกีารเจริญเตบิโตของสมองอย่างเต็มที่ พัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญา

เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรมได้ มคีวามคิดกว้างไกล พยายามแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ มจีินตนาการมาก พัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของ Piaget (1977 )ระบุว่าเด็ก

วัยรุ่นพัฒนาความคิดจากความคิดแบบรูปธรรม (concrete) มาจากวัยเด็ก มาสูก่ระบวนการพัฒนา

ความคิดแบบเป็นเหตผุล เป็นรปูแบบ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ สามารถคิดอย่างมเีหตผุลโดยไม่ใช้วัตถุเป็น

สื่อ มีการคิดแบบใช้ตรรกะจากเงื่อนไขที่ก าหนด การคิดแบบใช้เหตผุลเชิงสัดส่วน การคิดแบบแยกตัว

แปรเพื่อสรุปผลการคิดแบบใช้เหตผุลสรุปเป็นองค์รวม การคิดแบบคาดการณ์อนาคตโดยมองย้อน

อดีตได้  

1.3  พัฒนาการทางสังคม 

ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของ Erirkson (1950  )ระบุว่า วัยรุน่อยู่ในข้ันพัฒนาการข้ันที่ 5 คือ 

ความมีเอกลักษณ์ประจ าตัวหรือความสบัสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. identity diffusion) 

เป็นวัยที่พฒันาเอกลักษณ์ของตนเอง มีจุดมุง่หมายในชีวิตของตนเอง สังคมของเด็กคือกลุม่เพือ่น จะ

ยึดแบบจากกลุม่เพือ่นและบุคคลที่ตรงกบัอุดมคติ อาจจะเกดิความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่ 

และ เกิดความสบัสนทางจิตใจ หากไมส่ามารถแก้ไขความสบัสนน้ีได้ เด็กจะเป็นคนที่มบีุคลิกภาพ

สับสนไม่มั่นคง ความสมัพันธ์ระหว่างเพือ่น วัยรุ่นมีความต้องการในการทีจ่ะเป็นที่ยอมรบัของเพื่อน

และสงัคม รอบ ๆ ตัว มีการรวมกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน ซึง่ส่วนใหญ่มีความคิดหรือท าอะไรคล้าย ๆ กัน 

ช่วยเหลือกัน มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ในกลุ่ม กลุม่เพือ่นน้ีจะมีอิทธิพลมาก

ต่อทัศนคติ ความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน่ วัยรุ่นมักมีความคิดว่าความคิดเห็นของ

คนอื่นๆ ไม่มีความส าคัญเท่ากับความเห็นของกลุม่ และมีความต้องการใหผู้้ใหญ่ยอมรบักลุ่มเพื่อนของ

ตนด้วย  
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1.4 พัฒนาการทางอารมณ์ 

  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ระบุว่าวัยรุ่นอยู่ในข้ันพอใจในการรกัเพศตรงข้าม (genital 

stage) ความพึงพอใจและความสุขต่างๆ เป็นแรงขับมาจากวุฒิภาวะทางเพศ เริม่สนใจเพศตรงข้าม มี

แรงจงูใจทีจ่ะรักผู้อื่น ต้องการอสิระจากพ่อแม่มากข้ึน เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ เด็กหญงิจะเลียนแบบ

แม่ (ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 2541) อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้า

อารมณ์ มีอารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยังไม่สู้ดี บางครั้งเก็บกด บางคราวมั่นใจสูง บางครัง้พลุง่

พล่าน ลักษณะอารมณ์เหล่าน้ีเรียกกันว่า พายุบุแคม (Strom and stress) (ศรีเรอืน แก้วกังวาล, 

2551) เพราะลกัษณะอารมณ์แบบนี้ จงึมีความคิดเห็นขัดแยง้กับผู้ใหญ่ได้ง่าย ท าให้วัยรุ่น คิดว่าผู้ที่

เข้าใจตนเองดีทีสุ่ด คือเพื่อนในวัยเดียวกัน เนื่องจากมีความคิดเห็นที่เป็นไปทางเดียวกัน ยอมรับกัน

และกัน การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทีเ่กิดข้ึนน้ีมีผลมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น การปรบัตัว 

กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การปรบัพฤติกรรมการแสดงออกจากการเป็นเด็กเข้าสู่การ

เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ใหญ่ สภาพสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

1.5 พัฒนาการทางศิลปะ 

พัฒนาการทางศิลปะ คือกระบวนการแสดงออกทางศิลปะโดยเฉพาะของเด็ก ที่มผีลงานมา

จาก การวาดภาพ ระบายสี การปั้น ฯลฯ และในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการแตกต่างกัน ไป จะช้า หรือ

เร็วข้ึนอยู่กับความสนใจและความสามารถทางศิลปะที่ติดตัว พัฒนาการทางศิลปะจะเป็นสากล เด็ก

ทุกคนจะมลีักษณะการแสดงออกคล้ายๆกัน (ศรียา นิยมธรรม, 2550) 

Brittain (1987) ได้ศึกษาและแบ่งพฒันาการทางศิลปะของเด็ก เป็นรากฐานในการศึกษาทีม่ี

ความสัมพันธ์กับอายุ โดยแบ่งพฒันาการการแสดงออกเป็นข้ันต่าง โดยที่ผู้เรียนอายุระหว่าง16-18ปี 

จัดว่าอยู่ในข้ันตัดสินใจ (The Period of Decision) (14-17 ปี) โดยมีรายละเอียดคือ เป็นช่วงทีเ่ด็ก

จะมีความถนัดเชิงทัศน์ เน้นที่การผูกเรือ่งราวในผลงานศิลปะสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ช านาญข้ึน 

สามารถควบคุมทิศทางการแสดงออกได้อย่างมีเป้าหมาย แบ่งเป็นเดก็ที่มีความถนัดเชิงทัศน์ และเด็ก

ที่มีความถนัดเชิงผสัสะ กลุม่เด็กที่มีความถนัดเชิงทัศน์จะสามารถเรียนรู้ถึงหลักทัศนียภาพวิทยาและ

ตระหนักถึงทัศนียภาพวิทยาเชิงอากาศและกลุ่มเด็กทีม่ีความถนัดเชิงผสัสะ จะสามารถวาดภาพที่

แสดงเกี่ยวกับอารมณ์ มีการตัดทอนสีสัน รวมทั้งไม่ให้ความสนใจต่อการน าเสนอตามความเป็นจรงิใน

ธรรมชาติ 
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สรปุได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์

อย่างชัดเจน ในทักษะด้านการวาดภาพมีความช านาญในการใช้อุปกรณ์ และสามารถแสดงออกทาง

ศิลปะได้อย่างมีความหมาย ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมส าหรบัวัยรุ่น ควรมีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง

และค านึงถึงพฒันาการด้านต่างๆควบคู่กันไป 

2. แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.1 ความหมายของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  

ค าว่า “contemplative Education” หรอื จิตตปัญญาศึกษา  มีการเริ่มต้นใช้อย่างเป็นทาง 

การครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมรกิา ซึ่งก่อตัง้ข้ึนโดย เชอเกียม ตรุงปะ 

รินโปเช บนฐานของพุทธศาสนานกิายวัชรกาย (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551) 

          ค าว่า Contemplation และ Contemplative มีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า 

contemplates  มีความหมายว่า การสังเกตและส ารวจ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ 

Contemplation และ Contemplative Education อาทิ   

Hart (2004  )กล่าวว่า Contemplation เป็นวิธีการใช้วิธีต่างๆ เช่น การพจิารณาใคร่ครวญ 

บทกวี และการท าสมาธิมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้จิตทีม่ีความวุ่นวายอยู่ตามปกติสงบข้ึน เพื่อบ่มเพาะ

ความสามารถในการตระหนักรู้ การมีใจจดจ่อ และการเข้าใจอย่างชัดแจง้ใหล้ึกซึง้ยิ่งขึ้น 

Zajonc (2004) กล่าวว่า Contemplation คือการท าให้ผูเ้รียนเกิดความ สมัพันธ์ แบบใหม่

กับตนเอง ผู้อื่นและโลก ให้ความรูท้ี่ไม่ใช่ความรู้บนฐานข้อมลูและการแยกขาดระหว่างอัตวิสัยกับ   

ภววิสัย เป็นความรู้และปัญญาที่เข้าถึงความสมัพันธ์เช่ือมโยงกันของสรรพสิ่งต่างๆ เป็นการเรียนรู้ที่ 

สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

สถาบัน The Center for Contemplative Mind in Society (2001) ให้ความหมายของ 

Contemplative Education  ว่า คือการสร้างชีวิตที่ต่ืนรู้ และมจีิตใจกว้างขวาง 

กลุ่มจิตวิวัฒน์ ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่น าเสนอแนวคิดเรือ่ง Contemplative Education ออก

สู่สาธารณะ โดยศาสตราจารย์สมุน อมรวิวัฒน์ ได้แปลค าว่า Contemplative Education เป็นภาษา 

ไทยว่า“จิตตปัญญาศึกษา” (ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จนัทรสุข, 2552) 
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ประเวศ วะสี (2550 ) ให้ความหมายว่าของค าว่า “จิตตปญัญาศึกษา” คือ การรูจ้ิตของ

ตนเองแล้วเกิดปญัญา ปญัญาหมายถึงการเข้าถึงความจริงสงูสุดหรือบางทกี็พูดว่าเข้าถึงความ จรงิ 

ความดี ความงาม 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล (2552  ) กล่าวว่า “จิตตปัญญาศึกษา” คือ

กระบวน การพัฒนาจิตและปัญญาอย่างรอบด้าน เพือ่ช่วยสร้างมนุษย์ใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ร่วมพจิารณาความหมายของค าว่า “จิตตปัญญาศึกษา” หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ  เป็นการศึกษาที่เน้นพัฒนาด้านในอย่างแทจ้รงิ เพื่อให้เกิด

ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิง่ต่างๆโดยปราศจากอคติ เกดิความรักเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มี

จิตส านึกต่อส่วนรวมและสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบรูณ์ (ชลลดา 

ทองทวี และคณะ, 2551)  

2.2 จุดมุ่งหมายของแนวคิดจิตตปญัญาศึกษา 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาเชิงจิตตปญัญา คือการศึกษาด้านในตนเอง ไม่ใช่แค่การใคร่ครวญ

ภายในเท่านั้น และไม่ได้ละเลยความเป็นวิชาการไป แต่หมายถึงการหยั่งรากใหล้ึกยิ่งข้ึน  ให้เห็น

ประสบการณ์ส่วนตัวทีส่ัมผัสเองโดยตรงมากขึ้นและให้มสีมดุลกับการฝึกจิตมากขึ้น                    

(จิรฐักาล พงศ์ภคเธียร, 2550 ) 

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2549) กล่าวถึง เป้าหมายของการศึกษาตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลกั ได้แก่  

1. ความรู้เท่าทันปัจจุบัน คือ การรับรู้ถึงประสบการณ์ตรงทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ ใน

แต่ละขณะอย่างละเอียดถ่ีถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเท่าทันกระบวนการคิด การรบัรู้ความรูส้ึกผ่านผสัสะ 

ต่างๆ รวมทัง้สงัเกตอารมณ์ต่างๆทีเ่กิดข้ึน เมื่อร่างกายและจติใจหลอมรวมกันได้โดยกระบวนการ

เรียนรู้แบบองค์รวมแล้ว การสือ่สารทีเ่กิดข้ึนจะมีความเปิดกว้าง ชัดเจน ตระหนักรู้และช่ืนชมโลกได้

อย่างเต็มที่ การกระท าการต่างๆก็มปีระสิทธิภาพ  

2. การสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหีลกัการคือ การแสวงหาความรูโ้ดยปจัเจกบุคคล

เท่านั้น และกระบวนการการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เกิดข้ึนในห้องเรียน ที่แยกสัดส่วนออกจาก

สิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้ตนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน  เมื่อผูเ้รียนมีความเข้าใจ

ในตัวเองมากขึ้น ก็จะสามารถเข้าใจผู้อื่นและโลกได้บ่มเพาะความเปิดกว้าง เป็นแนวทางการฝึกปฏิบัติ

ไปสู่การพัฒนาด้านในทีส่มดลุ เพื่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อโลกอย่างสร้างสรรค์ 
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3. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ทีส่ร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถใน

การสมัพันธ์และสื่อสารกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เริ่มจากการยอมรบัและเข้าใจในตนเอง สู่การ

ยอมรบัและช่ืนชมผู้อื่นฝกึฝนการคิดวิเคราะห์ คือผูเ้รียนสามารถจับประเด็นต่างๆเพื่อเข้าใจในตนเอง

และสงัคม โลกอย่างมีวิจารณญาณ สามารถรบัรู้และวิเคราะห์โลก มองเห็นลักษณะของ ปรากฏการณ์ 

และสิง่ต่างๆได้อย่างเช่ือมโยง  

4. การช่ืนชมในภูมิปัญญาของโลก หมายถึง การเรียนรู้และช่ืนชมในความหลากหลาย ระบบ

คุณค่าต่างๆ ที่อยู่ในสังคมโลก ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาการรับรู้ของ

ตนเอง ทั้งด้านพทุธิปัญญา อารมณ์และด้านการปฏิบัติ  

5. การกระท าที่มปีระสทิธิภาพ คือความสามารถในการน าเอาความรู้หรือความเข้าใจใน

ตนเอง สู่การปฏิบัติอย่างมปีระสทิธิภาพและสมบรูณ์ อาศัยคุณลักษณะการเปิดใจกว้าง ตั้งอยู่บน

พื้นฐานการฝึกปฏิบัติส าคัญ 3 ประการได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา  

6. การใช้วิถีแห่งภูมิปัญญาโลก ด้วยแนวทางของการแสวงหาความรู้และภูมิปญัญาต่างๆ  มี

คุณค่าต่อสังคม มีความเปิดกว้างและธรรมเนียมปฏิบัติในการฝึกฝนทางจิต มีการบม่เพาะการตื่นรู้

และความรู้เท่าทันตัวเองและโลก ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่มอียู่ในวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ เพื่อเข้าใจถึง

สภาวะและประสบการณ์ของความเป็นมนุษย ์

 (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552  ) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของจิตต

ปัญญาศึกษา คือการที่มนุษย์ทัง้หมดสามารถเรียนรูเ้พื่อยกระดับจิตวิญญาณของตนเองไปสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อความสุขและการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรจิตต

ปัญญาศึกษาจึงมุง่พัฒนาบัณฑิตทีม่ีความเช่ือมั่นในความเปน็มนุษย์ ใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝนตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง และสมดลุทัง้กาย ใจ และวิญญาณสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการสง่เสรมิให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในระดบับุคคล ชุมชน องค์กรและสังคม 

ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) กล่าวถึง เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติตามแนวคิด 

จิตตปัญญาว่า ก่อให้เกิดความตระหนกัรู้และพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงกับพระเจ้าหรือ

ปัญญาภายใน เป็นการพฒันามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์โดยเริ่มต้นจากการ

มีความสมดลุทั้งมิติทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข 

ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข (2552) กล่าวถึง เป้าหมายของการเรียนรู้แนวจิตต

ปัญญาศึกษาในประเทศไทย ว่ามีจุดมุง่หมายส าคัญ 2 ประการ คือ  
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1. การเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานในตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานในตนเองทีจ่ะช่วย

ผู้เรียนให้เรียนรู้จิตของตนเองแล้วเกิดปัญญา คือการเข้าถึงความจริง ความดี ความงามอย่างแทจ้รงิ 

เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตส านึก เปลี่ยนแปลงความรู้สกึนึกคิดใหม่ เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับเพื่อน

มนุษย์และธรรมชาติใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่โดยสิ้นเชิง เกิดความรู้ ความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น 

และสรรพสิง่อย่างลึกซึง้ สอดคล้องกบัความเป็นจริง รวมทั้งเกิดความรัก ความเมตตา ความอ่อนน้อม 

2. การเกิดจิตส านึกตอ่ส่วนรวม เป็นการเรียนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลงข้ันพื้นฐานในองค์กรและ

สังคม  

2.3 วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษา 

วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นการประยกุต์เอาปรัชญาพื้นฐานของความ

เช่ือมั่นในความเป็นมนุษย์และกระบวนทัศน์องค์รวมมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นวงจร

การเรียนรูจ้ิตตปญัญาศึกษา คือ ใช้การเข้าถึงความจรงิ ความงาม ความดี ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เองเป็น

แกนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อการพฒันามนุษย์อย่างสมดลุ ทั้งกาย ใจและความคิด เป็น

การเรียนรูท้ี่เช่ือมโยงจากภายนอกสู่ภายในและจากภายในสูภ่ายนอก จากบุคคลสู่ชุมชน สังคม 

วัฒนธรรมและธรรมชาติ และจากธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม สู่ชุมชนและบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่

เช่ือมโยงกับชีวิตอย่างแทจ้รงิ เป็นแกนกลางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ธนา นิลชัยโกวิทย์และ

อดิศร จันทรสุข, 2552)  

วงจรของความสัมพันธ์ระหว่างความจรงิ ความดี ความงามเป็นหนึ่งเดียว ไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้ การเข้าถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริงย่อมท าใหเ้ข้าถึงอีกสองสิ่งพร้อมกันด้วย และเมือ่มี

สิ่งหนึ่งกจ็ะเกิดอีกสองสิ่งตามมาด้วย สะท้อนถึงสภาวะความเป็นองค์รวมที่แท้จริงของธรรมชาติ 

แสดงใหเ้ห็นว่า ไม่ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะเริ่มต้นจากจุดใด คือ การมองเห็นและเข้าใจความเป็นจรงิใน

ตนเอง ผู้อื่นหรือธรรมชาติหรอืการเข้าถึงความดีด้วยการเปดิรับ มีเมตตาอย่างแทจ้รงิ ไม่ตัดสินทัง้

ตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ก็จะพาให้เข้าถึงอีกสองสิ่งไปดว้ย เช่น การเข้าถึงความงามของธรรมชาติ

ในขณะที่ใจสงบ ท าใหม้องเห็นความจริงตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่งบกพรอ่ง ไม่มีสิ่งถูกหรือผิด เช่ือมโยงสู่

การเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติแล้วเกิดความรัก ความเมตตาลดการตัดสนิ  

คาดโทษ คาดหวัง ในตนเอง ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นเช่นน้ันก็จะเกิดความสุข น าไปสู่การเห็น

ความงามในตนเองและในตัวเพื่อนมนุษย์  
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2.4 หลักการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่“สบาย”มาจากค าว่า

“สัปปายะ”คือสภาพทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ โดยเป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน

ตัวเอง ให้ความส าคัญและเอาใจใสจ่ิตใจของผูเ้รียนรู้ในทุกขณะ ทั้งนี้การเอาใจใส่ในกระบวนการ

เรียนรู้ สามารถท าได้ 3 ลักษณะ คือ (วิจักขณ์ พานิช, 2550  ) 

1. การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) คือการฟังด้วยหัวใจด้วยความตั้งใจ อย่างสมัผสัได้

ถึง รายละเอียดของสิ่งทีเ่ราฟังอย่างลึกซึ้งด้วยจิตที่ตั้งมั่น ในที่นี้ยังหมายถึงการรบัรู้ในทางอื่น ๆ ด้วย 

เช่น การมอง การอ่าน และการสัมผัส  

2. การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือกระบวนการต่อเนื่องจากการฟังอย่าง

ลึกซึง้ ประกอบกับประสบการณ์ทีผ่่านเข้ามาในชีวิตทางอื่นๆ เมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วมีการน้อมน ามาคิด

ใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ ซึ่งต้องอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเป็นพื้นฐาน  จากนั้นกล็องน าไปปฏิบัติ

เพื่อใหเ้ห็นผลจริง ก็จะเป็นการพอกพูนความรูเ้พิ่มข้ึนอีกในระดับหนึ่ง  

3. การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (Meditation) คือการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาคือการ

เฝ้าดูธรรมชาติที่แท้ของจิต ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่  การฝกึสงัเกตธรรมชาติของจิตจะ ท าให้

เราเห็นความเช่ือมโยงจากภายในสู่ภายนอกเห็นความเป็นจริงที่พ้นจากอ านาจแหง่ตัวตนของตน  

ประเวศ วะสี (2550 ) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นการเรียนรู้ด้านในเพื่อใหเ้กิดสมบรูณ์ 

เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง กระบวนการเรียนรูจ้ิตตปญัญาศึกษา มีดังนี้คือ การเข้าถึงโลกทัศน์และ

ชีวิต  การมองโลกและมองธรรมชาติ หากเข้าถึงความจรงิจะพบความงามเสมอ เมือ่เข้าถึงธรรมชาติก็

จะถึงความเป็นอิสระ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรม

อาสาสมัคร สุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมทีก่่อใหเ้กิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจการปลีกวิเวกไปอยู่

ในธรรมชาติ ได้รู้ใจตนเอง เมื่อจิตสงบเช่ือมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ จะเกิดปรากฏการณ์

ต่างๆข้ึน 

  จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2550 ) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาทีเ่น้นกระบวนการ

ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ผู้ศึกษาย้อนกลับไปหารากของคุณค่าและความหมายที่แท้จริง

ของการเรียนรู้สะท้อนการคิดให้เห็นความเป็นพลวัตไมห่ยุดนิ่ง สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความ

เป็นจริงที่มีความสมัพันธ์เช่ือมโยงกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้หลักค าสอนทางศาสนา 

ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สามารถท าให้เกิดการหยัง่รู้ภายใน ก่อใหเ้กิดการ
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ค้นพบแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขสงบอย่างแทจ้ริง ด้วยตัวเองและสามารถสัมผัสคุณค่า

ของการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน เกื้อกลูซึง่กันและกัน  

ณัฐฬส วังวิญญู (2550) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาแบบ “เอาชีวิตเข้าแลก” 

โดยให้ความเห็นว่า  จิตตปัญญาศึกษา เป็นหนทางเพื่อการตืน่รู้และการด ารงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม รับรู้

ทั้งโลกภายนอกและภายในตัวเราในแต่ละปัจจุบันขณะ  โดยเอาตัวเราเข้าเรียนรู้เอาชีวิตของเราเข้า

แลกกับการรับรู้ปจัจบุันขณะ ถือเป็นประตหูรอืทางเข้าสู่การมองเห็นความงาม ความดีและความจริง 

 ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข (2552) กล่าวว่า หลกัการทีเ่ป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

ของกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา ประกอบด้วย 7 ประการ ดังนี ้

1. หลักการพจิารณาอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือ การเข้าสูส่ภาวะจิตทีเ่หมาะสม

ต่อการเรียนรู้และน าจิตดังกล่าวไปใช้งานอย่างใคร่ครวญในด้าน พุทธิปัญญา (Cognitive) และในด้าน

ระหว่างบุคคล (Interpersonal) กล่าวคือ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาอาศัยการปรับสภาวะจิตสู่

สภาวะที่เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ เพื่อปลกุศักยภาพการเรียนรู้และพฒันามนุษย์อย่างเต็ม

สมบรูณ์ 

2. หลักความรกัความเมตตา (Compassion) คือ การส่งพลงัออกโอบอุม้ดูแล กลุม่ของ

กระบวนกรและการจัดกระบวนการด้วยสิ่งแวดลอ้มและบรบิททีเ่กื้อกลูต่อการเรียนรู้ ภายใต้กระบวน

ทัศน์ที่เช่ือมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ “กระบวนกร” อาจจะมีความส าคัญยิ่งกว่ากระบวนการ 

เพราะกระบวนกรและคุณลักษณะที่มีของกระบวนกร คือหวัใจส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ

เรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน กระบวนกรทีม่ีพลงัแหง่ความรักเมตตาจะ

สามารถส่งออกพลังทัง้หมดจากฐานกาย ฐานใจและฐานหัว เพื่อรองรับเกื้อหนุนผูเ้ข้ารับ การอบรมท า

ให้เกิดความมั่นใจที่จะก้าวเข้าพื้นทีเ่สี่ยง เพื่อการเรียนรู้สิง่ใหม่ได้ง่ายข้ึน หลกัความรักความเมตตา

ไม่ได้อยู่แค่เพียงกระบวนกรและบรรยากาศภายในกลุม่เท่านั้น แต่ยังเป็นหลักการจัดกระบวนการด้วย

คือจะต้องใส่ใจในกระบวนการและบรรยากาศแวดล้อมทีเ่ปน็ “สัปปายะ” คือเป็นมิตรต่อผูเ้ข้าอบรม 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อชุมชน ซึ่งสถานที่การจัดอบรมเป็นปจัจัยส าคัญยิ่งที่จะช่วย

กระตุ้นเร้าศักยภาพการเรียนรู้ได้ดี 

3. หลักการเช่ือมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การช่วยให้ผู้เข้ารบัการอบรมเช่ือมโยง

ประสบการณ์ในกระบวนการเข้ากบัชีวิตได้ ท าให้ กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน (Internalization) 

บูรณาการสู่วิถีชีวิตและการเอื้อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างผูเ้ข้ารับการอบรมร่วมกัน ซึง่เป็นหลักการ
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ที่มีรากฐานมาจากกระบวนทัศน์องค์รวม กระบวนการที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถช่วยให้

ผู้ปฏิบัตเิช่ือมโยงประสบการณ์ในกระบวนการเข้ากับชีวิตได้  เพราะการเช่ือมโยงนี้จะเป็นการน าไปสู่

การท าใหก้ระบวนการเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งจะท าให้การเรียนรูแ้ละพัฒนานั้นๆเป็นไปอย่างยัง่ยืน ซึ่งไม่

เพียงแต่กระบวนการต้องเช่ือมโยงกับชีวิตการรับรู้ของผู้เข้าอบรมเท่านั้นแต่กระบวนการต้องเอื้อให้

เกิดการเช่ือมโยงระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจุดเปลี่ยนที่

ส าคัญคือ การเกิดวิถีการปฏิบัติร่วมกันที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือการสนทนากันอย่างมีสติและย้อนกลบั

มาดูตนเอง ซึง่เป็นคุณสมบัติของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  

4. หลักการเผชิญหน้า (Confronting) คือ การเปิดให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมออกจากพื้นที่

ปลอดภัยของตนเอง เพื่อเผชิญหน้ากับพื้นที่เสี่ยง เพือ่เปิดพืน้ที่การเรียนรู้ใหม่ๆ  และเข้าถึงข้อจ ากัด

ทางศักยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และพฒันา เน้นกจิกรรมทีเ่ปิดให้ผูเ้ข้าอบรมออกจากพื้นที่

ปลอดภัยของตนเองเพื่อเผชิญกับพื้นที่เสี่ยงเพื่อเปิดพื้นทีก่ารเรียนรู้ใหม่ๆ มีข้อควรระวังคือพื้นที่เสี่ยง

ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้พื้นที่ปลอดภัย อันเกิดจากพลงัของกระบวนกรที่คอยโอบอุ้มผู้เข้าอบรมไว้ต้อง

ควบคู่ไปกับหลักความรกัความเมตตา การเข้าเผชิญกบัพื้นทีเ่สี่ยงอาจแยกออกเป็นสองพื้นที่หลักคือ

พื้นที่ภายในร่างกาย และจิตใจกับพื้นที่ภายนอกของสิ่งแวดล้อมและชุมชน การเข้าเผชิญกบัพื้นที่

ภายในร่างกาย พบได้ในกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภายในร่างกายและการเข้า

เผชิญกบัความเป็นจริงของตนนั้น ท าได้โดยการท ากจิกรรมที่กระตุ้นให้แสดงออกถึงความเป็นตัวตน

การเข้า เผชิญกับพื้นที่ภายนอก จะช่วยกระตุ้นเร้าดึงศักยภาพภายในออกมาเพื่อรองรบัสถานการณ์ 

ภายนอก และสามารถเป็นเงือ่นไขให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. หลักความต่อเนือ่ง (Continuity) คือ การสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการ เพื่อช่วยให้ 

ศักยภาพของการเรียนรู้ของผู้เข้ารบัการอบรมได้ปลดปล่อยและสามารถท างานเพื่อบ่มเพาะและ

พัฒนา การวางความต่อเนือ่งจากกจิกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรมหนึ่งอย่างเป็นระบบ ช่วยวางแนวทาง ที่

เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ใหผู้้เข้ารับการอบรมกระบวนการส่วนใหญ่อาจพอแบง่ข้ันตอน ได้เป็น 3 

ข้ันตอนใหญ่ คือ  ข้ันเตรียมความพร้อม ข้ันด าเนินการ และข้ันสรุปบทเรียน โดยที่ กจิกรรมที่น าเข้าสู่

บทเรียนแต่ละข้ันจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องให้เกิดความไหลลื่นจากกจิกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง มี

ความต่อเนื่องในมิติของเวลา กบัความเช่ือมโยงในมิติของพืน้ที่ 

6. หลักความมุง่มั่น (Commitment) คือ การเอื้อใหผู้ร้ับการอบรมสามารถน าเอา

กระบวนการกลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนือ่ง หลงัการอบรมและน าไปสู่การเรียนรูท้ี่เกิด
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การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ในเชิง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การท าใหเ้ห็นถึงประโยชน์

ของแนวปฏิบัติในการพฒันาเปลี่ยนแปลง ตนเอง และเห็นประจกัษ์ว่าสิ่งนั้นเกิดข้ึนและมีไดจ้รงิด้วย

การผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจความเป็นจรงิอย่างชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างศรัทธา 

และก่อให้เกิดความมุง่มั่นจากภายใน เกิดฉันทะหรือความพอใจ ความยินดีในธรรม คือ ความเป็นตาม

ธรรมชาติที่ได้รบัรู้ ทัง้ตัวกระบวนกรและกระบวนการจงึสามารถมีบทบาทในการจุดประกายความ

มุ่งมั่นใหเ้กิดในตัวผูเ้รียนได้ แต่การรักษาความมุ่งมั่นให้ด ารงอยู่นั้น ต้องอาศัยเหตปุัจจัยที่มาสนบัสนุน

อีกหลายประการ ทั้งเงื่อนไขภายนอกและภายใน เงื่อนไขภายใน เช่น สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ ความ

มี สติรู้ตัว เป็นต้น ส่วนเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและกลัยาณมิตรหรือ ชุมชน

แนวปฏิบัติที่มีความเกื้อกูลและส่งเสริมกันและกัน 

7. หลักชุมชนแหง่การเรียนรู้ (Community) คือ ความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันของผู้เข้ารับ

การอบรม รวมทั้งกระบวนกรทีเ่กื้อหนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคนรวมไป

ถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน เรียนรูท้ี่เกิดข้ึนในกลุ่มซึง่เป็นการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง

และเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง ความส าคัญของชุมชนน้ี ทั้งในแง่ของพื้นที่ทีส่ามารถรองรบัการเกิดการ

เรียนรู้ได้อย่างลกึซึ้ง สามารถเปิดเผยตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นก าลังใจให้กันและกัน เป็น

พื้นที่แห่งความรักความเมตตา และมิตรภาพ เป็นแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและอุดมสมบรูณ์ 

นอกจากนี ้การได้อยู่ในชุมชนที่มีความสนใจและจุดมุ่งหมายที่จะท าในสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่าเหมือนกัน 

ท าให้แต่ละคนได้รบัแบบอย่าง แง่คิด แรงบันดาลใจ จากคนอื่น รวมทั้งมผีู้ทีร่่วมอุดมการณ์เดียวกัน

เป็นทีป่ระจักษ์ ท าใหเ้กิดความมุง่มั่นในการเรียนรู้ต่อไป 

จุมพล พูลภัทรชีวิน (2552 ) กล่าวถึงการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา ว่าเป็นการศึกษาที่เน้น

ประสบการณ์ตรงภายใน ให้ความส าคัญกับการตระหนกัรู้โลกภายในของตนเองที่สัมพันธ์กับโลก

ภายนอก กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินตั้งอยูบ่นความเป็นกลัยาณมิตร ให้ความส าคัญ

กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ภายในของแต่ละคน ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ตัดสิน 

ภายใต้บรรยากาศของการเคารพยอมรบัระหว่างกันแบบไมม่ีเงื่อนไขเป็นบรรยากาศแบบเปิดเอื้อให้

ผู้เรียนรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยที่จะเปิดเผยและรู้จกัตนเองและผูอ้ื่น 

2.5  การประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

การฝกึปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาน้ันเป็นไปเพื่อพฒันาให้ผูฝ้ึก

ปฏิบัติได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง น าพาชีวิตไปสูเ่ป้าหมายของจิตตปัญญาศึกษา นั่นคือ      
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การบม่เพาะความเปิดกว้างออ่นน้อมถ่อมตน พัฒนาความรกัเมตตา มองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็น

จริง เห็นความสมัพันธ์เช่ือมโยงน าไปสู่การเกิดปัญญา ตระหนักรู้ ละวางตน มีชีวิตที่สมดุล  

 ธนา นลิชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข (2552) กล่าวว่าการจัดกระบวนการจิตตปญัญาศึกษา

ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถปรบัเปลี่ยนไปตามเนือ้หาและกระบวนการที่แตกต่างหลากหลาย  หากจะ

น ากระบวน การจิตปญัญาศึกษาไปปรบัใช้ มีข้อสรปุคือ เริม่ต้นจากความเข้าใจปรัชญาและหลักการ

พื้นฐานของการจัดกระบวนการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษาคือ“ความเช่ือมั่นในความเป็นมนุษย์”และ

“กระบวนทัศน์แบบองค์รวม”และ“หลักจิตตปัญญาศึกษา”ได้อย่างลึกซึ้งกอ่นกระบวนกรที่จะน าชุด

การเรียนรู้ไปใช้ ควรมีพื้นฐานความเข้าใจและมีประสบการณ์การฝึกฝนด้านจิตตปัญญาศึกษาหรอืการ

พัฒนาภายในมามากพอสมควร มีความรู้และทักษะพื้นฐานในตนที่สอดคลอ้งกบัการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาที่เน้นการพฒันาศักยภาพความเป็นมนุษย์ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาควรใช้วงจรการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา

ศึกษา เป็นแนวทางเพื่อการจัดกระบวนการการเรียนรู้ทีม่ีความสมดลุและเป็นองค์รวม ควรใช้ชุด

ความรู้เป็นตัวอย่างการจัดกระบวนการและประสบการณ์การเรียนรู้ แล้วพฒันารปูแบบกระบวนการ

และกิจกรรมของตนข้ึนเองหรอืเลือกกิจกรรมบางส่วนจากชุดความรู้ไปใช้ โดยประยุกต์ให้เหมาะกบั

จุดมุ่งหมายและบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา  ครู

หรือกระบวนกรควรเริม่ต้นจากการก าหนดเป้าหมายและศึกษาลักษณะเฉพาะของกลุม่ที่ตนจะการ

อบรมหรือกระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อน 

ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) กล่าวว่าจิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรูท้ี่ไม่อาจแยกออก

จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูเ้รียนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาหลักการในแนวคิดจิตตปญัญา

ศึกษาแล้ว อาจสรปุได้ดังนี ้

1. หลักการเชิงคุณค่า เป็นส่วนที่ว่าด้วยความเช่ือ กระบวนทัศน์และศรทัธาของทั้งผู้สอนและ 

ผู้เรียน ได้แก่ การเคารพศักยภาพการเรียนรู้ มีความรักความเมตตาและให้ความส าคัญ ต่อปัจจุบัน

ขณะหลักการเชิงกระบวนการ เป็นแนวทางพื้นฐานส าหรบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะใช้ 

เครื่องมือรปูแบบหรือกระบวนการใดก็ตาม จ าต้องให้ความส าคัญต่อการมีประสบการณ์ตรง มีการรับ

ฟังอย่างลึกซึง้ มีสมาธิ มุ่งมั่น เช่ือมโยงสัมพันธ์ น้อมเอาความเข้าสู่ใจและมีความต่อเนื่องของ

กระบวนการ 
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2. หลักการเชิงบรบิท เป็นปจัจัยแวดลอ้มของกระบวนการทีเ่กื้อหนุนตอ่การเรียนรู้ ได้แก่ 

การมรีากฐานภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและวัฒนธรรม  ไม่ได้แยกกระบวนการเรียนรู้ออกไปจากความเช่ือ

และวัฒนธรรมของผู้เรียน  ตลอดจนสามารถสร้างและมีชุมชนแห่งการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนโอบอุม้การ

เรียนรู ้

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักการในแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาน้ีไมอ่าจจะจ าแนกแบง่ออกได้อย่าง

เด็ดขาดจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนรูท้ี่มลีักษณะของการพฒันาด้านในและมีความเป็นอัต

วิสัย การจัดแบง่กลุ่มหลักการดงักล่าวจึงเป็นไป เพือ่ประโยชน์ต่อความชัดเจนในการศึกษาวิเคราะห์

การประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆเป็นส าคัญเท่านั้น โดยแนวทางการประยกุต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาได้วาง

ไว้ 2 ระดับ คือ ระดับหลักการและระดับรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับหลักการแนวคิด คือการน าหลักการพื้นฐานและความคิดความเช่ือทางจิตตปัญญา

ศึกษาไปพัฒนาและใช้ในกระบวนการเดิมที่มีอยู่ของแต่ละวงการนั้นหลกัการที่ใช้เป็นการพจิารณา 

2. ระดับรปูแบบศึกษาวิธีการและกระบวนการ ลกัษณะการน าจิตตปัญญาศึกษาไปประยุกต์ 

ใช้ในระดับวิธีการและกระบวนการเป็นการน าเครื่องมือ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการไปปรับ

เสริม น าไปร่วมกับเครื่องมือเดมิหรือน าไปใช้ทั้งหมด ส่วนวิธีการและกระบวน ต่างๆนั้น อาทิเช่น การ

ท าสมาธิ การอยูก่ับปัจจุบัน การสะท้อนการเรียนรู้ การเขียนบันทึก เป็นต้น 

2.6 หลักการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 

ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ประเมินการเรียนรู้ตามแนว 

จิตตปัญญาศึกษาที่เหมาะสม มีดงันี ้

มีความตระหนกัในกระบวนทัศน์ของการประเมินที่ตนเองใช้ เพราะเป็นตัวก าหนดเป้าหมาย 

วิธีวิทยาการประเมินระเบียบวิธีและข้อมูลหรือสิ่งที่กระบวนการประเมินบอกว่าเป็นข้อเทจ็จริงและมี

ความหมาย 

มีความรู้สกึเช่ือมโยงผกูพันกบัผู้ถูกประเมินและมีความตระหนักในผลกระทบของการ 

ประเมินต่อตนเองและต่อผู้ถูกประเมินมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการและธรรมชาติของกระบวนการ

เรียนรู้แบบจิตตปญัญาศึกษา หลีกเลี่ยงการใช้วิธีคิดตรึกตรองด้วยเหตผุลและตามแนวเส้นตรง การ

พิสูจน์ความเป็นจรงิด้วยการวัดค่าเชิงประจักษ์หลีกเลี่ยงความเช่ือว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติ

ซึ่งตายตัวและมนุษยส์ามารถเข้าใจตลอดจนอธิบายกฎนั้นได้อย่างครบถ้วนและหลีกเลี่ยงการน าเอา

ความรู้ย่อยๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นองค์รวม 
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คุณลักษณะของการประเมินที่เหมาะสม 5 ประการ มีดงันี้  

1. การประเมินเหตุควบคู่ไปกับการประเมินผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านในไม่ได้มี

ลักษณะเป็นเส้นตรงทีส่ามารถก าหนดผลลัพธ์ได้  แต่อาจดูได้จากการมีเหตุปจัจัยที่เหมาะสมในการ

เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการให้ความส าคัญของสติระลึกรู้ การด ารงตนอยู่ในปัจจุบันขณะของผูส้อนและ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการอยู่ในบรบิทของกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติอันเกือ้กลู อันได้แก่ 

สังฆะของกัลยาณมิตรและบริบทวัฒนธรรมตลอดจนมีการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัของ

ปัจเจก และระดบักลุ่ม 

2. การประเมินโดยใช้กระบวนทัศน์แบบบูรณาการใช้หลายมุมมอง  ในการประเมินทั้ง

มุมมองบุคคลที่หนึง่คือ ผู้เรียนหรือผู้สอน หากจะประเมินผูส้อน บุคคลทีส่องคือกระบวนทัศน์ทีผู่้เรียน

กับผูส้อนสร้างและให้ความหมายร่วมกัน และบุคคลทีส่าม คือการใช้ข้อสอบหรือกฎเกณฑ์ที่เป็น

มาตรฐาน โดยที่มมุมองบุคคลที่หนึง่เป็นมุมมองทีส่ าคัญที่สดุ  

3. การประเมินโดยใช้ระบบวงจรปอ้นกลับ  การแยกส่วนประกอบออกเป็นช้ินย่อยไม่อาจวัด

ประเมินได้ทั้งหมด ต้องอาศัยระบบวงจรป้อนกลับหรือมุมมองของสิ่งชีวิตซึ่งให้ความส าคัญกบัเรื่อง

บริบทที่แตกต่างกันมีการสร้างความหมายร่วมกันให้ความส าคัญกับจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์มากกว่าการท าซ้ าและอยู่ในกรอบของการควบคุมหรอืขาดอิสระ 

4. การประเมินโดยใช้หลายกระบวนทัศน์ร่วมกัน  ไม่มีการประเมินในกระบวนทัศน์ใด

กระบวนทัศนห์นึ่งที่เหมาะสมและครบถ้วนที่สุด กระบวนทศัน์หลักการประเมินตนเองเป็นลักษณะ

เด่นของการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเป็นเรือ่งของประสบการณ์ด้านในโดยตรงของผู้เรียนการ

ประเมินเชิงธรรมชาติและมสี่วนร่วม มีความยืดหยุ่นสูง ยอมรับความจริงที่หลากหลาย ให้ความส าคัญ

ของการศึกษาบริบทและเกณฑก์ารตัดในการตัดสินมาตรฐานเชิงธรรมชาติหรือเชิงคุณภาพและการ

ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ  

5. การประเมินที่มหีัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ท าใหผู้ป้ระเมินเปิดใจนอ้ม

เอาคุณค่าของจิตตปญัญาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนทัง้อ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อน

น้อมต่อธรรมชาติ มองเห็นผู้ถูกประเมินอย่างเป็นองค์รวมและมีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน และ

สามารถท าให้กระบวนการประเมินกลับไปเป็นกระบวนการที่มีเพือ่ประโยชน์และการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนได้อย่างแทจ้รงิ 
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2.7 กิจกรรมจิตตศิลป ์

จิตตศิลป์ (Comtemplative Arts) คือ การบรูณาการกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

แขนงต่างๆ อาทิ ทัศนศิลป์ ดนตรี ละคร และการเคลื่อนไหวร่างกาย เข้ากับกระบวนการใคร่ครวญ

ภายในอย่างลึกซึง้ (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  มหาวิทยาลยัมหดิล, 2552  )  

สถาบันอาศรมศิลป์ (2551) กล่าวว่า จิตตศิลป์ คือการฝึกปฏิบัติอย่างใคร่ครวญ เพื่อเข้าใจ

จิตของตนเองผ่านการท างานศิลปะ ด้วยหลกัภาวนา 4 มุ่งเน้นการน าบุคคลเข้าสูส่นามประสบการณ์

ใหม่ที่แตกต่างจากบรบิทในชีวิตประจ าวัน ผ่านการท ากจิกรรมทางศิลปะประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็น

รูปธรรม เช่น จิตรกรรม การท าหน้ากาก และนามธรรม เช่น การคิดใคร่ครวญ ศิลปะการเคลื่อนไหว

ร่างกาย เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละกจิกรรมดังกล่าวถูกออกแบบใหม้ีหน้าที่กระตุ้นและดึงศักยภาพของ

ปัจเจกบุคคลในการท างานศิลปะ ซึง่มลีักษณะของการแกป้ญัหาจากโจทย์ทีส่ร้างข้ึน โดยภายหลังจาก

การท ากจิกรรม กระบวนกรจะช่วยให้บุคคลได้ย้อนมองใครค่รวญกับความคิด ความรู้สึก รวมทั้ง

พฤติกรรมในการแกป้ัญหาหรือโจทย์ที่ตนเองไดร้ับ ซึง่มักจะสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์อันเป็นแบบ

แผนการด ารงชีวิตของบุคคลดงักล่าว 

การจัดกจิกรรมจิตตศิลป์ต้องอาศัยหลักภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา      

จิตภาวนาและปัญญาภาวนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2553) กล่าวว่า หลักภาวนา 4 

ประกอบ ด้วยกายภาวนา คือ การพัฒนากายและการพฒันาความ สัมพันธ์กับสิง่แวดล้อมทาง

กายภาพ รู้จักเสพ รูจ้ักใช้อย่างพอดี ดูแลร่างกายอย่างมีสติ ไม่ประมาท  ศีลภาวนา คือการพัฒนาศีล

และความสัมพันธ์ทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสมัพนัธ์กับเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเกื้อกลู 

สร้างสรรค์สังคม และส่งเสริมสันติสุข จิตภาวนา คือการพัฒนาจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพจิต คือ

การกระท าทีง่อกงามด้วยคุณธรรม เช่น มีน้ าใจ เมตตา กรุณา ฯลฯ หรือการมสีมรรถภาพทางจิต คือ

มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง มสีมาธิ ฯลฯ ปัญญาภาวนา คือการพัฒนาปัญญาใหรู้้จักคิด พจิารณา วินิจฉัย 

แก้ปัญหา และจัดด าเนินการต่างๆด้วยความเข้าใจเหตุปจัจัย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพฒันา

สุขภาวะของมนุษย์ด้านต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม (สถาบันอาศรมศิลป,์ 2551) 

สถาบันอาศรมศิลป์ (2551) กล่าวถึงประโยชน์จากกิจกรรมจิตตศิลป์ ว่าสามารถเปิดมุมมอง

และโลกทัศน์เกี่ยวกับมิตกิารเรียนรู้ของตนเองและผูอ้ื่น พัฒนาสุขภาวะองค์รวมของบุคคลด้านใน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เรียนรู้ความหมายของศิลปะที่กินความกว้างขวางและลกึซึง้ และ



 

 

24 

สร้างเข้าใจศิลปะในเชิงนามธรรม ได้แก่ ความคิด วิธีการมองโลกและชีวิต การให้คุณค่าและ

ความหมายของศิลปะ  

ตัวอย่างกิจกรรมจิตตศิลป์ ได้แก่ กิจกรรมการสังเกตต้นไม้ ใช้ประสาทสมัผสัต่างๆในการ

สังเกตท าความรูจ้ักต้นไม้ สะท้อนรายละเอียดผ่านการวาดภาพ  (สถาบันอาศรมศลิป,์ 2551) 

กิจกรรมการระบายสี ฝึกการระบายสีน้ าอย่างอิสระ (ศศิลักษณ์  ขยันกิจ, 2551)  กิจกรรมศิลปะ

สาธารณะ  ท างานหัตถกรรมในรูปแบบของงานสาธารณะ กจิกรรมภาพโดนใจ ฝึกการสงัเกตลักษณะ

ภายในของตนเองผ่านภาพที่เลือก (ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข, 2552) เป็นต้น  

(ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข, 2552) กล่าวว่า กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไดห้ลายระดับ โดยแบ่งเป็นหมวดกว้างๆ ได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

2. กิจกรรมสังเกต ส ารวจ และเปิดเผยลักษณะภายในตนเอง 

3. กิจกรรมช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเอง การยอมรบั และการคลี่คลายภายใน 

สามารถสรปุตัวอย่างกจิกรรมจิตตศิลป์จ าแนกตามหลักภาวนา 4 ได้เป็นตาราง ดังนี ้

 

ตารางท่ี 1 ตารางสรปุตัวอย่างกจิกรรมจิตตศิลป์จ าแนกตามหมวดของกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 
(The center of contemplative mind in society, 2000) และหลักภาวนา 4 

ชื่อ
กิจ

กร
รม

 รายละเอียดกิจกรรม หมวดของ

กิจกรรม 

หลักภาวนา 4 ที่มา 

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญา

ภาวนา 

สร้
าง

หน
้าก

าก
 

ผู้เรียนในกลุ่มสร้างหน้ากาก

ของแต่ละคน โดยใน

กระบวนการของการสร้าง 

จ าเป็นต้องอาศัยช่วยเหลือ

กันระหว่างคนสองคน คือผู้

ที่เป็นหุ่นส าหรับหน้ากาก

และผู้ประดิษฐ์ 

 

 

 

 

กิจกรรมเตรียม

ความพร้อมและ

สร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ 

√ 

สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 

√ 

สร้าง

ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่าง

ผู้เรยีน 

√ 

สังเกตจิตใจ

ระหว่างสร้าง

งานศิลปะ 

 ธนา  

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 
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ชื่อ
กิจ

กร
รม

 รายละเอียดกิจกรรม หมวดของ

กิจกรรม 

หลักภาวนา 4 ที่มา 

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญา

ภาวนา 

ระ
บา

ยส
ีน้ า

 

 

ผู้ร่วมกิจกรรมระบายสีน้ า 

สร้างช่วงเวลาที่มีสมาธิ ใจ

จดจ่อกับตัวเอง เกิด

ความคดิเช่ือมโยง คือการไม่

คาดหวังละเปิดใจกว้าง 

 

 

 

กิจกรรมสังเกต 

ส ารวจ และ

เปิดเผยลักษณะ

ภายใน 

√ 

สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 

 √ 

สังเกตจิตใจ

ระหว่างสร้าง

งานศิลปะ 

√  

ฝึกการคิด

เชื่อมโยง 

ระหว่าง

ประสบ 

การณ์เดิม

และประสบ 

การณ์

ปัจจุบัน 

 

ศศิลักษณ์  

ขยันกิจ, 

2553 

ศิล
ปะ

สา
ธา

รณ
ะ 

 

สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และ

เกิดความเข้าใจเก่ียวกับมโน

ทัศน์การท างานศิลปะ

สาธารณะ 

 

 

กิจกรรมสังเกต 

ส ารวจ และ

เปิดเผยลักษณะ

ภายในตนเอง 

√ 

สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 

√ 
สร้าง

ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่าง

ผู้เรยีน 

√ 
สังเกตจิตใจ

ระหว่างสร้าง

งานศิลปะ 

  

ธนา  

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 

เม
ล็ด

พัน
ธุ์แ

ห่ง
สต

 ิ

 

การฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมอยู่

กับความรู้สึกตัว แล้วให้

รางวัลกับตัวเองเป็นเมล็ด

พันธุ์แห่งสติทุกครั้งที่รู้สึกตัว 

 

 

กิจกรรมสังเกต 

ส ารวจ และ

เปิดเผยลักษณะ

ภายในตนเอง 

√ 
ส ารวจจุดยืน

ของตนเอง

ให้สัมพันธ์

กับ

สิ่งแวดล้อม 

 √ 
สังเกตจิตใจ

และความ

รู้สึกตัว 
 

√ 
ฝึกการคิด

เชื่อมโยง 

ระหว่าง

ประสบ 

การณ์เดิม

และประสบ 

การณ์

ปัจจุบัน 

 

 

ธนา  

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 

วา
ดเ

ส้น
แบ

บส
ัมผ

ัส 

 

ผู้ร่วมกิจกรรมวาดเส้นจาก

หุ่นนิ่ง เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างตาและมือ วาดเส้น

โดยไม่มองกระดาษ 

 

กิจกรรมสังเกต 

ส ารวจ และ

เปิดเผยลักษณะ

ภายในตนเอง 

√ 

สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 

ด้วยความ 

สัมพันธ์ ของ

ดวงตา มือ

และใจ 

 

 

 √ 
สังเกตจิตใจ

ระหว่างสร้าง

งานศิลปะ 

  

สถาบัน

อาศรมศิลป์

, 2551 
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กล่าวโดยสรุปความหมายของ “จิตตปัญญาศึกษา” คือการพัฒนาด้านในตนเอง เช่ือมโยง

ระหว่าง จิตและปัญญาระหว่างตนเองและสรรพสิ่ง เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ใหเ้กิดความรกัความ

เมตตาทั้งตอ่ตนเอง ผู้อื่นและโลกอย่างไร้อคติ โดยมีเป้าหมายของการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปญัญา

ชื่อ
กิจ

กร
รม

 รายละเอียดกิจกรรม หมวดของ

กิจกรรม 

หลักภาวนา 4 ที่มา 

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญา

ภาวนา 

ภา
พโ

ดน
ใจ

 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสังเกต

ลักษณะภายใสของตนเอง

ผ่านรูปภาพที่ตัวเองเลือก 

อีกทั้งยังได้ร่วมสังเกต

ภาพวาดที่สมาชิกอ่ืนๆเลือก 

 

กิจกรรมสังเกต 

ส ารวจ และ

เปิดเผยลักษณะ

ภายในตนเอง 

 √ 
สร้าง

ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่าง

ผู้เรยีน 

 √ 
ฝึกการคิด

เชื่อมโยง 

ระหว่าง

ประสบ 

การณ์เดิม

และประสบ 

การณ์

ปัจจุบัน 

 

 

ธนา  

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 

ภา
พว

าด
สา

ยธ
าร

 

 

เพ่ือทบทวนบทเรียนจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 

เพ่ือเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้สู่

ชีวิตประจ าวัน 

 

กิจกรรมช่วยให้

เกิดความเข้าใจ

ตนเอง การ

ยอมรับ และการ

คลี่คลายภายใน 

 √ 
สร้าง

ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่าง

ผู้เรยีน 

 √ 
ฝึกการคิด

เชื่อมโยง 

ระหว่าง

ประสบ 

การณ์เดิม

และประสบ 

การณ์

ปัจจุบัน 

 

 

สถาบัน

อาศรมศิลป์

, 2551 

พิพิ
ธภั

ณฑ์
กา

รแ
สด

งห
น้า

กา
ก 

 

เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดย

การน าหน้ากากที่สร้างขึ้นมา

จัดแสดง เกิดความคดิ

เช่ือมโยง เร่ือง “สาร” ที่

หน้ากากสื่อออกมา และ 

“ภาวะ” ของตนเองทีฉ่ายไป

บนหน้ากาก 

 

กิจกรรมช่วยให้

เกิดความเข้าใจ

ตนเอง การ

ยอมรับ และการ

คลี่คลายภายใน 

√ 

สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 

 √ 
สังเกตจิตใจ

ระหว่างสร้าง

งานศิลปะ 

√ 
ฝึกการคิด

เชื่อมโยง 

ระหว่าง

ประสบ 

การณ์เดิม

และประสบ 

การณ์

ปัจจุบัน 
 

 

ธนา  

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 
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ศึกษา คือการบ่มเพาะความรูเ้ท่าทันในปัจจุบัน รบัรู้ถึงประสบการณ์ตรงที่เกิดข้ึนที่เกิดข้ึนใน

กระบวนการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาด้านในของตนเอง ใหม้ีความสมดุลทั้ง กาย ใจ และจิตวิญญาณ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตนเอง สามารถเรียนรูจ้ิตแล้วเกิดปัญญา เข้าถึงความจริงอันสงูสุดได้ สามารถตอบ 

สนองต่อโลกอย่างสร้างสรรค์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวมบนพืน้ฐานของความรักและความเมตตา 

ยอมรบัและช่ืนชมคุณค่าของประสบการณ์ตรงของตนเองและผู้อื่น สามารถด ารงชีวิตอยู่ในวัฒนธรรม

ร่วมสมัยของโลกปจัจุบันได้อย่างมีความสุข หลกัการเรยีนรูจ้ติตปัญญาศึกษาต้องมีองค์ประกอบ

พื้นฐานคือ การเรียนรู้ด้วยการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มีการเช่ือมโยงประสบการณ์ให้น าไปสู่

การบรูณาการสู่วิถีชีวิต และการเอือ้ให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้อื่น  มีหลกัการเผชิญหน้ากบัพื้นทีเ่สี่ยง

เพื่อเปิดพื้นทีก่ารเรียนรู้ใหม่ๆ  มีความต่อเนื่องและความมุง่มัน่ของกิจกรรมสู่การเรียนรู้อย่างยัง่ยืน  

บนหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน เกื้อหนุนใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง

ภายในของแต่ละคน  โดยการผสมผสานกจิกรรมและการเรยีนรู้ที่มุง่ใหเ้กิดการพัฒนาทัง้กาย ใจ และ

ความคิด กิจกรรมจิตตศิลป์เป็นการบรูณาการศาสตร์ทางศิลปะ เข้ากับกระบวนการทางจิตตปัญญา

ศึกษา เพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเข้าใจตนเองให้เกิดปัญญา แล้วน าปญัญาไปเพื่อเข้าใจศิลปะ

ในเชิงนามธรรมต่อไป 

3. สุนทรียศึกษา 

3.1 ความหมายของสุนทรียศึกษา 

สุนทรียภาพ (Aesthetic) ในนิยามของผู้เช่ียวชาญทางศิลปะนักวิชาการและครูสอนศิลปะได้

ให้ความหมายทีห่ลากหลายแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของสงัคม วัฒนธรรม สถานการณ์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงของศิลปะพร้อมกบัการคลี่คลาย

เปลี่ยนแปลงในวิชาสาขาอื่นๆ (มัย ตะติยะ, 2547 ) มีดังนี ้

สุชาติ สุทธิ (2540  ) ได้ให้ความหมายของสุนทรียภาพว่า หมายถึงคุณค่าที่ได้จากการดู การ

ฟัง การจบัต้อง เป็นคุณค่าที่ปรากฏในผลงานซึง่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

มัย ตะติยะ (2547 ) กล่าวว่าสุนทรียภาพ หมายถึงความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงาม ความ

ประณีต และเรื่องราว โดยเกิดจาการรบัรู้ของมนุษย์ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2554) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า สุนทรียภาพหมายถึง ความเข้าใจ

และรูส้ึกของแต่ละบุคคลที่มีตอ่ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ 
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ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สุนทรีย์ (Aesthetic) เกี่ยวกับ

ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งทีง่ดงามไพเราะหรือรื่นรมย์ไม่ว่าจะเป็นของธรรมชาตินั้นศิลปะความรูส้ึก

นี้เจริญได้ด้วยประสบการณ์หรือการศึกษาอบรมฝึกฝนจนเปน็อุปนิสัย เกิดรสนิยม (Taste) ซึ่งย่อมจะ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

ศิลป์ พีระศร ี(2527) กล่าวว่าสุนทรียภาพ (Aesthetic) หมายถึง ความรู้สึกโดยธรรมดาของ

ทุกคนซึ่งรู้จกัคุณค่าของวัตถุที่งามความเป็นระเบียบของเสียงและถ้อยค าที่ไพเราะความรู้สึกในความ

งามนี้ย่อมเป็นไปตามอุปนสิัยการอบรมและการศึกษาของตวับุคคลซึ่งรวมเรียกกันว่ารส (Taste) 

วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2536) กล่าวว่าสุนทรียศึกษาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลกัของความงาม

ศิลปะนิยมและการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อคุณค่าของความงาม และพัฒนาการของบุคคล ปัจจุบัน

ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” ได้มีความหมายอสิระมากข้ึนในส่วนของด้านวิชาการ หมายถึง วิชาที่ศึกษา

เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆหลักการของศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทั้งทางศิลปะและ

ความรู้ความสามารถในการพจิารณาคุณค่าของงานศิลปะ นอกจากนั้นขอบเขตของความหมายยัง

ครอบคลมุถึงศิลปะชีวิต และสงัคม รวมทัง้ความงามและปรากฏการณ์ที่งดงามของธรรมชาติด้วย 

อารี สุทธิพันธ์ (2551) กล่าวว่าสุนทรียศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรูส้ึกการรบัรู้ความ

งามเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์คุณค่าลักษณะความงาม รสนิยม รวมถึงสง่เสรมิใหส้อบสวนและแสวงหา

หลักเกณฑ์ของความงามจากผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้น 

3.2 แนวคิดด้านสุนทรียศึกษา 

ความงาม หรือ สุนทรียภาพ (Aesthetic) เป็นความรู้สกึที่เกีย่วกับความซาบซึง้ในคุณค่าของ

สิ่งทีง่ดงาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืองานศิลปะ ความรูส้ึกนี้จะเพิม่มากข้ึนตาม

ประสบการณ์หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝนจนเป็นอุปนสิัยเกดิเป็นรสนิยม ซึง่ย่อมแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละบุคคล ความซาบซึ้งในความงามของศิลปะจงึเป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรบัความเข้าใจความงาม

เชิงสุนทรียศาสตร์ ซึ่งมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม คือ คุณค่าของศิลปะที่มุง่สง่เสริมให้บุคคลเจรญิใน

ศิลปะในการสร้างสรรค์และพัฒนาด้านต่างๆ  ส่วนคุณค่าของสังคม คือ ช่วยส่งเสริมพฒันาการบุคคล

ให้เหมาะสมกบัปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อทีจ่ะเปน็ก าลังที่สามารถช่วยกันสร้างสงัคมให้

งดงาม  คุณค่าของสุนทรียศาสตรจ์ึงเริม่สง่เสรมิด้านต่างๆ ดงันี้ (วิรัตน์ พิชญไพบูลย,์ 2536) 

- สุนทรียศาสตรส์่งเสริมความเจริญทางสุนทรียภาพและการรบัรู้ 

- สนุทรียศาสตรส์่งเสริมความเจริญทางปญัญา 
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- สุนทรียศาสตรส์่งเสริมความเจริญทางอารมณ์ 

- สุนทรียศาสตรส์่งเสริมการสร้างสรรค์ 

- สุนทรียศาสตรส์่งเสริมความเจริญทางเทคนิคการท างาน 

Brittain (1987) กล่าวถึง กิจกรรมศิลปะทีเ่กี่ยวข้องกบัสุนทรียภาพ ว่าเป็นความเจริญงอก

งามทางด้านสุนทรียภาพของเดก็ในผลงานศิลปะ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงประสาทสัมผัสที่ได้จากการ บรูณา

การประสบการณ์ทั้งหมด พบไดจ้ากเอกภาพของการจัดภาพที่ประสานกลมกลืนกันและแสดงออกซึง่

ความรู้สึกนึกคิด ด้วยภาวะของบรเิวณว่างเส้นลักษณะผิวและสี เด็กทีบ่กพร่องทางด้านสุนทรีย์จะ

แสดงความสบัสนในการจัดองค์ประกอบศิลป์ในภาพ ขาดความรู้สึกบนพื้นภาพและขาดความคิด

ความรู้สึกในการแสดงออกที่น่าสนใจ 

3.3 ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

ความหมายของประสบการณ์ทางสุนทรียะมีนักวิชาการทางศิลปศึกษาได้ให้ความหมายไว้

ดังนี้  

กีรติ บุญเจือ (2550) กล่าวว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะ คือประสบการณ์ทีท่ าให้เกิดความ

พึงพอใจในความงามของงานศิลปะ เช่น ความงาม ความกลมกลืนกันของภาพเขียนและความงามใน

ธรรมชาติ 

Broudy (1972) กล่าวว่าประสบการณ์ทางจินตภาพย่อมมีคณุค่าส าคัญที่เราควรจะเรียกว่า 

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ จินตภาพเฉพาะด้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อใหเ้กิดสุนทรียะเรียกว่า   

จินตภาพสุนทรียะหรือวัตถุสุนทรีย์ ประสบการณ์สุนทรียะ อันเกิดจากการประสานกันระหว่าง

จินตนาการและการรบัรูป้ระสบการณ์ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันกม็ีผลประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

แต่เป็นไปในระดับปกติสามัญแนวโน้มทีป่ระสบการณ์ทางสนุทรีย์จะเกิดข้ึนอย่างเด่นชัดจะก็ต่อเมื่อเรา

เผชิญหน้ากับงานศิลปะ 

ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) กล่าวว่าประสบการณ์ทางสุนทรยีะ หมายถึง ประสบการณ์ใน

การขานรบัทางสุนทรียะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
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3.4 องค์ประกอบของประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

นักวิชาการทางศิลปศึกษา ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบของประสบการณ์ทาง

สุนทรียะ ดังนี ้

ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) กล่าวว่า กระบวนการที่คนเรามปีระสบการณ์กบัวัตถุหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยอวัยวะรบัสมัผสัแล้วแปลความหมายสิ่งนั้นๆเป็นความรู้ความเข้าใจในการ

รับรู้ประสบการณ์ทางสุนทรียะก็เป็นกระบวนการรบัรูท้างความงาม ซึ่งอาจมีกระบวนการทีเ่ป็น

องค์ประกอบของประสบการณ์ทางสุนทรียะ ดังนี ้

1. การรับรู้เชิงสุนทรีย์ต้องมีความเข้าใจในสุนทรีย์วัตถุ หรือสุนทรียภาพ อันได้แก่ ความรู้สกึ

ถึงคุณค่าของสิ่งทีง่าม ในช้ันน้ีผู้รบัรูจ้ะต้องมีพื้นฐานประสบการณ์เดิม หรือมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรีย์

วัตถุมาก่อน 

2. ผู้รับรู้ต้องมีประสาทสมัผสัส่วนที่จ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการรบัรู้ทีก่ าลงัสนใจอยู่ในขณะนั้น

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยประสามสัมผัสนั้นจะต้องใช้รับการฝึกมากอ่น เพราะความรู้สกึเชิงสุนทรีย์ 

เป็นความรูส้ึกทีล่ะเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน จึงต้องมีการฝึกการสงัเกต วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การ

จินตนาการเชิงซ้อน 

3. ความรู้สึกจากการรับรู้ ต้องสร้างอารมณ์บางอย่างข้ึน อันได้แก่ อารมณ์สมมติ หรือ

จินตนาการเป็นเรื่องเป็นราว อันเกิดจากการกระตุ้นเร้าของสิ่งทีก่ าลงัรบัรู้ เช่น ความรู้สกึเมือ่เห็นดวง

ตะวันก าลังลับขอบฟ้า เป็นต้น 

4. ความรู้สึกนั้นต้องถ่ายทอดความหมายบางอย่างมายังเราซึ่งการที่ความรูส้ึกสร้างอารมณ์

บางอย่างข้ึนน้ัน เป็นการตอบสนองต่อความรู้สกึของตนเอง โดยที่สภาพร่างกายกบัจิตใจก็มปีฏิกิริยา

ให้เกิดความรูส้ึกที่ตรงกันข้ึนในจิตใจ ท าให้ร่างกายทุกส่วนเกี่ยวข้องกับความสนใจทางสุนทรียะ เช่น 

ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามความรู้สกึขณะฟังดนตรี หรืออาการเกร็งเมื่อดูการแข่งขัน เป็นต้น 

5. ต้องระลึกตนเองอยูเ่สมอว่า ตนเองก าลังสนใจหรือดอูะไรอยู่มิใช่เพียงแต่ดูเท่านั้น แต่ต้อง

มีสมาธิหรือใจจดจ่อกบัสิง่เร้าในลักษณะความคิดล่องลอย มใิช่อารมณ์ร่วม หรือ แยกภาระทางจิต

เข้ามาเกี่ยวข้อง 

สุชาติ สุทธิ (2540  ) กล่าวว่า องค์ประกอบประสบการณ์ทางสุนทรียะสามารถสร้างได้โดย

ผ่านผลงานศิลปะ แยกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
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1. ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้คุณค่าทางความงาม (Aesthetic/Artistic Appreciation) 

เป็นการรบัรู้ได้ด้วยการดูโดยไม่ตอ้งวิจารณ์ 

2. ประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ (Art/Creation) เป็นประสบการณ์ที่

เกิดข้ึนโดยการปฏิบัติ หรือการลงมือสร้างสรรค์ผลงาน คนที่ไม่มีสมรรถนะทางศิลปะจะหา

ประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ เพราะเป็นวิชาแห่งการแสดงออก 

3. ประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ (Art criticism) เป็นประสบการณ์ทางการ

วิจารณ์ เป็นการเรียนรู้ความงามด้วยการวิเคราะห์แยกแยะ และจดบันทึกไว้เป็นค าพูดอย่างมี

ข้ันตอน วิธีการ อาศัยการอุปมาอปุไมยในการถ่ายทอดแก่ผูอ้ื่น ซึ่งการวิจารณ์ทั่วไปจะแยกแยะค่า

ของผลงานอกเป็นประเด็น คือ ค่าทางประวัติศาสตร์ ค่าทางการสร้างสรรค์ และค่าทาง

สุนทรียศาสตร ์

Madeja (1976) ได้ก าหนดองค์ประกอบทางสุนทรีย์ ซึง่ประกอบด้วย ดังนี ้

1. สุนทรียะในโลกกายภาพ คือการมุ่งเน้นการเสนอกจิกรรมที่สร้างความซาบซึ้งหรือการช่ืน

ชมต่อการแสง การเคลื่อนไหว เสียง และบริเวณว่าง 

2. สุนทรียะในศิลปะ ครอบคลมุถึงปจัจัยที่จ าเป็นในงานศิลปะทั้งหลาย เช่น พื้นผิวส่วนย่อย

และส่วนรวม น้ าหนักสี ความขัดแย้งเชิงนาฏลักษณ์ ลีลา การก าหนดและสิ่งแวดล้อม การสือ่สารไร้

ค า รูปทรง ความสัมพันธ์ของรูปทรง รูปร่าง และแบบการเคลื่อนไหว 

3. สุนทรียะในกระบวนการสร้างสรรค์ ครอบคลุมถงึปญัหาต่างๆ เช่น สร้างแบบให้สมัพันธ์

กับเสียง สร้างความสัมพันธ์เสียงกับการเคลื่อนไหว สร้างสรรค์เสียงและภาพ วิเคราะหบ์ุคลิกลักษณะ 

สร้างรูปเคลือ่นไหว เป็นการผสานกระบวนการสร้างสรรค์สือ่ชนิดต่างๆเข้าด้วยกัน 

4. สุนทรียะในศิลปิน เป็นการศึกษาชีวิต การท างาน การสรา้งสรรค์ และความคิดของ

นักแสดง ศิลปิน นักเขียน นักแต่งเพลง กวี สถาปนิก ฯลฯ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติต่อผู้สร้างสรรค์โดยตรง 

5. สุนทรียะในวัฒนธรรม เป็นการเช่ือมโยงเด็กเข้าสู่วัฒนธรรมในสงัคม ซึ่งควรจะช่ืนชมว่า

สุนทรียะในวัฒนธรรมอยู่ที่ไหน ท าไมจงึช่ืนชม ช่ืนชมอย่างไร ฯลฯ 

6. สุนทรียะในสิ่งแวดลอ้ม เป็นการทัศนศึกษา สิ่งแวดล้อมในจินตนาการ สุนทรียะของบุคคล

และบริเวณว่างสาธารณะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมในอนาคต ฯลฯ 
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3.5 พัฒนาการทางสุนทรียะ 

การออกแบบหลกัสูตรเพือ่พัฒนาสุนทรียภาพได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน และ

ยังมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) มีผู้น าเสนอแนวคิดดังกล่าวไว้

ดังนี ้

Koster (2001 ) ได้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียภาพของ Parsons พบว่าการ

พัฒนาการทางสุนทรียะกเ็ช่นเดียวกับการอ่านหนงัสอื ซึ่งมีความแตกต่างของล าดับข้ันการตอบสนอง 

และงานศิลปะกม็ีการจัดอันดบัความงาม การตอบสนองมีตัวอย่างเช่น 

การกล่าวค าพูด “ชอบ” หรอื “ไม่ชอบ   เป็นการตอบสนองข้ันที่ 1  

การแสดงอารมณ์ผ่านใบหน้า หรอือาการอื่นๆ เป็นการตอบสนองข้ันที่ 2  

การตัดสินคุณค่าจากประสบการณ์ของตนเอง         เป็นการตอบสนองข้ันที่ 3 

การเช่ือมโยงเรื่องราวไปสู่ประวัติศาสตร ์  เป็นการตอบสนองข้ันที่ 4 

 การใช้ค าถามทางปรัชญาสุนทรีย ์    เป็นการตอบสนองข้ันที่ 5  

อีกทั้งยงัมีการวิจัยที่แสดงว่าการพัฒนาสุนทรียภาพต้องมกีารออกแบบกจิกรรมอย่างพิถีพิถัน

และสร้างอยูบ่นการตอบสนองทางสุนทรีย์ของ การวิเคราะห์งานศิลปะสามารถเปรียบเทียบได้กบั

กระบวนการการเรียนในส่วนของการค้นคว้าวิจัย โดยไม่เกี่ยวเนื่องกันกบัการใช้ศัพท์ และพื้นฐานทาง

ประวัติศาสตร์ และอิทธิพลของสังคม ผู้คนส่วนใหญ่สามารถท าได้ไม่มากไปกว่าการตอบสนองใน

ล าดับพื้นฐาน ทฤษฎีการพฒันาทางสุนทรียภาพของ Parsons น าเสนอเมื่อ ค.ศ.1987 โดยถูกพัฒนา

มาจากโมเดลของเขาเมื่อปี ค.ศ.1976 ในปีแรกๆ พารส์ัน ได้ก าหนดข้ันของพฒันาการไว้ 4 ข้ันและ 6 

ข้ัน ต่อมาจึงปรับปรงุเรื่อยมา จนมีทั้งหมด 5 ข้ัน โดยแต่ละข้ันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ค าถาม

ของพารส์ัน นั้นจะกระตุ้นการตอบสนองเกี่ยวกบั ดี หรือ เลว ในการตัดสินภาพงานศิลปะ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) 

Parsons (1987)  กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนเริ่มมีการรบัรูเ้ริ่มแรกเช่นเดียวกัน พวกเราเกิด

ภายในโลกเล็กๆที่พูดไม่ได้ ถูกกระตุ้นการรบัรูม้ากมายอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งอยู่ภายใต้กายภาพกบั

ความพอใจในความสุข และความเจ็บปวด โดยไม่ทราบถงึความสามารถที่แท้จริง และท าไปตามสังคม 

ไม่สามารถแบ่งแยกตัวเองออกจากสิ่งที่เกิดข้ึน มีความตระหนักถึงสิ่งที่ปรากฏต่อตัวเรา สิ่งนี้เป็น

สภาวะแรกเริ่มทีเ่ป็นการรับรู้โดยปกติ จากการเริ่มต้นน้ีพวกเราพฒันาความคิดด้วยความเข้าใจที่มีต่อ



 

 

33 

โลก เช่นเดียวกันทางจิตใจของเรากเ็ช่ือมสังคมด้วยปรัชญาที่มีมาแต่เกิด ดังนั้นเรือ่งราวของการพัฒนา

จิตใจจงึเป็นเรื่องราวของการพัฒนาสังคมเช่นกัน 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) เริ่มจากความสนใจในเรือ่งปรัชญา

ของศิลปะและการศึกษาศิลปะในการพัฒนาความเข้าใจของเด็กในหลักสูตรรวมและวิธีการใหม่ในการ

ประเมินผลของการคิดในทางจิตวิทยาทางศิลปะร่วมสมัย โดยที่น าเสนอทฤษฎีนี้ข้ึนมาโดยมีรากฐาน

มาพัฒนาการทางจิตวิทยาต่างๆ ทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรยีภาพได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการรู้

การเข้าใจ เพราะเราจะเข้าใจบุคคลหนึ่งๆได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เขาคิด ดังนั้นหากต้องการเข้าใจ

งานศิลปะควรจะเข้าใจสิง่ที่ศลิปินคิดเสียก่อน การเข้าใจงานศิลปะจะเป็นไปตามล าดับพฒันาการ ซึ่ง

บุคคลควรมีพฒันาการตามล าดับ จาก1-5 สามารถเทียบเคียงอายุได้ชัดเจน ทฤษฎีนี้มีส่วนประกอบที่

แยกออกจากกัน โดยพื้นฐานคือการก าหนดกลุม่แบ่งเป็นลักษณะข้ัน ข้ันในที่นี้คือกลุ่มของ

แนวความคิด ไม่ใช่คุณสมบัติของตัวบุคคลเป็นแบบแผนหรอืโครงสร้างของภายใน สมมุติฐานที่

เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเป็นไปตามความคิดของบุคคล เพราะเปน็สิ่งทีเ่กิดข้ึนภายในด้วยเหตุผล เป็นผลให้

Parsons เช่ือว่าบุคคลจะเป็นไปตามล าดบัในวิถีทางของแตล่ะบุคคล ประกอบด้วย 5 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1   ความช่ืนชอบ      (Favoritism) 

ข้ันที่ 2   ความงามและเหมือนจรงิ     (Beauty and Realism) 

ข้ันที่ 3   การแสดงออก       (Expressiveness) 

ข้ันที่ 4   แบบอย่างและรูปแบบ    (Style and Form) 

ข้ันที่ 5   ความเป็นตัวของตนเอง      (Autonomy) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ข้ันที่ 1   ความช่ืนชอบ (Favoritism)  สามารถบอกถึงความพึงพอใจส่วนตัวที่มีต่อรูปภาพ 

เช่น ความสนใจที่มีต่อสี และเช่ือมโยงการตอบ สนองของตนไปเรื่อยๆ โดยไม่มจีุดหมายเกี่ยวข้องกบั

เรื่องราว เนื้อหา หรือรูปแบบของภาพวาด สิ่งที่ตระหนักถึง คือสิ่งที่แสดงออกมาและเช่ือมโยงไปยงั

ความทรงจ าส่วนตัว มีความเป็นอสิระในการตอบสนองทีเ่รียกว่าการรบัรู้แบบใช้ความพึงพอใจ โดยไม่

แบ่งแยกว่าจะเป็นสิ่งที่มีความสมัพันธ์หรือไม่มีความสมัพันธ์กับภาพวาด 

ข้ันที่ 2   ความงามและเหมือนจรงิ  (Beauty and Realism)  สามารถจัดระบบความคิดที่

แสดงออกมา โดยพูดถึงเรื่องราวพื้นฐาน (ความสวยงาม และความเป็นจริงที่ปรากฏและทักษะความ

ช านาญ) ของภาพวาดที่ตนเองสนใจ และความเป็นจริงที่เกดิ ข้ึนในภาพวาด เช่น อารมณ์ที่ถูกแสดง
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ออกมาในรอยยิ้ม หรือ อากัปกิริยาและรปูแบบที่เข้าใจได้ในความเป็นจริงที่เห็น มีการช่ืนชมในทักษะ

ความช านาญ เช่น ความละเอียดลออของผู้วาด เหล่าน้ีเป็นประเด็นพื้นฐานส าหรับการตัดสิน  

ความคิดที่แสดงออกมานั้นเป็นสิง่ที่ใครๆก็สามารถรบัรู้ได้และแสดงใหเ้ห็นถึงสิง่ที่อยู่ในใจตนเองได้

ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเองที่มีตอ่ศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพ เช่น สามารถ บอก

ได้ว่าสีที่มีลักษณะสว่างให้ความรู้สึกถงึความสุข สีทีม่ีลกัษณะมืดให้ความรูส้ึกของทุกข์ 

ข้ันที่ 3   การแสดงออก  (Expressiveness)  สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนมากขึ้น

ได้โดยพิจารณาจากเรื่องราวหรอืเนื้อหาของภาพวาดและจากประสบการณ์เดิมของตน แต่ยังคงมี

ความสนใจต่อประสบการณ์ของตนเองมากกว่าภาพ วาดที่เห็น ความ รู้สึกและความคิดที่เกิดข้ึนและ

แสดงออกมาอาจะเป็นของตนเองหรือของผู้วาด หรือทัง้ 2 อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งทีส่ามารถเข้าใจได้ด้วย

ตนเอง ความงามเป็นรองอารมณ์ความรูส้ึก และใช้เกณฑ์การตัดสินทีเ่ป็นไปได้ แต่ยังคงความรู้สึก

ส่วนตัวอยู่ แต่ก็ตระหนักถึงประสบการณ์ของผู้วาดด้วย หรอืสามารถเปรียบเทียบเช่ือมโยงประเด็นใน

ภาพวาดสู่ความเข้าใจของตนเองได้ 

ข้ันที่ 4   แบบอย่างและรูปแบบ  (Style and Form)   แสดงความสามารถในการใช้ทัศนคติ

เกี่ยวกับหลกัการทางการรบัรู้ ทีป่ระกอบด้วยส่วนต่างๆทีซ่ับซ้อนกว่าความเข้าใจส่วนตัวโดยให้

ความส าคัญต่อ สื่อวัสดุ รปูร่าง ลักษณะ แยกแยะอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและสิ่งที่ประสบอยู่ใน

งานได้ ค้นพบถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบและประวัติศาสตร์ สามารถขยายความส าคัญใน

ภาพวาดได้ เกิดการวิจารณ์งานศิลปะ มีเหตุผลและเข้าใจเรือ่งราวหรือเนื้อหาของภาพ การวินิจฉัย

จากนี้ไป คือความส าคัญ (Significant) ของภาพวาดมีความเป็นที่ยอมรับมากกว่าผลลัพธ์ส่วนตัว ซึ่ง

อยู่ภายใต้หลักการที่มปีระกอบข้ึนโดยการยอมรบัของผู้คนมากมายและอาจค้นพบความหมายของ

บางสิง่เพิม่ขึ้น หรอืบางสิ่งนอ้ยลง ท าให้เห็นสิง่อื่นได้อย่างถอ่งแท้ ลักษณะรูปแบบของสื่อ รปูร่างและ

รูปทรง ทีเ่ป็นเรื่องราวหรือเนื้อหาในความรู้สึกส่วนตัว และจากการตีความที่ได้มาตรฐาน 

ข้ันที่ 5   ความเป็นตัวของตนเอง (Autonomy)  สามารถมคี าตัดสินส่วนตัว โดยอาศัย

โครงสร้างความหมายของเรือ่งราวหรือเนื้อหาในรูปภาพซึ่งความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

ประวัติศาสตร์ และมกีารปรับเปลี่ยนเรื่อยๆใหเ้ข้ากับสภาพปัจจุบัน หรืออาจจะพูดได้ว่าค าตัดสินคือ

การโต้เถียงที่มเีหตผุล และในขณะเดียวกันการตัดสินก็ข้ึนอยู่กับตนเอง สิ่งที่ถูกตัดสินไมเ่ป็น

เช่นเดียวกันกับหลกัการเดิมอกี แต่มีข้อสงสัยส่วนตัวสร้างขึน้มาแทน ความเข้าใจที่มีนั้นเป็นอกีหนึง่

แบบฝกึหัดทางศิลปะ มีทัง้การสร้างสรรค์ และการประเมินคุณค่า เหมือนกับการส ารวจคุณค่าในการ
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เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ มีการแบง่แยกอย่างชัดเจนระหว่างการตัดสินและการตีความ ส าหรบั

การตีความ (Interpretation) คือการสร้างความหมายข้ึนมาใหม่ การตัดสิน (Judgment) คือการ

ประเมินค่าของแตล่ะคนซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าก่อนการตัดสิน หรือก่อนการอภิปรายนั้น เราจะต้องมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบ การเข้าใจศิลปะอย่างลึกซึง้มผีลต่อ

สุนทรียภาพ คนแต่ละคนต้องการมีความคิดเห็นที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรม สงัคม และความ

เป็นอยู่ และจ าเป็นทีจ่ะมีความสามารถในการตั้งค าถามในข้อสงสัยด้วยความคิดเห็นทีเ่คยมีอยู่แล้ว 

และมีความคิดที่จะตอบมันให้ได้ ข้ันน้ีท าให้คนๆหนึง่เกิดปฏิกิริยาทีล่ะเอียดอ่อนและท าใหเ้ราคิดถึง

ทฤษฎีที่มีมาก่อนหน้านี้ บุคคลเข้าใจงานศิลปะทัง้ในแง่การสร้างสรรค์และการช่ืนชมซึง่ได้แก่การคิด

ทบทวนและปรับตัวเองใหเ้ข้ากับสภาวการณ์อยู่เสมอและส ารวจคุณค่าต่างๆทีเ่ปลี่ยนไปตาม

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร ์

จากข้อมลูข้างต้น พบว่า Parsons (1987) ได้น าเสนอล าดับความสามารถในการแสดงออก

ด้านสุนทรียภาพ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรูเ้กีย่วกับศิลปะ ดังนั้นการจัดการเรียนการ

สอนสุนทรียภาพ ต้องค านึงถงึพัฒนาการความเข้าใจในการรับรู้ของนักเรียนควบคู่กันไป จึงจะเกิด

ประสิทธิภาพสงูสุด 

การแบ่งแยกกระบวนการการรับรู้เมื่อบุคคลหนึ่งพยายามตคีวามงานศิลปะไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่หนึ่ง คือการปรากฏของความรู้พื้นฐาน ซึง่เป็นขอบเขตที่บุคคลหนึ่งจะเพิม่ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์เมื่อพยายามตีความและเข้าใจงานศิลปะ ด้านที่สอง คือทางเลือกในการค้นหากลยทุธ์ 

ซึ่งจะน าทางให้เกิดความเข้าใจใหม่ มุง่ค้นหาความรู้ใหม่ และช่วยให้บุคคลได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ที่ได้มาก่อนหน้านี้ ด้านที่สามของกระบวนการรบัรูเ้ป็นการเตรียมการไปสู่การเรียนรู้

อย่างเป็นนิสัย ท าใหบุ้คคลมีความเต็มใจต่อการเรียนรู้และค้นหา ความเข้าใจใหม่ๆ  กระบวนการรับรู้

ทั้งสามจะแสดงเมื่อความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  

3.6 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

 แนวทางส าหรับการการจัดกิจกรรมเพือ่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ได้มีนักวิชาการทาง

ศิลปศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงแนวคิดที่แตกต่างกัน ดังนี ้

 Parsons (1987) กล่าวว่าการก าหนดทางความคิดในการสอนสุนทรียภาพเพื่อให้เกิด

ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้ชม คือการก าหนดหนทางของการสนทนาเกี่ยวกับศิลปะ สร้างการ
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ตอบรบัด้วยการแปลความหมาย และการตัดสินเป้าหมายบางอย่างที่ได้ศึกษา รวมถึงการรวมเข้า

ด้วยกันของหลกัสูตรการศึกษา เพื่อเป็นการจัดการการศึกษาให้เกิดความหมายต่อการดงูานศิลปะ 

ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) กล่าวว่าประสบการณ์ที่ท าให้เกดิความพึงพอใจในความงามของ

งานศิลปะ เกิดจากการผสานกันระหว่างจินตนาการและการรับรู้ปรากฏการณ์ สามารถแยกแยะออก

ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้คุณค่าทางความงาม เป็นรับรู้ความงามได้ด้วยการ

ดูโดยไม่ต้องวิจารณ์ ประสบการณ์โดยการเรียนรูจ้ากการสรา้งสรรค์ เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากลงมอื

ปฏิบัติหรือลงมือและประสบการณ์โดยการเรียนรูจ้ากการวิเคราะห์ เป็นประสบการณ์ทางการวิจารณ์ 

เรียนรู้ความงามด้วยการวิเคราะห์แยกแยะ 

 Broudy (1972) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการสอนของวิชาในกลุ่มศิลปะ เช่น สามารถ

น าไปวางแผนกับการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง การเต้นร า ฯลฯ หัวใจของการ

สอนอยูท่ีป่ระสบการณ์ที่ส าคัญ คือ “การรบัรู้อย่างมีศิลปะ (Artistic Perception)” ซึ่ง Broudy จัด

ให้เป็นศูนย์กลางของการสอนสุนทรียภาพ การรับรู้อย่างมีศลิปะนี้ คือ การรับรู้สองหนทางได้แก่ 

ความรู้ซึ้งอย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Apprehension) และการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ  (Analysis into 

Parts) สิ่งเหล่าน้ีจะก่อให้เกิด “ความรักอย่างรู้แจ้ง” นั่นคือความสามารถทีจ่ะรักทะนุถนอม เห็น

คุณค่าของสิ่งอันเป็นสุนทรียวัตถุ เพราะได้รู้แจง้ถึงคุณค่าของสุนทรียวัตถุนั้นๆ แนวทางการสอน

สุนทรียภาพของ โบรดี ประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี ้

ข้ันที่ 1 ผู้เช่ียวชาญพิจารณาถึงมาตรฐานของศิลปะ คือ 

  1.1 ศิลปะที่เป็นศิลปะแท้ (Serious Art) 

   1.1.1 ศิลปะในระบบ (Classic) 

   1.1.2 ศิลปะนอกระบบ (Avant-Garde) 

  1.2 ศิลปะที่เป็นที่นิยม (Popular Art) 

ข้ันที่ 2 ผู้สร้างและวางแผนหลักสูตรเลือกสื่อตามมาตรฐาน 4 ด้าน 

  2.1 สื่อที่มีคุณสมบัติด้านส่วนประกอบการรับรู้ (Sensory Properties) 

  2.2 สื่อที่มีคุณสมบัติด้านโครงสร้าง (Formal Properties) 

  2.3 สื่อที่มีคุณสมบัติด้านความรูส้ึก (Expressive Properties) 

  2.4 สื่อที่มีคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Properties) 
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 ข้ันที่ 3 ผู้สร้างและวางแผนหลักสูตรเลือกตัวอย่างสุนทรียวัตถุ (Aesthetic Exemplars) 

  3.1 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติด้านส่วนประกอบการรบัรู้ 

  3.2 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติด้านโครงสร้าง 

  3.3 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติด้านความรูส้ึก 

  3.4 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติด้านเทคนิค 

  3.5 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติด้านสุนทรีย ์

 ข้ันที่ 4 ครูเป็นผู้น าบทเรียนจากศิลปะทีเ่ลือกสรรของประสบการณ์การแสดงออก คือ 

  4.1 ประสบการณ์ศิลปะปฏิบัต ิ

  4.2 ประสบการณ์ด้านสุนทรีย ์

  4.3 ประสบการณ์ด้านศิลปวิจารณ์ 

ประสบการณ์ข้างต้นจะเสรมิสร้างให้ผูเ้รียนเกิดความซาบซึ้งในศิลปะ 

เนื่องมาจากเกิดความกระจ่างแจ้ง (Clarification) และความรู้การศึกษาที่เข้มข้น 

(Intensification) 

ข้ันที่ 5 ผู้เรียนจะสามารถทีจ่ะรบัรู้ เช่น นักประวัติศาสตร์ดา้นศิลปะ (Art Historian)  

นักวิจารณ์ด้านศิลปะ (Art Critic) และผูร้ักความงาม (Aesthetician 

 จากข้อมลูแนวทางการสอนสุนทรียภาพของ Broudy (1972) สามารถสรปุเป็นแผนภาพ    

ได้ ดังนี ้
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แผนภาพท่ี 1 แนวทางการสอนสุนทรียภาพของ Broudy (1972) 
 

 
 

3.6.1 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการวิเคราะห์ 

 ประสบการณ์ทางสุนทรียะที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ เป็นประสบการณ์ทางการ

วิจารณ์ เรียนรู้ความงามด้วยการวิเคราะห์แยกแยะ การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่จะกล่าวถึง

ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะด้วยการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ 

ศิลปวิจารณ์ หรือ การวิจารณ์งานศิลปะ มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังต่อไปนี้    

มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2543) กล่าวว่าการวิจารณ์ผลงานศิลปะนั้นจะยกย่องว่าเหตุใด ผลงาน

ศิลปะจึงควรได้รบัการช่ืนชม การวิจารณ์เป็นการกระท าอย่างมีจุดหมายหรือท าโดยเจตนา เป็นการ

แสดงออกทางภาษา มักแสดงออกว่า รับรู้อะไรบ้างเกี่ยวกบัผลงานศิลปะช้ินน้ันๆ  

เกิดความรักอย่างรู้แจ้ง 



 

 

39 

วุฒิ  วัฒนสิน (2541 ) กล่าวว่าการประเมินผลทางศิลปะ โดยเฉพาะการวิจารณ์ผลงานศิลปะ

ของผู้เรียน ควรมีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ควรมุ่งเน้นการสนบัสนุนให้เด็กเกิดความรกั

และทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ มจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพฒันาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

วิรุณ ตั้งเจริญ (2551) กล่าวว่าศิลปวิจารณ์ มิใช่เพียงหลกัการส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคล

ของนักวิจารณ์ แต่เป็นการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรว่ม (common standard) ในการตัดสิน

เพื่อสร้าง ความเช่ือมั่นร่วมกัน  

อารี สุทธิพันธ์ (2551) กล่าวถึงความหมายของการวิจารณ์ไว้ว่า หมายถึงการแสดงความ

คิดเห็น ต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่งตามความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์ของผู้วิจารณ์ ประกอบกบั

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรงุผลงานศิลปะนั้นในทางดีหรือหนักไปทางบวก การวิจารณ์ผลงานศิลปะ 

เป็นการแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกบัศิลปะทีม่องเห็นหรือทัศนศิลป์โดยตรง ซึ่งตามความหมายของ

ศิลปกรรมแล้ว เป็นศิลปกรรมส าหรบัให้คนดูไม่ใช่ให้คนอธิบาย แต่การอธิบายก็ยังมปีระโยชน์ เพราะ

เท่ากับเป็นการเสนอให้ผู้ดรูู้จกัเลือกดู รูจ้ักดบูางสิ่งบางอย่างที่อาจหลงหหูลงตาไปได้  

 การวิจารณ์ผลงานศิลปะนั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งองค์ประกอบนั้นจะมี

ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นองค์รวม 

พิษณุ  ศุภนิมิตร (2524) กล่าวว่าสิ่งส าคัญที่เป็นองค์ประกอบของศิลปวิจารณ์ คือศิลปิน 

ผลงาน ศิลปะ และผู้ช่ืนชม ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ไม่ได้ มีดังนี ้

1. ศิลปิน เป็นผู้มหีน้าที่สร้างสรรค์งานศิลปะ และต้องเป็นผูท้ี่มีความจริงใจที่จะสร้างงาน

ผลงานข้ึนมาอย่างบรสิุทธ์ิใจ ศิลปินจะตอ้งเป็นผู้ที่มีความสามรถพิเศษในการถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิด

ของตนเอง   

2. งานศิลปะ คือรปูของงานที่ศิลปินใช้เป็นภาษาหรือสือ่กลางที่จะถ่ายทอดความนึกคิด 

และ อารมณ์ความรูส้ึกของตนเองออกมา ภาษาในที่นี้มิได้จ ากัดอยู่ที่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน หากแต่

ภาษาที่ใช้สื่อสารจากการรบัสมัผสัของมนุษย์ในด้านอื่นๆด้วย   

3. คนดูหรือผู้ช่ืนชม คือผูท้ี่มิได้สร้างงานศิลปะแต่เป็นผู้รบัรูถึ้งภาษาที่ศิลปินใช้สื่อ

ความหมาย คนดูนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะให้ความหมายของการสร้างงานศิลปะสมบูรณ์ข้ึน  

คนดูนั้นย่อมรวมถึง นักวิจารณ์ศิลปะด้วยและจะต้องเป็นผู้ตดัสินหรือวิจารณ์ถึงความชอบหรือไม่ชอบ

ของตนเอง   
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 สอดคล้องกับ สุชาติ เถาทอง (2544) กล่าวว่าการจะท าความเข้าใจศิลปวิจารณ์จะต้องรบัรู้ 

องค์ประกอบหรือวงจรทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ท าใหเ้ข้าใจความสมัพันธ์อันเป็นเหตุปจัจัยต่อเนื่องกัน 3 

ประการ คือ ศิลปิน เป็นผูม้ีหน้าทีส่ร้างสรรค์งานศิลปะ, ผลงานศิลปะ รูปของผลงานศิลปะที่ศิลปินใช้

เป็นภาษา และคนดู ส่วนของประชาชนที่ไม่ใช่ผู้สร้างงานศิลปะ แต่เป็นผู้รบัรู้ภาษาของศิลปินผ่านทาง

ผลงานศิลปะ คนดูนั้นรวมไปถึงนักวิจารณ์งานศิลปะด้วย    

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะและการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ ได้มีผู้น าเสนอไว้มากมายมี

ดังนี ้

ทฤษฎีเหตุผลในการวิเคราะห์อย่างมจีุดหมาย (Objective Critical Reasons) ของ 

Beardsley (1958) มีรายละเอียดว่าในการประเมินผลงานศิลปะนั้นเหตผุล แหง่การวิเคราะห์ผลงาน

ศิลปะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ   

1. เหตุผลของการสร้างงาน (genetic reasons) คือ เหตุผลที่เกิดข้ึนก่อนการสร้างงานนั้นๆ 

ซึ่งอาจจะเป็นความมุง่มั่นตั้งใจของผู้สร้างงานศิลปะ ซึ่งในการหาเหตผุลนั้นท าได้ยากจากการเพียงแค่

ดูงานศิลปะเท่านั้น  

2. เหตุผลตามความรูส้ึก (affective reasons) คือ การประเมินผลงานตามความรู้สกึของผู้

ดู แต่ความรู้สึกในที่นี้จะเป็นความรู้สกึทีผ่ลงานศิลปะท าใหเ้กิดข้ึน ความรู้สึกต้องอยู่ที่ตัวศิลปะ มิใช่ผู้

ดูเป็นจุดศูนย์กลาง  

3. เหตุผลอย่างมีจุดหมาย (objective reasons) คือ วิจารณ์อย่างมีหลักการและระบบ

เหตผุลในลักษณะนี้เป็นเหตุผลทีส่ัมพันธ์กบัการประเมินผลอย่างมีสุนทรียภาพ เหตุผลที่มจีุดหมายน้ัน

เป็นเหตุผล ทีเ่กี่ยวข้องกบัลักษณะต่างๆภายในงานศิลปะนัน้ๆ การบรรยายหรอืตีความคุณสมบัติ

ต่างๆของงานศิลปะ ช้ินที่ตนก าลังศึกษาพจิารณา การบรรยายและตีความนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะ

เอาไปใช้ในการตัดสินงาน ศิลปะอย่างมสีุนทรียภาพ โดยยึดหลักสองหลัก คือ หลกัเกณฑท์ั่วไป และ

หลักเกณฑเ์ฉพาะ    

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของ Feldman (1987) มีรายละเอียดว่า ทฤษฎีนี้

จะสร้างหลกัการในการตีความและประเมินผลงานศิลปะ จุดมุ่งหมายหลักของทฤษฎีนี้คือ ความเข้าใจ

และความช่ืนชม กล่าวคือความเข้าใจ ว่า บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจต่องานศิลปะจะ

สามารถ“อ่านข้อมลู” ต่างๆทางศิลปะออก และข้อมลูต่างๆเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่ไขไปสู่การวิเคราะห์และ

การจัดสินงานศิลปะ ข้อมลูในที่นี้คือข้อมลูคุณภาพของงานศิลปะ มิใช่ข้อมลูทางประวัติศาสตร์หรือ
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โบราณคดี ผู้วิจารณ์จะต้องท าความเข้าใจและเข้าถึงเหตุและผลของงานศิลปะนั้นๆส่วนความช่ืนชม

นั้น เมื่อบุคคลบังเกิดความเข้าใจในผลงานนั้นๆกจ็ะเกิดความ พึงพอใจและช่ืนชมตามมาด้วย สามารถ

แบ่งข้ันตอนการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ข้ันตอนคือ   

1. การบรรยาย (Description) ผู้วิเคราะหง์านศิลปะจะต้องส ารวจดสูิ่งต่างๆ ที่ปรากฏแก่

สายตาผู้ ดูทันททีันใดและวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการทีผู่้ดูคิดว่าเป็นวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง

งานศิลปะ   

2. การวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal Analysis) ผู้วิเคราะหจ์ะเช่ือมโยงสัมพันธ์ของสิง่ที่

วิเคราะห์ ในข้ันแรกเพื่อใหเ้กิดการรบัรู้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะของผลงานนั้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับ

การตีความและการตัดสินต่อไป   

3. การตีความ (Interpretation) ผู้วิเคราะห์จะกล่าวหรือแถลงถึงความหมายของผลงาน

ศิลปะทีม่ีต่อตน ความหมายของศิลปะในที่นี้หมายถึงความหมายของศิลปะที่มีตอ่ชีวิตความเป็นอยู่

ของมนุษย์ โดยทั่วไปในข้ันตอนน้ีผู้วิเคราะห์อาจหาข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวกับความคิด หรือหลักการที่

สามารถช่วย ยืนยันว่าท าไมผลงานศิลปะนั้นมผีลต่อความคิดของตนเช่นน้ัน    

4. การประเมินหรือตัดสิน (Evaluation of Judgment) เปน็ข้ันตอนที่จ าเป็นต้องมีการ

สืบสวน ตรวจสอบถึงเจตนาและผลทีเ่กิดข้ึนของงานศิลปะนัน้ โดยการเปรียบเทียบกับงานศิลปะช้ิน

อื่นที่คล้ายคลงึ พิจารณาว่าเหมือนหรือต่างกบังานศิลปะช้ินอื่นในยุคสมัยเดียวกันอย่างไร ทฤษฎีนี้เน้น

ว่า การที่จะตัดสินงานศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพน้ัน จะตอ้งมีเหตมุีผลและใช้หลักเกณฑ์อย่างมี

คุณธรรมเพราะการตัดสินน้ันเป็นปฏิบัติการที่สงูสง่  

ทฤษฎีกระบวนการรบัรู-้ประเมินผล (Perceptual Evaluative Process) ของ Mittler 

(1983) กล่าวว่าระบบการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ ต้องเนน้ถึงข้ันตอนในการเรียนการสอนสอง

ข้ันตอนใหญ่ๆ คือ ข้ันแรกผูเ้รียนจะสัมผัสกับสิ่งเร้า (งาน ศิลปะ) แล้วบรรยายถึงสิ่งที่ตนรับรู้ใน

ลักษณะบริสทุธ์ิ คือทัศนคติแท้ๆซึ่งผู้เรียนมีต่อสิ่งที่ตนรบัรู้ การ บรรยายในลกัษณะนี้ย่อยต้องเป็นการ

แสดงทัศนคติแคบๆ ดังนั้นข้ันทีส่องผูส้อนจะเป็นผู้ช่วยแนะน า ผู้เรียนโดยวิธีการและข้ันตอนต่างๆ 

เพื่อจะน าผูเ้รียนไปสู่ประสบการณ์วิจารณ์ศิลปะอย่างมหีลกัเกณฑ์ ความรู้และวิจารณ์สิ่งที่ตนรบัรู้

อย่างมีสตปิัญญา  

ข้ันตอนในการวิจารณ์ศิลปะ มผีู้ให้ทัศนะไว้มากมายดังนี้  

สุชาติ เถาทอง (2544)กล่าวว่าข้ันตอนในการวิจารณ์งานศิลปะประกอบด้วย 4 ข้ันดังนี้   
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1. ข้ันการบรรยาย (Description) หรือการพรรณา คือกระบวนการบันทึกสิ่งต่างๆที่อ้างพบ

ใน ผลงานอย่างทันททีันใด ค้นหาว่ามีอะไรอยู่ในผลงาน คุณสมบัตเิด่น รวมไปถึงรายละเอียดของ

ผลงานด้วย ข้ันน้ีจะยังไม่มีการสรปุ เพียงแต่เป็นการท าความเข้าใจอย่างง่าย นักวิจารณ์จะมหีน้าที่

ค้นหาสิ่งต่างๆที่ ปรากฏในผลงานให้พบ บรรยายถึงว่าคืออะไร เป็นงานศิลปะแบบใด บรรยายสิ่งที่ตา

เห็นทัง้หมด  

2. ข้ันการวิเคราะห์ (Analysis) จะพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆทีม่ีในผลงาน นัก

วิจารณ์ ต้องใช้ภาษาทางทัศนศิลป์ในการวิจารณ์ การวิเคราะห์รปูแบบจะเป็นการเจาะจงลึกลงไปกว่า

ข้ันของการบรรยาย เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าสิง่ทีเ่ราเห็นน้ันประกอบกันอยูอ่ย่างไร ในภาพน้ันมีการจัด

ทัศนธาตุอย่างไร มุ่งเน้นไปที่การบรรยายคุณค่าของทัศนธาตุและองค์ประกอบที่ท าใหเ้กิดผลงาน  ข้ัน

การวิเคราะหส์ าหรับผลงานศิลปะ โดยทั่วไปเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุกบัหลักการทาง

ทัศนศิลป ์

 3. ข้ันการตีความ (Interpretation) คือกระบวนการที่นักวิจารณ์แสดงออกถึงความหมาย

ต่างๆ ของผลงานอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ในผลงานนั้นมีแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึกอย่างไร ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับ

ประสบการณ์ของนกัวิจารณ์แต่ละคน การตีความจะกล่าวว่าผลงานนั้นมีความหมายหรอืมีเนือ้หา

สาระอย่างไร รวมทั้งรู้แล้วว่าผลงานนั้นได้แก้ปญัหาคุณค่าทางความงามและทางปัญญาในแง่ใดได้

ส าเร็จ เป็นข้ันของการค้นหาความหมายต่างๆและช้ีให้เห็นว่าความหมายเหล่าน้ันสัมพันธ์กบัชีวิต การ

วิจารณ์ไม่ใช่เพื่อใหรู้้ข้อเท็จจรงิเท่านั้นแต่เป็นเพื่อให้รู้ว่ามผีลกระทบอย่างไรต่อตัวเรา 

4. ข้ันการตัดสินประเมินผล (Judgment) การตัดสินเป็นการประเมินค่างานศิลปะช้ินหนึ่ง

เพื่อ จัดล าดับโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบังานช้ินอื่นๆ ที่อยู่ในกลุม่เดียวกันว่ามีคุณค่าทางศิลปะ

และสุนทรียศาสตร์มากน้อยกว่ากันเพียงใด การวิจารณ์เพือ่การตัดสินอาจไมจ่ าเป็นหากการวิจารณ์ใน

ข้ันตีความนั้นได้ผลที่น่าสนใจ การตัดสินจะมีประโยชน์และจ าเป็นส าหรบั “การสะสมงานศิลปะ” 

เพราะบางครั้งผู้สะสมจะต้องตัดสินเลือกภาพใดภาพหนึ่ง ซึง่ราคาจะเป็นตัวแปรในการตัดสินด้วย การ

ตัดสินในลักษณะนีจ้ะไม่ใช่การตัดสินในด้านสุนทรียศาสตร์ แต่เป็นการตัดสินด้วยเหตุผลมากกว่า อาจ

ใช้เกณฑ์การพจิารณาเทียบกับงานเก่า การประเมินค่าความเป็นต้นแบบและกลวิธี ฝีมือในการ

สร้างสรรค์งานพิจารณาประกอบกันไป       

คุณค่าของศิลปวิจารณ์  จะช่วยให้ผูท้ี่ฝกึปฏิบัตเิป็นคนทีม่ีความช่างสังเกต พิจารณาแยกแยะ

องค์ประกอบต่างๆ ได้มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัคุณค่าของศิลปวิจารณ์ ดังนี ้
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สุชาติ เถาทอง (2544) กล่าวว่า การวิจารณ์ศิลปะเปรียบดงัการตรวจสอบข้อมลูและ

ความรู้สึก สมัผสัและเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการรับรู้เชิงสุนทรียะ ศิลปวิจารณ์จะช่วยในการสงัเกต การ

พิจารณาผลงานศิลปะอย่างมเีหตผุล รู้จกัวิเคราะห์ ตีความ และตัดสินคุณค่าบางอบ่างที่ซ่อนเร้นอยู่

ภายในผลงานศิลปะ ด้วยความมั่นใจ      

Koster (2001 ) กล่าวว่า การอภิปรายถึงงานศิลปะท าใหผู้้เรียนได้ฝึกความคิดในกลุม่

อภิปราย ผูเ้รียนจะได้ฟังความคิดเห็นของผู้เรียนอื่น อีกทัง้เป็นการสื่อสารโต้ตอบกัน การอภิปรายงาน

ศิลปะท าให้ ผู้เรียนมพีื้นฐานเพื่อที่จะน าไปสูก่ารอภิปรายไดอ้ย่างมั่นใจเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้ จะต้อง

สนับสนุนตามเหตุผลดังนี้   

1. ให้นักเรียนได้มองภาพศิลปะอย่างละเอียด   

2. ให้มีส่วนร่วมทางความรูส้ึกและความคิดเห็น   

3. ให้มีส่วนร่วมทางความคิดเกี่ยวกบัค าถาม   

4. ให้มีส่วนร่วมด้านข้อมลูที่ค้นคว้ามาได้   

5. ให้มีส่วนร่วมทางด้านข้อมลูเกีย่วกับเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์  

6. ให้พูดถึงศิลปะและการให้ข้อคิดเห็น   

7. ให้ได้พัฒนาด้านพฤติกรรมและทักษะ   

8. ให้วางแผนส าหรบัเหตุการณ์พเิศษ  

9. ให้สรปุถึงสิ่งที่ได้เรียนรูม้า   

การวิจารณ์ผลงานศิลปะส าหรบัเดก็อายุ 16-18 ปี ถือว่าเปน็ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หากจัดช่วง

อายุนี้ในระบบการศึกษาไทย จะเทียบเท่าระดบัมัธยมศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการวิจารณ์ผลงาน

ศิลปะ ได้ดังนี ้

ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในคุณภาพผู้เรียนตามกลุม่สาระการ

เรียนรู้ศิลปะก าหนดว่า เมือ่ผูเ้รียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมคุีณภาพ คือรูและเขาใจเกี่ยวกับทัศนธาตุ

และหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถใชศัพททางทัศนศิลป อธิบายจุดประสงคและ

เนื้อหาของงานทัศนศิลป มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณและกระบวนการทีสู่งข้ึนในการ  

สรางงานทัศนศิลป วิเคราะหเนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการการแสดงออกของศลิปนทั้งไทยและ

สากล ตลอดจนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการออกแบบสรางสรรคงานที่เหมาะสมกบัโอกาสและ
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สถานที่ รวมทัง้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมดวยภาพลอเลียนหรือการตูน ตลอดจนประเมิน

และวิจารณคุณคางานทัศนศิลปดวยหลักทฤษฎีวิจารณศิลปะ  

วุฒิ  วัฒนสิน (2541 ) กล่าวว่าศิลปวิจารณ์ในระดบัมัธยมศึกษา หมายถึงการแสดงความ

คิดเห็นที่ มีข้อมลูเหตผุล และข้อเสนอแนะต่อผลงานศิลปะของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ทัง้นี้เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานผลงานศิลปะและพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน         

องค์ประกอบของศิลปวิจารณ์ในระดับมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กันเสมอ 3 ประการดังนี้   

1. นักเรียนเจ้าของผลงาน (Artist) นักเรียนเป็นเช่นศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่

นักเรียน จะสร้างผลงานศิลปะโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อแสดงออกถึงอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ 

จินตนาการ หรือประสบการณ์ที่ได้รบั ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้มีพฒันาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความเข้าใจในคุณค่าของสุนทรียภาพ รู้จักใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักน าศิลปะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ าวัน ท าใหผู้้เรียนเป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ นักเรียนเจ้าของผลงานทุกคนควรได้รับ ความส าคัญเท่าเทียมกันในด้านการแสดงออกอย่าง

เสรี   

2. ผลงานศิลปะ (Work of Art) คือผลงานศิลปะที่เกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างสรรค์ของ

ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดข้ึนอย่างเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะของผู้เรียน ในแต่ละวัย ผลงานศิลปะที่นักเรียนสร้างสรรค์ในระดบัมัยธมศึกษาจะประกอบด้วย 

จิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ภาพ การออกแบบ ศิลปะไทย ศิลปะการตกแต่งและศิลปะการแต่ง

กาย   

3. นักเรียนผู้ชมผลงาน (Spectator) คือ นักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของผลงานนั้น แต่เป็นผู้รบัรู้ถึง

การ แสดงออกทางศิลปะของนักเรียนเจ้าของผลงาน นักเรียนผู้ชมผลงานจึงมีความส าคัญต่อ

องค์ประกอบของศิลปวิจารณ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะท าให้การเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาครบวงจร 

นักเรียนผู้ชมผลงานทุกคนและครู จะรวมกันเป็นผู้วิจารณ์ผลงานศิลปะด้วย เพราะทุกคนต้องตัดสิน

หรือวิจารณ์ถึงความชอบและไม่ชอบของตนเอง ครูและนกัเรียนในฐานะผู้วิจารณ์ ต้องมีแนวความคิด

เช่นเดียวกันว่า ผลงานศิลปะของนักเรียนทีอ่ยู่ตรงหน้านั้นมคุีณค่าเกิดจากความตั้งใจอย่างสงูสุด ต้อง

ไม่มีอคติ พร้อมที่จะยกระดบัมาตรฐานของผลงานศิลปะและส่งเสริมความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ให้แก่

เจ้าของผลงาน   
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จุดมุ่งหมายของศิลปวิจารณ์ในระดบัมัธยมศึกษา  เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็น ติชมใน

เรื่องของศิลปะ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัเรื่องสุนทรียศาสตร์และความงาม ซึ่งผู้วิจารณ์เช่น ครูหรือนักเรียน 

ต้องมีความรู้ในกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม ในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ นอกจากนี้ยังต้อง

สามารถอ่านและเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนเจ้าของผลงาน เข้าใจกรรมวิธีในการสร้างงาน ที่

ส าคัญของการวิจารณ์คือ การประเมินผลคุณค่าของผลงานต้องสมเหตสุมผลตรงกับความจริง ไม่มี

อคติและมีความยุติธรรม ผู้วิจารณ์ที่ดีจ าเป็นต้องตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ล่วงหน้าและควรจะเป็น

จุดมุ่งหมายในเชิงสร้างสรรค์ดังนี้   

1. เพื่อครูและนักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับศิลปะแก่  

นักเรียนทั้งช้ันเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ  

2. เพื่อให้นักเรียนได้รบัความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะไดอ้ย่างถูกต้อง  

3. เพื่อสง่เสรมิพัฒนาการในทุกด้านของผูเ้รียน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการ 

ทางด้านสตปิัญญา พฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางด้านศักยภาพของผู้เรียน 

พัฒนาการทางด้านการด าเนินชีวิตที่มีความสุขในสังคม  

4. เพื่อพัฒนาผลงานศิลปะของผู้เรียน   

5. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา 

3.6.2 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการสะทอ้นความคิด 

 การสะท้อน (Reflection) เป็นการคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง การสะท้อนความคิด

แสดงออกถงึความคาดหวัง ความรู้สกึ การสือ่สารโดยผ่านกระบวนการพูด หรอื เขียน โดยมี

จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วางแผนแก้ไขปัญหา การน าวิธีการสะท้อนความคิดมาใช้สร้าง

ประสบการณ์ทางสุนทรียะนั้น ควรเป็นไปในลกัษณะของการใช้เพื่อวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบ

ของความงามในผลงานศิลปะ มผีู้ให้ความหมายการสะท้อนความคิดดังนี้  

 Dewey (1933) ได้เขียนหนังสือเรื่อง "How we Think" ใหค้วามหมายของการสะท้อน

ความคิดว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดพินิจ พิเคราะห์ ตรกึตรองใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มจาก

ความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดความเช่ือหรือองค์ความรู้ที่ยึดถือกันอยู่ และใช้ความ

พยายามในการค้นหาคาตอบ โดยอาศัยเหตผุลและข้อมูลอ้างอิง  

Yancey (1998) กล่าวว่าการสะท้อนความคิดอาจหมายถึงการทบทวนในงานช้ินใดช้ินหนึ่ง

หรือการประเมินตนเอง หรือเป็นการวิเคราะห์ การเรียนรู้ ทีเ่กิดข้ึน  
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Johns (2000) กล่าวว่าการสะทอ้นความคิดเป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน 

(Reflective Thinking) พินิจพเิคราะห์และพิจารณาสิง่ต่างๆอย่างรอบคอบโดยใช้สติและมีสมาธิ ซึ่ง

เป็นวิธีการทีท่ าใหบุ้คคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน (Reflective Practice) ช่วยให้เกิด

ความเข้าใจและเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรงุตนเอง ปรบัปรุงงาน และ

การแก้ปญัหาต่างๆได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

ข้ันตอนของการสะท้อนความคิด กระบวนการเรียนรู้โดยการสะท้อนความคิด ของ Gibbs 

(1988) ประกอบด้วย 6 ข้ันตอนดังนี้  

1. การบรรยาย (Description) เป็นการบรรยายว่า อะไรเปน็สิ่งกระตุ้นใหเ้กิดการสะท้อน

ความคิด เป็นการบรรยายที่เกิดจากความรูส้ึกที่ก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์นั้น ๆ  

2. ความรู้สึก (feelings) เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันโดยการสะทอ้นการคิดจาก

การสงัเกตความรู้สกึ และการรบัรู้ เรามปีฏิกิริยาอย่างไร หรอืรู้สกึอย่างไรกับอบุัติการณ์ สถานการณ์

หรือประเด็นแนวคิดน้ัน เช่น การขาดความมั่นใจ ความกลัว ความสับสนในการปฏิบัตงิาน เป็นต้น 

3. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ร่วมกันว่าเป็นไป

ในทางดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับอบุัติการณ์ สถานการณ์ หรือประเด็นแนวคิดน้ัน แล้วน าสิ่งที่คุณให้คุณค่ามา

ใช้ในการตัดสินใจ  

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวม โดยใช้ประสบการณ์

เดิมมาช่วยในการมองว่า สถานการณ์นีเ้ป็นอย่างไร  

5. การสรุป (General conclusions) เป็นการสรุปความคิดรวบยอดจากการวิเคราะหโ์ดยใช้

เหตุและผล หรือสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการสรุปแนวทางการแก้ไขปญัหา โดยใช้

ประสบการณ์เดมิมาช่วยในการสรุป  

6. การวางแผนปฏิบัติในอนาคต (Personal action plans) การวางแผนน าสิง่ที่ได้เรียนรู้ไป

ปฏิบัติในสถานการณ์ใหม่ เพือ่แก้ไขปัญหาหรือพฒันาตนเอง ถ้าหากสถานการณ์นี้เกิดข้ึนอีก เราจะท า

อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

การเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้มีการสะท้อนความคิดสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเขียน

บันทึก (Journal Writing) การสนทนา (Dialogue) การวิเคราะห์อบุัติการณ์ (Incident Analysis) 

การอ่านงานเขียนอย่างพินจิพิเคราะห์ (Reading With Reflection) การเขียนบัตรค า (Talking 

Cards/ Index Cards) การเขียนแผนผังความคิด (Reflection Mapping) การวิเคราะห์กระบวนการ
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ตัดสินใจ (Decision-Making Analysis) การสนทนาโตะ๊กลม (Reflection Roundtables) 

กระบวนการกลุ่มแบบหมวกหกใบ (Six Hats) นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธี ซึ่งบางวิธีใช้ส าหรบั

การสะท้อนความคิดในตัวบุคคล หรอืการส่องสะท้อนตนเอง (Self Reflection/ Individual 

Reflection) บางวิธีใช้ส าหรบัท าเป็นคู่ (Reflection with Partners) หรอืท าเป็นกลุ่มเล็ก 

(Reflection in Small Groups and Teams) 

การเขียนบนัทึกสะท้อนความคิด (Reflective Journal) เปน็เครื่องมือทีส่ าคัญทีผู่ส้อนใช้ใน

การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงกระตุ้นทักษะการสะท้อนความคิด บันทึกสะท้อนความคิดเป็น

เอกสารทีผู่้เรียนเขียนข้ึน เพือ่บรรยายประสบการณ์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในระหว่างการ

เรียนทฤษฏีฝกึปฏิบัตหิรือแม้แต่เหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวันบันทึกการสะท้อนความคิดถือเป็น

หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถของกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 

การสะท้อนความคิดด้วยการเขียน ช่วยให้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเข้าใจตนเอง 

และการสะท้อนความคิด กล่าวว่าการเขียนเป็นเครื่องมือที่ดสี าหรับการเรียนการสะท้อนความคิดที่

ช่วยให้นักศึกษาแก้ปัญหาและเรียนรู้เกี่ยวกบัว่าเขาจะท าอะไร การเขียนหมายรวมถึงการเขียนสิง่ที่

เรียนรู้ เป็นการบันทึกเกี่ยวกับความคิดของเขา เมื่อท าบ่อยๆ จะกลายเป็นสิง่ที่เรียนรูอ้ย่างถาวร เมือ่

ผู้เรียนเขียนความคิดลงไป ความคิดเหล่าน้ันจะถูกจัดรปูแบบ ให้เป็นระบบดีข้ึน การเขียนช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจและวิเคราะหส์ถานการณ์ได้อย่างลึกซึง้  

การเขียนสะท้อนความคิด เป็นสิ่งที่สง่เสรมิใหเ้กิดกระบวนการคิดจากความพยายามทีจ่ะ

อธิบายและสื่อสารใหบุ้คคลอื่นทราบเกี่ยวกบัความรู้ และความรู้สกึของตนเองทีม่ีอยู่ในแต่ละ

สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนการเขียนเกีย่วกับประสบการณ์ในรปูแบบของการบันทึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะ

ท าให้ผูเ้รียนเกิดความชัดเจนในความรู้ และการกระท าของตนเอง นอกจากนี้ยังท าใหผู้้เรียนสามารถที่

จะเปิดใจในการประเมินตนเอง ส่งเสริมทักษะการรูจ้ักตนเองมากขึ้น การเขียนอาจท าโดยใช้ 

Portfolio ในการบันทกึสิง่ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งสามารถส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาแนวความคิดของ

ผู้เรียนในการมองย้อนถึงการกระท าของตนเองในแต่ละครั้งได้การก าหนดให้ผูเ้รียนเขียนสะท้อน

ความคิดในหัวข้อและในระยะเวลาที่ก าหนดจะช่วยให้เกิดความคิดที่ต่อเนื่องและคงทน เนื่องจากการ

การเขียนจะช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพของประสบการณ์ที่ผา่นมาของตนเองได้ชัดเจน มีการผสม 

ผสาน ความคิดและสะท้อนความคิดของตนเอง สิง่ส าคัญทีพ่บอีกอย่างหนึง่คือ การเขียนสะทอ้น

ความคิดท าให้เกิดการมสี่วนร่วมในการเรียนรู้จากการคิดถึงสิ่งทีผ่่านมามาอย่างรอบคอบ การสะท้อน
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ความคิดโดยการเขียนเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอธิบายแนวความคิดและความเข้าใจ

ในสถานการณ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ เพื่อน าไปสู่การพฒันาการรู้จกัตนเอง

มากขึ้น การเขียนสะท้อนความคิดน้ียังเหมาะกับผูเ้รียนที่ไมค่่อยชอบพูดท าให้นักศกึษาสามารถมี

โอกาสได้แสดงความรูส้ึกความคับข้องใจต่างๆที่ได้จากการฝกึปฏิบัติและน าไปสูก่ารพฒันาทักษะใน

การค้นหาวิธีการแก้ไขปญัหาได ้

ประโยชน์ที่ไดจ้ากการน าการสะทอ้นความคิดมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ มี

ดังนี ้

1. เกิดทางเลือกแนวใหม่ในทางปฏิบัติ มีความชัดเจนในประเด็นปัญหาต่างๆ และสามารถ 

พัฒนาทักษะการแกป้ัญหาได้  

2. มีการปฏิบัตงิานอย่างรอบคอบโดยใช้ประสบการณ์มาปรบัปรงุตนเองได้เรียนรู้ข้อบกพร่อง 

ของตนเองเพื่อน ามาปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีข้ึน  

3. ผู้เรียนสามารถระบุปญัหา อธิบายการแก้ปญัหาในการปฏิบัติและใหเ้หตผุลในการกระท า  

4. ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความรูส้ึกและได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ  

5. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจทีเ่กดิจากการเรียนรู้ของตนเอง  

6. สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผูส้อน มีความเข้าใจกันมากขึ้น  

7. ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้  

8. ส่งเสรมิใหเ้กิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

9. สอนใหผู้้ปฏิบัตริู้จักรับฟังเสียงสะท้อนภายในตนเอง 

 การวิเคราะห์ภาษาที่สะทอ้นความคิดออกมาน้ัน สามารถใช้แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน ซึ่งเป็น

ตัวแทนของความคิดภายในแล้วสะท้อนออกมาเป็นภาษาภายนอก Hall (1997)นักวัฒนธรรมศกึษา 

ได้ให้นิยามค าว่า “ภาพตัวแทน” ไว้ว่า เป็นการน าเสนอแนวคิดโดยเช่ือมโยงกบัการใช้สัญญะ เป็น

ผลผลิตแห่งความหมายภายในใจเรา เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการอ้างองิความหมาย และ

เป็นตัวเช่ือมระหว่าง ภาษา แนวคิด และสัญลกัษณ์ที่จะท าให้เข้าใจความหมายของสิ่งต่างได้ ภาพ

ตัวแทนประกอบข้ึนมาได้ด้วยกระบวนการ 2 ประการ คือ 

1. การน าเสนอภาพตัวแทนในใจ เป็นการพยายามตีความและกลั่นกรองความจริงรอบตัว

และความคิดหนึ่งให้กลายเป็นความรู้ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ เช่น การตีความสิ่งทีเ่รามองเห็น เช่น โต๊ะ 

เก้าอี้ จะสามารถตีความได้โดยง่ายว่าน่ีคือ โต๊ะและเก้าอี้ ใช้ท าอะไร มีประโยชน์อย่างไร แต่เมื่อเรา
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ต้องตีความในสิ่งทีส่ัมผสัไม่ได้หรอืเป็นนามธรรม เราต้องสามารถสร้างแนวคิดเกี่ยวกบัสิง่นั้นอย่าง

ชัดเจน เราถึงจะตีความและกลั่นกรองเป็นความรู้ 

2.  การน าเสนอภาพตัวแทนภายนอก เป็นการพยายามสือ่สารความคิดหรือความรู้ที่อยู่ในใจ

ออกมาใหผู้้อื่นทราบโดยผ่านระบบสญัญะ เช่น ภาษา ซึ่งภาษาน้ันจะเป็นลายลักษณ์อักษร ค าพูด 

รูปภาพและสิง่แทนอื่นๆได้ กล่าวคือ กระบวนการให้ความหมาย เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 สิ่งคือ 

แนวคิด (Concept) สัญญะ (Sign) และสิ่งต่างๆ (Thing) 

ดังนั้นกระบวนการน าเสนอภาพตัวแทนจะผ่านการกลั่นกรองและเรียบเรียบเรียง เริ่มต้นจาก

การตีความในสมอง แล้วสร้างกระบวนการน าเสนอสู่ภายนอก โดยเช่ือมโยงระหว่างภายในกับ

ภายนอกด้วยระบบสัญญะ 

จากการศึกษาเรือ่งสุนทรียศึกษา พบว่า การท ากจิกรรมศลิปะเชิงสร้างสรรค์และเชิง

วิเคราะหส์ามารถพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะได้ สามารถสรปุตัวอย่างกจิกรรมศิลปะที่เหมาะสม

กับผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี เป็นตาราง ดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตัวอย่างกจิกรรมศลิปะเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิเคราะห์ ทีเ่หมาะส าหรบั 
ผู้เรียนอายุ 16-18 ป ี
 

ชื่อ

กิจ
กร

รม
 รายละเอียด การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

การสร้างสรรค ์ การวิเคราะห ์

ต่อ
เติ

มล
วด

ลา
ย

ให
้สม

บูร
ณ ์

ผู้เรียนต่อเติมลวดลายให้สมบูรณ์ เพ่ือพัฒนา

ทักษะในการคิดจินตนาการและมีเทคนิคการใช้สี

เทคนิคต่างๆ 

√ ใช้จินตนาการ

สร้างสรรค์ลวดลายให้

เต็มด้วยเทคนคิที่สนใจ 

x เนน้ทักษะปฏิบัติ 

 ส
ร้า

งภ
าพ

ด้ว
ย

จุด
สี 

ผู้เรียนสร้างภาพด้วยดารใช้จุดสี โดยการสามารถ

ก าหนดส่วนที่เป็นแสงมีนักหนักสีอ่อนมีปริมาณ

จุดน้อย ส่วนที่เป็นน้ าหนักเข้มมีปริมาณจุดมาก 

√ ใช้ทักษะ สมาธิและ

ความอดทนในการจุด 

สร้างแสงและเงา 

x เนน้ทักษะปฏิบัติ 

สร
้าง

ภา
พจ

าก

แม
่พิม

พ์ฉ
ล ุ

ผู้เรียนออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉลุ รู้จักการจัด

วางต าแหน่งให้มีความสมดุล เหมาะสม 

√ สร้างผลงานโดยใช้

ทักษะการจัด

องค์ประกอบศิลป์และ

การสร้างแมพ่ิมพ ์

x เนน้ทักษะปฏิบัติ 
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ชื่อ

กิจ
กร

รม
 รายละเอียด การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

การสร้างสรรค ์ การวิเคราะห ์
วิจ

าร
ณ

์ผล
งา

นศ
ิลป

ะใ
น 

พิพ
ิธภ

ัณ
ฑ์ท

าง
ศิล

ปะ
 ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการเห็นและชื่น

ชมผลงานศิลปะที่เป็นต้นฉบับ ผ่านการชม

นิทรรศการ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

x เนน้การวิเคราะห์ 

วิจารณ ์
√ ผู้เรยีนรับรูผ้ลงานด้วย

การเหน็และวเิคราะห์

ผลงานศิลปะ 

แลกเปลีย่นข้อคิดเหน็

ภายในกลุ่ม 

ฝึก
พูด

ใน
ที่ช

ุมช
น 

ผู้เรียนได้มีประสบการณ์พูดรายงานและอภิปราย 

เก่ียวกับผลงานศิลปะ 

x เนน้การวิเคราะห์ 

วิจารณ ์
√ ผู้เรยีนรับรูผ้ลงานด้วย

การเหน็และวเิคราะห์

ผลงานศิลปะ แล้ว

แสดงออกในที่ชุมชน

หรือหน้าชัน้เรียน 

พบ
ปะ

สน
ทน

ากั
บศ

ิลป
ิน ผู้เรียนท าความเขา้ใจเก่ียวกับผลงานศิลปะ ด้วย

การพูดคุย ซักถามประเด็นในหัวข้อที่สนใจ 

x เนน้การวิเคราะห์ 

วิจารณ ์
√ 

 

 

 

ผู้เรยีนรับรูผ้ลงานด้วย

การเหน็และวเิคราะห์

ผลงานศิลปะ สร้าง

แรงบันดาลใจในการ

ชื่นชมผลงานศิลปะ 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

งานวิจัยภาษาไทย 

กนกอร   ติ๊บหลาน (2553) ได้ท างานวิจัย เรื่อง การศึกษาเรื่อง การใช้กจิกรรมที่สอดแทรก

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพือ่พัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 36 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความมีวินัยในตนเองของนกัเรียนด้านความขยัน หมั่น

เพียร ด้านความรับผิดชอบ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของนักเรียนเพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนเข้า

ร่วมกิจกรรม ในขณะเข้าร่วมกจิกรรมพบว่าความมีวินัยในตนเองของนกัเรียนมีพฒันาการดีข้ึน   

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545) ได้ท างานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนทีเ่น้นความ

เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ เพือ่พัฒนารูปแบบโรงเรียนที่เน้นความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์โดยใช้เทคนิคเดล

ฟาย เก็บข้อมลูจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษาที่เน้นความเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือการศึกษา

ทางเลือก จ านวน 20 คน พบว่า ได้รูปแบบโรงเรียนทีเ่น้นความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ ประกอบด้วย 7 

ปจัจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ปัจจัยด้านธุรการ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้าน

วิชาการด้านกิจการนกัเรียน ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมและด้านความสัมพันธ์กบั

ชุมชน 
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ธนวัฒน์  กันภัย (2554) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพฒันาการคิดข้ันสูงของนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปรญิญาตรีมี

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สอนวิชาศิลปวิจารณ์ 4 คน นักศึกษาที่ก าลังเรียนในรายวิชาศิลปวิจารณ์ 17 คน 

ผู้เช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา 5 คน นักวิจารณ์ศิลปะ 5 คน และศิลปิน 5 คน 

พบว่าด้านวัตถุประสงค์ ควรก าหนดให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ศิลปะ 

โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆได้, ด้านเนื้อหาสาระ จะต้องบรูณาการความรู้ด้านศิลป

วิจารณ์ให้เช่ือมโยงกบัศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตรศิ์ลป์ ปรัชญาและหลกัการทางศิลปะ ด้าน

กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน ควรเป็นกจิกรรมทีจ่ัดส่งเสริมให้นักศึกษา แสดงความคิดเห็น

เน้นให้เกิดสงัคมการวิจารณ์ในช้ันเรียน ด้านวิธีการสอนควรให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา  มีการใช้รปูแบบวิธีการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคิดของนักศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผล ควรประเมินความสามารถในการแสดงออกทางความคิดเห็น การคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะหผ์่านการพูดปากเปล่าและงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ, ด้านผู้สอนควรมีลกัษณะของ

นักจัดอภิปรายเป็นผู้ฟงัที่ดีและรูจ้รงิในเรื่องศิลปวิจารณ์ ด้านผู้เรียนควรมลีักษณะของผู้แสดงความ

คิดเห็นและผู้ฟงัที่ดีและด้านบรรยากาศการเรียนการสอนควรมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

การสมัมนาในบรรยากาศที่เป็นกันเอง  

ปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ (2555) ได้ท างานวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างการรู้ เท่า

ทัน สื่อส าหรบัเยาวชนไทยตามแนวจิตตปญัญาศึกษา กับกลุม่ตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย 3 กรณีศึกษา พบว่า วิธีด าเนินกิจกรรมแบบสุนทรียสนทนา เหมาะสมกับนักเรียนที่มี 

ผลการเรียนรู้สงูและกจิกรรมสันทนาการเหมาะสมกับนกัเรยีนกลุ่มที่มผีลการ เรียนรู้ต่ า และนักเรียน

ที่ไม่มีความต้องการและไม่ตั้งใจจะไมส่ามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดของกจิกรรม ส าหรับ ปจัจัยที่สง่ผล

ต่อการรูเ้ท่าทันสื่อ การน ากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ต้อง พิจารณาสองด้าน คือ ในด้านวิธีการจัด

กระบวนการและการจัดสภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์สภาพบรบิทของผูเ้รียนจัดกลุ่มผู้เรียน ออกเป็นกลุ่ม

ตามสภาพบริบท ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใส่เนือ้หาการรูเ้ท่าทันสื่อ เลือกสื่อที่นกัเรียนให้

ความสนใจ มีความแปลกใหม่ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมควรจัดเป็นพื้นทีเ่ปิด การเรียนรู้ที่ไม่

มีอคติ มีความร่วมมือจากสถานศึกษาต่อการเรียนรูป้ัจจัยด้านเพื่อนมสี่วนส าคัญต่อการ จัดกจิกรรม

การเรียนรู้นอกจากนี้กระบวนกรที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนและไมม่ี

บทบาทหน้าที่ในสถานศึกษา 
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ประไพลิน จันทนห์อม (2547) ได้ท างานวิจัยเรื่อง ผลการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตโดย

ใช้เทคนิคการจัดผังมโนทัศน์ทีม่ีต่อสมัฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ โดย

มีกลุม่ตัวอย่างคือนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชาสุนทรียภาพชีวิต จ านวน 66 คน โดยการคัดเลือกช้ัน

เรียนแบบเจาะจง พบว่า ผลสอบคะแนนสมัฤทธ์ิผลทางการเรียนเฉลี่ยหลังการเรียนด้วยผังมโนทัศน์ มี

ค่ามากกว่าก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่องานทัศนศิลป์ ก่อนและหลังการ

เรียนไม่แตกต่างกัน แสดงว่าผงัมโนทัศน์ท าให้การจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตใน

ส่วนเนื้อหาทัศนศิลป์ไดผ้ลอย่างมปีระสิทธิภาพ เนื่องด้วยผังมโนทัศน์เป็นการแสดงภาพรวมของ

โครงสร้างขอบเขตเนื้อหาอย่างสมบรูณ์ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเห็นความ สัมพันธ์ระหว่างความรู้ใน

หัวข้อต่างๆจนเกิดเป็นการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างมีความหมาย อันจะส่งผลต่อการพัฒนา

ไปสู่ความเข้าใจและซาบซึ้งในงานทัศนศิลป์ และศิลปะแขนงอื่นๆต่อไป 

พระกิตติภัต วิยาภรณ์ (2553) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การพฒันารูปแบบกจิกรรมการศึกษานอก 

ระบบโรงเรียน ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพือ่เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สงูอายุ กับกลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้สงูอายุที่พกัอาศัยในกรงุเทพมหานคร กรณีศึกษากลุ่มผู้สงูอายุในชุมชนบ่อนไก่ จ านวน 42 คน 

พบว่ากระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปญัญาศึกษา มี 8 องค์ประกอบ คือ การพจิารณาด้วยใจอย่าง

ใคร่ครวญ ความรักและความเมตตา  การเช่ือมโยงสัมพันธ์ การเข้าเผชิญ ความต่อเนื่อง พันธะสัญญา 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และความเบิกบานและผ่อนคลาย ปัจจยัที่ส่งเสริม คือ กระบวนกรมีประสบ- 

การณ์แนวจิตตปัญญาศึกษา เปิดใจและรับฟงัอย่างลึกซึ้ง และองค์ประกอบของกจิกรรมการเรียนรู้ 

ส่วนเงื่อนไข ที่พบระหว่างการจัดกจิกรรม คือความสามารถในการเขียนและอ่านหนงัสือของกลุ่ม

ผู้เรียนสุขภาพของกลุ่มผูเ้รียนและสถานทีจ่ัดกจิกรรมมีความเป็นธรรมชาติ คะแนนโดยเฉลี่ยสุขภาวะ

ของกลุม่ทดสอบมีระดบัสงูกว่าก่อนการทดสอบ 

มนธวัช  จ าปานิล (2555) ได้ท างานวิจัย เรื่อง แนวทางการสอนรายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์

ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรสี าหรับนกัศึกษา มีกลุม่ตัวอย่างคือผูเ้ช่ียวชาญและผูส้อนรายวิชา

สุนทรียศาสตร์ 24 คน นักศึกษาปริญญาตรจี านวน 300 คน พบว่าแนวทางการสอนรายวิชาด้าน

สุนทรียศาสตร์ ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรี จุดประสงค์ ต้องการใหผู้้เรียนมีความรูพ้ื้นฐานของ

ศิลปะแขนงต่างๆ เน้นทีก่ารรับรู้คุณค่าความงาม, เนื้อหาต้องมีความบรูณาใช้ในชีวิตประจ าวัน และ

บูรณาศาสตร์ทั้ง 3 ด้านให้เป็นด้านเดียวกัน กิจกรรมที่ใช้ ควรใช้วิธีศึกษานอกสถานที่ การศึกษาด้วย
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ตนเอง สื่อการสอน ควรใช้สื่อทีท่ันสมัย มีความหลากหลายมากขึ้น บูรณาการทางสุนทรียภาพ การวัด

และประเมินผล ควรเกี่ยวกบัความรูส้ึก การเห็นคุณค่าความงามด้วย 

วิชญา  ผิวค า (2553) ได้ท างานวิจัยเรื่อง กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิด 

จิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา เป็นวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีของสถาบัน 

อุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรูสู้่การ

เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่ารปูแบบการจัดการเรียนรู้บนฐาน แนวคิด

จิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนปรัชญาพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาคือ 

ความเช่ือมั่นในความเป็น มนุษย์และทัศนะแบบองค์รวม โดยมีจุดมุง่หมายของกระบวน การจัดการ

เรียนรู้ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายหลักส าคัญสองประการคือ ต้องการให้ผูเ้รียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้ันพื้นฐาน ในตนเอง และเกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม การจัดกระบวน การเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษา อาจถือได้ว่าไม่มรีูปแบบตายตัว สามารถปรบัเปลี่ยนไปตามเนื้อหาและกระบวนการที่

หลากหลาย เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ศักยภาพภายในที่มอียู่แล้วสามารถพัฒนา ข้ึนได้ เป็น

กระบวนการทีมุ่่งสร้าง เงื่อนไขใหเ้กิดการเติบโตข้ึนจากภายใน และเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมี

ส่วนร่วม ในลักษณะกระบวนการของการสืบค้นร่วม ครผูู้จัดการเรียนรู้นั้นเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้

ผู้เรียนรูเ้กิดการสะท้อนตนเอง สามารถเกิดความตระหนกัรู้ ส่วนผู้เรียนแสดงบทบาทเป็นทั้งผู้ฟังที่ดี

และผู้พูดที่ดี โดยมีการรบัฟังอย่าง ลึกซึ้งและพูดในสิง่ที่ถูกใคร่ครวญมากอ่น ผลการเรียนรู้สูก่าร

เปลี่ยนแปลงของผู้เรียนรูเ้กิดข้ึนจากการ รับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก และการกระท าต่างๆ ของตนเอง 

ผู้เรียนรู้ทกุคนต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน ว่าตนเกิดการมสีติรู้ตัวและมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ ท าให้

ผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้ดีข้ึน ทั้งทางวาจาและการกระท า ส่งผลตอ่การเปลี่ยน 

แปลงตนเองและปฏิสัมพันธ์กบัผูอ้ื่นอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในตัว

ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติคือ การเข้าใจและยอม รับตนเอง การเข้าใจและการยอมรับผู้อื่น 

และการเข้าใจและการยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

ศราวุธ  ใจแจ้ง (2550 )ได้ท างานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าศิลปะ ในวิชา

ทัศนศิลป์ ตามการรบัรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดอุดรธานี กับกลุม่ตัวอย่างคือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 420 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  พบว่า

คุณค่าในหลักสูตรศิลปศึกษา ท าให้คนมีความสมบรูณ์มากขึน้   คุณค่าศิลปะต่อการพฒันาด้านจิตใจ 
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ยอมรบัในความสามารถและความส าเรจ็ของเพื่อนด้วยความยินดี   สามารถพัฒนาความคิดเป็นอสิระ

อย่างแปลกใหม่  ศิลปะน าไปสู่อารมณ์ที่ละเอียดออ่น งดงาม และความคิดที่เข้าใจตรงกัน  ช่วย

ส่งเสริมการเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องของมนุษย์ในสงัคม  

ศศิลักษณ์  ขยันกิจ (2551) ได้ท างานวิจัยเรื่อง ศิลปะเพื่อการพัฒนาภายในตนเอง กับกลุ่ม

ตัวอย่างคือ นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 12  คน เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การบันทึกเสยีง และการดงึข้อมลูจากบันทึกสะท้อน

การเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมศลิปะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านใน คือการ

เรียนด้วยตนเอง ประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถสะทอ้นความคิดได้ 5 ประเด็น ได้แก่ การมสีติรู้ตัว 

การเรียนรู้ตนเอง การเรียนรูผู้้อื่น การเรียนรู้ชีวิต และการเรยีนรู้วิชาชีพ อีกทั้งนิสิตยังสะท้อนใหเ้ห็น

ถึงการเปลีย่นแปลงมมุมองตอ่ตนเองคือ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง มุมมองตอ่ผู้อื่น คือ การ

เข้าใจและเปิดรับ มุมมองตอ่วิชาชีพ คือ การพัฒนาภายในตนของครูและความมีเมตตา 

ศศิลักษณ์  ขยันกิจ (2552) ได้ท างานวิจัยเรื่อง กระบวนการน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามา

ใช้ใน การจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์เรียนรู้ของนิสิตวิชาการวัดผลและประเมินพฒันาการ

เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่ลงเรียนในรายวิชาวิชาการวัดผลและประเมินพฒันาการเด็ก

ปฐมวัย พบว่า ประสบการณ์เรียนรู้ที่เกิดข้ึนคือการตะหนักรูต้่อตนเอง ได้แก่ การเข้าใจตนเอง การ

รู้เท่าทัน ตนเอง การปล่อยวางไม่ตัดสิน การเปิดใจกว้าง การเห็นคุณค่าในตนเอง การพฒันาตนเอง 

การสงัเกต ทีล่ะเอียดลออ การมองโลกในแง่ดีและมีความสุข การเรียนรู้ทีม่ีประสทิธิภาพ การ

ตระหนักรู้ต่อ ผูอ้ื่น ได้แก่ การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น การมองเห็นสรรพสิง่ตามความเป็นจรงิ การเห็น

อกเห็นใจและเห็น คุณค่าของผู้อื่น การตระหนกัรู้ต่อวิชาชีพ การมองเด็กตามความเป็นจริง การสอนที่

สอดคล้องกบั ธรรมชาติของเด็ก การเท่าทันตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเป็นครูที่ใส่ใจ

เดก็ การเห็น คุณค่าของงานคร ู

หทัยรัตน์  พึ่งประยรูพงศ์ (2553) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การศึกษาการรบัรูเ้ชิงสุนทรีย์ของ

นักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ กับกลุ่มตัวอย่างคือนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 

300 คน โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี ของไมเคิล เจ พาร์สัน พบว่า การรบัรูเ้ชิงสุนทรีย์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา มีการรบัรูเ้ชิงสุนทรียอ์ยู่ในข้ันที่ 2 ความงามและเหมอืนจริงมากทีสุ่ด 

รองลงมาคือ ข้ันการแสดงออก และข้ัน แบบอย่างและรปูแบบ อีกทัง้ไม่พบการรับรู้ในข้ันที่ 5 เป็นตัว

ของตัวเอง) และข้ันที่ 1 (ช่ืนชอบ) ใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากการชมภาพจิตรกรรม 3 กลุ่ม (เหมือนจริง 
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กึ่งนามธรรม นามธรรม) แล้วน าไปใช้กบักลุม่ตัวอย่าง จากนัน้ใช้แบบวิเคราะห์การรับรู้เชิงสุนทรีย์ 

แล้วสรปุผลการวิจัยเครื่องมือ จากแบบทดสอบการรับรู้เชิงสุนทรีย์แบบบันทึกการรับรู้และคู่มือการ

วิเคราะห์การรบัรู ้

งานวิจัยต่างประเทศ 

Barnes (2003)  ได้ร่วมกันท าการวิจัย โดยศึกษากลุ่มตัวอยา่งเด็กวัยรุ่นอเมริกันจ านวน 45 

คน  ที่มีอายุ 15-18 ปี กลุ่มทดสอบต้องเป็นผู้มีความดันปรกติ โดยผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของการลดความเครียดผ่านโปรแกรมสมาธิ โดยต้องกลับไปนั่งที่บ้าน และที่โรงเรียน อย่างละ 15 

นาทีทุกวัน ตลอด 4 เดือน โดยน าผลการละเมิดกฎของโรงเรียนมาเปรียบเทียบกอ่นและหลงัการ

ทดสอบ พบว่า โปรแกรมการท าสมาธินี้มผีลตอ่การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างมาก  

เด็กนักเรียนวัยรุ่นอเมริกันเริ่มปฏิบัติตามกฎต่างๆในโรงเรียนมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงเรียนทีม่ี

การควบคุมโดยทั่วไป การค้นพบนี้แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการน าสมาธิมาใช้ด าเนินการในโรงเรียน

สามารถให้ผลทีเ่ป็นประโยชน์ ช่วยลดการการละเมิดกฎในเด็กวัยรุ่นอเมริกันและแอฟริกันได้เป็นอย่าง

ดี 

Byrnes (2012) ได้ท างานวิจัย เรื่อง A Portrait of Contemplative Teaching:}}}}}}}}}}} 

Embracing Wholeness กับกลุม่ตัวอย่างคือ ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาทีบู่รณาแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา 1 คน พบว่า หลักส าคัญของการสอนแบบจิตต

ปัญญา (contemplative teaching) มี 3 ด้านได้แก่ ความสงสาร (compassion) การยึดหลัก,,,,,

คุณธรรม (integrity) และการตระหนักทางความคิด (mindful awareness)  ลักษณะส าคัญทัง้สามนี้

พัฒนาข้ึนภายในตัวของครูผูส้อน และได้รบัอิทธิพลจากภายนอกโดยผ่านบทบาทในฐานะครู บริบท

ของการสอน ความสัมพันธ์กบันักเรียน ผูป้กครองและเพือ่นร่วมงานให้ความส าคัญที่ความครบถ้วน 

(wholeness) เอกภาพ (unity) และการบูรณาการ (integration) ท าให้เข้าถึงมุมมองของครูและ

นักเรียน โดยไม่ได้เข้าถึงเพียงแค่สมองเท่านั้น แต่ยังเข้าใจจติใจและร่างกายของพวกเขาด้วย  การ

สอบแบบจิตตปัญญาใหเ้ส้นทางสูก่ารเรียนการสอนแบบการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมและแบบบูรณา

การแก่สงัคมการเรียนรู ้

Holstine (2014 ) ได้ท างานวิจัย เรื่อง Effect of cintemplative Meditation on 

behavior of Urban Public กับกลุ่มตัวอย่างคือกลุม่นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาเกรด8 ที่มีพฤติกรรม

ย่ าแย่ มีแนวโน้มจะลาออก มีจุดประสงค์คือ การท ากจิกรรมจิตตปัญญาศึกษามีผลต่อพฤติกรรมที่
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ย่ าแย่ของเด็กในเมืองหรือไม่ พบว่าไม่พบการลดลงในอัตราการผิดวินัยในกลุ่มทดสอบอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ผลการทดสอบที่ไมม่ีนัยส าคัญนีส้่วนหนึง่น่าจะเป็นเพราะการฝกึสมาธิในระยะสั้น 

อย่างไรก็ตาม การฝกึสมาธิอาจมปีระโยชน์ในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยช่วยให้นักเรียน

สามารถจัดการกับสถานการณ์ทีม่ีความตึงเครียด  

Waters (2014) ได้ท างานวิจัยเรื่อง Contemplative Education : A Systematic, 

Evidence-Based Review of the effect of Meditation Interventions in Schools กับกลุม่

ตัวอย่างคือนักเรียนในโรงเรียนมัธยม จ านวน 1,797 คน  จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนัง่สมาธิใน

โรงเรียน พบว่าโครงการนั่งสมาธิมีอทิธิพลต่อแผนการเรียนรู ้หลักสูตรและการจัดตารางเวลา จาก

การศึกษาโครงการนัง่สมาธิในโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ของนักเรียนทัง้ 3 ด้าน ดังนี้ สภาพความ

เป็นอยู่ที่ดี (well-being), ความสามารถทางสังคม (social competence) และผลสมัฤทธ์ิทาง

วิชาการ (academic achievement)  การนั่งสมาธิแบบTranscendental}meditation มีผลกระทบ

ในระดับทีสู่งกว่าการนั่งสมาธิแบบ mindfulness-based และแบบอื่นๆ  แต่อาจจะต้องท าในสถานที่

และผลของโครงการทีเ่หมาะสมมากกว่าจะองิเทคนิคอย่างเดียว  องค์ประกอบของโครงการเช่น 

ระยะเวลา ความถ่ีในการฝึก และประเภทของผูส้อนกม็ีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนักเรียน  สามารถตอบ

สมมุติฐานการวิจัยได้ว่า  สมมติฐานข้อที่ 1 คือ การนั่งสมาธิมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส าเร็จของ

นักเรียนโดยเพิ่มการท างานของสมอง สมมติฐานข้อที่ 2 คือ การนั่งสมาธิมีอทิธิพลเชิงบวกต่อ

ความส าเรจ็ของนกัเรียนโดยเพิม่การควบคุมอารมณ์  การศึกษาน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นให้เกิด

การวิจัยในอนาคต และเพื่อช่วยในการพฒันาการน าวิธีการนั่งสมาธิไปใช้ในโรงเรียน  

Estep (2012) ได้ท างานวิจัย เรื่อง Contemplative practices in the museum setting 

มีกลุม่ตัวอย่างคือผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวนแห่งละ 200 คน จากพิพิธภัณฑ์ 3 แห่งคือคือThe 

Phillips Collection in Washington ,The Art Institute of Chicago, in Chicago and Harvard 

Art Museums and the Museum of Fine Arts,  in Boston, Massachusetts  เป็นการส ารวจ

วิธีการสอนแนวใหมท่ี่แตกต่างไปจากเดมิในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ   โดยมุ่งพัฒนาทักษะทีเ่กี่ยวข้องกบัแนว

ปฏิบัติจิตตปญัญาและแนวปฏิบัติแบบสะท้อนความคิด โดยหยิบยืมเทคนิคจากการนัง่สมาธิของหลัก

พระพุทธศาสนา พบว่าผู้เข้าชมพพิิธภัณฑ์ เข้าใจถึงจุดยืนของพวกเขาในโลกได้มากข้ึนโดยเช่ือมโยง

โลกเข้ากับตนเองอย่างลึกซึ้ง  ทั้งหมดนี้พวกเขาบรรลุได้โดยการพิจารณาผลงาน สามารถพฒันา
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ประสบการณ์ส่วนตัวและการสะทอ้นความคิดได้มากข้ึน  หลังจาก Contemplative practices 

ในขณะที่ชมผลงานศิลปะไปด้วยน้ัน ช่วยพัฒนาการรบัรู้ความงามของผลงาน และการรู้จักตนเอง  

Ross (2000) ท าวิจัยเรือ่ง Journey to self :The Experience of Inner Life of Helping 

Professionals  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักจิตบ าบัดและจิตแพทย์ที่ท างานใน

แวดวงบ าบัดวินิจฉัย จ านวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์ เพื่อทีจ่ะค้นหาประสบการณ์ชีวิตภายในของ

ผู้เช่ียวชาญด้านการบ าบัด ซึ่งชีวิตภายใน หมายถึง การตระหนักรบัรู้และใคร่ครวญต่อความเช่ือ 

ความรู้สึก และคุณค่าภายในของชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานที่มปีระสิทธิภาพและมีสุข

ภาวะที่ดี พบว่า ประสบการณ์ชีวิตภายในน้ันมีส่วนส าคัญมากต่อชีวิตส่วนตัว และชีวิตด้านอาชีพการ

งาน ของผู้เช่ียวชาญด้านการบ าบัด ช่วยเติมความรูเ้กี่ยวกับประสบการณ์เชิงอัตวิสัยของชีวิตภายใน 

และได้เสนอวิธีที่ช่วยให้ผู้เช่ียวชาญสามารถพัฒนาและบ ารุงชีวิตภายในและการท างานในอาชีพมสีุข

ภาวะที่ดีได้ ทั้งนี้งานวิจัยน้ีได้เน้นย้ าอีกว่าผูเ้ช่ียวชาญไม่ควรเรียนรูเ้พียงแค่ใส่ใจกับชีวิตภายในของ

คนไข้เท่านั้น แต่ควรจะเรียนรู้ทีจ่ะดูแลและใช้ประโยชน์ชีวิตภายในของตนเองไปด้วย 

Gradle (2011) ได้ท างานวิจัย เรื่อง A university course in mindful viewing:}}}}}}}}}}}} 

Understanding art and self through contemplative experience กับกลุ่มตัวอย่างคือ

นักศึกษาในระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครใจมาเรียนใน หลกัสูตรศิลปะที่ออกแบบ

มาเพื่อพฒันาสติ พบว่าผลประโยชน์ของหลักสูตรศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสติและเริม่ต้นความ

ช่ืนชมนักเรียนของมุมมองโลกผ่านงานศิลปะ ด้วยการสนับสนุนการสร้างสติและใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ผ่านการเขียนบันทกึ การสร้างงานศิลปะ การพจิารณาจิตกอ่นการชมผลงานศิลปะ จะท าให้เข้าใจงาน

นั้นได้ เป็นการพฒันาการชมผลงานศิลปะทีส่ร้างขึ้นบนสติช่วยให้ส ารวจศิลปะได้อย่างล้ าลึก 
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สรุป 

 จากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมจิตตศิลป์และประสบการณ์ทาง

สุนทรียะซึง่สง่ผลต่อการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมจิตตศิลป์และประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
 

เรื่อง จิตตศิลป์ ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

ความหมาย กระบวนการบูรณาการศิลปะ เข้ากับ

กระบวนการใคร่ครวญต่างๆ 

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้และพอใจ

ในความงามของธรรมชาติและศิลปะ  

ความเป็นมา กระบวนการเกิดขึ้นจากหลักการที่ยืดหยุ่น

และเหมาะสมกับสภาวะของผู้เข้าอบรม 

ประสบการณ์เกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลัง

การเข้าร่วมกระบวนการทางศิลปะ 

คุณค่าและ

ความส าคัญ 

สร้างสติรู้ตัวอยู่เสมอ สร้างความเจริญทางปัญญา อารมณ์ และ

การท างาน 

สร้างความเข้าใจในตัวเองและผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  

 

เห็นความเชื่อมโยงสภาวะภายในและ

ภายนอก 

เ ห็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ

สร้าง

ประสบการณ์ 

สร้างกิจกรรมจากหลักภาวนา 4 ที่มีความ

ยืดหยุ่น ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยและ

สบาย 

สร้างจากกระบวนการรับรู้ทางสุนทรียะ 3 

ทาง 

1. การรับรู้ด้วยการมองผลงานศิลปะ 

2. การรับรู้ด้วยการสร้างผลงานศิลปะ 

3. การรับรู้ด้วยการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ 

 

เมื่อพจิารณาจากตารางและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะพบว่า คุณค่าและความส าคัญของกิจกรรม

จิตตศิลป์ มสี่วนช่วยส่งเสรมิการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมจิตตศิลปจ์ะช่วยใหผู้้เข้าร่วมมีสตริู้ตัวอยู่เสมอ ซึง่จะช่วยให้เกิดสมาธิระหว่างการ

สังเกตและวิเคราะห์ผลงานศิลปะ เกิดประสาทสัมผสัทีล่ะเอยีดอ่อน 
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 2. กิจกรรมจิตตศิลปจ์ะสร้างความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาการรบัรู้

และพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะ โดยให้ความส าคัญกบัการเข้าใจผูอ้ื่น เพราะหากต้องการเข้าใจ

ศิลปะจะเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่ศลิปินคิดก่อน 

 3. กิจกรรมจิตตศิลปจ์ะช่วยใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความเช่ือมโยงสภาวะภายในและ

ภายนอกของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ทีจ่ าเป็นต้องเห็นความ

เช่ือมโยงกันระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ทีเ่กดิข้ึนระหว่างหรือภายหลังการเข้าร่วม

กระบวนการทางศิลปะ เช่น ขณะพิจารณาผลงานศิลปะเกิดการตีความและตัดสินผลงานศิลปะจาก

ความชอบหรือประสบการณ์ร่วมของตนเอง 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมจิตตศิลปจ์ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสรา้งประสบการณ์ทางสุนทรียะที่

เหมาะสมกับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี   
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของ

ผู้เรียนอายุ 16-18 ป”ี มีล าดับในการวิจัย ดังนี ้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. พัฒนาเครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัย 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 

7. ตรวจสอบข้อมลู 

8. สรปุ การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

ในล าดับในการวิจัยดังกล่าว จะมรีายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

 

1. ศึกษาข้อมลูเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลเรื่องวัยรุ่นและพัฒนาการ 

1.2 ข้อมูลเรื่องแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

1.3 ข้อมูลเรื่องสุนทรียศึกษา 

1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจัย    
ส าหรับการวิจัยเรื่อง  แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรม 
จิตตปัญญาศึกษาและจิตตศิลป์ ด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก และผูเ้รียนอายุ 16-
18 ปี 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมจิตตปัญญาศึกษา จ านวน 4 คน  โดยมีเกณฑ์ในการ
เลือก ดังนี้ 

- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา อย่างน้อย 5 ป ี
2.2  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์  จ านวน 4 คน  โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี ้

- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมจิตตศิลป ์อย่างน้อย 5 ป ี
2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก จ านวน 4 คน  โดยมีเกณฑ์ใน

การเลือก ดังนี ้
- มีประสบการณ์ในการสอนด้านศิลปะ ในโรงเรียนทางเลือก อย่างน้อย 5 ป ี

2.4  ผู้เรียนอายุ 16-18 ปี จ านวน 14 คน โดยมีเกณฑ์ในการเลอืก ดังนี้ 
- ผู้เรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 

3.1  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด 

เพื่อเก็บข้อมลูจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและจิตตศิลป์ และด้านการจัดการ

สอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก แบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสมัภาษณ์ ประกอบไปด้วยค าถาม คือ ช่ือ  อายุ เพศ  

ระดับการศึกษาสงูสุด ประสบการณ์ท างาน ต าแหนง่ สถานที่ท างาน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกจิกรรมจติตศิลป์เพือ่สร้าง 

ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี  ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) จุดประสงค์ของกจิกรรม  

2) การสร้างกรอบเนื้อหาของกจิกรรม 3) รายละเอียดของกจิกรรม  4) ลักษณะของกระบวนกร  5) 

การประเมินผลกจิกรรม  6) แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆเพิม่เติม เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์เพือ่ 

สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี เปน็ส่วนที่ให้อาจารยผ์ู้สอนได้แสดงความ

คิดเห็นเพิม่เตมิในประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในการสัมภาษณ์ 
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3.2   แบบสมัภาษณ์ ส าหรับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึง่มีโครงสร้าง 

โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพือ่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมจิตตศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 

ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมจติตศิลป์เพือ่สร้าง 

ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี และข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับแนวทาง

การจัดกจิกรรมจิตตศิลป์ หลังท ากิจกรรมทันที 

  ระยะที่ 2 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการน ากจิกรรมไปใช้ในแหลง่การเรียนรู้อื่นๆ หลงั

ท ากิจกรรม 2 เดือน 

3.3   ชุดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรยีะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 

แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี ้

1. ค าช้ีแจง  

2. บทบาทกระบวนกร  

4. บทบาทผู้เรียน  

5. บรรยากาศและสถานที ่

6. การประเมินผลกิจกรรม 

7. แผนการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ จ านวน 7 ครั้ง   

8. คู่มือการวิเคราะหส์มุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด 

 

4. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี ้

4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

4.2 สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
4.3 จัดท าแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์  
4.4 ตรวจสอบแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ โดยการสอบถามความคิดเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน 

4.5 ปรับปรงุแก้ไขตามค าแนะน า และให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ 

4.6 จัดท าแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์  
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4.7 น าแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ ไปตรวจสอบความตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี ้

- เป็นผู้มีต าแหนง่ทางวิชาการ  

- เป็นอาจารยผ์ู้สอนศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา  

- เป็นกระบวนกรทางจิตตปญัญาศึกษา 

- เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.8  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของทรงคุณวุฒิ และใหอ้าจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบ 

4.9  จัดท าชุดกิจกรรมจิตตศิลป ์ 

4.10 น าชุดกิจรรมจิตตศิลป์ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลกัษณะ 

เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 

4.11 ปรับปรงุชุดกิจกรรมจิตตศิลป์ และให้อาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบ 

4.12 ทดสอบชุดกิจกรรมจิตตศิลป์ โดยการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์กบั 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนอายุ 16-18 ปี จ านวน 14 คน 

4.13 ปรับปรงุแก้ไขตามผลการทดสอบกิจกรรม และน ามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจะแบง่เป็น 3 ช่วงคือ 

ช่วงที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ช่วงที่ 2  การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน เพื่อหา

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียน

อายุ 16-18 ปี ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) จุดประสงค์ของกจิกรรม  2) กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม   

3) รายละเอียดของกจิกรรม  4) ลักษณะของกระบวนกร  5) การประเมินผลกจิกรรม  6) แหลง่การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะ

อื่นๆ 

ช่วงที่ 3  การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการทดสอบกจิกรรม จ านวน 4 ครั้ง  โดยใช้วิธีการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครัง้  (The one group Pre-Post test) จาก

ผู้เรียนอายุ 16-18 ป ีแบ่งข้อมลูเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
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- การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อ

สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ  

-  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากสมุดบันทกึภาพสะท้อนความคิด  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะสะท้อน

ประสบการณ์การเรียนรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียะลงสมุดบันทึกภาพสะทอ้นความคิด   

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตบิรรยาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสัมภาษณ์  ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญา

ศึกษาและจิตตศิลป์ และด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรยีนทางเลือก จ านวน 12  ดังนี ้

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสมัภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยช่ือ อายุ ประสบการณ์การ

ท างาน วุฒิการศึกษา สถานศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและ

น ามาแจกแจง ความถ่ี แล้วน าเสนอในรปูแบบตารางประกอบความเรียง    

1.2 ข้อมูลองค์ความรูเ้กี่ยวกับแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้าง

ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี  ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) จุดประสงค์ของกจิกรรม  

2) การสร้างกรอบเนื้อหาของกจิกรรม 3) รายละเอียดของกจิกรรม  4) ลักษณะของกระบวนกร  5) 

การประเมินผลกจิกรรม  6) แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แบ่งเป็น  

1.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าร้อยละและน ามาแจกแจง ความถ่ี แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง    

1.2.2  ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัแนวทางการจัดกิจกรรมจติตศิลป ์ ใช้วิธีวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง         

1.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในการสมัภาษณ์  ใช้วิธี

วิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง    

2. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสัมภาษณ์  จากผู้เรียนอายุ 16-18 ป ี ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปแบบความเรียง                 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูจากสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด  

3.1  เกณฑ์การวิเคราะห์ด้านการสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัตนเองและกจิกรรม 

จิตตศิลป์ ตามวงจรการสะท้อนความคิดของ Gibbs (1988) โดยใช้หลักค าถาม 6 ประโยค ดังนี ้
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ค าถามที่ 1   สิ่งที่ฉันท า 

ค าถามที่ 2   สิ่งที่ฉันรู้สกึสนกุ 

ค าถามที่ 3   สิ่งที่ฉันรู้สกึว่าเป็นอปุสรรคในการท างาน 

ค าถามที่ 4   สิ่งที่ฉันรู้สกึว่าท าได้ดี 

ค าถามที่ 5   สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากการท างาน 

ค าถามที่ 6   การท างานครั้งต่อไป 

มีวิธีการวิเคราะห์ผลงานตามตารางดังนี ้

 

ตารางท่ี 4 ตารางการวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด เกี่ยวกับตนเองและกิจกรรม       
จิตตศิลป์โดยใช้ค าถาม 6 ตามวงจรการสะท้อนความคิดของ Gibbs (1988) 
 

การวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิดด้านการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรม     

จิตตศิลป์โดยใช้หลักค าถาม 6 ตามวงจรการสะท้อนความคิดของ Gibbs (1988) 

ค าถาม ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

สิ่งที่ฉันท า ระดับที่ 

1 

สามารถบรรยายหรืออธิบายเหตุการณ์ข้อมูลและความรู้สึกของตนเอง ความสับสนหรือ

สงสัยในกิจกรรม และระบุประเด็นที่ตนเองรู้สึกขัดแย้ง สับสน หรือสงสัยแต่ไม่ชดัเจน 

1 

ระดับที่ 

2 

สามารถบรรยายหรืออธิบายเหตุการณ์ข้อมูลและความรู้สึกของตนเอง ความสับสนหรือ

สงสัยในกิจกรรม และระบุประเด็นที่ตนเองรู้สึกขัดแย้ง สับสน หรือสงสัยอย่างชดัเจน 

2 

สิ่งที่ฉันรู้สึก

สนุก 

ระดับที่ 

1 

สามารถบรรยายหรืออธิบายความรู้สึกสนุกของตนเองต่อเหตุการณ์และกิจกรรม 

วิเคราะห์โดยให้เหตุผลในแง่มุมที่จ ากัด  

1 

ระดับที่ 

2 

สามารถบรรยายหรืออธิบายความรู้สึกสนุกของตนเองต่อเหตุการณ์และกิจกรรม 

วิเคราะห์โดยให้เหตุผลในแง่มุมที่หลากหลาย เช่ือมโยงกับประสบการณ์ของตนเองได้ 

2 

สิ่งที่ฉันรู้สึก

ว่าเป็น

อุปสรรคใน

การท างาน 

ระดับที่ 

1 

สามารถบรรยายหรืออธิบายความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคในการท างานของตนเองได ้น า

ความรู้สึกนั้น มาสร้างข้อคดิหรือข้อความรู้ที่เป็นความหมายทั่วๆไป 

1 

ระดับที่ 

2 

สามารถบรรยายหรืออธิบายความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคในการท างานของตนเองได ้น า

ความรู้สึกนั้นมาสร้างข้อคดิหรือข้อความความรูท้ี่เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ในชีวิตของ

ตนเองได ้

2 

สิ่งที่ฉันรู้สึก

ว่าท าได้ดี 

ระดับที่ 

1 

สามารถบรรยายหรืออธิบายความรู้สึกในกระท าของตัวเองได้อย่างมั่นใจ น าความรู้สึก

นั้นมาสร้างข้อคิดหรือข้อความรู้ที่เป็นความหมายทั่วๆไป 

 

1 
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การวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิดด้านการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรม     

จิตตศิลป์โดยใช้หลักค าถาม 6 ตามวงจรการสะท้อนความคิดของ Gibbs (1988) 

ค าถาม ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

ระดับที่ 

2 

สามารถบรรยายหรืออธิบายความรู้สึกในกระท าของตัวเองได้อย่างมั่นใจ น าความรู้สึก

นั้นมาสร้างข้อคิดหรือข้อความความรู้ที่เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ 

2 

สิ่งที่ฉัน

เรียนรู้จาก

การท างาน 

ระดับที่ 

1 

สามารถแสดงความสิ่งเห็นเก่ียวกับการท ากิจกรรมได้ น าความรู้สึกและคดิเห็นนั้นมา

สร้างข้อคิดหรือข้อความรู้ที่เป็นความหมายทั่วๆไป 

1 

ระดับที่ 

2 

สามารถแสดงความสิ่งเห็นเก่ียวกับการท ากิจกรรมได้ น าความรู้สึกและคดิเห็นนั้นมา

สร้างข้อคิดหรือข้อความความรู้ที่เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ 

2 

การท างาน

ครั้งต่อไป 

ระดับที่ 

1 

สามารถน าข้อคิดหรือข้อความรู้จากการท ากิจกรรม มาก าหนดแนวทางหรือวิธีการ

ปฏิบัติอย่างกว้างๆได้ แต่ไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

1 

ระดับที่ 

2 

สามารถน าข้อคิดหรือข้อความรู้จากการท ากิจกรรม มาก าหนดแนวทางหรือวิธีการ

ปฏิบัติเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

2 

 

มีวิธีการให้คะแนน ดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อเขียนสะท้อนความคิด และให้คะแนนความสามารถตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้ัน 

2. น าคะแนนความสามารถในแต่ละข้ัน คิดเป็นคะแนนรวมเพือ่แปลความหมายตามตาราง

ดังนี ้

 

ตารางท่ี 5 ตารางการแปลความหมายด้านการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองและกจิกรรมจิตตศิลป์
โดยใช้หลักค าถาม 6 ตามวงจรการสะท้อนความคิดของ Gibbs (1988) 
 

เรื่อง ระดับคะแนน ความหมาย 

การแปล

ความหมาย

ของคะแนน 

ระดับคะแนน 0-4 ไม่มีพัฒนาการสะท้อนความคดิหรือแสดงการตดัสินเหตุการณ์หรือกิจกรรม 

ระดับคะแนน 5-9 มีความสามารถในการสะท้อนความคดิวิเคราะห์โดยให้เหตุผลในแง่มุมที่

จ ากัด 

ระดับคะแนน 10-14 มีความสามารถในการสะท้อนความคดิ วิเคราะห์โดยให้เหตุผลในแง่มุมที่

หลากหลาย 

ระดับคะแนน 15-19 มีความสามารถในการสะท้อนความคดิ น าความรู้สึกมาสร้างข้อคดิหรือ
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เรื่อง ระดับคะแนน ความหมาย 

ข้อความความรูท้ี่เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ 

ระดับคะแนน 20-24 มีความสามารถในการสะท้อนความคดิ น าข้อคดิหรือข้อความรู้จากการท า

กิจกรรมมาก าหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรม

ชัดเจน 

  

ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง                 

3.2 เกณฑ์การวิเคราะห์ด้านการรบัรูเ้ชิงสุนทรีย์ตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ 

Parsons (1987) โดยใช้ค าถาม 7 ประโยค ดังนี้ 

ค าถามที่ 1 ให้อธิบายภาพวาดนี้ 

ค าถามที่ 2 คิดว่าภาพวาดนี้เกี่ยวกับอะไร เรื่องราวในภาพน้ีดีหรือไม่ 

ค าถามที่ 3  มีความรู้สกึอย่างไรเมื่อเห็นภาพน้ี 

ค าถามที่ 4 คิดว่าสีในภาพน้ีเป็นอย่างไร เป็นสีที่ดีหรือไม่ 

ค าถามที่ 5 คิดว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆในภาพน้ีเป็นอย่างไร และพื้นผิวเปน็อย่างไร 

ค าถามที่ 6  คิดว่าภาพน้ีวาดยากหรือไม่ อะไรยากทีสุ่ด 

ค าถามที่ 7 ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ดีหรือไม่ ท าไม 

มีวิธีการวิเคราะห์ผลงานตามตารางดังนี ้

 

ตารางท่ี 6 ตารางการวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด ด้านการรับรู้เชิงสุนทรีย์ โดยใช้
ค าถาม 7 ประโยค ตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) 
 

การวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด ด้านการรับรู้เชิงสุนทรีย์ โดยใช้หลักค าถาม 7 ประโยค 

ตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) 

ขั้นการ

รับรู้ 

ค าถาม ตัวบ่งชี้ 

คว
าม

ชื่น
ชอ

บ 

(Fa
vo

rit
ism

) ให้อธิบายภาพวาดนี้ สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ต่อเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในภาพได้กว้างๆ 

คิดว่าภาพวาดนี้เก่ียวกับอะไร 

เร่ืองราวในภาพนี้ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ตัดสินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพได้ 
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การวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด ด้านการรับรู้เชิงสุนทรีย์ โดยใช้หลักค าถาม 7 ประโยค 

ตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) 

ขั้นการ

รับรู้ 

ค าถาม ตัวบ่งชี้ 

มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น

ภาพนี้ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

ภาพ เช่ือมโยงถึงความชอบส่วนตัวของตนเองได ้

คิดว่าสีในภาพนี้เป็นอย่างไร 

เป็นสีที่ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

สีที่ปรากฏในภาพเช่ือมโยงถึงความชอบส่วนตัวของตนเองได้ 

คิดว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆใน

ภาพนี้เป็นอย่างไร และพ้ืนผิว

เป็นอย่างไร 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

รูปร่างและรูปทรงที่ปรากฏในภาพเช่ือมโยงถึงความชอบส่วนตัวของตนเองได้ 

คิดว่าภาพนี้วาดยากหรือไม่ 

อะไรยากที่สุด 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับความยากง่ายโดยรวมของการสร้างสรรค์ภาพได ้ 

ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ดี

หรือไม่ ท าไม 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับความดีของภาพได ้

 

คว
าม

งา
มแ

ละ
เห

มือ
นจ

ริง
   

   
(B

ea
ut

y 
an

d 
Re

al
ism

) 

ให้อธิบายภาพวาดนี้ สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ระบุเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในภาพได้ชัดเจน 

คิดว่าภาพวาดนี้เก่ียวกับอะไร 

เร่ืองราวในภาพนี้ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ตัดสินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพได้จากทักษะและความช านาญของศิลปิน 

มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น

ภาพนี้ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

ภาพ เช่ือมโยงถึงความชอบส่วนตัวของตนเอง มีข้อสรุปข้อตนเองเก่ียวกับภาพ 

คิดว่าสีในภาพนี้เป็นอย่างไร 

เป็นสีที่ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

สีที่ปรากฏในภาพเช่ือมโยงถึงความชอบส่วนตัวของตนเองได ้ตัดสินความงาม

ของสีจากความเหมือนจริงตามธรรมชาต ิ

คิดว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆใน

ภาพนี้เป็นอย่างไร และพ้ืนผิว

เป็นอย่างไร 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

รูปร่างและรูปทรงที่ปรากฏในภาพเช่ือมโยงถึงความชอบส่วนตัวของตนเองได้ 

ตัดสินความงามของรูปร่างรูปทรงจากความเหมือนจริงตามธรรมชาติ 

คิดว่าภาพนี้วาดยากหรือไม่ 

อะไรยากที่สุด 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับความยากง่ายโดยรวมของการสร้างสรรค์ภาพจากทักษะและความ

ช านาญของศิลปินได้  

ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ดี

หรือไม่ ท าไม 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับความดีของภาพได้ ตดัสินว่าเป็นภาพที่ดีจากทักษะและความช านาญ

ของศิลปิน 
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การวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด ด้านการรับรู้เชิงสุนทรีย์ โดยใช้หลักค าถาม 7 ประโยค 

ตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) 

ขั้นการ

รับรู้ 

ค าถาม ตัวบ่งชี้ 

กา
รแ

สด
งอ

อก
   

(Ex
pr

es
siv

en
es

s) 

ให้อธิบายภาพวาดนี้ สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ระบุเร่ืองราวหรือแนวคิดนอกจากเร่ืองราว/เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในภาพ 

คิดว่าภาพวาดนี้เก่ียวกับอะไร 

เร่ืองราวในภาพนี้ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ตัดสินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพได้โดยการมองหาสิ่งที่งานศิลปะต้องการ

แสดงออกในแง่ของข้อมูลเชิงประสบการณ์ส่วนตัวคุณลักษณะในการแสดง

ออกเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น

ภาพนี้ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

ภาพ ให้ความส าคัญกับการตีความหมายโดยรวม 

คิดว่าสีในภาพนี้เป็นอย่างไร 

เป็นสีที่ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

สีที่ปรากฏในภาพกับการตีความหมายโดยรวม 

คดิว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆใน

ภาพนี้เป็นอย่างไร และพ้ืนผิว

เป็นอย่างไร 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

รูปร่างและรูปทรงที่ปรากฏในภาพกับการตีความหมายโดยรวม 

คิดว่าภาพนี้วาดยากหรือไม่ 

อะไรยากที่สุด 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับการตีความหมายโดยรวมจากบริบทต่างๆ และตัดสินส่วนยากง่ายของ

ภาพ  

ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ดี

หรือไม่ ท าไม 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับการตีความหมายโดยรวมและตดัสินว่าเป็นภาพที่ดีจากข้อเท็จจริงและ

บริบทต่างๆ 
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ให้อธิบายภาพวาดนี้ สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ระบุองค์ประกอบต่างๆที่ซับซ้อนที่ท าให้เกิดเร่ืองราวหรือแนวคิดที่ปรากฏอยู่ใน

ภาพได้อย่างชัดเจน 

คิดว่าภาพวาดนี้เก่ียวกับอะไร 

เร่ืองราวในภาพนี้ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ตัดสินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพว่าดีหรือไม่ โดยการเชื่อมโยงกันระหว่าง

องค์ประกอบและประวัติศาสตร์ได้  

มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น

ภาพนี้ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึก โดยการ

แยกแยะอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและสิง่ที่ประสบอยู่ในภาพได้ 

คิดว่าสีในภาพนี้เป็นอย่างไร 

เป็นสีที่ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

สี และแยกแยะองค์ประกอบอ่ืนๆออกจากสีได้  
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การวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด ด้านการรับรู้เชิงสุนทรีย์ โดยใช้หลักค าถาม 7 ประโยค 

ตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) 

ขั้นการ

รับรู้ 

ค าถาม ตัวบ่งชี้ 

คิดว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆใน

ภาพนี้เป็นอย่างไร และพ้ืนผิว

เป็นอย่างไร 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองต่อ

รูปร่างและรูปทรง และแยกแยะองค์ประกอบอ่ืนๆออกจากรูปร่างรูปทรงได้ 

คิดว่าภาพนี้วาดยากหรือไม่ 

อะไรยากที่สุด 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดเก่ียวกับการตัดสินสว่น

ยากง่ายของภาพโดยเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์และประสบการณ์ส่วนตัวได้  

ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ดี

หรือไม่ ท าไม 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับการตีความหมายโดยรวมและตดัสินว่าเป็นภาพที่ดีจากองค์ประกอบ 

ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ส่วนตัวได ้

คว
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เป
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ให้อธิบายภาพวาดนี้ สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

เก่ียวกับเร่ืองราวที่ปรากฏในภาพ โดยมีพ้ืนฐานเร่ืองวัฒนธรรม สังคมและความ

เป็นอยู่ 

คิดว่าภาพวาดนี้เก่ียวกับอะไร 

เร่ืองราวในภาพนี้ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิด 

ตัดสินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพว่าดีหรือไม่ โดยใช้พ้ืนฐานเร่ืองวัฒนธรรม 

สังคมและความเป็นอยู่ 

มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น

ภาพนี้ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกที่มตี่อภาพ

ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวและพ้ืนฐานเร่ืองวัฒนธรรม สงัคมและความเป็นอยู่ 

คิดว่าสีในภาพนี้เป็นอย่างไร 

เป็นสีที่ดีหรือไม่ 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง ตั้ง

ข้อสงสัยและอภิปรายข้อสรุปเก่ียวกับสีในภาพได้ ตัดสินความงามของสีได้โดย

ใช้พ้ืนฐานเร่ืองวัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ 

คิดว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆใน

ภาพนี้เป็นอย่างไร และพ้ืนผิว

เป็นอย่างไร 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง ตั้ง

ข้อสงสัยและอภิปรายข้อสรุปเก่ียวกับรูปร่างรูปทรงในภาพได้ ตัดสินความงาม

ของรูปร่างรูปทรงได้โดยใช้พ้ืนฐานเร่ืองวัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ 

คิดว่าภาพนี้วาดยากหรือไม่ 

อะไรยากที่สุด 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดเก่ียวกับการตัดสินสว่น

ยากง่ายของภาพโดยใช้พ้ืนฐานเร่ืองวัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ ตัง้ข้อ

สงสัยและอภิปรายข้อสรุปเก่ียวกับความยากง่ายของภาพได้ 

ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่ดี

หรือไม่ ท าไม 

สามารถบรรยาย อธิบายหรือวาดภาพสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเอง

เก่ียวกับการตีความหมายโดยรวมและตดัสินว่าเป็นภาพที่ดี โดยใช้พ้ืนฐานเร่ือง

วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ ตั้งข้อสงสัยและอภิปรายข้อสรุปเก่ียวกับ

ความดีของภาพได ้
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มีวิธีการให้คะแนนและแปลความหมายตามตารางดังนี ้

 
ตารางท่ี 7 ตารางการให้คะแนนด้านการสะท้อนความคิดเกีย่วกับการรับรู้เชิงสุนทรีย์ โดยใช้หลัก
ค าถาม 7 ประโยคตามทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) และทฤษฎีภาพ
ตัวแทนของ Hall (1997) 

 

เรื่อง รายละเอียด 

วิธีการให้คะแนน 

 

 

 

1. วิเคราะห์ข้อเขียน ในสมุดภาพ

สะท้อนความคดิอย่างละเอียดแล้ว

ให้คะแนน ตามเงื่อนไขดงันี ้

 

   1.1 หากพบข้อความที่สะท้อนตัวบ่งชี้หรือค าส าคัญตามที่

ระบุไว้ จ านวนระหว่าง 0-3 จุด ให้  1 คะแนน 

   1.2 หากพบข้อความที่สะท้อนตัวบ่งชี้หรือค าส าคัญตามที่

ระบุไว้ จ านวนระหว่าง 4-6 จุด ให้  2 คะแนน 

   1.3 หากพบข้อความที่สะท้อนตัวบ่งชี้หรือค าส าคัญตามที่

ระบุไว้ มากกว่า 7 จุด  ให้  3 คะแนน 

 2. วิเคราะห์ภาพแทนตามทฤษฎี

ของ Hall (1997) ในสมุดภาพ

สะท้อนความคดิอย่างละเอียดแล้ว

ให้คะแนน ตามเงื่อนไขดงันี ้

   2.1 หากพบภาพแทนที่แสดงความเข้าใจและมีความหมาย

เชิงสัญญะตามที่ระบุไว้อย่างน้อย ให้ 1 คะแนน 

  2.2 หากพบภาพแทนที่แสดงความเข้าใจและมีความหมาย

เชิงสัญญะตามที่ระบุไว้อย่างปานกลาง ให้ 2คะแนน     

   2.3 หากพบภาพแทนที่แสดงความเข้าใจและมีความหมาย

เชิงสัญญะตามที่ระบุไว้อย่างมาก ให้  3 คะแนน 

 

ตารางท่ี 8 ตารางการแปลความหมายผลงานด้านการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการรับรู้เชิงสุนทรีย์ 
โดยใช้หลักค าถาม 7 ประโยคตามทฤษฎีการพฒันาทางสุนทรียภาพของ Parsons (1987) และทฤษฎี
ภาพตัวแทนของ Hall (1997) 

เรื่อง ระดับคะแนน ความหมาย 

การแปล

ความหมายของ

คะแนน 

ระดับคะแนน 0-2 จัดว่าอยู่ในขั้นของการรับรู้นั้นและมีโอกาสสูงในขั้นของการรับรู้ที่ต่ า

กว่า 

ระดับคะแนน 3-5  จัดว่าอยู่ในขั้นของการรับรู้นั้นและมีโอกาสปานกลางในขั้นของการ

รับรู้ที่ต่ ากว่า 

ระดับคะแนน 6  จัดว่าอยู่ในขั้นของการรับรู้นั้นอย่างสมบูรณ์ 

 

ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง         
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7. การตรวจสอบข้อมลู 

ผู้วิจัยตรวจสอบความเช่ือถือของข้อมูล ดังนี้ 

7.1 ตรวจสอบข้อมลูภายใน จากผู้ให้ข้อมลู หลงัจากวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ส่งข้อมูล

ตรวจสอบกบัตัวแทนของผู้ให้ข้อมลูทัง้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มผู้เรียน 

7.2 ตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า ด้านวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การจดบันทึก การสัมภาษณ์

กลุ่มย่อย และการดงึข้อมลูจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง  

 

8. การสรุป การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรปุผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะผลการวิจัย จากการพฒันาแนว 

ทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์ จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และผลการทดสอบกจิกรรมจิตตศิลป์

เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ป ี
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของ
ผู้เรียนอายุ 16-18 ปี มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะด้านจุดประสงค์ของกจิกรรม กรอบเนื้อหาในการจัดกจิกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรม กระบวนกรในการจัดกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม  ส าหรบัผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 
โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตอนท่ี 2  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและ 
จิตตศิลป์ ด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลอืก  

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 3 ตอนน าเสนอตามล าดับได้ ดังนี ้
 

 ตอนท่ี 1   ผลการสังเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 ในช่วงแรกมีการออกแบบกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียน

อายุ 16-18 ปี จากการศึกษาข้อมลูผ่านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพือ่น าข้อมลูที่ได้มา
สังเคราะหห์าแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว แล้วน าผลการสงัเคราะห์ไปตรวจสอบกบัผู้เช่ียวชาญ
ต่อไป สามารถสรปุการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 9 ตารางวิเคราะห์ข้อมลูจากการศึกษาข้อมูลผ่านเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ด้า
น ช่ือ

กิจกรรม 

ท่ีมา จุดประสงค์ กรอบเน้ือหา รายละเอียด ครู/กระบวนกร ประเมินผล แหล่งการ
เรียนรู ้

จิต
ตป

ัญ
ญ

าศ
ึกษ

า 

กา
รเค

ลื่อ
นไ

หว
ตา

ม

ธา
ตุ 

4 

ธนา 

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 

- สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายตามธาตุ4 
- สามารถสังเกต
ลักษณะภายในตนเอง 

การเคลื่อนไหว
ร่างกาย 

เคลื่อนไหวร่างกาย
บนฐานของธาตุท้ัง 4 

เข้าใจและมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตาม
หลักธาตุ 4 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา 

ครู/ 
กระบวนกร 

พิช
ิตต

ัวเอ
ง 

กนกอร 

ติ๊บหลาน, 

2553 

- ฝึกความรับผิดชอบ
และการวางแผนในการ
ท างาน 

ความรับผิดชอบ ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็น 
การพัฒนาโรงเรียน 

มีทักษะการฟังและ
สรุป 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา
และจดบันทึก 

ครู/ 
กระบวนกร 

Six
 p

oin
t o

f 

Po
stu

re
 

Haynes, 

2005 

ช่วยเชื่อมโยงตนเองเข้า
กับกิจกรรม 

การก าหนดร่างกาย
ตามบุคลิกภาพ 

ก าหนดอวัยวะ 6 จุด
เพื่อท าท่าทางท่ีผ่อน
คลาย 

เข้าใจและมีทักษะ
การก าหนดร่างกาย 

ผ่านสุนทรียสนทนา ครู/ 
กระบวนกร 
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จากตารางที่ 9 พบว่า กิจกรรมด้านจิตตปัญญาศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อการเช่ือมโยง

ประสบการณ์เดมิตนเองเข้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  เพื่อสามารถสังเกตลักษณะภายในของตนเองได้ มี
กรอบเนื้อหาในการผสมการเคลือ่นไหวร่างกายเข้ากบักิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยงัมีกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนด้วย มีรายละเอียดของกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ

ด้า
น ช่ือ 

กิจกรรม 

ท่ีมา จุดประสงค์ กรอบเน้ือหา รายละเอียด ครู/กระบวนกร ประเมินผล แหล่งการ
เรียนรู ้
จิต

ตศ
ิลป

 ์  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Co

nt
em

pl
at

ive
 

pr
ac

tiv
es

 in
 th

e 

m
us

eu
m

 

Estep, 

2012 

ช่วยให้รับรู้ผลงาน
ศิลปะและรู้จักตนเอง
มากข้ึน 

การรับรู้เชิงสุนทรีย์
และรู้จักตัวเอง  

นั่งสมาธิ และ
ใคร่ครวญ ก่อนการ
ชมผลงานศิลปะ 

มีความรู้พื้นฐานเรื่อง
ทัศนศิลป์ 

ผ่านสุนทรียสนทนา ครู/กระบวน
กร/ภัณฑรักษ์ 

Ey
e 

pr
ac

tic
e 

Haynes, 

2005 

 

ช่วยให้รับรู้ผลงาน
ศิลปะเชิงศาสนาอย่าง
ลึกซึ้ง 

การรับรู้เชิงสุนทรีย์
และรู้จักตัวเอง 

ฝึกการรับรู้ผลงาน
ศิลปะผ่านดวงตา  

มีความรู้พื้นฐานเรื่อง
ทัศนศิลป์ 
 

ผ่านสุนทรียสนทนา
และจดบันทึก 

ครู/ 
กระบวนกร 

ระ
บา

ยส
ีน้ า

 

ศศิลักษณ์ 
ขยันกิจ, 
2553 

- พัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชื่อมโยง
ภายนอกและภายใน 
- สามารถสังเกต
ลักษณะภายในตนเอง 

การสังเกตตัวเอง
ผ่านการท างาน
ศิลปะ 
 

ระบายสีน้ า อย่าง
อิสระพร้อมกับ
สังเกตอารมณ์ของ
ตนเอง 

มีทักษะการระบายสี
น้ า 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา
และจดบันทึก 

ครู/ 
กระบวนกร 

ศิล
ปะ

สา
ธา

รณ
ะ 

สถาบัน 

อาศรมศิลป์

, 2551 

-สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมโนทัศน์การ
ท างานศิลปะสาธารณะ
และหน้าท่ีภายในกลุ่ม 

การรับรู้เชิงสุนทรีย์
ผ่านการสร้างงาน
ศิลปะ 

สร้างผลงานศิลปะ
สาธาณะ ประเภท 
ตุง  

มีทักษะและความ
เข้าใจในการสร้าง 
ตุง 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา 

ครู/ 
กระบวนกร 

วา
ดเ

ส้น
แบ

บส
ัมผ

ัส 

Haynes, 

2005 

- สร้างรับรู้ภาวะจิตใจ
ของตนเองระหว่างการ
ท างานศิลปะอย่างง่าย 

การรับรู้เชิงสุนทรีย์
ผ่านการสร้างงาน
ศิลปะ 

วาดเส้นจากหุ่นนิ่ง 
วาดเส้นโดยไม่มอง
กระดาษ 

มีความเข้าใจในการ
เขียนรูปแบบสัมผัส 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา 

ครู/ 
กระบวนกร 

ภา
พโ

ดน
ใจ

 

ธนา 

นิลชัย

โกวิทย์และ

คณะ, 2552 

- สร้างรับรู้ภาวะ
ภายในของตนเอง 

การสังเกตตัวเกต
ผ่านผลงานศิลปะ 

เลือกรูปภาพท่ีคิดว่า
ชอบท่ีสุด พร้อมกับ
ตั้งค าถามกับตัวเอง 

สามารถกระตุ้น
ความคิดของ
ผู้เข้าร่วมได้ 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา 

ครู/ 
กระบวนกร 

ภา
พว

าด
สา

ยธ
าร

 

สถาบัน 

อาศรมศิลป์

, 2551 

- พัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชื่อมโยง
ภายนอกและภายใน สู่
ชีวิตประจ าวัน 
 

การทบทวนการ
เรียนรู้  

สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมต่างๆผ่าน
การพูดและเขียน 

สามารถกระตุ้น
ความคิดของ
ผู้เข้าร่วมได้ 

สะท้อนการเรียนรู้
ผ่านสุนทรียสนทนา
และจดบันทึก 

ครู/ 
กระบวนกร 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์ทา

งส
ุนท

รีย
ะ 

กิจ
กร

รม
ใน

พิพ
ิธภ

ัณฑ์

ศิล
ปะ

 

ธาริน กลิ่น

เกษร, 

2554 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง
สุนทรียะ 

การสร้าง
ประสบการณ์ทาง
สุนทรียะผ่าน
กิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

ท ากิจกรรมการ
วิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ 

มีความรู้ในการ
จัดการสอนนอก
สถานท่ี 

แบบฝึกหัด ใบงาน
และจดบันทึก 

ผลงานศิลปะ 
/ ใบความรู้/ 
พิพิธภัณฑ์ 

กา
รร

ับร
ู้เช

ิงส
ุนท

รีย์
 หทัยรัตน์  

พึ่งประยูร

พงศ์, 2553 

ทดสอบการรับรู้เชิง
สุนทรีย์ 

การวัดระดับ
พัฒนาการทาง
สุนทรียะผ่านการ
วิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะ 

พิจารณาและ
วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
ผลงานศิลปะ 

มีความรู้พื้นฐานเรื่อง
ทัศนศิลป์ 

แบบฝึกหัดหรือใบ
งาน 

ผลงานศิลปะ 
/ ใบความรู้ 
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กรอบเนื้อหา เน้นที่การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ครูหรอืกระบวนกรควรมีทกัษะการฟังและ
การสรุป ทัง้นี้ควรมีทกัษะการเคลือ่นไหวร่างกายได้ดีอีกด้วย มีการประเมินผลผ่านกระบวนการ
สุนทรียสนทนาและการจดบันทึก ครหูรอืกระบวนกรเปน็แหล่งการเรียนรูท้ี่ด ี

กิจกรรมจิตตศิลป์ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการรบัรู้ภาวะด้านในของตัวเองและผลงาน
ศิลปะ เข้าใจความหมายและคุณค่าของศิลปะ  มีความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดจากภายนอกสู่
ภายในได้ มีกรอบเนื้อหาคือ การสังเกตด้านในของตนเองผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ มรีายละเอียด
ของกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และกรอบเนื้อหา เน้นฝึกการรบัรูจ้ากหลายด้าน ครูหรือ
กระบวนกรควรมีความรู้ทางทัศนศิลปพ์ื้นฐานและสามารถกระตุ้นทักษะของผูเ้รียนได้ มีการ
ประเมินผลผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาและการจดบันทกึ ครูหรือกระบวนกรเป็นแหลง่การเรียนรู้
ที่ดี ทั้งนี้ ภัณฑรักษ์สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อกีด้วย 

กิจกรรมเกี่ยวกบัประสบการณ์ทางสุนทรียะ มีจุดประสงค์เพือ่พัฒนาการรบัรูเ้ชิงสุนทรีย์ มี
กรอบเนื้อหาคือ สร้างการประสบการณ์ทางสุนทรียะ มีรายละเอียดของกจิกรรมสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค์และกรอบเนื้อหา เน้นทีก่ารท ากิจกรรมเชิงพิจารณาและวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน
ศิลปะ ครหูรือกระบวนกรควรมีความรู้ทางทัศนศิลป์พื้นฐานและมีความรู้ในการจัดการสอนนอก
สถานที่ มีการประเมินผลผ่านกระบวนการแบบฝกึหัด แบบวัดพัฒนาการและการจดบันทึก ทั้งนี้ 
ภัณฑรักษ์และพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ สามารถเป็นแหล่งการเรยีนรู้ได้อีกด้วย 

หลงัจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็น
กิจกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 10 ตารางวิเคราะห์กจิกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ตามหลักภาวนา 4 
และหลักการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
 

กิจกรรม หลักภาวนา 4 หลักการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

กาย ศีล 
(สังคม) 

จิต ปญัญา สร้างสรรค ์ วิเคราะห ์

ส ารวจสมดุล √     √ 

พินิจอารมณ์ผ่านสี  √ √  √ √ 
หน้าที่เพ่ือสาธารณะ  √ √  √  

ศิลปะสร้างปฏิสัมพันธ์  √ √  √ √ 
พิพิธภัณฑ์ผลงาน √  √ √  √ 

ประสบการณ์สะท้อนความรู้สึก  √  √  √ 

ระลึกอารมณ์สุนทรีย์  √  √  √ 
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จากตารางที่ 10  ผู้วิจัยได้สงัเคราะหก์ิจกรรมออกเป็น 7  กิจกรรม โดยมรีายละเอียด คือ
กิจกรรมส ารวจสมดุล เป็นกจิกรรมที่สร้างจากหลักกายภาวนาและหลักการสร้างประสบการณ์ทาง
สุนทรียะผ่านการวิเคราะห์ กจิกรรมพินจิอารมณ์ผ่านสีเป็นกจิกรรมที่สร้างจากหลักศลีภาวนา จิต
ภาวนาและหลักการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ กจิกรรม
หน้าที่เพือ่สาธารณะเป็นกิจกรรมทีส่ร้างจากหลักศีลภาวนา จิตภาวนาและหลักการสร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่านการสร้างสรรค์  กิจกรรมศลิปะสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นกจิกรรมที่สร้างจากหลักศลี
ภาวนา จิตภาวนาและหลกัการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรยีะผ่านการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ 
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ผลงานเป็นกจิกรรมที่สร้างจากหลักกายภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนาและ
หลักการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์  กิจกรรมประสบการณ์
สะท้อนความรู้สกึและกจิกรรมระลึกอารมณส์ุนทรีย์ เป็นกจิกรรมทีส่ร้างจากหลกัศีลภาวนา ปัญญา
ภาวนาและหลักการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านการวิเคราะห์  

ตอนท่ี 2   ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมจิตตปัญญาศึกษาและจิตตศิลป์ 
ด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก และผู้เรียนอายุ 16-18 ปีจ านวน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตตปญัญาศึกษา จ านวน 4 คน กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านจิตตศิลป์ 4 คนและผูส้อนศิลปะ
ในโรงเรียนทางเลือก จ านวน 4 คน ดังนี้ 
 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สมัภาษณ์  
 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์และผู้สอนศิลปะในโรงเรียน
ทางเลือก จ านวน 12 คน สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 ตารางวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อ ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
5 
7 

 
41.65 
58.31 

2 อายุ 
- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 
- 60 ปีขึ้นไป 

 
1 
4 
3 
2 
2 

 
8.33 
33.32 
24.99 
16.66 
16.66 

3 วุฒิการศึกษา   
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ข้อ ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 

- ต่ ากว่าปริญญาตร ี
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

0 
4 
6 
2 

0 
33.32 
49.98 
16.66 

4 สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
- ศิลปกรรมศาสตร์ 
- ครุศาสตร์  
- สถาปัตยกรรมศาสตร ์
- จิตวิทยา 
- อ่ืนๆ...เศรษฐศาสตร์... 

 
3 
6 
1 
1 
1 

 
24.99 
49.98 
8.33 
8.33 
8.33 

5 ประสบการณ์การท างาน  
- 1-5 ปี    
- 6-10 ปี     
- 11-15 ปี    
- 15-20 ปี      
- 21-25 ปี     
- 25 ปีขึ้นไป   

 
1 
4 
1 
3 
1 
2 

 
8.33 
33.32 
8.33 
24.99 
8.33 
16.66 

 
6 อาชีพ 

- อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา 
- อาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
- กระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา 
- อ่ืนๆ...อาจารย์ระดับประถมศึกษา... 

 
7 
3 
5 
1 

 
58.31 
24.99 
41.65 
8.33 

7 รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- รายวิชาศิลปะ (พ้ืนฐาน) 
- รายวิชาศิลปะ (เลือกเสรี) 
- กิจกรรมชมรม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
- หลักสูตรมหาบัณฑิต 
- หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

 
8 
7 
5 
4 
2 
2 

 
66.64 
58.31 
41.65 
33.32 
16.66 
16.66 

  
 จากตารางที่ 11 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์และผู้สอน
ศิลปะในโรงเรียน เป็นเพศชาย จ านวน 5 คนและเพศหญงิจ านวน 7 คน ช่วงอายุ ต่ ากว่า 30 ปี 1 
คน  31-40 ปี จ านวน 4 คน 41-50 ปี จ านวน 3 คน 51-60 ปีจ านวน 2 คน และ60 ปีข้ึนไป จ านวน 
2 คน ตามล าดับ วุฒิการศึกษา ไม่มีต่ ากว่าปริญญาตรี  ปรญิญาตรจี านวน 4 คน ปริญญาโท จ านวน 
6 คนและปริญญาเอก จ านวน 6 คน ตามล าดับ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ศิลปกรรมศาสตร ์
จ านวน 3 คน  ครุศาสตร์  จ านวน 6 คน  สถาปัตยกรรมศาสตร ์จ านวน 1 คน จิตวิทยาศาสตร ์
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จ านวน 1 คน และ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 คน ตามล าดับ ประสบการณ์การท างาน  1-5 ปี จ านวน 
1 คน 6-10 ปี จ านวน 4 คน 11-15 ปี จ านวน 1 คน 15-20 ปี จ านวน 3 คน จ านวน 21-25 ปี 1 คน 
และ25 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน อาชีพ  ผู้เช่ียวชาญบางท่านมีอาชีพและภาระหน้าที่ 2 ประเภท 
สามารถจ าแนกได้คือ อาจารยร์ะดับมัธยมศึกษา จ านวน 5 คน  อาจารย์ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1
คน  อาจารย์ระดับประถมศึกษา จ านวน 1 คน อาจารย์ระดบัมัธยมศึกษาและกระบวนกรด้าน    
จิตตปัญญาศึกษาจ านวน 3 คน และอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและกระบวนกรด้านจิตตปญัญาศึกษา 
จ านวน 2 คน ตามล าดับ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาศิลปะ (พื้นฐาน) จ านวน 8 คน รายวิชาศิลปะ 
(เลอืกเสร)ี จ านวน 7 คน  กิจกรรมชมรม/กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 5 คน หลักสูตรปรญิญา
บัณฑิต จ านวน 4 คน  หลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดษุฎีบัณฑิต จ านวน 2 คน ตามล าดับ 
  
 2.2 ความคิดเห็นของผู้ให้สมัภาษณ ์

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและจิตตศิลป์ และด้าน
การจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก จ านวน 12 คน แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านจิตตปัญญา 
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตตศิลป์ และกลุ่มผู้สอนศิลปะในโรงเรียนทางเลอืก จ านวนกลุ่มละ 4 คน  สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางได้ดังนี ้

 
ตารางท่ี 12 ตารางสรุปความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์และผูส้อนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือกเกี่ยวกบัแนวทางจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ 

ล า
ดับ

 

ด้าน ข้อความ/รายละเอียด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ 

1 

จุด
ปร

ะส
งค

์ 
 

เป็นแนวทางในการสร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

12 100 0 0 0 0 

ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
องค์ประกอบของผลงานศิลปะได้
แตกต่างจากกิจกรรมอ่ืน 

12 100 0 0 0 0 
 

ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
ประสบการณ์ภายในและ
ประสบการณ์ภายนอก ท่ีสามารถ
น าไปสู่การเกิดประสบการณ์ทาง
สุนทรยีะได้ 

11 91.63 0 0 1 8.33 

ช่วยให้ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การสะท้อนความคิดเก่ียวกับ
ตนเองและผลงานศิลปะได้ 

10 83.3 0 0 2 16.66 

ช่วยให้ผู้เรียนรบัรูค้วามงามทาง
ศิลปะได้ 

10 83.3 0 0 2 16.66 
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ล า
ดับ

 

ด้าน ข้อความ/รายละเอียด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ 

2 
กร

อบ
เน

ื้อห
า 

ก าหนดกรอบเนื้อหาตามหลัก
ภาวนา 4   

12 100 0 0 0 0 

ก าหนดกรอบเนื้อหาตามหลักการ
สร้างประสบการณ์ทางสนุทรยีะ   

8 66.64 2 16.66 2 16.66 

ก าหนดกรอบเนื้อหา เพื่อสะท้อน
ความคิดเก่ียวกับตนเอง 

9 74.97 1 8.33 2 16.66 

ก าหนดกรอบเนื้อหา เพื่อ
พัฒนาการรบัรูค้วามงามทาง
ศิลปะ  

11 91.63 0 0 1 
 

8.33 

3 

รา
ยล

ะเอ
ียด

 
 

แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยจ านวน 7 
ครั้ง 

9 74.97 1 8.33 2 16.66 

ใช้เวลาในการท ากิจกรรมครั้งละ 
100 นาที  

8 66.64 2 16.66 2 16.66 

มีการ Check in ก่อนท ากิจกรรม 9 74.97 1 8.33 2 16.66 

มีการ Check out หลังท า
กิจกรรม 

7 58.31 3 24.99 2 16.66 

มีการสะท้อนความคิดผ่านวิธีการ
สุนทรยีสนทนา หลังท ากิจกรรม 

11 91.63 1 8.33 0 0 

มีการสะท้อนความคิดผ่านสมุด
บันทึกภาพ หลังท ากิจกรรม 

11 91.63 0 0 1 
 

8.33 

 กิจกรรมส ารวจสมดุล ช่วยให้
ผู้เรยีนเข้าใจสมดุลของร่างกายกับ
สภาพแวดล้อม 

7 58.31 2 16.66 3 24.99 

 กิจกรรมพนิิจอารมณ์ผ่านสี ช่วย
ให้ผู้เรยีนได้พิจาณาจิตของตนเอง
และเรียนรู้แบบแผนความรู้สึกของ
ตนเองผ่านการระบายสนี้ า 

8 66.64 1 8.33 3 24.99 

 กิจกรรมหน้าที่เพื่อสาธารณะ ช่วย
ให้ผู้เรยีนพิจารณาและรับรู้มโน
ทัศนเ์รื่องศิลปะสาธารณะ 

8 66.64 2 16.66 2 16.66 

 กิจกรรมศิลปะสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ช่วยให้ผู้เรียนฝึกวิธีการสื่อสาร
สัมพันธภ์ายในกลุม่ 

11 91.63 0 0 1 
 

8.33 

 กิจกรรมพพิิธภณัฑ์ผลงาน ช่วยให้
ผู้เรยีนวเิคราะหเ์นื้อหา 
ความหมายและคุณค่าในผลงาน
ศิลปะ 

11 91.63 0 0 1 
 

8.33 

 กิจกรรรมประสบการณ์สะท้อน
ความรูส้ึก ช่วยให้ผูเ้รยีนเกิด
ความคิดเชื่อมโยงภายในตนเองกับ
ผลงานศิลปะ ผ่านการวเิคราะห์
ส่วนต่างๆของผลงานศิลปะ 

11 91.63 0 0 1 
 

8.33 

 กิจกรรมระลึกอารมณ์สุนทรยี์ 
ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ประสบการณ์ของตนเอง 

12 100 0 0 0 0 
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จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ  ได้แก่ 
จุดประสงค์ในการสร้างกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อเป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะ (ร้อยละ 100) ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานศิลปะได้แตกต่างจากกิจกรรม
อื่น (ร้อยละ 100)  ช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในและประสบการณ์ภายนอก ที่สามารถ
น าไปสู่การเกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะได ้(ร้อยละ 91.63)  ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองและผลงานศิลปะได ้อีกทั้งยงัช่วยให้ผู้เรียนรบัรู้ความงามทางศิลปะได้ 
(ร้อยละ 83.33) ตามล าดับ  

การก าหนดกรอบเนือ้หา ตามหลักภาวนา 4 (ร้อยละ 100) เพื่อพัฒนาการรบัรู้ความงามทาง
ศิลปะ (ร้อยละ 91.63) เพื่อสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัตนเอง (ร้อยละ 74.97) และหลักการสร้าง
ประสบการณ์เชิงสุนทรียะผ่านการสร้างสรรค์และวิเคราะหผ์ลงานศิลปะ (ร้อยละ 66.64) ตามล าดับ  

ล า
ดับ

 

ด้าน ข้อความ/รายละเอียด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ ความถี่ 
(คน) 

ร้อยละ 

4 
กร

ะบ
วน

กร
 

มีความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 

12 100 0 0 0 0 

 มีความช านาญในการจัด
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ  

11 91.63 0 0 1 8.33 

 มีความช านาญในการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู้  

12 100 0 0 0 0 

 มีความช านาญในการวิเคราะห์
และวิจารณ์ผลงานศิลปะ  

9 74.97 1 8.33 2 16.66 

5 

ปร
ะเม

ินผ
ล 

ผล
  

 

ประเมินผลด้วยสมุดบนัทึกภาพ
เหมาะสมกับการฝึกให้ผูเ้รยีนหัด
สะท้อนความคิดของตนเอง 

11 91.63 1 8.33 0 0 

ประเมินผลกิจกรรมด้วยสมุด
บันทึกภาพเหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียน 

11 91.63 1 8.33 0 0 

สามารถวัดพัฒนาทางสนุทรยีะได้
จากข้อความหรือรูปภาพทีป่รากฏ
ในสมุดบันทึกภาพ 

8 66.64 3 24.99 1 8.33 

 สามารถวัดทักษะการสะท้อน
ความคิดได้จากข้อความหรือ
รูปภาพทีป่รากฏในสมุด
บันทึกภาพ 

9 74.97 2 16.66 1 8.33 

6 

แห
ล่ง

กา
รเร

ียน
รู ้

เรยีนรู้กิจกรรมด้วยตนเองผ่าน
ศิลปินหรือผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

8 66.64 1 8.33 3 24.99 

 เรยีนรู้กิจกรรมด้วยตนเองผ่าน
หนังสือหรือเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

7 58.31 2 16.66 3 24.99 

 เรยีนรู้กิจกรรมด้วยตนเองผ่าน
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ 

9 74.97 1 8.33 2 16.66 
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รายละเอียดของกิจกรรม ควรแบ่งเป็นกจิกรรมย่อยจ านวน 7 ครั้ง (ร้อยละ 74.97) ควรใช้
เวลาในการท ากิจกรรมครัง้ละ 100 นาที (ร้อยละ 66.64) ควรมีกระบวนการ Check in ก่อนท า
กิจกรรมทุกครัง้ (รอ้ยละ 74.97)  อีกทั้งยังควรมีกระบวนการ Check out หลังท ากิจกรรมทกุครัง้ 
(ร้อยละ 58.31) ควรมีกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านวิธีการสุนทรียสนทนา หลังท ากิจกรรม (ร้อย
ละ 91.63)   มีกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ หลังท ากิจกรรม (ร้อยละ 91.63) 
รายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมส ารวจสมดลุ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสมดลุของร่างกาย
กับสภาพแวดล้อม (ร้อยละ 58.31)  กิจกรรมพินิจอารมณผ์า่นสี ช่วยให้ผู้เรียนได้พิจาณาจิตของ
ตนเองและเรียนรู้แบบแผนความรู้สกึของตนเองผ่านการระบายสีน้ า (รอ้ยละ 66.64) กิจกรรมหน้าที่
เพื่อสาธารณะ ช่วยให้ผู้เรียนพิจารณาและรับรู้มโนทัศน์เรือ่งศิลปะสาธารณะ (ร้อยละ 66.64) 
กิจกรรมศลิปะสร้างปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกวิธีการสื่อสารสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ 91.63) 
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ผลงาน ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์เนือ้หา ความหมายและคุณค่าในผลงานศิลปะ (ร้อย
ละ 91.63)  กิจกรรรมประสบการณ์สะท้อนความรูส้ึก ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดเช่ือมโยงภายใน
ตนเองกบัผลงานศิลปะ ผ่านการวิเคราะหส์่วนต่างๆของผลงานศิลปะ (ร้อยละ 91.63) และกิจกรรม
ระลกึอารมณ์สุนทรีย์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์ของตนเองผ่านการท ากจิกรรมต่างๆ (ร้อย
ละ 100) ตามล าดับ  

ลักษณะของกระบวนกร ควรมีความเข้าใจเรือ่งพฒันาการของผูเ้รียน (ร้อยละ 100) ควรมี
ความช านาญในการจัดประสบการณ์ทางสุนทรียะ (รอ้ยละ 91.63) ควรมีความช านาญในการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) อีกทัง้ยังควรมีความช านาญในการวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลงานศิลปะ (ร้อยละ 74.97) ตามล าดับ  

การประเมินผล  ควรประเมินผลด้วยสมุดบันทึกภาพซึ่งมีความเหมาะสมกับการฝึกใหผู้เ้รียน
หัดสะท้อนความคิดของตนเอง (ร้อยละ 91.63) ควรประเมนิผลกจิกรรมด้วยสมุดบันทึกภาพซึ่งมี
ความเหมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รียน (ร้อยละ 91.63) สามารถวัดพัฒนาทางสุนทรียะได้จาก
ข้อความหรือรูปภาพทีป่รากฏในสมุดบันทึกภาพ (ร้อยละ 66.64) อีกทั้งยังสามารถวัดทักษะการ
สะท้อนความคิดได้จากข้อความหรือรูปภาพทีป่รากฏในสมุดบันทึกภาพ (ร้อยละ 74.97) ตามล าดับ 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้กจิกรรมด้วยตนเองผ่านพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ (ร้อยละ
74.97) เรียนรู้กจิกรรมด้วยตนเองผ่านการสนทนากับศิลปินหรือผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ (ร้อยละ66.64) และเรียนรูก้ิจกรรมด้วยตนเองผ่านหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 
58.31) ตามล าดับ 
 นอกนั้นผูเ้ช่ียวชาญยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านจดุประสงค์ในการสร้างกจิกรรม
กรอบเนื้อหาในการจัดกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม กระบวนกรในการจัดกจิกรรม การ
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ประเมินผลในกจิกรรมและแหลง่การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นดังกล่าวเป็น
ตารางได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 13 ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์และผูส้อน ศิลปะ
ในโรงเรียนทางเลือกเกี่ยวกับแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ  
 

เชี่ยวชาญ 
 
 
       ความ   

คิดเห็น 

ด้านจติตปญัญา ด้านจติตศิลป ์ ด้านการสอนศิลปะ 
ในโรงเรยีนทางเลือก 

จุด
ปร

ะส
งค

์ใน
กา

รส
ร้า

งก
ิจก

รร
ม 

1. เป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะได้  

1. เป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์
ทาง สุนทรียะได้  

1. เป็นแนวทางในการสร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะได้  

2. กิจกรรมจิตตศิลปเ์พิม่สมาธิในการ
แยกแยะองค์ประกอบของผลงานศิลปะ 

2. ช่วยเพิ่มสมาธิที่จะท าให้ต้ังจิตต้ังใจ
ท างานของตัวเอง  

2. เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมศิลปะ 
    สร้างสรรค์อ่ืนๆได้    

3. เป็นการเปิดพื้นที่สงบนิ่ง จะท าให้เหน็
ความเชื่อมโยงของตัวเองกับสิ่งต่างๆ  

3. ช่วยให้มองเห็นอารมณ์ของตัวเองขณะที่
มอง ผลงาน  

3. ช่วยให้สะท้อนความคิดเก่ียวกับ
ตัวเองและผลงานได้ เหมือนเป็นการ
สะท้อนความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองต่อ
สิ่งต่างๆ  

4. ช่วยให้ผูเ้รยีนเชื่อมโยงประสบการณ์
ภายใน และประสบการณภ์ายนอก ท่ี
สามารถ น าไปสู่การเกิดประสบการณ์
ทางสุนทรียะ 

4. ช่วยเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านการเรยีน
และการเข้าสังคม  

4. การสะท้อนความคิดเก่ียวกับผลงาน
ศิลปะ อาจจะต้องสอนศิลปวิจารณ์
ควบคู่ด้วย   
    

5. ช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถสะท้อนความคิด 
   เก่ียวกับการรับรู้ด้านในของตนเองได้  

5. ช่วยให้สะท้อนเก่ียวกับตัวเองและ
ผลงานได้ ด้วยจิตใจที่เป็นกลางก็จะ
สามารถสะท้อนความจริงออกมาได้ 6. ช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถสะท้อนความคิด  

   เก่ียวกับการรับรู้สุนทรียะได้  
7. ช่วยให้ผูเ้รยีนรู้จักการเคารพธรรมชาติ 
   น าไปสู่การพัฒนาสุนทรียะได้  

กร
อบ

เนื้
อห

าใ
นก

าร
จัด

กจิ
กร

รม
 

1. มีความสบาย ยืดหยุ่น ไม่กดดัน  1. เพื่อพัฒนาการรบัรู้ทางความงาม  1. มีการสอนเรื่องขัน้ตอนทางศิลป
วิจารณ ์

2. มีบรรยากาศที่ไม่มีการตัดสินถูกผิด  2. มีเนื้อหาเก่ียวกับการชมผลงานศิลปะ  
 

2. มีเนื้อหาบูรณาการระหว่างการ
วิเคราะห์ผลงานศิลปะและการ
สร้างสรรค์ชิน้งาน  3. มีเนื้อหาตามหลักภาวนา 4 ครอบคลุม

ทุกด้าน ท้ังกายและจิตของผู้ร่วมปฏบิัติ  
3. มีเนื้อหา ตามฐานกาย ฐานใจ ฐานคิด  
 

4. มีเนื้อหาเพื่อสะท้อนความคิดเก่ียวกับ 
   ตนเอง  

4. มีเนื้อหาตามหลักภาวนา 4  

5. มีขั้นตอนการสะท้อนความคิดหลังชม
ผลงานศิลปะ  

รา
ยล

ะเ
อีย

ดข
อง

กิจ
กร

รม
 

1. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม คือ 7-10 ครั้ง  

1. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม คือ 7-10 ครั้ง  , 16 ครั้ง  

1. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม คือ 5 ครั้ง , 7 ครั้ง  

2. ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  
    มากกว่า 90 นาที, ประมาณ 1.5  
    ชม. , 2 ชม.  
 

2. ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  
    100 นาที, 2 ชม.  

2. ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  
    100 นาท,ี ไม่แนน่อน  

 3. การใช้เวลาในการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่
กับ จ านวนผู้เรียน  

3. ควรมีการ Check in ก่อนท ากิจกรรม  
    ทุกครั้ง, ไม่ต้องท า  

3. ควรมีการ Check in ก่อนท า
กิจกรรม ทุกครั้ง  
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เชี่ยวชาญ 
 
 
       ความ   

คิดเห็น 

ด้านจติตปญัญา ด้านจติตศิลป ์ ด้านการสอนศิลปะ 
ในโรงเรยีนทางเลือก 

 4. ควรมีการ Check in ก่อนท ากิจกรรม  
     

4. ตัวอย่างกระบวนการ Check in เช่น 
การเล่าเรื่องประจ าวนัของตนเอง , 
กิจกรรมนันทนาการ 

4. หากเป็นผูเ้รียนที่รู้จักกันแล้วไม่ต้อง
ท ากระบวนการ Check in  

5. ควรมีการ Check out หลังท า
กิจกรรม  

5. ควรมีการ Check out หลังท ากิจกรรม
ทุกครั้ง 

5. ควรมีการ Check out หลังท ากจกร
รมทุกครั้ง ,ไม่ต้องท า  

6. กิจกรรมย่อยในแต่ครั้งจ าเป็นต้อง
สะท้อนความคิดผ่านวิธีการสุนทรีย
สนทนา หลังท ากิจกรรม  , ระหว่างการ
ท ากิจกรรม   ไม่จ าเปน็ต้องท าทุกครั้ง  

6. สามารถใช้กระบวนการสนุทรยีสนทนา
เป็นการ Check out หลังท ากิจกรรม  

6. การ Check in และ Check out ไม่
ควรเป็นกิจกรรมเดียวกัน 
 
 

7. กิจกรรมย่อยในแต่ครั้งจ าเป็นต้องมี
การสะท้อนความคิดผ่านสมุดบนัทึก หลัง
ท ากิจกรรม  

7. กระบวนการสุนทรยีสนทนาสามารถท า
ระหว่างการท ากิจกรรม  

7. ไม่ควรมีการนั่งสมาธินานเกิน 10 
นาท ี
 

8. กิจกรรมด้านกายภาวนาพัฒนากาย
และความสัมพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กาย เช่น การนวด การเล่นโยคะ  

8. การสะท้อนความคิดท าได้โดยการพูดใน
วงสนทนาหรือให้วิธีการจดบันทึกได้  

8. กระบวนการสุนทรยีสนทนาสามารถ
ท าได้ ก่อน กลางและหลังกิจกรรม  

9. กิจกรรมด้านศีลภาวนา เปน็กิจกรรมที่
พัฒนาความสัมพนัธ์ทางสังคม สร้าง
พฤติกรรมที่ดีงาม ช่วยเหลือเก้ือกูล 
เช่น กิจกรรมมองเขามองเรา  

9. สามารถใช้กระบวนการสะท้อนความคิด
ผ่านสมุดบันทึกภาพเป็นการ Check out 
หลังท ากิจกรรม  
 

9. หากมีการสุนทรียสนทนา ก็ไม่ต้อง
จดบันทึกผ่านสมุดบันทึก  

10. ด้านจิตภาวนา เป็นกิจกรรมทีพ่ัฒนา
คุณภาพของจิตด้วยคุณธรรม เชน่ 
การสวดมนต์ การปลีกวเิวก   

10. ตัวอย่างกิจกรรมด้านกายภาวนา เชน่ 
การเดินจงกรม  
 

10. กิจกรรมด้านจิตและปญัญาภาวนา 
ควรเป็นการสร้างงานเด่ียว 

11. กิจกรรมด้านปญัญาภาวนา เปน็
กิจกรรมทีพ่ัฒนาปัญญาให้รู้จัดคิด 
เช่น การคิดด้วยหลักโยนิโสมนสิการ  

11. ตัวอย่างกิจกรรมด้านศลีภาวนา เช่น 
ค้นหาสมดุลภายนอก-ภายใน  

 

12. ตัวอย่างกิจกรรมด้านจิตภาวนา เชน่ 
ค้นหาสมดุลภายนอก-ภายใน  
13. ตัวอย่างกิจกรรมด้านปัญญาภาวนา 
เช่น การคิดอย่างใครค่รวญ  

กร
ะบ

วน
กร

ใน
กา

รจ
ัดก

ิจก
รร

ม 

1. มีความจ าเป็นต้องเข้าใจเรื่อง
พัฒนาการของผู้เรียน  

1. มีความจ าเป็นต้องเข้าใจเรื่องพัฒนาการ
ของผู้เรยีน  

1. มีความจ าเป็นต้องเข้าใจเรื่อง
พัฒนาการของผู้เรียน  

2. มาจากความสมคัรใจส่วนตัว   2. จ าเป็นต้องมีความช านาญในการจัด
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ มากกว่า  5 ปี  

2. มีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงาน
ศิลปะ  

3. มีความช านาญในการวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลงานศิลปะ 3-5 ปี  

3. มีประสบการณ์ในการภาวนา  3.  เข้าใจขั้นตอนของศิลปวิจารณ์  

4.  เป็นผู้เปน็กลาง ไม่มีอคติง่าย   4.  ครศูิลปะทุกคนสามารถเปน็
กระบวนกรได้  5. เลือกและจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ได้  

กา
รป

ระ
เมิ

นผ
ล

กิจ
กร

รม
 

1. ไม่มีการตัดสินใหค้ะแนน  
 

1. เป็นการประเมนิเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การ
ตัดสิน  
 

1. ช่องทางโซเชียลเน็ตเวริค์ เปน็
ช่องทางที่เหมาะสมในการสะท้อน
ความคิดหลังท ากิจกรรม  

2. ข้อมูลที่ผูเ้รียนสะท้อนต้องเป็น
ความลับภายในวงสนทนา   

2. การใช้ค าถามสามารถวัดประสบการณ์
ทางสุนทรียะได้  

2. สามารถใช้การถ่ายภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว  
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เชี่ยวชาญ 
 
 
       ความ   

คิดเห็น 

ด้านจติตปญัญา ด้านจติตศิลป ์ ด้านการสอนศิลปะ 
ในโรงเรยีนทางเลือก 

 
 

3. ผู้เรยีนประเมนิตัวเองดีที่สุด  
 

3. การสะท้อนความคิดสามารถท าได้ด้วย
การเขยีนบนัทึกหรือพูด  
 

3. ต้องมีการประเมินครูด้วยการ
ประเมินตนเองและให้ผูเ้รียนประเมนิ  

4. กระบวนกรสามารถประเมินผูเ้รียนได้
จากการสะท้อนความคิดผ่านวงสนุทรยี
สนทนาและการเขียนบันทึก  

4. สามารถตีความภาพวาดหรือสัญลักษณ์
ที่พบในสมุดบันทึกได้  

4. อาจจะมีแบบฝึกหัดในการประเมิน
หรือสอบย่อย  

5. การสะท้อนความคิดผ่านสมุด
บันทึกภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนอายุ  

5. การสังเกตจากครู และจดบันทึก 

6. การสะท้อนความคิดของกระบวนกร
และผู้เรียนส าคญัที่สุด  

6. การต้ังค าถามจะช่วยใหผู้้เรียน
สามารถสะท้อนความคิดได้  

แห
ล่ง

กา
รเร

ียน
 

รู้ด
้วย

ตน
เอ

ง 

1. เมื่อได้ฝึกและเข้าใจกิจกรรม จะ
สามารถน ากิจกรรมไปใชท้ี่ไหนก็ได้  

1. พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะมีบรรยากาศที่
เหมาะกับการฝึกกิจกรรมจิตตศิลป์  

1. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
อ่านหนังสือ  

2. สนทนากับกระบวนกรนอกเวลา  

3. สนทนากับศิลปนิทางทัศนศิลป ์ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้เช่ียวชาญยัง

ได้ตรวจสอบข้อมลูเกี่ยวกบัรายละเอียดการท ากิจกรรมย่อย ทั้ง 7 ครั้ง พร้อมกับแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเตมิ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 14 ตารางสรุปความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปญัญาศึกษาและจิตตศิลป์
และด้านการจัดสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลอืกเกี่ยวกับข้ันตอนของกิจกรรมย่อย จ านวน 7 ครั้ง 
 

กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

ส า
รว

จส
มด

ุล 

Check in แนะน าการท ากิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปัญญา 

ท าสมาธิและแนะน า
ตัวเอง  

ท ากิจกรรมนนัทนาการ 
ละลายพฤติกรรม 

 
Check 
Out 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม
ย่อย จดบันทึกการเรยีนรู ้

จดบันทึกการเรียนรู ้ เขียนประเมนิตนเอง  
จุดประสงค์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสมดุล

ของร่างกายกับ
สภาพแวดล้อม 
 

ช่วยให้ได้เรยีนรู้วิธี
ค้นหาความสมดุลของ
ผู้อ่ืน 

เข้าใจในความสมดุลที่
ปรากฏในผลงานศิลปะ 

- ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักกันภายใน
กลุ่ม 
- ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเอง 

กรอบ
เน้ือหา 

- การพึ่งพาอาศัยกันในกลุม่ 
- จุดยืนของตัวเองต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ความสมดุล  
 

ไม่มีความเหน็ 
 

 

ข้ันตอน   - ภาพผลงานศลิปะที่ใช้
ควรมีหลากหลาย และ

- กระบวนกรอธิบายกิจกรรม จากนัน้
ให้ผู้เรยีนหาหาจุดศูนยถวงของตนเอง 
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กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

มีความยากง่ายที่
เหมาะสม 

ดวยการเอนตัวไปขางหนา ขางหลัง   
ขางซาย ขางขวา  
- ใหผู้เรยีนคนหาจุดที่เกินสมดุล  
- ใหผู้เรยีนจับคู ลองคนหาทาทางการ
เคลื่อนไหวที่ทั้งสองคนตางก็ตอง
พึ่งพาอาศัยกัน 
- กระบวนกรเปดภาพผลงานผลงาน
ศิลปะที่แสดงความสมดุลชัดเจน พร
อมกับอธิบายเรื่อง สมดุลแฝงที่
ปรากฏในผลงานศิลปะและพยายาม
เชื่อมโยงประเด็นว่า  ความสมดุลเป็น
สิ่งส าคัญในงานสร้างสรรค์  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

- เครื่องเลน่เพลง 
- บทเพลงท านองผ่อนคลาย 

บทเพลงท านองสบาย 
ไม่มีเนื้อร้อง 

ภาพผลงานศลิปะที่
แสดงความสมดุล 

 
ครู/

กระบวนกร 
- มีความสามารถในการ
สื่อสารขั้นตอน 
- สร้างความไว้วางใจแก่
ผู้เรยีน 

เชื่อมโยงประสบการณ์
การเรยีนรู้สู่ชีวิต 

- สามารถใช้ห้องเรียน
ศิลปะได้  
- เข้าใจในหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์

 

ประเมินผล กระบวนกรจดบันทึก
ประเด็นจากการสนทนา 

ต้ังวงสนทนากลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มย่อย  

- มีแบบฝึกหัดเรื่อง
ความสมดุล 
- ครูต้ังค าถาม 

ผู้เรยีนท าการจดบันทึกสะท้อนการ
เรยีนรู ้

 
แหล่งการ

เรียนรู ้
พบความสมดุลได้ทุกที่ ไม่มีความคิดเหน็ เดินทางไปพิพิธภัณฑ์

ทางศิลปะหรือสถานที่
อ่ืนๆ เพื่อพบความ
สมดุลในงานศลิปะ 

 

พินิ
จอ

าร
มณ์

ผ่า
นส

 ี

Check in - นั่งหรือนอนสมาธ ิ
- พูดคุยเรื่องประจ าวัน 

- สนทนาภายในกลุ่ม ไม่มีความคิดเหน็  
Check 
Out 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม
ย่อย- จดบันทึกการเรยีนรู ้

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มย่อย 
- จดบันทึกการเรียนรู ้

ไม่มีความคิดเหน็  

จุดประสงค์  - เกิดความตระหนักตอรูป
แบบการแสดงความรสูึกของ
ตนเองผานการระบายส ี
- เปลี่ยนเรียนรกัูบเพื่อนคน
อ่ืนๆ เรื่องรูปแบบแผนความ
รสูึกของตนเอง 
 

- แลกประสบการณ์
ภายในกลุ่ม 
- เห็นอารมณข์องตัวเอง
ขณะสร้างผลงานศิลปะ 

เข้าใจคุณสมบัติของส ี วิเคราะห์อารมณ์ตัวเองผ่านการใช้สี
และวิเคราะห์องคประกอบของสีที่
ปรากฏในผลงานศิลปะ 

 

กรอบ
เน้ือหา 

 พิจารณาและตีความ
เก่ียวกับอารมณ์ผ่านส ี

แบบแผนความรู้สึก สีและอารมณ ์  
ข้ันตอน  - ผู้เรยีนทบทวนอา

รมณของตัวเองก่อนท า
กิจกรรม ผ่านการท า
ท่าทาง เพื่อเปน็การ
เชื่อมเนื้อหาจากครั้งที่

-  กระบวนกรแสดง
ภาพผลงานของทุกกลมุ 
พร้อมกับเชื่อมโยง
ประเด็นเรื่องสีกับ
อารมณ์  

- ใหผู้เรยีนจับกลมุกลมุละ 8 คน นั่ง
เปนวงกลม โดยกระบวนกรจัดจานสี
และ  สีตางๆวาง ตามกลุ่ม แตละคน
จะได้รับกระดานวาดภาพและ
กระดาษ เปลา ซ่ึงติดขอความแสดง
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กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

ผ่านมา - กระบวนกรให้ผูเ้รยีน
เชื่อมโยงประเด็นเรื่องสี
กับอารมณ์ภายในกลุ่ม     
- อาจจะมีค าที่แสดง
อารมณ์มากกว่า 8 
อารมณ ์

อารมณสั้นๆ คือ โกรธ ดีใจ เศรา 
สับสน รัก สงบสุข กังวลและต่ืนเตน 
-  ใหผู้เรยีนเปดกระดาษแลวหยิบสี
ระบายลงกระดาษ โดยเลือกสีและ
แสดงรูปร่างอิสระที่สามารถสะทอน  
ความรสูึกของขอความมากที่สุด ใช
เวลา 30 วินาที  
-  กระบวนกรใหสัญญาณตีระฆัง    
แลวใหสมาชิกยื่นกระดานรองวาด
และกระดาษใหกับเพื่อนทางขวามือ 
ท ากิจกรรมจนครบทั้ง 8 หัวขอ  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

สีน้ าและอุปกรณ์ กระดาน
รองวาด กระดาษ  

สีน้ าหรือสีโปสเตอรน์้ า
และอุปกรณ์ กระดาน
รองวาด กระดาษ 

สีอะไรก็ได้ที่สะดวก 
กระดานรองวาด 
กระดาษ ภาพผลงาน
ศิลปะที่แสดงอารมณ ์

 

ครู/
กระบวนกร 

- มีความเข้าใจเรื่องลักษณะ
ภายในจิตใจผ่านการใช้ส ี
- มีความเข้าใจเรื่องสีและ
อารมณ ์

  มีความเข้าใจเรื่องการใช้สีน้ า 

ประเมินผล กระบวนกรจดบันทึก
ประเด็นจากการสนทนา 

- การจดบันทึกสะท้อน
การเรยีนรู ้
- ต้ังวงสนทนากลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มย่อย  

ครูต้ังค าถาม  

แหล่งการ
เรียนรู ้

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ เดินทางไปพิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะหรือสถานที่
อ่ืนๆ  
 

 

หน้
าที่

เพื่
อส

าธ
าร

ณ
ะ 

Check in - นั่งหรือนอนสมาธ ิ
- พูดคุยเรื่องประจ าวัน 

- สนทนาภายในกลุ่ม 
- นั่งหรือนอนสมาธ ิ
 

ไม่มีความคิดเหน็  

Check 
Out 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม
ย่อย 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มย่อย 

 จดบันทึกการเรียนรู ้

จุดประสงค์  เกิดความเขาใจมโน
ทัศนเรื่องศิลปะ
สาธารณะ   
 

 ฝึกการท างานกลุ่ม ฝกสังเกตจิตใจของตนเองระหวาง
ท างานศิลปะ  

กรอบ
เน้ือหา 

 การท างานศิลปะเปน็
กลุ่ม 

 การสร้างศิลปะเพื่อ
การตกแต่ง 

การสังเกตอารมณข์องตนเอง 

ข้ันตอน - ผู้เรยีนน าผลงานมาเรยีง
ต่อกัน แล้วต้ังวงสนทนา
เก่ียวกับหน้าที่และศิลปะ
สาธาณะ 
- สามารถเลือกการสร้างงาน
ศิลปะ ประเภทใดก็ได้ เช่น 

- มีการน าเสนอผลงาน  
- การก าหนดขนาดของ
ผลงาน ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกของกระบวนกร
และความต้องการของ
ผู้เรยีน 

กระบวนกรน าเสนอ
ผลงานศิลปะสาธารณะ
ที่หลากหลายประเภท 

- กระบวนกรเกริ่นน าและใหส้มาชิก
นั่งล้อมเปน็วงกลมสนทนาเก่ียวกับ
ศิลปะสาธารณะ ประเภท Wall art 
- ใหแบงกลมุออกเปนกลมุละ 4 คน 
ทุกคนชวยกันออกแบบภาพวาด 
เทคนิค Mandala  
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กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

การท าหัตถศิลป,์ การท าตุง 
เป็นต้น 

- รางแบบลงในวงกลมยอย จากนั้น
ตัดแบงผลงานออกเปน 4 ชิ้น 
กระบวนกรแจกปากกาเมจิก     
แยกยายกันท างานสวนตัว   
- กระบวนกรสรุปกิจกรรม เก่ียวกับ
สถานที่และสิ่งแวดลอม  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ ชุดภาพศิลปะบน
ก าแพง 

 
ครู/

กระบวนกร 
   มีทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะ และ

มีความเข้าใจเรื่องศิลปะสาธารณะ  
ประเมินผล กระบวนกรจดบันทึก

ประเด็นจากสนทนา 
การจดบันทึกสะท้อน
การเรยีนรู ้

- ครูต้ังค าถาม 
- คุณภาพของงาน 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 

แหล่งการ
เรียนรู ้

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ ไปพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
หรือสถานที่อ่ืนๆ  
 

 

ศิล
ปะ

สร
้าง

ปฏ
ิสมั

พัน
ธ ์

Check in นั่งหรือนอนสมาธ ิ นั่งหรือนอนสมาธ ิ ไม่มีความเหน็  
Check 
Out 

สุนทรยีสนทนา  สุนทรยีสนทนา   จดบันทึกการเรียนรู ้

จุดประสงค์ เพื่อสรางบรรยากาศของการ 
ถอยทีถอยอาศัยพึ่งพา   
ระหวางกัน  

เพื่อฝกสังเกตจิตใจของ
ตนเอง   

เรยีนรู้และฝึกการสร้าง
งานประติมากรรม 

เพื่อสรางประสบการณผ่านการสราง
สรรค 

กรอบ
เน้ือหา 

  การสร้างผลงาน
ประติมากรรม 

การสังเกตอารมณข์องตนเอง 

ข้ันตอน    -   ผู้เปนแบบลางหนาใหสะอาดและ
เช็ดใหแหง จากนั้นนอนลงกับพื้น 
-   ผูสรางหนากากใชเบบี้ออยสชโลม
ใหทั่วหนา ใชกระดาษเช็ดหนาฉีกเป
นแผนแปะใหทั่วใบหนา พยายามลูบ
ใหทั่วไปหนา เวนชองจมูกส าหรับ
หายใจ      
-   ใชเฝอกออนๆตัดเปนแผนเล็กๆชุบ
น้ า วางแนบกับใบหนา โดยการ
กระจาย ใหทั่วเวนพืน้ที่บริเวณดวงตา
และจมูก 
-  ลูบปูนปลาสเตอรที่อยูบนเฝอกให
ทั่ว ท าอยาง   นอย 3 ชั้น   
-  ผู้เรยีนแยกยายกันท างาน จากนั้น
ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูเปน็แบบ  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็  
ครู/

กระบวนกร 
   มีทักษะการใช้อุปกรณ์และการสร้าง

งานตามขั้นตอน 
ประเมินผล กระบวนกรจดบันทึก

ประเด็นจากการสนทนา 
จดบันทึกสะท้อนการ
เรยีนรู ้

- ครูต้ังค าถาม 
- คุณภาพของงาน 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 
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กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

 

แหล่งการ
เรียนรู ้

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
หรือสถานที่อ่ืนๆ  

 

พิพิ
ธภ

ัณ
ฑ์ผ

ลง
าน

 

Check in พูดเรื่องราวชวีิตประจ าวัน - การเดินชมผลงาน
รอบๆห้อง 
- การนั่งสมาธ ิ

ไม่มีความเหน็  

Check 
Out 

- วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มย่อย 
- จดบันทึกการเรียนรู ้

- วงสนทนากลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มย่อย 
- จดบันทึกการเรียนรู ้

การสะท้อนเรื่อง
เก่ียวกับการท างาน 

 

จุดประสงค์ พิจารณาความเปน็ตัวตน
ของตัวเองผ่านการชม
ผลงานศิลปะ 

พิจารณาความงามของ
ผลงานและความงามใน
จิตใจ 

- พิจารณาผลงาน 
- วิเคราะหค์วามงามที่
เห็น 

 

กรอบ
เน้ือหา 

   สังเกตตัวเองผ่านการพิจารณาความ
งามของผลงานศิลปะและวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ 

ข้ันตอน - ให้เวลากับการพิจารณา
ผลงานไม่ต่ ากว่า 20 นาที 

กระบวนกรแจก
หน้ากากให้แก่ผู้เรียนที่
เป็นต้นแบบ และให้
ผู้เรยีนตัดแต่งหน้ากาก
ของตนเองให้มีรูปทรงที่
พอเหมาะ 

- ให้ผู้เรยีนตกแต่ง
หน้ากากมาจากที่บ้าน 
-  กระบวนกรให้ผูเ้รยีน
ชมผลงานหน้ากากที่มี
ความหลากหลาย
ทางการแสดงออก  

 

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็  
ครู/

กระบวนกร 
สามารถกระตุ้นให้ผูเ้รยีน
มองเห็นความเป็นตัวเอง
ผ่านการชมหน้ากาก 

มีความเข้าใจเรื่องศิลปะ  มีความเข้าใจเรื่อง
ทัศนศิลปพ์ื้นฐาน 
มีความรู้เรื่องศิลป
วิจารณ ์
สามารถเลือกผลงานให้
มีความหลากหลาย 

 

ประเมินผล กระบวนกรจดบันทึก
ประเด็นจากการสนทนา 

การจดบันทึกสะท้อน
การเรยีนรู ้

ครูต้ังค าถาม 
 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 

แหล่งการ
เรียนรู ้

ไม่มีความเหน็ พูดคุยกับเจ้าของ
ผลงาน 

ไม่มีความเหน็  

ปร
ะส

บก
าร

ณ
ส์ะ

ท้อ
นค

วา
มร

ูส้ึก
 

Check in พูดคุยเรื่องชีวิตประจ าวัน นั่งหรือนอนสมาธ ิ สนทนาเรื่องงานศิลปะ  
Check 
Out 

- วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มย่อย 
- จดบันทึกการเรียนรู ้

- วงสนทนากลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มย่อย 
- จดบันทึกการเรียนรู ้

การสะท้อนเรื่อง
เก่ียวกับการท างาน 

 

จุดประสงค์ - เพื่อสังเกตลักษณะภายใน
ตนเอง 
- เพื่อทบทวนความเปน็
ตัวเอง 

- ใครค่รวญจิตใจผ่าน
การชมผลงานศิลปะ 

- ฝึกการเคราะหผลงาน
ศิลปะ 
- ฝึกการแสดงความ
คิดเหน็เก่ียวกับงาน
ศิลปะ 

 

กรอบ
เน้ือหา 

 ชื่นชมตัวเองและชื่นชม
ผลงานศิลปะ 

หาความชอบและ
สังเกตองค์ประกอบของ

สังเกตความเป็นตัวตน 
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กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

ผลงาน 

ข้ันตอน ควรมีกระบวนการสนุทรีย
สนทนาก่อนเลิกกิจกรรม   - ใหแตละคนเดินดูภาพ พรอมกับการ

ส ารวจความรสูึกของตนเองวาเรา
ดึงดูดกับภาพไหนเพราะอะไร   ชอบ
หรือไมชอบภาพไหน  
- ใหผู้เรยีนกลับไปยืนลอมวงอยูอีก
ครั้ง เพื่อทบทวนประสบการณท์ี่
เกิดขึ้น พิจารณาใจของตนเอง  
- ให้ผู้เรยีนนั่งล้อมเป็นวงกลม และ
พิจารณารูปภาพทีเ่ลือกมา กระบวน
กรต้ังค าถามเพื่อสะทอนการรับรู้  
-  ให้ผู้เรยีนตอบ ด้วยการบันทึกลงใน
สมุดบันทึกภาพ  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ เลือกผลงานศลิปะให้มี
ความหลากหลาย 

 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์สะ

ท้อ
นค

วา
มร

ู้สึก
 ครู/

กระบวนกร 
มีความเข้าใจเรื่องลัษณะ
ภายในของแต่ละบคุคล 

สามารถกระตุ้น
ความรูส้ึกของผู้เรียน
ออกมาได้ 

ไม่มีความเหน็  

ประเมินผล -กระบวนกรจดบันทึก
ประเด็นจากการสนทนา 

- การจดบันทึกสะท้อน
การเรยีนรู ้

- ครูต้ังค าถาม 
 

วงสนทนากลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 

แหล่งการ
เรียนรู ้

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็  

ระ
ลึก

อา
รม

ณ์
สุน

ทร
ีย์ 

Check in - พูดคุยเรื่องชีวิตประจ าวัน 
- พูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมที่
ได้ท า 

- พูดคุยเก่ียวกับ
กิจกรรมที่ได้ท า 

ไม่มีความเหน็  

Check 
Out 

ไม่ต้องมีกระบวนการนี ้  วงสนทนากลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มย่อย 

ไม่มีความเหน็  
จุดประสงค์ - เพื่อทบทวนและสรุปการ

เรยีนรู้ *  
- มองแนวทางแก้ไขเพื่อ
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

- วิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะทั้งหมดทีเ่กิดจาก
การสร้างสรรค์ของ
ตนเองและเพื่อน 

 

กรอบ
เน้ือหา 

- ทบทวนการเรยีนรู*้ 
- เชื่อมโยงประสบการณ์สู่
ชีวิตประจ าวัน 
 

ทบทวนกิจกรรม   

ข้ันตอน    - ใหแตละคนเดินดูภาพ พรอมกับการ
ส ารวจความรสูึกของตนเองวาเรา
ดึงดูดกับภาพไหนเพราะอะไร   ชอบ
หรือไมชอบภาพไหน  
- ใหผู้เรยีนกลับไปยืนลอมวงอยูอีก
ครั้ง เพื่อทบทวนประสบการณท์ี่
เกิดขึ้น พิจารณาใจของตนเอง  
- ให้ผู้เรยีนนั่งล้อมเป็นวงกลม และ
พิจารณารูปภาพทีเ่ลือกมา กระบวน
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กิจ
กร

รม
 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
ด้าน 

ด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านจิตตศิลป์ ด้านการสอนศิลปะใน
โรงเรียนทางเลือก 

ความคิดเห็นท่ีตรงกันท้ัง   
3 กลุ่ม 

กรต้ังค าถามเพื่อสะทอนการรับรู้  
-  ให้ผู้เรยีนตอบ ด้วยการบันทึกลงใน
สมุดบันทึกภาพ  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ กระดาษยาวอาจจะหา
ยาก ควรหาตามความ
เหมาะสมของเวลาและ
สถานที ่

 

ครู/
กระบวนกร 

   เชื่อมโยงและสรปุบทเรียนได้ 

ประเมินผล ไม่มีความเหน็ ต้ังวงสนทนากลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มย่อย 

สนทนาเก่ียวกับผลงาน  
แหล่งการ

เรียนรู ้
ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็ ไม่มีความเหน็  

  
จากตารางที ่14 พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ในด้านกระบวนการ 

Check in ว่า ควรเป็นการนัง่หรือนอนสมาธิและการพูดคุยเรื่องทั่วไป ด้านกระบวนการ Check out 
ควรเป็นการตั้งวงสนทนากลุ่มใหญห่รือกลุม่ย่อยหรือการจดบันทึกเพื่อสะท้อนความคิด ควรมี
จุดประสงค์และกรอบเนื้อหา  เพื่อการฝกึสงัเกตภาวะด้านในของตัวเองผ่านการท ากิจกรรมศลิปะเชิง
วิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยงัฝึกการท างานเป็นกลุ่มอีกด้วย ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
เกี่ยวกับข้ันตอนและวัสดุอปุกรณ์การท ากิจกรรม พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติมในบางกจิกรรม อาทิ 

 
“ ผู้เรียนควรน ำผลงำนมำเรียงต่อกัน แล้วตั้งวงสนทนำเกี่ยวกับหน้ำที่
และศิลปะสำธำรณะ...ผู้เรียนสำมำรถเลือกกำรสร้ำงงำนศิลปะ 
ประเภทใดก็ได้ เช่น กำรท ำหัตถศิลป,์ กำรท ำตุง เป็นต้น”  

(ผู้เชี่ยวชาญ 1  กิจกรรมหน้ำที่เพ่ือสำธำรณะ) 
 

“เมื่อน ำผลงำนต่อกันภำยในกลุ่มย่อย ควรมีกำรน ำเสนอผลงำนท้ำย
กิจกรรม” 

(ผู้เชี่ยวชาญ 3   กิจกรรมหน้ำที่เพ่ือสำธำรณะ) 
 

“เลอืกใช้สีอะไรก็ได้ทีส่ะดวก ไม่จ ำเป็นต้องเป็นสีน้ ำเสมอไป” 
(ผู้เชี่ยวชาญ 10  กิจกรรมพินิจอำรมณ์ผ่ำนสี) 
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“อำจจะใหผู้้เรียนตกแต่งหน้ำกำกมำจำกที่บ้ำน...กระบวนกรใหผู้้เรียน
ชมผลงำนหน้ำกำกที่มีควำมหลำกหลำยทำงกำรแสดงออก” 

(ผู้เชี่ยวชาญ 11  กิจกรรมศิลปะสร้ำงปฏิสัมพันธ์) 

 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า ครูหรือกระบวนกรในกิจกรรม ควรมีความเข้าใจ

เรื่องลักษณะภายในของแตล่ะบุคคลสามารถกระตุ้นความรูส้ึกของผู้เรียนออกมาได้ สามารถเช่ือมโยง
ประสบการณ์ทีเ่กิดข้ึนในกิจกรรมแล้วสรปุการเรียนรู้ได้ อีกทั้งยังควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง
ทัศนศิลป์  ทั้งนีผู้้เช่ียวชาญด้านจิตตปญัญาและจิตตศิลป์ เหน็ว่าควรใช้กระบวนการประเมินผลผ่าน
การจดบันทึกสะทอ้นการเรียนรู้และตั้งวงสนทนากลุ่มใหญห่รือกลุ่มย่อย ขณะทีผู่้เช่ียวชาญด้านการ
สอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก เห็นว่า ควรใช้กระบวนการประเมินผลผ่านการท าแบบฝึกหัดหรือครู
อาจจะให้ข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องตัดสอนหรอืให้คะแนนช้ินงาน ส าหรับประเด็นด้านแหล่งการเรียนรู้
เพิ่มเตมิ ผู้เช่ียวชาญด้านจิตตปัญญาและจิตตศิลปม์ีความเหน็สอดคล้องกันว่า กิจกรรมจิตตศิลป์
สามารถท าได้ด้วยตนเอง แหลง่การเรียนรูจ้ึงหมายถึงตัวเอง ฝึกปฏิบัติได้ทกุที่ ขณะที่ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลอืกในความเห็นว่า การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะหรือสถานที่
อื่นๆ สามารถเป็นแหลง่การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

หลงัจากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลจากการสมัภาษณ์เพื่อหาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญไปแล้วนั้น ผู้วิจัยได้สรปุรายละเอียดของกจิกรรม แล้วพัฒนาเป็นแผนการจัดกจิกรรม 
จ านวน 7 ครั้ง เพื่อน าแผนการจัดกจิกรรมไปทดสอบสมมุตฐิานกับผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี ต่อไป โดย
สามารถสรปุรายละเอียดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ เป็นตารางดงันี้ 
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ตารางท่ี 15 ตารางสรุปรายละเอียดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
 

กจิกรรมที่ 1 “ส ารวจสมดลุ” 

หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 
ภาวนา 4 ประสบการณ์

ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

เป็นกิจกรรมกาย
ภาวนา ค้นหา
ความสมดุลของ
กายและใจ ให้
สัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อม 

- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ  
 
- ส ารวจความ
สมดุลของผลงาน
ศิลปะ 

นั่ง
สม

าธ
ิพร

้อม
กับ

บท
เพ

ลง
 

สุน
ทร

ยีส
นท

นา
 

ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจสมดุล
ของร่างกาย
กับสภาพ 
แวดล้อม 

- ความสมดุล
ของตนเอง
และผู้อ่ืน 
- ความสมดุล
ของผลงาน
ศิลปะ  

ผู้เรียนค้นหา
ความสมดุล
ด้านร่างกาย
ของตนเอง
และเพ่ือน 
อีกท้ังยังร่วม
ค้นหาความ
สมดุลใน
ศิลปะ 
 

เข้าใจและมี
ทักษะการ
เคล่ือนไหวให้
สมดุลกับ
สภาพแวด 
ล้อม 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สุนทรีย
สนทนา 

กระบวนกร 

กจิกรรมที่ 2 “พนิจิอารมณผ์า่นสี” 
หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 

ภาวนา 4 ประสบการณ์
ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรมศีล
ภาวนา เรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน 
- เป็นกิจกรรมจิต
ภาวนา  สังเกต
อารมณ์ จิตใจ ให้
สอดคล้องกับการ
ระบายสี 

- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ  
- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การสร้างสรรค์
ผลงานระบายสี
ตามอารมณ์ ด้วย
เทคนิคท่ีสนใจ 

นั่ง
สม

าธ
ิพร้

อม
กับ

บท
เพ

ลง
 

สะ
ทอ

นค
วา

มค
ิดผ

่าน
สมุ

ดภ
าพ

 

เรียนรูและเกิด
ความตระหนัก 
ตอรูปแบบการ
แสดงความรู
สึกของ
ตนเองผานการ
วาดภาพ
ระบายสี 
 

แบบการ
แสดงความรู
สึกของตนเอง 
 

เลือกและ
ระบายสีให้
ตรงกับ
อารมณ์ของ
ตัวเอง ผ่าน
การคิดแบบ
รวดเร็ว 

มีความเข้าใจ
เร่ืองลักษณะ
ภายในจิตใจ
ผ่านการใช้สี 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สมุด
บันทึกภาพ 

กระบวนกร 

กจิกรรมที่ 3 “หนา้ที่เพือ่สาธารณะ” 
หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 

ภาวนา 4 ประสบการณ์
ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกจิกรรมศีล

ภาวนา เรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน แบ่ง
หน้าท่ีกันภายใน
กลุ่ม 

 

- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ  

 

สน
ทน

าเก
ี่ยว

กับ
ชีว

ติป
ระ

จ า
วัน

 

สะ
ท้อ

นค
วา

มค
ิดผ

่าน
สมุ

ดภ
าพ

 

สร้างความ 
เขาใจมโนทัศน
เร่ืองศิลปะ
สาธารณะผ่าน
การท างาน
ศิลปะแบบ
กลุ่ม  
 
 

สังเกตจติใจ 
ระหวาง
ท างานศิลปะ 

สร้างผลงาน
ศิลปะ
สาธารณะ
เพ่ือการ
ตกแต่งโดย
แบ่งหน้าท่ีกัน
ภายในกลุ่ม 

มีทักษะและ
ความรู้ทาง
ทัศนศิลป์
พ้ืนฐาน 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สมุด
บันทึกภาพ 

พิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะ
หรือ
สถานท่ีท่ี
ปรากฏผล
งานศิลปะ
สาธารณะ 
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กจิกรรมที่ 3 “หนา้ที่เพือ่สาธารณะ” 
หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 

ภาวนา 4 ประสบการณ์
ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรมจิต
ภาวนา  สังเกต
อารมณ์ จิตใจ 
ระหว่างการสร้าง
งานศิลปะ 
ประเภท งาน
ศิลปะสาธารณะ 

- เป็นกจิกรรม

การสร้าง
ประสบการณ์ทาง
สุนทรียะผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะประเภท 
งานศิลปะ
สาธารณะ 

        

กจิกรรมที่ 4 “ศลิปะสรา้งปฏสิมัพนัธ์” 

หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 
ภาวนา 4 ประสบการณ์

ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรมศีล
ภาวนา เรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน  
- เป็นกิจกรรมจิต
ภาวนา  สังเกต
อารมณ์ จิตใจ 
ระหว่างการสร้าง
งานศิลปะ 
ประเภท งาน
ประติมากรรมนูน
ต่ า (หน้ากาก) 

- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ  
- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
ประเภท งาน
ประติมากรรมนูน
ต่ า (หน้ากาก) 
 

นอ
นส

มา
ธ ิ

สะ
ทอ

นค
วา

มค
ิดผ

่าน
สมุ

ดภ
าพ

 

เข้าใจและรู้จัก
การส่ือสาร
สัมพันธ์กัน
ผ่าน
กระบวนการ
สร้างงาน
ศิลปะ 

เรียนรูส่ือสาร
สัมพันธกันใน
กลุ่ม 

ผลัดกันสร้าง
ผลงานศิลปะ 
ประเภทประ
ติมา กรรม 
หน้ากาก 

มีทักษะและ
ความรู้ทาง
ทัศนศิลป์
พ้ืนฐาน  รู้จกั
ข้ันตอนการ
สร้าง
ประติมากรร
มหน้ากาก 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สมุด
บันทึกภาพ 

พิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะ 

กจิกรรมที่ 5 “พพิิธภณัฑผ์ลงาน” 

หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 
ภาวนา 4 ประสบการณ์

ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรมกาย
ภาวนา ทบทวน
การค้นหาความ
สมดุลของกาย
และใจ ให้สัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อม 
- เป็นกิจกรรมจิต
ภาวนา  สังเกต
อารมณ์ จิตใจ 
ระหว่างการชม
ผลงาน  
 

-เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ 
ประเภท งาน
ประติมากรรมนูน
ต่ า )หน้ากาก ( ท่ี
ได้สร้างข้ึนจาก
กิจกรรมก่อนหน้า 

นั่ง
สม

าธ
ิพร้

อม
กับ

บท
เพ

ลง
 

สะ
ท้อ

นค
วา

มค
ิดผ

่าน
สมุ

ดภ
าพ

 

มีความเขาใจ
เกี่ยวกับการ 
ใชหนากาก  
เปนเคร่ืองมือ
ในการสังเกต
ลักษณะ
ภายในตัวเอง 

ทบทวนภาวะ
ความรูสึกนึก
คิดของ
ตนเอง 

พิจารณา
ตัวเองพร้อม
ผ่านการชม
ผลงานศิลปะ 

สามารถ
กระตุน้ให้
ผู้เรียน
สะท้อนการ
เรียนรู้ 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สมุด
บันทึกภาพ 

พิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะ
และผู้
สร้างสรรค์
ผลงาน 
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กจิกรรมที่ 5 “พพิิธภณัฑผ์ลงาน” 

หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 
ภาวนา 4 ประสบการณ์

ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรม
ปัญญาภาวนา 
สังเกตลักษณะ
ภายในของตนอง 
เช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์
ปัจจุบัน 

 

  

      

กจิกรรมที่ 6 “ประสบการณส์ะทอ้นความรู้สกึ” 

หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 
ภาวนา 4 ประสบการณ์

ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรมศีล
ภาวนา เรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน  
- เป็นกิจกรรม
ปัญญาภาวนา 
สังเกตลักษณะ
ภายในของตนอง 
เช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์
ปัจจุบัน 

- เป็นกิจกรรมการ
สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะผ่าน
การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะ โดย
เลือกจากผลงานท่ี
ตนเองช่ืนชอบ 
และตรงกับความ
เป็นตัวเองมาก
ท่ีสุด 

นั่ง
สม

าธ
ิพร้

อม
กับ

บท
เพ

ลง
 

สุน
ทรี

ยส
นท

นา
แล

ะส
ะท้

อน
คว

าม
คผ

่าน
สมุ

ดภ
าพ

 

เพ่ือสังเกต
ลักษณะ
ภายในตนเอง 

สราง
ประสบการณ์
ทางสุนทรียะ 
ผานการ
วิเคราะห์
ผลงานศิลปะ 
 

พิจารณา
ผลงานศิลปะ 
พร้อมกับ
สังเกตตัวเอง 

มีทักษะและ
ความรู้ทาง
ทัศนศิลป์
พ้ืนฐาน 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สุนทรีย
สนทนา 

กระบวนกร 

กจิกรรมที่ 7  “ระลกึอารมณส์นุทรีย”์ 

หลกัการสรา้ง การจัดกจิกรรม 
ภาวนา 4 ประสบการณ์

ทางสุนทรียะ 

Ch
ec

k 
in

 

Ch
ec

k 
ou

t จุดประสงค์ กรอบ
เน้ือหา 

รายละ 
เอียด 

ครู/ 
กระบวนกร 

ประเมินผล แหล่ง
การ

เรียนรู ้

- เป็นกิจกรรมศีล
ภาวนา เรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน  
- เป็นกิจกรรม
ปัญญาภาวนา 
สังเกตลักษณะ
ภายในของตนอง 
เช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์
ปัจจุบัน 

- เป็นกิจกรรม
การสร้าง
ประสบการณ์ทาง
สุนทรียะผ่านการ
วิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะ โดยเลือก
จากผลงานท่ี
ตนเองช่ืนชอบ 
และตรงกับความ
เป็นตัวเองมาก
ท่ีสุด 

นอ
นส

มา
ธ ิ

สะ
ทอ

นค
วา

มค
ิดผ

่าน
สมุ

ดภ
าพ

 

เพ่ือทบทวน
และสรุปการ
เรียนรู้ 

ทบทวนและ
สะท้อนการ
เรียนรู้จาก
กิจกรรม 

สรุปการ
เรียนรู้จาก
กิจกรรม และ
เขียนสะท้อน 
เช่ือมโยง
ความรู้สู่ชีวิต 
ประจ าวัน 
 

มีความ 
สามารถ
ทบทวน สรุป
และเช่ือมโยง 

จากการ
สะท้อน
ความคิดของ
ผู้เรียนผ่าน
สมุด
บันทึกภาพ 

กระบวนกร 
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ตอนท่ี 3  ผลการทดสอบกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียน
อายุ 16-18 ปี จ านวน 4 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 14 คน พบว่าผู้เรียนสามารถ
บรรยาย ทบทวน และสะทอ้นความคิดได้ ระบุความรู้สกึและการรบัรู้ วิเคราะหก์ิจกรรมและประเมิน
กิจกรรมด้านจุดอ่อนจุดแข็ง  สรปุความคิดรวบยอดจากการวิเคราะห์กจิกรรม อีกทั้งยงัสามารถ
วางแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่อไปได้  เมื่อวัดประสบการณ์ทางสุนทรียะกบัผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนทุก
คนมีระดับประสบการณ์ทางสุนทรียะสงูข้ึน สามารถแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 
3.1  ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นรายบคุคล 

 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นรายบุคคลสะทอ้นใหเ้ห็นประสบการณ์การรับรู้ทีเ่กิดข้ึน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 6 ประเด็น ดังนี ้

1. จุดประสงค์ของกจิกรรม 
2. รายละเอียดของกิจกรรม 
3. กระบวนกรในการจัดกจิกรรม 
4. การประเมินผลกจิกรรม 
5. แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สัมภาษณ์หลังการท ากจิกรรม 2 เดือน) 
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นที่กล่าวไป ดังนี ้
จุดประสงค์ของกิจกรรม   
ผู้เรียนมีความเห็นว่า กิจกรรมจิตตศิลป์ เป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ได้ และแสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมจิตตศิลป์ ช่วยให้วิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานศิลปะได้
แตกต่างจากกจิกรรมอื่นๆ  

“ถ้าประสบการณ์ทางสุนทรียะ คือการได้ท างานศิลปะ และได้วิจารณ์
ผลงานศิลปะ หนูว่าก็เป็นแนวทางที่ดีค่ะ”         (พวงอังกำบ) 
 
“การได้น่ังสมาธิก่อนดูผลงานศิลปะ ท าใหเ้ข้าใจความหมายของผลงานที่ดู
ได”้                                                                          (หรดำล) 
“ก็แตกต่างนะคะ เหมือนมีอะไรให้ท าเยอะกว่า อย่างในคาบเรียนศิลปะก็
ต้องนั่งเรียนข้ันตอนการเขียน ประโยค ค าเช่ือมพวกนี้ แต่อนัน้ีคือได้น่ัง
สมาธิ แล้วก็จ้องมองนานๆ รูส้ึกนิ่ง และพรอ้มดผูลงาน ดูเสน้ สีย่อยๆ” 
        (เขียวไข่กำ) 

 ผู้เรียนให้ความเห็นว่า กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้สามารถสะทอ้นความคิดและรับรู้
ความงามทางศิลปะได้  
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“พอมองภำพนำนๆ  คิดว่ำศิลปินสร้ำงงำนได้ยังไง ท ำให้มันเหมอืน
ภำพถ่ำยอย่ำงนี้ หนูว่ำคุณค่ำมันอยู่ตรงนี้ค่ะ”                         (นวลจันทร)์ 
 
“ช่วงท ำงำนMandala คิดว่ำ ถ้ำผลงำนต้องเอำไปแขวนที่หอ้งพระ 
ต้องใช้สีแบบไหน สภำพแวดล้อมเป็นยังไง แขวนแล้วภำพน้ีจะโดดเด่น
หรือไม่ มีคุณค่ำหรือไม่      (ก้ำนมะลิ) 
“ได้เขียนสะทอ้นพวกเรื่องในภำพ เรื่องของตนเองค่ะ...ก็คิดว่ำท ำได้ดี
นะคะ”                    (ก้ำมปูหลุด) 

  
รายละเอียดของกิจกรรม 

 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนครั้ง ระยะเวลา ของการท ากิจกรรม
จิตตศิลป์  

“สัก 5-7 ครั้ง ก็น่ำจะดีค่ะ เวลำก็ประมำณที่ได้ท ำเนี่ยแหละค่ะ ”  
                                (ก้ำมปูหลุด) 
“ควรมีทุกสัปดำห์ต่อกัน  ครึ่งเทอมก็ได้  ”     

                     (หรดำล) 
 

 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ Check in Check out ว่าควรมีทุกครั้ง 
และมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่คิดว่าการนั่งหรอืนอนสมาธิ ควรเป็นการ Check in 
รองลงมาคือการพูดคุยถามไถ่ และคิดว่าการ Check out  ควรเป็นการเขียนสะท้อน
ความคิด เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการ สนทนาเป็นกลุม่ 

“ก็ชอบนะคะ เพรำะว่ำได้ท ำงำนกบัเพือ่น ได้ท ำกิจกรรมใหม่ๆ ได้ลองนัง่
สมำธิ ปกติไม่ค่อยได้น่ังท ำเท่ำไหร่”        (นวลจันทร์) 

“ได้น่ังสมำธิ ดีมำกค่ะ”                  (ก้ำมปูหลุด) 

“กำรคุยตอนหลงัก็ดี แต่ว่ำบำงทีคุยกบัเพื่อนเยอะแล้ว จดบนัทึกก็ดี” 
            (ม่วงดอกตะแบก) 

“เขียนตอนท้ำย ท ำให้ได้เห็นภำพรวมดีค่ะ” 
             (หงดิน) 

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่าการเขียนสะท้อนความคิดเป็นตัวอักษรหรือรปูภาพ ท าให้เห็น
ภาพรวมของกจิกรรม เข้าใจตนเอง รู้จุดออ่นจุดแข็งของตัวเอง 
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“พอกลับมำนัง่อ่ำนทีจ่ดไว้ มันก็ตลกดี ว่ำตอนน้ันเรำคิดแบบนั้นหรอ 
ได้ท ำอะไรไปบ้ำง...หนูได้วำดภำพไว้บ้ำงก็ได้นึกถึงภำพวำดที่เรำCopy
มำ จ ำได้ว่ำหน้ำตำเป็นยังไง คนท ำช่ืออะไร”   (เขียวไข่กำ) 

 

“คิดถึงตัวเอง พอท ำกิจกรรมสี่ครั้งติด ทุกอำทิตย์ ผมว่ำผมนึกถึงครั้ง
แรกได้ ผมอ่ำนทีจ่ด จ ำได้เลยว่ำผมท ำอะไรได้บ้ำง เลอืกงำนอะไรบ้ำง 
ทั้งๆทีผ่มเขียนน้อยมำก”        (ขี้ผึ้ง) 

 

ผู้เรียนสะท้อนใหเ้ห็นถึง ความเช่ือมโยงสู่ชีวิตประจ าวัน เห็นจุดยืนของตนเอง รูจ้ักและเข้าใจ
ตัวเอง วิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองได้ อีกทั้งยงัช้ีให้เหน็ว่า สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูสู้่
ชีวิตประจ าวัน 

“กำรนอนสมำธิ ท ำใหเ้ข้ำใจเลยว่ำ เรำจะหลับแต่ไมห่ลบัเปน็ยังไง กำร
ได้ฟังเสียงน้ ำไหลจำกเพลง รูส้ึกปล่อยวำง มันโล่งใจยังไงไมรู่้”  

          (พวงอังกำบ) 
 

“อยู่นิ่งๆ เงียบ ตอนท ำงำนMandalaรู้สึกไมส่ิ้นสุด ผมรูส้ึกเหมือนยืน
นิ่งๆ แล้วเส้นก็หมุนไปเรื่อยๆเหมือนโลกหมุนไปเรือ่ยๆ”         (ขี้ผึ้ง) 

 

“ตอนท ำงำนกลุ่ม ได้คุยกับเพื่อน ได้ปรบัตัว ได้รู้หน้ำที่ของตนเอง 
ชัดเจนดีค่ะ หนูว่ำกำรปรบัตัวเอำไปใช้ต่อได้อีก”                (นวลจันทร์) 
  

ผู้เรียนส่วนใหญ่สะท้อนความพึงพอใจว่า ชอบบรรยากาศของการเรียนรู้ ได้ท า
กิจกรรมที่หลากหลาย ทัง้กิจกรรมทีม่องภาวะภายในของตนเองและกจิกรรมที่ได้ท า
ความรู้จักเพื่อนใหม่  

 

“ชอบที่ได้เห็นภำพสวยๆ ได้ท ำอะไรแปลกๆ”   (ขี้ผึ้ง) 

 

“กิจกรรมที่ชอบ เป็นช่วงนอนสมำธิ เพรำะว่ำสบำย เหมือนจะหลับแต่ไม่ได้
หลบั ได้ฟังเพลงเบำๆ เพลินๆ”      (หงดิน) 
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“ชอบเพรำะมีควำมอบอุ่น ทุกกจิกรรมได้คุยกับเพื่อน อย่ำงท็อป ปกติไม่ได้
คุยกันเพรำะเรียนสำยศิลป์ แต่พอท ำกจิกรรม เจอกันได้ทักทำยกันดี”  

    (ก้ำนมะลิ) 
 

“ชอบกิจกรรมที่เปิดเพลงเบำๆ เพลงในร้ำนกำแฟ ฟังแล้วสบำย อยำกเรียน 
อยำกท ำกจิกรรม”       (ก้ำมปูหลุด) 

 

“เหมือนได้ได้มองตัวเอง มองภำพวำดเหมือนเห็นตัวเอง ชอบค่ะ”    
(พวงอังกำบ) 

ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ ว่ามีความเช่ือมโยงกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกิจกรรมที่ได้อยู่กับตนเอง 

“เห็นว่ำตัวเองรูส้ึกยังไง ต้องเดินยงัไง ท ำยังไงไมล่้ม...พอไดรู้้แล้วก็เอำ
มำใช้ก ำหนดท่ำทำงกับเพื่อน”                                    (ก้ำมปูหลุด) 
 
“คือในใจคิดว่ำจะลม้แน่นอน แต่มันก็ไม่ลม้นะคะ หนูว่ำมันดีที่ได้รู้ว่ำจะ
ไม่ล้ม ท ำแบบนี้จะล้มนะ”                                         (นวลจันทร์) 
 

ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเข้าใจเรื่องมโนทัศน์เรื่องศิลปะสาธารณะว่า ได้รู้จกั
การอยู่ร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ได้วางแผน วางแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
และร่างแบบด้วยกันในกลุ่ม อีกทั้งยงัสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัหน้าที่และช้ินงานของตนเอง ว่ามี
ความส าคัญต่อช้ินงานกลุ่ม หากขาดผลงานของตนเอง งานก็จะไมส่มบูรณ์ ไม่เป็นรูปร่างตามแบบที่
ร่าง   

“ก็ได้คุยกันก่อนกำรท ำงำน ต้องก ำหนดว่ำงำนเรำจะไปอยู่ทีไ่หน ได้
ร่ำงแบบด้วยกัน รู้จกักันมำกข้ึน”          (พวงอังกำบ) 

 
“ดีใจตอนทีผ่ลงำนเสรจ็ งำนเรำต่อกันได้สมบรูณ์”     (ขี้ผึ้ง) 

 
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัได้รูจ้ักแบบแผนความรูส้ึกของตนเองมากขึ้น และได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแบบแผนความรูส้ึกของตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม 
“เข้ำใจว่ำเพื่อนรูส้ึกยังไงผ่ำนสีนะคะ คือเรำคิดว่ำสีแดง นี่โกรธมำก
แน่นอน แต่เพื่อนกลบัเลือกสีด ำ พอได้ฟังเหตผุลกเ็ข้ำใจว่ำเพื่อนเลอืกสี
ด ำเพรำะเป็นโกรธจนมองไมเ่ห็นอะไรเลย”      (ม่วงดอกตะแบก) 
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“พอเปิดแผ่นข้อควำม ควำมรู้สกึมันว่ิงข้ึนมำเลย ระบำยออกมำได้เลย”   
(ขำบ) 
 

หลงัจากการได้พิจารณาและวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ ผูเ้รยีนได้ต้ังค าถามต่อตัวเอง พบ
และรูจ้ักตัวเองมากขึ้นผ่านผลงานที่เลือก ผูเ้รียนไดส้ะท้อนความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ 

“พอมองภำพ แล้วอำจำรยพ์ูดว่ำ ให้เรำต้ังค ำถำมกับตัวเองว่ำท ำไม
ต้องเลือกภำพน้ี ชอบเพรำะอะไร หนูก็ตอบตัวเอง เหมือนคุยคนเดียว 
เรำชอบเพรำะไร เพรำะสี เพรำะท่ำทำงของตัวละครในภำพ”  

(ก้ำนมะลิ) 
 

“มองภำพนำน ท ำให้คิดว่ำ ปกติเรำใช้กระเป๋ำสีเขียว ปำกกำก็สีเขียว 
ภำพที่เลือกยังสีเขียวอีก เรำไม่รูเ้ลยว่ำเรำชอบ ปกติเรำจะบอกคนอื่น
ว่ำชอบสีม่วง แต่พอนึกๆดู จริงๆเรำมักเลือกสีเขียว และชอบสเีขียว
มำกกว่ำ...หนูว่ำหนูได้มองตัวเองเห็นตัวเองมำกขึ้น”       

    (มว่งดอกตะแบก) 
 

ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเรื่อง การเข้าใจตัวเองแล้ว ยังแสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมจิตต
ศิลป์ท าให้เข้าใจความคิดของผู้อื่นและเข้าใจความคิดของศิลปินมากข้ึน 

“พอเห็นงำนWall Art ก็พยำยำมนึกว่ำ ถ้ำเป็นเรำ เรำจะวำดยังไง จะ
แก้ไขสภำพแวดล้อมตรงนั้นยังไง”       (น้ ำไหล) 

 
“หนูว่ำพอมองภำพวำดนำนๆ หนูเริ่มจะเข้ำว่ำศิลปินคิดยังไง มันอำจจะ
ไม่ตรงกบัแนวคิดจริงๆ แต่หนูว่ำหนูเห็นว่ำแนวคิดบำงอย่ำงจำกภำพ”     
                  (ก้ำมปูหลุด) 

กระบวนกรในการจัดกิจกรรม 
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า กระบวนกรควรมีความเข้าใจในพัฒนาการของ

ผู้เรียน มีความรักและเมตตา อีกทั้งยงัควรมีความสามารถในการจัดกจิกรรมศิลปะทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ด้านจิตตปญัญาศึกษา 

“น่ำจะต้องเข้ำใจอำรมณ์ก่อน ว่ำบำงทีเรำกเ็บื่อตรงไหนบ้ำง”  
           (น้ ำไหล) 
“ต้องเข้ำใจว่ำทุกคนไม่ได้วำดรูดีเหมือนกัน ต้องมีกิจกรรมหลำยอย่ำง 
จะได้ไม่ต้องวำดทุกครั้ง”       
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    (มว่งดอกตะแบก) 
“ควรจะมีวิธีบิ้วตอนนั่งสมำธิ คือกำรบิ้วจะท ำให้ไมห่ลบั”       

             (หรดำล) 
 “ควรจะใจเย็นๆ พูดช้ำๆ และก็ไม่กดดันมำกไป”       

             (น้ ำไหล) 

“ก็ควรจะมีทักษะกำรวำดภำพ กำรวิจำรณ์ภำพค่ะ”       

             (เขียวไข่กำ) 
 

 

การประเมินผลกิจกรรม 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นด้วยกับการประเมินผลด้วยสมุดบันทึกภาพ 
รองลงมาคือการประเมินผลด้วยสุนทรียสนทนา 

 “เขียนบันทกึก็ดี พูดตอนท้ำยก็ดี แต่บำงทีผมก็ไม่อยำกพูดเท่ำไหร่ 
บำงทีมันก็เขิน พูดน้อย”       

             (ขำบ) 
 “ก็ได้ทั้งสองนะคะ เขียนบันทึกได้วำดภำพประกอบหนูชอบมำกกว่ำ”       

             (ก้ำมปูหลุด) 
 
 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า หากมีความเข้าใจในหลักการของกจิกรรม
จิตตศิลป์แล้ว ก็สามารถน าไปปฏิบัติต่อที่บ้านหรือสถานที่ทีเ่หมาะสมอื่นๆได้ 

 “คงเอำไปใช้ต่อได้อีก ตอนอยูบ่้ำน พวกกำรจดบันทกึ นั่งสมำธิ ผมว่ำ
ได้ใช้อีก”       

             (ขำบ) 
“ก่อนดูงำนศิลปะที่อื่น ก็อำจจะท ำใจให้นิง่ๆก่อน”    (ขี้ผึ้ง) 
 

 ผู้วิจัยได้เกบ็ข้อมลู เกี่ยวกับแหลง่การเรียนรู้ด้วยตนเองหลังท ากิจกรรม 2 เดือน  
 พบว่า ผู้เรียนได้น ากจิกรรมจิตตศิลป์ไปใช้ในแหลง่การเรียนรู้หรือสถานที่อื่นๆ  

“เอาไปใช้ตอนไปทัศนศึกษาที่ BACC...ก็ไม่เชิงนัง่สมาธิ แต่แยกตัวไปดู
งานคนเดียว หายใจลกึๆ หลับตาพกัหนึง่ก่อนดูงาน”       (ขำบ) 
 
“ไม่ได้เอาไปท าจรงิจงั แต่ว่าก็นั่งสมาธินะคะ แต่ไม่บ่อย...ท าที่บ้าน” 
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(เขียวไข่กำ) 
 

“ในคาบเรียนศิลปะ เรียนศิลปวิจารณ์ค่ะ ตอนเขียนพรรณนา แยก
รายละเอียด”               (ม่วงดอกตะแบก) 
“ท าน้อย ท าตอนแรกๆ...นอนสมาธิครับ” 

(หรดำล) 
 

3.2  ผลการสะท้อนความคิดจากกระบวนการจดบันทึกผา่นสมุดบันทึกภาพ 
 กระบวนการจดบันทึกผ่านสมุดบันทึกภาพ มีจุดประสงค์เพือ่ให้ผูเ้รียนสะทอ้นความคิด
เกี่ยวกับการรบัรูป้ระสบการณ์การท ากิจกรรมและการรับรู้ประสบการณ์ทางสุนทรียะ สามารถแบ่ง
การวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดังนี้ 

3.2.1  ผลการสะทอ้นความคิดเกี่ยวกับการรบัรูป้ระสบการณ์การท ากจิกรรม ด้วยการตัง้
ค าถาม 6 ค าถาม ตามวงจรการสะท้อนความคิดของ Gibbs (1988) ดังนี ้
 กิจกรรมส ารวจสมดุล ผูเ้รียนสะท้อนความคิดว่า ได้ท ากิจกรรมเพื่อหาวิธี การนั่ง เดินและยืน
เพื่อหาจุดทีจ่ะท าให้ตัวเองล้มและไมล่้ม ท าใหรู้้ว่าต้องนั่งหรอืยืนอย่างไรใหส้มดลุทีสุ่ด การที่ได้จับ
กลุ่มกันเพื่อยืนให้สมดุลโดยห้ามล้มนั้นเป็นสิ่งทีผู่เ้รียนสนุก มีอุปสรรคคือความในการก าหนดท่าทางที่
ท าให้สมดุลที่สุด นอกจากนั้นยังได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการท างานครั้งต่อไป คือ ท าใหรู้้จกั
ควบคุมตัวเองใหม้ากขึ้น 

“ท ำให้ได้รู้ว่ำจะต้องนัง่อย่ำงไรให้ไม่ลม้”            (นวลจันทร์) 
 
“ต้องช่วยกันประคองเพื่อนใหอ้ยู่ในท่ำทำงเดียวกัน ถ้ำคนไหนไม่ท ำ 
เพื่อนก็ต้องลม้ไปด้วย”              (ก้ำมปูหลุด) 
 
“รู้ว่ำต้องก ำหนดท่ำทำงยังไงให้ในครั้งต่อไป เช่น ต้องเตรียมตัวว่ำจะมำ
นั่งสมำธิ ต้องไมห่ลบั จะได้น่ังได้ดี”       (น้ ำไหล) 
 
“จะท ำให้ควบคุมท่ำทำงได้ดีข้ึน ว่ำต้องท ำท่ำแบบไหน”        (พวงอังกำบ) 
 

 กิจกรรมพินิจอารมณผ์่านสี ผูเ้รียนสะท้อนความคิดว่า ได้ท ากิจกรรมระบายสีตามความรู้สึก 
ท าให้เข้าใจว่า สีมผีลต่ออารมณ์และรู้สกึเป็นตัวเองมาก การได้ระบายสหีลายประเภทตามอารมณส์ิ่งที่
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ท าให้รูส้ึกสนุก สิง่ที่รูส้ึกว่าเป็นอปุสรรค คือมีเวลาให้คิดน้อยไปและเกิดความรู้สกึกังวลว่าจะเลือกสีไม่
เหมอืนเพื่อน นอกจากนั้นยงัได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการท างานครั้งตอ่ไป คือท าสมาธิให้ดีข้ึน 

 “กำรลงสีสนกุเพรำะรูส้ึกเป็นตัวเองมำก...ได้ปล่อยตัวเองลงไปภำพ”  
             (ขำบ) 
 

 “ครั้งต่อไป จะนั่งสมำธิให้ดีกว่ำน้ี”    (น้ ำไหล) 
 
 “กำรระบำยสีต่ำงๆตำมควำมรูส้ึก ยิ่งเปลี่ยนเร็วก็ยิง่ชัดเจน”   

(ก้ำนมะลิ) 
 

“ได้คิดถึงอำรมณ์ของควำมรูส้ึกในตัวเอง คิดถึงเหตกุำรณ์ตำมควำมรู้สกึ
บนกระดำษ”               (นวลจันทร์) 
 
“น ำอำรมณ์แสดงลงบนกระดำษ ผ่ำนสีต่ำงๆในเวลำอันรวดเร็วต้อง
เปลี่ยนอำรมณ์ให้เร็ว ท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงของอำรมณ์...สีสำมำรถบง่
บอกถึงอำรมณ์ของแตล่ะคน ลำยเส้นกเ็ช่นกัน”      (ม่วงดอกตะแบก) 
 
“ ฉันสนุกกับกำรได้ละเลงสีลงบนกระดำษ...ฉันได้เรียนรู้ว่ำกำรอยู่กบั
ตนเองเป็นสิ่งทีส่ ำคัญกบัควำมรูส้ึกของตนเอง”       (ครำม) 

 

กิจกรรมหน้าทีเ่พื่อสาธารณะ ผูเ้รียนสะท้อนความคิดว่า ได้ท ากิจกรรมสร้างงานศิลปะเป็น
กลุ่ม ประเภทแมนดาลา (Mandala) ที่มีความละเอียด ท าให้เข้าใจว่า เมื่อน ามาต่อกันรู้สึกว่าผลงาน
ของตัวเองมผีลต่อผลงานกลุม่ เมื่อแบ่งส่วนช้ินงานของตัวเองและได้ท างานของตัวเอง ท าให้มีพื้นที่
ส่วนตัวในการท างานซึ่งท าได้ดี สิ่งที่รูส้ึกว่าเป็นอุปสรรค คือมีความกังวลว่า ผลงานจะไม่สามารถต่อ
กับเพือ่นได้ นอกจากนั้นยงัได้สะทอ้นความคิดเกี่ยวกับการท างานครั้งต่อไป คือวางแผนการท างาน
ภายในกลุ่มให้ชัดเจนเรื่อง การเลือกใช้ขนาด สีและเส้นก่อนจะแบ่งงานส่วนตัว 

“ได้วำดภำพที่ดูเหมือนดอกบัวทีซ่้อนกัน มีรำยละเอียดเยอะ...ได้รู้เรื่อง
กำรซ้ ำของลำยเส้น ท ำใหรู้้เท่ำกัน สมดุล”            (ก้ำมปูหลุด) 

 

“ ได้วำดรูปกับเพื่อน ท ำใหรู้้สึกว่ำต้องท ำของตัวเองให้ดี มสีสีันที่
แตกต่ำงกัน สวยคนละแบบ”           (ขี้ผึ้ง) 
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“ตอนเอำภำพมำรวมกัน แล้วนั่งดผูลงำนกลุ่ม ท ำใหรู้้สกึสบำยตำ รู้สึกไม่
สิ้นสุด”         (หงดิน) 

 

“ควำมสนุกปนกับควำมภูมิใจ คือตอนเห็นรูปร่ำงในภำพสำมำรถต่อกัน
ได้พอดี...ในตอนแรกรู้สกึกังวลว่ำภำพจะต่อได้ไม่ตรงกับเพื่อน”    

(เขียวไข่กำ) 
 

“พอภำพต่อกันท ำให้รู้ว่ำผลงำนเรำมีควำมส ำคัญของงำนกลุม่...เป็นภำพ
ที่เกี่ยวกับควำมรักและควำมสำมัคคีกันของคนภำยในกลุ่ม”   
                    (นวลจันทร์) 
 

กิจกรรมประสบการณ์สะทอ้นความรูส้ึก ผูเ้รียนสะท้อนความคิดว่า ได้ค้นหาภาพที่ชอบและ
ได้รู้ว่าท าไมถึงชอบผลงานช้ินน้ัน ได้รู้ข้อมลูเกี่ยวกบัภาพวาดมากขึ้น ได้มีเวลาในการหาผลงานที่ชอบ
มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ดี สิ่งทีรู่ส้ึกว่าเป็นอุปสรรค คือตัดสินใจได้ยากว่าจะเลอืกรปูไหน นอกจาก 
นั้นยังได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการท างานครั้งต่อไป คือ หากได้หาผลงานที่ช่ืนชอบอีกครั้งจะเลือก
ศิลปินคนเดิม  

“กำรท ำงำนครั้งตอ่ไป จะใช้ศิลปินคนเดิมเพรำะชอบรปูทรงเรขำคณิต
ออกแนวนำมธรรม สีสดใสดี”              (ก้ำนมะลิ) 
 
“ได้เห็นงำนอื่นๆของศิลปินที่รูจ้ัก รูจ้ักศิลปินที่ชอบมำกขึ้น”     (หงดิน) 
 
“สนุกที่ได้เห็นภำพหลำยภำพและเทคนิคในกำรวำด”           (ก้ำมปูหลุด) 

 

“ตัดสินใจยำกว่ำจะเลือกรูปไหน เพรำะชอบไปทกุรปู...แต่กส็รปุว่ำ เลือก
รูปที่ชอบตั้งแต่เห็นตอนแรก”         (ครำม) 
 
“ชอบช่วงเงียบ ท ำให้คิดถึงควำมหมำยที่ภำพต้อกำรจะสื่อออกมำ” 
                    (นวลจันทร์) 
“ได้เลือกภำพที่เกี่ยวกบัตัวกำร์ตูนที่สื่อควำมเป็นตนเอง”  
              (ขำบ) 
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3.2.2  ผลการสะทอ้นความคิดเกี่ยวกับการรบัรูป้ระสบการณ์ทางสุนทรียะ ด้วยการตั้งค าถาม 
7 ค าถาม ตามพัฒนาการทางสุนทรียะ ของ Parsons (1987) ดังนี้ 

ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพวาดได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมประสบการณ์สะท้อน
ความรู้สึก ซึง่ผูเ้รียนได้เลือกภาพที่ตนเองชอบเพื่อพจิารณา ตั้งค าถามและใคร่ครวญเรือ่งราวภายใน
ภาพ ผู้เรียนสามารถอธิบายเรือ่งจ านวน ลักษณะ วิธีการวางวัตถุที่เห็นในภาพ มีค าศัพท์ที่สะท้อนถึง
ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ใช้ทัศนคติอธิบายการรบัรู้ทีซ่ับซ้อน อีกทัง้ยังมกีารตีความเรื่อง
อารมณ์ของภาพอกีด้วย 

“เป็นเหมือนภำพที่ดุวุ่นวำยมำก ซึ่งมีชำยสี่คนข่ีม้ำ มีควำมรูส้ึกเบำสบำย
เมื่อมองเส้นที่ตัดดูพลิ้วไหว บำงครัง้ก็ให้ควำมรู้สกึตื่นเต้น”     (หงดิน) 
 
“เป็นเหมือนโต๊ะอำหำรและมพีวกผลไม้ อำหำรพวกของหวำนและยังมี
ขวดไวน์และผ้ำปูโต๊ะยังยบัยู่ย่ี สื่อให้เห็นว่ำเป็นกำรกินอำหำรที่ไม่เป็น
ระเบียบ”                      (ขำบ) 
 
“เป็นภำพเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในมหำสมุทรมเีรือล ำเล็กๆเอียงอยู่
ท่ำมกลำงคลื่น เรือก ำลังถูกลำกโดยผู้ชำยคนหนึ่ง มผีู้ชำยอีกคนที่อุ้มนำง
เงือกเดินน ำหน้ำ”                         (พวงอังกำบ) 
 
“เป็นรูปของคนสองคนก ำลงักอดกัน ห่มด้วยผ้ำสีเหลืองทอง ด้ำนผู้ชำย
จะเป็นรปูสีเ่หลี่ยม ด้ำนผูห้ญงิจะเป็นรูปวงกลม ผู้ชำยก ำลงัหอมแกม้
ผู้หญิง ผูห้ญงิก็หลับตำจับมือผู้ชำยทัง้สองคนอยู่บนพุ่มไม้ดอกสีม่วง และ
ใบไม้สีทองห้ออยู่ตรงขำของผู้หญงิ”              (นวลจันทร์) 
 
“เป็นภำพวำดทีล่ักษณะเบี้ยวๆ แต่ละคนอำจจะมองได้หลำยแบบ มี
ลักษณะรปูทรงเรขำคณิต แสดงควำมรูส้ึกได้เหมือวนว่ำรู้สึกจริงๆ”   

(ก้ำนมะลิ) 
 

“ภำพวำดนี้สื่อถึงค่ ำคืนที่มีดวงดำวเต็มท้องฟ้ำ มบีรรยำกำศที่ดูเงียบสงบ
ไม่ค่อยมีแสงไฟจำกในเมืองมำกนัก เนื่องจำกเป็นชนบท”   
                          (ก้ำมปูหลุด) 
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“ในภำพน้ีมีควำมวุ่นวำยหรือควำมมำกมำยของต้นไม้ แต่ก็มคีวำมสงบ
ซ่อนอยู่ ถ้ำมองไปตรงกลำงของภำพจะรับรู้หรือสัมผัสถึงควำมสงบสุขได้
แต่ในควำมสงบสุขนั้นซ่อนควำมอ้ำงว้ำง มันท ำให้รูส้ึกเศร้ำถึงแม้ว่ำภำพ
จะมสีีสันสวยงำมก็ตำม”       
        (หรดำล) 

 
ผู้เรียนสามารถบอกถึงความพอใจส่วนตัวได้ สะท้อนความคิดว่าภาพวาดมีเรื่องราวเกี่ยวกับ

อะไร สามารถบอกถึงเวลา สถานที่ และความรูส้ึกของภาพได้ พิจารณาเรื่องราวและเนือ้หาของภาพ
จากประสบการณ์เดิมของตนเอง สามารถเปรียบเทียบประเด็นที่เห็นในภาพและความรูส้ึกส่วนตัวได้ 

“ภำพวำดนี้เกี่ยวกับกำรรอคอยที่ดูเหมือนจะยำวนำนจนเวลำกลืนกิน
ร่ำงกำย”           (ขำบ) 
 
“ภำพวำดนี้เกี่ยวกับควำมเงียบสงบในตอนกลำงคืนและเป็นควำมงำม
ของธรรมชำติ...มีเนือ้เรื่องที่ดี”             (ก้ำมปูหลุด) 
 
“เป็นเรื่องเกี่ยวกับ หมู่บ้ำนที่ตัง้อยู่ในสถำนทีท่ี่มีภูเขำและมทีุ่งหญ้ำ
ล้อมรอบ มีควำมอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวำ คิดว่ำเป็นเรื่องรำวที่ดี
ทีเดียว”                 (แดงชำด) 
 
“เป็นภำพที่ดี มีควำมคิดเกี่ยวกับควำมรูส้ึกของคนๆนึงที่ไมส่ำมำรถ
แสดงออกมำได้”       (น้ ำไหล) 
 
“ภำพน้ีส ำหรับผม คิดว่ำมีเนื้อหำที่ไม่ดีเพรำะมีควำมคิดเกี่ยวกับควำม
อ้ำงว้ำง โดดเดี่ยว มีตัวคนเดียว ขังหัวอยู่ในห้องทีป่ิดมิดและไม่มีใคร”  

            (หรดำล) 
 

“เกี่ยวกับโศกนำฏกรรม เพรำะเห็นว่ำผู้ชำยก ำลังกอดผูห้ญิงที่เป็นที่รัก
ก ำลังจะตำย มีเพียงผู้ชำยทีห่อมแก้ม ผูห้ญงิจบัมือผู้ชำยแบบอ่อน
แรง”                 (นวลจันทร์) 

“ส ำหรับคนอื่นอำจจะเป็นรปูที่ดหีรือไม่ดกี็ได้ เพรำะบำงคนไม่ชอบ
กำรอยู่คนเดียว แต่โดยส่วนตัวชอบควำมสงบของภำพ”        (พวงอังกำบ) 
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ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรูส้ึกของตนเองที่มีตอ่ภาพ สามารถแสดงความคิดของตนเอง

และศิลปินได้  ตีความความรู้สึกของตนเองจากการพจิารณารูปร่าง รูปทรงของภาพ แสดงให้ความ
เช่ือมโยงของความรูส้ึกและรปูแบบการสร้างงานได้ 

 
“ครั้งแรกที่ได้มองสะดุดตำด้วยสี ควำมรู้สึกตอนแรกคิดว่ำเป็นภำพสดใส
ติสๆ ออกแนว Abstract นั่งดูดีๆจะรู้ว่ำเป็นภำพคนที่แสดงอำรมณ์”  

(ก้ำนมะลิ) 
 

“รู้สกึว่ำพวกผลไม้และอำหำรมันอำจจะสกปรกเกินไป อำจจะเป็น
ร้ำนอำหำรที่ไมห่รหูรำ”         (น้ ำไหล) 

 
“มีควำมรูส้ึกหดหู่และตึงเครียด...จำกกำรต่อสูท้ี่เห็นในภำพ”           (ขำบ) 
 
“รู้สกึเหมือนตัวคนเดียว อยู่ในห้องที่กว้ำงๆ มีแค่ตัวเรำเท่ำนั้น”      (ครำม) 

 
“รู้สกึอบอุ่นเนื่องจำกทุกคนมมีิตรสัมพันธ์กัน ผู้คนเป็นมิตร”         (ตำแมว) 
 
“มีควำมรูส้ึกสบัสน และมีควำมขัดแย้ง ที่เห็นจำกเส้นโค้งตดักับเส้นหยกั 
ท ำให้รูส้ึกวุ่นวำย”               (นวลจันทร์) 
 
“รู้สกึสมบรูณ์แบบ เพรำะภำพมีควำมเท่ำกันทั้งสองข้ำง ดู Minimal ดี” 

      (ขี้ผึ้ง) 

 
ผู้เรียนสามารถสะท้อนคิดว่าสีทีเ่ห็นในภาพ ช่วยสนับสนุนความงามของภาพได้อย่างไร 

เช่ือมโยงประสบการณ์พื้นฐานของตนเอง เพื่อตีความเรื่องสใีนภาพได้ อีกทั้งยงัอธิบายเทคนิคและ
อุปกรณ์การสร้างงานได ้

“เป็นสีโทนน้ ำเงิน/ด ำ ซึง่ตัดกับสีเหลอืงเป็นสีที่ดี เนื่องจำกดวงดำวมีสี
เหลืองจึงท ำให้ดูโดดเด่น”                 (ก้ำมปูหลุด) 
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“เหมือนสเีทำอมเขียว โดยภำพเป็นสีโทนมืดแต่พวกผลไม้มสีีเหลือง
เขียวที่ผสมอยู่มันท ำใหเ้ข้ำกับภำพดีแล้ว”   
         (น้ ำไหล) 
“สีโดดเด่น สะดุดตำ มีสีที่ตัดกันและอยู่ในโทนเดียวกัน”   

  (ก้ำนมะลิ) 
 

“คล้ำยๆกบัใช้สีน้ ำมันเหมือนใช้สีขำวในกำรผสมทุกๆสี เป็นสีโทนเย็น
เป็นส่วนใหญ่”              (เขียวไข่กำ) 
 
“เป็นกำรใช้เทคนิคสีน้ ำ โทนอบอุ่น ดูเข้ำกันดี”   
        (ตำแมว) 
 
“จุดเด่นในภำพคือผ้ำคลุมสีเหลอืงทองให้ควำมรู้สกึสนใจ สว่นอื่นจะ
เน้นสีทบึๆ ท ำให้ดูหมองๆเศร้ำๆ”            (นวลจันทร์) 

 
ผู้เรียนสามารถสะท้อนคิดว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆและพื้นผิวในภาพเป็นอย่างไร ช่วยสนับสนุน

ความงามของภาพได้อย่างไร ตีความเรือ่งราวของภาพผ่านการพิจารณารูปร่าง รปูทรงและพื้นผิว 
“มองพื้นผิวแล้วเป็นพื้นรำบและเป็นวงกลม แต่อำจจะไม่กลมเกินไป 
และลกัษณะกำรวำงผลไมซ้ับซ้อน”       (น้ ำไหล) 
 
“เมื่อมองรูปร่ำง รปูทรงและพื้นผิวในแนวตั้งแล้วมีควำมคล้ำยกระจกที่
แตกแล้ว มองในแนวนอนแล้วคล้ำยสะพำนทีห่ัก”             (ขี้ผึ้ง) 
 
“ในรูปเหมือนเป็นสีเ่หลี่ยม แต่จริงๆแล้วเป็นรปูทรงอสิระมำกกว่ำ
พื้นผิวดูเหมือนจะนูนข้ึนตรงที่เป็นสเีหลืองทอง”            (นวลจันทร์) 
 
“รูปทรงและรูปร่ำงในภำพมีควำมสมจริง ไม่มกีำรลดทอนรำยละเอียด
ของรูปร่ำงใดๆ พื้นผิวดูมีควำมขรุขระ”            (พวงอังกำบ) 
 
“รูปร่ำงดมูีมิติ ดูเป็นหน้ำคนจริงๆ แมจ้ะผสมเส้น/ ภำพวำดเป็นทรง
เรขำคณิต พื้นผิวไม่เรียบไม่ขรุ ขระเกินไป”                (ก้ำนมะลิ) 
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“มีรปูร่ำงที่ดูเหมือนจรงิ พื้นผิวเป็นกำรแต้มสีของสีน้ ำมันซ้ ำๆ จึงท ำให้
เกิดควำมขรุขระของภำพเล็กน้อย”              (ก้ำมปูหลุด) 

 
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความยากง่ายของของการสร้างสรรค์ผลงาน ตัดสินส่วนที่ยากที่สุด

และช้ีให้เห็นสาเหตุของความยากจากประสบการณ์พื้นฐานของตนเอง 
“คิดว่ำท ำยำก เพรำะ กำรวำงองค์ประกอบของภำพดูสบำยตำซึ่ง
อำจจะจัดวำงยำกและมเีรื่องของกำรใช้สีทีม่ีควำมลงตัวและมีสีที่ดสูบำย
ตำ กำรใช้สีและเทคนิคน่ำจะเป็นส่วนที่ยำกทีสุ่ด”            (ก้ำมปูหลุด) 

 
“ผลงำนนี้น่ำจะวำดยำก เพรำะต้องใช้จินตนำกำรและมีสทีีต่้องท ำให้
เข้ำกัน...สิ่งที่ยำกทีสุ่ดคือกำรจัดองคป์ระกอบ”     (น้ ำไหล) 
 
“ค่อนข้ำงยำกเพรำะตัวผมเองเป็นคนที่ไม่ถนัดวำดภำพ ยำกตรงที่วำง
ภำพให้ตรงตำมรูปและยำกตรงทีร่ะบำยสี เพรำะเห็นว่ำมบีำงส่วนไลส่ี
ได้ดี”        (ขำบ) 
 
“ส่วนที่ยำกที่สุดของภำพ น่ำจะเป็นกำรลงแสงเงำ”           (ก้ำมปูหลุด) 
 
“ส ำหรับคนวำดน่ำจะวำดง่ำยเพรำะวำดตำมควำมรู้สึกแต่ยำกส ำหรับ
หนู เพรำะต้องลงรำยละเอียดเยอะ”           (แดงชำด) 

 
ผู้เรียนสามารถสะท้อนการตัดสินส่วนตัว เช่ือมโยงความหมายของเรือ่งราวในภาพเข้ากับ

ประวัติศาสตร์และประสบการณ์เดิมได้อย่างชัดเจน ตีความและให้ความหมายความดีของภาพได้ 
“เป็นภำพที่ดี เพรำะท ำใหผู้้ชมสบำยตำ มีกำรแฝงข้อคิด ใหค้นตีควำม
ได้หลำยแบบ”        (น้ ำไหล) 
 
“เป็นภำพวำดที่ดี เนื่องจำกเรือ่งรำวของรปูภำพและสีที่ใช้มคีวำมลง
ตัว ซึ่งแสดงถึงควำมเงียบสงบและควำมสวยงำมในตอนกลำงคืน”  

           (ก้ำมปูหลุด) 
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“ดี พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ บำงอย่ำงอำจจะดูไม่เข้ำกันหรือลักษณะดู
แปลกๆ แต่เป็นภำพทีส่มดลุ ถ้ำน่ังมองจรงิๆจะรูส้ึก”    

             (ก้ำนมะล)ิ 
 

“เป็นภำพที่ดี เพรำะมีควำมสมจรงิและสำมำรถสะท้อนกำรพยำยำม
เอำชีวิตรอดของมนุษย์ได้ดี”           (พวงอังกำบ) 
 
“ภำพน้ีเป็นภำพที่ดี เพรำะดูแล้วรู้สกึสบำยใจและดูมรีูปแบบในกำร
วำดที่ไม่ค่อยจะเหมือนใคร มีวิธีกำรเลือกสีที่แปลกใหม่”       (นวลจันทร์) 
 
“เป็นภำพที่ดีและไม่ดีในรปูเดียวกัน ดีเพรำะมีระเบียบในงำน กำรจัด
วำงตัวที่เหมำะสม ดูเรียบร้อย แต่ไม่ดีเพรำะมันรู้สกึอ้ำงว้ำง เหมอืนอยู่
ตัวคนเดียว ในห้องที่ปิดมืด”              (แดงชำด) 

 
3.2.3   ผลการวิเคราะห์การรบัรูเ้ชิงสุนทรียะก่อนและหลังการท ากิจกรรม 

จากการทดสอบการรบัรูเ้ชิงสุนทรียะด้วยการตั้งค าถามเพื่อวัดระดับการรบัรูเ้ชิงสุนทรียะ 
ตามแนวคิดของ Parsons (1987) ก่อนการท ากิจกรรม ด้วยการเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงาน
ศิลปะผ่านสมุดบันทกึภาพ สามารถวิเคราะหเ์ป็นตารางได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 16 ตารางวิเคราะห์การรบัรูเ้ชิงสุนทรียะตามแนวคิดของ Parsons (1987) ก่อนการท า 
     กิจกรรม 
 

ล าดบั ชื่อ ค าส าคญั/ประโยคทีป่รากฏ ภาพแทนที่ปรากฏ จัดวา่อยู่ในขั้น 

1 ก้านมะลิ ชอบ/ เพราะว่า/ สรุปว่า 
มันดูเหมือน.. 
คิดว่า...  ไม่ใชแ่บบทีเ่ห็น / น้ าค่อนข้างซึมเร็ว 

- ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
 

2 ก้ามปูหลุด ชอบ 
ละเอียดมาก/ เหน็ครบทุกส่วน 
มันแตกต่างจาก... / น่าจะเป็นรูป... 
มีความกลมกลืนและสมดุลดี 

 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
แบบอย่างและรูปแบบ   
 

3 ขี้ผึ้ง ชอบ 
เส้นโค้งท าให้รู้สึกมึนงง 
ภาพนี้ท าใหค้ิดถึง... 

- ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
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ล าดบั ชื่อ ค าส าคญั/ประโยคทีป่รากฏ ภาพแทนที่ปรากฏ จัดวา่อยู่ในขั้น 

 
4 ขาบ เพราะว่า... ผมเลยชอบภาพนี ้

สีน้อยแต่เข้ากัน.../คล้ายกับภาพของ... 
เคยได้ท าเทคนิคนี้.. 

 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 

5 เขียวไข่กา ชอบที่สีด าตรงนี้... 
ความสวยอยู่ที่ตรงว่างๆ...  
 

- 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
 
 

6 คราม ชอบ 
มีรอยของแปรงอยู่ตรงนี้/ เหมือนดาวตก... 
 

- 
 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
 

7 ตาแมว ชอบตรงที่... 
ดูฟุ้งๆด้านหลัง/ น่าจะใช้สีน้ า/ เสน้ตรงนี้ ท าให้
ภาพดู... 

- 
 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
 

8 แดงชาด รูปนีเ้หมือนกับภาพ..... 
สีสันสดใส เหมือนสายรุ้ง... 
ศิลปินสื่อถึง... ผ่านลายเส้นและโทนสีต่างๆ 

- 
 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
 
 
 

9 นวลจันทร์ ชอบ เพราะว่า... 
ภาพนีเ้หมือน...มาก 
พื้นผิวขัดแย้ง รูปทรงสลัวแต่ชัดเจน 
สร้างภาพได้เหมือนจริง สื่อความจริงของสังคม 

- 
 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
แบบอย่างและรูปแบบ   
 

10 น้ าไหล ชอบ  
มีความละเอียดตรงที่.../ มันเหมือนจนขนลุก 
มันเหมือนการแสดงถึง... 
ลงตัวมาก ท าให้รู้สึกถึง... 
  

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
 
 

11 พวง
อังกาบ 

สรุปว่าภาพนี้... /ชอบ 
สวยตรงที่สี.../ แสงก็ท าให้เหมือนจริงๆ 
วงกลมตรงนี้ท าให้รู้สึก... 
ดูมีความเป็นไทยในภาพนี ้

 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
แบบอย่างและรูปแบบ   
 

12 ม่วงดอก
ตะแบก 

หาสิ่งที่..แต่ท าให้รู้สึกชอบ 
สีและรูป...เหมือนจริง 
ภาพนี้ ท าใหรู้้สึกเหมือน... 
 

- 
 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
การแสดงออก 
 

13 หงดิน ชอบเพราะว่า... 
ไม่เหมือนตรงที่เสน้ขาดๆ 

- 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
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ล าดบั ชื่อ ค าส าคญั/ประโยคทีป่รากฏ ภาพแทนที่ปรากฏ จัดวา่อยู่ในขั้น 
   

14 หรดาล รู้สึกชอบ 
ละเอียดดี 
 

- 
 
 

ชื่นชอบ 
ความงามและเหมือนจริง   
 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้เรียนที่วัดระดับได้ทัง้หมด 4 ข้ัน มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 21.43) 

วัดระดับได้ทั้งหมด 3 ข้ัน มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 42.04) และวัดระดบัได้ทั้งหมด 2 ข้ัน มีจ านวน 5 
คน (ร้อยละ 35.7) 

จากการทดสอบกจิกรรมจ านวน 4 ครั้ง คือ กิจกรรมส ารวจสมดุล กจิกรรมพินิจอารมณผ์่าน
สี กิจกรรมหน้าที่เพื่อสาธารณะและกจิกรรมประสบการณ์สะท้อนความรูส้ึก ได้มีการประเมินผลการ
รับรู้เชิงสุนทรียะด้วยการตั้งค าถามเพื่อวัดระดับการรบัรูเ้ชิงสุนทรียะตามแนวคิดของ Parsons 
(1987) ผ่านการเขียนสะทอ้นความคิดเกี่ยวกับผลงานศิลปะผ่านสมุดบันทกึภาพ หลังการท ากิจกรรม
ทั้งหมด 3 กิจกรรม เรียงตามล าดับการท ากิจกรรมก่อนหลงั สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 17 ตารางวิเคราะห์ค าส าคัญหรือประโยคทีป่รากฏ ตามการรบัรูเ้ชิงสุนทรียะตามแนวคิดของ 
Parsons (1987) หลังการท ากจิกรรม  

 
ชื่อ กจิกรรม 

พินิจอารมณ์ผ่านสี หน้าที่เพื่อสาธารณะ ประสบการณ์สะท้อน
ความรู้สึก 

พินิจอารมณ ์
ผ่านสี 

หน้าที่เพื่อ
สาธารณะ 

ประสบการณ์
สะท้อนความรู้สึก 

ค าส าคัญ/ประโยคท่ีปรากฏ จัดว่าอยู่ในข้ัน 

ก้านมะล ิ สีโดดเด่น.../ ตดักนัอยู่ใน
โทนเดียวกัน 

รู้สึกได้.../ เหมือนว่า 
รู้สึกจริงๆ 

เป็นผลงานแนวนามธรรม 
ให้ความรู้สึก.../ สะดุดตา
ด้วยสี/ บริเวณนี้แสดงถึง

ศิลปินช่ือ... 
 

แสดงออก แสดงออก ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ก้ามปูหลุด เนื่องจาก... มีสีเหลืองจึง     
ท าให้.. 

เป็นภาพท่ีดี... แสดงถึง
ความเงียบ.../ เหมือน
งานในวัดแถวอินเดีย... 

 

การวางองค์ประกอบ.../ 
คิดว่าส่วนท่ียาก... คือ

เทคนิค 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ขี้ผึ้ง สีดูแตกต่าง.../ จาก
ความรู้สึกของผม... 

เม่ือได้มองรูปร่างรูปทรง
...คล้ายกับ.../ ดูวุ่นวาย...
แต่ท าให้ภาพนี้มีเร่ืองราว

เฉพาะ... 
 

ภาพจัดองค์ประกอบ.../ 
ดูมีรูปแบบ Minimal 

แสดงออก แบบอย่างและ
รูปแบบ 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ขาบ จากสี... ดูมีความรักและ
เสียดสีควบคู่กัน 

มีความรู้สึก.../ จากการ...
ท่ีเห็นในภาพ/ สะท้อน

สังคม   ท่ี... 

เป็นงานท่ียาก.../ การไล่สี
แสดงแสดงถึงช่วงเวลาท่ี

ภาพนี้เกิด... 
 

แสดงออก แบบอย่างและ
รูปแบบ 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

เขียวไขก่า เหมือนจริง... จากจุดนี้ เหมือนกับใช้
เทคนิคสี.../ เป็นสีโทน...  

รูปทรงตรงนี้.../ เนื้อสีให้
เกิดความหมายเหมือนกับ

... 

ความงามและ
เหมือนจริง 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 
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ชื่อ กจิกรรม 
พินิจอารมณ์ผ่านสี หน้าที่เพื่อสาธารณะ ประสบการณ์สะท้อน

ความรู้สึก 
พินิจอารมณ ์

ผ่านสี 
หน้าที่เพื่อ
สาธารณะ 

ประสบการณ์
สะท้อนความรู้สึก 

ค าส าคัญ/ประโยคท่ีปรากฏ จัดว่าอยู่ในข้ัน 

       

คราม ดูเหมือนภาพถ่าย.../ 
ละเอียด 

วงๆตรงนี้ท าให้ดูเป็น
เทคนิค.../ มีรูปร่างไม่

เป็นระเบียบ.../ มี
ข้อสังเกตว่า... เป็นเชิง

สัญลักษณ์ 

ความกลมกลืนอยู่บริเวณ
นี้.../ รูปร่างนี้ท าให้ดู

เคล่ือนไหว 

ความงามและ
เมือนจริง 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

       

ตาแมว เป็นโทนอบอุ่น...สวยงาม ดูเหมือนศิลปินจะส่ือถึง
.../ ผมเข้าใจว่า...สีตรงนี้

... 

ศิลปินต้องการส่ือ...แต่
ส่วนตัวคิดว่า.../ ความ
ขัดแย้งตรงนี้เกดิจาก... 

 

ความงามและ
เหมือนจริง 

แสดงออก แบบอย่างและ
รูปแบบ 

แดงชาด รู้สึกอยากไป.../ ดูมี
ความสุข 

เร่ืองราวในภาพแสดงถึง
สงครามในอินเดีย.../  

เป็นสถานท่ีท่ีมี...เป็น
เร่ืองราวท่ีดี/ ภาพแสดง
ความเป็นตะวันตก ตรงนี ้
 

แสดงออก ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

นวลจันทร ์ จากเส้น...ตดักับเส้น.. ท า
ให้รู้สึก... 

คงเป็นเร่ืองราวของ... ท่ี
ท าให้เกิด.../ ดูจากสีและ
แสงเงา...เห็นถึงความ

ย่ิงใหญ่ของ... 

สรุปเร่ืองราวเกี่ยวกับ...
เห็นจาก.../ 

 
 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

 
น้ าไหล 

 
แสดงให้เห็นความรู้สึก... 

 
เร่ืองราวเกี่ยวกับ...
เหมือนมีเสียงดนตรี

ออกมาจากภาพ 

 
ส่ือสารจากการใช้

สัญลักษณ์.../ มีการบิด
รูปร่างของ...เหมือนภาพ

แนว.. 

 
แสดงออก 

 
แบบอย่างและ

รูปแบบ 

 
ความเป็นตัว
ของตนเอง 

พวง
อังกาบ 

รูปร่างและรูปทรงมีความ
สมจริง /ไม่มีการลดทอด

... 

เหมือนจินตนาการของ
คน.../ ส่ือผ่านทาง

สัญลักษณ์... 

โดยส่วนตัว...มีความรู้สึก
.../จากเร่ืองราวความรัก
ในภาพ... ใช้เทคนิค...
เหมือนกับงานของศิลปิน 

 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

ม่วงดอก
ตะแบก 

คนอ่ืนๆอาจจะมองว่า...
แต่หนูว่า... 

จากรอยเป้ือนตรงนี้ หนู
คิดว่าศิลปินต้องการส่ือ... 

สะท้อนให้เห็นความสวย
ของภูมิประเทศ...คล้าย

กับงานท่ีช่ือ... 
 

แสดงออก แบบอย่างและ
รูปแบบ 

ความเป็นตัว
ของตนเอง 

หงดิน สวยงามมากๆ / เหมือน
ภาพถ่าย... 

ศิลปินใช้การส่ือสารผ่าน
.../ บริเวณตรงนี้ท าให้
รู้สึกถึง... สีดูมีพลัง... 

ดูวุ่นวายในภาพ../ จาก
การจัดวางองค์ประกอบ... 

ขาดความสมดุล 

ความงามและ
เหมือนจริง 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

แบบอย่างและ
รูปแบบ 

       

หรดาล แสดงอารมณ์ได้หลาย
อย่าง 

ส าหรับผม... สีตรงนี้ท า
ให้รู้สึก... 

ประเด็นท่ีเห็น... ขาด
ความอ่อนโยน 

ความงามและ
เหมือนจริง 

 
 

แสดงออก แบบอย่างและ
รูปแบบ 

  
 จากตารางที่ 17 พบว่า หลังการท ากิจกรรมจิตตศิลป์ ระดบัพัฒนาการการรับรู้เชิงสุนทรียะ
ของผู้เรียนสูงสุด อยู่ในข้ันความเป็นตัวของตนเอง มีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 64.26) และอยู่ในข้ัน
แบบอย่างและรูปแบบ มีจ านวน 5 คน (ร้อยละ 35.7) 
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 การสะท้อนความคิดผ่านการใช้สมุดบันทึกภาพหลงัท ากจิกรรม ปรากฏภาพแทน จากผูเ้รียน
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 57.12) ปรากฏภาพแทนจากกิจกรรม ครั้งสุดท้าย (กิจกรรมประสบการณ์
สะท้อนความรู้สกึ) จากผู้เรียนจ านวน 4 คน (28.56) ปรากฏภาพแทนจากกิจกรรม ครั้งที่ 2 
(กิจกรรมหน้าที่เพือ่สาธารณะ) จากผู้เรียนจ านวน 2 คน (14.28) ปรากฏภาพแทนจากกิจกรรม ครั้งที่ 
1 (กิจกรรมพินิจอารมณ์ผ่านสี) จากผูเ้รียนจ านวน 2 คน (14.28)  สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 18 ตารางแสดงการวิเคราะห์ภาพแทนที่ปรากฏในสมุดภาพสะท้อนความคิด หลงัท า
กิจกรรมจิตตศิลป ์
 

ชื่อ ภาพแทนที่ปรากฏ พบในกจิกรรม ค าอธบิายภาพ
แทน จัด

ว่า
อยู่

ใน
ขั้น

 

ก้านมะลิ 

 

ประสบการณ์
สะท้อนความรู้สึก 

ผู้เรียนวาดภาพนี้
เพ่ือแสดงตัวอย่าง
ผลงานของศิลปินที่

อ้างถึง 

คว
าม

เป็
นต

ัวข
อง

ตน
เอ

ง 
ก้ามปูหลุด 

 

พินิจอารมณ์ผ่านสี ผู้เรียนคัดลอก
ผลงานของศิลปิน 

แบ
บอ

ย่า
งแ

ละ
รูป

แบ
บ 

เขียวไข่กา 

 

ประสบการณ์
สะท้อนความรู้สึก 

ผู้เรียนคัดลอก
ผลงานของศิลปิน 

แบ
บอ

ย่า
งแ

ละ
รูป

แบ
บ 
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ชื่อ ภาพแทนที่ปรากฏ พบในกจิกรรม ค าอธบิายภาพ
แทน จัด

ว่า
อยู่

ใน
ขั้น

 

คราม 

 

ประสบการณ์
สะท้อนความรู้สึก 

ผู้เรียนคัดลอก
ผลงานของศิลปิน 

แบ
บอ

ย่า
งแ

ละ
รูป

แบ
บ 

นวลจันทร์ 

 

พินิจอารมณ์ผ่านสี ผู้เรียนคัดลอก
ผลงานของศิลปิน 

แบ
บอ

ย่า
งแ

ละ
รูป

แบ
บ 

น้ าไหล 

 

ประสบการณ์
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เมื่อน าข้อมลูระดับพฒันาการการรับรู้เชิงสุนทรียะก่อนและหลงัการท ากิจกรรมจิตตศิลป์ มา
เปรียบเทียบ จะพบว่า ระดบัพัฒนาการการรบัรูเ้ชิงสุนทรียะของผูเ้รียนเพิ่มข้ึนทกุคน (ร้อยละ100) 
โดยกลุ่มที่มรีะดับพฒันาการสงูสุดเพิ่มสูงข้ึน 2 ข้ัน มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 78.54) และกลุ่มที่มี
ระดับพฒันาการสงูสุดเพิ่มสูงข้ึน 1 ข้ัน มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 21.42) แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี ้
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิด หลักการเกี่ยวกบัการสร้างกจิกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการ

สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ มาใช้เป็นแนวทางในการสรา้งแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อ
สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะส าหรบัผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะด้าน
จุดประสงค์ของกจิกรรม กรอบเนื้อหาในการจัดกจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม กระบวนกรในการ
จัดกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส าหรับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทการวิจัยรากฐาน (Grounds Theory 
Research) ซึ่งเริม่ต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดทางทฤษฎีหรือ
สมมติฐานช่ัวคราวจากข้อมูล จากนั้นย้อนกลับไปเกบ็ข้อมลูเพิ่มเติมอย่างต่อเนือ่งเพื่อทดสอบแนวคิด
ทางทฤษฎีหรอืสมมุติฐานดังกล่าว (ชาย โพธิสิตา, 2548) ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จะแบ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล ดงันี้ 

1. ทดสอบแนวคิดหรือสมมติฐานที่มาจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง โดย
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและจติตศิลป์ และด้านการจัดการ
สอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก จ านวน 12 คน 

2. ทดสอบแนวคิดหรือสมมติฐานที่มาจากการสงัเคราะห์ข้อมลูของผู้เช่ียวชาญ โดยกลุม่ผูเ้รียน
อายุ 16-18 ปี จ านวน  14  คน 
ทั้งนี้การก าหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล อ้างอิงมาจาก Lincoln and Guba (1985) ที่ 

พบว่า การก าหนดขนาดของกลุม่ผู้ให้ข้อมลู ในวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปข้อมูลจะถึงจุดอิ่มตัวเมือ่ได้
กลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ยกว่า 12 คน หรือมากทีสุ่ดไม่เกิน 20 คน (วรรณดี สุทธินรากร, 2556) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
ชุดที่ 1 เพื่อเก็บข้อมลูจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจติตศิลป์และผูส้อนศิลปะใน

โรงเรียนทางเลือก คือ  แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการจดักิจกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี ในด้านจุดประสงค์ของกจิกรรม กรอบเนื้อหาใน
การจัดกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม กระบวนกรในการจัดกจิกรรม การประเมินผลกจิกรรม 
แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด 

ชุดที่ 2 เพื่อเก็บข้อมลูจากการทดสอบใช้กิจกรรมจิตตศิลป์ มีดังนี้ 
2.1 แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรม

จิตตศิลป์ เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด 
2.2 ชุดกิจกรรมจิตตศิลปส์ าหรับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี ประกอบด้วย ค าช้ีแจง บทบาทครู  

บทบาทผูเ้รียน บรรยากาศและสถานที่ การประเมินผลกิจกรรม แผนการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์  
และคู่มือการวิเคราะหส์มุดภาพสะท้อนความคิด  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของ
ผู้เรียนอายุ 16-18 ปี มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะด้านจุดประสงค์ของกจิกรรม กรอบเนื้อหาในการจัดกจิกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรม กระบวนกรในการจัดกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม แหลง่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ส าหรับผู้เรียนอายุ 16-18 ปี สามารถสรุปผลการวิจัย แบง่ได้ 2 ตอน คือ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจัดกจิกรรมจิตตปญัญาศึกษาและจิตตศิลป์ และด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียน
ทางเลือก และผลการทดสอบกจิกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ดังนี้ 
 
 ตอนท่ี 1   ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและจิตตศิลป์ 
และด้านการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก จ านวน 12 คน สามารถสรปุได้ดังนี ้

จุดประสงค์ของกิจกรรม  
 จุดประสงค์ของกจิกรรมจิตตศิลป์สามารถเป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ
ได้ ด้วยการเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในจิตใจและประสบการณ์ภายนอกได้  ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัตนเองและผลงานศิลปะได้อย่างเป็นกลาง เกิดการ
ยอมรบัในคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น น าไปสู่การรบัรู้ความงามทางศิลปะได้ดี โดยมีความแตกต่างกบั
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กิจกรรมทางศิลปะแบบอื่นๆ คือ เป็นการผสมผสานระหว่างการใคร่ครวญภายใน การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะและการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานศิลปะ   

กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม 
 การสร้างกรอบเนื้อหาตามหลักภาวนา 4 มีความเหมาะสม เพราะเป็นการอบรมเพื่อให้ดีข้ึน
ในด้านกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเหมาะสม ด้านศีล ให้สามารถ
ประพฤติตัวอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดอืดร้อน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้าน
จิต ให้สามารถพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง มเีมตตากรุณา อดทน มีสมาธิ อีกทั้งยงัมีความสดช่ืน 
เบิกบาน ด้านปัญญา ใหรู้้เข้าใจสิง่ต่างๆตามความเป็นจรงิ เห็นความเป็นไปของชีวิต สามารถท าจิตใจ
ให้เป็นอิสระ แก้ปญัหาด้วยปัญญาได้  ลักษณะของเนื้อหาในกิจกรรมควรมีลกัษณะยืดหยุ่นและเปิด
กว้าง ควรเปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาของกิจกรรม มีบรรยากาศแห่งความไว้ใจ
เป็นหลัก                 

การสร้างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมเพือ่สะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองควรมีเริ่มจากการสร้าง
ความไว้ใจ เพื่อให้เกิดความกล้าในการสะทอ้นเรื่องราวที่เปน็จริงของตนเอง ผ่านการพูดหรือการเขียน
ก็ได้ ควรมีประโยคหรือค าถามที่มลีักษณะปลายเปิดเพื่อชักจูงใหส้ามารถสะท้อนความคิดได้ดีข้ึน เช่น 
ฉันมีความรู้สึกอย่างไร สิง่ที่ฉันท า สิ่งที่ฉันรู้สกึสนุก 
   การสร้างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมเพือ่พัฒนาการรับรู้ทางความงามควรเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ควบคู่กับการพิจารณาผลงานศิลปะของลึกซึ้ง  เริ่มจากการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
แล้วจึงรวมกลุ่มการสร้างสรรค์ผลงาน พยายามมองใหเ้ห็นถึงความงามจากตัวเองก่อน น าไปสู่การเห็น
ความงามผู้อื่น ความงามของโลกและสรรพสิ่งต่างๆตามล าดับ  เลือกผลงานศิลปะที่ช่ืนชอบส่วนตัว
จากนั้นให้พจิารณาว่าเหตุใดจึงชอบ ไม่มีการตัดสินความงาม เพราะความงามเป็นเรื่องของปจัเจก
บุคคล ควรเน้นให้ได้พบความงามทีห่ลากหลายมากกว่าภาพวาด เน้นการพูดมากกว่าเขียน เพราะเด็ก
จะสะท้อนความจริงผ่านการพูดได้มากกว่าการเขียน 

รายละเอียดของกิจกรรม 
กิจกรรมจิตตศิลป์ควรเป็นกจิกรรมต่อเนื่อง ไม่ต่ ากว่า 7 ครั้ง และไม่ควรเกิน 10 ครั้ง ควรเริม่

จากกจิกรรมท าความรู้จกั สร้างบรรยากาศที่ไว้ใจและเป็นกนัเองกอ่น แล้วจึงตามด้วยกจิกรรม
ทบทวนตัวเอง กิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม และกิจกรรมทบทวนกระบวนการเรียนรู้ 
ตามล าดับ  เวลาในการท ากจิกรรมไม่ต่ ากว่า 100 นาที และไม่ควรเกิน 150 นาที มีจ านวนผู้เรียนไม่
เกิน 15 คน ก่อนการท ากิจกรรมครัง้แรก กระบวนกรกระบวนกรควรแบ่งเวลาประมาณ 20 นาที เพื่อ
ปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพือ่อธิบายถึง
ความหมาย แนวคิดและวิธีการ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มีกระบวนการท าความรูจ้ักกันระหว่าง
ผู้เรียนกระบวนกร 



 

 

119 

ก่อนการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรมีกระบวนการ Check in ทุกครั้ง เพือ่เป็นการรวมจิต
รวมใจ เตรียมความพรอ้มก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบของการ Check in ควรมีความ
หลากหลาย เช่น การพูดคุยเรือ่งประจ าวัน การท ากจิกรรมนันทนาการ การนัง่และนอนสมาธิ เป็นต้น 
ควรหลีกเลี่ยงการท ากจิกรรมเดิมต่อเนื่อง ควรใช้เวลาส าหรบักระบวนการ Check in ประมาณ 5-7 
นาที การก าหนดรูปแบบของกระบวนการ Check in ควรจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกจิกรรม เช่น 
กิจกรรมแรก ทีส่มาชิกเพิ่งพบปะกันครั้งแรก รปูแบบของกระบวนการ Check in ควรจะเป็นการ
ละลายพฤติกรรมหรือการท าความรู้จักกัน เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและความถนัดของ
กระบวนกร 

หลงัการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรมกีระบวนการ Check out ทุกครั้ง เพือ่เป็นการ
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ว่าวันน้ีผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ลักษณะของการ Check out ควรมีความ
หลากหลาย เช่น การจดบันทึก การพูดและฟงัเพื่อนภายในกลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการท ากจิกรรมซ้ ากับ
การ Check out กรณีที่กจิกรรมจ าเป็นต้องใช้เวลามาก สามารถเลื่อนการ Check out ไปเป็นการ 
Check in ในครั้งต่อไป หรือสามารถให้ท าการ Check out ด้วยการจดบันทึกความรูส้ึกของตัวเอง
ผ่านสมุดบันทกึหรือสมุดบันทกึภาพ นอกเวลาท ากิจกรรม   

หลงัการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรมกีระบวนการสุนทรียสนทนาและหรือกระบวนการ
สะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพทุกครัง้ สามารถเลอืกได้อย่างใดอย่างหนึง่หรือท าทั้งทัง้สองอย่าง
ก็ได้ อาจจะใช้เป็นกระบวนการ Check Out ก็ได้  กระบวนการสุนทรียสนทนาเป็นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกจิกรรมที่ได้ท า กระบวนกรสามารถตั้งค าถามปลายเปิดในกระบวนการนี้
ได้ ควรเน้น“การฟังให้ได้ยิน” (deep listening) โดยพยายามไม่ใส่ใจว่า เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของ
ใคร เพียงแค่ก าหนดใจใหรู้้ได้ว่า เสียงที่ได้ยิน คือเสียงของสมาชิกในกลุ่มของเราคนหนึ่ง ทีป่รารถนา
จะใหเ้ราได้ยินได้ฟังแต่สิง่ดีๆเท่านั้น นอกจากนี้ จะต้องมีการเฝ้าสงัเกตอารมณ์และความรูส้ึกของ
ตนเองในขณะที่ได้ยินเสียงต่างๆทีผ่่านเข้ามากระทบ เสียงเหล่าน้ันอาจจะเป็นเสียงของตนเองที่พูดคุย
กับตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติก็ได้  ควรมีการรักษา “หลักการเปิด
พื้นที”่ โดยไม่ครอบครองการพูดคนเดียว หรือเป็นส่วนใหญ ่ทุกคนจะต้องมี โอกาสได้พูดอย่างเท่า
เทียมกันและต้องพูดแสดงความคิดเห็น โดยสามารถหยิบยกข้ึนมาพูดได้ทุกสิง่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
จัดบรรยากาศแหง่ความไว้ใจ เป็นกลัยาณมิตรและไม่มกีารตดัสิน กระบวนกรต้องสามารถดึงความ
จริงออกมาให้ได้ โดยต้องเน้นว่า ต้องการความจริงออกจากประโยคที่สะท้อนมากที่สุด ไม่มุง่หา
ข้อสรปุหรือข้อตกลงในเรื่องใดหรือสิง่หนึง่ ดังนั้นจะไมม่ีการตัดสินเรือ่งถูกหรือผิดในกระบวนการนี้  
เริ่มจากการลอ้มเป็นวงกลม ใหส้มาชิกทกุคนสามารถมองเหน็หน้าครบทุกคน กระบวนกรควรจะตั้ง
กติกาอย่างหลวมๆก่อนเริ่มกระบวนการ ประโยคทีก่ระบวนกรควรใช้ ต้องมีลกัษณะที่เปิดกว้าง จริงใจ 
หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ การตัดสิน การช้ีน าหรือเสนอแนะ สมาชิกในกระบวนการไม่ควรวิพากษ์
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ค าพูดหรือความคิดของใคร และต้องไม่ใช้ค าพูดว่า “ใช่ แตว่่า...” แต่ให้ใช้ค าพูดว่า “ใช่ และ....” 
ด ารงอยู่ในความเงียบคือการไตร่ตรองความคิดตนเองกลบัไปตั้งค าถามกับสมมติฐานของตนเอง และ
ไม่โต้แย้งหรือปกป้องสมมติฐานของตนเอง อีกทั้งไม่ควรน าสิง่ที่กล่าวในกระบวนการไปเผยแพร่อย่างมี
วัตถุประสงค์ในเชิงลบ หรือก่อเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและผูอ้ื่น ควรใช้เวลาในการสุนทรียสนทนา 
ประมาณ 20-25 นาที (ส าหรบักลุ่มประมาณ 12-15 คน) กรณีที่กิจกรรมขั้น Activity จ าเป็นต้องใช้
เวลามาก สามารถเลื่อนการ สุนทรียสนทนา ไปเป็นกจิกรรม Check in ในครั้งต่อไปได้  

กระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ เป็นการเช่ือมโยงระหว่างภาพและการใช้
ภาษา ผู้เรียนสามารถเขียนภาพ ตัวอักษร หรือสญัลกัษณ์อะไรก็ได้ที่แสดงความคิดออกมาได้ชัดเจน
ที่สุด  ซึ่งกระบวนการนี้จะสามารถสะท้อนการรบัรูป้ระสบการณ์ของตนเอง เพื่อการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบรรยายประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในระหว่างการเรียน
ทฤษฏีฝึกปฏิบัตหิรือแม้แต่เหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวัน การบันทึกการสะท้อนความคิดถือเป็นหลักฐาน
ที่แสดงถึงความสามารถของกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อีกทัง้ยังเป็นช่องทางหนึง่ที่
ท าให้กระบวนกรหรือผู้สอนรู้จกัและเข้าใจความคิดของผู้เรียนได้อีกด้วย ควรให้เวลาในการเขียน
สะท้อนความคิดประมาณ 20-25 นาที (ส าหรบักลุ่มประมาณ 12-15 คน) รูปแบบของสมุด
บันทึกภาพควรเหมาะกับการเขียนและการวาด มีขนาด รูปร่าง อย่างไรก็ได้ โดยกระบวนกรอาจจะ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สมุด กระดาษหรือใหผู้้เรียนเตรียมก็ได้ ประเด็นในการสะทอ้นความคิด ควรมี
ความเปิดกว้างและสอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม กระบวนกรสามารถใช้ประโยคค าถาม
ปลายเปิด เพื่อจุดประเด็นได้ ควรเริ่มจากการบรรยายสิ่งที่ได้ท า จากนั้นส ารวจสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรค สิ่งที่
ท าได้ดี สิ่งที่เรียนรู้ และสิง่ทีจ่ะแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งตอ่ไป  ตัวอย่างเช่น “สิ่งที่ฉันท าในวันน้ีคือ...” 
“อุปสรรคส าหรบัวันน้ีคือ.....” กระบวนกรสามารถเลอืกเปิดประเด็นเพือ่สะท้อนการรบัรูเ้ชิงสุนทรีย์
ของผู้เรียนได้จากการตัง้ค าถามปลายเปิด เช่น “คิดว่าภาพวาดหรือผลงานช้ินน้ีนี้เกี่ยวกบัอะไร...” “มี
ความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพน้ี...” 

หลักการใช้กระบวนการ Check out ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาหรือกระบวนการ
สะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ ควรพจิารณาจากลักษณะของกิจกรรม หากเป็นกจิกรรมทีเ่น้น
การสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก ควรเลือกกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ 
เพื่อแบง่พื้นทีส่่วนตัวทบทวนตัวเองก่อนจบกจิกรรม  เช่น กิจกรรมศลิปะสาธารณะ เน้นการท างาน
เป็นกลุ่ม ควรเลือกใช้กระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ หากเป็นกจิกรรมที่เน้นการ
ทบทวนตัวเอง ควรเลือกกระบวนการสุนทรียสนทนา เช่น กจิกรรมมองเขามองเรา เพื่อใหผู้้เรียนได้
พินิจถึงลักษณะที่เป็นแก่นแท้ของตัวตน ควรใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา เป็นต้น ทั้งนีส้ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของกระบวนกร 
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บรรยากาศและสถานที่ในการจัดกจิกรรม ควรเป็นบรรยากาศที่สบาย เปิดกว้าง เอื้อหนุน
และไว้ใจซึ่งกันและกัน โดยกระบวนกรสามารถสร้างบรรยากาศได้ด้วยการเปิดเพลงท านองผ่อนคลาย 
ไม่ควรมีเนื้อร้อง มจีังหวะปานกลางหรือจังหวะที่มอีัตราความเร็วใกล้เคียงกับอัตราการเต้นของหัวใจ
ในภาวะปกติ ท านองสดช่ืนแจ่มใส ท านองละมุนละไม หรือท านองสงบไมเ่ศร้าจนเกินไป มีเสียงดัง
ประมาณ 50-60 เดซิเบล เสียงดนตรีในบทเพลงควรมเีสียงกังวาน ไพเราะ เช่น ขิม กีตาร์ เป็นเครื่อง
ดนตรีที่มเีสียงกังวาน วิธีการเล่นต่างกัน ขิมใช้ตี ส่วนกีตาร์ใช้ดีด การเล่นขิมจะช่วยท าให้เกิดสมาธิ 
เมื่อบรรเลงเพลงที่ไพเราะ ด้วยจังหวะที่ช้า จะท าให้เกิดความสงบผอ่นคลาย ส่วนกีตาร์ช่วยท าให้เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น หรือเลือกใช้บทเพลงที่บันทึกเสียง
ธรรมชาติ เช่น เสียงน้ าไหล เสียงลมพัดเบาๆ เป็นต้น ทัง้นี้กระบวนกรสามารถเลือกสร้างบรรยากาศ
ได้ตามความเหมาะสมและความสะดวก มีพื้นที่ให้มเีวลาใครค่รวญตามล าพงัและการใช้เวลาอยู่
ร่วมกับผู้อื่น  

สถานที่ที่ใช้ท ากจิกรรมควรเป็นห้องเปิดโลง่ ขนาดกลาง อากาศถ่ายเท อาจจะเป็นห้องกึ่ง
ทางการ และสามารถสร้างความเงียบได้ ใช้แผ่นรองนั่งส าหรับนั่งพื้นเป็นวงกลมแทนโต๊ะหรอืเก้าอี้ 
ส าหรับบางกจิกรรมที่ต้องนอน อาจจะใช้เสื่อหรอืผ้าปูเล็กก็ได้ ซึ่งกระบวนกรสามารถให้ผูเ้รียนเตรียม
มาได้ ทั้งนี้กระบวนกรสามารถเลอืกสถานที่ได้ตามความสะดวก  

กิจกรรมด้านกายภาวนา เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมการพฒันากายและการพัฒนาความสมัพันธ์
กับสิง่แวดล้อมทางกาย ผูเ้ช่ียวชาญยกตัวอย่างกจิกรรมด้านภายภาวนา เช่น กิจกรรมการนวดแผน
ไทย โดยผู้เรียนไดเ้รียนรู้การนวดไทยข้ันพื้นฐาน ดูแลและใสใ่จผู้อื่นด้วยความรัก มจีิตใจที่แน่วแน่และ
มีสมาธิ กิจกรรมร ามวยจีน เป็นกิจกรรมทีส่ามารถจัดได้ทุกวัน ในช่วงเช้า โดยเริ่มจากการเตรียม
ร่างกายใหอ้บอุ่น ยืดเส้นสายตามส่วนต่างๆ ฝีกการเดินและสังเกตลมหายใจ  

กิจกรรมด้านศีลภาวนา เป็นกิจกรรมทีพ่ัฒนาความสมัพันธ์ทางสังคม สร้างพฤติกรรมที่ดีงาม 
ช่วยเหลือเกื้อกลู สร้างสรรค์สงัคมและส่งเสริมสันติสุข ผู้เช่ียวชาญยกตัวอย่างกิจกรรมด้านศีลภาวนา 
เช่น กิจกรรมมองเขามองเรา เพื่อใหผู้้เรียนได้ทบทวนตนเอง ถึงลักษณะที่เป็นแก่นแท้ของตัวตน จุดที่
น่าภาคภูมิใจ และประเด็นที่ท้าทายของตนเอง และได้เปรียบเทียบมุมมองของตนเองและผู้อื่น 
กิจกรรมศลิปะสาธารณะ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การท าตุง ซึ่งเป็นงานศิลปะสาธารณะพื้นบ้านของชาวเหนือ 
ซึ่งต้องใช้ความประณีตและมีแบบแผน เรียนรู้การท างานเปน็กลุ่ม การแบ่งงาน และเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลงานโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ 

กิจกรรมด้านจิตภาวนา เป็นกิจกรรมทีพ่ัฒนาคุณภาพของจติด้วยคุณธรรม ผู้เช่ียวชาญ
ยกตัวอย่างกิจกรรมด้านจิตภาวนา เช่นกิจกรรมการเขียนรปูแบบสมัผสั เป็นการฝึกวาดภาพโดยไม่
มองกระดาษและไม่ยกดินสอ แต่ให้ใจจดจ่ออยู่กบัสิง่ที่วาด ใช้สายตาสัมผัสตามรูปทรงของแบบด้วยใจ
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ที่มีสมาธิ กิจกรรมระบายสรีะบายอารมณ์ เพือ่ฝึกการแสดงออกของอารมณ์อย่างรวดเร็ว ใน 20 
วินาที ผู้เรียนแตล่ะคนจะไดส้ะท้อนอารมณ์อย่างหลากหลาย 

กิจกรรมด้านปัญญาภาวนา เป็นกิจกรรมที่พฒันาปญัญาให้รูจ้ัดคิด พิจารณา วินิจฉัย 
แก้ปัญหาด้วยการเข้าใจเหตผุล ผู้เช่ียวชาญยกตัวอย่างกจิกรรมด้านปญัญาภาวนา เช่น กิจกรรมการ
คิดอย่างใคร่ครวญ เป็นการฝึกให้ผูเ้ข้าร่วมหัดคิดและบรรยายตามที่เห็นจริงอยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องปรงุ
แต่ง มองถึงความเช่ือมโยงของสรรพสิ่ง และคุณค่าของสิ่งตา่งๆ รวมทัง้ฝกึการสื่อสารระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มอกีด้วย 

ผู้เช่ียวชาญ เห็นด้วยกับกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 
16-18 ปี จ านวน 7 กิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนส าหรบังานวิจัย สรปุได้ดังนี้ 
 กิจกรรมส ารวจสมดุล ช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจสมดุลของร่างกายกับสภาพแวดล้อม เริม่จากการ
เปิดพื้นทีเ่กี่ยวกบัภาวะสมดลุของร่างกายทีส่่งผลต่อจิตใจ และจิตใจทีส่่งผลต่อร่างกาย ช่วยให้ได้
เรียนรู้วิธีค้นหาความสมดุลของผูอ้ื่น นอกจากนั้นยงัท าให้ผูเ้รียนเข้าใจในความสมดุลที่ปรากฏใน
ผลงานศิลปะผ่านกจิกรรมนี้ ใช้เวลาในการท ากิจกรรม ประมาณ 65 นาที สถานที่ในการท ากิจกรรม
ควรเป็นหอ้งเปิดโล่งหรือสวนย่อมขนาดเล็ก ควรเลือกกระบวนการ Check in ผ่านการท าสมาธิและ
แนะน าตัวเอง และ Check out ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา  

กิจกรรมพินิจอารมณผ์่านสี เพือ่ใหเรียนรแูละเกิดความตระหนักตอรูปแบบการแสดงความรู
สึกของตนเองผานการวาดภาพระบายสี และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนคนอื่นๆ เรื่องรปูแบบแผน
ความรูสึกของตนเอง อีกทั้งยงัมีการวิเคราะหองคประกอบของสทีี่ปรากฏในผลงานศิลปะ ใช้เวลาใน
การท ากจิกรรม ประมาณ 50 นาที สถานที่ในการท ากจิกรรมควรเป็นห้องเปิดโลง่ ควรเลือก
กระบวนการ Check in ผ่านการท าสมาธิพร้อมกับเปิดเพลงท านองผอ่นคลาย และ Check out ผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ  

กิจกรรมหน้าทีเ่พื่อสาธารณะ เพื่อใหเกิดความเขาใจมโนทัศนเรื่องศิลปะสาธารณะ  และฝ
กสังเกตจิตใจของตนเองระหวางท างานศิลปะ ใช้เวลาในการท ากิจกรรม ประมาณ 70 นาที สถานที่ใน
การท ากจิกรรมควรเป็นห้องเปิดโลง่ ควรเลอืกกระบวนการ Check in ผ่านการสนทนาเกี่ยวกบั
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันและ Check out ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ  

กิจกรรมศลิปะสร้างปฏิสัมพันธ์ เพือ่สรางบรรยากาศของการถอยที ถอยอาศัยพึ่งพาระหวาง
กัน เพื่อสรางประสบการณทางสุนทรียะผานการสรางสรรคงานศิลปะ เพือ่ใหเกิดความเขาใจมโนทัศน
เรื่องศิลปะสาธารณะและฝกสังเกตจิตใจของตนเอง  ระหวางท างานศิลปะ อีกทั้งยังได้เรียนรสูื่อสาร
สัมพันธกันในฐานะผใูหและผรูับ ใช้เวลาในการท ากิจกรรม ประมาณ 75 นาที สถานที่ในการท า
กิจกรรมควรเป็นห้องเปิดโลง่ ควรเลอืกกระบวนการ Check in ผ่านการนอนสมาธิ (Body Scan) พร
อมกับการเปดบทเพลงท านองผอนคลายและ Check out ผา่นกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุด 
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กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ผลงาน เปนกิจกรรมตอเนื่องกจิกรรมศิลปะสร้างปฏิสัมพันธ์ โดยให
พิจารณา “สาร” ที่หนากากสื่อออกมา  หนากากจึงเปนเสมอืนภาพฉาย“ภาวะ”ของตัวตนออกมา 
กิจกรรมนีจ้ะชวยใหผู้เรียนได เฝามองอารมณของตนเองผานหนากาก เพื่อใหไดรับประสบการณและ
ความเขาใจเกี่ยวกบัการใชหนากาก เปนเครื่องมือในทบทวนภาวะความรูสึกนึกคิดของตนเองและ
พัฒนาตนเองต่อไป ใช้เวลาในการท ากจิกรรม ประมาณ 100 นาที สถานที่ในการท ากจิกรรมควรเป็น
ห้องเปิดโล่ง กระบวนกรควรเตรียมอปุกรณ์ส าหรับการจัดแสดงผลงานจากกิจกรรมศิลปะสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ เช่น ขึงเชือกเพื่อเตรียมแขวนผลงานภายในห้อง เป็นต้น ควรเลือกกระบวนการ Check 
in ผ่านการท าสมาธิพรอมกับการเปดบทเพลงท านองผอนคลายและ Check out ผ่านกระบวนการ
สะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ  

กิจกรรมประสบการณ์สะทอ้นความรูส้ึก เปนการสรางประสบการทางสุนทรียะ ผานการวิ
เคราะหผลงานศิลปะที่ตัวเองเลือก เพื่อสังเกตลกัษณะภายในตนเอง ใช้เวลาในการท ากจิกรรม 
ประมาณ 65 นาที สถานที่ในการท ากจิกรรมควรเป็นห้องเปดิโล่ง ภายในห้องกระบวนกรควรจัด
แสดงผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายประเภทเช่น ภาพนามธรรม ภาพเหมือนจรงิ ภาพกึ่ง
นามธรรม เป็นต้น โดยจัดใหก้ระจายใหท้ั่วห้อง  จ านวนประเภทละ 10 ช้ิน (ส าหรบักลุ่มประมาณ 
12-15 คน)  ควรเลือกกระบวนการ Check in ผ่านการท าสมาธิพรอมกับการเปดบทเพลงท านอง    
ผอนคลายและ Check out ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา     

กิจกรรมระลึกอารมณส์ุนทรีย์ เปนการทบทวนและสรปุการเรียนรู้ทัง้หมด มองแนวทางแก้ไข
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป อีกทัง้ยังส่งเสริมการสรางประสบการณ์ทางสุนทรียะ ผานการวิ
เคราะหผลงานศิลปะของตัวเองและสมาชิก ใช้เวลาในการท ากิจกรรม ประมาณ 70 นาที สถานที่ใน
การท ากจิกรรมควรเป็นห้องเปิดโลง่ กระบวนกรควรจัดแสดงผลงานจากกจิกรรมศลิปะทั้ง 6 กิจกรรม
โดยจัดให้กระจายให้ทั่วหอ้ง  ควรเลอืกกระบวนการ Check in ผ่านการนอนสมาธิ (Body Scan)   
พรอมกับการเปดบทเพลงท านองผอนคลายและ Check out ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิดผ่าน
สมุดบันทึกภาพ  

 กระบวนกรในการจัดกิจกรรม 
ลักษณะของกระบวนกร ควรมีความเข้าใจเรื่องการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

เข้าใจเรื่องพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน คือพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
ศิลปะ มีความช านาญในการจัดประสบการณ์ทางสุนทรียะ สามารถการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กิจกรรมและการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะมากกว่า 5 ปีข้ึนไป  มีความเข้าใจในปรัชญาพื้นฐาน
ของกระบวนการ คือความเช่ือมั่นในมนุษย์ ว่ามีศักยภาพสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และกระบวนทัศน์องค์รวม คือปฏิบัติต่อทุกสิ่งอย่างไม่แยก
ส่วน มนุษย์และสิ่งต่างๆเป็นองค์รวม และสามารถน าปรัชญาพื้นฐานมาจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ อีก
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ทั้งยังควรมีความเข้าใจความสมดุลในความแตกต่าง สามารถแยะแยะกิจกรรมเพื่อสร้างสมดุล ตาม
หลักภาวนา 4 ได้ อีกทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมที่มีความสมดุลระหว่างพื้นที่ปลอดภัยกับพื้นที่เสี่ยง
เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้ากระท าบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากชีวิตประจ าวันทั่วไป เกิดความสมดุล
ระหว่าง การเคลื่อนเข้า-ออกจากศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง มีความเปิดกว้าง เปิดรับต่อการ
เรียนรู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอ สามารถแสดงพลังในการเอื้อ
หนุน ศักยภาพภายในของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าถึงใจ คือมีความรัก ความเมตตา และ
ความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง เข้าใจตนเองและผู้เรียน นอกจากนั้นยังควรมีความสงบ มั่นคงภายในจิตใจ 
และมีสติรู้ตัวอีกด้วย 

การประเมินผลกิจกรรม 
 การประเมินผลกจิกรรม ควรแบง่เป็นสองส่วน คือ การประเมินตนเองในฐานะกระบวนกร
และการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การประเมินตนเองในฐานะกระบวนกร คือประเมินตัวเองจากกระบวนกร ว่าตนเองมีจุดออ่น
และจุดแข็งในการจัดกิจกรรมส่วนใดบ้าง เช่น การจัดสถานที่ การจัดบรรยากาศของความรกัและ
ความเมตตา ความต่อเนื่อง เป็นต้น เมื่อท าการประเมินอย่างต่อเนื่อง กระบวนกรอาจจะตั้งค าถาม
เพื่อสบืค้นแนวทางการแก้ปญัหาและแนวทางการพฒันากิจกรรมต่อไป การประเมินตนเองท า
หลากหลายแบบผ่านการใช้แบบประเมินหรือการเขียนสมุดบันทึกหลงัการจัดกจิกรรม   
 การประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรท าควบคู่กับการประเมินการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนกบั
ผู้เรียน ส่วนหนึ่งอาจท าได้โดยการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งส าคัญทีสุ่ด 
คือการประเมินตนเองของผู้เรียน เนื่องจากกิจกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนภายใน ผู้เรียน
สามารถตัดสินได้ดีที่สุดว่าได้เรียนรูห้รือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลอย่างไร
กับตัวเอง สามารถประเมินได้จากการสัมภาษณ์เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล นอกจากนั้นกระบวนกร
ยังมีโอกาสทีจ่ะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกบัผูเ้รยีนได้จากการรับฟังเรื่องราวและประสบการณ์
ตรงผ่านกระบวนสุนทรียสนทนา กระบวนกรสามารถตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นการถ่ายทอดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์และผู้สอนศิลปะในโรงเรียนทางเลอืก
เห็นด้วยกับการใช้ค าถามเพื่อสะท้อนความคิด เช่น “สิ่งที่ฉนัได้ท าวันน้ี  คือ....” “สิ่งที่ฉันท าแล้วรูส้ึก
สนุกคือ.....”เป็นต้น โดยกระบวนกรอาจะท าการบันทึกเสียงและประเมินอื่นๆประกอบด้วย ควรสรุป
ข้อมูลออกเป็นสองส่วน ส่วนทีห่นึ่งคือ การสรุปประเด็นทีผู่้เรียนสะท้อนออกมาในทันททีี่จบ
กระบวนการ ซึ่งกระบวนกรจ าเป็นต้องทักษะในการฟังอย่างลึกซึง้และจดประเด็นส าคัญ หลีกเลี่ยง
การสรุปประเด็นแบบตัดสินหรอืตีความ ส่วนที่สองคือ การสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการบันทกึเสียง
ภายหลังจากกจิกรรมทั้งหมด อีกทัง้ยังสามารถประเมินการเรียนรู้ได้จากการสะทอ้นความคิดผ่านสมุด
บันทึกภาพ ซึ่งมีลกัษณะเปิดกว้างและยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเขียนบรรยาย บทกวี วาดภาพหรือ
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สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆได้  โดยกระบวนกรควรอ่านและตีความภาษาและภาพที่ปรากฏ 
อย่างเป็นกลาง หลกีเลี่ยงการให้คะแนน เปรียบเทียบหรือจดัล าดับ ข้อมูลที่ปรากฏในสมุดบันทกึภาพ
ควรเป็นความลบัระหว่างกระบวนกรและผูเ้รียน กระบวนกรสามารถตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้น
การเขียนสะท้อนความคิดและประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนได้ เช่น “ภาพวาดที่เห็นเกี่ยวกับ
อะไร...” เป็นต้น  

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การน ากิจกรรมจิตตศิลป์ไปใช้ในแหลง่การเรียนรู้อื่นๆ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า เมื่อผู้เรียน
ได้ท ากิจกรรมจิตตศิลป์แล้ว จะมีทักษะในการสร้างสรรค์และการวิเคราะหผ์ลงานศิลปะ และมี
ความสามารถในการสะท้อนความคิด สามารถประยกุต์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตัวเอง 
อีกทั้งยงัสามารถพฒันาการเรียนรู้ได้ผ่านการชมผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์และสื่อทางศิลปะอื่นๆ 
 

ตอนท่ี 2    ผลการทดสอบกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียน
อายุ 16-18 ปี มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นรายบคุคล 
ผู้เรียนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม ว่าสามารถเป็นแนวทางในการ 

สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะได้ ได้มีโอกาสวิเคราะหผ์ลงานศิลปะ และรับรู้ความงามในผลงาน
ศิลปะได้ สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในและภายนอกได้ มีความสามารถในการสะท้อน
ความคิดเกี่ยวตนเอง และผลงานศิลปะมากข้ึน  

ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมยอ่ยควรจะมีความต่อเนื่อง ประมาณ 5-7 ครั้ง เวลาในการท ากจิกรรม
ประมาณ 90-120 นาที การ Check in ผ่านกระบวนการนั่งและนอนสมาธิพร้อมกับฟังเพลงท านอง
ผ่อนคลาย ท าใหรู้ส้ึกปล่อยวาง เห็นจุดยืนของตนเอง และรวมจิตรวมใจของตัวเองก่อนการท า
กิจกรรม การ Check out ผ่านการเขียนสะท้อนความคิดด้วยสมุดบันทกึภาพ  ท าให้เห็นภาพรวม
ของตัวเอง เห็นพัฒนาการของตัวเองได้ดีข้ึน การ Check out ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา ท าให้
เรียนรู้บทบาทของตัวเองและเพื่อน รู้จกัและใกล้ชิดเพือ่นมากขึ้น ได้เข้าใจความสมดุลของร่างกาย 
และจิตใจ ก าหนดท่าทาง ให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กบัความคิด สามารถรบัรู้มโนทัศน์เรื่องศิลปะสาธารณะ 
เข้าใจหน้าที่ บทบาทและจุดยืนของตัวเองต่อสังคมได้ ได้สื่อสารภายในกลุม่ ได้วิเคราะหเ์นื้อหา การ
แสดงออกและเทคนิคของผลงานศิลปะ อีกทั้งยงัได้ค้นหาตัวตนของตัวเองผ่านการเลอืกและวิเคราะห์
ผลงาน  การได้ Check out ผ่านกระบวนการต่างๆ ผู้เรียนได้เสนอข้อคิดเห็นว่า เป็นเหมอืนการ
ทบทวนประสบการณ์ของตนเอง ได้เช่ือมโยงกระบวนการทัง้หมด ในเรื่องของกระบวนกรในการจัด
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กิจกรรม ผู้เรียนเห็นว่า การเข้าใจพัฒนาการด้านอารมณ์ของผู้เรียนส าคัญทีสุ่ด รองลงมาคือ
พัฒนาการด้านสติปญัญา และท้ายสุดพฒันาการด้านศิลปะ  

กระบวนกรควรจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ ให้สบายและเอื้อต่อการท ากิจกรรมมากทีสุ่ด 
อีกทั้งยงัควรมีความเมตตาและใจเย็น ส าหรบัการประเมินผลกิจกรรม ผูเ้รียนเห็นด้วยกบัการเขียน
สะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ เพราะได้บันทึกเรื่องราวการท ากจิกรรม สามารถทบทวนและ
ระลกึตนเองได้จากการอ่านสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด นอกจากนี้ ผูเ้รียนยังให้ความเห็น
เกี่ยวกับการน ากจิกรรมไปใช้ในแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า สามารถน ากิจกรรมบางส่วน เช่น การ
นั่งสมาธิ การจดบันทึก ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2.2 ผลการสะท้อนความคิดจากกระบวนการจดบนัทึกผ่านสมุดบันทึกภาพ 
กระบวนการจดบันทึกผ่านสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด มีจุดประสงค์เพื่อให้ 

ผู้เรียนสะท้อนความคิด เกี่ยวกับการรับรู้ประสบการณ์การท ากิจกรรมและการรบัรูป้ระสบการณ์ทาง
สุนทรียะ สามารถสรุป ได้ดังนี ้

2.2.1 ผลการสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัการรับรู้ประสบการณ์การท ากจิกรรม จาก 
การตั้งค าถาม 6 ค าถาม ตามวงจรการสะท้อนความคิด พบว่า ผู้เรียนสามารถบรรยาย ทบทวน และ
สะท้อนสิ่งที่ได้ท าได้  ระบุความรูส้ึกและการรับรู้ต่อกจิกรรม สามารถวิเคราะห์กจิกรรม และประเมิน
กิจกรรมในทางที่ดีและไม่ดี  สรปุความคิดรวบยอดจากการวิเคราะหก์ิจกรรม อีกทัง้ยังสามารถ
วางแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่อไปได ้

2.2.2  ผลการสะทอ้นความคิดเกี่ยวกับการรบัรูเ้ชิงสุนทรีย์ จากการตัง้ค าถาม  
เพื่อวัดระดบัประสบการณ์ทางสุนทรียะ พบว่า หลงัท ากจิกรรมผูเ้รียนทุกคนมรีะดับประสบการณ์ทาง
สุนทรียะสงูข้ึน มีพัฒนาการสงูข้ึนมากที่สุด 2 ข้ัน (ร้อยละ 78.54) และ 1 ข้ัน (ร้อยละ 21.42) 
ตามล าดับ มีพฒันาการสงูสุดในข้ันความเป็นตัวของตัวเอง รองลงมาคือ ข้ันแบบอย่างและรูปแบบ 
   
อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยมปีระเด็นอภิปราย ดังนี ้

จุดประสงค์ของกิจกรรม  
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมจิตตศิลป์สามารถเป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะผ่านการเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในจิตใจและประสบการณ์ภายนอก สอดคล้องกับสถาบัน
อาศรมศิลป์ (2551) ที่กล่าวว่ากิจกรรมจิตตศิลปจ์ะเป็นกระจกสอ่งสะท้อนและเป็นสะพานเช่ือมโยง
ภาวะภายในหรือภาวะจิตไร้ส านึก สู่การรับรู้ในระดบัจิตส านึกของผูส้ร้างสรรค์ผลงาน ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัตนเองและผลงานศิลปะได้อย่างเป็นกลาง เกิดการ
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ยอมรบัในคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น น าไปสู่การรบัรู้ความงามทางศิลปะได้ดี โดยมีความแตกต่างกบั
กิจกรรมทางศิลปะแบบอื่นๆ คือ เป็นการผสมผสานระหว่างการใคร่ครวญภายใน การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะและการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานศิลปะ สอดคล้องกบัสถาบันอาศรมศลิป์ (2551) 
ที่จัดโครงการอบรมด้านจิตตศิลปท์ี่ว่า กิจกรรมจิตตศิลป์มสีว่นช่วยให้เรียนรู้ความหมายของศิลปะที่
กินความกว้างขวางและลกึซึ้งในเชิงนามธรรม ได้แก่ ความคิด วิธีการมองโลก การให้คุณค่าและ
ความหมายของศิลปะ อีกทัง้ยังมีส่วนช่วยในการพฒันาประสบการณ์ส่วนตัวและการสะท้อนความคิด 
สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืที่น าไปสู่ความเข้าใจในตนเองและความสัมพันธ์ที่มีตอ่ผู้อื่นและสิ่งรอบตัว 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับปัญญา จิตใจและพฤติกรรมตามมา   

นอกจากนั้นกิจกรรมจิตตศิลป์ยังช่วยใหผู้้เรียนสามารถสะทอ้นความคิดได้ ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนสามารถบรรยาย ทบทวน และสะท้อนสิ่งที่ได้ท าได้  ระบุความรู้สึกและการรบัรู้ต่อกิจกรรม 
สามารถวิเคราะหก์ิจกรรม และประเมินกจิกรรมในทางที่ดีและไม่ดี  สรปุความคิดรวบยอดจากการ
วิเคราะห์กจิกรรม อีกทั้งยงัสามารถวางแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่อไปได้ ซึ่งความสามารถในการ
สะท้อนความคิดดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของตนเอง สอดคล้องกับ 
ขนบพร แสงวณิช (2558  )ที่ว่า การสะท้อนความคิดจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกั
และเข้าใจตนเองได้เป็นอย่างดี การสะท้อนความคิดจะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและการรับรู้คุณค่าทาง
ศิลปะทีเ่กิดข้ึนจากการท ากิจกรรม ดังที่ พรีะพงษ์ กุลพิศาล (2546) กล่าวว่า การพัฒนาคุณค่าทาง
ศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราและสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา การตอบสนองสิ่งต่างๆ รอบๆตัวเรา 
พัฒนาข้ึนได้ด้วยทัศนคติและประสบการณ์ที่มีต่อรูปแบบใหม่ๆ 

กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะมีกรอบเนื้อหาคือการประยุกต์ระหว่าง

หลักภาวนา 4 และการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะอย่างเป็นองค์รวม ตามแนวคิดจิตตปญัญา
ศึกษา สอดคล้องกบัธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข (2552) ที่กล่าวถึงหลักการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้แนวจิตตปัญญาว่า สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุมสมัมนา การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว กิจกรรมค่ายอาสา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้
บรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างกัน มรีูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิมแล้ว ยังเกื้อหนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในมิติทีล่ึกซึ้งยิ่งขึ้น ทัง้ในแง่ความสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ การท าสิง่ใหมท่ี่ท้าทาย 
การยอมรับความแตกต่างหลากหลายและแบบแผนการใช้ชีวิตร่วมกัน เพราะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แนวจิตตปัญญามปีรัชญาพื้นฐาน คือ ความเช่ือมั่นในความเป็นมนุษย์และกระบวนทัศน์องค์
รวม ลักษณะของเนื้อหาในกิจกรรมควรมลีักษณะยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมสี่วน
ร่วมในการสร้างเนื้อหาของกจิกรรม มีบรรยากาศแห่งความไว้ใจเป็นหลัก  สอดคล้องกับข้อสรปุ
งานวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงหลายงานในต่างประเทศ (Eisen, 2001;Taylor, 
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1998,2007) ที่เน้นความส าคัญของความไว้วางใจ การเปิดกว้าง ความรู้สึกปลอดภัย ความจรงิใจ และ
การที่กระบวนกรต้องมีความเห็นอกเห็นใจและมีความห่วงใย  กรอบเนื้อหาในการจัดกจิกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียนอายุ 16-18 ปีนั้น ควรจะหลากหลายและยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีอารมณ์
แปรปรวนและเกิดความเครียดและเบื่อได้ง่าย  ดังที่ชมรมจติแพทย์เด็กและวัยรุ่นแหง่ประเทศไทย 
(2558) ได้กล่าวถึงลักษณะของกจิกรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นไว้ว่า กิจกรรมควรหลากหลาย ที่
เหมาะสม ท้าทาย สนุก เช่น วาดรูป ว่ายน้ า เล่นสกี เรียนเทนนิส ท าขนม เย็บผ้า เต้นร า ร าละคร 
เป็นต้น สลับไปมาเพือ่ไม่ให้เบื่อ ความสนุกหรอืมีเรื่องท้าทาย คาดเดาไม่ได้ล่วงหน้าจะเป็นหัวใจใน
การจัดกจิกรรมที่ดึงความสนใจวัยรุ่นได้นาน 

ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข (2552) ได้เสนอข้อค้นพบจากการสรปุประสบการณ์
และการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกระบวนการตามแนวคิดจิตตปญัญา พบว่า ปัจจัยทีส่่งผลให้แต่ละคนเกิด
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในแนวจิตตปัญญา คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแนวปฏิบัติ 
(Community of Practice) คือ การที่แต่ละคนมีโอกาสไดร้ว่มเรียนรู้ไปพร้อมกบัผูเ้ข้าร่วม
กระบวนการคนอื่นๆ ในลกัษณะของชุมชน  ซึ่งมีองค์ประกอบของการรบัฟังกันและกันอย่างลึกซึ้ง
จริงใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า การสร้างกรอบเนื้อหาของกจิกรรม ควรมีความสมดลุในเรือ่ง
การแบ่งลักษณะของกิจกรรมใหม้ีเวลาส าหรบัมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการใคร่ครวญตาม
ล าพัง และสอดคล้องกบั ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) ที่กล่าวว่าการมีสตเิป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานส าคัญ เพือ่การเปิดรับประสบการณ์ตรงในปจัจบุันขณะอย่างเต็มเปี่ยม ท าได้ด้วยการระลึก รู้
ถึงการด ารงอยู่ของกายและใจของตนเองด้วยใจอย่างใคร่ครวญ  ซึ่งมีเหมาะสมกบัแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ส าหรบัผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี ที่ต้องเน้นเรื่องการตระหนักรู้ในตนเองและการสร้างสมัพันธภาพที่
ดีกับผู้อื่น ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551) กล่าวถึงแนวทางการพฒันา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนว่า การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองคือการรู้ความถนัด เห็นจุดเด่นจุดด้อย
ของตัวเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการสรา้งสัมพันธภาพที่ดกีับผู้อื่น คือ รับรู้
ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การ
สื่อสารทีส่ร้างสมัพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมอืและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
      การสร้างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมเพือ่สะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองควรมีเริ่มจากการสร้าง
ความไว้ใจ เพื่อให้เกิดความกล้าในการสะทอ้นเรื่องราวที่เปน็จริงของตนเอง ผ่านการพูดหรือการเขียน
ก็ได้ ควรมีประโยคหรือค าถามที่มลีักษณะปลายเปิดเพื่อชักจูงใหส้ามารถสะท้อนความคิดได้ดีข้ึน เช่น 
ฉันมีความรู้สึกอย่างไร สิง่ที่ฉันท า สิ่งที่ฉันรู้สกึสนุก สอดคลอ้งกับสุริยะ วงศ์คงคาเทพ (2553) กล่าว
ว่า ค าถามถือเป็นกุญแจส าคัญทีจ่ะกระตุ้นใหผู้้เรียนได้คิดทบทวน ค้นคว้าหาค าตอบอย่างเป็นอิสระ 
ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดการอภิปรายทั้งในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ไดม้ากขึ้น Parsons (1987) กล่าวว่า การก าหนดทางความคิดในการ
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สอนสุนทรียภาพเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูช้มคือ การก าหนดหนทางของการสนทนา
เกี่ยวกับงานศิลปะ สร้างการตอบรับด้วยการแปลหมายและการตัดสินสินถึงเป้าหมายที่ได้ศึกษา 
สอดคล้องกบักรอบเนือ้หาของกิจกรรมทีพ่บในการวิจัยว่า กิจกรรมจิตตศิลป์ ต้องมีการสะท้อน
ความคิดผ่านการพูดหรือสนทนาเกี่ยวกับผลงานศิลปะด้วยการพิจารณาผลงานศิลปะของลึกซึ้ง   

รายละเอียดของกิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมจิตตศิลป์ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนกรควรมีการปรับพื้นฐานความ

เข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการต่างๆตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่ออธิบายถึงความหมาย แนวคิดและ
วิธีการ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มีกระบวนการท าความรู้จกักันระหว่างผู้เรียนกระบวนกร
สอดคล้องกบั สถาบันอาศรมศิลป์ (2551) ที่ได้กล่าวถึง ความส าคัญกบัช่วงเกริ่นน าเข้าสู่การอบรมว่า 
ควรมีก าหนดกตกิาการอยูร่่วมกันบางอย่าง โดยเฉพาะผู้ที่เพิง่เข้ามาใหม่ เพื่อทีจ่ะมีความเข้าใจ
พื้นฐานร่วมกันถึงสาเหตุและเป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการ ผลการวิจัยพบประเด็นเพิม่เตมิว่า 
ก่อนการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรมีกระบวนการ Check in ทุกครั้ง เพือ่เป็นการรวมจิตรวมใจ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกบั การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ (2552) ที่ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมข้ันแรก คือ กระบวนการ Check-in เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียน การถ่ายทอดความรู้ โดยการให้สติอยู่กบัตัวเอง และหลังการท า
กิจกรรมในแตล่ะครัง้ ควรมีกระบวนการ Check out ทุกครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง 
ว่าวันน้ีผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร สอดคล้องกบั สลักจิต ตรีรณโอภาส (2553) ที่ได้เสนอวิธีการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดจิตปัญญา ว่าควรมีขั้นคิดและใคร่ครวญ หมายถึง การนึก ไตร่ตรองอย่างเงียบ ๆ เพื่อท า
ความเข้าใจ วิเคราะหเ์หตุและผล อีกทัง้ยังควรมีกระบวนการสุนทรียสนทนาและหรือกระบวนการ
สะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพทุกครัง้ สามารถเลอืกได้อย่างใดอย่างหนึง่หรือท าทั้งทัง้สองอย่าง
ก็ได้ อาจจะใช้เป็นกระบวนการ Check Out ก็ได้  สอดคล้องกับ สลักจิต ตรีรณโอภาส (2553) ที่
กล่าวว่า การจัดกจิกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาน้ัน ควรมีขั้นการสะท้อนความคิดเป็นข้ัน
สุดท้าย หมายถึง การน าเสนอความคิด ตามสาระหรือประเด็นที่ผ่าน การคิดใคร่ครวญมาแล้ว เช่น 
ค าพูดสั้น ๆ วาทะธรรม การเขียนข้อความสั้น ๆ การเขียนเรียงความ การเขียน แผนผัง แผนภูมิ การ
วาดภาพ การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร เป็นต้น  

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ เป็นการเช่ือมโยง
ระหว่างภาพและการใช้ภาษา ผู้เรียนสามารถเขียนภาพ ตัวอักษร หรอืสญัลกัษณ์อะไรก็ได้ที่แสดง
ความคิดออกมาได้ชัดเจนทีสุ่ด  จะสามารถสะท้อนการรบัรูป้ระสบการณ์ของตนเองและส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ต่อไป สอดคล้องกับขนบพร แสงวณิช (2558  ) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการใช้สมุด
บันทึกภาพและการเขียนสะท้อนความคิด ว่าเป็นการส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์
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เกี่ยวกับตนเอง ค้นพบตนเองด้านความต้องการ ทัศนคติผ่านการสะท้อนความคิด ฝึกการส ารวจ 
ทดลอง พฒันาทักษะ ด้านการเขียน การวาดเส้น การร่างภาพ การปะติดภาพ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างที่หลากหลาย ส่งเสริมใหเ้กิดการบรูณาการความรู้ได้ นอกจากนั้นช่วยใหส้ะท้อนการรับรู้
ประสบการณ์ทางสุนทรียะได้  ทั้งนี้กระบวนกรสามารถตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นการสะท้อน
ความคิดและการรบัรู้ของผูเ้รียนได้ สอดคล้องกับ Koster (2001 ) ที่กล่าวถึงส่วนประกอบทีส่ าคัญใน
การเรียนการสอนเพื่อเน้นสุนทรียภาพ ว่า ครูควรใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งเป็นค าถามที่จะน าไปสู่ความคิดแบบเอกนัย เป็นกระบวนการทางสมองทีจ่ะคิดได้หลายแง่มมุ 
หลายทิศทาง และเป็นค าถามทีท่ าให้เดก็ใช้ความคิด ความรู้หรือการตัดสินใจ สามารถยกระดับ
ความคิดของเด็กใหสู้งข้ึน  
  กระบวนกรในการจัดกิจกรรม 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนกรในการจัดกิจกรรม ควรมีความรัก ความเมตตา และความ
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง มีความมั่นคงภายในจิตใจ มีสติรู้ตัว อีกทั้งยังต้องเข้าใจตนเองและผู้เรียนอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับไพฑูรย์ ลินลารัตน์และคณะ (2550) ซึ่งวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างและ
พัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย ที่ว่า การสร้าง
เสริมให้ครูเกิดพลังความรู้ ความคิด ความสามารถที่สอดคล้องกับแนวคิดไทย จะประกอบด้วย ความ
ศรัทธา เป็นการสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจอย่างมีเหตุผลถึงสิ่งที่ศึกษาไปว่ามีคุณค่า สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้จริง ก่อให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ฝึกการอบรมตนเองทั้ง กาย วาจา และใจ ความเป็น
กัลยาณมิตร หรือกัลยาณมิตตา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางที่
ถูกต้องให้ศิษย์ 

การประเมินผลกิจกรรม 
 การประเมินผลกจิกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้มีผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นหลายท่าน 
อาทิ  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2545) สรปุว่า จิตตปัญญาศึกษาไม่สามารถประเมินได้ด้วยวิธีวิทยา
แบบวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุที่มลีักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ คือ เป็นเรือ่งเฉพาะบุคคลที่สามารถรบัรู้ได้
ด้วยตนเองหรือสื่อสารระหว่างผู้ที่มปีระสบการณ์ด้วยกัน ไมส่ามารถใช้ความคิดตรึกตรองเชิงเหตุผล
ไปเข้าใจหรือพสิูจน์ด้วยการวัดค่าเชิงประจกัษ์ได้ การเกิดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น ไม่ได้มีลกัษณะที่
เป็นเส้นตรงที่คาดหมายผลลัพธ์ได้อย่างตายตัว และไม่ได้มีลกัษณะที่สามารถน าเอาความรู้ยอ่ยๆมา
อธิบายปรากฏการณ์ทีเ่ป็นองค์รวมของเหตปุัจจัยได้ ขณะที่สุมน อมรวิวิฒน์ (2544) กล่าวว่า การ
ประเมินการเรียนรู้ด้านใน เช่น จิตตปญัญาศึกษาน้ัน ต้องคดิค้นนวัตกรรมการวัดประเมินที่เหมาะสม 
ให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง โดยข้อมลูส าคัญมักไม่ได้เป็นเชิงปริมาณแต่เป็นเรือ่งของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโลกทัศน์ ซึ่งผู้ประเมินต้องใช้ใจเข้าไปท าความรู้จกักับผู้เรียนจึงจะสามารถวัดประเมิน
ได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยที่พบว่า การประเมินผลในกจิกรรมจิตตศิลป์ควรเป็นการ
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ประเมินผลตนเอง ทัง้ส่วนกระบวนกรและผูเ้รียน สามารถท าได้ด้วยการสะท้อนความคิดและสะท้อน
การรบัรูป้ระสบการณ์ ผ่านการสนทนาและการเขียนบันทกึ โดยที่การสนทนาและการเขียนบันทึก
ดังกล่าวกระบวนกรสามารถเลือกใช้ค าถามปลายเปิดในการสนทนาเพื่อกระตุ้นความคิดและการรบัรู้
ประสบการณ์ของผู้เรียนได ้สอดคลอ้งกบัสุชิน เพ็ชรกัษ์ (2544) ที่กล่าวถึงการสะท้อนความคิดใน
กระบวนการเรียนรูเ้พื่อสร้างสรรค์ด้วยปญัญาในประเทศไทย ว่า การสะท้อนความคิดเป็นวิถีที่น าไปสู่
การเพิม่พลังอ านาจในตัวผู้เรียน การฝึกใหผู้้เรียนคิดเกี่ยวกบักระบวนการคิดของตนเองเป็นการเพิ่ม
ความใส่ใจในการเรียนรู้ของตนเอง ซึง่นับเป็นพื้นฐานส าหรบัการสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆที่จ าเป็น
ต่อชีวิตได้ด้วยตัวของผู้เรียนเองไปตลอด  
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย เรือ่ง แนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี  ส าหรบัการท าวิจัยครั้งต่อไป สามารถสรปุได้ดังนี้ 

1. เพื่อความชัดเจนของผลการจัดกจิกรรม การวิจัยในครั้งตอ่ไป ควรน าแนวทางการจัด
กิจกรรมไปทดลองใช้ให้ครบทัง้ 7 ครั้ง และควรจัดการทดลองกับกลุม่เป้าหมาย 2 กลุม่ คือกลุ่มที่เข้า
ร่วมกิจกรรมจิตตศิลป์และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม แล้วน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิ
ในการจัดกจิกรรม 

2.  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียน การวิจัยครัง้ตอ่ไปควรค้นหาแนวทางการจัด
กิจกรรมจิตตศิลป์เพือ่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่เหมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รียนที่
หลากหลายช่วงวัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อ
สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี สามารถน าไปใช้ได้ดังนี้ 

1. การน าผลการวิจัยไปใช้ในห้องเรียนศิลปะ ครูศิลปะสามารถปรบัเปลี่ยนเวลาใหม้ีความ
เหมาะสมได้ และสามารถแบ่งจ านวนครั้งในการท ากจิกรรมได้ตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรม
ศิลปะสร้างปฏิสมัพันธ์ การท ากจิกรรมครั้งแรกอาจจะใหส้รา้งหน้ากาก ครัง้ทีส่องระบายสีพื้น และ
ครั้งสุดท้ายตกแต่งใหส้มบูรณ์ เป็นต้น ข้อควรระวังคือ ไม่ควรตัดกิจกรรม Check in และ Check out 
แต่สามารถลดเวลาให้เหมาะสมตามความสะดวก โดยมีเวลาประมาณ 2-5 นาที  

2. การเข้าร่วมกจิกรรม ควรรับสมัครผูเ้รียนจากความสมัครใจส่วนตัว เพราะกิจกรรมจิตต
ศิลป์ เป็นกิจกรรมทีผู่้เข้าร่วมต้องมีแรงผลักดันจากภายในตน ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจอย่างตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
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3. จ านวนของผู้เรียนมผีลตอ่การจัดกจิกรรมทั้งในแง่ของปจัเจกบุคคลและกลุ่ม หากผู้เข้ารับ
การอบรมมีจ านวนมากเกินไป อาจจะส่งผลต่อความรูส้ึกไว้วางใจและความพร้อมของแต่ละบุคคลที่จะ
เปิดตนเองสู่การเรียนรู้ได้ การแบง่กลุม่ขนาดเล็ก ประมาณ 2-5 คน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรูส้ึก
ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน แต่ขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัผูเ้รียนอื่นๆ การแบ่งกลุ่มขนาด
กลาง ประมาณ 6-10 คน จะช่วยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้สงูข้ึน เกิดการเรียนรู้ทีก่ว้างขวางขึ้น 
แต่การฟังเรื่องราวจากผูเ้รียนหลายคนอาจจะท าใหผู้้เรียนออ่นล้าและเบือ่หน่ายได้ ตามพัฒนาการ
ของผู้เรียนนั้น ไม่ควรแบ่งกลุม่ที่มจี านวนมากกว่า 10 คน เพราะจะสง่ผลต่อความไว้วางใจ ขาด
ความรู้สึกใกล้ชิดและท าให้ผูเ้รียนอ่อนล้าและเบื่อหน่าย เปน็ผลให้กิจกรรมขาดประสิทธิภาพ 

4. การแบ่งกลุ่มส่งผลต่อการจัดกจิกรรมและความรูส้ึกไว้วางใจของผู้เรียน ดังนั้นควรเลือก
วิธีการแบ่งกลุ่มทีห่ลากหลาย เช่น การแบง่กลุ่มแบบสุม่ตามการนับตัวเลข การแบง่ตามวันเกิด การ
แบ่งตามความคุ้นเคยหรืออาจจะใหผู้้เรียนเลือกเอง เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของกระบวนกร
และความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 

5. การสร้างบรรยากาศในห้อง หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยโดยเฉพาะการบรรยากาศ
เงียบ กระบวนกรสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปิดเพลงบรรเลง ท านองผอ่นคลายแทนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับ
ดุลยพินิจของกระบวนกรและความเหมาะสมในแต่ละกจิกรรม 

6. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในบางกิจกรรมทีม่ีขั้นตอนซบัซ้อน กระบวนกรจ าเป็นต้องเผื่อ
เวลาหรืออาจจะมีผู้ช่วยกระบวนกรเพือ่ช่วยจัดเตรียม 

7. การประเมินผลการรับรูผ้่านสมุดบันทึกภาพ กระบวนกรต้องอ่านและตีความสัญลักษณ์ให้
ละเอียด อย่างเป็นกลาง และระลกึเสมอว่าการเป็นการประเมินเพื่อการพฒันามากกว่าการตรวจสอบ 
ไม่ควรมุ่งเพื่อการให้คุณค่าต่อผลลัพธ์แต่ควรใส่ใจในการสังเกตกระบวนการทีก่ าลงัด าเนินอยู่ 

8. การเลอืกภาพจิตรกรรมในแตล่ะกจิกรรม ควรค านึงถึง 5 องค์ประกอบ (Koster, 2001) 
คือ 1) มีคุณสมบัติ ที่เป็นงานที่ไดร้ับการยอมรับโดยทั่วไป 2) มีความหลากหลายของสือ่และเทคนิค 
3) มีความหลากหลายของรปูแบบ เช่นวัฒนธรรมและศิลปิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเลอืกภาพที่
ผู้เรียนมีประสบการณ์ 4) เต็มไปด้วยความหมาย เพื่อใช้ในการตีความ 5) เป็นตัวแทนของภูมิหลังและ
วัฒนธรรมของไทย แสดงให้เห็นถึงความเป็นมรดกของชาติ และความเช่ือทีเ่ป็นคุณค่าในงานศิลปะ 

9. การประเมินตนเองของกระบวนกรและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องได้น้ัน กระบวนกรควรมีการบันทกึภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรมทุกครั้ง ดังนั้น
กระบวนกรควรใหเ้วลาในการเตรียมอปุกรณ์ก่อนการท ากจิกรรมหรือควรมผีู้ช่วยกระบวนกรเพื่อดูแล
การบันทึกภาพ 
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ภาคผนวก ก 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
กรอบแนวคิดการด าเนินการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคณุวุฒ ิ

การตรวจสอบเครื่องมอืในงานวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูนภัทรชีวิน 
นักวิจัยและวิทยากรแนวจิตตปญัญาศึกษา  ศูนย์วิจัยและพฒันานวัตกรรม

ด้านจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์         
จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน  สงวนผลไพโรจน์ 
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
3. อาจารย์ ดร. ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
 
กลุ่มผู้เชีย่วชาญการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
อาจารย์พเิศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ 

ประธานสาขาวิชาและอาจารยป์ระจ า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. อาจารยส์ุรพล ธรรมรม่ดี   
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพ สถาบันอาศรมศิลป์  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป ์

4. อาจารย์ธัญลักษณ์  ตรีรยาภิวัฒน ์
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเพลินพฒันา 

 
กลุ่มผู้เชีย่วชาญการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์  

5. อาจารยผ์่อง เซ่งกิ่ง 
ที่ปรกึษาอาวุโส โรงเรียนรุง่อรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ 
อาจารย์พเิศษ ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรุ่งอรุณ 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป ์

6. อาจารยส์ุริศรา  บัวนิล 
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรุ่งอรุณ 

7. อาจารย์วาทิต  อินทร 
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศึกษานารี 

8. อาจารย์ณภัทร  จารึกฐิต ิ
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
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กลุ่มผู้เชีย่วชาญการจัดการสอนศลิปะในโรงเรียนทางเลือก 

9. อาจารยป์ระทีป  มีสกุล 
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนปัญญาประทปี 

10. อาจารย์ภักดี  พันธ์ุเดช 
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสัตยาไส 

11. อาจารย์ธิติมา กิจเจริญ  
อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนดรุณสกิขาลัย 

12. อาจารย์อภิสิรี  จรลัชวนะเพท 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 
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ภาคผนวก  จ 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

มีดังนี ้
- แบบสมัภาษณ์ ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ  

- แบบสมัภาษณ์ ส าหรบัผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี  

- ชุดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี 

ประกอบด้วย 

- ค าช้ีแจง 

- บทบาทกระบวนกร 

- บทบาทผูเ้รียน 

- บรรยากาศและสถานที ่

- การประเมินผลกจิกรรม 

- แผนการจัดกจิกรรม 7 ครั้ง 

- คู่มือวิเคราะห์สมุดบันทึกภาพสะทอ้นความคิด 

 

 

 

 

 



 

 

144 

 

แบบสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและกิจกรรมจิตตศิลป์ และดา้นการจัดการสอนศิลปะในโรงเรียนทางเลือก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย)    แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์

ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 
(ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES  FOR CONTEMPLATIVE ART  
ACTIVITIES TO CREATE AESTHETIC EXPERIENCES  
OF STUDENTS AGE 16-18 YEARS OLD 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอติญา วงษ์วาท 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช 
วัตถุประสงค ์  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทาง
สุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16 -1 8 ป ี
 

 
ค าชี้แจง  1.  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
(Structured Interview)  

2.  แบบสัมภาษณ์นี้เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกับความ 
เหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 
16-18 ปี 

3.   แบบสมัภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตอนท่ี 1   
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 ข่ือ- นามสกลุ................................................................................................................ 

1.2 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง  
1.3 อายุ  ( ) ต่ ากว่า 30  ( ) 25-30 ( ) 31-40 ( ) 41-50 
   ( ) 51-60  ( ) 60 ข้ึนไป    
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1.4 วุฒิการศึกษา   ( ) ต่ ากว่าปริญญาตร ี ( )  ปริญญาตร ี
   ( ) ปริญญาโท  ( )  ปริญญาเอก  ( ) อื่นๆ........ 
1.5 ประสบการณ์การท างาน      ( )1-5 ปี    ( )6-10 ปี      ( ) 11-15 ปี    

 ( )15-20 ปี      ( )21-25 ปี     ( )25 ปีข้ึนไป   
1.6 อาชีพ ............................................................................................................................. ....  
1.7 สถานที่ท างาน ............................................................................................................ .......  
1.8 รายวิชาที่รับผิดชอบ..........................................................................................................  

ตอนท่ี 2   
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี  
 

ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอ 
แนะ 

จุดประสงค์ในการสรา้งกิจกรรม 
1 กิจกรรมจิตตศิลป์เป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะได้หรอืไม่  

 
2 กิจกรรมจิตตศิลป์ท าใหส้ามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานศิลปะได้

แตกต่างจากกจิกรรมอื่นหรือไม่ อย่างไร 
 
 

3 กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในและประสบการณ์
ภายนอก ที่สามารถน าไปสู่การเกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะได้หรือไม่ 
อย่างไร 

 
 

4 กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองและผลงานศิลปะไดห้รือไม่ อย่างไร 

 

5 
 

กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้ผูเ้รียนรับรู้ความงามทางศิลปะได้หรือไม่ อย่างไร  

กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรม  
6 เนื้อหาของกิจกรรมจิตตศิลป์ควรมีลกัษณะอย่างไร  

 
7 การสร้างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ

ตนเองควรมลีักษณะอย่างไร 
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ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอ 
แนะ 

8 เนื้อหาของกิจกรรมจิตตศิลป์ตามหลักภาวนา 4  มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

 
 

9 การสร้างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อพฒันาการรบัรู้ความงามทาง
ศิลปะควรมลีักษณะอย่างไร 

 
 

รายละเอียดของกิจกรรม  
10 กิจกรรมจิตตศิลป์ทีส่ร้างข้ึนโดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยจ านวน 7 ครั้ง มีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

11 กิจกรรมยอ่ยในแต่ละครั้งควรใช้เวลาที่ก าหนดให้ท ากจิกรรมครั้งละ 100 นาที 
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 

12 
 

กิจกรรมยอ่ยในแต่ครั้งจ าเป็นต้อง มีการ Check in ก่อนท ากิจกรรมหรือไม่ 
อย่างไร 

 

13 
 

กิจกรรมยอ่ยในแต่ครั้งจ าเป็นต้อง มีการ Check out หลงัท ากิจกรรมหรือไม่ 
อย่างไร 

 

14 
 

กิจกรรมยอ่ยในแต่ครั้งจ าเป็นต้องสะท้อนความคิดผ่านวิธีการสุนทรียสนทนา 
หลงัท ากจิกรรมหรอืไม่ อย่างไร 

 

15 
 

กิจกรรมยอ่ยในแต่ครั้งจ าเป็นต้องมกีารสะทอ้นความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ 
หลงัท ากจิกรรมหรอืไม่ อย่างไร 

 

16 การท ากจิกรรม ส ารวจสมดลุ จะช่วยใหผู้้เรียนเข้าใจสมดลุของร่างกายกับ
สภาพแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร 

 

17 การท ากจิกรรม พินิจอารมณ์ผ่านสี จะช่วยใหผู้้เรียนพิจารณาและรบัรู้มโนทัศน์
เรื่องศิลปะสาธารณะไดห้รือไม่ อย่างไร 

 

18 การท ากจิกรรม หน้าที่เพื่อสาธารณะ จะช่วยให้ผูเ้รียนได้พจิาณาจิตของตนเอง
และเรียนรู้แบบแผนความรู้สกึของตนเองผ่านการระบายสีน้ าได้หรือไม่ อย่างไร 

 

19 การท ากจิกรรม ศิลปะสร้างปฏิสมัพันธ์ จะช่วยให้ผูเ้รียนฝึกวิธีการสื่อสาร
สัมพันธ์ภายในกลุม่ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

20 การท ากจิกรรม พิพิธภัณฑ์ผลงาน จะช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์เนื้อหา 
ความหมายและคุณค่าในผลงานศิลปะได้หรือไม่ อย่างไร 

 

21 การท ากจิกรรรม ประสบการณ์สะท้อนความรูส้ึก จะช่วยใหผู้้เรียนเกิดความคิด  
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ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอ 
แนะ 

เช่ือมโยงภายในตนเองกบัผลงานศิลปะ ผ่านการวิเคราะหส์่วนต่างๆของผลงาน
ศิลปะได้หรือไม่ อย่างไร  

22 การท ากจิกรรม ระลกึอารมณ์สุนทรีย์ จะช่วยใหผู้้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์
ของตนเองผ่านการท ากจิกรรมต่างๆได้หรือไม่ อย่างไร 

 

กระบวนกรในการจัดกิจกรรม  
23 กระบวนกรมีความจ าเป็นต้องเข้าใจเรื่องพฒันาการของผู้เรยีนหรือไม่ อย่างไร  
24 กระบวนกรจ าเป็นต้องมีความช านาญในการจัดประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

มากกว่า 5 ปีหรือไม่ เพราะอะไร 
 

25 กระบวนกรจ าเป็นต้องมีความช านาญในการจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มากกว่า 5หรือไม่ เพราะอะไร 

 

26 กระบวนกรจ าเป็นต้องมีความช านาญในการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ 
มากกว่า 5 ปีหรือไม่ เพราะอะไร 

 

การประเมินผลกิจกรรม  
27 การประเมินผลกจิกรรมจิตตศิลป์ด้วยสมุดบันทึกภาพเหมาะสมกบัการฝึกให้

ผู้เรียนหัดสะท้อนความคิดของตนเองหรอืไม่ อย่างไร 
 

28 การประเมินผลกจิกรรมจิตตศิลป์ด้วยสมุดบันทึกภาพเหมาะสมกบัพัฒนาการ
ของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 

 

29 การประเมินผลกจิกรรมจิตตศิลป์สามารถวัดพัฒนาทางสุนทรียะได้จาก
ข้อความหรือรูปภาพทีป่รากฏในสมุดบันทึกภาพได้หรอืไม่ อย่างไร 

 

30 การประเมินผลกจิกรรมจิตตศิลป์สามารถวัดทักษะการสะทอ้นความคิดได้จาก
ข้อความหรือรูปภาพทีป่รากฏในสมุดบันทึกภาพได้หรอืไม่ อย่างไร 

 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
31 การเรียนรูก้ิจกรรมด้วยตนเองผ่านศิลปินหรือผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
 

32 
 

การเรียนรูก้ิจกรรมด้วยตนเองผ่านหนังสือหรือเอกสารทีเ่กี่ยวข้องมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 

33 
 

การเรียนรูก้ิจกรรมด้วยตนเองผ่านพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะมีความเหมาะสมหรือไม ่
อย่างไร 
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ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ( ประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในการสมัภาษณ์ ) 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้เรียนอายุ 16-18 ป ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย)    แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์

ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 
(ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES  FOR CONTEMPLATIVE ART 
ACTIVITIES TO CREATE AESTHETIC EXPERIENCES  
OF STUDENTS AGE 16-18 YEARS OLD 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอติญา วงษ์วาท 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช 
วัตถุประสงค ์  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทาง  

สุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16 -1 8 ป ี
 

 
ค าชี้แจง  1.  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 

(Structured Interview)  
2.  แบบสัมภาษณ์นี้เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 
3.   แบบสมัภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นของผูเ้รียนเกี่ยวกบัความเหมาะสมของแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี  
 

ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอแนะ 

จุดประสงค์ในการสรา้งกิจกรรม 
1 กิจกรรมจิตตศิลป์เป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะได้หรอืไม ่
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ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอแนะ 

2 กิจกรรมจิตตศิลป์ท าใหส้ามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน
ศิลปะได้แตกต่างจากกจิกรรมอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 
 

3 กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในและ
ประสบการณ์ภายนอก ที่สามารถน าไปสู่การเกิดประสบการณ์ทาง
สุนทรียะได้หรอืไม่ อย่างไร 

 
 

4 กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับตนเองและผลงานศิลปะได้หรือไม่ อย่างไร 

 

5 กิจกรรมจิตตศิลป์ช่วยให้ผูเ้รียนรับรู้ความงามทางศิลปะได้หรือไม่ 
อย่างไร 

 

รายละเอียดของกิจกรรม  
10 กิจกรรมจิตตศิลป์ทีส่ร้างข้ึนโดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยจ านวน 7 ครั้ง 

มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

11 กิจกรรมยอ่ยในแต่ละครั้งควรใช้เวลาที่ก าหนดให้ท ากจิกรรมแต่ละ
ครั้ง มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 

12 การ Check in ก่อนท ากิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
13 การ Check out หลงัท ากจิกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
14 การสะท้อนความคิดผ่านวิธีการสุนทรียสนทนา มีความเหมาะสม

หรือไม่ อย่างไร 
 

15 การสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

 

16 ผู้เรียนเข้าใจสมดลุของร่างกายกบัสภาพแวดล้อมผ่านการท า
กิจกรรม ส ารวจสมดลุ ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

17 ผู้เรียนได้พิจาณาจิตของตนเองและเรียนรู้แบบแผนความรูส้กึของ
ตนเอง ผ่านการท ากจิกรรม พินิจอารมณ์ผ่านสี ได้หรอืไม่ อย่างไร 

 

18 ผู้เรียนได้พิจารณาและรบัรูม้โนทัศนเ์รื่องศิลปะสาธารณะ ผา่นการ
ท ากิจกรรม หน้าทีเ่พื่อสาธารณะ ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

19 ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการสื่อสารสัมพันธ์ภายในกลุม่ ผ่านการท ากจิกรรม 
ศิลปะสร้างปฏิสมัพันธ์ ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

20 ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหา ความหมายและคุณค่าในผลงานศิลปะ ผ่าน  
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ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอแนะ 

การท ากจิกรรม พิพิธภัณฑ์ผลงาน ได้หรือไม่ อย่างไร 
21 ผู้เรียนเกิดความคิดเช่ือมโยงภายในตนเองกับผลงานศิลปะ ผ่านการ

วิเคราะหส์่วนต่างๆของผลงานศิลปะผ่านการท ากจิกรรรม 
ประสบการณ์สะท้อนความรูส้ึก ได้หรือไม่ อย่างไร  

 

22 ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์ของตนเองผ่านการท ากจิกรรมต่างๆ 
ผ่านการท ากิจกรรม ระลึกอารมณส์ุนทรีย์ ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

กระบวนกรในการจัดกิจกรรม  
23 กระบวนกรมีความเข้าใจเรื่องพฒันาการของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร  
24 กระบวนกรสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูห้รอืไม่ 

อย่างไร 
 

25 กระบวนกรมีความรัก และเมตตา  
การประเมินผลกิจกรรม  
27 การประเมินผลกจิกรรมจิตตศิลป์ด้วยสมุดบันทึกภาพมีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

29 การประเมินผลกจิกรรมจิตตศิลป์ด้วยกระบวนการสุทรียสนทนามี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
31 ผู้เรียนสามารถการเรียนรู้กจิกรรมด้วยตนเองได้หรือไม่ อย่างไร   
32 ผู้เรียนสามารถการเรียนรู้กจิกรรมด้วยตนเองผ่านพิพิธภัณฑท์าง

ศิลปะได้หรือไม่ อย่างไร 
 

33 ผู้เรียนสามารถการเรียนรู้กจิกรรมด้วยตนเองผ่านหนงัสอื วารสารที่
เกี่ยวข้องได้หรือไม่ อย่างไร 

 

 
ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ( ประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในการสมัภาษณ์ ) 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้เรียนอายุ 16-18 ป ี (หลังการท ากิจกรรม 2  เดือน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย)    แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลปเ์พื่อสร้างประสบการณ์

ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 
(ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES  FOR CONTEMPLATIVE ART 
ACTIVITIES TO CREATE AESTHETIC EXPERIENCES  
OF STUDENTS AGE 16-18 YEARS OLD 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอติญา วงษ์วาท 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช 
วัตถุประสงค ์  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทาง  

สุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16 -1 8 ป ี
 

 
ค าชี้แจง  1.  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 

(Structured Interview)  
2.  แบบสัมภาษณ์นี้เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้รียนเกี่ยวกับแหลง่การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกบัความเหมาะสมของแนวทางการจัดกจิกรรมจิตตศิลป์ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้รียนอายุ 16-18 ปี  
 

ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอแนะ 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง (หลังการท ากิจกรรม) 
1 ผู้เรียนได้น ากิจกรรมจิตตศิลป์ไปใช้ทีบ่้านหรือไม่ อย่างไร  
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ล า
ดับ

 ข้อค าถาม ข้อเสนอแนะ 

2 ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมจิตตศิลป์สามารถท าได้ที่ไหนบ้าง อย่างไร  
3 หลงัจบการท ากิจกรรมผู้เรียนเคยน ากจิกรรมจิตตศิลป์ไปใช้

หรือไมอ่ย่างไร 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพท่ี 1 อาจารยป์ระทีป  
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียนด้วยแฟ้ม
สะสมงาม 
 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศในคาบ
เรียน วิชาศิลปะพื้นฐาน  
โรงเรียนปัญญาประทีป 
 

ภาพท่ี 3 อาจารย์ประทีป ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทัศน
ศึกษา 
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ภาพท่ี 4 อาคารเรียนวิชา
ศิลปะ โรงเรียนปญัญาประทีป 
 

ภาพท่ี 5 อาจารย์ภักดี ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้วิชาศิลปะ ในโรงเรียน
สัตยาไส 
 

ภาพท่ี 6 บรรยากาศโรงเรียน
สัตยาไส ที่รม่รื่น โอบอุ้มด้วย
ธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 7 ภาพอาจารยผ์่อง 
ก าลังบรรยายเรื่อง พุทธศิลป์ 
พร้อมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบั
งานวิจัย 
 

ภาพท่ี 8 ภาพบรรยากาศ 
โรงเรียนรุ่งอรุณ 
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ภาคผนวก ช 
ภาพการทดลองใช้เครื่องมือ กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 

 กิจกรรม “ประสบการณ์สะท้อนความรู้สึก” 
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

202 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 9 ผู้เรียนก าลังเลือกภาพ
ผลงานจิตรกรรมที่ชอบและตรง
ใจมากทีสุ่ด 
 

ภาพท่ี 10 ผู้เรียนก าลัง
พิจารณาภาพด้วยบรรยากาศที่
สบาย ผ่อนคลาย 
 

ภาพท่ี 11 ผู้เรียนท ากจิกรรม 
Check  in ด้วยการนั่งสมาธิ 
พร้อมเปิดเพลงท านองผอ่น
คลาย 
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ภาพท่ี 12 ผู้เรียนก าลังสะท้อน
ความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพ
สะท้อนความคิด 
 

ภาพท่ี 13 ผู้เรียนท ากจิกรรม 
Check  out ด้วยการนั่งสมาธิ 
พร้อมเปิดเพลงท านองผอ่น
คลาย 
 

ภาพท่ี 14 ผู้เรียนท ากจิกรรม 
Check  out ด้วยการนั่งสมาธิ 
พร้อมเปิดเพลงท านองผอ่นคลาย 
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ภาคผนวก ซ ภาพบรรยากาศการทดสอบกิจกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทาง
สุนทรียะของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี 

จ านวน 4 กิจกรรม 
  - กิจกรรมส ารวจสมดุล 
  - กิจกรรมพินิจอารมณผ์่านส ี
  - กิจกรรมหน้าทีเ่พื่อสาธารณะ 
  - กิจกรรมประสบการณ์สะทอ้นความรูส้ึก 
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ภาพท่ี 15 ภาพอุปกรณ์
ส าหรับการทดสอบกิจกรรม 
 

ภาพท่ี 16 ผู้เรียนก าลัง 
Check in ผ่านการนั่งสมาธิ 
พร้อมกับเพลงท านองผ่อน
คลาย 
 
 

ภาพท่ี 17 ผู้วิจัยก าลัง
อธิบายกิจกรรม 
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ภาพท่ี 18 ผู้เรียนก าลังท า 
 กิจกรรม ส ารวจสมดุล 
 

ภาพท่ี 19 ผู้เรียนก าลังท า 
 กิจกรรม พินิจอารมณผ์่าน
ส ี
 
 

ภาพท่ี 20 ผู้เรียนก าลังท า 
 กิจกรรม พินิจอารมณผ์่านส ี
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ภาพท่ี 21 ผู้เรียนก าลัง 
Check in  
ผ่านการนอนสมาธิ 
 

ภาพท่ี 22 ผู้เรียนก าลัง 
Check Out ผ่าน
กระบวนการสุนทรีย
สนทนา 
 
 

ภาพท่ี 23 ผู้เรียนก าลังท า
กิจกรรม ประสบการณ์
สะท้อนความรู้สกึ 
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ภาพท่ี 24 ผู้เรียนก าลังท า
กิจกรรมหน้าทีเ่พื่อ
สาธารณะ 
 
 

ภาพท่ี 25 ผู้เรียนก าลังท า
กิจกรรมหน้าทีเ่พื่อ
สาธารณะ 
 
 

ภาพท่ี 26 ผู้เรียนก าลังท า
กิจกรรมหน้าทีเ่พื่อ
สาธารณะ 
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ภาพท่ี 27 ผู้เรียนก าลัง
สนทนากลุ่มย่อยหลงัท า
กิจกรรม หน้าที่เพื่อ
สาธารณะ 
 
 

ภาพท่ี 28 ผู้เรียนก าลัง 
Check out ผ่าน
กระบวนการสะท้อน
ความคิดด้วยสมุด
บันทึกภาพสะท้อน
ความคิด 
 
 

ภาพท่ี 29 ผู้เรียนก าลัง 
Check out ผ่าน
กระบวนการสะท้อน
ความคิดด้วยสมุด
บันทึกภาพสะท้อน
ความคิด 
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ภาคผนวก ฌ 
ตัวอย่างภาพผลงานจากการทดสอบกิจกรรมจิตตศิลป์ 

เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เรียนอาย ุ16-18 ปี 
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ภาพตัวอย่างผลงานจากกิจกรรม พินิจอารมณ์ผา่นสี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 30 ภาพผลงานจากอารมณ์ “โกรธ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 ภาพผลงานจากอารมณ์ “เศร้า” 
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ภาพตัวอย่างผลงานจากกิจกรรม หนา้ท่ีเพ่ือสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 ภาพ
ตัวอย่างผลงานจาก
กิจกรรม หน้าที่เพื่อ 
สาธารณะ 
 

ภาพท่ี 33 ภาพ
ตัวอย่างผลงานจาก
กิจกรรม หน้าที่เพื่อ 
สาธารณะ 
 

ภาพท่ี 34 ภาพ
ตัวอย่างผลงานจาก
กิจกรรม หน้าที่เพื่อ 
สาธารณะ 
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ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิดของผู้เรียนอายุ 16-18 ปี 
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ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิดของผู้เรียนอายุ 16-18 ป ี
 

 
 

ภาพท่ี 35 ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด 
 

ภาพท่ี 36 ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกภาพสะท้อนความคิด 
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ภาพท่ี 38 ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกภาพ
สะท้อนความคิด 
 

ภาพท่ี 37 ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกภาพ
สะท้อนความคิด 
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รายการอ้างอิง 
 

 
ภาษาไทย  
กนกอร   ติ๊บหลาน. (2553). การศึกษาเรื่อง การใช้กิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. (ปริญญามหาบัณฑิต), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.    

กีรติ บุญเจือ. (2550). ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์. (2545). คืนสุนทรียภาพให้สขุภาพ กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ : จิต
วิญญาณ สุนทรียภาพและความเป็นมนษุย.์ กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์สวนเงินมมีา. 

ขนบพร แสงวณิช. (2558). การเรียนรู้ด้วยการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบนัทึกภาพส าหรับนิสิต
ศิลปศึกษา. วารสารครุศาสตร,์ 43(3).  

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร. (2545). การพัฒนารูปแบบโรงเรียนท่ีเน้นความเปน็มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(ปรญิญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.    

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร. (2550). การวิจัยและพัฒนาจิตตปญัญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. .    

จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2552). สู่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการสรา้งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ. 
วารสารครุศาสตร,์ 32(1).  

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย. (2558). บทความส าหรับประชาชน.   Retrieved 
from http://www.rcpsycht.org/cap/detail_article.php?news_id=50 

ชลลดา ทองทวี และคณะ. (2551). จิตตปัญญาพฤกษา: การส ารวจและสังเคราะห์ความรู้จิตต
ปัญญาศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปญัญาศึกษา
โดยการสนบัสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์จิตตปัญญา
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ชาย โพธิสิตา. (2548). ศาสตร์และศลิป์แห่งการวิจัยเชิงคณุภาพ. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพ์ริ้น
ติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. 

ณัฐฬส วังวิญญู. (2550). หัวใจของจิตตปัญญาศึกษ. วารสารการศึกษาไทย, 36(4).  
ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต. (2541). จิตวิทยาพัฒนาการส าหรับพยาบาล. สงขลา: ชานเมืองการพมิพ์. 

 

http://www.rcpsycht.org/cap/detail_article.php?news_id=50


 

 

218 

ธนวัฒน์  กันภัย. (2554). การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณเ์พ่ือส่งเสริม
การพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี (ปรญิญา
มหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ธนา นิลชัยโกวิทย์และอดิศร จันทรสุข. (2552). ศิลปะการจดักระบวนการเรยีนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง. กรงุเทพมหานคร: บริษัท เคล็ดไทย จ ากัด. 

ปฐมาภรณ์ ปันอินทร์. (2555). กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสรมิสร้างการรู้เท่าทันสื่อส าหรบัเยาวชน
ไทยตามแนวจิตตปัญญาศึกษา. (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ประไพลิน จันทนห์อม. (2547). ผลการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตโดยใช้เทคนิคการจัดผังมโน
ทัศน์ท่ีมีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (ปริญญา
มหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ประเวศ วะสี. (2550). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเขา้ถึงความจริงท้ังหมด. กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ์. 

ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2542). สุนทรียะทางทัศนศิลป.์ กรงุเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
พร พันธ์ุโอสถ. (2543). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันแหง่ชาติเพื่อการศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวันส านักงานคณะกกรรมการการศึกษาห่งชาติ. 
พระกิตติภัต วิยาภรณ์. (2553). การพัฒนารูแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนว

จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะของผูสู้งอาย.ุ (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.    

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2553). สยามสามไตร สู่อนาคตท่ีสดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถี
พุทธ. กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์สวย วัดญาณเวศกวัน. 

พิษณุ  ศุภนิมิตร. (2524). ช่องว่างของการคัดเลือกงานศิลปกับช่องว่างระหว่างศลิปิน. สยามรัฐ.  
พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2546). มโนภาพและการรับรู้ทางศิลปะและศลิปศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด. 
พุทธทาสภิกขุ. (2536). ชีวิต การงาน หลักธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์

ธรรมสภา. 
ไพฑูรย์ ลินลารัตน์และคณะ. (2550). การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครเูพ่ือรองรับ

กระบวนการเรยีนรู้ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย. กรงุเทพมหานคร: เงิน
อุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มนธวัช  จ าปานิล. (2555). แนวทางการสอนรายวิชาดา้นสุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์
และดนตรี ส าหรับนักศึกษา. (ปรญิญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



 

 

219 

มะลิฉัตร เอื้ออานันท.์ (2543). แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมยั. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ต าราและ
เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มัย ตะติยะ. (2547). สุนทรียภาพทางทัศนศลิป.์ กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วาดศิลป์. 
วรรณดี สุทธินรากร. (2556). การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศยาม. 
วิจักขณ์ พานิช. (2550). เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาเสน้ทางแสวงหาทางจิตวิญญาณ. 

กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์สวนเงินมีมา. 
วิชญา  ผิวค า. (2553). กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรยีนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาใน

อุดมศึกษา. (ปรญิญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    
วิทยากร เชียงกลู. (2559). รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้

ทันโลกในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร. กรงุเทพมหาคนร: บรษัิท พิมพ์ดีการพมิพ์ จ ากัด  
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2536). ศิลปะเป็นมูลฐานส าคญั. วารสารครุศาสตร,์ 22(1).  
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2551). ศิลปาพิจารณ.์ กรงุเทพมหานคร: อแีอนด์ไอคิว. 
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา. (2549). การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปัญญาศึกษา 2 : 

เอกสารค าสอน รายวิชา 2750834. กรงุเทพมหานคร: สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วุฒิ  วัฒนสิน. (2541). ศิลปะระดับมัธยมศึกษา. ปัตตานี: ฝา่ยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

ศราวุธ  ใจแจ้ง. (2550). ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุคา่ศิลปะ ในวิชาทัศนศิลป์ ตามการรบัรู้ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุดรธาน.ี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ศรียา นิยมธรรม. (2550). ทัศนศิลป์เพ่ือการศึกษาพิเศษ - Visual art for special education. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แว่นแก้ว. 

ศรีเรอืน แก้วกังวาล. (2551). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์หมอ
ชาวบ้าน. 

ศศิลักษณ์  ขยันกิจ. (2551). ศิลปะเพ่ือการพัฒนาภายในตน: การศึกษาเชิงคุณภาพประสบการณ์
การเรียนรูข้องนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ศศิลักษณ์  ขยันกิจ. (2552). กระบวนการน าแนวคิดจิตตปญัญาศึกษามาใชใ้นการจัดการเรียนการ 



 

 

220 

สอนและประสบการณเ์รียนรู้ของนสิิตวิชาการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552  ). จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สถาบันอาศรมศิลป์. (2551). ชุดความรู้การอบรมกระบวนกรแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ชุด จิตต
ศิลป์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงานบรหิาร
และพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สลักจิต ตรรีณโอภาส. (2553). การศึกษาผลการพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้วย
กระบวนการเรยีนรู้ แนวจิตตปัญญาศึกษา รายวิชาจิตวิทยาส าาหรบัครู นักศึกษา
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ท่ัวไป. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. (2545). 
ยี่สิบห้าปี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต.ิ 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. (2541). พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ: อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์. 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรงุเทพมหานคร: ศิริ
วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์. 

สุชา จันทน์เอม. (2536). จิตวิทยาพัฒนาการ. กรงุเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุชาติ เถาทอง. (2544). ทัศนศิลป์กับมนษุย์ การสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ. กรงุเทพมหานคร: 

อักษรเจรญิทัศน์. 
สุชาติ สุทธิ. (2540). ศาสตร์และความรู้ศิลปะ ครุศิลป์3. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุชิน เพ็ชรักษ์. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสรา้งสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา. 
สุมน อมรวิวิฒน์. (2544). หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม. กรงุเทพมหานคร: 

โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ. (2553). แนวคิด หลักการสอนบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์องค์การ

ทหารผ่านศึก. 



 

 

221 

หทัยรัตน์  พึ่งประยรูพงศ์. (2553). การศึกษาการรบัรู้เชิงสนุทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อ
งานศิลปะ. (ปริญญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

อารี สุทธิพันธ์. (2551). ผลึกความคิดศลิปะ. กรงุเทพมหานคร: ศูนย์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรี 
           นทรินทรวิโรฒ. 
อารีย์ นัยพินิจและคณะ. (2557). การปรบัตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, 7(1).  
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท.์ (2557). คู่มือการใช้โมเดลเลิฟ. กรุงเทพมหานคร:   

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร ์
 
ภาษาอังกฤษ 
Adams, R. L. (1985). Aesthetic dialogue for children: Paradigm and program. 

Studies in Art Education, 34(4).  
Barnes, V. A. B., L.B. and Treiber, F.A. (2003). Impact of stress reduction on negative 

school behavior in adolescents. Georgia: BioMed Central. 
Beardsley, M. C. (1958). Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. New 

York: Harcourt, Brace & Company. 
Brittain, V. L. W. L. (1987). Creative and Mental Growth, 8th Edition. New York: 

Pearson   
Broudy, H. S. (1972). Enlightened Cherishing:A Essay on Aesthetic Education. 

Lllinios: Lllinios University Oress. 
Byrnes, K. (2012). Portraits of contemplative teaching: a third way. (Doctor of 

philosophy), University of colorado  
Dewey, J. (1933). How We Think Boston: D. C. Heath & Co. 
Erirkson, E. H. (1950  ). Growing and Changing. New York: Norton, Co. 
Estep, S. M. (2012). Contemplative practices in the museum setting. Columbia 

University.    
Feldman, D. H. (1987). Psychology and art education. Journal of Aesthetic 

Education, 21(2).  
Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. 

Oxford: Oxford Unit. 



 

 

222 

Gradle, S. A. (2011). A university course in mindful viewing: Understanding art and 
self through contemplative experience. Southern Lllinois University.    

Hall, S. (1997). Representation :Cultual representations and signifying practices. 
London: Stage. 

Hart, R. (2004  ). Opening the contemplative mind in the classroom. Journal ot 
Transformative Education, 2(1).  

Holstine, K. W. (2014 ). Effect of cintemplative Meditation on behavior of Urban 
Public Walden University.    

Johns, C. (2000). Becoming a Reflective Practitioner. Oxford Blackwell Science. 
Koster, J. B. (2001 ). Bringinf Art into the Elementary Classroom. USA: A Division of 

Thomson Learning. 
Madeja, S. S. (1976). The CEMREL Aesthetic Education Program : A report. Journal 

of Research in Music Education, 10(3-4).  
Mittler, G. A. (1983). Clarifying the Decision-Making Process in art. Studies in Art 

Education, 25(1).  
Parsons, M. J. (1987). How we Understand Art. Cambrige University Press: Cambrige 

University Press. 
Piaget, J. (1977 ). The Essential Piaget. New York: Basic Book. 
Ross, C. W. (2000). Journey to Self: The Experience of Inner Life of Helping 

Professionals (Doctor of Philosophy), Western Michigan University.    
The Center for Contemplative Mind in Society. (2001). Practice in Daily Life.   

Retrieved from http://www.contemplativemind.org/practices/begin 
Waters, L. B., A. & Ridd, A. & Allen, K. (2014). Contemplative Education: A 

Systematic, Evidence-Based Review of the effect of MeditationInterventions 
in Schools  University of Melbourne.    

Yancey, K. B. (1998). Reflection in writing classroom. University of North Carolina, 
Carolina.    

Zajonc, A. (2004). Dalai Lama: The New Physics and Cosmology. Oxford Oxford 
University Press. 

 
 

http://www.contemplativemind.org/practices/begin


 

 

223 

 

 

 
ประวัต ิผ ู้เข ีย น วิทย าน ิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขยีนวิทยานิพนธ ์

 

นางสาวอติญา  วงษ์วาท เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 ณ จังหวัดตาก 
ส าเร็จการศึกษา ปริญญาบัณฑิต จากสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554 และเข้าศึกษาต่อระดับ
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