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  การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ่์าน

กิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนกัเรียนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่   6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลจากแบบวัดระดับสมาธิของนักเรียน
จ านวน  408  คน และก าหนดเกณฑค์ดัเขา้ของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัใชใ้นการทดลองคือ   เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบั
สมาธิอยู่ในเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่รอ้ยละ  25  ถึง  50 และสมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมรวมจ านวน  20  คน  และใชก้ารสุ่ม
อย่างง่ายจบัฉลากเขา้กลุ่มทดลอง  10  คนและกลุ่มควบคุม 10 คน โดยใชก้ิจกรรมโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตลัทผ่์านกิจกรรมศิลปะมีจ านวน 7 ครัง้ ๆ ละ  90  นาท ีโดยประเมินจากแบบวดัระดบัการมีสมาธิ
ในการเรียนที่ มี ค่ าความ เชื่ อมั่ น  .950 และวิ เคราะห์ข้อมูลแบบ  Non-parametric ด้วยสถิติ  Mann – 
Whitney test และ Wilcoxon signed rank test  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า (1) นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วม
โปรแกรมฯจะมีคะแนนของสมาธิที่สงูขึน้กว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมฯ (p <.05)  (2) นกัเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้
รว่มโปรแกรมมีคะแนนของสมาธิสงูกว่านกัเรียนในกลุ่มควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมฯ (p <.05) 
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  The purposes of this research are to study the effects of the Gestalt group counseling 

program through artistic activities and research on the concentration of the participants.  The sample 
group consisted of sixth grade students in the 2020 academic year at a private school in Bangkok. 
The research tool was a concentration test. The research population consisted of 408 students. The 
sample group consisted of students with a concentration level in the 25th to 50th percentiles each, 
and 20 volunteer participants, selected by the simple random sampling of 10 participants in the 
experimental group, and 10 in the control group. There were seven counseling sessions with art 
activities and a duration of 90 minutes each. The reliability alpha Coefficient of concentration test is 
.950 and analyzed in non-parametric with the Mann Statistics-Whitney test and the Wilcoxon signed 
rank test. The results revealed the following: (1) students in the experimental group had higher 
scores on concentration when compared to pre-program measurements at p<.05; and (2) the 
students in the experimental group had a higher score on concentration than the students in the 
control group who did not participate in the program (p <.05). 
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บทที ่ 1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศไทย  คือ  เด็กเป็นจุดเริ่มต้นของทรัพยากร

มนุษยท์ี่ส  าคัญของการพัฒนาสงัคมในอนาคต  การตระหนักในการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน
และไดก้ าหนดวิสยัทศันข์องแผนการศกึษาแห่งชาติไวว้่า  “คนไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  ใหเ้ด็กไดร้บัโอกาสทางการศึกษาและโอกาส
เขา้รบัการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพิ่มสูงขึน้  เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายโครงการ
เรียนฟรี  15  ปีของรฐับาลตามสิทธิที่บญัญัติในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยที่ปรากฎอยู่ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579  ซึ่งมีองคป์ระกอบหลกัคือ  ยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางใน
การพฒันาและพฒันาคณุภาพการศึกษาการเรียนรูใ้นทุกระดบัทุกประเภทการศึกษา  มุ่งหวงัที่จะ
พฒันาคณุภาพทกุกลุม่ทุกวยัใหม้ีความพรอ้มทัง้กาย  ใจ  สติปัญญา มีจิตส านึกวฒันธรรมที่ดีงาม  
โดยมีเป้าหมายให้คนได้เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และรูเ้ท่าทันในเวทีโลก  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2560)  การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคคลให้
เจริญก้าวหน้ามีความรูแ้ละความสามารถในการเข้าใจและแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
การจดักระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติการ
เรียนรูข้องและเต็มตามศกัยภาพ (อไุรรตัน ์ รศัมี 2553) 

ดังนั้นครูผู้สอนในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึง
ประโยชนส์ูงสดุของผูเ้รียนเป็นหลกั  เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนในการสรา้งชีวิตใหป้ระสบความส าเร็จใน
การเรียนตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องสังคม   อย่างไรก็ตามการที่ผู ้เรียนจะ
ประสบความส าเร็จในการเรียนนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัความสามารถทางดา้นสติปัญญาและความถนดั
แต่เพียงอย่างเดียว  พฤติกรรมการเรียนรูย้ังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนให้เรียนรูจ้าก
ภายนอก คือ สถาบันการศึกษาและการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลยังไม่ส  าคัญเท่าหรือก่อใหเ้กิด
ผลได้ดีเท่ากับเรียนรู้จากภายใน  คือ  การรู ้จักตนเองด้วยการท าสมาธิจะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเพิ่มปัญญาของผู้เรียน  (ลัดดา จุลวงศ์, 2563)  ซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณท์ี่เกิดขึน้ภายในตัวผูเ้รียน  การเรียนอย่างตัง้ใจฟัง  ตัง้ใจปฏิบติักิจกรรมหรือท าการ
งานใด  ๆ  ใหส้  าเร็จตอ้งมีสมาธิจดจ่อ  (Attention)  ในเรื่องนั้นและบูรณาการใหส้มองคิดสัมผัส
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ดว้ยมือและใจที่คลอ้ยตามไปพรอ้ม ๆ กัน  ผลคือ ความรูแ้ละความเขา้ใจย่อมเกิดขึน้ในกลุ่มเด็ก
นกัเรียนอายุ  6-15  ปี  ที่มีปัญหาดา้การเรียนเกิดจากการเลีย้งดตูามใจปล่อยใหเ้ด็กเล่นแท็บแลต  
สมารท์โฟน  เพื่อท าใหเ้ด็กนิ่งไม่ซนแต่ในทางกลบักนัสิ่งเหล่านีส้่งผลต่อตัวเด็ก คือ  ความเร็วของ
ภาพในเกมสท์ี่เปลี่ยนเร็วทกุ  3  วินาที  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสมองท างานไม่ลงตวัคมุสมาธิไม่ได ้ 
ท าให้ขาดทักษะการอ่าน  การเขียน  ทักษะการพูดของเด็กแย่ลง  อารมณ์รอ้นรอคอยไม่เป็นมี
ปัญหาการอยู่รว่มกบัเด็กวยัเดียวกนัหรือกบัเด็กคนอ่ืน  สิ่งเหลา่นีส้ง่ผลใหเ้ด็กขาดสมาธิรวมถึงการ
มีสมาธิในการเรียนรูต่้าง  ๆ  (กรมสขุภาพจิต, 2562) 

ส าหรบัเด็ก  สมาธิคือสิ่งส าคญัมากเพราะเป็นปัจจัยที่ท าใหเ้กิดการเรียนรูร้อบตัวถา้ขาด
สมาธิ เช่น  มีสมาธิในช่วงเวลาสั้น  ไม่สามารถตั้งใจท าอะไรได้นานพอการเรียนรูข้องเด็กก็ไม่
ต่อเนื่อง หรือเกิดการเรียนรู้ได้เพียงเล็กน้อย เด็กจะใจลอย  วอกแวกไปตามสิ่งที่อยู่รอบตัว   
ในหนึ่งชั่วโมงที่เด็กที่ขาดสมาธิจะเก็บความรูไ้ดจ้ากครูคิดเป็นเปอรเ์ซ็นเพียง  5 เปอรเ์ซ็นตเ์ท่านัน้ 
การจัดกิจกรรมเสริมสรา้งสมาธิในการเรียนเป็นการฝึกฝนในเรื่องระเบียบวินัย  ความรบัผิดชอบ  
เริ่มฝึกฝนโดยการเพิ่มงานใหร้บัผิดชอบทีละนอ้ย  มีการติดตามผลงานอย่างใกลช้ิด  ใหก้ าลงัใจ  
และใหโ้อกาสในการฝึกฝนชื่นชมเมื่อเริ่มท างานไดดี้  ถา้มีปัญหาทางอารมณ ์ วิตกกงัวล ซึมเศรา้  
พดูคยุปลอบโยน  ระบายความตึงเครียดผ่านการใชก้ิจกรรมศิลปะจะช่วยฝึกใหเ้ด็กมีสมาธินานขึน้ 
(อุมาพร ตรงัคสมบัติ 2554)  สมาธิมีความสัมพันธ์กับสมอง เพราะสมองสั่งการระบบต่าง ๆ  
ของร่างกายรวมทัง้การรบัรูแ้ละการเรียนรูพ้ัฒนาสมองใหใ้ชเ้ต็มประสิทธิภาพ   โดยคลื่นสมองที่
สงบจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ดี โดยเฉพาะการเรียนรูข้องเด็กเริ่มมีปัญหาเรื่องสมาธิมากขึน้ เพราะ
สมาธิเป็นจดุเริ่มตน้ในการพฒันาการเรียนรูข้องเด็ก (อดุม เพชรสงัหาร, 2559) 

ด้วยเหตุนีเ้องจึงมีผู ้วิจัยพยายามหาเครื่องมือในการพัฒนาหรือสรา้งสมาธิให้กับเด็ก  
เพื่อที่จะช่วยท าใหปั้ญหาทางดา้นการเรียนรูล้ดนอ้ยลง  และสามารถท ากิจกรรมต่าง  ๆ ไดส้่งผล
ให้เด็กมีตั้งมั่น  จดจ่อ  ตั้งใจและมีสมาธิในการเรียนการท างานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ   
(วลิฐินี  เวทยว์ิชานันท ์และ วาระดี ชาญวิรตัน์, 2562)  อาการขาดสมาธิมีในเด็กทุกคนอยู่แลว้  
เพราะในสมองจะมีสารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ  ซึ่งหากผูป้กครองเลีย้งดู
อย่างผิด  ๆ  และฝืนธรรมชาติของเด็กก็จะท าใหอ้าการแย่ (สุริยเดว ทรีปาตี, 2561)  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสถิติเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder)  มีจ านวน
เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ  จากกรมสุขภาพจิตพบในเด็กอายุต ่ากว่า  16  ปีมีรอ้ยละ  5.4  แต่เข้าถึงการ
บริการเพียงรอ้ยละ  10.55   จะพบอาการตัง้แต่วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน เด็กจะขาดสมาธิ  
ซนอยู่ไม่นิ่ง หุนหนัพลนัแล่นเพราะผูป้กครองไม่ทราบคิดว่าเด็กดือ้เด็กซน  เมื่อปล่อยใหโ้ตไม่แกไ้ข
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ก็จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมผิดปกติ   (กรมสุขภาพจิต, 2561) จากสถิติผลการวิจัยพบว่าเด็กในวัย
เรียนรอ้ยละ  5  ที่มีภาวะขาดสมาธิ  (มาโนช อาภรณส์ุวรรณ, 2550)  หากในหอ้งเรียนหอ้งหนึ่งมี
นัก เรียน   50  คน   จะพบว่าเด็กที่ มี ภาวะสมาธิสั้น   2 -3  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ  4-6   
(วินัดดา ปิยะศิลป์   และ พนม เกตุมาน , 2550) ซึ่ งมีสถิ ติที่ สูงกว่าข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไดเ้สนอว่าประชากรไทย  62 ล้านคน   พบเด็กที่มีภาวะขาดสมาธิ
จ านวน  1,469,400  คน  ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ  2.37  พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง   

ปัจจุบนัเด็กส่วนใหญ่จะใชเ้วลาอยู่กบักิจกรรมการเรียนพิเศษ  นั่งหนา้จอโทรทศัน ์ พดูคยุ
โทรศพัทแ์ละใชค้อมพิวเตอร ์ดงันัน้การรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ จึงถูกเปลี่ยนภาพการรบัรูอ้ย่างรวดเร็วท าให้
การท างานของระบบประสาทของเด็กเหล่านีเ้กิดการเปลี่ยนแปลงจึงขาดความสมดุลของสารสื่อ
ประสาทในสมองส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความสนใจ  ร่างกาย  และจิตใจ  (อคัรภูมิ  จารุภากร   
และ พรพิไล เลิศวิชา  2551)  การขาดการกระตุน้ที่เหมาะสมจึงเป็นการสรา้งภาพลบที่ติดอยู่ใน
ความทรงจ าในสมองเด็ก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาผลของการเล่นอินเทอรเ์น็ตต่อสมองของเด็กที่
พบว่า  การใช้อินเทอรเ์น็ตมากไปท าร้ายสมอง  โดยมีผลต่อสมาธิและความจ า  ตลอดจน
ความสามารถในการตัดสินใจและน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  (ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์, 
2557)  ดงันัน้ควรมีการจดัท าแผนด าเนินการทัง้ดา้นการพฒันาระบบการตรวจคดักรองเพื่อคน้หา
เด็กที่มีขาดสมาธิส าหรบัใชใ้นเด็กและวยัรุ่นไทยอายุ  3-18 ปี  (ชาญวิทย ์พรนภดล , วินดัดา ปิยะ
ศิลป์ จิตราภรณ์ จิตรธร , และ ศิรินดา จันทรเ์พ็ญ, 2557)   ซึ่งผูป้กครองก็ใชเ้ครื่องมือสื่อสารกับ
เด็ก  เพื่อใหเ้ด็กหยดุรอ้งไห ้ หยดุดือ้  สิ่งเหลา่นีท้  าใหเ้ด็กติดเครื่องมือสื่อสาร  ซึ่งกรมสขุภาพจิตได้
รายงานตัวเลขว่า  1  ลา้นคนของเด็กไทยในช่วยอายุ   6-12  ปี  ก าลงัเผชิญอยู่กับการขาดสมาธิ 
(รชันีกร  ชะตางาม 2560)   

การพฒันาสมาธิของเด็ก  พบว่ามีท าการวิจยัเก่ียวกบัการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะ
การพัฒนาสมาธิส าหรับเด็ก  เช่น  การใช้กิจกรรมศิลปะที่มีความเหมาะสมส่งผลให้มีสมาธิ   
โดยมีการศึกษาสาเหตุและการพัฒนาเพื่อลดการเกิดปัญหาการขาดสมาธิหรือสมาธิลดลง   
(ขวัญชนก  เรนนี่, สุวรรณา หล่อโลหการ, และ ประพรศรี นรินทรร์กัษ์, 2552)  กิจกรรมการเพิ่ม
สมาธิใหน้กัเรียนจะตอ้งมีความเชื่อมโยงกบัพฒันาการของช่วงอายุของเด็ก  จากการวิจยัทดลอง
การจัดกิจกรรมศิลปะ  เพื่อฝึกสมาธิที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสมาธิภายหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะ  พบว่าเด็กที่เขา้ร่วมกิจกรรมมีสมาธิสูงกว่าเกณฑถ์ึงรอ้ยละ  70 ของจ านวนเด็กที่เขา้ร่วม
กิจกรรมทัง้หมด  (ศศิลกัษณ ์ขยนักิจ, 2560)  สมาธิเป็นสิ่งที่มีผลต่อการพฒันาความสามารถทาง
สมองช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล  เพิ่มการตระหนักรูใ้นตนเองเป็นลักษณะพึง
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ประสงคข์องการเรียนรูใ้นทศวรรษที่  21  ดงันัน้กิจกรรมศิลปะจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถเพิ่มการมี
สมาธิของเด็กไดแ้ละในการสรา้งสรรคก์ิจกรรมศิลปะผสมผสานกิจกรรมศิลปะการใหค้ าปรึกษา  
เช่น  กิจการการใช้สีน ้า  กิจกรรมการระบายสีภาพแมนดาลา  และกิจกรรมการป้ันดิน  เป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดสมาธิ  เนื่องจากพื ้นฐานของศิลปะเป็นกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและ
กวา้งขวางท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู ้ส  ารวจ และไดม้ีความคิดที่เป็นอิสระ  กิจกรรมศิลปะสามารถท าให้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กที่ขาดสมาธิมีสมาธิที่ดีขึน้  (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์2547  )  
ไดก้ลา่วไวว้่าเด็กในวยันีเ้ป็นวยัของการคน้พบว่าตนประสบความส าเรจ็  หรือรูส้กึดอ้ย  (Sense  of  
Industry vs.  Sense  of  Inferiority )  เด็กจะมีการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน  รวมทั้งมีความ
กลวัและวิตกกังวลว่าตนเองจะดอ้ยกว่าผูอ่ื้นเด็กจะใชโ้อกาสที่เขาเรียนรูส้ิ่งต่าง  ๆ  ในสงัคมดว้ย
การกระท าหรือทดลองโดยใชท้ักษะเบือ้งต้นของตัวเอง  พบว่า  การเรียนรูด้ว้ยวิธีนีไ้ดท้ าใหเ้ขา
กลายเป็นคนที่มีความสามารถมากขึน้  เด็กวัยนี ้มักจะภูมิใจในตนเองสามารถท าได้ส  าเร็จ    
มุ่งแกไ้ขความคิดใหส้อดคลอ้งตามความจรงิ  เพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียนหรือการท ากิจกรรมใหก้บั
เด็ก  (Rubin, 2009)  กล่าวว่า  การใชก้ิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริมใหเ้ด็กไดถ้่ายทอดความคิด  
ความรูส้ึกและประสบการณ์จะช่วยใหเ้ด็กตระหนักรูใ้นตนเอง  มีการจัดการกบัอารมณ์ที่เกิดจาก
การขับขอ้งใจและความขัดแย้งภายในใจ  ในการสรา้งสรรค์งานกิจกรรมศิลปะ จึงเป็นวิธีการ
น าไปสู่การแสดงซึ่งตัวตน  ช่วยใหเ้กิดความผ่อนคลาย  เรียนรู ้ รูจ้ักตนเองเป็นการพัฒนาจิตใจ  
อารมณ ์ สติและปัญญา  มีจินตนาการอย่างอิสระการติดต่อสื่อสารและการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่ม
สมาธิให้กับตนเอง  กระบวนการทางศิลปะจะช่วยให้เด็กคน้พบโลกส่วนตัวภายในของตนเอง   
โดยการแสดงออกหรือถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ    

กิจกรรมศิลปะยังคงอยู่ในความสนใจของนักวิชาการมาอย่างต่อเนื่อ งในการน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการช่วยเพิ่มสมาธิเช่นเดียวกบังานวิจยัของศรียา นิยมธรรม (2559)  ไดใ้ชศิ้ลปะการ
วาดเสน้ SNIGO  เพื่อเพิ่มสมาธิในการท างานและการควบคมุตนเองของเด็กสมาธิสัน้ดว้ยเหตผุล
ที่กลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศกึษาผลการใชก้ิจกรรมศิลปะเพื่อพฒันาสมาธิของเด็กเป็น
ขอ้สรุปไดว้่า  ศิลปะสามารถปรบัพฤติกรรมได ้ เนื่องจากเด็กจะไดส้  ารวจความรูส้ึกนึกคิดภายใน
ใจผ่านการใชก้ิจกรรมศิลปะ  ไดค้น้พบการท ากิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มสมาธิมีนกัวิชาการไดป้ระยกุต์
และปรบัลักษณะของการใช้กิจกรรมศิลปะนี ้ถูกปรับและน ามาใช้ร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยา  
เพื่อให้เด็กมีสมาธิสามารถแสดงความรูส้ึก  จัดการกับปัญหาด้านการขาดสมาธิในการเรียนที่
เกิดขึน้  ดังเช่นศิลปะกับการรกัษาดุลยภาพชีวิตภายใน  เป็นกิจกรรมศิลปะแนวมนุษยปรชัญาที่
ช่วยใหเ้กิดความผ่อนคลาย  รูจ้ักตัวตน  เป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะ
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สรา้งสรรคเ์พื่อฝึกสมาธิ  (คุณษากุล  สินไชย, 2551)  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกสมาธิ
ใหก้บัเด็กผ่านกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกบัวยัและการจดัประสบการณเ์รียนรู้
อย่างมีคณุภาพและมีความสขุกบัการเรียนรูมุ้่งใหเ้ด็กมีพฒันาการทัง้ทางร่างกาย  อารมณ ์ จิตใจ  
สงัคมและสติปัญญา  ดงันัน้สมาธิจึงเป็นจุดเริ่มตน้ของการเรียนรู ้ การเนน้ปัญหาหรือสถานการณ์
ของเด็กเป็นศนูยก์ลางของการจดักิจกรรมใหห้ลายศาสตร์   และจิตวิทยาการใหค้ าปรกึษาร่วมกนั 
(มณีรตัน ์ ภทูะวงั, 2562) 

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้จึงยืนยนัไดว้่าการใหค้ าปรกึษากบัเด็กในการกิจกรรมศิลปะ
จะส่งผลต่อความตั้งใจและการใส่ใจในการเรียนรูข้องเด็ก  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ  จันทรเ์พ็ญ 
แสงอรุณ (2557)  ที่กล่าวว่าการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทเ์ป็นการเพิ่มการตระหนกัรู ้ มุ่งการ
คน้พบตนเอง  อยู่กับสภาวะปัจจุบัน  สามารถรบัรูก้ับสิ่งที่จะเกิดขึน้กับตนเอง  จึงเป็นวิธีการที่
ส  าคัญที่ช่วยใหเ้ด็กมีการจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ปัจจุบนัของตนเองได ้ จากการศึกษาวิจัยและ
การทบวรรณกรรมข้างต้นทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของปัจจุบัน  
(Here and now)  ให้ความส าคัญต่อทางเลือกและความรบัผิดชอบและเชื่อว่ามนุษย์สามารถ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความงอกงาม  เกสตัลท์ยังเป็นวิธีการด้านประสบการณ์  (Experiential)   
และสามารถท าใหเ้ขา้ใจความคิด  ความรูส้ึก  (Corey, 2016)  การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์
เนน้การมีสติและการตระหนักรู ้ (Awareness)  ถึงความรูส้ึกของตนเอง  เป็นการท างานร่วมกับ
ความคิด  ความรูส้ึก  และการรบัรู ้ ดังนั้นการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์จึงเป็นแนวทาง
ส าคัญที่จะน าการท ากิจกรรมศิลปะนั้นให้เกิดการเพิ่มสมาธิและตรงกับความตอ้งการของเด็ก
ไดม้ากขึน้และยังช่วยเพิ่มความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะของเด็กมีผลต่อเนื่องส่งผลต่อ
การคงสมาธิไวไ้ดอ้ย่างต่อการฝึกสมาธิผ่านกิจกรรมศิลปะใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  เพราะการให้
ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลด้วยการพูดคุยที่มี เป้าหมายชัดเจนใน
บรรยากาศของสมัพนัธภาพที่ดีโดยใชท้กัษะขัน้ตอนและทฤษฎีของการใหค้ าปรกึษา เพื่อใหผู้ ้เรียน
รบัรูถ้ึงปัญหาและสาเหตกุารขาดสมาธิในการเรียนของตนเองและผูร้บัค าปรกึษาจะมีความรูส้ึกอุ่น
ใจ  ไวใ้จว่าไดร้บัการยอมรบัและเกิดความรูส้ึกวางใจพรอ้มที่จะเปิดเผยความรูส้ึกหรือปัญหาของ
ตนเกิดการเรียนรูส้าเหตุของปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่จนสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่
เก่ียวขอ้งกับการเรียนไดด้้วยตนเองอย่างเหมาะสม  (มัลลวีร ์อดุลวัฒนศิริ, 2552) จึงเชื่อได้ว่า
โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทจ์ะช่วยให้การเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะนั้นส่งผลให้มี
สมาธิจดจ่อตัง้ใจท ากิจกรรมและตัง้ใจเรียนไดน้านขึน้กว่าการใชก้ิจกรรมศิลปะเพียงอย่างเดียว 
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จากสถานการณปั์ญหาดงักล่าวขา้งตน้ผลกระทบมาจากพฤติกรรมของเด็กที่ใชแ้ท็บแลต  
โทรศัพทด์ูสื่อภาพเคลื่อนไหวนาน  ๆ  โดยขาดการมีปฏิสัมพันธ์  หรือกิจกรรมร่วมกันของคนใน
ครอบครัวส่ งผลให้สถิ ติ เด็กมีสมาธิสั้นจ านวนเพิ่ มมากขึ ้น   ซึ่ งน าไปสู่ ปัญหาการเจริญ
ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตของเด็กและสังคม  (อภิรพี เศรษฐรกัษ์ ตันเจริญวงศ์, ศรีรฐั 
ภักดีรณชิต, และ เศวตธิติกุล, 2561)  จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มสมาธิในเด็กจ านวน
มากและมีการส ารวจระดบัการมีสมาธิของนกัเรียนทั้งในภาพรวมและบางโรงเรียนมีซึ่งจะมีปัญหา
ความชุกของนักเรียนที่ขาดสมาธิในการเรียนอยู่ในช่วงรอ้ยละ  2-6   แต่งานวิจัยในการพัฒนา
นกัเรียนใหม้ีสมาธิเพิ่มขึน้ดว้ยการบรูณาการหลายศาสตรย์งัพบนอ้ย  ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ในการพัฒนาระดับกศาสตรท์างดา้นจิตวิทยาการใหค้ าปรึกษาและศิลปกรรมศาสตรเ์ขา้ดว้ยกัน  
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบงานวิจยัเชิงทดลองดว้ยการวิจยัเรื่องผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  เพื่อเพิ่มสมาธิใหก้บัผูเ้รียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ไม่ตั้งใจเรียนส่งผลให้ขาดสมาธิในการเรียน  ท าให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เช่น   
ชอบเหม่อลอย  มองไปนอกหน้าต่าง  ชอบหยิบของคนอ่ืนขึน้มาขณะครูสอน  ชวนเพื่อนคุย   
ไม่อยู่นิ่ง  และนกัเรียนจะตอ้งกา้วขา้มการเรียนในช่วงชัน้ที่สงูขึน้  เนือ้หาความรูจ้ะมีความซบัซอ้น
มากขึน้  ต้องมีการปรบัตัวในการเรียนหากเด็กไดร้บัการกระตุ้นหรือมีกิจกรรมให้เด็กไดพ้ัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง  จะเป็นการสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัเด็กสามารถเผชิญกบัสิ่งที่เกิดขึน้ได ้  
 

ค าถามการวิจัย 
โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะมีประสิทธิผลต่อสมาธิ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อ

สมาธิของนกัเรียนประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 
1.  ประชากร (Populations 

ประชากร  (Populations)  ส าหรับการศึกษาวิจัยครัง้นี ้  คือ  นักเรียนชั้นนักเรียน
ประถมศกึษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  จ านวน  408  คน 

2.  กลุม่ตวัอย่าง (Sampling)  
คื อ   นั ก เรียน ระดับชั้น ป ระถมศึ กษาปี ที่   6  โรง เรียน เอกชนแห่ งหนึ่ ง ใน

กรุงเทพมหานครที่มีผลของระดับการมีสมาธิน้อยมีเปอรเ์ซ็นไทล์อยู่ในระดับช่วงที่รอ้ยละ  25   
ถึง  50  ของการส ารวจระดับการมีสมาธิในกลุ่มประชากร  เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนของ
พฤติกรรมในเด็กสมาธิสัน้และเด็กปกติจึงท าใหไ้ดจ้ านวนนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  20  
คนและท าการสุ่มอย่างง่ายจบัฉลากเลขทะเบียนนกัเรียนเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 
10 คนสมคัรใจเขา้รว่มการวิจยัพรอ้มไดร้บัความยินยอมของผูป้กครอง 

   
ขอบเขตตัวแปรศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  (  Independent  variable  )  คือ    โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ  

ตวัแปรตาม (Dependent  variable  ) คือ ระดบัการมสีมาธิของนกัเรียน 
 

ความส าคัญในการวิจัย  
1.  เชิงวิชาการ การวิจัยครัง้นีท้  าให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ในการบูรณาการศาสตรใ์นการ

ออกแบบโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะ  โดยใชท้ฤษฎีการให้
ค าปรกึษาตามแบบเกสตลัทแ์ละแนวคิดทางดา้นศิลปะเขา้ดว้ยกนั   

2.  เชิงปฏิบติั ผลการวิจยัในครัง้นีท้  าใหท้ราบถึงผลของการใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพัฒนานักเรียนที่มีระดับการมีสมาธินอ้ยหรือมีสมาธิใน
ช่วงเวลาสัน้ ๆ ใหส้ามารถมีสมาธิที่เพิ่มขึน้ที่จะน าไปสูผ่ลการเรียนที่ดีขึน้ได ้
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
นกัเรียนที่มีระดบัสมาธินอ้ย  หมายถึง  นกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 6 ที่ตอบแบบส ารวจวดัระดบัการมีสมาธิแลว้ผลของระดบัการมีสมาธิอยู่ในเปอรเ์ซ็นไทลใ์นช่วง
รอ้ยละ 25 ถึง 50 เพื่อควบคมุตวัแปรแทรกซอ้นที่มีความแตกต่างกนัมากของพฤติกรรมในเด็กของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

1.  สมาธิ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่มีความเอาใจใส่ จดจ่อ  ตัง้มั่น 
แน่วแน่ ฝักใฝ่ ท าใหจ้ิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความอดทนอดกลัน้ ไม่แสดงอาการสา่ยไปส่ายมา ไม่พดูคยุ
ขณะเรียน ไม่เหม่อลอย ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเรา้ภายนอก   วัดจากแบบวัดระดับการมีสมาธิจ านวน 
30 ขอ้  ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า  4  ระดับ  ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้โดยพัฒนาขึน้มาจาก
นิยามเชิงปฏิบัติการและปรบัปรุงมาจากแบบวัดของสมทรง  สุวรรณเลิศ และ วันชัย  ไชยสิทธิ 
(2540)  โดยใชแ้บบส ารวจพฤติกรรมเด็ก  (Thai youth checklist) และนกัเรียนที่ตอบไดค้ะแนนสงู
กว่า  แสดงว่ามีสมาธิมากกว่านกัเรียนท่ีตอบไดค้ะแนนต ่ากว่า 

2.  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ หมายถึง  ชุดกิจกรรม
ที่ยึดหลกัการเรียนรูใ้นกิจกรรมในการจดัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรม
ศิลปะรวมจ านวน 7 กิจกรรม  ๆ  ละ  90  นาที  ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อพัฒนาระดับการมีสมาธิของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ประกอบดว้ยกิจกรรมใหค้ าปรกึษาและกิจกรรมศิลปะตามขัน้ตอน
กระบวนการใหค าปรกึษาดงันี ้

2.1  ขั้นเริ่มต้นเป็นกิจกรรมการสรา้งสัมพันธภาพที่ดีและการแนะน ากิจกรรมให้
นกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรามศิลปะที่มีผลต่อสมาธิ 
โดยผู้วิจัยจะแจ้งข้อมูลให้กับนักเรียนรับทราบถึงวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่ท า  เป้าหมายของ
กิจกรรม  ขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมการด าเนินการวิจัย  นอกจากนีย้งัใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความส าคัญ
ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูร้ะหว่างผูร้่วมวิจัย   เพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมและเพื่อสรา้งทักษะพืน้ฐานของการมีสมาธิในการเรียนของผูร้่วมวิจัย
เป็นการสรา้งความคุน้เคย  ความรูส้ึกที่ปลอดภัย  เกิดการยอมรบัความไวว้างใจซึ่งกันและกัน   
สง่ผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมการวิจยัส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี   

2.2 ขั้นด าเนินการ ผู้วิจัยด าเนินการโดยมีกิจกรรมโปรแกรม  ขั้นนี ้ผู ้วิจัยจะต้อง
ประเมินและสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน การท ากิจกรรมแต่ละครัง้ใชเ้วลากิจกรรมละ  
90  นาที  โดยใชก้ิจกรรมดงันี ้
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1) การสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีและการแนะน ากิจกรรมใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ 
รว่มโปรแกรม  ดว้ยเทคนิคการสรา้งสมัพนัธภาพ 

2)  กิจกรรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทด์ว้ยเทคนิคการอยู่กบั 
ความรูส้กึ (Staying with feeling) รว่มกบักิจกรรมศิลปะที่ใชคื้อ เลน่กบัสีน า้ 

3-4)  กิจกรรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทด์ว้ยเทคนิคการท าให ้
เกิดการตระหนักรู ้ (Awareness)  ร่วมกับกิจกรรมศิลปะที่ใช้คือ  การระบายสีภาพแมนดาลา  
ศิลปะสรา้งสมาธิโดยใหน้กัเรียนลงมือท ากิจกรรมการการระบายสีภาพแมนดาลาศิลปะสรา้งสมาธิ
แลว้น าเขา้สูก่ารใหค้ าปรกึษาโดยการใชเ้ทคนิคการตระหนกัรู ้  

5)  กิจกรรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทด์ว้ยเทคนิคการ 
เผชิญหน้า ( Confrontation) ส่วนกิจกรรมศิลปะที่ใช้คือ การป้ันดิน ดินแดนแห่ความเป้ือนเพื่อ
สรา้งสมาธิเพื่อสรา้งสมาธิ โดยใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัลงมือท ากิจกรรมการป้ันดิน   

6)  กิจกรรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทด์ว้ยเทคนิควิธีการสรา้ง 
จินตนาการ (Fantasy  Approaches) ร่วมกบักิจกรรมศิลปะที่ใชคื้อ การป้ันดิน ดินแดนแห่งความ
เป้ือน เพื่อสรา้งสมาธิเพื่อสรา้งสมาธิ โดยใหน้กัเรียนลงมือท ากิจกรรมการป้ันดิน  

7)  กิจกรรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทด์ว้ยเทคนิคที่นี่และ 
เดี๋ยวนี ้(Here and now) 

2.3 ขัน้ยติุ หลงัจากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการใหป้รกึษากลุ่มรว่มกบัการ
ใชก้ิจกรรมศิลปะ ผูว้ิจยัไดม้องเห็นในเชิงประจกัษ์แลว้ว่านกัเรียนมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
และพฤติกรรมการเรียนรู ้ผูว้ิจยัจึงยุติกระบวนการด าเนินการวิจยั และควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและ
ขอ้เสนอแนะ รวมถึงใหน้กัเรียนไดร้่วมกนัแชรป์ระสบการณเ์พื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด รวมถึง
การการใหข้อ้เสนอแนะยอ้นกลบั (Feedback) กบักลุม่และนกัวิจยั 
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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์
ผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร  ทบทวนวรรณกรรม  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1.  สมาธิ  :  ความหมาย  ความส าคญัและการวดั 

2.  ศิลปะ :  ความหมาย  ความส าคญัและกิจกรรมศิลปะ 
3.  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์

-  ทฤษฎีและการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

-  ทฤษฎีและการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์
4.  กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 

 
1. สมาธิ:  ความหมาย ความส าคัญและการวัด 

1. 1 ความหมายของสมาธ ิ(Attention)   
สมาธิเป็นประตแูห่งการเรียนรู ้ถา้ประตแูห่งการเรียนรูไ้ม่เปิดความรูต่้าง  ๆ  จึงไม่สามารถ

ไหลเข้าสู่สมองได้จึงไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบความจ าและประมวลผลได้    และได้มีผู ้ให้
ความหมายของสมาธิว่าเป็นความสามารถและเป็นการแสดงออกของบุคคลไวอ้ย่างใกลเ้คียงกัน
ดงันี ้

พระธีราภิสุทธิ์ สารธมฺโม (2550)  สมาธิ  หมายถึง  ความตั้งมั่นของจิตเป็นภาวะที่
สงบ ไม่กระจายฟุ้งซ่าน  มีจิตเป็นหนึ่ง  เป็นภาวะของจิตที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด  เป็นจิตที่มั่นคง
ไม่หวั่นไหว     

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (2557)  สมาธิ  
หมายถึง  ความตัง้มั่นอยู่ในเรื่องที่ตอ้งการใหต้ัง้ใจ  ไม่คิดฟุ้งซ่านออกไปนอกเรื่องมีความพยายาม  
มีความอดทนอดกลัน้  มคีวามตัง้ใจ   

พรรณธิดา สายตา (2553)  สมาธิคือ การที่มีจิตที่ตัง้มั่น  สงบนิ่ง  ใจจดจ่อ  มีความ  
แน่วแนไ่ม่หวั่นไหวและสามารถควบคมุตนเองไดดี้  ตัง้มั่นอยู่ในเรื่องเดียว 

ราชบณัฑิตยสถาน (2554)  สมาธิ  หมายถึง  ไวว้่าความตัง้มั่นแห่งจิต  ความส ารวม
ใจใหแ้น่วแน่  เพื่อใหจ้ิตใจสงบหรือเพื่อใหเ้กิดปัญญา 
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พระมหาสุริยันต์  สัตตะยากุมภ์ (2555)  สมาธิ  หมายถึง  มีจิตที่ตั้งมั่น  แน่วแน่  
ความตัง้ใจมั่น  มีความตัง้มั่นอยู่ในเรื่องที่ตอ้งการ  การที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน 

รชต ถนอมกิตติ (2560)  สมาธิ  หมายถึง  การที่เรามีจิตที่ตัง้มั่นอยู่กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม่วอกแวกไปตามกิเลส  สามารถควบคุมสติ  พฤติกรรม  และอารมณ์ของตนเองได้    สมาธิ
สามารถอยู่กบัปัจจบุนัหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราตัง้ไวไ้ดน้าน 

มณีรตัน ์ ภูทะวงั (2562)  สมาธิ หมายถึง การที่มีจิตที่ตัง้มั่น สงบนิ่งใจจดจ่อมีความ
แน่วแน่ ไม่หวั่นไหวและสามารถควบคมุตนเองไดดี้   ตัง้มั่นอยู่ในเรื่องเดียวหากไดร้บัการฝึกฝนจะ
ท าใหส้มาธินัน้มากขึน้กว่าเดิม 

จากการที่ผูว้ิจยัศึกษาความหมายของสมาธิ  สามารถสรุปไดว้่า  สมาธิ  (Attention)  
หมายถึง  การมีจิตใจตัง้มั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีความเอาใจใส่  จดจ่อ  แน่วแน่  ฝักใฝ่  ท าให้
จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความอดทนอดกลั้น  สามารถควบคุมตัวเองรวมถึงพฤติกรรมและอารมณ์ได้
อย่างมีสติ 

 
1. 2 ความส าคัญของสมาธิ   

การเพิ่มสมาธิเป็นสิ่งที่ จ  าเป็นของบุคคลและผู้วิจัยได้ท าการการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมของความส าคัญของสมาธิไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการด าเนินชีวิตทั่วไปหรือการปฏิบัติ
ธรรม  ในการศกึษาเล่าเรียน  การอ่านหนงัสือ  การเขียนหนงัสือ  การฟังค าบรรยายของครูอาจารย์
ตอ้งใชส้มาธิ  ดงันัน้ไดม้ีผูใ้หค้วามส าคญัของสมาธิไวด้งันี ้

พระราชวรสงัวรญาณ (พธุ ฐานิโย) (2541  )  ความส าคญัของสมาธิ  คือ  สมาธิเป็น
สิ่งที่จ  าเป็นในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ  สง่ผลใหม้ีความมั่นใจในการศกึษาการงานทกุอย่าง   

กัญญ์ชลี  บุญสอน (2542)  ความส าคัญของสมาธิ  คือ  สมาธิมีความส าคัญต่อ
มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่งเช่น  ดา้นการศึกษาเล่าเรียน  การท างาน  การด าเนินชีวิตประจ าวัน   
เป็นตน้ 

ภรูชิ  รอดวินิจ (2545)  ความส าคญัของสมาธิ  กลา่วว่า  สมาธิมีความส าคญัต่อชีวิต
มนุษยแ์ละการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการท างาน  การด าเนินชีวิตประจ าวัน  การท า
กิจกรรมใดถ้าขาดสมาธิมีการจดจ่อก็จะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในชีวิต  เพราะสมาธิเป็น
สิ่งจ าเป็นในการกระท า 

อมุาพร ตรงัคสมบติั (2554)  ความส าคัญของสมาธิ  คือ  ส าหรบัเด็กแลว้สมาธิเป็น
ปัจจยัท าใหเ้ด็กสามารถเกิดกระบวนการเรียนรูเ้ก่ียวกบัสิ่งรอบตวัได ้ การขาดประสบการณเ์รียนรู้
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จนจบและขาดทักษะนีถ้า้เกิดขึน้ซ  า้  ๆ  ก็จะมีผลใหเ้ด็กขาดสมาธิในการเรียนรู ้ และส่งผลใหข้าด
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

จากการเอกสารดังกล่าวผู้วิจัยสรุปความส าคัญของสมาธิ  ได้ว่า  สมาธิช่วย
พฒันาการคิดสรา้งสรรค ์ เป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนษุยเ์ป็นอย่างมาก  เช่น  
การศึกษาเล่าเรียน  การท ากิจกรรม  การท างาน  เป็นตน้  เป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือในการท างาน
และการปฏิบัติในหน้าที่ทั้งหลายให้ส  าเร็จมีความเข้มแข็งและท าให้เกิดประสิทธิภาพและการ
ท างานที่ดี  แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เด็กไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิในช่วงเวลาสัน้   ๆ  จะส่งผลใหก้าร
เรียนรูห้รือการท ากิจกรรมอ่ืน  ๆ  ของเด็กก็จะไม่ต่อเนื่องหยุดชะงกัลงจึงยากที่จะเกิดความส าเร็จ
ได ้

 
1. 3 การวัดการมีสมาธ ิ

1.3.1 แบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรม 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547)  การสังเกตพฤติกรรม  คือ  การสังเกตและประเมิน

พฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กว่า  เป็นวิธีการประเมินตามสภาพจริงเก่ียวกบับคุคล  ครูจะบนัทึกสิ่ง
ที่สงัเกตเห็นและประเมินภาพเก่ียวกบัเด็กในดา้นต่าง  ๆ  เช่น  บุคลิกภาพพฤติกรรม  สมาธิในการ
ท ากิจกรรม  เพื่อเป็นหลกัฐานในการช่วยเหลือ   

สุภางค ์จันทวานิช (2547)  ประเมินพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กคือ  การสังเกต
พฤติกรรม  อย่างใสใ่จและมีระเบียบวิธีการ  เพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมและสิ่งที่เกิดขึน้   

จากการศึกษาเอกสารการวัดการมีสมาธิ  คือ  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  
ผูว้ิจัยสามารถสรุปไดด้ังนี ้ เป็นการประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริงที่ผูว้ิจัยสังเกตจากการท า
กิจกรรม  พรอ้มทั้งท าการบันทึกลงในตารางบันทึกการสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะ 
 

1.3.2 การใชแ้บบวดัระดบัการมีสมาธิ   
แบบวัดระดับการมีสมาธิที่ผู ้วิจัยได้จากทบทวนวรรณกรรมและการค้นคว้าจาก

เอกสารต่าง  ๆ  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งตลอดจนไดร้บัค าแนะน าจากคณะ
ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อการนิยามสิ่งที่ตอ้งการวัด  การก าหนดรูปแบบการวัดและเกณฑ์การวัด  ผูว้ิจัย
ก าหนดรูปแบบการวดัผลของการส ารวจจากการพฒันาแบบส ารวจขึน้มาจากนิยามเชิงปฏิบติัการ
และปรบัปรุงมาจากแบบวัดของสมทรง  สุวรรณเลิศ และ วันชัย  ไชยสิทธิ (2540)  โดยใชแ้บบ
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ส ารวจพฤติกรรมเด็ก  (Thai youth checklist)  โดยปรบัปรุงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ  
Likert Scale  4  ระดบั  ดงันี ้  

4 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนโดยรวมของ 
นกัเรียนมากที่สดุ   

3  หมายถึง  ขอ้ความตรงกบัคณุพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน 
โดยรวมของนกัเรียนมาก   

 2  หมายถึง  ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนโดยรวม 
ของนกัเรียนนอ้ย   

1 หมายถึง  ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนโดยรวม 
ของนกัเรียนนอ้ยที่สดุ 
 

1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสมาธิ 
มณีรตัน ์ ภทูะวงั (2562)  ไดศ้กึษาการพฒันาการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ เพื่อฝึก 

สมาธิเด็กปฐมวยั  1)  เพื่อพัฒนาการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคใ์นการฝึกสมาธิเด็กปฐมวยัใหม้ี
คุณภาพตามเกณฑ ์ และ 2)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กปฐมวัยหลังการใช้
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคก์ับเกณฑร์อ้ยละ  70  กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้คือ  เด็ก
ปฐมวัยชั้นปีที่   1 อายุ  3-4  ขวบ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ห้อง  1/1  
จ านวน  30  คน  มาโดยการสุ่มแบ่งกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling  ผลการวิวัยพบว่า  1)  
คณุภาพการจัดประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อฝึกสมาธิเด็กปฐมวัยอยู่ใน
ระดบัดีมาก  และ  2)  ผลการเปรียบเทียบผลพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กปฐมวยัหลงัเรียนโดยใช้
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์งูขึน้อย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   

โอม  สุขสมยศ (2560)  ได้ศึกษาการพัฒนาช่วงความสนใจและสมาธิของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  โดยใชก้ิจกรรมการเล่น  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นต่อช่วงความ
สนใจและสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่   1  โรงเรียนวดัสระแกว้  (รุ่งโรจนธ์นกุลอปุถมัภ ์)  
จงัหวดัอ่างทอง  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนรวมของพฤติกรรมเชิงบวกในชัน้
เรียนสงูขึน้และคะแนนรวมของพฤติกรรมปัญหาดา้นสมาธิลดลง  แตกต่างจากกลุม่ควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
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Elaheh Hosseini, Otmar Bock, และ Monika Thomas (2016)  ไดศ้ึกษาการแสดงการ
ขาดความสนใจแบบขาดสมาธิขาดความสนใจโดยไม่รูต้ัวของผูป่้วยสมาธิสัน้  ผลการวิจยัพบว่า  
ความสนใจและเพิ่มสมาธิและความสนใจใหก้ับกลุ่มทดลองมีสมาธิและความสนใจสูงขึน้และ
สามารถปรบัเปลี่ยนความสนใจของเด็กสมาธิสัน้ได ้

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าจาก
งานวิจยัต่าง  ๆ  ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมาธิของเด็กเป็นพฤติกรรมที่สามารถท าใหเ้ด็ก
ไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก  หลงัจากการที่เด็กไดเ้ขา้ร่วมการจัดกิจกรรมเด็กจะมีสมาธิที่
สูงขึน้  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานที่ก าลังจะท าการวิจัยต่อไปนี ้คือผลของโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิ  

 
2.  ศิลปะ:  ความหมาย ความส าคัญและกิจกรรมศิลปะ 

2.1 ความหมายของศิลปะ 
ศิลปะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกที่ช่วยใหเ้ด็กไดเ้กิดการผ่อนคลาย ใหเ้กิดความเชื่อมั่น

ในตนเอง ตลอดจนช่วยส่งเสริมพัฒนาการดา้นร่างกาย สงัคม  สติปัญญา  มุ่งใหเ้กิดการพัฒนา
กระบวนการคิด  กระตุน้ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกตามความรูส้ึก  ความคิด  เกิดสมาธิ  ดังนัน้ไดม้ีผูใ้ห้
ความหมายของศิลปะดงันี ้

Peterson H.T (1958)  ศิลปะ  หมายถึง  ศิลปะเป็นแนวทางในการแสดงออกของ
เด็กซึ่งเด็กตอ้งการโอกาสไดแ้สดงออก  สามารถถ่ายทอดกรระบวนการคิด  ความรูส้ึก  บุคลิกภาพ
และเป็นความอิสระ  เพราะศิลปะเป็นกระบวนการที่สามารถน ามาประสานต่อความเข้าใจ
พฤติกรรม  และเป็นการพฒันาศกัยภาพใหเ้กิดแก่เด็กและมีการแสดงออกอย่างเสรี   

มานพ  ถนอนศรี (2546)  ศิลปะ  หมายถึง  ศิลปะเป็นการสรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาของ
มนุษย์ทอดออกมาผ่านสื่อเทคนิควิธีการต่าง  ๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์  การ
ตัดสินใจ  การแสดงออกถึงความสามารถของเด็กความรูส้ึก  การนึกคิด  โดยการถ่ายทอดผ่าน
ผลงานผ่านรูปภาพจะใชศิ้ลปะ เพื่อเป็นการสื่อสารความคิดความรูส้ึกต่าง  ๆ  ที่เด็กไดเ้ห็นไดร้บัรู ้
โดยใชจ้ินตนาการและผ่านประสบการณข์องแต่ละคน 

อทุิศ ชูช่วย (2551)  ศิลปะ  หมายถึง   ผลผลิตของมนุษยท์ี่แสดออกมาเพื่อบ่งบอก
ถึงความต่างของมนุษย์จากสัตวอ่ื์น ๆ ศิลปะจรรโลงระบบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ให้มีความ
มั่นคง จึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละสงัคม  และเป็นการ
พฒันาอารมณ ์ ความคิด   
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สรวงพร กุศลส่ง (2553)  ศิลปะ  หมายถึง  การเลียนแบบธรรมชาติ  การแสดงออก
ทางความงามการแสดงออกทางบุคลิกภาพ  การแสดงออกทางสงัคม  อารมณ์  และสติปัญญา  
และมีการถ่ายทอดความรูผ้่านจินตนาการผ่านการรบัรูแ้ละการมองเห็น   

อารีรัตน์   มุกดามนตรี (2558)  ศิลปะ  หมายถึง  ศิลปะการแสดงออกทาง
ความสามารถ เพื่อเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนเกิดทักษะ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ ซึ่งเป็นการ
สื่อสารในการถ่ายทอดความรู้สึกและความเข้าใจที่ผลึกอยู่ภายในจิตใจและยังช่วยในการ
พฒันาการท างานของกลา้มเนือ้ผสานความสมัพนัธร์ะหว่างอวยัวะรา่งกายและสมอง 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2562)  ศิลปะ  หมายถึง  ศิลปะการปลดปล่อยอารมณ ์ 
ความรูส้ึก  ความคิด  ตามความตอ้งการของแต่ละคน  เป็นความตอ้งการสิทธิ  เสรีภาพความเป็น
อิสที่จะแสดงออกมาที่จะพฒันาศกัยภาพของตวัเขาเองในดา้นการเรียน  การเล่น  การสื่อสารและ
การแสดงออกในดา้นต่าง  ๆ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของศิลปะหมายถึง  
จินตนาการที่เด็กได้สะท้อนและแสดงออกมาถึง  ความคิด  ความรูส้ึก  จินตนาการการรับรู ้  
การแสดงออก  ความสนุกสานเพลิดเพลิน  เป็นการสื่อสารที่สามารถมองเห็น  โดยมีการถ่ายทอด
ออกมาผ่านงานศิลปะเป็นการถ่ายทอดความรูค้วามคิดประสบการณเ์ดิมตลอดจนความรูส้ึกของ
ตนเองที่มีอยู่ภายในน ามาสร้างงานเลียนแบบธรรมชาติหรือสร้างสรรค์งานใหม่ที่มีความ
หลากหลายเป็นกิจกรรมที่สามารถพฒันาการมีสมาธิของเด็กได ้
 

2.2 ความหมายของกิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมศิลปะเป็นงานศิลปะต่าง  ๆ  ที่สามารถส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการพฒันาและ

เพิ่มความพรอ้มตามศกัยภาพไดแ้สดงออกตามความรูส้ึกและความสามารถของตนเอง  ไวด้งันี ้
ดนู  จีระเดชากุล (2541)  กิจกรรมศิลปะ หมายถึง เป็นสิ่งที่จะช่วยเป็นแนวทางให้

เด็กได้แสดงความสามารถ  ความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของกิจกรรมที่ เด็กมี
จินตนาการ เป็นสื่ออธิบายในสิ่งที่เขาไดก้ระท าทดลองและสื่อความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546)   กิจกรรมศิลปะ  
หมายถึง  กิจกรรม การวาดภาพระบายสี  การป้ัน การพิมพ์ภาพ การพับตัด  การฉีก  การปะ   
และประดิษฐ์เศษวสัดตุ่าง  ๆ  ที่มุ่งพฒันาและสง่เสริมการกระตุน้ใหเ้ด็กแต่ละคนไดแ้สดงออกตาม
ความรูส้กึและความสามารถของตนเอง   สามารถ ฝึกใหเ้ด็กไดรู้จ้ักการสังเกตหาเหตุผลรูจ้ักการ
สรา้งสรรคล์กัษณะนิสยัที่ดีและมีความพรอ้มในการเรียน 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะวเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ ์ความรูส้ึก ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ โดยใช้
ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ   การป้ัน การฉีก-ปะ การตัด-ปะ การพิมพภ์าพ  การรอ้ย การประดิษฐ์
หรือวิธีการอ่ืนที่เด็กไดคิ้ดสรา้งสรรค ์และเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก   

ศรีแพร จันทราภิรมย ์(2550)  กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะที่เด็กไดใ้ช้
ประสาทสัมผัสทั้ง  5  ในการรบัรูอ้าศัยประสบการณ์สิ่งแวดลอ้ม  จนเกิดความเขา้ใจท าให้ เกิด
ความคิดจินตนาการ  และมีความกลา้แสดงออก  โดยใชก้ารถ่ายทอดผลงานแสดงความรูส้ึกแสดง
ออกมาผ่านทางความคิด  ความรูส้ึก  ปัญญา  อารมณ์ และท าใหศ้ักยภาพที่อยู่ในตวับุคคลใหม้ี
การพัฒนาสรา้งสรรค์สิ่งแปลกใหม่  ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านให้มีความพรอ้มในการ
เรียนรูส้ิ่งต่าง  ๆ  ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

ประพิมพกัตร ์พละพงศ ์(2550)  กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะมีประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กในดา้นต่าง  ๆ  เป็นการพัฒนาเด็กในดา้นสติปัญญา  
สมาธิ  รา่งกาย  อารมณ ์ และสงัคม  โดยเฉพาะการส่งเสรมิพฒันาการดา้นสติปัญญา  ท าใหเ้ด็ก
มีเหตผุล  กลา้คิด  กลา้ตดัสินใจ  รูจ้กัสงัเกต  รวมถึงการคิดแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ  ไดเ้ป็นอย่างดี 

จิราภรณ์  แจ่มใส (2558)  กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะของการ
แสดงออกทางความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการที่เกิดขึน้จากความสนใจ  การรบัรู ้ ศิลปะเป็น
เครื่องมือถ่ายทอดความรูส้กึ และจินตนาการของตนเอง 

วิรุณ ตัง้เจริญ (2559)  กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะมีจดุมุ่งหมายใหเ้ด็ก
ท างานเพื่อความสวยงามและช่วยพฒันากลา้มเนือ้มือใหแ้ข็งแรงใหจ้บัดินสอขีดเขียนไดดี้เป็นการ
ฝึกประสานสมัพันธ์ระหว่างมือกับตาเพื่อใหม้ีพืน้ฐานการเขียนที่ดี   ตลอดจนช่วยพัฒนาอารมณ ์ 
จิตใจ  มีความอดทนมีสมาธิในการเรียนและการท างานรูจ้กัรบัผิดชอบท าใหเ้ด็กรูจ้กัคิดมีเหตผุลใน
การท างานกลา้คิดกลา้แสดงออกอย่างเต็มที่ 

สรวงพร กศุลสง่ (2559)  กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ให้เด็กไดแ้สดงออกทางความรูส้ึกนึกคิด  การจินตนาการที่สรา้งสรรค์  ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการ
พฒันาความคิดรเิริ่ม  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดหลายทิศทาง  น าไปสู่การคิดเชิง เหตผุลและการ
แก้ไขปัญหา  และเป็นการเตรียมความพรอ้มในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ ์ 
จิตใจ  ดา้นสงัคม  และดา้นสติปัญญา   
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กิ่งกาญจน ์ หมายงาม (2561) กิจกรรมศิลปะ หมายถึง  กิจกรรมศิลปะเป็นการจัด
ประสบการณ์ เพื่อให้ผู ้เรียนไดแ้สดงออกอย่างอิสระ  ตามความรูส้ึก  ความคิดสรา้งสรรค์และ
จินตนาการ  เกิดความรูส้กึที่ดีต่อตนเอง เกิดการเห็นคณุค่าในตนเอง  เป็นการสง่เสรมิกระบวนการ
ความคิด การสงัเกต เพิ่มพนูทกัษะการเรียนรู้ทางร่างกาย และสมอง ช่วยใหส้่งผลที่ดีในการเรียน
ต่อไป 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของกิจกรรม
ศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมที่จะมุ่งเน้นกระบวนการคิดสรา้งสรรค์  เก่ียวกับการรบัรู ้ ความคิด
อารมณ ์ ปัญญา   ความงามที่ส่งเสริมการแสดงออกตามความรูส้ึกและความสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อใหเ้กิดสมาธิที่ดีขึน้  เช่น  การวาดภาพ  การป้ัน  การมัดยอ้ม  
การปะ  การฉีก  เป็นตน้  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สง่เสริมพฒันาดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์ สงัคมและ
สติปัญญาของผูเ้รียน  ดังนั้นการท ากิจกรรมศิลปะพบว่าช่วยเสริมสรา้งสมาธิใหดี้ขึน้ไดช้ัดเจน    
และที่ส  าคญัไดส้นุกกับกิจกรรมที่ท าและเป็นการฝึกฝนใหเ้รียนรูป้ระสบการณข์องการท ากิจกรรม
อย่างมีสมาธิ 
 

2.3 ความส าคัญของกิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมศิลปะช่วยส่งเสริมและพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  ความรูส้ึก  ความคิดสรา้งสรรค ์ 

รวมถึงสิ่งที่อยู่ภายใน  ดงันัน้ความส าคญัและประโยชนข์องกิจกรรมศิลปะไว ้ดงันี ้
ทวีศักดิ์ สิริรตันเ์รขา (2550)  ไดก้ล่าวถึงความส าคัญและประโยชนข์องศิลปะไว้  5  

ดา้น  ดงันี ้
1.  ศิลปะพฒันารา่งกาย ศิลปะช่วยตอบสนองความตอ้งการของร่างกายไดเ้ป็น 

อย่างดีและช่วยพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กช่วยใหม้ีการท างานประสานกนัของกลา้มเนือ้มดัต่าง ๆ   
2.  ศิลปะพฒันาสติปัญญา ศิลปะช่วยพฒันาทกัษะการคิดช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 

ช่วยส่งเสริมใหส้ามารถเรียนรูใ้นเรื่องราวต่าง  ๆ  ไดดี้  ช่วยจัดระบบความคิดและท าใหส้ามารถ
เชื่อมโยงความคิดที่กระจดักระจายเขา้หากันอย่างเป็นเอกภาพง่ายขึน้  เกิดการเรียนรูแ้ละในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะชิน้หนึ่งจ าเป็นตอ้งบูรณาการประสบการณ์เรียนรูท้ั้งหมดที่มีอยู่ในคลัง
สมอง ถ่ายทอดผ่านการประมวลผลของสมองส่วนต่าง  ๆ  ที่ท าหน้าที่แตกต่างกันจนเป็นงาน
ออกมาอย่างสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะมากเท่าไหร่สมองส่วนต่าง  ๆ  ก็จะได้ท างานร่วมกันแบบ
บรูณาการมากยิ่งขึน้ 
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3.  ศิลปะพฒันาสมาธิ ช่วยเสรมิสรา้งสมาธิใหดี้ขึน้ เป็นการฝึกใหเ้รียนรู ้
ประสบการณข์องการท ากิจกรรมอย่างมีสมาธิ 

4.  ศิลปะจะช่วยพฒันาอารมณแ์ละจิตใจไดร้ะบายปัญหาสิ่งที่ติดคา้งอยู่ภายใน 
แสดงออกมาผ่านงานศิลปะ  ช่วยใหรู้ส้ึกผ่อนคลาย  รบัรูอ้ารมณ์ต่าง  ๆ  ของตนเอง  สามารถ
ยบัยัง้และควบคมุไดดี้  เมื่อมีสมาธิจะสามารถลดความตึงเครียดและความวิตกกงัวลได้ ศิลปะยัง
ช่วยขดัเกลาจิตใจใหอ้ย่างละเอียดอ่อนลดความความกดดันทางอารมณ ์ ลดความกา้วรา้วที่มีอยู่  
สามารถยอมรบัขอ้จ ากัดของตนเอง  ยอมรบัความแตกต่างระหว่างกัน  และควบคุมตนเองใน
กรอบของเหตุผลไดดี้  ความภาคภูมิใจยังเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึน้ระหว่างการสรา้งสรรค์งาน
ศิลปะใหเ้กิดความสขุตระหนกัในคณุค่าของตนเองความมั่นใจกลา้คิดกลา้แสดงออกเพิ่มขึน้ 

5.  ศิลปะพฒันาสงัคมศิลปะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูใ้ชท้กัษะผ่านการท าศิลปะรูจ้กั 
การรอคอยช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นสื่อส าคญัที่ช่วยสรา้งมิตรภาพทางสงัคมด าเนินไปอย่างเป็น
สขุ 

ตรีวิทย ์ พิจิตรพลากาศ (2551)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชนข์องศิลปะไว้
ดงันี ้

1.  ศิลปะพฒันาสมาธิ   
2.  ศิลปะพฒันาจิตใจศิลปะจะช่วยใหผู้ท้ี่มีปัญหาทางดา้นอารมณแ์ละจิตใจ   

งานศิลปะใหเ้กิดความสขุตระหนกัในคณุค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กลา้คิด 
3.  ศิลปะช่วยพฒันาการทางดา้นอารมณ ์  
4.  ศิลปะช่วยพฒันาการทางดา้นกาย   
5.  ศิลปะช่วยพฒันาการทางดา้นสงัคมพฒันาการทางสงัคมของเด็ก 
6.  ศิลปะช่วยพฒันาการทางดา้นสนุทรียะ  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยดังกล่าวผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า  กิจกรรมศิลปะเปิด
โอกาสรบัรูเ้รียนรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการเป็นแสดงออกถึงความรูส้ึกความคิดจินตนาการ  
สง่เสริมพฒันาการเด็กทุกดา้น  เช่น  รา่งกาย  อารมณ ์ จิตใจ  ทัง้ทางตรงทางออ้ม  ดา้นสงัคมและ
ระดบั  ท าใหก้ลา้คิด  กลา้ท า  กลา้แสดงออก   กิจกรรมศิลปะพฒันาสมาธิดา้นความรูท้ี่มีการรบัรู ้
ดว้ยประสาทสมัผัส  การพัฒนากลา้มเนือ้  สมองให้มีประสิทธิภาพในการรบัรูแ้ละการแสดงออก
ของพืน้ฐานทางศิลปะเป็นวิธีทางที่ดีงานวิจัยที่มีความสอดคลอ้งกับการวิจัยครัง้นี ้มากที่สุดคือ  
ประโยชนข์องศิลปะช่วยพฒันาสมาธิ   
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กิจกรรมศิลปะการสร้างสมาธิส าหรับเด็ก 
กิจกรรมศิลปะสรา้งสมาธิส าหรบัเด็กไดก้ลา่วถึงการสรา้งสมาธิส าหรบัเด็กไวด้งันี ้

1.  สรา้งระเบียบวินยัระเบียบวินยัอนัจะสง่ผลใหเ้กิดสมาธิ 
2.  การสรา้งมมุสงบ  มมุการเรียนรูภ้ายในบา้นภายในบา้น  
3.  การสรา้งบรรยากาศกิจกรรมการครอบครวั  เช่น  เดินตามเสน้สมาธิตามทาง ช่วย

ฝึกใหม้ีสมาธิได ้
4.  กิจกรรมสนุกมีการส่งเสริมการเพิ่มสมาธิ  เช่น  วาดรูป ป้ันดินน า้มัน  หรือดิน

เหนียว  ป้ันแปง้  
5.  วาดรูปเสริมสรา้งสมาธิความเป็นอิสระ  ปล่อยความคิดและจินตนาการของ

ตวัเอง 
จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  วิธีการสรา้งสมาธิใหก้ับเด็กนั้นมีวิธีการ

หลากหลาย เช่น การลดสิ่งกระตุน้ การสรา้งระเบียบวินยั การเดินตามเส้นทาง กิจกรรมศิลปะ การ
สรา้งบรรยากาศ ที่ดีภายในบา้น  ซึ่งทุกกิจกรรมมีประโยชนท์ัง้นั้นเพราะแต่ละกิจกรรม สามารถ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในดา้นต่าง ๆ และถ้าเป็นสิ่งที่เขาสนใจก็ยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึก
สมาธิ  เพราะคนเราหากมีความสนใจสิ่งไหนก็จะท าใหม้ีสมาธิกบัสิ่ งนัน้มากขึน้  การวิจัยนีผู้ว้ิจัย
สนใจที่จะพฒันาจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มสมาธิในเด็ก 

 
2.4 กิจกรรมศิลปะทีใ่ช้ในงานวิจัย 

Edwards D (2004)  ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมศิลปะว่ากิจกรรมศิลปะหรือจิตบ าบดัเชิงศิลปะมี
การวาดภาพและคณุค่าของศิลปะบ าบดัเป็นการการที่จิตใจมีการปลอ่ยพลงังานสรา้งสรรค ์ ศิลปะ
ได้พัฒนาไปตามกระบวนการสร้างงานศิลปะ   การใช้กิจกรรมศิลปะในงานวิจัยในครั้งนี ้มี
รายละเอียดดงันี ้

นภวรรณ มั่นพรรษา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, และ เธียรชัย งามทิพยว์ัฒนา (2563) 
การระบายสีภาพแมนดาลาเป็นการพัฒนาทกัษะและพฒันาสมาธิใหย้าวนานขึน้และสรา้งความ
สนกุสนาน เพลิดเพลิน กระตุน้การใชจ้ินตนาการ 

รชันีกร  ชะตางาม (2560)  อธิบายว่าภาพมันดาลาหรือเรียกว่า  จุดศูนย์กลาง   
ซึ่งกล่าวได้ว่าศิลปะแบบแมนดาลาจะเชื่อมโยงตัวตนของผู้วาดแมนดาลา  Carl  G. Jung  
นักจิตวิทยาพบว่า  แมนดาลาเป็นเสมือนภาชนะที่สะทอ้นภาวะจิตของผูว้าดเป็นศูนยก์ลางของ
บุคลิกภาพทัง้หมดของบุคคล  การวาด  การระบายสี  หรือแม่กระทั่งการฝันถึงแมนดาลาถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เป็นธรรมชาติในการเขา้สู่สภาวะการเป็นปัจเจก  โดยการวาดแมนดา
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ลาใหว้าดตามจินตนาการ  มันดาลา คือวงกลมหรือวงกลมมหัศจรรย ์ที่สะทอ้นความเป็นตัวตน 
มันดาลายังช่วยส่งเสริมการสรา้งสมาธิหรือการพัฒนาสมาธิและความจดจ่อ   ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ของการเรียนรูแ้ละเป็นพืน้ฐานในการพฒันาสติปัญญา  นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหไ้ดส้ื่อสารผ่าน
การวาดภาพหรือสรา้งภาพมนัดาลาจะท าใหเ้กิดความตัง้ใจ  จดจ่อ  สมาธิเกิดขึน้  สามารถแบ่งได ้ 
2  รูปแบบ  ไดแ้ก่  1)  Form  mandala  คือ  การท ามันดาลาตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  2)  Free 
mandala  คือ  การท ามันดาลาอย่างอิสระ   นอกจากนี ้เราสามารถเรียกชื่อมันดาลาตาม
วัตถุประสงคท์ี่เราน ามาสรา้งสรรคม์ันดาลาไดด้ว้ย  เช่น  ถา้ใชอุ้ปกรณ์จากธรรมชาติรอบตัวมา
สรา้งสรรคม์นัดาลา  เช่น  ตน้ไม ้ ใบไม ้ เปลือกไม ้ กิ่งไม ้ เปลือกหอย  กอ้นหิน  เมล็ดพืช เป็นตน้  
เราเรียกสิ่งที่เราสรา้งสรรค์มันดาลานีว้่า  Nature mandala  ถ้าการระบายสีเราเรียกว่า  Color 
mandala   

Fincher  (2010)  ไดก้ล่าวว่า  การสรา้งสรรคแ์มนดาลาเป็นการท าสมาธิแบบต่ืนตัว
เพื่อผลลัพธ์ คือ การเติบโตทางจิตวิญญาณของบุคคลเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ไดส้ังเกตตนเองใน
สภาวะที่จิตสงบและจดจ่อสามารถท าไดท้ัง้เดี่ยวหรือกลุ่มและสรา้งสรรคโ์ดยใชว้ัสดุปกรณศิ์ลปะ
ไดอ้ย่างหลากหลายไม่มีแบบแผนตายตวัประโยชนโ์ดยตรงของแมนดาราช่วยสรา้งความสมดุลย
ภายในใจ  การท างานศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการสรา้งความสขุใหก้ับชีวิตดว้ยศิลปะเก่ียวขอ้ง
กับความงามความฝัน  ความเบิกบานใจ  เป็นการสื่อสารอารมณ์ความคิด  ความรูส้ึกภายในใจ
ออกมาผลงานศิลปะสะทอ้นตวัตนของผูส้รา้งสรรคง์าน   นอกจากนีศิ้ลปะยงัน าพาใหผู้ส้รา้งสรรค์
ได้ค้นพบศักยภาพภายในตนเองตลอดจนการเผชิญอุปสรรคและข้อก ากับแห่งตนศิลปะเป็น
ประสบการณท์างกายและจิตควบคู่กนัไปเพื่อการต่ืนรูข้องจิตวิญญาณเป็นการถ่ายทอดความรูส้ึก
นึกคิดของมนุษยท์ี่มีต่อโลกรอบตัวและเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการพัฒนาคุณภาพใหรู้จ้กัและเขา้ใจ
ตนเองเปิดรบัและเขา้ใจความแตกต่างของผูอ่ื้น  กระบวนการทางศิลปะเป็นกระบวนการอิสระไม่มี
การตัดสินโดยท างานเชื่อมโยงระหว่างความคิดความรูส้ึกและเจตจ านงหรือการลงมือกระท า  
(ศศิลกัษณ ์ ขยนักิจ และ อญัชนา  สนุทรพิทกัษ์, 2551)  การวาดแมนดาลาเป็นการท างานศิลปะ
รูปแบบหนึ่งซึ่งส่งผลในการเยียวยาแก่ผูว้าดดว้ยการท างานกับสี  เสน้และรูปร่าง  ที่สัมพันธ์กับ
วงกลมบนกระดาษสีขาวปราศจากการถูกตีกรอบ  ไรแ้บบแผน  ไม่มีผิด  ไม่มีถูก  โดยอาศัยการ
ท างานดว้ยหวัใจและการวางความคิดยดึติด  การไม่พยายามบีบคัน้ความคิดท าใหส้ิ่งที่ปรากฏขึน้
บนกระดาษที่มีวงกลมอยู่ตรงกลาง  สามารถสะทอ้นตัวตนของผูท้ี่วาดแสดงใหเ้ห็นถึงธรรมชาติ
ภายในของผูว้่าที่สะทอ้นผ่านสี  เสน้  รูปร่าง  และสญัลกัษณต่์าง  ๆ  เมื่อมองกลบัเขา้ไปในมนัดา
ลา  จะเห็นแบบแผนวิธีคิดและตวัตนของคน  ๆ  นัน้  แมนดาลาจะน าไปสู่การสงัเกตตวัเองเมื่อเรา
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สงัเกตเห็นตัวตนของเราชัดเจนมากขึน้จนน าไปสู่ความเขา้ใจในตนเองและการพยายามปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองใหดี้ขึน้ 

Chaudhary (2021)  แมนดาลาปรากฏอยู่ในธรรมชาติรอบตัว  ได้แก่  ผักผลไม ้ 
ต้นไม้   สัตว์  วงกลม  ซึ่งเป็นตัวกลางเรขาคณิตสะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ของการ
เจริญเติบโตทาจิตวิญญาณของมนุษย์  การวาดเป็นการปฏิบติัสมาธิแบบหนึ่งซึ่งท าใหผู้ว้าดกา้ว
ขา้มถา้ทวิภาวะ คือ การแบ่งแยกตัวฉัน  ( Ego )  ออกจากสิ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนการสรา้งพืน้ที่
ศกัดิส์ิทธิ์รอบตวัเราเป็นพืน้ท่ีท่ีปกปอ้งตวัตนของเรารูปร่างเสน้สีและสญัลกัษณท่ี์ปรากฏในแมนดา
ลาเปิดเผยความเป็นตัวตนของเราในขณะนัน้นั้นไม่ว่าจะเป็นความสบายใจหรือแมค้วามขัดแยง้
ภายในจิตใจ  สามารถกล่าวไดว้่าการเยียวยาการคน้พบตนเองการเติบโต  ส่วนของบุคคลเกิดขึน้
เมื่อผู้นั้นได้สรา้งสรรค์สีและรูปร่างภายในวงกลมแมนดาลาถูกน ามาใช้ในการบ าบัดรวมทั้ง
การศึกษาในบุคคลทุกวยัตัง้แต่วยัอนุบาลจนถึงผูใ้หญ่ผลของการวาดแมนดาลาสรา้งใหเ้กิดความ
ผ่อนคลายสงบมีสมาธิการตระหนกัรูใ้นตนเอง  

แมนดาลาเป็นการใชก้ารสีระบายในวงกลม  จิตของผูร้ะบายสีจะไม่ฟุ้งซ่านจึงท าให้
รูส้ึกสงบขึน้ ที่ส  าคญัยงัท าใหเ้กิดภาวะ   “ความนิ่ง”  หรือหยุดอยู่กบัที่ก าลงัจะมาถึง ที่ส  าคญังาน
ศิลปะที่ผู ้สูงท ายังช่วย “แก้ปมชีวิต” หรือน าไปสู่การเยียวยารกัษาโดยผู้เชี่ยวชาญต่อไป  เช่น
หลงัจากการที่ไดพ้ดูคยุกบันกัศิลปะบ าบดั  จะวาดรูปตามจินตนาการของตวัเอง  เช่น  ถา้หากท่าน
ระบายสีธรรมดาโดยการหยิบ  “สีเขียวเข้ม”  มาระบาย  ซึ่งโทนสีดังกล่าวจะสื่อถึงพลังงาน  
แปลว่าท่านก าลงัเหนื่อยและตอ้งการการเยียวยา แต่ถา้หยิบ “สีชมพู” ขึน้มาระบาย แปลว่าท่าน
ก าลังต้องการความรัก  หรือก าลังเสียใจ  และต้องการคนมาดูแล  หรือแม้แต่หยิบ  “สีแดง”  
แปลว่า  ตอ้งการสื่อใหรู้ว้่าตวัเองยังอยู่ตรงนีแ้ละอยู่บนโลกใบนีจ้ึงตอ้งการเยียวยาหรือการเอาใจ
ใส่  เปรียบเสมือนการโอบอุม้และประคบัประคอง  หรือน าพาชีวิตของผูท้ี่เรียนรูไ้ปสู่การท าชีวิตให้
สมดลุและมีพลงั  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบังานของ  (ศศิลกัษณ ์ ขยนัจิต 2559)  ที่ไดท้ าการศึกษา
การใชแ้มนดาลา  เพื่อเสริมสรา้งการตระหนักรูใ้นตนเองแมนดาลาท าใหท้บทวนตัวเองไดฝึ้กฝน
การสะทอ้นตนเองน าไปสู่การตระหนักรูใ้นตนเอง  การเห็นและการยอมรบัตนเองและรูจ้ักและ
เข้าใจผู้อ่ืน  แมนดาล่าท าให้เข้าใจการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน   
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของ  (อังคณา ธัญญวรการ 2558) ที่ ได้ท าการศึกษาผลการจัด
กิจกรรมสรา้งสรรคโ์ดยใช้ภาพแมนดาลาที่มีต่อความสามารถในการเล่าเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า  
หลงัการทดลองเด็กกลุ่มเป้าหมายที่จดักิจกรรมสรา้งสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคแมนดาลามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเลา่เรื่องสงูกว่าก่อนทดลอง 
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กิจกรรมสีน ้า   
จาการทบทวนวรรณกรรมไดม้ีผูท้ี่ศกึษากิจกรรมการใชส้ีน า้  ดงัขอ้มลูต่อไปนี ้

โชติก  ศรชยัชนะ (2551)  สีน า้ หมายถึง สีน า้เป็นวสัดทุี่ใชเ้ป็นสิ่งถ่ายทอดความรูส้ึก
ของมนุษยด์ว้ยลกัษณะในตัวของมันเอง  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับบทความของ  ศรียา นิยมธรรม 
(2561)  ที่กล่าวว่าสีน า้ช่วยใหเ้รารูส้ึกมีชีวิตชีวา  ส่งผลต่อพฤติกรรมและความรูส้ึกที่มีต่อตนเอง
และผูอ่ื้น สีมีอิทธิพลต่อความคิด  ทัศนคติ  จิตส านึกและจิตใตส้  านึก  การใชส้ีจึงตอ้งเขา้ใจถึง
ผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่าสีสามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราในดา้นจิตใจ   การตัดสินใจ   
สีช่วยใหเ้รารูส้กึมีชีวิตชีวา  สง่ผลต่อพฤติกรรมและความรูส้กึที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้น  

ภานุพันธ์  ยะอนันต ์(2551) สีน า้  หมายถึง  สีชนิดหนึ่งที่ใชผ้สมกับน า้ระบายบน
กระดาษเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในสาขาทัศนศิลป์หรือเรียกโดยตรงว่า จิตรกรรมสีน ้าเป็นสีที่มี
ลกัษณะโปรง่ใส  ไม่ทบึตนัเหมือนสีโปสเตอร ์ หรือน า้มนั   ภาพสีน า้ 

อภิญญา  สิทธิวงศ ์(2558)  สีน า้  หมายถึง   สีน า้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดความรูส้ึกของ
มนุษยแ์ละช่วยประกอบใหก้ารวาดเขียนและการพิมพม์ีความสมบูรณ์   เช่น  การวาดเขียน การ
พิมพ ์ สีน า้เสรมิสรา้งบรรยากาศใหรู้ปแบบที่ถ่ายทอดมีเสน่หม์ากขึน้  ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงทฤษฎี
สี  หมายถึง  หลกัวิชาเก่ียวกับสีที่มองเห็นไดด้ว้ยสายตา  ซึ่งเก่ียวกับแม่สี  คือ  สีที่น ามาผสมกัน
แลว้ท าใหเ้กิดสีใหม่  มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม  สามารถที่จะผสมสีใหม่ขึน้มาโดยใชแ้ม่สี
ผสมตามขัน้ตอน  โดยที่แม่สีมี  2  ชนิด  ไดแ้ก่  1)  แม่สีของแสง  เกิดจากการหักเหของแสงผ่าน
แท่งแกว้ปริซึม  มี  3  สี  คือ  สีแดง  สีเหลือง  และสีน า้เงิน  ในรูปของรงัสีของแสง  เป็นพลังงาน
ชนิดเดียวทีมีสีและ2)  แม่สีวัตถุธาตุ  เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ  และจากการสังเคราะห์โดย
กระบวนการทางเคมี  มี  3  สี  คือ  สีแดง  สีเหลือง  และสีน า้เงิน  เป็นแม่สีที่น ามาใชใ้นวงการ
ศิลปะ (เฉลิมชยั สวุรรณวฒันา, 2553) 

Wassily Kandinsky (2019)  กล่าวว่า  “สีมีอิทธิพลต่อ จิตวิญญาณ”  การสรา้ง
บรรยากาศ  เช่น  แสงทองของพระอาทิตย ์ สีเขียวของน า้ทะเล  รูส้ึกอบอุ่นและเป็นสุข  ดังนัน้จึง
นับว่าสีมี อิทธิพลต่อมนุษย์และอาจน ามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง  ๆ  กัน  เช่น  น าไปใช้
ประโยชนใ์นเชิงบ าบดัเพื่อรกัษาอาการทางกายหรือทางจิตไดด้ว้ย 

เฉลิมชยั  สวุรรณวฒันา (2553)  กล่าวว่า  สีตามหลกัจิตวิทยาสามารถแบ่งออกเป็น
อิทธิพลของสีที่มีต่อความรูส้ึกของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกัน  สีเป็นสื่ออารมณ์เพราะบุคคลจะ
ถ่ายทอดอารมณค์วามรูส้ึกของสิ่งต่าง  ๆ  จากการเลือกใชส้ีจึงมีผลโดยตรงกบัอารมณข์องบุคคล  
ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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1.  สีฟ้า หมายถึง ความรูส้กึสงบ สขุมุ สภุาพ หนกัแน่น เครง่ขรมึ ละเอียด  
รอบคอบ  แต่ถา้มีสีน า้เงินเขม้เกินไปก็จะท าใหรู้ส้กึซมึเศรา้ 

2.  สีเขียว  หมายถึง ความรูส้กึเย็นสบาย  สงบ  เงียบ  รม่รื่น  รม่เย็น  ความสขุ 
ความสขุมุ เยือกเย็น 

3.  สีเหลือง  หมายถึง   สีแห่งความเบิกบาน  เรา้อารมณ ์ ความรูส้กึแจ่มใส  
ความสดใส ความรา่เรงิ ความเบิกบานสดชื่น  เหมือนมีชีวิตใหม่  

4.  สีแดง  หมายถึง  ความกลา้หาญ  ความรกั ความส าคญั ความอดุมสมบรูณ ์ 
ความมั่งคั่ง   ความรูส้กึรุนแรง ใหค้วามรูส้กึรอ้น   ทา้ทาย  ต่ืนเตน้ เรา้ใจ มีพลงั  

5.  สีม่วง  หมายถึง ใหค้วามรูส้กึ  ผิดหวงั  เศรา้  มีเสน่ห ์น่าติดตาม  เรน้ลบั   
ซ่อนเรน้ มีอ  านาจ  มีพลงัแฝงอยู่  ความรกั  ความเศรา้  ความผิดหวงั  ความสงบ   

6.  สีสม้ หมายถึง ใหค้วามรูส้กึ รอ้น รา่เรงิ สนกุสนาน ความอบอุ่นมีชีวิตชีวา  
วยัรุน่ ความคกึคะนอง ความเปรีย้ว  

7.  สีน า้ตาล  หมายถึง  ใหค้วามรูส้กึอบอุ่น  
8.  สีเทา  หมายถึง  ใหค้วามรูส้กึ  เศรา้  อาลยั  ทอ้แท ้ ความลกึลบั ความหดหู่  

ความเงียบ สภุาพ สขุมุ ถ่อมตน    
9.  สีขาว  หมายถึง ใหค้วามรูส้กึ บรสิทุธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ว่างเปลา่   

ความรูส้กึหวา้เหว่  อ่อนโยน 
10. สีเขียวเหลือง  หมายถึง  ใหค้วามรูส้กึเจรญิงอกงาม  อ่อนเยาว ์
11.  สีด า  หมายถึง  ใหค้วามรูส้กึหดหู่  เศรา้ใจ  และเป็นสีแห่งความลกึลบั 
12.  สีน า้เงิน  หมายถึง  เป็นสีที่ใหค้วามรูส้กึเย็นสบาย  สงบ สขุมุ   

 
การป้ันดิน  

จากการทบทวนวรรณกิจกรรมศิลปะการป้ันดินเป็นการพัฒนากล้ามเนือ้มือ  และช่วย
สง่เสรมิการสรา้งสมาธิ  ดงันี ้

ค าวัง สมสุวรรณ (2551)  การป้ันดินเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของกลา้มเนือ้เล็ก
ของเด็กการจดักิจกรรมการป้ันดินใชก้ลา้มเนือ้มือ  นิว้มือ  และการประสานสมัพนัธก์นัระหว่างมือ
กบัตา   ในการป้ันดินใหเ้ป็นรูปร่างตามตอ้งการ  และกิจกรรมการป้ันดินยงัไดส้่งเสริมการท างาน
ของกลา้มเนือ้ฝ่ามือ  ขอ้มือ  และนิว้มือใน  การบีบ  ดึง   นวด ซึ่งส่งผลใหเ้พิ่มความแข็งแรงของ
กลา้มเนือ้มือ 
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สาธิต  สุวรรณธาราเรือง (2558)  ป้ันดินนั้นให้ประโยชน์ 2  ด้าน  คือ  1)  ด้าน
กายภาพ  เช่น  กลา้มเนือ้มดัเล็ก  2)  ดา้นอารมณ ์ งานป้ันจะช่วยฝึกสมาธิท าใหเ้ด็กซน  สามารถ
นั่งและจดจ่ออยู่กบัสิ่งที่ท าไดน้านขึน้  และยงัจะช่วยในเรื่องของมิติสมัพนัธท์ าใหเ้ด็กสามารถมอง
ภาพที่เป็น  3  มิติไดดี้ขึน้  ในการเตรียมเนือ้ดินหรือการผสมดิน (Mixture) เขา้ดว้ยกนัโดยการผสม
ดินกับวัตถุดิบอย่างอ่ืน  ทั้งนีเ้พื่อจะให้เนือ้ดินมีคุณสมบัติที่ถูกตอ้งและคุณภาพที่ดีตามความ
ต้องการ  เช่น  การควบคุมการหดตัวของดิน  (Shrinkage)  การเพิ่มความเหนียวในเนื ้อดิน  
(Plasticity)  ต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดสีขาว (White ware bodies) ต้องการความโปร่งแสง 
(Translucent) ต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดเนื ้อหยาบหรือละเอียดหรือผลิตภัณฑ์ชนิดที่ทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ประเภทภาชนะตั้งไฟ   (Thermal properties)  เป็นต้น  ต้องมีการ
เตรียมและทดสอบเนือ้ดินทกุครัง้เพื่อความเหมาะสม 

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่ากิจกรรมศิลปะที่ใชใ้นงานวิจัย
ในครัง้นี ้ ไดแ้ก่  การระบายสีภาพแมนดาลา  การใชส้ีน า้  และการป้ันดิน  ทั้ง  3 ลว้นส่งผลต่อ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  ความรูส้ึกนึกคิด  สิ่งผลให้เกิดการตระหนักรูใ้นตนเอง  
พฒันาตนเองดา้นสมาธิใหย้าวนานขึน้ 

 
2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปะ 

จากการทบทวนเอกสารงานกิจกรรมศิลปะที่เก่ียวขอ้ง  มีรายละเอียดของขอ้มลูดงันี ้
ณฏัฐ์วดี  สขุธยารกัษ ์ (2553)  ศกึษาผลการใชก้ิจกรรมศิลปะเพื่อปรบัพฤติกรรมที่ 

ไม่เหมาะสมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาช่วงอาย ุ8-12 ปี  ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กก่อนและหลงัใชก้ิจกรรมศิลปะ  พบว่า  ปัญหาดา้นพฤติกรรมสมาธิสัน้  แบบรอ
คอยไม่เป็น  ขาดการยบัยัง้  ดา้นวิตกกังวลและสมาธิสัน้แบบไม่นิ่ง  หลงัการใชก้ิจกรรมศิลปะต ่า
กว่าก่อนใชก้ิจกรรมศิลปะ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงว่าการใชก้ิจกรรมศิลปะ
ท าใหพ้ฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กสมาธิสัน้ลดลง  สว่นดา้นปัญหาดา้นการเรียนรูแ้ละดา้นออก
อาการทางรา่งกาย  หลงัการใชก้ิจกรรมศิลปะต ่ากว่าก่อนการใชก้ิจกรรมศิลปะ 

สการินทร ์บุตรโพธิ์ (2556)  ไดศ้ึกษาการพฒันาการจดัประสบการณโ์ดยใชก้ิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อเสริมสรา้งสมาธิส าหรบัเด็กปฐมวยัชัน้ปีที่  3  มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาการ
จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์เพื่อเสริมสรา้ง    ผลการวิจัยพบว่า  การจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อเสริมสรา้งสมาธิส าหรบัเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.98/87.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่ก าหนดไว้   การจัดประสบการณ์
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กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์เพื่อเสริมสรา้งสมาธิท าให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึน้และพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสรา้งสมาธิโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   

อภิญญา สุรเสน (2557)  ได้ศึกษาการพัฒนาสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคด์ว้ยวสัดุในทอ้งถิ่นตามแนวคิดพหุปัญญาของเด็กปฐมวยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษา
พัฒนาการทางสติปัญญาในการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคด์ว้ยวสัดุในทอ้งถิ่นตามแนวคิดพหุ
ปัญญาของเด็กปฐมวยั 2) เปรียบเทียบพฒันาการทางสติปัญญาก่อนและหลงัในการจดักิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรค์ดว้ยวัสดุในท้องถิ่นตามแนวคิดพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย   ผลการวิจัยพบว่า
พัฒนาการทางสติปัญญาในการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคด์ว้ยวสัดุในทอ้งถิ่นตามแนวคิดพหุ
ปัญญาของเด็กปฐมวยัก่อนการจดักิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 1.86  ระดบัพฒันาการอยู่ในระดบัปาน
กลาง   และหลงัการจัดกิจกรรม   มีคะแนนเฉลี่ย   2.89 ระดับการพัฒนาการอยู่ในระดับสูงและ
เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการทางสติปัญญาหลงัจากไดร้บัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคด์ว้ยวสัดใุน
ทอ้งถิ่นตามแนวคิดพหปัุญญาสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สุธาสินี จันทนา (2558)  ได้ศึกษาการพัฒนาความพรอ้มด้านคณิตศาสตรด์้วย
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ ส าหรบันักเรียนชั้นอุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1)  พัฒนาการจัด
กิจกรรมศิลปะรสรา้งสรรคใ์นการพฒันาความพรอ้มดา้นคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียน ชัน้อนุบาลปี
ที่  2  ใหม้ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของความพรอ้มดา้น
คณิตศาสตรส์  าหรบันักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 2  3)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูข้องนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ส  าหรบันักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  2  ผลการวิจัยพบว่าการจัด
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคใ์นการพฒันาความพรอ้มดา้นคณิตศาสตรส์  าหรบั มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
90.60/93.85 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตัง้ไว ้  ดชันีประสิทธิผลของความพรอ้มดา้นคณิตศาสตรม์ี
ค่าเท่ากับ 0.9035  แสดงว่านกัเรียนไดร้บัการพฒันาเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 90.35 และพฤติกรรม
การเรียนรูต่้อการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  

Krall E (1982)  ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์โดยใชศิ้ลปะของครู
โรงเรียนครสิตศ์าสนาในการจดัประสบการณภ์าคปฏิบติั  ผลการวิจัยพบว่าครูสามารถช่วยเด็กให้
เกิดประสบการณใ์นการเรียนรูไ้ดดี้ขึน้  โดยใชส้ื่อทางศิลปะและความคิดสรา้งสรรค์ ส่งผลใหเ้ด็ก
เกิดสมาธิแห่งการเรียนรูม้ากขึน้ 
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ศรียา นิยมธรรม (2560)  ไดศ้ึกษาผลการใชศิ้ลปะการวาดลายเสน้ "SNIGO" เพื่อ
เพิ่มสมาธิในการท างานและการควบคุมตนเองของเด็กสมาธิสัน้  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผลการที่
การใชศิ้ลปะการวาดลายเสน้ "SNIGO" สามารถน ามาใชใ้นการฝึกสมาธิในการท างานและควบคมุ
ตนเองได ้ความสามารถทัง้ 2 ดา้น คือ สมาธิในการท างานและการควบคุมตนเองเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

มณีรตัน ์ ภูทะวัง (2562)  ไดศ้ึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อ
ฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย  ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อฝึกสมาธิอยู่ในระดับ
มาก  หลงัการจดักิจกรรมนกัเรียนมีพฤติกรรมมีสมาธิที่สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ  80  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

วลิฐินี เวทย์วิชานันท์ และ วาระดี ชาญวิรตัน ์(2562)   ไดศ้ึกษาการใชชุ้ดกิจกรรม
ศิลปะพัฒนาความสามารถ ในการจดจ่อตั้งใจท างานของเด็กบกพร่องทางการเรียนรูท้ี่มีภาวะ
สมาธิสัน้  กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรูช้ัน้ประถมศึกษาที่ไดร้บัการวินิจฉัยจาก
แพทยแ์ละมีคะแนนดิบดา้นภาวะสมาธิสัน้  (ADHD) จากแบบคัดกรอง  Kus-si  Rating  Scale: 
ADHD/LD/Autism  ตัง้แต่  51  คะแนนขึน้ไป  จ านวน  4  คน  โดยครูประจ าชัน้เป็นผูต้อบแบบคดั
กรอง  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ยชุดกิจกรรมศิลปะและแบบสงัเกตความสามารถใน
การจดจ่อตั้งใจท างานที่ผูช้่วยวิจัยเป็นผู้บันทึกและเก็บข้อมูลเป็นเวลา 6 สัปดาห์  โดยแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 ระยะ ใชก้ารวิจัยในรูปแบบ Single Subject Design ประเภทการทดลองแบบ
สลับกลับ ABA Design วิเคราะห์ขอ้มูลจากจ านวนนาทีของพฤติกรรมการจดจ่อตั้งใจท างานที่
เกิดขึน้  ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการจดจ่อตัง้ใจท างานของเด็กบกพร่องทางการเรียนรูท้ี่
มีภาวะสมาธิสัน้ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะมีแนวโนม้เพิ่มขึน้โดยในระยะทดลอง (B) พบว่า มี
จ านวนนาทีของความสามารถในการจดจ่อตัง้ใจท างานเพิ่มมากขึน้ไปในทิศทางเดียวกนั และเมื่อ
หยุดการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะในระยะหยุดยั้ง (A2) พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีจ านวนนาทีของ
ความสามารถในการจดจ่อตั้งใจท างานเพิ่มมากขึน้กว่าในระยะเสน้ฐาน (A1) ซึ่งเป็นระยะที่ยัง
ไม่ไดน้ ากิจกรรมศิลปะมาใช ้

Zeynep Cetin  และ Miray Ozozen Danacl (2015)  ได้ศึกษาผลกระทบของ
การศึกษาศิลปะต่อทักษะการตั้งใจเลือกและการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่อายุ  4-5  ปี  
ผลการวิจยัพบว่า  ศิลปะช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงความรูส้กึและความคิดของตนไดแ้ละเสรมิสรา้งทกัษะ
ทางปัญญาและร่างกาย  งานวิจัยนี ้กล่าวถึงโปรแกรมการศึกษาศิลปะแบบผสมผสานใน
สถานศึกษาก่อนวัยเรียน พบว่า  ทักษะการเอาใจใส่แบบเฉพาะเจาะจงของเด็กอายุ 4 - 5 ปี 
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ตัวอย่างการวิจัยประกอบดว้ยเด็กชายและหญิง  จ านวน 90 คน  ผลการวิจัยพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุการศึกษาศิลปะจะตอ้งรวมอยู่ใน
การศกึษาในระบบเพื่อพฒันาทกัษะการเอาใจใสเ่ฉพาะตวัของเด็กอาย ุ4-5 ปี 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณทัง้ในและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปะ
ที่มีผลต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียนท าใหเ้ป็นสภาวะที่จิตใจจดจ่อใส่ใจ  แน่วแน่อยู่กบัสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเป็นเวลานาน  สง่ผลท าใหเ้กิดการรบัรูท้ี่ชดัเจนคิดมีประสิทธิภาพ   มีการพฒันาเด็กในทกุดา้น  
เช่น  พัฒนาทางดา้นร่าง  ดา้นกายอารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา โดยอาศัยการแสดงออกผ่าน
กิจกรรมศิลปะซึ่งเป็นการปูพืน้ฐานอันส าคัญต่อการเพิ่มพลงัและทักษะในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ 
ใหช้ดัเจนและเมื่อเด็กไดคิ้ดและไดล้งมือท าในสิ่งที่สง่เสรมิความคิดที่จะท าใหเ้ด็กไดพ้ฒันาในทุกๆ 
ดา้น โดยเฉพาะการมีสมาธิและเมื่อเด็กมีสมาธิที่ดีก็จะก่อใหเ้กิดปัญญาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
พฒันา ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะพฒันาแผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อฝึกสมาธิ 

 
3. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์

3.1 ทฤษฎีและการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ความหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  (Group  Counseling) 

การใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่  (Group  Counseling)  เป็นการจ าลองสภาพการอยู่ 
และช่วยใหค้นเรียนรูต่้อการปรบัตวัทางสงัคมไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงเพราะปฏิสมัพนัธ์
ที่เกิดขึน้เนน้ความจริงใจ  ไวว้างใจ  เคารพกนัและกัน  ท าใหส้มาชิกกลา้เปิดเผยตนเอง  เรียนรูท้ี่
รบัในความแตกต่าง  อยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือร่วมมือกันท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เนื่องจากเกิดการเรียนรูใ้หม่  อาภา  จันทรสกุล (2009)  ไดม้ีคนใหค้วามหมายการใหค้ าปรึกษา
แบบกลุม่ไวด้งันี ้

ภมรพรรณ ์ ยรุะยาตร ์(2563)  การใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่   หมายถึง   
การใหค้ าปรกึษากลุม่ผ่านการตัง้ค าถาม  และค าตอบ  ไดด้งันี ้

1)  อะไร  (What)  การใหค้ าปรกึษากลุม่ คือ   การพฒันา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในกลุ่ม  เป็นการสรา้งบรรยากาศและสภาพกลุ่มใหเ้หมาะสมแก่การ
ช่วยเหลือ  ซึ่งประกอบดว้ย  ความไวว้างใจ  การยอมรบั  การใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั  มีความมั่นใจ  
ความอบอุ่น  ความเป็นมิตร  ตลอดจนการติดต่อสื่อสารสองทาง  เพื่อสามารถสื่อสารความคิด  
ความตอ้งการและความเขา้ใจที่ตรงกนั 
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2)  ใคร (Who)  บคุคลที่เก่ียวขอ้งมี  2  ฝ่าย  คือ  ผูใ้ห ้
ค าปรึกษา  (Counselor)  ในบทบาทของผู้น ากลุ่ม  (Leader)  เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ เอือ้อ านวยให้
กระบวนการกลุ่มเป็นไปตามขั้นตอนอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย  และผู้ที่ร ับค าปรึกษา 
(Counselee)  หรือสมาชิกกลุ่ม (Member)  ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกตัง้แต่  2  คนขึน้ไป  และเป็นผู้
ที่ประสบปัญหาที่ตอ้งการใหช้่วยเหลือ 

3)  ท าไม  (Why)  จดัการเพื่อช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนได ้
เผชิญกบัสิ่งที่ไม่สบายใจ หรือมีปัญหาในชีวิต เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหายอมรบั และน าไปสู่ 
การแกไ้ขปัญหาได ้ เป็นการคน้พบศกัยภาพแห่งตนที่ก่อใหเ้กิดความภาคภมูิใจในตนเอง   

วชัรี  ทรพัยม์ี (2556)  การใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่   หมายถึง  1)   
แกไ้ขปัญหาขอ้ตกลงระหว่างการใหค้ าปรกึษารายบุคคลกบัการใหค้ าปรกึษากลุ่มประการหนึ่ง  2)  
การใหค้ าปรกึษากลุ่มมุ่งช่วยเหลือปัญหาปกติ  3)  การใหค้ าปรึกษากลุ่มมุ่งช่วยเหลือที่มีสภาพ
ปกติ  หมายถึง  การให้ค าปรึกษากลุ่มจะไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่มี ปัญหาทางจิตใจ (Mental  
Disorder)   

จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมาย 
ของการใหค้ าปรึกษากลุ่มว่าเป็นกระบวนการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างผูใ้หค้  าปรึกษาและผูร้บั
ค าปรกึษา  มีสมาชิกตัง้แต่ 2  คนขึน้ไปที่มีปัญหาหรือความตอ้งการที่คลา้ยคลึงกนั  สมาชิกก าลงั
เผชิญกบัปัญหาหรือความไม่สบายใจ   มีความกงัวล  ความเครียด  เป็นตน้  โดยท าใหส้มาชิกรูส้ึก
ถึงความไวว้างใจ  อบอุ่น  ปลอดภยั และส่งผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้  เช่น สัมพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลอ่ืน  ลักษณะภายในของบุคคล  ทักษะต่าง ๆ  เช่น  การแก้ไขปัญหา  เป็นต้น   
การลดหรือบรรเทาอาการแสดงทางอารมณ์   เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองไปในทางที่ดีขึน้ 

 
จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มจัดขึน้เพื่อการป้องกันและการบ าบัดรกัษาหรือเยียวยาเป็นการ
จดัการกบัปัญหาที่มีอยู่ใหห้ายไป  โดยมีผูใ้หร้ายละเอียดดงัต่อไปนี ้

Posthuma (2002)  จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
ประเภทขอกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม  เช่น  กลุ่มแนะแนวเพื่อการใหข้อ้มูล  การใหค้ าปรกึษาเชิง
จิตวิทยา  เป็นต้น  โดยมีสมาชิกกลุ่มช่วยกันก าหนดทิศทางของกลุ่ม  ท าให้แต่ละกลุ่มมีคุณ
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ลกัษณะเฉพาะ  และมีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจง  กลุ่มทุกกลุ่มมี เป้าหมายเดียวกนั คือ  ช่วยให้
สมาชิกไดพ้ฒันาทศันคติทางบวก 

Corey (2016)  กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่มมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้
วิธีการที่จะไวใ้จตนเองและผูอ่ื้น  ส่งเสริมและพัฒนาเอกลกัษณแ์ห่งตน เกิดการตระหนักและการ
ยอมรบัความต้องการและปัญหาต่าง  ๆ  เพิ่มความสามารถในการน าตนเอง  (Self-Direction)  
ความเป็นตัวของตัวเอง  ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืนตลอดจนการตระหนัก  
(Awareness)  ในการตดัสินใจ 

จากการศึกษาเอกสารจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มสรุปได้ว่าการให้
ค าปรกึษากลุ่มจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม  เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรูแ้ละมีความเขา้ใจ
ตนเอง  สมาชิกกลุม่เป็นผูก้  าหนดทิศทางในการด าเนินการ และเกิดการยอมรบัซึ่งกนัและกนั 

 
3.2. ทฤษฎีและการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสสตัลท ์

การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์  (Gestalt Group Counseling)  หมายถึง  การพดูคุย
ระหว่างผูใ้หค้  าปรกึษากบัผูม้ารบัค าปรกึษาตัง้แต่  2  ขึน้ไป  ที่มีสภาพปัญหาและความตอ้งการที่
คลา้ยคลึงกนั  โดยผูม้ารบัค าปรกึษาแต่ละคนจะพดูความรูส้ึกนึกคิด  ความคิดเห็น  ความขบัขอ้ง
ใจของตนเอง  ใหผู้ใ้หค้  าปรกึษาและสมาชิกกลุ่มไดฟั้ง  ผูใ้หค้  าปรกึษาจะช่วยสรา้งบรรยากาศใน
การพดูคยุ  ใหส้มาชิกกลุ่มยอมรบัและกลา้พดูถึงความรูส้ึกที่แทจ้ริงและในระหว่างการพดูคยุผูใ้ห้
ค าปรกึษาจะเนน้วิธีการบ าบดัแบบเกสตลัท ์ (Gestalt  Therapy)  เพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกหรือผูม้า
รบัค าปรกึษาเกิดการตระหนักรู ้ (Awareness)  ถึงสภาพความเป็นจริงของตนในปัจจุบนั  (Here  
and Now )  รบัรูถ้ึงศักยภาพ  ความรูส้ึกนึกคิด  และพฤติกรรมของตนเอง  รวมถึงความสมัพันธ์
ของตนเองกบัสิ่งแวดลอ้ม  โดยใชเ้ทคนิคเนน้ความรบัผิดชอบ  (Responsibility)   

Nizar ALI และ Yagmur CERKEZ (2020)  การบ าบัดแบบเกสตัลท์   (Gestalt 
Therapy) หมายถึง ประสบการณ์และการกระท าโดยตรง   การบ าบัดช่วยใหส้มาชิกไดท้ราบถึง
ความเครียดของตนเองมากขึน้ เพื่อปลกุจิตส านึกภายในสมาชิกในกลุ่ม เนน้ประสบการณปั์จจุบนั 
ซึ่งรวมถึงการรบัรู ้ พฤติกรรม  การสรา้งโอกาสที่แตกต่างกนั  สรา้งความตระหนกัรู ้ 

Kim Sung-Bong (2009)  การบ าบัดแบบเกสตัลท์  (Gestalt Therapy)  หมายถึง 
การบ าบดัแบบเกสตัลตเ์ป็นการบ าบดัทางจิตซึ่งคลา้ยกบัการท าสมาธิแบบมีสติที่เนน้การรบัรูถ้ึง
ปรากฏการณก์ารมีอยู่เนน้การรบัรูท้ี่เป็นปัจจบุนั 
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จากการศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องผู้วิจัยสามารถสรุปการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัท ์ ไดว้่า  การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทเ์นน้การการบ าบดัที่มีการเชื่อมโยงกบัจิตวิทยา
เกสตัลท ์ เป็นแนวคิดแบบการรบัรูแ้บบองคร์วม  เพื่อปรบัพฤติกรรมของผูม้ารบัการรกัษาใหร้บัรู ้
เก่ียวกบัสิ่งที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 
 
แนวคิดส าคัญของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์ 

แนวคิดพืน้ฐานที่ส  าคญัจะเนน้และยดึหลกักระบวนการเรียนรูแ้ละการรบัรู ้ มีดงันี ้  
1)  ความเป็นองค์รวม  (Holism)  ผู้น ากลุ่มเกสตัลท์ให้ความสนใจต่อบุคคลใน

ลกัษณะที่เป็นองคร์วม  โดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณค่าของลกัษณะเฉพาะเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพียงอย่างเดียว  ดังนัน้ความเป็นองคร์วมจึงมีความส าคัญยิ่งกว่าส่วนต่างๆ  ที่ส  าคัญซึ่งมา
รวมกนัเป็นองคร์วม  จ าเป็นที่จะตอ้งความเขา้ใจถึงมิติทัง้หมดในการปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะมนุษย ์ 
ซึ่งเป็นการใหค้วามส าคญักบัการ  บูรณาการวิธีการต่าง  ๆ  ที่มีความเหมาะสมพอดีซึ่งกนัและกนั  
และวิธีการท่ีบคุคลสื่อสารสิ่งแวดลอ้มของตนเอง 

2)  ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ยึดหลกัการที่ว่าการท าความเขา้ใจบุคคลจ าเป็นที่
จะตอ้งมองจากสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของบุคคลดังกล่าว อันเป็นส่วนหนึ่งของสนามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง กลา่วคือ ทุกสิ่งมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็น
กระบวนการ ดังนั้นผู้น ากลุ่มกลุ่มแบบเกสตัลท์จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

3)  กระบวนการรบัรูภ้าพ  (The  Figure  formation  Process)  เป็นการอธิบายถึง
วิธีการที่บุคคลจัดระบบสิ่งแวดลอ้มของตนเอง  ณ  ขณะต่อขณะ  บริเวณที่ไม่สามารถแยกแยะ
ความแตกต่างไดน้ัน้เรียกว่า  พืน้หลงัหรือพืน้  (The  Background  or  Ground  )  จุดความสนใจ
ที่ปรากฏขึน้  เรียกว่า  ภาพ  (The  Figure  formation)  ซึ่งเป็นกระบวนการในการคน้หาวิธีการที่
ลกัษณะบางอย่างในสนามสิ่งแวดลอ้ม  ปรากฏขึน้จากพืน้หลงั  และกลายเป็นจุดรยมของความใส่
ใจและความสนใจของบุคคล  ความต้องการของบุคคล  ณ  ขณะเวลาหนึ่งนั้นมี อิทธิต่อ
กระบวนการนี ้

4)  การก ากับควบคุมตนเอง (Organismic Self-regulation) เป็นธรรมชาติด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถน ามาผสมผสานกับหลักการของ
กระบวนการสร้างภาพ  (Figure formation Process) เมื่ อความสมดุลระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมถูกก่อกวนเนื่องจากความต้องการ การสัมผัส หรือความสนใจ  อินทรีย์จะท าการ
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แยกแยะวิธีการที่จ  าเป็นในการตอบสนองต่อความตอ้งการ  และพยายามที่จะก ากับตนเองใหดี้
ที่สดุ  โดยใชท้ัง้ความสามารถของตนเองและศกัยภาพที่ไดร้บัจากสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อที่จะท าใหเ้กิด
กลุม่พยายามที่จะก ากบัตนเองดว้ยการใสใ่จต่อสิ่งที่จะเกิดเป็นภาพ  (Figure)   

5)  การตระหนกัรู ้ (Awareness)  ภารกิจของสมาชิกกลุ่มเกสตลัทคื์อการใหค้วามใส่
ใจกบัโครงสรา้งประสบการณ์ของตนเอง  และการตระหนกัรู ้ในสิ่งที่ก าลงัเผชิญและวิธีการในการ
เผชิญ  ผูน้  ากลุ่มเกสตลัทม์กัใชค้  าถามว่า  “อะไร”  และ  “อย่างไร”  ในทุก ๆ  ขณะต่อขณะ  เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความใส่ใจกบัการตระหนกัรูอ้ย่างต่อเนื่องในช่วงของการเผชิญ  และการแสดงให้
เห็นถึงวิธีการจดัการกบัสิ่งแวดลอ้ม  กระบวนการสรา้งภาพจะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มมีความเขา้ใจต่อ
ภาพที่ชดัเจนมากขึน้ในสิ่งที่ตนเองคิด  รูส้กึ  และกระท าอยู่  ผูน้  ากลุ่มเกสตลัทม์กัจะใชค้ าถามต่าง  
ๆ  เพื่อน าไปสูก่ารอยู่กบัปัจจบุนั  เช่น   

“คณุก าลงัเผชิญกบัอะไรอยู่ในขณะนี”้ 
“เกิดอะไรในตวัคณุ เมื่อคณุก าลงัพดู” 
“เกิดอะไรขึน้กบัคณุ เมื่อคณุพดูกบัพ่อของคณุตอนนี”้ เป็นตน้ 

6)  ที่นีแ้ละเดี๋ยวนี ้(The Here and Now) คณุประโยชนท์ี่ส  าคญัมากที่สดุของการให้
การปรึกษาแบบเกสตัลท์ คือ การให้ความส าคัญกับการเรียนรูท้ี่เห็นคุณค่าและเผชิญหน้ากับ
ปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่  ทั้งนีเ้พราะปัจจุบันขณะเป็นโอกาสที่จะสรา้งความงอกงามและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแทจ้ริง   อดีตมีความส าคัญก็เฉพาะที่มีความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัเท่านัน้ ดงันัน้ในการใหก้ารปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทส์มาชิกกลุ่มจะน าสถานการณต่์าง ๆ 
ที่เป็นปัญหาในอดีตมาสู่ปัญหาขณะ ดว้ยการแสดงสถานการณ์ดังกล่าว ราวกับสถานการณ์นั้น
ก าลงัเกิดขึน้ในปัจจุบนัการทดลองแนวเกสตลัท ์ จะท าใหส้มาชิกไดส้มัผัสอย่างใกลช้ิดมากยิ่งขึน้
กบัประสบการณท์ี่ก าลงัเกิดขึน้  ณ  ขณะต่อขณะ 

7)  ภ า ระ ค้ า ง ใจ แล ะก า รห ลี ก ห นี  (Unfinished Business and Avoidance) 
ประกอบดว้ยความรูส้ึกที่ยังไม่ได้การระบาย เช่น ความขุ่นเคืองใจ ความโกรธ ความเดือดดาล 
ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความรูส้ึก ความละอายใจ และความโศกเศรา้ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงั
เป็นสถานการณห์รือความทรงจ าต่าง ๆ ที่ยงัวนเวียนอยู่ในพืน้หลงั (Background) และตอ้งการที่
จะเกิดความสมบูรณ์ ถา้หากสถานการณ์ที่ยังคา้งคาใจและอารณ์ที่ยังไม่ไดร้ะบายออกมา โดย
แสดงใหเ้กิดภาพ และยงัไม่ไดร้บัการจัดการแลว้ สถานการณแ์ละอารมณด์งักลา่วจะยงัคงก่อกวน
การตระหนกัรูใ้นปัจจบุนัขณะ  และการด าเนินชีวิตที่มีประสิทธิได ้ นอกจากนีม้นุษยม์ีแนวโนม้ที่จะ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา้และการเผชิญอย่างเต็มที่กบัความวิตกกังวล  ความโศกเศรา้  ความรูส้ึก
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ผิด  ความละอาย  และอารมณต่์าง  ๆ  จะแฝงซ่อนเรน้อยู่อย่างยาวนาน  และเป็นสิ่งที่ขดัขวางการ
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเต็มที่  สมาชิกกลุ่มแบบเกสตัลทจ์ะไดร้บัการกระตุน้ใหแ้สดงความรูส้ึกที่ตึง
เครียด  ที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อน    การที่สมาชิกกลุ่มมีความมั่นใจและเผชิญอย่างแทจ้ริงกับ
ความรูส้ึกที่ลึกซึง้    การจัดการกับการหลีกเลี่ยงจะสามารถขจัดภาระคา้งใจและเป็นการมุ่งไปสู่
ความสมบรูณแ์ละการบรูณาการได ้

8)  การติดต่อและการต่อตา้นการติดต่อ  (Contact  and  Resistance  to Contact )  
การติดต่อส าหรบัการใหก้ารปรกึษาแบบเกสตัลทเ์กิดขึน้จากการมองเห็น  การไดย้ิน  การดมกลิ่น  
การสัมผัส  และการเคลื่อนไหว  ย่อมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้  การติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  หมายถึง  การมีปฏิสมัพนัธก์บัธรรมชาติและบุคคลอ่ืน   ส่วนการต่อตา้นการติดต่อ  
หมายถึง  การขดัขวางการพฒันา  เพื่อไม่ใหบุ้คคลเผชิญหรืออยู่กับปัจจุบนัขณะที่ ไดอ้ย่างแทจ้ริง
และเต็มที่    สิ่งที่ขดัขวางดงักล่าวคือ  กลไกในการป้องกนัตนเอง  (Eco defense  Mechanisms)  
การกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู ้ต่อรูปแบบของการติดต่อที่ เป็นอุปสรรคขัดขวาง  สมาชิก
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจการต่อตา้น   เพื่อที่จะใหเ้กิดการตระหนกัรูม้ากขึน้ 

9)  พลงัและการปิดกั้นพลงั (Energy and Blocks to Energy) พลงัเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นส าหรบัสมาชิกกลุ่มเกสตัลท์ ดังนั้น ผูน้  ากลุ่มการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลทจ์ึงใหค้วาม
สนใจเป็นอย่างมมากกบัแหลง่ของพลงังาน   
 
หลักการพืน้ฐานตามทฤษฎีเกสตัลท ์ 

จิตวิทยาเกสตัลทจ์ะเน้นหรือยึดหลกักระบวนการเรียนรูแ้ละการรบัรู ้ (Perceptual  and  
Leaning  Processes)  หลักการจิตวิทยาแบบเกสตัลท์เป็นวิธีการบ าบัดเป็นการบ าบัดแนว
เกสตัลท ์ แพสสนัต ์ (Passon, 1975)  ไดร้ะบุว่ามีหลกัการส าคญั  5  ประการของการบ าบดัตาม
แนวเกสตลัท ์  

1)  บุคคลมีแนวโน้มจะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะทีมีความสมบูรณ์หรือสิน้สุด  
2)  ความตอ้งการในปัจจบุนั กลา่วคือ เมื่อการกระท าสิ่งต่าง ๆ ใหเ้กิดความสมบรูณ ์

ตอ้งอาศัยความตอ้งการในปัจจุบนัของบุคคลดว้ย เช่น ถา้เราน าเอาวัตถุกลม ๆ ใหเ้ด็กไดดู้อย่าง
รวดเรว็ เด็กที่ชอบเลน่กีฬาจะบอกว่าฟตุบอล  

3)   พฤติกรรมของบคุคลที่แสดงออกมา 
4)  บุคคลจะมีประสบการณต่์าง ๆ ในโลกใบนี ้โดยอาศยักฎของภาพ (Figure)  และ

ฉาก (Ground)  ซึ่งหมายความว่าคนเรามองอะไรจะใหค้วามส าคญั  ซึ่งเราเรียกว่าเป็นภาพ  แต่สิ่ง
ที่อยู่ดว้ยกันก็จะไม่เด่นขึน้มากลายเป็นฉาก  หรือส่วนประกอบไป เช่น การมองภาพบนฝาผนัง 
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หากเราสนใจในสีสันและรูปร่างของภาพ ก็ท าใหเ้ป็น “ภาพ” ส่วนกรอบรูปตลอดจนฝาผนัง ก็จะ
เป็นฉากไป ในทางตรงขา้มถ้าความสนใจไปอยู่ที่กรอบรูปหรือรูปก็จะเป็นภาพ และรูปภาพก็จะ
กลายเป็น “ฉาก”จากบทความขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการใหค้ าปรกึษาตามทฤษฎีเกสตลัท ์ 
ซึ่งสรุปไดด้งันี ้ 
 
หลักการในการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท ์มีอยู่ 5 ประการด้วยกันคือ   

1. เน้นที่ผูม้ารบัค าปรึกษาสามารถเกิดการรบัรูซ้ึ่งก็ไดจ้ากการรบัรูข้องบุคคลในลกัษณะ
การใหค้วามหมายในลกัษณะของสว่นเต็ม 

2.  เน้นหลักของการเติมใหส้มบูรณ์ กล่าวคือเมื่อบุคคลไดร้บัสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สมบูรณ ์
บคุคลนัน้ก็จะต่อเติมสิ่งนัน้ภายในจิตใจและจะรบัรูส้ิ่งนัน้ในภาพที่สมบรูณ ์

3.  หลักของความใกลช้ิด เป็นการเกิดความสัมพันธ์ของสิ่งเรา้ที่เรารบัรู ้สิ่งเรา้   อะไรก็
ตามที่อยู่ใกลช้ิดกนับคุคลจะรบัรูห้รือจดัแบบแผนของสิ่งนัน้เขา้ดว้ยกนั 

4.  หลกัของความเหมือนความเหมือนกนัของสิ่งเรา้ท าใหบ้คุคลมีแนวโนม้ที่จะจดัประเภท
ของสิ่งที่เหมือนกนัเขา้เป็นพวกเดียวกนั 

5.  หลกัภาพพืน้ เป็นการรบัรูข้องบคุคลต่อสิ่งเรา้ต่าง ๆ รอบตวัเราที่อยู่มากมายจะอธิบาย  
โดยหลกัภาพพืน้ สิ่งเรา้ที่ทกุคนใหค้วามสนใจรบัรูเ้ด่นชดัในเวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นภาพ (Figure) 
สิ่งเรา้อ่ืน ๆ ที่ปรากฏอยู่โดยรอบจะเป็นพืน้ (Ground) สิ่งเรา้ใดจะเกิดเป็นภาพขึน้ในการรบัรูข้อง
บคุคลไดข้ึน้อยู่กบัความตอ้งการของบุคคลนัน้ ๆ 

 
จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาแบบเกสตลัทม์ีจดุมุ่งหมายที่ส  าคญั 2 ประการ ดงัต่อไปนี ้
1.  สง่เสรมิใหบ้คุคลมีวฒุิภาวะและความเจรญิงอกงาม ความมีวฒุิภาวะนีจ้ะ 

เกิดขึน้เมื่อบุคคลเปลี่ยนแปลงจากการไดร้บัความช่วยเหลือจากบคุคลอ่ืน มาเป็นความสามารถใน
การพึ่งตนเองได้ การพิจารณาว่าบุคคลสามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่นั้น จะสามารถสังเกตจาก
ความรบัผิดชอบของตนเอง  

2.  สง่เสรมิใหบ้คุคลมีการบรูณาการแห่งชีวิต (Integration) หมายถึง  การท่ี 
บุคคลมีภาวะภายในจิตใจสอดคลอ้งกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทัง้นีพ้ฤติกรรมทัง้หลายจะเป็น
ผลของการท างานร่วมกันทั้งความรูส้ึก การรบัรู ้ความคิด ร่างกาย รวมทั้งจิตใจ  และสามารถ
สนองความตอ้งการของเขาได้  ดังนัน้ จุดมุ่งหมายของการใหค้ าปรึกษาตามตามทฤษฎีเกสตลัท์
จึงเป็นการสอนใหบุ้คคลสามารถมีความรบัผิดชอบ และเอือ้อ านวยใหบุ้คคลสามารถใช ้“ตวัเอง” 
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ในการพฒันาตนไดอ้ย่างเต็มที่ การที่จะประสบความส าเร็จในการใหค้ าปรกึษานัน้ จะตอ้งมีการใช้
กระบวนการบูรณาการอย่างเต็มที่ ตัง้แต่กระบวนการก่อนรบัการปรกึษา กระบวนการระหว่างการ
ปรกึษาและกระบวนการหละงการรบัการปรกึษา จะถูกบูรณาการเขา้กับประสบการณใ์นชีวิตของ
บคุคลและบคุคลจะเป็นผูเ้ลือกเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ดว้ยการบูรณาการจากการเรียนรูจ้ากสิ่งที่
เขาไดร้บั และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของเขาเอง สรุปไดว้่า ทฤษฎีเกสตลัทเ์ป็นทฤษฎีที่มุ่งเนน้
การสอนใหบุ้คคลสามารถมีความรบัผิดชอบ และเอือ้อ านวยใหบุ้คคลสามารถใช ้“ตน” ไดอ้ย่าง
เต็มที่และมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างบูรณาการ ดงันัน้ หากพฤติกรรมกา้วรา้วที่เกิดขึน้กบับุคคล
มาจากการเรียนรู ้หรือการรบัรูข้องบคุคลนัน้ ๆ จดุมุ่งหมายในการใหค้ าปรกึษาตามทฤษฎีเกสตลัท์
จึ งเป็นกรอบที่ จะก าหนดแนวทางในการให้การช่วย เหลือตามแนวทฤษฎี เกสตัลท์ได ้
  
กระบวนการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท ์

กระบวนการใหค้ าปรกึษาตามทฤษฎีเกสตลัทไ์ดม้ีการศึกษาดงัต่อไปนี ้
ชนิสรา  ไกรสีห ์(2551) ไดศ้กึษาการบ าบดัตามแนวเกสตลัทแ์ละสรุป 

กระบวนการใหค้ าปรกึษาตามทฤษฎีเกสตลัทน์ีไ้วว้่าจะเป็นประสบการณร์ะหว่างฉัน  (I) และท่าน 
(Thou)  ในสถานการณปั์จจุบนั ที่เรียกว่า  “ที่นีแ้ละเด๋ียวนี”้ (Here and Now)  ผูร้บัค าปรกึษาจะ
ไดร้บัการช่วยเหลือใหบุ้คคลไดค้น้พบว่า  เขาหลีกเลี่ยงอะไร และหลีกเลี่ยงอย่างไร โดยวิธีการ
พิจารณาความตระหนักรู ้การทดลองโดยตรง  การขยายพฤติกรรมและความรูส้ึกและการสรา้ง
ความคบัขอ้งใจโดยผูใ้หค้  าปรกึษาที่มีทกัษะ รวมทัง้การใหก้ารสนบัสนุนสิ่งเหล่านี ้จะท าใหบุ้คคล
ไดม้ีประสบกาณท์ี่เก่ียวกบัการรบัรูเ้รื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง  ๆ  และการรบัเอาสิ่งต่าง ๆ ภายนอก
มาเป็นสว่นของบคุลิกภาพซึ่งไม่เป็นที่พอใจของตน และกระบวนการอ่ืน  ๆ  ที่มีสว่นที่เก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตที่เป็นสุขและชีวิตที่เป็นที่น่าพอใจของบุคคลในการที่จะเขา้ใจกระบวนการใหค้ าปรึกษาแบบ
เกสตลัทน์ัน้จะตอ้งเนน้ใน  เรื่อง  “ทีนีแ้ละเดี๋ยวนี”้   (Here and Now) ของผูร้บัค าปรกึษาบุคคลเรา
จะมีเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะนั้นเท่านั้น ถึงแม้ว่ามนุษย์จะสามารถจดจ าสิ่งต่าง ๆ ในอดีต  
และสามารถคาดหวงัสิ่งต่าง ๆ  ในอนาคตได ้แต่ก็ไม่สามารถจะท าอะไรโดยตรงกบัสิ่งเหลา่นัน้ เรา
จะมีชีวิตอยู่และกระท าสิ่งต่าง  ๆ  ได้ในปัจจุบันเท่านั้น ในปัจจุบันขณะมนุษย์จะต้องใส่ใจ
พฤติกรรมอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงภาระกิจที่ไม่เสร็จสิน้ (Unfinished Business)  
สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหค้นเราสามารถพัฒนาการตระหนักรู ้  และจะมีผลท าใหบุ้คคลมีเสรีภาพ ตนก็
จะท าหนา้ที่ปรบัตวัไดอ้ย่างสรา้งสรรคต่์อสิ่งแวดลอ้ม 
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จากบทความขา้งตน้ได้กล่าวถึงกระบวนการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท์ซึ่ง 
สรุปไดด้งันี ้กระบวนในการใหค้ าปรึกษาตามทฤษฎีเกสตลัทน์ัน้ ผูใ้หค้  าปรกึษามีหนา้ที่จะตอ้งใช ้
การรบัรูเ้พื่อท าความเขา้ใจในตัวผูม้ารบัค าปรึกษาโดยปราศจากการวิเคราะห ์ตีความ อคติ ฟัง 
อย่างเขา้ใจ ไม่ตดัสิน เห็นอย่างลึกซึง้ในสิ่งที่ผูร้บัค าปรกึษาเป็น เปิดโอกาสใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดม้ี
ส่วนร่วมในกระบวนการใหบ้ริการปรกึษาใหม้ากที่สุด พรอ้มกับช่วยเอือ้อ านวยใหผู้ร้บัค าปรกึษา
เกิดความกระตือรือรน้   มีความรบัผิดชอบ  และพรอ้มที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  ตลอดจนใช้
กระบวนการการสังเกตความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างค าพูดกับอารมณ์ของผูร้บัค าปรึกษาแล้ว
ป้อนกลับ (Feedback) ไปให้ผู้ร ับค าปรึกษาได้ตระหนักถึงพฤติกรรมและอารมณ์ของเขาใน
ขณะนัน้ ซึ่งจะช่วยเป็นกระจกสะทอ้นใหผู้ม้ารบัค าปรกึษาไดรู้จ้กัตนเอง และช่วยเป็นก าลงัใจแก่ผู้
มารบัค าปรึกษาในสภาวะที่เหมาะสม  โดยช่วยให้ผู้มารบัค าปรึกษาประจักษ์แก่ตนเอง  ผู้ให้
ค าปรึกษาจะไม่ท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะตีความหมาย ประสบการณ์ของผูร้บัค าปรึกษาหรือ
คาดคะเนอนาคตใหผู้ร้บัค าปรกึษา 
 
เทคนิคทีใ่ช้ในการให้คาปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท ์

1. เทคนิคทั่วไป (General Techniques) มีดงันี ้
1.1 การเริ่มต้นกระบวนการใหค้ าปรึกษา (Initiating the Process) ผูใ้ห้ค าปรึกษา

เริ่มสรา้งความเขา้ใจที่อย่างถูกตอ้งเก่ียวกับการบริการที่ผูร้บัค าปรึกษาจะไดร้บัยกตัวอย่างเช่น 
ผูใ้หค้  าปรึกษาจะเอือ้อ านวยใหผู้ม้ีปัญหาไดค้น้พบตนเองและมีความเจริญงอกงามขึ ้นแต่จะไม่
สามารถท าการเปลี่ยนแปลงใหก้บัผูม้ีปัญหา โดยการเริ่มตน้การใหค้ าปรกึษานัน้ จะตอ้งทา้ทายให้
ผูม้ีปัญหาไดเ้กิดความรบัผิดชอบต่อตนเองในการที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะตอ้งใชเ้ทคนิคการ
เผชิญความจริงในเรื่องการที่ผู ้มี ปัญหาพยายามท าให้ปัญหาต่าง ๆ คงอยู่  นอกจากนี ้ผู ้ให้
ค าปรึกษายังต้องช่วยให้ผู้มีปัญหาสามารถเปิดเผยตนเองและมีปฏิสัมพันธ์อย่างซื่อสัตย์ใน
สถานการณ์การใหค้ าปรึกษา ไม่มีการเล่นเกมต่าง ๆ เงื่อนไขที่กล่าวไปแลว้จะช่วยใหม้ีการเจริญ
งอกงาม และการพฒันาการตระหนกัรูข้องผูม้ีปัญหาได ้

1.2  การท าใหผู้ม้ีปัญหาเนน้เรื่อง “ที่นีแ้ละเด๋ียวนี”้ (Here and Now  
Orientation)  จุดมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษาแบบเกสตลัทไ์ม่ใช่การจดัโครงสรา้งใหม่ใหก้บัอดีต
แต่จะเน้นเรื่องปัจจุบันเป็นส าคัญ เพริลสก์ล่าวว่าบุคคลที่มักจะใชเ้หตุผลในการพูดถึงอดีตและ
อนาคตมีความยุ่งยากในปัจจุบัน   ดังนั้นการใช้การอภิปรายทั้งหลายเพื่อต่อต้านไม่ให้ผู ้ให้
ค าปรกึษาพดูถึงปัจจุบนัในที่นีม้ิไดห้มายความว่าอดีตจะไม่ส  าคัญ แต่จะส าคญัเฉพาะการที่เขามี



  36 

ประสบการณ์เหล่านั้นในปัจจุบันขณะนั้นเท่านั้น  ดังนั้นข้อมูลที่ส  าคัญที่สุดคือข้อมูลที่ผู ้ให้
ค าปรกึษาไดร้บัจากการสงัเกตระหว่างที่มีปฏิสมัพนัธก์ับผูม้ีปัญหานัน้เองผูใ้หค้  าปรกึษาเป็นผูท้ี่มี
ความตระหนักรูดี้กว่าผูม้ีปัญหา ดังนั้นจึงต้องตระหนักรูถ้ึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผูม้ีปัญหาแสดงร่องรอย
ออกมาใหเ้ห็นถึงเรื่องความตอ้งการและบุคลิกภาพของเขานอกจากนีผู้ใ้หค้  าปรกึษายังเป็นผูท้ี่มี
ความเชี่ยวชาญในดา้นการสื่อสารและการใชภ้าษาดว้ยจึงตอ้งสามารถมองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างการสื่อสารดว้ยค าพูด และท่าทางของผูม้ีปัญหาว่าสอดคลอ้งกันหรือไม่ หลังจากนั้นก็
สามารถชีใ้หเ้ห็นว่าพฤติกรรมและอารมณข์องผูม้ีปัญหาแตกต่างกนั ซึ่งผูม้ีปัญหาจะตอ้งตระหนกัรู ้
นอกจากนีแ้ลว้ผูใ้หค้  าปรึกษายังจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ม้ีปัญหานึกถึง “ที่นีแ้ละเด๋ียวนี”้ โดยการถาม
ค าถาม เช่น “คุณรูส้ึกอย่างไรบา้งในขณะนี”้ หรือ  “เทา้คุณก าลังท าอะไรอยู่ขณะนี”้ ขอ้สังเกต
ประการหนึ่งคือ ผูใ้หค้  าปรึกษาจะไม่ถามค าถามว่า  “ท าไม” เพราะจะทไใหบุ้คคลหาเหตุผลมา
ตอบค าถาม แต่ถา้ถามว่า “อย่างไร” หรือ “อะไร” จะท าใหเ้น้นในเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งสองกรณี
ผูใ้หค้ าปรึกษาจะพยายามใหผู้ม้ีปัญหาไดม้ีการตระหนักรูม้ากขึน้เก่ียวกับความรูส้ึกพฤติกรรม 
อารมณ ์และการรบัรูค้วามรูส้กึทัง้หลายในช่วงขณะปัจจุบนัในขณะเดียวกนัก็จะพยายามคน้พบว่า
ผูม้ีปัญหาก าลงัหลีกเลี่ยงอะไรและเขามีความทกุขภ์ายในจิตใจในดา้นใด 

 
2. เทคนิคประสบการณ ์(Experiential Techniques) 

2.1  การใชส้รรพนามของตนเอง  (Use of Personal Pronouns)  ผูใ้หค้  าปรึกษาจะ
กระตุ้นให้ผูม้ารบัค าปรึกษาใชส้รรพนาม “ฉัน” (I) ในการสนทนา ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดความรูส้ึกว่า
พฤติกรรมนั้นเป็นของตนเอง เช่น ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาถามว่า   “คุณรูส้ึกอย่างไรขณะนี ้”  ผู ้ร ับ
ค าปรึกษาอาจจะตอบว่า “สบายดี” ผูใ้ห้ค าปรึกษาถามต่อไปอีกว่า “อะไรสบายดี” จนกว่าผูม้า
รบัค าปรกึษาจะตอบว่า “ฉนัสบายดี” 

2.2  การท าค าถามใหเ้ป็นประโยคบอกเล่า  (Converting Question to Statements) 
ผูม้ีปัญหามักจะใช้ค าถามต่าง ๆ เพื่อใหค้วามสนใจพน้จากตนเองหรือซอ้นความจริงในสิ่งที่เขา
ก าลังคิดอยู่ในขณะนั้น เช่น ผู้รบัค าปรึกษาจะเริ่มต้นค าถามว่า “คุณเชื่อไหม” ว่า……?” ผู้ให้
ค าปรกึษาจะใหผู้ม้ารบัค าปรกึษาได้เรียบเรียงค าพดูใหม่เป็นประโยคบอกเล่า เช่น “ฉันไม่เชื่อว่า ” 
เพื่อท าใหเ้ขาพดูถึงความเชื่อของเขาเอง 

2.3  การให้มีความรับผิดชอบ  (Assuming Responsibility)  เมื่อผู้ร ับค าปรึกษา
แสดงความรูส้กึเสรจ็สิน้หมดแลว้ ผูใ้หค้  าปรกึษาจะขอใหผู้ร้บัค าปรกึษากลา่วว่า “ฉนัรบัผิดชอบต่อ
สิ่งเหล่านัน้” นอกจากนีผู้ใ้หค้  าปรกึษาจะขอใหผู้ร้บัค าปรกึษาเปลี่ยนค าสนทนาจากค าว่า “คณุจะ
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ท าอย่างนีไ้ดไ้หม?” “คุณจะท าไหม” มาเป็น “ฉันท าไม่ได”้ “ฉันจะไม่ท า” เพราะจะช่วยใหเ้ขามี
ความรบัผิดชอบ และนอกจากนีย้งัเป็นขอ้ตกลง เบือ้งตน้ว่า จะท าใหบุ้คคลมีความเขม้แข็งภายใน
จิตใจ แทนที่จะขึน้อยู่กบัการควบคมุพฤติกรรมจากภายนอก 

2.4 การแสดงความรูส้ึกว่าก าลังมีอะไรเกิดขึน้ (Sharing Hunches) โดยปกติผู้ให้
ค าปรึกษามักจะมีแนวโน้มในการแปลความหมายในสิ่งที่ เขามองเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมของผูร้บัค าปรกึษา วิธีการที่ดีในการที่จะบอกผูร้บัค าปรกึษาคือ การแสดงความรูส้กึว่ามี
อะไรก าลังเกิดขึน้ เช่น “ฉันมองเห็นคุณขยับเท้า ฉันจินตนาการเองว่าคุณก าลังจิตใจหวั่นไหว
ต่ืนเตน้” ในการพูดเช่นนีจ้ะช่วยให้ผูร้บัค าปรึกษารูส้ึกว่าไม่ถูกกล่าวหามากเกินไป แต่เป็นการ
จินตนาการซึ่งไม่ใช่การแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หค้  าปรกึษารูค้วามจรงิ ซึ่งจะช่วยใหผู้ม้ีปัญหามองเห็นสิ่ง
ที่เขาแสดงพฤติกรรมออกมา 

2.5  การแสดงบทบาทที่สะทอ้นออกไป (Playing the Projections) ในบางกรณีผูร้บั
ค าปรึกษาไม่ตะหนักรูถ้ึงการสะท้อนพฤติกรรมของตนเองออกไปสู่คนอ่ืน ๆ เช่น การที่ผู ้ร ับ
ค าปรึกษากล่าวว่ามีบุคคลที่พูดเกินความเป็นจริง ผู้ให้ค าปรึกษาจะขอให้เขาแสดงบทบาท
ดงักลา่วซึ่งใหใ้กลค้วามเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

2.6  การแสดงความรูส้ึกไม่พอใจและความรูส้ึกซาบซึง้ (Expressing  Resentment 
and Appreciations) ผูร้บัค าปรกึษาบางคนจะมีความรูส้กึในทางที่ไม่ดีอย่างรุนแรงกบับุคคลที่เขา
ตอ้งเก่ียวขอ้ง ในทฤษฎีเกสตัลทเ์ชื่อว่า ถา้เขาไม่มีความรูส้ึกที่ดีอยู่บา้งเลย เขาจะไม่สามารถจะ
ติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้เลย ผู้ให้ค าปรึกษาจะพยายามให้เขารูว้่าเขาได้รับอิทธิพล  จาก
ความรูส้ึกในทางลบเป็นอย่างมากและถ้าจะให้มีการปรับปรุงสัมพันธภาพได้นั้นเขาจะต้อง
พยายามมองบคุคลในแง่ดีบา้ง 

2.7  การแสดงบทบาทตรงกันข้าม (Role of Reversal) เป็นการแสดงบทบาทที่
ตรงกันขา้มกับที่เป็นจริง หรือตรงขา้มกับพฤติกรรมที่เป็นแบบฉบบัของผูร้บัค าปรึกษา เช่น การ
เป็นคนกา้วรา้วมาก ผูใ้หค้  าปรกึษาจะใหเ้ขาแสดงเป็นคนที่เรียบรอ้ย สภุาพ ไม่ค่อยพดู 

2.8  การแสดงบทบาทซ า้ ๆ (Role of Rehearsal) ในบางกรณีผูใ้หค้  าปรึกษาจะให้
ผูร้บัค าปรกึษาไดแ้สดงบทบาทที่เขาจะน าไปแสดงจริง ๆ ในชีวิตประจ าวนั นอกสถานการณก์าร
ใหค้ าปรึกษา การแสดงบทบาทนีจ้ะเป็นการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความแน่ใจว่าพฤติกรรมใหม่ที่จะ
น าไปปฏิบติัในชีวิตจรงินัน้ เขาสามารถกระท าได ้

2.9  เกมการสนทนา (Game of Dialogue) ผูร้บัค าปรกึษาแสดงพฤติกรรมออกมาใน
สถานการณ์การใหค้ าปรึกษา ท าให้ผูใ้หค้  าปรึกษารูว้่ามีความขัดแยง้ในตัวผูร้บัค าปรึกษา เช่น  
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การมีความรูส้ึกก้าวรา้ว และเฉ่ือยชา ผูใ้หค้  าปรึกษาจะใหเ้ขาแสดงบทบาทของทั้งสองลักษณะ 
โดยใหอ้อกมาในลกัษณะการสนทนาการสนทนานั้นจะท าใหผู้ร้บัค าปรึกษาน าความขัดแยง้มา
เปิดเผย และความขดัแยง้นัน้อาจจะถกูน มาพิจารณาและด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

2.10  เกมการพูดโต้ตอบด้วยตนเอง (Game of Dialogue) ผู้ให้ค าปรึกษาสังเกต
บุคลิก การใชค้ าพูด ท่าทาง การแสดงออกของผู้มาขอรบัค าปรึกษา เช่น ในขณะที่ผู ้มารบัค า
ปรึกษาเล่าเรื่องต่าง ๆ ลักษณะมือเป็นอย่างไร บีบมือไปมาหรือไม่ หรือมือก าหมัดอยู่ซึ่งผู้ให้
ค าปรกึษาจะตอ้งใหผู้ม้ารบัค าปรกึษาไดถ้่ายทอดความรูส้ึกที่แทจ้รงิของตนเองออกมาผ่านมือของ
เขา เป็นต้น แล้วถ่ายทอดความรูส้ึกที่ เฝ้าบอกตนเองว่า ควรจะ (Should Do) แต่ไม่ใช้ความ
ตอ้งการที่แทจ้ริงไปที่มืออีกขา้ง แลว้ใหม้ือซา้ยสนทนาโตต้อบกับมือขวาของเขา ลงไปที่มือซา้ย 
แลว้ถ่ายทอดความรูส้ึกที่เรียกรอ้งใหต้วัเองท าตามความตอ้งการของผูป้กครอง  เพื่อการเป็นลกูที่ดี
ลงไปที่มือขวา  

2.11  การใชเ้ทคนิคเกา้อีว้่างเปล่า(The  Empty  Chair  Technique)  เป็นเทคนิคที่
ช่วยท าให้การรับรูค้วามรูส้ึกที่ขัดแย้งกันภายในตัวของผู้มารับค าปรึกษากระจ่างขึน้โดยผู้ให้
ค าปรกึษาใชเ้กา้อีส้องตัวตัง้ประจันหนา้กัน แลว้ใหผู้ม้ารบัค าปรกึษาแสดงบทบาท และค าพูดที่
เป็นส่วนของความตอ้งการที่แทจ้ริงเมื่อนั่งอยู่บนเกา้อีต้ัวหนึ่งพดูไปที่เกา้อีว้่างเปล่าที่เป็นส่วนของ
ความรูส้ึกตามอดุมคติ ที่บอกว่าตนเองควรจะท าอะไร แลว้ใหผู้ม้ารบัค าปรกึษายา้ยไปนัง้ที่เกา้อี ้
ตรงกันขา้ม และสวมบทบาทเป็นส่วนของความรูส้ึกตามอดุมคติที่ขัดแยง้อยู่แลว้โตต้อบกลบัไป 
เทคนิคนีจ้ะช่วยใหผู้ม้ารบัค าปรกึษาเขา้ใจความรูส้ึกทัง้สองอย่างที่ตนเองมีอยู่ไดก้ระจ่างไม่ตอ้ง
พยายามกดหรือปฏิเสธความรูส้กึที่มีอยู่ 

กล่าวโดยสรุป คือ การใหก้ารปรกึษาแบบเกสตัลทน์ีม้ีเทคนิค และวิธีการมากมายที่
จะช่วยผู้รบัการปรึกษาเกิดการรบัรูเ้ก่ียวกับตนเอง พึ่งพาตนเอง รบัผิดชอบต่อการกระท าและ
ความรู้สึกของตนเอง โดยผู้ให้การปรึกษาเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์  อย่างไรก็ตามผู้ให้การปรึกษาต้องตระหนักว่าเทคนิคต่างๆจะใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลเุปา้หมายของการใหก้ารปรกึษาไดน้ัน้ จะตอ้งอิงอยู่กบัสมัพนัธภาพที่ดีของการ
ใหก้ารปรกึษา จึงท าใหผู้ใ้หค้  าปรกึษาจ าเป็นตอ้งตระหนักรูถ้ึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผูม้ีปัญหาแสดงร่องรอย
ออกมาใหเ้ห็นถึงเรื่องความตอ้งการและบุคลิกภาพของบุคคล นอกจากนีผู้ใ้หค้  าปรกึษายงัตอ้งให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารและการใชภ้าษาดว้ย เพราะจะช่วยใหส้ามารถท าใหม้องเห็นความ
แตกต่างระหว่างการสื่อสารดว้ยค าพดู และท่าทางของผูม้ีปัญหาว่าสอดคลอ้งกันหรือไม่หลงัจาก
นั้นก็สามารถชีใ้หเ้ห็นว่าพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้มีปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งผูม้ีปัญหาจะตอ้ง
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ตระหนักรู ้นอกจากนีแ้ลว้ผู้ให้ค าปรึกษายังจะตอ้งกระตุ้นให้ผูม้ีปัญหานึกถึง “ที่นีแ้ละเด๋ียวนี”้  
(Here and Now) ในทางเทคนิคที่เป็นประสบการณน์ัน้ก็จะมีเทคนิคการใชส้รรพนามแทนตนเอง
เทคนิคการท าค าถามให้เป็นประโยคบอกเล่า เทคนิคการให้มีความรับผิดชอบ เทคนิคแสดง  
ความรูส้ึกว่าก าลงัมีอะไรเกิดขึน้ เทคนิคการแสดงบทบาทที่สะทอ้นออกไป เทคนิคการแสดงความ
ไม่รูส้กึพอใจและความรูส้กึทราบซึง้ เทคนิคการแสดงบทบาทตรงกนัขา้ม เทคนิคการแสดงบทบาท
ซ า้ๆ เทคนิคเกมการสนทนา เทคนิคเกมการพูดโต้ตอบด้วยตนเอง และเทคนิคเก้าอีว้่างเปล่า
จากทคนิคต่าง ๆ ที่ใชใ้นการใหค้ าปรกึษาตามทฤษฎีเกสตลัทน์ัน้ผูใ้หค้  าปรกึษาควรเนน้ในเรื่องของ
การรบัรูข้องผู้มารบัค าปรึกษาอย่างมีบูรณาการ เพื่อท าให้ผู ้มารบัค าปรึกษาได้เกิดการรบัรูถ้ึง
พฤติกรรมที่เหมาะสมได ้

 
ทฤษฎีของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์(Gestalt Group Counseling 
Theory) 

Frederick S. Perls (2020)  เป็นนกัจิตแพทยท์ี่ไดน้ าทฤษฎีการรบัรูข้องเกสตลัทม์าปรบัใช ้
ในการบ าบัดทางอารมณ์   ความรูส้ึก และการรบัรูใ้นตนเอง ซึ่งมุ่งการมีสติหรือการตระหนักรู ้
(Awareness) ถึงความรูส้ึกของตนเองที่เกิดขึน้ในขณะนั้น มีลกัษณะการวิเคราะหเ์ป็นแบบองค์
รวม ตอ้งการแกปั้ญหา   หรือขจดัสิ่งที่ติดคา้งอยู่ในใจ (Unfinished business)  ใหส้  าเรจ็ลลุ่วงเมื่อ
มีปัญหาเกิดขึน้หรือมีความเครียดเกิดขึน้ ก็จะสามารถปรบัตัว แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
ตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบในสิ่งที่ตนตัดสินใจที่ เหมาะสมขึน้จิตบ าบัดแบบเกสตัลท์แบ่ง
บุคลิกภาพออกเป็น  3  ส่วน  ไดแ้ก่  สภาพที่เป็นอยู่  (Being)  ตนเอง  (Self)  และภาพลักษณ ์ 
(Self-image)  ซึ่งภาพลักษณ์ตนเองเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้นยอมรบัจากสังคม  
(Approbation) เป็นสิ่งที่ควรกระท า  แต่ส่วนของ Self  เป็นการรูจ้กัตนเอง  เป็นความตอ้งการที่เรา
อยากท า  ซึ่งพฒันาการของบุคคลที่เป็นไปตามปกติ  จะมีความสมดลุระหว่างตน  ภาพลกัษณก์บั
ตนเอง  ทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า  บุคลิกภาพของคนเราเป็นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ตัง้แต่แรกเกิดผ่านกระบวนการปรบัตัวการยอมรบัในส่วนที่เป็นตนเอง  และการที่บุคคลไดร้บัการ
ยอมรบัจากสงัคมทัง้นีแ้นวคิดส าคญัของการใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่แบบเกสตลัท ์(Corey, 2016) 

1)  ทฤษฎีองค์รวม  ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื ้นฐานของการบ าบัดแบบเกสตัลท ์  
โดยส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลรวมของส่วนย่อย  กล่าวคือ  ความเขา้ใจตนเองจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อ
ไดคิ้ดพิจารณาทุก  ๆ  ดา้นของบทบาทหนา้ที่  การปฏิบติัแบบเกสตลัทจ์ึงใหค้วามสนใจกบัความ
นึกคิด  ความรูส้กึ  พฤติกรรม  รา่งกาย  และความฝัน  
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 2) ทฤษฎีสนาม  สิ่งแวดลอ้มเป็นสว่นหนึ่งของสนามที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 3)  กระบวนการสรา้งความชดัเจนของภาพเป็นรอ่งรอยที่บ่งบอกใหท้ราบว่าลกัษณะ

ของงสิ่งแวดลอ้มที่ปรากฏใหเ้ห็นมาจากภาพพืน้หลงัจนกลายเป็นจดุที่เรียกความสนใจ 
4)  การควบคุมตนเองของอินทรีย์  เมื่อความสมดุลถูกรบกวนความต้องการ

ความรูส้กึ  หรือความสนใจ  อินทรียจ์ะมีวิธีในการจ าแนกเพื่อสรา้งความพงึพอใจในการตอบสนอง
ความตอ้งการ   

5)  ภารกิจของเกสตลัท ์ คือ  การใหค้วามสนใจโรงสรา้งของประสบการณ ์ 
6)  กระตุน้จิตใจของสมาชิกใหเ้กิดความต่ืนตวั  มีส่วนรว่มและชีวิตชีวา  ผูน้  ากลุม่จะ

น าสถานการณต่์าง  ๆ  ที่เป็นปัญหาในอดีตมาสูปั่จจบุนั   
7)  ภาระคา้งใจและการหลีกเลี่ยง   
8)  การสมัผสัและการรบกวน   
9)  พลงังานและอปุสรรคการขดัขวาง  ซึ่งลว้นแต่แสดงออกทางรา่งกาย 
 

แนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์ 
1.  ตระหนกัในคณุค่าแห่งตน มนุษยม์ีแรงผลกัดนัจากภายในไม่มีวนัจบสิน้ไดส้ิ่งหนึ่งมาก็

ตอ้งการสิ่งใหม่การน าไปสู่การกระท าใหต้ระหนักในสภาพแห่งความเป็นจริง  เป็นส่วนหนึ่งของ
อตัตาที่มีความสามารถเปลี่ยนศกัยภาพไปสูก่ารกระท า 

2.  การควบคุมตนเอง อินทรีย์ทุกชนิดพยายามได้มาซึ่งภาวะสุขสบายเกิดจากความ
ตอ้งการไดร้บัการตอบสนองมีความสมดุลมาแทนที่เรียกว่า การควบคุมตนเองบุคคลตอ้งเขา้หา
สภาวะสมดุลโดยการระบายความตึงเครียด เช่น รอ้งตะโกน การด ารงชีวิตในที่นี่และขณะนีห้รือ
การตระหนกัรู ้

3.  การตระหนักรู ้เป็นกระบวนการที่บุคคลสังเกตพบและมีความรูส้ึกตัวไดใ้นขณะนั้น 
เป็นการตระหนักรูต่้อความคิด ความรูส้ึกทางอารมณ์ ภาวการณ์รูส้ึกกายมากระทบการใหผู้ป่้วย
ทางจิตไดค้น้พบทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพของการตระหนกัรูใ้นตนเองในภาวะขณะนี ้
 

3.3 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะ 
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้ าการทบทวนเอกสารและศึกษาทฤษฎี  พรอ้มทัง้น าความรูท้ี่ได้

จากการศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผล
ต่อสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  โดยการ
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จดักิจกรรมผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระดบัการสมาธิที่ดีขึน้  และเป็นการส่งเสรมิการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขั้นที่ 1  ขั้นเริ่มตน้  การสรา้งสัมพันธ์ภาพที่ดีและการแนะน ากิจกรรม  ขั้นนีผู้ ้วิจัย
ชีแ้จงวัตถุประสงคข์องการท ากิจกรรม ระยะเวลา  ขอบเขต  ขอ้ตกลง  แนะน ารายละเอียดของ
กิจกรรม  และประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มผ่านกิจกรรม
ศิลปะที่มีผลต่อสมาธิใหน้กัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะและ
ให้ค าปรึกษา  ประกอบด้วย  การสรา้งความตระหนักในตนเอง  การยอมรับตนเอง  การแชร์
ประสบการณ์การเรียนรูข้องผูเ้ขา้ร่วมวิจัยแต่ละคน  เพื่อใหเ้กิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมและเพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานของการมีสมาธิในการเรียนของผูร้ว่มวิจยั  เพื่อเป็นการ
สรา้งความคุน้เคย  ความรูส้ึกที่ปลอดภัย  เกิดการยอมรบัความไวว้างใจซึ่งกันและกันและสรา้ง
สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับนักเรียนผู้เข้าร่วมโปรแกรม   และระหว่างผู้เข้าร่วม
โปรแกรมกบัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยกนัเอง  เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข  ส่งผลใหก้าร
ด าเนินกิจกรรมการวิจยัส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี   

ขั้นที่   2  ขั้นการด าเนินการ  ผู้วิจัยด าเนินการโดยมีกิจกรรมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพัฒนาสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ขัน้นีผู้ว้ิจยัจะตอ้งประเมินและสงัเกตพฤติกรรมของผู้
รว่มวิจยัแต่ละคน  การท ากิจกรรมแต่ละครัง้ใชเ้วลากิจกรรมละ  90  นาที  โดยใชก้ิจกรรมดงันี ้  

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีและการแนะน ากิจกรรมใหก้บั 
นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม  ดว้ยเทคนิคการสรา้งสมัพนัธภาพ 

กิจกรรมที่  2  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ (Group   
Counseling Theory) ดว้ยเทคนิคการอยู่กบัความรูส้ึก (Staying with feeling) กิจกรรมศิลปะที่ใช้
คือ เลน่กบัสีน า้ 

กิจกรรมที่  3-4  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ ดว้ยเทคนิคการท า 
ใหเ้กิดการตระหนกัรู ้  (Awareness)  กิจกรรมศิลปะที่ใชคื้อ  การระบายสีภาพ  Mandala  ศิลปะ
สรา้งสมาธิโดยให้ผูเ้ข้าร่วมวิจัยลงมือท ากิจกรรมการการระบายสีภาพ Mandala  ศิลปะสรา้ง
สมาธิแลว้น าเขา้สูก่ารใหค้ าปรกึษาโดยการใชเ้ทคนิคการตระหนกัรู ้  

กิจกรรมที่  5 โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ดว้ยเทคนิคการ 
เผชิญหน้า (Confrontation) กิจกรรมศิลปะที่ ใช้คือ  การป้ันดิน  ดินแดนแห่งความเป้ือน   
เพื่อสรา้งสมาธิเพื่อสรา้งสมาธิ  โดยใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัลงมือท ากิจกรรมการป้ันดิน  
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กิจกรรมที่  6 โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ดว้ยเทคนิคการสรา้ง 
จินตนาการ (Fantasy Approaches)  กิจกรรมศิลปะที่ใชคื้อ  การป้ันดิน  ดินแดนแห่งความเป้ือน 
เพื่อสรา้งสมาธิเพื่อสรา้งสมาธิ  โดยใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัลงมือท ากิจกรรมการป้ันดิน  

กิจกรรมที่ 7  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ ดว้ยเทคนิคที่นี่และ 
เดี๋ยวนี ้ (Here  And now) 

ขัน้ที่  3  ขัน้ยติุการด าเนินกิจกรรม  เป็นขัน้ที่ผูว้ิจยัยุติการโปรแกรมการใหค้ าปรกึษา
ร่วมกับการใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ที่มีผลต่อสมาธิ  เนื่องจากตัวผูร้่วมวิจยัมีพฤติกรรมการมี
สมาธิที่ดีขึน้  รูจ้กตัวเองมากขึน้  สามารถเรียนรูจ้ดจ่อกับสิ่งที่ท าส่งผลใหม้ีสมาธิในการเรียนและ
รบัผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  และที่ ส  าคัญให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้แลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูร้วมถึงประสบการณ์ที่ได ้ และการเสนอแนะกระบวนการด าเนินการวิจัยสรุป
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการสมาธิของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยมุ่งเนน้ใหผู้ร้่วมวิจัยมีระดับ
การสมาธิที่ดีขึน้  มีความมุ่งมั่นตั้งใจ จดจ่อในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ  กับสิ่งที่ท าอย่างมีสมาธิ  
และส่งผลใหม้ีสมาธิในการเรียนและรบัผิดชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายไดเ้ป็นอย่างดี  โดยผูว้ิจยัได้
ใชก้ิจกรรมศิลปะการเลน่กบัสีน า้  การระบายสีภาพ Mandala  และกิจกรรมการป้ันดิน   
 
3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์

จากการศกึษางานวิจยัและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
แบบเกสตลัทม์ีรายละเอียดดงันี ้

ธนิดา จุลวนิชยพ์งษ์ (2546)  ไดท้ าการศึกษาผลของการใหค้ าปรึกษากลุ่มโดยใช้
ทฤษฎีเกสตัลทต่์อคุณค่าแห่งตนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย  
เพื่อศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยใชท้ฤษฎีเกสตัลทต่์อคุณค่าแห่งตนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาคม 
(กรุงไทยอนุเคราะห)์ จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2546 คดัเลือกโดยใหน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาชัน้ปี
ที่ 1 ท าแบบวดัคณุค่าแห่งตนของคเูปอรส์มิธ แลว้เลือกผูท้ี่มีคะแนนเฉลี่ยคณุค่าแห่งตนในระดบัต ่า
กว่าเปอรเ์ซนตไ์ทลท์ี่ 25 สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 16 คนและ
สอบถามความสมคัรใจของผูป้กครองและนกัเรียนที่จะเขา้รว่มในการวิจยั สุม่อย่างง่ายอีกครัง้ดว้ย
การจับฉลาก เพื่อจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า  มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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ที่ไดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลทม์ีคะแนนเฉลี่ยคุณค่าแห่งตนในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง  และสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะ
ติดตามผลแต่ไม่แตกต่างกนัในระยะหลงัการทดลอง  และคะแนนเฉลี่ยคณุค่าแห่งตนในระยะหลงั
การทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์ (2553)  ได้ท าการศึกษาผลการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัทต่์อความกา้วรา้วของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 3 โดยมีเครื่องมือในการวิจยัประกอบดว้ยโปรแกรม
การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ และแบบวดัความกา้วรา้วจากผลของการวิจยัพบว่า  นกัเรียน
ที่มีความกา้วรา้ว ที่ไดร้บัค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทก์ับกลุ่มควบคุมมีคะแนนความก้าวรา้วใน
ระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  นกัเรียนที่มีความกา้วรา้ว
ที่ไดร้บัค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทก์บักลุ่มควบคมุมีความกา้วรา้วในระยะติดตามผลแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัส าคญั  นกัเรียนท่ีมีความกา้วรา้ว ที่ไดร้บัค าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์

จติุมา ดว้งนุย้ (2559) ไดท้ าการศึกษาเรื่องผลการใหก้ารปรกึษากลุ่มทฤษฏีเกสตลัท์
ร่วมกับดนตรีบ าบัดต่อความวิตกกังวลของผูต้อ้งขังชาย มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการให้
การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ร่วมกับดนตรีบ าบัดต่อความวิตกกังวลของผู้ต้องขังชาย  กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาเป็นผูต้อ้งขงัชาย ตอ้งโทษ และเขา้มาอยู่ในเรือนจ าครัง้แรก ณ เรือนจ า
กลางชลบุรี ในระหว่างวันที่ 19-29มกราคม 2558 ก าหนดโทษตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ไป มีคะแนนความ
วิตกกงัวลขณะเผชิญในระดบัค่อนขา้งมากขึน้ไป (50 คะแนนขึน้ไป) สอบถามความสมคัรใจในการ
เขา้ร่วมการทดลอง ไดผู้ต้อ้งขงัเขา้ร่วมการทดลอง ทัง้สิน้ 10 คน ใชว้ิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบประเมินความวิตกกงัวลขณะเผชิญ State-trait 
anxiety inventory foradults (Form Y-1) ของสปิลเบอรเ์กอร ์และโปรแกรมการใหก้ารปรกึษากลุ่ม
ตามทฤษฎีเกสตลัร่วมกบัดนตรีบ าบดั กลุ่มทดลองไดร้บัการปรกึษาสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ติดต่อกัน 6 
สปัดาห ์รวมเป็น 12 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาทีระยะการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อ้งขงัที่ไดร้บัการปรกึษา
กลุม่ทฤษฎีเกสตลัท ์รว่มกบัดนตรีบ าบดั มีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกงัวลในระยะหลงัการทดลองต ่า
กว่า ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และในระยะติดตามผลต ่ากว่า
กว่า ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 

ณัชชา ชนุช่วยเจรญิ (2557)  ไดท้ าการศกึษาผลการปรกึษากลุ่มตามทฤษฏีเกสตลัท์
ต่อการยบัยัง้ชั่งใจของเยาวชนที่กระท าผิดซ า้ซึ่งเป็นเยาวชนในศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนที่
มีประวัติการกระท าผิดซ า้จ านวน 14 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 7 คน  
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เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย แบบวัดการยับยัง้ชั่ งใจของฮูเกอร ์ และโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม
ของเกสตัลท ์ ผลการศึกษาพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการยับยั้งชั่ งใจสูงกว่ากลุ่ม  
ควบคุมทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการยบัยัง้ชั่งใจ ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสงูกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างตน้สามาถสรุปได้ว่า ทฤษฏีเกสตัลท์  และการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลทส์ามารถน ามาปรบัประยุกต์ใช ้ เพื่อจัดท าโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะในกลุ่มนักเรียน เพื่อเพิ่มสมาธิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของผูว้ิจัยครัง้นีใ้นการศึกษาผลของโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะ  ที่มี ต่อการพัฒนาสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 

3.5 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
กรอบแนวคิดในงานวิจัยในครัง้นีม้ีแนวคิดหลกัส าคัญ  คือ  ทฤษฏีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

แบบเกสตัลท์  คือ  ทฤษฎีเกสตัลท์  (Gestalt  Theory)  และแนวคิดกิจกรรมศิลปะมาเป็น
เครื่องมือในการช่วยเหลือในการพฒันาสมาธิโดยการใชก้ิจกรรมศิลปะ  (มณีรตัน ์ ภูทะวงั, 2562) 
เพื่อใหน้ักเรียนมีความสนใจ  มีจิตใจที่จดจ่อ  มีสมาธิ  ไม่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ท า  สามารถรบัผิดชอบ
งานที่ ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่าง ดี  เพราะการมีสมาธิจะช่วยให้ เด็กท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะที่มี ต่อสมาธิ   
เพราะสมาธิ  คือ  จดุเริ่มตน้ของการเรียนรูท้ี่ดีของเด็กนกัเรียน  ดงัภาพประกอบ 

 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ  
 

ระดบัสมาธิของนกัเรียน 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่าน

กิจกรรมศิลปะจะมีระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 

2.  นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่าน
กิจกรรมศิลปะจะมีระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุม่แบบเสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 
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บทที ่ 3   
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  ผลของใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใชรู้ปแบบการ
การวิจัยวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research )  แบบ Pretest  Posttest  Control  Group 
design  โดยก าหนดกลุ่มในการทดลองออกเป็น 2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะและกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่ทมแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกิจกรรมศิลปะ  ซึ่งได้รบัการจัดการเรียนรูจ้ากโรงเรียน
ตามปกติ  โดยผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2.  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

2.1 แบบวดัระดบัการมีสมาธิ 
2.2 โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 

3.  การสรา้งเครื่องมือและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
4.  การด าเนินการทดลอง 
5.  วิธีด าเนินการทดลอง 
6.  การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร (Populations 

ประชากร  (Populations)  ที่ ใช้ส  าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี ้  คือ  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียน เอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุงเทพมหานคร    จ านวน   408  คน   
ผูว้ิจยัประเมินระดบัสมาธิโดยใชแ้บบวดัระดบัการมีสมาธิ   เกณฑค์ะแนนการวดัระดบัการมีสมาธิ
มีรายละเอียดของขอ้มลูดงันี ้

1)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  76-100  หมายถึง  ระดบัการมีสมาธิอยู่ในระดบั 
มากที่สดุ 

2)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  51-75  หมายถึง  ระดบัการมีสมาธิอยู่ในระดบั 
ระดบัมาก 
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3)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  25-50  หมายถึง  ระดบัการมีสมาธิอยู่ในระดบั 
นอ้ย 

4)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ต  ่ากว่า 24   หมายถึง  ระดบัมีสมาธิอยู่ใน 
ระดบันอ้ยที่สดุ   

จากการประเมินระดับการมีสมาธิพบว่า นักเรียนจ านวน  344  คน  มีระดับการมี
สมาธิอยู่ที่ระดบัมาก   คิดเป็นรอ้ยละ  84.31 รองลงมาคือนกัเรียนจ านวน  44  คน  มีระดับการมี
สมาธิอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นรอ้ยละ 10.78  และพบว่ามีนักเรียนจ านวน  20  คน  มีระดับ
การมีสมาธิอยู่ที่ระดับนอ้ย   คิดเป็นรอ้ยละ 4.91    ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางที่  1  ที่ผูว้ิจยัจึง
เชิญชวนนกัเรียนกลุม่ที่มีระดบัสมาธิอยู่ในระดบันอ้ยเขา้มาเป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัในครัง้นี ้ 

 
ตาราง 1 จ านวน  คะแนนระดบัการมีสมาธิ จ าแนกตามระดบัสมาธิ  (N=408) 
 

ระดบัสมาธิ N (คน) Mean  
มากที่สดุ 44 10.78  
มาก 344 84.31  
นอ้ย 20 4.91  
รวม 408 100.00  

 
2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  

คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จ านวน  20  คน  ที่ได้มาจากผลการส ารวจระดับการมีสมาธิของนักเรียนในกลุ่มประชากรและ
พบว่ามีผลของระดับการมีสมาธิน้อย  โดยมีเปอรเ์ซ็นไทลอ์ยู่ในระดับช่วงที่รอ้ยละ  25  ถึง  50  
ตามแผนภาพแสดงขัน้ตอนการวิจัยดังภาพประกอบที่  2  เพื่อเป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซอ้น
ของพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติและท าการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับฉลากตามเลข
ทะเบียนของนกัเรียนเขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่  ๆ  ละ  10  คน  โดยทกุคนสมคัรใจและ
ไดร้บัการยินยอมของผูป้กครองในการเขา้ร่วมการวิจยัครัง้นี ้  
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เกณฑก์ารคดัเขา้ของกลุม่ตวัอย่าง   (Inclusion  criteria)  ดงันี ้
1.  นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 

2563 
2.  นกัเรียนท่ีไดร้บัการรกัษาดว้ยยาหรือไดร้บัไดก้ารรกัษาดว้ยวิธีอ่ืน 
3.  นกัเรียนที่มีระดบัการมีสมาธิที่ระดบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทดท์ี่อยู่ระหว่าง 25   

ถึง  50  ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัระดบัสมาธิและสมคัรใจเขา้รว่มกิจกรรมการวิจยั 
4.  นกัเรียนท่ีไดร้บัอนญุาตจากผูป้กครองใหเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั  

 
เกณฑก์ารคดัออกของกลุม่ตวัอย่าง  (Exclusion  criteria)   ดงันี ้ 

1.  นกัเรียนท่ีไม่สามารถเขา้รว่มกิจกรรมในโครงการวิจยัครบทุกกิจกรรม 
2.  นกัเรียนท่ีลาออกไปศกึษาต่อที่อ่ืนในกรณีที่ก าลงัด าเนินการวิจยั 
3. ในระหว่างการด าเนินการวิจยันกัเรียนมอีาการของโรคสมาธิสัน้เกิด 

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษา   สามารถสรุปขึน้ตอนการวิจยัไดด้งัภาพประกอบที่  2 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการวิจยั 

กลุม่ประชากรเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   
จ านวน  408  คน 

ส ารวจระดบัการมีสมาธิของนกัเรียน  (Pretest) 

กลุม่ตวัอย่างจ านวน  20  คน  ที่มีระดบัการมีสมาธิในเกณฑร์ะดบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทดอ์ยู่ระหว่าง  25  ถึง  50 

 

กลุม่ทดลอง  10  คน   กลุม่ควบคมุ  10  คน   

จดักลุม่นกัเรียนโดยการสุม่อย่างง่ายดว้ยการจบัฉลากนกัเรียนเขา้กลุม่  

เขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่

ผ่านกิจกรรมศิลปะ  จ านวน 7 ครัง้  ๆ  

ละ  90  นาที 

เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามปกติโดยไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม

การใหค้ าปรกึษากลุม่ผ่านกิจกรรม

วดัระดบัสมาธิของนกัเรียนจากแบบวดัเดิมภายหลงัการทดลอง  (Posttest)  ทัง้ในกลุ่มควบคมุและกลุม่

ทดลอง 

ผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิของนกัเรียน  

ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  แบบวดัระดบัการมีสมาธิ 
2.  โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 
 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.  แบบวดัระดบัการมีสมาธิ 

1.1 สมาธิ (Attention) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนที่มีความ 
เอาใจใส่ จดจ่อ ตัง้มั่น แน่วแน่ ฝักใฝ่ ท าใหจ้ิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความอดทนอดกลัน้ ไม่แสดงอาการ
ส่ายไปส่ายมา ไม่พูดคุยขณะเรียน ไม่เหม่อลอย ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเรา้ภายนอก   วัดจากแบบวัด
ระดบัการมีสมาธิจ านวน 30 ขอ้  

 
1.2 ตวัอย่างค าถาม     

1.  ฉนัเอาใจใสต่่อการเรียนหรือกิจกรรมที่ไดร้บัมอบหมายจากครู  
2.  ฉนัตัง้มั่นอยู่ไดน้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าลงัศกึษา 
3.  ฉนัจดจ่ออยู่กบัการเรียนในชัน้เรียน 
4.  ฉนัไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นในขณะที่นั่งเรียน 
5.  ฉนัตัง้ใจท างานที่ครูมอบหมายใหส้  าเรจ็ 
6.  ฉนัอดทนฟังครูไดเ้ป็นเวลานาน ๆ  
7.  ฉนัตัง้ใจเรียนทกุวิชา 
8.  ฉนัไม่หวั่นไหวกบัสิ่งเรา้ภายนอกที่มากระทบ เช่น เสียงดงั อากาศรอ้น 

จากภายนอก เป็นตน้ 
9.  ฉนัเรียนรูส้ิ่งใหม่อย่างตัง้ใจ 
10.  ฉนัรบัผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง 

 
1.3  การแปลผลและการใหค้ะแนน     ลกัษณะของแบบประเมินการวดัระดบัการ 

มีสมาธิ   ประกอบดว้ย   
1) ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10,11, 12, 13,14,15   เป็นขอ้ค าถามใน 

ทางบวก   
การใหค้ะแนนระดบั  1  คะแนน  เมื่อเลือกตอบ  “นอ้ยที่สดุ”   
การใหค้ะแนนระดบั  2  คะแนน  เมื่อเลือกตอบ  “นอ้ย”   
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การใหค้ะแนนระดบั  3  คะแนน  เมื่อเลือกตอบ  “มาก”   
การใหค้ะแนนระดบั  4  คะแนน  เมื่อเลือกตอบ  “มากที่สดุ”   

2)  ขอ้ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 เป็น 
ข้อค าถามในทางลบ จะมีการให้คะแนนตรงกันข้าม เช่น หากเลือกตอบ “น้อยที่สุด” จะได ้
 4  คะแนน  หรือหากตอบ “มากที่สดุ” จะได ้ 1  คะแนน  หลงัจากนัน้น าไปแปลผลแบ่งระดับจาก
คะแนนเฉลี่ยที่ไดเ้ป็นเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์และแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 

1)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  76-100  หมายถึง  ระดบัการม ี
สมาธิอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

2)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  51-75  หมายถึง  ระดบัการมีสมาธิ 
อยู่ในระดบัระดบัมาก 

3)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  25-50  หมายถึง  ระดบัการมีสมาธิ 
อยู่ในระดบันอ้ย 

4)  คะแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ต  ่ากว่า 24   หมายถึง  ระดบัมีสมาธิ 
อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ   
 

1.4 การหาคณุภาพเครื่องมือ   
1)  ศกึษาเอกสารงานวิจยัตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของสมาธิ  
2)  สรา้งเครื่องมือวดัระดบัของสมาธิในการเรียนจากศกึษาเอกสาร 

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องของ  และนิยามเชิงปฏิบัติการ  จากนั้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจาก
ผูท้รงคุณวุฒิดว้ยการตรวจสอบค่า IOC  โดยผูเ้ชี่ยวชาญ  3  ท่าน  ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นศิลป
ศาสตร ์ด้านการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  ด้านหลักสูตรประถมศึกษา  ได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่าง  0.66-1.00 ได้ข้อคำถามจำนวน  30  ข้อ  จากนัน้น าแบบวดัที่ไดไ้ปทดลองใชก้บั
กลุ่มที่มีความคลา้ยคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง   จ านวน  45  คน  ไดค่้าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)  อยู่ที่ระดับ .950  และค่า
อ านาจจ าแนก  (Item-Total Correlation)  เท่ากบั  0.66-1  ขึน้ไป 

3)  น าแบบวดัที่ไดม้าแกไ้ขใหส้มบรูณเ์พื่อน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิ   
ด าเนินการวดัระดบัสมาธิของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที่  6 
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4)  น าผลแบบวดัมาประกอบการออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมและ 
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้องมาท าการวิเคราะห์เนื ้อหาเก่ียวกับสมาธิของนักเรีย น
ประถมศึกษาปีที่ 6   เพื่อสรา้งโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มี
ต่อสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  เพื่อน าไปผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบรอบต่อไป  
 
1.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะในการศึกษาวิจัยครั้งนีใ้ช้กิจกรรม
ศิลปะและเทคนิคต่าง  ๆ  ของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะใหแ้ก่เด็กในระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่  6  ไดอ้ย่างเหมาะสม  โดยโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่าน
กิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพฒันาสมาธิใชเ้วลาในการด าเนินการทุกสปัดาห ์ สปัดาหล์ะ  1  ครัง้  
ครัง้ละ  1 ชั่วโมง  30  นาที  รวมทัง้หมด  7  ครัง้  เป็นระยะเวลารวมทัง้หมด  7 สปัดาหซ์ึ่งตวัอย่าง
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพัฒนาสมาธิของนักเรียนใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีดงันี ้

1)  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการสรา้งโปรแกรมการให้
ค าปรึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพัฒนาสมาธิที่สรา้งขึน้ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิช่วยท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  (การตรวจสอบค่า IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  ที่มีความ
เชี่ยวชาญดา้นศิลปศาสตร ์ดา้นการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  ดา้นหลกัสตูรประถมศกึษา   

2)  ผูว้ิจยัขอท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒเพื่อสง่ถึง
ผูอ้  านวยการโรงเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตด าเนินการวิจัยและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พรอ้มทั้งน าหนังสือด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลมาส่งมอบ ให้กับ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อท าการชีแ้จงและขอความอนเุคราะหใ์นการด าเนินการวิจยั 

3)  ผูว้ิจยัน ากิจกรรมบางส่วนในโปรแกรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผล
ต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียนประถมศกึษาปีที่  6  ที่ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพแลว้ไปทดลอง
ใช ้ (Try-Out)  เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงโปรแกรมและวิธีการจดักิจกรรมใหม้ีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ก่อนการ
น าไปใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอย่าง 
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ตาราง 2  ตวัอย่างโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 
 

ขั้นตอนที ่  

 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

1. กิจกรรม 

การสรา้ง

สมัพนัธ์

ภาพที่ดี

และการ

แนะน า

กิจกรรม 

1. เพื่อสรา้ง

สมัพนัธภาพระหว่าง

ระหว่างผูว้ิจยัและ

นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม

โปรแกรมฯ 

2.   เพื่อชีแ้จงเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจใน

วตัถุประสงคข์อง

กิจกรรมและ

พฤติกรรมที่ไดร้บั

จากการจดักิจกรรม 

การสรา้ง

สมัพนัธภาพ 

1) การสรา้ง

สมัพนัธภาพระหว่าง

ผูว้ิจยัและนกัเรียนที่เขา้

รว่มโปรแกรมฯ 

2) ผูว้ิจยัชีแ้จง

วตัถุประสงคเ์พื่อชีแ้จง

วตัถุประสงคข์องการท า

กิจกรรม ระยะเวลา 

ขอบเขต ขอ้ตกลง 

แนะน ารายละเอียดของ

กิจกรรม และประโยชน์

ที่จะไดร้บัจากการเขา้

รว่มโปรแกรมฯ 

1) กระดาษ A4  

2)  ดินสอ สี 
ปากกา   

1)  เกิดความ

ไว้วางใจและ

การให้ความ

ร่ ว ม มื อ ใ น

ก า ร ท า

กิจกรรม 

2)   เ กิ ด

ความคุ้นเคย

ระหว่างผูว้ิจยั

และผูเ้รียน 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

 3.  เพื่อเป็นการสรา้ง

ความคุน้เคยระหว่าง

ผูว้ิจยัและผูเ้รียน  

 3) ผูว้ิจยัเกิด

บรรยากาศที่มี

ความคุน้เคย 

ความรูส้กึที่

ปลอดภยั เกิดการ

ยอมรบัความ

ไวว้างใจซึ่งกนัและ

กนัและสรา้งสมัพนัธ์

ภาพที่ดีระหว่างผูใ้ห้

ค าปรกึษากบั

นกัเรียนผูเ้ขา้รว่ม

โปรแกรมและ

ระหว่างนกัเรียนที่

เขา้รว่มโปรแกรมกบั

นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม

โปรแกรมดว้ยกนัเอง 

เพื่อใหเ้กิดการ

ยอมรบัอย่างไม่มี

เงื่อนไข สง่ผลใหก้าร

ด าเนินกิจกรรมการ

ประสบผลส าเรจ็   
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

 3.  เพื่อเป็นการสรา้ง

ความคุน้เคยระหว่าง

ผูว้ิจยัและผูเ้รียน  

 3) ผูว้ิจยัเกิด

บรรยากาศที่มี

ความคุน้เคย 

ความรูส้กึที่

ปลอดภยั เกิดการ

ยอมรบัความ

ไวว้างใจซึ่งกนัและ

กนัและสรา้งสมัพนัธ์

ภาพที่ดีระหว่างผูใ้ห้

ค าปรกึษากบั

นกัเรียนผูเ้ขา้รว่ม

โปรแกรมและ

ระหว่างนกัเรียนที่

เขา้รว่มโปรแกรมกบั

นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม

โปรแกรมดว้ยกนัเอง 

เพื่อใหเ้กิดการ

ยอมรบัอย่างไม่มี

เงื่อนไข สง่ผลใหก้าร

ด าเนินกิจกรรมการ

ประสบผลส าเรจ็   
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

2. กิจกรรม
ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา
กลุ่ ม แบบ
เกสตลัท ์ 
กิ จ ก ร ร ม
ศิลปะที่ ใช้
คือ เล่นกับ
สีน า้ 

 

เพื่อเป็นการส ารวจ

ความรูส้กึและการ

ระบายความรูส้ึก

ของนกัเรียนและเป็น

การเพิ่มสมาธิ 

การอยู่กบั

ความรูส้กึ 

(Staying 

with 

feeling) 

1) ทบทวนประสบการณ์

ที่ผ่านมา และอธิบาย

ความหมายของสมาธิ 

2) เพื่อเป็นการฝึกการฟัง

อย่างตัง้ใจ   การสะทอ้น

และการยอมรบัโดย

ปราศจากเงื่อนไข   

ออกมาจากภายในจิตใจ

ผ่านกิจกรรมศิลปะคือ 

การใชส้ีน า้กบักระดาษ

เปียก เพื่อใชน้ า้เป็น

ตวักลางในการน าพา

ความรูส้กึ ความอิสระ 

ไม่มีขอบเขต เพื่อให้

สมาชิกทกุคนท ากิจกรรม

เลน่กบัสีน า้ไดร้ะบาย

ความรูส้กึออกมาถึงสิ่งที่

อาจจะไม่สามารถ

สื่อสารดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ 

ไดเ้ป็นการส ารวจ

ความรูส้กึ ความคิดของ

ตนเอง มีความเขา้ใจใน

ตนเองมากขึน้ 

1) ก ระดาษ  120 

แกรม 

2)  สีน า้ เช่น สีแดง 
สีน า้เงิน สีเหลือง   
3)  พู่กนั   
4)  เพลทรองกระ
ดาษ   
5)  ที่ลา้งพู่กนั 
6)  ฟองน า้ 
7)  ผา้เช็ดพู่กนั 
 

1)  สมาธิที่
เกิดขึน้ 
2)  ความรูส้ึกที่

เกิดขึน้   
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

3. กิจกรรม

การให้

ค าปรกึษา

กลุม่แบบ

เกสตลัท ์

กิจกรรม

ศิลปะที่ใช้

คือ การ

ระบายสี

ภาพ 

แมนดาลา

ศิลปะสรา้ง

สมาธิ 

เพื่อศกึษาอารมณ ์

ความคิดและความรูส้ึก 

การท าใหเ้กิดการ

ตระหนกัรูข้องนกัเรียนที่

เขา้รว่มโปรแกรมฯและ

เป็นการฝึกสมาธิใหก้บั

นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม

โปรแกรมใหย้าวนานขึน้   

การท าใหเ้กิด

การตระหนกัรู ้ 

(Awareness)   

1) ทบทวน

ประสบการณท์ี่

ผ่านมา 

2) การใสใ่จกบัการ

ตระหนกัรูอ้ย่าง

ต่อเนื่องกบัสิ่งที่

ก าลงัเผชิญ เช่น 

ก าลงัรูส้กึ ก าลงัท า

อะไรอยู่   

1)ภาพ Mandala 
2) สีไม ้สีชอลก์ 
3) สีเทียน 
4) ปากกาเมจิก 

1)  การใสใ่จ

กบัการ

ตระหนกัรูก้บั

สิ่งที่ก าลงั

เผชิญ เช่น 

ก าลงัรูส้กึ 

ก าลงัท าอะไร

อยู่   

2)  การมีสมาธิ

ยาวนานขึน้ 

3) การอยู่ กั บ

ปัจจบุนัมีความ

เข้า ใจตน เอ ง

มากขึน้ 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

4. กิจจกรรม

การให้

ค าปรกึษา

กลุม่แบบ

เกสตลัท ์

กิจกรรมศิลปะ

ที่ใชคื้อ การ

ระบายสีภาพ 

แมนดาลา

ศิลปะสรา้ง

สมาธิ 

1) เพื่อศกึษาอารมณ ์

ความคิดและ

ความรูส้กึ การท าให้

เกิดการตระหนกัรูข้อง

นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม

โปรแกรมฯ และเป็น

การฝึกสมาธิใหก้บั

นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม

โปรแกรม โดยการ

ระบายสีภาพแมนดา

ลาเพื่อใหม้ีสมาธิ

ยาวนานขึน้   

การท าใหเ้กิด

การตระหนกัรู ้ 

(Awareness)   

1) ทบทวน
ประสบการณท์ี่
ผ่านมา 
2) การใสใ่จกบัการ
ตระหนกัรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องกบัสิ่งที่
ก าลงัเผชิญ เช่น 
ก าลงัรูส้กึ ก าลงัท า
อะไรอยู่ ขณะที่
ก าลงัระบายสีเกิด
อะไรขึน้บา้งกบั
นกัเรียน 
3) ใหค้  าปรกึษา
โดยการส ารวจ
ความรูส้กึของ
นกัเรียนจากการ
ระบายสีภาพแมน
ดาลา เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการ
ตระหนกัรู ้
(Awareness) ใน
ตนเอง 

1)ภาพ Mandala 
2) สีไม ้สีชอลก์ 
3) สีเทียน 
4) ปากกาเมจิก 

1)  การใสใ่จ

กบัการ

ตระหนกัรูก้บั

สิ่งที่ก าลงั

เผชิญ เช่น 

ก าลงัรูส้กึ 

ก าลงัท าอะไร

อยู่   

2)  การมีสมาธิ

ยาวนานขึน้ 

3) การอยู่ กั บ

ปัจจบุนัมีความ

เข้า ใจตน เอ ง

มากขึน้ 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

เทคนิคที่ใช้ กิจกรรมการ
ให้ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/
ผลทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ 

5.กิจกรรม

การให้

ค าปรกึษา

กลุม่แบบ

เกสตลัท ์

กิจกรรม

ศิลปะที่ใชคื้อ 

การป้ันดิน 

ดินแดนแห่ง

ความเป้ือน   

1.  เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้า
ร่วมโปรแกรมทุกคนได้
อยู่กับตัวเองมากขึน้  ได้
ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมา
ในชีวิตและเป็นการสรา้ง
สมาธิใหย้าวนานขึน้ 
2.  เพื่อให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมโปรแกรมทุกคนรูจ้ัก
การยอมรับความจริง 
เช่น  ความเปอะเป้ือน
จ าก ดิ น เห นี ย ว  ห รื อ
เรื่องราวที่เกิดขึน้ 

การเผชิญหนา้   

(Confrontation) 

การเผชิญหนา้   

(Confrontatio

n และการ

ตระหนกัถึง

ศกัยภาพของ

ตนเอง  เพื่อ

สง่เสรมิการ

เปลี่ยนแปลง     

1. ดินเหนียว 

2.  ผา้ชบุน า้ 

3.  แกว้น า้ 

 

1.  การ

ตระหนกัถึง

ศกัยภาพของ

ตนเอง   

2.  การมีสมาธิ

ที่ยาวนานขึน้ 

 

6.กิจกรรม

กิจกรรมการ

ใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบ

เกสตลัท ์

กิจกรรม

ศิลปะที่ใชคื้อ 

การป้ันดิน 

ดินแดนแห่ง

ความเป้ือน   

1.  เพื่อให้นักเรียนที่เข้า

ร่วมโปรแกรมไดท้บทวน

ในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต 

2.  เพื่อใหน้กัเรียนที่เขา้

รว่มโปรแกรมรูจ้กัการ

ยอมรบัความจรงิ เช่น 

ความเปอะเปื้อนจากดิน

เหนียว เรื่องราวที่เกิดขึน้ 

และการสรา้ง

จินตนาการทาง

ความคิด   

วิธีการสรา้ง
จินตนาการ 
(Fantasy 

Approaches) 

การให้

ความส าคญั

กบัการเรียนรูท้ี่

เห็นคณุค่าและ

การเผชิญหนา้

กบัปัจจุบนั 

1. ดินเหนียว 

2.  ผา้ชบุน า้ 

3.  แกว้น า้ 

4) ไม้ เสี ยบลู ก

ชืน้ 

1.  การ

ตระหนกัถึง

ศกัยภาพของ

ตนเอง   

2.  การมีสมาธิ

ที่ยาวนานขึน้ 
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ตาราง  2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่  
 

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

เทคนิคที่

ใช ้
กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา 

ส่ือ/เคร่ืองมือ พฤติกรรม/ผลที่

คาดว่าจะ
เกิดขึน้ 

7.  กิ จ ก ร ร ม
ก า ร ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า
ก ลุ่ ม แ บ บ
เกสตลัท ์ 
กิจกรรมศิลปะที่

ใชค้ือ  การจดั

แสดงผลงาน

กิจกรรมศิลปะ 

1. เพื่อเป็นการฝึก

สมาธิ การระบุ

ตวัตนของนกัเรียน

ที่เขา้รว่ม

โปรแกรม และ

เป็นการกระตุน้

ความคิด

สรา้งสรรค ์  เพื่อ

เป็นการสรา้ง

ความภาคภมูิใจ

ในตนเอง 

ที่นี่ 
และเด๋ียวนี ้ 
(Here and 

Now) 
 

1)  การให้ความส าคัญ
กั บ ก า ร เรี ย น รู้ที่ เห็ น
คุ ณ ค่ า แ ล ะ ก า ร
เผชิญหนา้กบัปัจจบุนั 
2)   ก า ร เ กิ ด ค ว า ม
ภาคภูมิ ใจ มีคุณ ค่าใน
ตนเอง การระบตุวัตน 
3) ผูใ้หค้  าปรกึษายุติ
กระบวนการด าเนินการ
วิจยั และควรใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัและ
ขอ้เสนอแนะรวมถึงให้
ผูใ้หค้  าปรกึษาไดร้ว่มกนั
แชรป์ระสบการณเ์พื่อ
แลกเปลี่ยนกระบวนการ
คิด รวมถึงการการให้
ขอ้เสนอแนะยอ้นกลบั
การด าเนินการวิจยั 
(Feedback) เพื่อที่ผูว้ิจยั
จะไดน้ าขอ้เสนอแนะไป
ท าการปรบัปรุงใน
งานวิจยัครัง้ต่อไปใหดี้
มากขึน้ 

1.  เทปใส 
2.  ปากกาเม
จิก 
 

1)  มี ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
แนวความ คิดที่
อิ ส ระ  ส่ งผล ให้
สมาชิกเกิดความ
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ตนเอง มีสติและ
มีสมาธิที่ยาวนาน
ขึน้ 
2)   ก า ร มี

แนวความ คิดที่

อิ ส ระ  ส่ งผล ให้

นักเรียนที่เขา้ร่วม

โป ร แ ก ร ม เกิ ด

ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง 
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การด าเนินการทดลอง 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย pretest posttest control 

group design โดยมีกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 10  คน   
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
ผูว้จิยัมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการ 
1.1 การน าแบบทดสอบ/แบบส ารวจไปทดลองใช ้(Try Out) 

1) ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
เสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบั
การวิจยั 

2) ผูว้ิจยัส ารวจระดบัการมีสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6   
โดยการน าแบบวดัระดับที่ไดจ้ากการตรวจพิจารณาและปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถุประสงค ์(IOC Index of Consistency) จากผูท้รงคุณวฒุิทัง้  3  ท่านแลว้เตรียมน าไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมที่มีความพรอ้มและมีความสมคัรใจ 

3) ผูว้ิจยัส ารวจระดบัการมีสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6   
น าไปทดลองใช ้(Try out) นกัเรียนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการศึกษา 

4) ผูว้ิจยัน าแบบส ารวจ /ขอ้ค าถาม ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของ 

แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)   

ซึ่งก าหนดค่าความเชื่อมั่น (α) ตั้งแต่ 0.66-1 ขึน้ไป โดยแบบส ารวจระดับการมีสมาธิมีค่าความ
เชื่อมั่นของขอ้ค าถามทัง้หมดอยู่ที่ .950  สามารถยอมรบัแบบสอบถามดังกล่าว เพื่อการวิเคราะห์
ในขัน้ตอนต่อไปไดข้องขอ้ค าถาม และท าการปรบัปรุงอีกครัง้ จนไดชุ้ดขอ้ค าถามที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิต่อไป 

 
1.2 การน าโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตทัลไ์ปทดลองใช ้(Try Out) 

1) ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
เสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบั
การวิจยั 

2) ผูว้ิจยัน าโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทท์ี่ไดจ้ากการ 
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ตรวจพิจารณาและปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หา/วิธีการ/ขัน้ตอน ในโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
แบบเกสตัลท์  (IOC)  จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านแล้ว เตรียมน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการศกึษา 

3) ผูว้ิจยัด าเนินการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจากนกัเรียนที่ไดร้บัการ 
ประเมินระดับการมีสมาธิจ านวน  408  คน   โดยท าการคัดเลือกจากการท าแบบส ารวจการวัด
ระดับการมีสมาธิที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ระดับคะแนนคเฉลี่ยในช่วงระดับการสมาธิที่มีแนน
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  25 ถึง 50  หมายถึง  มีสมาธิระดับนอ้ย  ซึ่งมีจ านวน  20 คน ซึ่งมีความเต็มใจ
และมีความพรอ้มในการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทแ์ละจากนั้นด าเนินการเขา้
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่จนแลว้เสรจ็ 

4) ผูว้ิจยัเพื่อพิจารณาถึงขอ้บกพรอ่ง จดุอ่อนของโปรแกรมที่อาจเกิดขึน้ 
และน าขอ้บกพรอ่ง และจดุอ่อนนัน้ไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 

2. ขัน้ด าเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ 
1.  ก่อนการทดลอง   

1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนคร ิ
นทรวิโรฒ  เสนอต่อคณะบดีและน าส่งเอกสารต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตและความ
อนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมส าหรบัขอ้มลูการวิจยั 

1.2 ขัน้การส ารวจจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัการมีสมาธิในการเรียนของ 
นกัเรียน  จ านวน  408  คน 

1.3 แปลผลคะแนนระดบัการมีสมาธิจากแบบส ารวจตามเกณฑ ์
การคัดเขา้ใหไ้ด ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง)   จ านวน 10 คน และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) 
จ านวน  10 คน 
 

2.  ระหว่างการทดลอง  
2.1  การด าเนินการใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่าน 

กิจกรรมศิลปะไปใชจ้รงิ 
2.2 ผูว้ิจยัด าเนินการการใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์

ผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียน  ใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่าน
กิจกรรมศิลปะที่ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้และผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือเสร็จสมบูรณ์แลว้
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เป็นเครื่องมือในการด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองในระหว่างการทดลองมีการสังเกตบันทึก
พฤติกรรมของกลุม่ทดลองไปดว้ย  ส่วนกลุม่ควบคมุไม่ไดร้บัการจดักระท าจากผูว้ิจยัในการทดลอง  
แต่ไดร้บัการจดักระท าจากผูว้ิจยัเมื่อสิน้สดุการทดลองแทน   
 

3. หลงัการทดลอง  
3.1 ขัน้การสรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัหลงัจากยุติการใช ้

โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะรว่มกบัการใชก้ิจกรรมศิลปะที่มีผล
ต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียนแลว้  ผูว้ิจยัด าเนินการวดัระดับการมีสมาธิของนกัเรียนอีกครัง้ทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่ม  (Posttest)  ดว้ยแบบวัดการระดับการสมาธิรวมทัง้มีการสงัเกตการบนัทึก
พฤติกรรม  และการสมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัความคิด อารมณ ์พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ และสมาธิของเด็กจากการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษาแบบกลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะ 
เพื่อเป็นขอ้มลูหลงัการทดลอง  
 

จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษส์ิทธิ์ 
จรยิธรรมและการพิทกัษสิทธิ์การวิจยัครัง้นีม้ีหลกัในการพิทกัษสิทธิ์ของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 

และผูใ้หข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้
1) การวิจยัครัง้นี ้ไดร้บัการรบัรองจรยิธรรมการวิจยั ตามใบรบัรองโครงการวิจยัเลขที่

โดยผูว้ิจยัมีโครงการวิจยัเลขที่  SWUEC-G-103/2563E  จากคณะกรรการจริยธรรมมหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2)  ผูว้ิจยัย่ืนหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เสนอต่อ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการ
วิจยัในครัง้นี ้

3)  เมื่ อผู้อ  านวยการโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเก็บข้อมูลวิจัย   ผู้วิจัยได้ท าการ
ประสานงานต่อหวัหนา้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  เพื่อขอพดูคยุกบักลุ่มประชากร ณ หน่วยงาน
นั้น ๆ ในลักษณะการจัดกิจกรรมสันทนาการ พรอ้มกับชีแ้จงรายละเอียดของการวิจัยและแจก
เอกสารใหก้ับกลุ่มประชากร เช่น สาระส าคัญของการวิจัย  วตัถุประสงค ์การรกัษาความลบัและ
สิทธิ์ในการถอนตวัแก่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ระยะเวลาการด าเนินการวิจยั เป็นตน้ 
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4)  หลังจาก เสร็จสิ ้นกระบวนการคัด เลื อกนัก เรียนที่ มี ระดับสมาธิอยู่ ใน
ระดบัเปอรเ์ซ็นไทดท์ี่รอ้ยละ  25  ถึง  50 และไดพ้บกบักลุม่ตวัอย่างที่สมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมการ
ใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ ผูว้ิจยัไดม้อบเอกสารและชีแ้จงรายละเอียดของ
การวิจยั เช่น สาระส าคญัของการวิจยั  วตัถุประสงคก์ารกัษาความลบัและสิทธิ์ในการถอนตวัของ
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัในครัง้นี ้

5)  ในขั้นตอนกระบวนการกลุ่ม ผูว้ิจัยได้ชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยว่า เช่น  เรื่องการ
ถ่ายภาพ  การสนทนากลุ่มหากมีการบันทึกเสียง  หรือถ่ายภาพในขณะท ากลุ่ม ผู้วิจัยจะขอ
อนญุาตผูใ้หข้อ้มลูในการบนัทกึเสียงก่อนการเริ่มกลุม่ทุกครัง้ และพรอ้มทัง้อธิบายวิธีการเก็บรกัษา
ภาพถ่าย  เทปบนัทึกการสนทนา ซึ่งมีเพียงผูว้ิจยัเท่านัน้ที่เขา้ถึงไดแ้ละจะมีการลบทิง้เมื่องานวิจัย
ไดเ้สรจ็สิน้ลง 

6)  ในการน าเสนอข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยแจ้งว่าจะน าข้อมูลไปเผยแพร่ในทาง
วิชาการเท่านั้น โดยน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ขอ้มูล โดยการไม่
เปิดเผยชื่อจริงและใชช้ื่อสมมติในการน าเสนอขอ้มูล พรอ้มทั้งปกป้องขอ้มูลเฉพาะบุคคลอ่ืน ๆ   
ที่จะสามารถระบตุวัผูใ้หข้อ้มลูได ้

7)  ผูวิ้จัยแจง้สิทธิ์แก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยในประเด็นการรกัษาความลับ โดยผูวิ้จัยจะ
เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย เช่น เอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ไฟลเ์สียงการสนทนา ภาพถ่าย  (ที่
ถ่ายจากหนา้หลงัไม่ติดหนา้) เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะท าการท าลายขอ้มลูเหลา่นี ้เมื่อเสรจ็สิน้การวิจยัแลว้ 

8) ผู้วิจัยยังถือปฏิบัติกฎระเบียบการวิจัย  และกฎระเบียบของทางโรงเรียนอย่าง
เครง่ครดั 

 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติที่ใช ้คือ 
1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ จ านวนรอ้ยละ ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าล าดบัคะแนน (Mean 

Rank) 
2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของคะแนนระดับการมีสมาธิก่อน 

และหลังการทดลอง  โดยใช้สถิ ติ  Non parametric  ด้วยวิ ธี  Wilcoxon signed rank test   
เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่  1 
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3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าล าดบัความแตกต่างของแต่ละกลุม่ (Mean Rank) 
ค่ามธัยฐาน (Median) ของระดบัการมีสมาธิของนกัเรียนกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ   
โดยใชส้ถิติ Nonparametric ดว้ยวิธี Mann - Whitney U Test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 
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บทที ่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการท าวิจัยเรื่องของผลของโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู  ดงันี ้

1.  สญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2.  การวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
2.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  

1.  สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสญัลกัษณต่์าง ๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
       x¯    แทน  ค่าเฉลี่ย 

N       แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
Med.   แทน มธัยฐาน (Median) 
Mean Rank   แทน ค่าล าดบัความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม 
Sum of Ranks   แทน ค่าความแตกต่างในภาพรวม   
Interquartile range แทน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์
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2.  การวิเคราะหข์้อมูล 
2.1   การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

2.1.1 ค่าสถิติพืน้ฐานของการมีสมาธิของนกัเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ค่าสถิติพืน้ฐานเพื่อน าเสนอขอ้มลูของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างที่
เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลสมาธิของนักเรียน
ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 3  จ านวน ค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปจ าแนกกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
 

 

 
 
 
 

1.  ช่วงอาย ุ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 N = 10 
คน 

รอ้ยละ  N = 10 
คน 

รอ้ยละ  

      11 ปี  4 40.00  1 10.00  

      12 ปี  6 60.00  9 90.00  

         Med. = 12.00 Std. =.32  Med. = 12.00 Std. =.25 
2. คะแนนเฉล่ีย (GPA 

ระดับป.4-ป.6) 
กลุมทดลอง กลุ่มควบคุม 

 N = 10 
คน 

รอ้ยละ  N = 10 
คน 

รอ้ยละ  

   เกรดเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.00  -  -   
   เกรดเฉลี่ยระหว่าง  3.00-3.49 3 30.00  2 20.00  

   เกรดเฉลี่ยระหว่าง  2.50-2.99 2 20.00  5 50.00  

   เกรดเฉลี่ยระหว่าง  2.00-2.49 3 30.00  3 30.00  
   เกรดเฉลี่ยต ่ากว่า  1.99 ลงมา 2 20.00     

  Med. = 2.27 Std. =.52  Med. =2.70 Std. =.37 
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ตาราง 3  (ต่อ) 

3.  สภาพทางครอบครัว กลุมทดลอง       กลุ่มควบคุม 
 N = 10 

คน 
รอ้ยละ  N = 10 คน รอ้ยละ  

    บิดา-มารดาอยู่ดว้ยกนั 8 80.00  8 80.00  
    บิดา-มารดาแยกกนัอยู่                                          1 10.00  2 20.00  
    บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 1 10.00     
         Med. = 1.00 Std. =.32 Med.=1.00 Std. =.67  
4.  การอาศัยอยู่กับครอบครัว              กลุมทดลอง  กลุ่มควบคุม  
 N = 10 

คน 
รอ้ยละ  N = 10 คน รอ้ยละ  

    อาศยัอยู่รว่มกนัทัง้บิดา-   
    มารดา 

8 80.00  8 80.00  

    อาศยัอยู่รว่มกบับิดาหรือ 
    มารดา 

1 10.00  2 20.00  

    อาศยัอยู่รว่มกบัญาติเพียง 
    ล าพงั 

1 10.00  - -  

  Med.= 1.00 Std. =.32 Med.=1.00 Std. =.42  
5.  อาชีพผู้ปกครองหลักที่
รับผิดชอบการศึกษา 

        กลุมทดลอง           กลุ่มควบคุม  

 N = 10 
คน 

รอ้ยละ  N = 10 คน รอ้ยละ  

    รบัราชการ 2 20.00  3 30.00  
    หน่วยงานเอกชน 2 20.00  5 50.00  
    ธุรกิจส่วนตวั 5 50.00  2 20.00  
    คา้ขาย 1 10.00     
 Med.= 

3.00 
Std. =.97 Med. 

=3.00 
Std. =1.71   
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ตาราง 3  (ต่อ) 

 
จากตารางที่  3  พบว่า  นักเรียนที่ เขา้ร่วมโครงการวิจัยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน  20  คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ  10  คน  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6   
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีช่วงอายุ 11 ปี  และ 12  ปี  คิดเป็นรอ้ยละ  60  และรอ้ยละ  90  
ตามล าดับ   กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย  (GPA ระดับป.4-ป.6)    ช่วงเกรดเฉลี่ยระหว่าง  3.00-
3.49  และช่วงเกรดเฉลี่ยระหว่าง  2.00-2.49  คิดเป็นรอ้ยละ  30  ส่วนกลุ่มควบคุมมีช่วงเกรด
เฉลี่ยระหว่าง  2.50-2.99  คิดเป็นรอ้ยละ  50   ส่วนดา้นสภาพทางครอบครวักลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมีสภาพทางครอบครวับิดา-มารดาอยู่ดว้ยกนั คิดเป็นรอ้ยละ  80    รวมถึงการอาศยัอยู่กบั
บิดา-มารดา คิดเป็นรอ้ยละ 80    กลุ่มทดลองผูป้กครองหลกัที่รบัผิดชอบการศึกษาของส่วนใหญ่

6. ระยะเวลาในการเล่นเกมส์
ออนไลนต์่อวัน(ชั่วโมง) 

กลุมทดลอง กลุ่มควบคุม 

 N = 10 
คน 

รอ้ยละ  N = 10 
คน 

รอ้ยละ  

     0-3  6 60.00  8 80.00  

     4-6  2 20.00  2 20.00  
    > 7  2 20.00     

         Med. = 1.00 Std. =.26  Med. =1.00 Std. =.42 
7. ระยะเวลาทีเ่ล่น
อินเตอรเ์น็ตหรือ 
ส่ือสังคมออนไลนต์่อวัน 
(ชั่วโมง) 

กลุมทดลอง กลุ่มควบคุม 

 N = 10 
คน 

รอ้ยละ  N = 10 
คน 

รอ้ยละ  

     0-3  5 50.00  6 60.00  

     4-6  2 20.00  2 20.00  

    > 7  3 30.00  2 20.00  
  Med.= 1.50 Std. =.29  Med.= 1.00 Std. =.84 
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ประกอบธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นรอ้ยละ  50.00   ส่วนกลุ่มควบคุมผูป้กครองส่วนใหญ่ท างานใน
หน่วยงานเอกชน  คิดเป็นรอ้ยละ  50  ระยะเวลาที่เล่นเกมสอ์อนไลนต่์อวนัส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0-3 
ชั่วโมง  คิดเป็นรอ้ยละ  60 และรอ้ยละ  80   รวมถึงมีระยะเวลาที่เล่นอินเตอรเ์น็ตหรือสื่อสังคม
ออนไลนต่์อวนัสว่นใหญ่อยู่ในช่วง 0-3 ชั่วโมง  คิดเป็นรอ้ยละ  50 และรอ้ยละ  60  ตามล าดบั 
 
 
2.2 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

2.2.1  สมมติฐานขอ้ที่  1   นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะจะมีสมาธิที่สงูขึน้กว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรม ฯ  
 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบระดบัการมีสมาธิของกลุม่ทดลอง  และกลุม่ควบคมุ  ก่อนและหลงัการ
เขา้รว่มโปรแกรม  โดยใชส้ถิติ  Wilcoxon  signed  ranks  test   
 

 ระยะเวลา
การวดั 

 
 

 Mean Rank 
 

Sum of Ranks 
 

Z* 

กลุม่
ทดลอง
(N=10) 

ก่อน-หลงั Negative Ranks 0a .00 .00 -2.812 

Positive Ranks 10b 5.50 55.00  

Ties 0c    

รวม 10    

       
กลุม่
ควบคมุ
(N=10) 

ก่อน-หลงั Negative Ranks 0a .00 .00 -2.214 
Positive Ranks 6b 3.50 21.00  

Ties 4c    

รวม 10    

 
*p-value กลุม่ทดลอง < .05 sig (มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05) 
 
หมายเหต ุ a. Posttest < Pretest    b. Posttest > Pretest c. Posttest = Pretest 
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จากตารางที่  4  พบว่า  ในกลุ่มทดลองระดบัการมีสมาธิก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯ  
มคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองทุกคนมีระดบัการ
มีสมาธิที่สูงขึน้  มีค่าขนาดของความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม (Mean Ranks)  มีค่าเท่ากับ  5.50     
และค่าความแตกต่างในภาพรวม  (Sum  of Ranks)  มีค่าเท่ากบั  55.00   

ส่วนกลุ่มควบคุมมีระดับการมีสมาธิก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรึกษา
ระดับการมีสมาธิ  โดยนักเรียนจ านวน  6  คนที่ระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้เล็กนอ้ย  และมีจ านวน   
4  คนที่ระดบัการสมาธิเท่าเดิม   โดยมีค่าขนาดของความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม (Mean Ranks)   
มีค่าเท่ากบั  3.50   และค่าความแตกต่างในภาพรวม  (Sum  of Ranks)  มีค่าเท่ากบั  21.00   

 
2.2.2   สมมติฐานข้อที่   2  นักเรียนในกลุ่มทดลองที่ เข้าร่วมโปรแกรมการให้

ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะจะมีระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้กว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะฯ  
 
ตาราง 5  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัสมาธิก่อนทดลอง  หลงัทดลอง  ระหว่างกลุม่
ควบคมุ  ดว้ยสถิติ Mann-Whitney-U test 
 

สมาธิ กลุ่มทดลอง ( N = 10 ) กลุ่มควบคุม ( N = 10 )   
 Med. IQR Mean Rank Med. IQR Mean Rank Z p-value* 
ก่อนการทดลอง 53.50 12.50 13.15 48.00 4.75 7.85 -2.009 .045 

หลงัการทดลอง 119.00 1.00 15.50 49.00 6.50 5.50 -3.827 .<.05 

 
*p-value กลุม่ทดลอง < .05 sig (มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05) 
 

จากตารางที่  5  ในระยะก่อนทดลองความแตกต่างของระดับการมีสมาธิระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  (Z = -2.009,  p  = .045)    
มีค่าขนาดของความแตกต่างของแต่ละกลุม่ (Mean Ranks)  มีค่าเท่ากบั  13.15  และ   7.85 

ส่วนในระยะหลงัการทดลองความแตกต่างของระดบัการมีสมาธิระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุแตกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  (Z = -3.827,  p  =< .05)   มีค่าขนาดของ
ความแตกต่างของแต่ละกลุม่ (Mean Ranks)  มีค่าเท่ากบั  15.50 และ   5.50 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผล
ต่อสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   
โดยมีเครื่องที่น ามาใชใ้นการวิจยันีป้ระกอบดว้ย  แบบส ารวจระดบัการมีสมาธิ  และโปรแกรมการ
ใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะ  หลงัจากนัน้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง  (Experiment Research)  แบบ   Control  group pretest  posttest  design  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6  ที่มีคะแนนระดับการสมาธิอยู่ที่
ระดับเปอรเ์ซ็นไทดท์ี่อยู่ระหว่าง  25  ถึง  50  ซึ่งวัดไดจ้ากแบบวัดระดับสมาธิที่สมัครใจเขา้ร่วม
กิจกรรมการวิจยั  จ านวน 20  คน  ท าการสุ่มอย่างง่าย  โดยการจบัฉลากเลขทะเบียนนกัเรียนเขา้
กลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคมุกลุ่มละ  10  คน  ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
ใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  จากนั้นน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะหด์ว้ยสถิติและ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติที่ไม่ใชพ้ารามิเตอร ์ ผลการศึกษาการวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดส้รุปและ
อภิปรายผล  ดงัต่อไปนี ้

1.  สรุปผลการวิจยั 
2.  อภิปรายผลการวิจยั 
3.  ขอ้จ ากดัของงานวิจยั 
4.  ขอ้เสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยดงันี ้

ก่อนการทดลอง  ผูว้ิจยัไดท้ าการส ารวจระดบัการมีสมาธิของนกัเรียนในกลุม่ 
ประชากร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง เขา้รว่มกระบวนการวิจยั โดยกลุม่ตวัอย่าง 
คือ นักเรียนที่ไดร้บัการวัดระดับสมาธิท าการคัดเลือกจากการท าแบบส ารวจการวัดระดับการมี
สมาธิที่มีระดับคะแนนตัง้แต่ระดับคะแนนอยู่ในช่วงระดับการสมาธิที่มีแนนเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่  25 
ถึง 50  หมายถึง  มีสมาธิระดบันอ้ย  ซึ่งมีจ านวน  20 คน และจ านวนนีส้มคัรใจและมีความพรอ้ม
ในการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัท ์ โดยการสุม่กลุม่ทดลองจ านวน 10 คน และกลุ่ม
ควบคมุ จ านวน 10 คน 
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การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปรมิาณแบบการวิจยัเชิงทดลอง ( Experimental  
Research)  เพื่อศึกษาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อ
สมาธิของนักเรียนโดยเขา้กลุ่มทดลองจ านวน 10 คน ไดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะ จ านวน 7 ครัง้ และกลุ่มควบคุม จ านวน 10 คน ไดร้บัการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติและไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรม
ศิลปะ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบดว้ย 1) แบบวดัระดบัการมีสมาธิ   2)  โปรแกรม
การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิของนกัเรียน  การด าเนินการ
วิจยัเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของงานวิจยั ซึ่งมสีมมติฐานงานวิจยัจ านวน  2  ขอ้ดงันี ้

1.  นกัเรียนในกลุม่ทดลองที่เขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบ 
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะจะมีระดบัการมีสมาธิที่สงูขึน้กว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรม ฯ 

2. นกัเรียนในกลุม่ทดลองที่เขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบ 
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะจะมีระดบัการมีสมาธิที่สงูขึน้กว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม
การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ จ านวน  รอ้ยละ มธัยฐาน 
(Median)  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Interquartile range)   และการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติที่
ไม่ใช่พารามิเตอร ์ (Non – Parametric Statistic)  ดว้ยสถิติทดสอบวิล คอก ซัน (The Wilcoxon 
Signed - Ranks Test) และสถิติทดสอบแมนวิทนียย์ ู (Mann - Whitney U Test) เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนระหว่างเงื่อนไขการทดลอง ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองที่ ไดเ้ขา้รบัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบเกสตลัทแ์ละกลุม่ควบคมุ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้จากการส ารวจระดบัการมีสมาธิของ
นกัเรียนในกลุ่มประชากร จ านวน  408  คน  มีนักเรียนจ านวน  344  คนมีระดับการมีระดบัการมี
สมาธิอยู่ที่ระดับมาก   คิดเป็นรอ้ยละ  84.31 รองลงมามีระดับมากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 10.78  
จ านวน  44  คน  และน้อยที่สุดมีนักเรียนจ านวน  20  คน  ที่มีระดับการมีสมาธิอยู่ที่ระดับน้อย   
คิดเป็นรอ้ยละ 4.91  ตามล าดบั   

ผลการศึกษาพบว่า  
การเปรียบเทียบระดบัการมีสมาธิของกลุม่ทดลองในระยะก่อนและหลงัเขา้ 

ร่วมโปรแกรม   พบว่า ในกลุ่มทดลองระดับการมีสมาธิก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองทุกคนมีระดบัการ
มีสมาธิที่สูงขึน้  มีค่าขนาดของความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม (Mean Ranks)  มีค่าเท่ากับ  5.50     
และค่าความแตกต่างในภาพรวม  (Sum  of Ranks)  มีค่าเท่ากับ  55.00  ส่วนกลุ่มควบคุมมี
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ระดับการมีสมาธิก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาระดับการมีสมาธิ   
โดยนักเรียนจ านวน  6  คนที่ระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้เล็กนอ้ย  และมีจ านวน  4  คนที่ระดับการ
สม า ธิ เท่ า เดิ ม    โด ยมี ค่ าขน าด ขอ งค วาม แตก ต่ า งขอ งแ ต่ ล ะกลุ่ ม  (Mean Ranks)   
มีค่าเท่ากบั  3.50   และค่าความแตกต่างในภาพรวม  (Sum  of Ranks)  มีค่าเท่ากบั  21.00   

การเปรียบเทียบในระยะก่อนทดลองความแตกต่างของระดบัการมีสมาธิ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (Z = -2.009,  
p  = .045)  มีค่าขนาดของความแตกต่างของแต่ละกลุม่ (Mean Ranks)  มีค่าเท่ากบั  13.15  และ   
7.85  ส่วนในระยะหลงัการทดลองความแตกต่างของระดับการมีสมาธิระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุแตกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  (Z = -3.827,  p  =< .05)   มีค่าขนาดของ
ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม (Mean Ranks)  มีค่าเท่ากับ  15.50 และ   5.50  จากการศึกษา
งานวิจัยในครัง้นี ้สามารถสรุปไดว้่า สมมติฐานที่ 1 นักเรียนในกลุ่มทดลองภายหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะจะมีสมาธิที่สงูขึน้กว่าก่อนเขา้รว่ม
โปรแกรมฯ  และสมมติฐานที่ 2  นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะจะมีสมาธิที่สงูขึน้กว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุม่แบบเสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะทัง้ 2 สมมติุฐานเป็นจรงิ 

 
อภปิรายผล 

งานวิจยัเรื่องผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มี 
ผลต่อสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ใน
ระยะก่อนการทดอลง  ระยะทดลอง  และระยะหลงัการทดลอง  มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียน การ
อภิปรายผลการวิจยัตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งมีดว้ยกนั 2 ขอ้ ดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานขอ้ที่  1 นกัเรียนในกลุม่ทดลองที่เขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษา 
กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะมีระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05   
ผลการวิจัยในครัง้นีม้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการใชแ้นวทางการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทร์่วมกับ
กิจกรรมศิลปะช่วยเสริมสรา้งและเพิ่มการมีสมาธิได ้ สามารถอภิปรายไดว้่าการเปรียบเทียบระดบั
การมีสมาธิก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะ  
ปรากฏว่าระดับการมีสมาธิหลงัจากที่เขา้ร่วมโปรแกรมฯ  สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05   
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แสดงว่าการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะสามารถท าให้
นกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมฯ มีระดบัการมีสมาธิที่สงูขึน้  เพราะทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
เกสตัลท์ช่วยให้เกิดการเกิดการตระหนักรู ้ (Awareness)  สภาพความเป็นจริงของตนเองใน
ปัจจุบัน  (Here  and Now )  รับรู ้ถึงศักยภาพ  ความรู้สึกนึกคิด  และพฤติกรรมของตนเอง  
รวมถึงความสมัพันธข์องตนเองกับสิ่งแวดลอ้มที่เนน้ความเป็นปัจจุบนั  และการไดร้บัการกระตุน้
ใหท้ดลองท าพฤติกรรมใหม่ ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจตนเองมากขึน้ จากขอ้มลูดงักลา่วสรุปไดว้่า ทฤษฎีการ
ใหก้ารปรึกษาตามทฤษฎีแบบเกสตัลทเ์ป็นทฤษฎีที่มีการมุ่งเนน้การตระหนักรูถ้ึงความรูส้ึกของ
ตนเองที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ และการท างานของกายกับใจที่ควบคู่กันไป เสริมสรา้งการพฒันาและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรมให้มีสมาธิที่ ดีขึน้   และเสริมสรา้งการเรียนรูแ้ละเข้าใจ
ความหมายของตนเองและสามารถยอมรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างเขา้ใจ 

กิจกรรมศิลปะช่วยสง่เสรมิในการพฒันาทัง้ในดา้นรา่งกาย  อารมณ ์ สงัคม  
และสติปัญญา  ส่งเสริมความฉลาดดา้นอารมณ์  (EQ) จิตใจ  ความละเอียดอ่อนใหก้ับเด็กกิจ
กิจกรรมศิลปะที่ใช ้ เช่น  การเล่นกับสีน า้  การระบายสีภาพแมนดาลา  และการป้ันดินซึ่งใชเ้ป็น
สื่อกลางในการช่วยพฒันาและช่วยท าใหเ้กิดความผ่อนคลาย  ความรูส้ึกนึกคิด  ความคบัขอ้งใจที่
แสดงออกมาผ่านทางงานศิลปะ   เพราะกิจกรรมศิลปะสามารถใชป้รบัพฤติกรรมของเด็กไดเ้ป็น
อย่างดีซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ  ป่ินทอง นันทะลาด (2560)  การจัดกิจกรรมประเภทที่เน้นการ
แสดงออกทางอารมณจ์ะช่วยใหส้ามารถวิเคราะหภ์าวะทางอารมณ์   งานศิลปะเป็นการแสดงออก
ทางอารมณ์ ความรูส้ึก ความขัดแย้ง และความต้องการอันเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถน ามา
วิเคราะหแ์ละวินิจฉยัภาวะทางอารมณแ์ละ จิตใจได ้  ซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อสมาธิในการเรียนของ
นกัเรียนใหท้ี่มีปัญหาทางพฤติกรรมไม่ตัง้ใจเรียนส่งผลใหข้าดสมาธิในการเรียน  ท าใหเ้ด็กแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ ไดแ้ก่  ชอบเหม่อลอย  มองไม่นอกหนา้ต่าง  ชอบหยิบของคนอ่ืนขึน้มา
ขณะครูสอน  ชวนเพื่อนคุย  ไม่อยู่นิ่ง  มาเป็นผลมาจากการขาดสมาธิ  และนักเรียนจะตอ้งก้าว
ขา้มการเรียนในช่วงชัน้ที่สงูขึน้  เนือ้หาความรูจ้ะมีความซบัซอ้นมากขึน้  ตอ้งมีการปรบัตวัในการ
เรียน   ซึ่งมีความสอดคลอ้งกลบังานของสการินทร ์บุตรโพธิ์ (2556)  ไดศ้ึกษาการพัฒนาการจัด
ประสบการณโ์ดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อเสริมสรา้งสมาธิส าหรบัเด็ก  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์เพื่อเสริมสรา้งสมาธิ   ผลการวิจัย
พบว่า 1)  การจดัประสบการณโ์ดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อเสริมสรา้งสมาธิมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ86.98/87.23  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80  2) การจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์
เพื่อเสรมิสรา้งสมาธิท าใหเ้ด็กมีสมาธิ 
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ดงันัน้นักเรียนที่ไดร้บัการพัฒนาในเรื่องของสมาธิในการเรียนมากขึน้และไดร้บัการ
กระตุน้หรือมีกิจกรรมใหเ้ด็กไดพ้ัฒนาศักยภาพของตนเอง  การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์
และกิจกรรมศิลปะเป็นแนวทางในการแสดงออกของเด็กซึ่งเด็กตอ้งการโอกาสไดแ้สดงออกอีกทัง้
ยงัสามารถถ่ายทอดความรูค้วามรูส้ึกและความเขา้ใจรวมทัง้บุคลิกภาพและเป็นความอิสระของ
เด็กออกมาไดจ้ะเป็นการสรา้งภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กสามารถเผชิญกบัสิ่งที่เกิดขึน้ได ้ การใชก้ิจกรรม
ศิลปะก็จะช่วยพัฒนาระดับการมีสมาธิได้นานขึน้และผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่าง  ๆ  ในการให้
ค าปรึกษา  ได้แก่  การฟัง  การใชค้ าถามปลายเปิด-ปิด  การสะทอ้นความรูสุ้ก  การทวนความ  
การตีความการเผชิญหนา้  การสรุปความ  และการใหก้ าลงั  เทคนิคเหล่านีจ้ะช่วยเหลือนกัเรียนที่
เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะมีระดับการมีสมาธิที่สงูขึน้  ส่งผลใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจในการเรียน  ความรบัผิดชอบมากขึน้  เพื่อการด าเนินงานโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชก้ิจกรรมศิลปะจะช่วยพฒันาระดบัการมีสมาธิ  
ดงัค ากลา่วของ  การเ์ซีย  แบ๊กซเตอร ์เจ และ เลิศศิริร ์ บวรกิตติ (2549)  ไดอ้ธิบายว่าศิลปะอาศยั
กิ จ ก รรม ทั้ ง ด้ า น ศิ ล ป ะ แล ะ จิ ต วิ ท ย า ใน ก า รช่ ว ย ให้ นั ก เรี ย น ที่ เข้ า ร่ ว ม โป รแก รม   
โดยใชง้านศิลปะเป็นการแสดงออกทางอารมณ ์ ความรูส้กึ   

กิจกรรมศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสง่เสรมิใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมได ้
แสดงออกอย่างอย่างเสรีในการพฒันาเด็กควรไดร้บัการสง่เสรมิจากครูและผูป้กครองซึ่งสอดคลอ้ง
กับของ  ศรียา นิยมธรรม (2559)  ไดศ้ึกษาผลการใชศิ้ลปะการวาดลายเสน้  SNIGO  เพื่อเพิ่ม
สมาธิในการท างานและการควบคุมตนเอง   ผลการวิจัยพบว่า  ผลการใชศิ้ลปะการวาดลายเสน้  
SNIGO  เพื่อเพิ่มสมาธิในการท างานและการควบคุมตนเองท าใหส้มาธิในการท างานและการ
ควบคมุตนเองเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 ไดส้อดคลอ้งกบังานของมณีรตัน ์ ภูทะ
วัง (2562)  ได้ท าการวิจัยการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์เพื่อฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย  
(Developing Creative Art Activity Management for the Meditation of  Early Childhood 
Students)  ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์   เพื่อฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย  
ผลการวิจยัพบว่า  คณุภาพการจดัประสบการณก์ารพฒันากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อฝึกสมาธิ
เด็กโดยรวมทุกแผนอยู่ในระดับดีมาก  และ2)  ผลการเปรียบเทียบผลพฤติกรรมการมีสมาธิของ
เด็กปฐมวัยหลงัเรียนโดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ สูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ  70  อย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01    ไดส้อดคลอ้งกับงานของโอม  สุขสมยศ (2560)  ไดศ้ึกษาการพัฒนาช่วง
ความสนใจและสมาธิของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1   โดยใช้กิ จกรรมการเล่น   
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นต่อช่วงความสนใจและสมาธิของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
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นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนรวมของพฤติกรรมเชิงบวกในชั้นเรียนสูงขึน้และคะแนนรวมของ
พฤติกรรมปัญหาดา้นสมาธิลดลง  แตกต่างจากกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  
ไดส้อดคลอ้งกบังานของ  ปัทมา  เทียนชยั และ กมล โพธิเย็น (2561)ไดท้ าการวิจยัเรื่อง กิจกรรม
ดา้นศิลปะเพื่อพัฒนาความใส่ใจในการเรียนของเด็ก  ผลการวิจัยพบว่า หลงัการใชก้ิจกรรมดา้น
ศิลปะเด็กมีพฤติกรรมความใส่ใจในการเรียนสงูขึน้กว่าก่อนการใชก้ิจกรรมดา้นศิลปะซึ่งไดม้ีความ
สอดคลอ้งกบังานของวลิฐินี เวทยว์ิชานนัท ์และ วาระดี ชาญวิรตัน ์(2562)  ไดท้ าการวิจยัเรื่องการ
ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะพัฒนาความสามารถในการจดจ่อตั้งใจท างานของเด็ก ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการจดจ่อตัง้ใจท างานของเด็กหลงัการใชช้ดุกิจกรรมศิลปะมีแนวโนม้เพิ่มขึน้โดย
ในระยะทดลองพบว่า  มีจ านวนนาทีของความสามารถในการจดจ่อตัง้ใจท างานเพิ่มมากขึน้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเมื่อหยุดการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะในระยะหยุดยั้ง  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายมี
จ านวนนาทีของความสามารถในการจดจ่อตัง้ใจท างานเพิ่มมากขึน้  ดังนัน้สามารถสรุปไดว้่าการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะเป็นโปรแกรมที่จะมุ่งเน้นกระบวนการคิด
สรา้งสรรค ์ เก่ียวกับการรบัรู ้ ความคิดอารมณ์  ปัญญา ที่ส่งเสริมการแสดงออกตามความรูส้ึก
และความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อใหเ้กิดสมาธิที่ดีขึน้   
 

สมมติฐานขอ้ที่  2  นกัเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบเกสตัลท์ผ่านกิจกรรมศิลปะจะมีระดับการมีสมาธิที่สูงขึน้กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะ  ผลการวิจยัที่สนบัสนุนสมมติฐาน
โดยพบว่า  นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่าน
กิจกรรมศิลปะมีมีระดับสมาธิที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมฯ  ในระยะหลังการ
ทดลองแตกต่างกับระยะก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเสตัลท์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  กล่าวคือ นักเรียนในกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตัลทม์ีระดบัการมีสมาธิที่สูงขึน้  และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
เขา้รว่มโปรแกรมฯ 

ผลการวิจยัในครัง้นีส้อดคลอ้งรบักบัแนวคิดการใหค้ าปรกึษากลุ่มโดยใชเ้ทคนิคการ
ใหค้ าปรกึษาแนวเกสตสัทส์ามารถเพิ่มระดบัการมีสมาธิในนกัเรียนกลุม่ทดลองมีระดบัการมีสมาธิ
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรึกษามีการเปลี่ยนในทางที่ดีขึน้  ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะมีระดับการมีสมาธิก่อนและหลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษาระดับการมีสมาธิจ านวน  6  คนที่ระดับการมีสมาธิที่สงูขึน้
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เล็กนอ้ย  และมีจ านวน 4  คนที่มีระดับการสมาธิเท่าเดิม  เนื่องจากนักเรียนในกลุ่มควบคมุไม่ได้
เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษา แต่ไดร้บักิจกรรมการเรียนศิลปะปกติ  ส่งผลใหน้กัเรียนในกลุ่ม
ทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะจะมีระดบัการมีสมาธิที่สงูกว่า
ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นตามสมมติฐานขอ้ที่  2  แสดงว่าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะเป็นโปรแกรมที่ดี  สามารถท าใหน้กัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมมีระดบัการ
มีสมาธิที่สงูขึน้  

จากงานวิจัยในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์
ผ่านกิจกรรมศิลปะ  ท าใหก้ลุ่มทดลองมีระดบัการสมาธิที่สงูขึน้  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถท าให้
เด็กไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้โดยรูปแบบการใหค้ าปรึกษากลุ่มที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้นัน้ยึด
ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทม์าประยุกตใ์ชร้ว่มกบัทฤษฎีศิลปะ  ซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีที่
มีความเหมาะสมในการพฒันาระดบัการมีสมาธิที่สงูขึน้    

 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

การท าการวิจยัในครัง้นีม้ีขอ้จ ากดัของงานวิจยัดงัต่อไปนี  ้
1.  การด าเนินการวิจยัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั โคโรนาซึ่ง 

ผูว้ิจัยตอ้งด าเนินการตามมาตรการ แนวทางปฏิบติั ประกาศ และค าสั่งป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครดั เช่น การวัดอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนเชา้ร่วมกระบวนการกลุ่มทุกครัง้ การใชแ้อลกอฮอลล์า้งมือ การใชห้น้ากากอนามัย 
เป็นต้น อีกทั้งการด าเนินการวิจัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนายังท าให้
กระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่มต้องมีการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การ
ระมัดระวังการออกภาษาท่าทางหรือภาษากายทางบวกที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้
ค าปรกึษาในระหว่างใหค้ าปรกึษากลุม่ดว้ย 

2.  การคน้ควา้หางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัผลการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ 
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิไม่มีงานวิจยัที่คลา้ยคลึงกบังานวิจัยนี ้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
พยายามคน้ควา้ผลงานวิจยัที่มีความคลา้ยคลงึกบังานวิจยันีม้ากที่สดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะส าหรบัการ

ศกึษาวิจยัครัง้ต่อไป  ดงัต่อไปนี ้
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การน าโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มี 
ผลสมาธิของนกัเรียนเพื่อไปพฒันาการมีสมาธิที่ยาวนานขึน้น าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกิจกรรมหรือการ
ท ากลุม่บ าบดัใหก้บันกัเรียน   

1.   ขอ้เสนอส าหรบับคุลากรทีมนกัวิชาชีพในหน่วยงานที่มีภารกิจในการ 
ดูแลด้านสมาธิโดยบุคลากรทีมนกวิชาชีพ ประกอบด้วย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ์ 
พยาบาลวิชาชีพ  ครู   เป็นต้น ที่มีความรูค้วามเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการให้
ค าปรกึษาแบบกลุ่ม ควรน า การบ าบดัแบบเกสตสัท ์ (Gestalt Therapy) กิจกรรมศิลปะ มาใชใ้น
การพฒันาสมาธิ และควรน าแบบวดัสมาธิในการวิจยันีไ้ปใชใ้นการคดักรองผูท้ี่มีคะแนนระดบัการ
มีสมาธิและก่อนการวัดต้องมีการอธิบายก่อนการท าแบบวัดทุกครัง้ว่าการท าแบบวัดนี ้ไม่ได้
หมายความถึงการเป็นคนที่เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่ง   เพื่อเป็นการส ารวจเพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้หเ้กิด
การพัฒนาตนเองได ้ซึ่งจะท าใหเ้ด็กมีความรูส้ึกทางบวกต่อการท าแบบวัดและมีความรูส้ึกที่ดีต่อ
การเขา้รว่มโปรแกรมฯ ต่อไป 

2.  ผลจากการศกึษาผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่ผ่านกิจกรรมศิลปะ 
เพื่อพัฒนาสมาธิ คุณครูในโรงเรียนสามารถน าโปรแกรมฯ ไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางการพัฒนา
สมาธิของนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือนกัเรียนที่มีบริบทใกลเ้คียงกนั และสามารถปรบัปรุงกิจกรรม
ศิลปะแบบอ่ืนเพื่อใหเ้ขา้กบักลุ่มตวัอย่างไดต้ามความเหมาะสมได ้

3.  ขอ้เสนอแนะส าหรบับคุลากรทางการศึกษา เช่น คณุครูแนะแนวหรือ 
นกัจิตวิทยาควรน าผลการใหค้ าปรกึษากลุ่มมาช่วยเหลือนกัเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ตัง้ใจเรียน ไม่มี
เป้าหมายในตัวเอง นักเรียนที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง หรือนักเรียนที่มี ปัญหาด้านอ่ืน ๆ    
เพื่อพฒันาพฤติกรรมในทางบวกมากขึน้และบุคคลากรทางการศึกษานัน้ควรไดร้บัการพฒันาหรือ
ทบทวน ทักษะและประสบการณ์ในการใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่ม รวมถึงให้มีทักษะและมีความรู้
ความเขา้ใจการบ าบดัแบบเกสตสัท ์(Gestalt Therapy) กิจกรรมศิลปะ  ไปใชก้บัเด็กและวยัรุน่ใน
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อใหเ้ด็กและวัยรุ่นไดเ้รียนรูว้ิธีการก ากับตนเอง  และเป็นการพัฒนาสมาธิของ
ของตนไดอ้ย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาอารมณ์จิตใจ สงัคมและ
การปรบัตวัของเด็กและวยัรุน่ในภาพรวมของประเทศชาติต่อไป 
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4.  การน าโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่ผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิ 
ส าหรบัผูท้ี่สนใจทั่วไปที่จะน ามาใชไ้ปใชค้วรการศึกษาหามีความรูแ้ละเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงตัว
ทฤษฎีในรูปแบบต่าง ๆ ควรมีการท าความเขา้ใจ หาความรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบที่หลากหลาย และ
ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นการใหค้ าปรกึษาก่อนน าไปใช ้  เพื่อใหม้ีความมั่นใจในตนเองและมีการ
ประยกุตใ์หม้ีความเหมาะสมกบัรูปแบบการใชม้ากที่สดุ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  นกัจิตวิทยาที่สนใจในการสง่เสรมิสมาธิในกลุม่นกัเรียนควรมีการศึกษาผล 

ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
นอกเหนือจากสมาธิ   เช่น ความกา้วรา้วหรือพฤติกรรมรุนแรง เพื่อเป็นการลดพฤติกรรมในทางลบ
ใหเ้ป็นพฤติกรรมในทางบวกมากขึน้ดว้ยการวิจยัเชิงทดลอง 

2.  นกัจิตวิทยาหรือนกัวิชาการทางการศกึษาที่สนใจศกึษาต่อยอดในการวิจยัครัง้ 
นีค้วรท าวิจัยประเมินผลการติดตามผลหลังจากที่ได้รบัการเขา้ร่วมโปรแกรมแล้วเป็นระยะ  ๆ  
หลังจากที่ไดร้บัโปรแกรมการทดลองว่าผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมมีการพัฒนาระดับการมีสมาธิในการ
เรียนมากนอ้ยเพียงใด  และควรน ากิจกรรมนีไ้ปประยุกตใ์ชก้บัตัวนกัเรียนปกติหรือกลุ่มนกัเรียนที่
ต้องการพัฒนาระดับการมีสมาธิในการเรียน  เพื่อให้มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึน้พรอ้มทั้ง
กิจกรรมที่มีความเหมาะกบัวยัที่เขา้รว่มกิจกรรม 
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หนังเสือรับรองการวิจัยและหนังสือประสานงานอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีต่รวจสอบเคร่ืองมือและโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์

ผ่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีผลต่อสมาธิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

1.  อาจารย ์ดร. นเรศ   กนัธวงค ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา   
       คณะศิลปศาสตร ์  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  

คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์รตันาพร หลวงแกว้    อาจารยส์งักดัหลกัสตูรการประถมศกึษา   
คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรม
ศิลปะทีม่ีต่อสมาธิ 

 

1.  อาจารย ์ดร. นเรศ   กนัธวงค ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา   
       คณะศิลปศาสตร ์  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง   ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์รตันาพร หลวงแกว้    อาจารยส์งักดัหลกัสตูรการประถมศกึษา   
คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อ
สมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 
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งานวิจยัเรื่อง   :    ผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่ 

มีต่อสมาธิของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน 

กรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยเร่ือง   :    ผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่  

มีต่อสมาธิ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง 

ในกรุงเทพมหานคร  

ชื่อผู้วิจัย   :   นางสาววลยัพร  หอ้งแซง 

ชื่ออาจารยท์ีป่รึกษาหลัก :    รองศาสตราจารย ์ดร. องัศินนัท ์  อินทรก าแหง 
 
วัตถุประสงค ์

  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อ

สมาธิของนกัเรียนประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยเครื่องมือใน  

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี ้ จ ะ ใช้ เพื่ อ ต อ บ ค า ถ า ม ต าม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ทั้ ง ส อ ง ข้ อ   คื อ   

แบบประเมินการวดัระดบัการมีสมาธิมีจ านวน  30  ขอ้  ซึ่งมีค าตอบใหเ้ลือก  4 ระดบั  ดงันี ้

   4 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนโดยรวม
ของนกัเรียน 
มากที่สดุ 
  3  หมายถึง  ขอ้ความตรงกับคุณพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน
โดยรวมของ 
นกัเรียนมาก 

2  หมายถึง  ข้อความตรงกับพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน
โดยรวมของนกัเรียน 
นอ้ย 

1 หมายถึง  ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนโดยรวมของนกัเรียนนอ้ย
ที่สดุ 

 
ขอบเขตการวจิยั 

1.  ประชากร (Populations 
ประชากร  (Populations)  ที่ใชส้  าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ คือ  นกัเรียนชัน้นกัเรียน

ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   จ านวน  408  คน 
2.  กลุม่ตวัอย่าง (Sampling)  
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คื อ   นั ก เรียน ระดับชั้น ป ระถมศึ กษาปี ที่   6  โรง เรียน เอกชนแห่ งหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานครที่มีผลของระดับการมีสมาธินอ้ยมีเปอรเ์ซ็นไทลอ์ยู่ในระดับช่วงที่รอ้ยละ  25  ถึง  
50  ของการส ารวจระดบัการมีสมาธิในกลุ่มประชากร  เพื่อควบคมุตวัแปรแทรกซอ้นของพฤติกรรม
ในเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติจึงท าให้ได้จ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่ใมตัวอย่าง  จ านวน  20  คน   
และท าการสุม่อย่างง่ายจบัฉลากนกัเรียนเขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยการสมคัรใจและการ
ยินยอมของผูป้กครองและตวัอย่างในการจดัเขา้กลุม่  ๆ  ละ  10  คน 

   
ขอบเขตตัวแปรศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  (  Independent  variable  )  คือ    โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ  

ตวัแปรตาม (Dependent  variable  ) คือ ระดบัสมาธิของนกัเรียน 
 

ความส าคัญในการวิจัย 

1.  เชิงวิชาการ การวิจัยครัง้นีท้  าให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ในการบูรณาการศาสตรในการ
ออกแบบโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตัทลผ์่านกิจกรรมศิลปะ   โดยใชท้ฤษฎีการให้
ค าปรกึษาตามแบบเกสตลัทแ์ละทฤษฎีศิลปะเขา้ดว้ยกนั   

2.  เชิงปฏิบติั ผลการวิจยัในครัง้นีท้  าใหท้ราบถึงผลของการใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเอกชน
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพัฒนานักเรียนที่มีระดับการมีสมาธินอ้ยหรือมีสมาธิใน
ช่วงเวลาสัน้ ๆ ใหส้ามารถมีสมาธิที่เพิ่มขึน้ที่จะน าไปสูผ่ลการเรียนที่ดีขึน้ได ้

คณุสมบติัของกลุม่ตวัอย่างที่เลือกเขา้ศกึษา  (Inclusion  criteria)  ดงันี ้
1.  เป็นเด็กนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6    เพศชาย   
2.  เป็นเด็กที่มีระดบัการมีสมาธิที่ระดบัเปอรเ์ซ็นไทดท์ี่อยู่ระหว่าง  25  ถึง  50   

ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัระดบัสมาธิที่สมคัรใจเขา้รว่มกิจกรรมการวิจยั 
3. จดักลุม่นกัเรียนจากการสุ่มกลุม่ตวัอย่างอย่างง่าย ( Simple Random Sampling)

เขา้กลุม่ทดลอง  10  คนและกลุม่ควบคมุ 10  คน    
4.  ท าหนงัสือแสดงความยินยอมเพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัอนญุาตจากผูป้กครองให ้

เขา้รว่มโปรแกรมการทดลองและนกัเรียนมีความยินยอมเขา้รว่มโปรแกรมตลอดระยะเวลาของการ
วิจยัเชิงทดลองได ้ 
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เกณฑก์ารคดัออกของกลุม่ตวัอย่าง  (Exclusion  criteria)   ดงันี ้
1.  เกณฑก์ารคดัออกของกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีไม่ได ้

รบัการรกัษาเก่ียวกบัสมาธิสัน้ดว้ยยา หรือไดร้บัการรกัษา (treatment)  ดว้ยวิธีอ่ืน   
2.  เป็นเด็กที่มีระดบัการมีสมาธิที่ระดบัเปอรเ์ซ็นไทดท์ี่อยู่ระหว่าง 0  ถึง  24   

ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัระดบัสมาธิที่สมคัรใจเขา้รว่มกิจกรรมการวิจยั 
3.  เป็นเด็กที่มีระดบัการมีสมาธิที่ระดบัเปอรเ์ซ็นไทดท์ี่อยู่ระหว่าง 51  ถึง  100   

ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัระดบัสมาธิที่สมัครใจเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจัย  สามารถสรุปขึน้ตอนการวิจัย
ไดด้งัภาพดงัต่อไปนี ้
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ขัน้ตอนการวิจยั 

ก าหนดกลุม่ประชากรเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  จ านวน  408  คน 
 

ส ารวจระดบัการมีสมาธิของนกัเรียน  (Pretest) 

กลุม่ตวัอย่างจ านวน  20  คน  ที่มีระดบัการมีสมาธิในเกณฑร์ะดบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทดอ์ยู่ระหว่าง  25  ถึง  50 

 

กลุม่ทดลอง  10  คน   กลุม่ควบคมุ  10  คน   

จดักลุม่นกัเรียนโดยการสุม่อย่างง่ายดว้ยการจบัฉลากรายชื่อนกัเรียนเขา้กลุม่  

เขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่

ผ่านกิจกรรมศิลปะ  จ านวน 7 ครัง้  ๆ  ละ  

90  นาที 

เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ

โดยไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการให้

ค าปรกึษากลุม่ผ่านกิจกรรมศิลปะ 

วดัระดบัสมาธิของนกัเรียนจากแบบวดัเดิมภายหลงัการทดลอง  (Posttest)  ทัง้ในกลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลอง 

 

ผลของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิของนกัเรียน  

ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

104 



  112 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

กรอบแนวคิดในงานวิจัยในครัง้นีม้ีแนวคิดหลกัส าคญั  คือ  ทฤษฏีการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตัลท์  คือ  ทฤษฎีเกสตัลท์  (Gestalt  Theory)  และแนวคิดกิจกรรมศิลปะมาเป็น
เครื่องมือในการช่วยเหลือในการพัฒนาสมาธิโดยการใชก้ิจกรรมศิลปะ  (  มณีรตัน ์ ภูทะวังและ
คณะ,  2560  )  เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ  มีจิตใจที่จดจ่อ  มีสมาธิ  ไม่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ท า  
สามารถรบัผิดชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายไดเ้ป็นอย่างดี  เพราะการมีสมาธิจะช่วยใหเ้ด็กท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ผูว้ิจัยจึงสรา้งโปรแกรมการให้ค าปรึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิ  
เพราะสมาธิ  คือ  จดุเริ่มตน้ของการเรียนรูท้ี่ดีของเด็กนกัเรียน  ดงัภาพประกอบ 

 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 
ภาพประกอบกรอบแนวคิด 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1.  นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่าน
กิจกรรมศิลปะจะมีสมาธิที่สูงขึน้กว่านักเรียนก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 

2. นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ผ่าน
กิจกรรมศิลปะจะมีสมาธิที่สูงขึน้กว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุม่แบบเสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ 
 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะ  
 

ระดบัสมาธิของนกัเรียน 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (IOC) ทีใ่ช้ในการวิจัย 
ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  
โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 
แบบประเมินตนเองโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6   
 

ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ข้อ
ค าถาม 
ทีเ่ป็น
บวก-ลบ 

ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ 
แนะ 

 คน
ที ่1 

คนที ่
2 

คนที ่ 
3 

1 ฉนัเอาใจใสต่่อการเรียนหรือกิจกรรมที่ไดร้บัมอบหมายจากครู  +     

2 ฉนัตัง้มั่นอยู่ไดน้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าลงัศึกษา +     

3 ฉนัจดจ่ออยู่กบัการเรียนในชัน้เรียน +     

4 ฉนัไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นในขณะที่นั่งเรียน +     

5 ฉนัตัง้ใจท างานที่ครูมอบหมายใหส้  าเรจ็ +     

6 ฉนัอดทนฟังครูไดเ้ป็นเวลานาน ๆ  +     

7 ฉนัตัง้ใจเรียนทกุวิชา +     

8 
ฉันไม่หวั่นไหวกับสิ่งเรา้ภายนอกที่มากระทบ  เช่น  เสียงดัง 

อากาศรอ้นจากภายนอก  เป็นตน้ 
+ 

    

9 ฉนัเรียนรูส้ิ่งใหม่อย่างตัง้ใจ +     

10 ฉนัรบัผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง +     

11 ฉนัจดบนัทกึหวัขอ้ส าคญัในขณะเรียนทกุครัง้ +     

12 ฉนัคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือท า +     

13 ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมที่ก าหนดอย่างมีตัง้ใจ +     

14 ฉนัท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย +     

15 ฉนัตัง้ใจเรียนในวิชาที่ชอบ +     
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16 ฉนัแสดงอาการสา่ยไปสา่ยมาเมื่อนั่งอยู่นาน ๆ   -     

ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ข้อ
ค าถาม 
ทีเ่ป็น
บวก-ลบ 

ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ 
แนะ 

 คน
ที ่1 

คนที่ 
 2 

คนที ่ 
3 

17 ฉนันั่งเหม่อลอย  ขณะเรียนหนงัสือ -     

18 ฉนัจะหยอกลอ้เพื่อนในเวลาเรียน -     

19 ฉนัมกัลืมสง่งานที่ไดร้บัมอบหมาย -     

20 ฉนัจะคยุในเวลาเรียนหรือเวลาท ากิจกรรม -     

21 ฉนัง่วงนอนในเวลาเรียน -     

22 ฉนัลกุออกจากท่ีนั่งโดยพลการในขณะที่ครูก าลงัสอน -     

23 ฉนัไม่ค่อยละเอียดรอบคอบกบังานที่ท า -     

24 ฉนัจดจ่อกบัสิ่งใดไดไ้ม่นาน -     

25 ฉนัอยู่ไม่นิ่ง  ลกุลีล้กุลน  -     

26 ฉนัสง่เสียงดงัในหอ้งเรียนหรือขณะท ากิจกรรม -     

27 ฉนัเปลี่ยนความสนใจไดโ้ดยง่าย -     

28 ฉนัพดูแทรกในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียน -     

29 ขณะที่อยู่ในหอ้งเรียนฉนัไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน -     

30 ฉนัฟังครูสอนไดไ้ม่นานก็รูส้กึง่วงนอน -     

 
 

 
     (ลงชื่อ)..........................................ผูป้ระเมิน 

      (.....................................) 
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แบบประเมินการวัดระดับการมีสมาธ ิ
 

เร่ือง  ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่
มีต่อสมาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6  โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง ❑หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัสถานภาพของ

ท่าน  และเตมิค าหรือขอ้ความลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ 
1.  อาย ุ ...........................ปี………………เดือน 
2.  คะแนนเฉลี่ย  (GPA ระดบัป.4-ป.6)……………… 
3.  สภาพทางครอบครวั  

❑  1.  บิดา-มารดาอยู่ดว้ยกนั 
❑  2.  บิดา-มารดาแยกกนัอยู่ 
❑  3.  บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 
❑  4.  บิดา-มารดาถึงแก่กรรมทัง้คู่ 
❑  5.  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

4.  การอาศยัอยู่กบัครอบครวัของฉนั 
❑  1.  ฉนัอาศยัอยู่รว่มกนัทัง้บิดา-มารดา 
❑  2.  ฉนัอาศยัอยู่รว่มกบับิดาหรือมารดา 
❑  3.  ฉนัอาศยัอยู่รว่มกบัญาติเพียงล าพงั 
❑  4.  ฉนัอาศยัอยู่เพียงล าพงัที่หอพกัหรือที่อยู่สว่นตวั 
❑  5.  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

5.  ผูป้กครองหลกัที่รบัผิดชอบการศึกษาของฉนัท าอาชีพ   
❑  1.  รบัราชการ เช่น  ต ารวจ ทหาร  พยาบาล  ครู  แพทย ์ ทนายความ  ฯลฯ 
❑  2.  หน่วยงานเอกชน 
❑  3.  ธุรกิจสว่นตวั 
❑  4.  คา้ขาย 
❑  5.  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
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6.  จ านวนชั่วโมงที่เลน่เกมสอ์อนไลนต่์อวนั  

❑  1.  0-3 ชั่วโมง   
❑  2.  4-6 ชั่วโมง   
❑  3.  7 ชั่วโมงขึน้ไป 
❑  4.  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

7.  จ านวนชั่วโมงที่เลน่อินเตอรเ์น็ตหรือสื่อสงัคมออนไลนต่์อวนั 
❑  1.  0-3 ชั่วโมง 
❑  2.  4-6 ชั่วโมง 
❑  3.  7 ชั่วโมงขึน้ไป 
❑  4.  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 
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ตอนที ่2    สมาธิของนักเรียน 

ค าชีแ้จง 
 ใหน้ักเรียนอ่านแบบประเมินการวัดการมีสมาธิไปทีละขอ้อย่างชา้ ๆ  ใหเ้ขา้ใจแลว้

พิจารณาว่าค าถามเหล่านัน้ตรงกบัคุณลกัษณะมากที่สดุ แบบประเมินการวดัระดับการมีสมาธิมี
จ านวน  30  ขอ้  โดยให้นักเรียนตอบให้ครบทุกขอ้ด้วยตนเอง  โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับการ
กระท าที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนของนกัเรียนมากท่ีสดุ  ซึ่งมีค าตอบใหเ้ลือก  4  ระดบั  ดงันี ้

  4 หมายถึง  ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน 
โดยรวมของนกัเรียน มากที่สดุ 

  3  หมายถึง  ขอ้ความตรงกบัคณุพฤติกรรมการแสดงออกในการ 
เรียนโดยรวมของ นกัเรียนมาก 

  2  หมายถึง   ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน 
โดยรวมของนกัเรียนนอ้ย 

1 หมายถึง   ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน 
โดยรวมของนกัเรียนนอ้ยที่สดุ 

 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 
สมาธิ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนที่มีความเอาใจใส่ จดจ่อ ตัง้มั่น แน่ว

แน่  ฝักใฝ่  ท าให้จิตใจไม่ฟุ้ งซ่าน  มีความอดทนอดกลั้น  ไม่ แสดงอาการส่ายไปส่ายมา  
 ไม่พดูคยุขณะเรียน ไม่เหม่อลอย ไม่หวั่นไหวกบัสิ่งเรา้ภายนอก   วดัจากแบบวดัระดบัการมีสมาธิ
จ านวน 30 ขอ้  ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า  4  ระดับ  โดยพัฒนาขึน้มาจากนิยามเชิง
ปฏิบติัการและปรบัปรุงมาจากแบบวดัของ โดยสมทรง  สวุรรณเลิศ และ วนัชยั  ไชยสิทธิ (2540)  
โดยใช้แบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก  (Thai youth checklist) และนักเรียนที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า  
แสดงว่ามีสมาธิมากกว่านกัเรียนท่ีตอบไดค้ะแนนต ่ากว่า 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (IOC) ทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  
โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 

แบบประเมินตนเองโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
ข้อ ข้อค าถาม ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1  
1 ฉนัเอาใจใส่ต่อการเรียนหรือกิจกรรมที่ไดร้บัมอบหมายจากครู       

2 ฉนัตัง้มั่นอยู่ไดน้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าลงัศึกษา      

3 ฉนัจดจ่ออยู่กบัการเรียนในชัน้เรียน      

4 ฉนัไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นในขณะที่นั่งเรียน      

5 ฉนัตัง้ใจท างานที่ครูมอบหมายใหส้  าเรจ็      

6 ฉนัอดทนฟังครูไดเ้ป็นเวลานาน ๆ       

7 ฉนัตัง้ใจเรียนทุกวิชา      

8 
ฉนัไม่หวั่นไหวกบัสิ่งเรา้ภายนอกที่มากระทบ  เช่น  เสียงดงั 
อากาศรอ้นจากภายนอก  เป็นตน้ 

     

9 ฉนัเรียนรูส้ิ่งใหม่อย่างตัง้ใจ      

10 ฉนัรบัผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง      

11 ฉนัจดบนัทกึหวัขอ้ส าคญัในขณะเรียนทกุครัง้      

12 ฉนัคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือท า      

13 ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมที่ก าหนดอย่างมีตัง้ใจ      

14 ฉนัท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย      

15 ฉนัตัง้ใจเรียนในวิชาที่ชอบ      

16 ฉนัแสดงอาการสา่ยไปสา่ยมาเมื่อนั่งอยู่นาน ๆ        

17 ฉนันั่งเหม่อลอย  ขณะเรียนหนงัสือ      

18 ฉนัจะหยอกลอ้เพื่อนในเวลาเรียน      
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แบบประเมินตนเองโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
ข้อ ข้อค าถาม ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1  
19 ฉนัมกัลืมสง่งานที่ไดร้บัมอบหมาย      

20 ฉนัจะคยุในเวลาเรียนหรือเวลาท ากิจกรรม      

21 ฉนัง่วงนอนในเวลาเรียน      

22 ฉนัลกุออกจากที่นั่งโดยพลการในขณะที่ครูก าลงัสอน      

23 ฉนัไม่ค่อยละเอียดรอบคอบกบังานที่ท า      

24 ฉนัจดจ่อกบัสิ่งใดไดไ้ม่นาน      

25 ฉนัอยู่ไม่นิ่ง  ลกุลีล้กุลน       

26 ฉนัสง่เสียงดงัในหอ้งเรียนหรือขณะท ากิจกรรม      

27 ฉนัเปลี่ยนความสนใจไดโ้ดยง่าย      

28 ฉนัพดูแทรกในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียน      

29 ขณะที่อยู่ในหอ้งเรียนฉันไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน      

30 ฉนัฟังครูสอนไดไ้ม่นานก็รูส้กึง่วงนอน      
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ผลการประเมินความสอดคลอ้งกับข้อค าถามของผู้เช่ียวชาญของข้อค าถามผล
ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อ
สมาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6  โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 
ขอ้ที่ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑r IOC=∑r/N สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 -1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 -1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

14 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

15 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

16 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

17 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ผลการการประเมินความสอดคล้องกับขอ้ค าถามกับวัตถุประสงคข์อง
ผู้เช่ียวชาญความสอดคล้องของขอ้ค าถามผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อสมาธิของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6  โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอ้ที่ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑r IOC=∑r/N สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
21 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

23 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

26 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

28 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

30 0 +1 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 
 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อสมาธิ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์ เนือ้หา  และกระบวนการให้ค าปรึกษา 
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) 

 
งานวิจัยเร่ือง  ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ี
ต่อสมาธิของนักเรียนประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทโ์ดยผ่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อสมาธิ 
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที ่ 6  โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 
คร้ังที ่ 1 
เร่ือง การสร้างสัมพันธภ์าพที่ดีและการแนะน ากิจกรรม เทคนิคที่ใช้  ทฤษฎีสัมพันธภ์าพ
ระหว่างบุคคล  (Interpersonal  Relation Theory) 
 
วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างระหว่างผูว้ิจยัและนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมฯ 
  2.  เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรม ระยะเวลา ขอบเขต ข้อตกลง แนะน า
รายละเอียดของกิจกรรม และประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการเขา้ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่ม
แบบเกสตลัทผ์่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิใหน้กัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมฯ 
 3.  เพื่อเป็นการสรา้งความคุน้เคย ความรูส้ึกที่ปลอดภยั เกิดการยอมรบัความไวว้างใจซึ่ง
กันและกันและสรา้งสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผูใ้ห้ค าปรึกษากับนักเรียนผู้เขา้ร่วมโปรแกรมและ
ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมกับนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการ
ยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข สง่ผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมการวิจยัส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี   
 
พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 เกิดความไวว้างใจและการใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรม 
 
เวลา   

15.30-17.00 น.  (90 นาที) 
 
วิธีด าเนินการ 

1.  ผูว้ิจัยแนะน าตัว  พรอ้มทั้งชีแ้จงรายละเอียดในการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มดว้ย
กิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร   

2.  ใหน้กัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมซกัถามค าถามที่สงสยั  เพื่อเป็นการใหพ้ืน้ที่ในการพดูคยุ 
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ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
ขั้นที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 

1.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบันกัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมทกุ 
คนพรอ้มทัง้แนะน าตวัเอง 

1.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาขอใหน้กัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมแนะน าตนเองทีละคน   
1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการท ากิจกรรม ระยะเวลา  ขอบเขต   

ขอ้ตกลง  และแนะน าการท ากิจกรรม  เพื่อพฒันาสมาธิของนกัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมใหม้ีสมาธิที่
ยาวนานขึน้ 

1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาขอใหน้กัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมสรา้งและก าหนดขอ้ตกลง 
รว่มกนัภายในกลุม่  เช่น   

-  การไม่ลกุออกจากท่ีจนกว่าการพดูคยุจะเสรจ็สิน้   
-  การพดุคยุทกุอย่างผูใ้หค้  าปรกึษาแจง้กบัผูร้บับริการใหค้ าปรกึษาว่า 

ทกุอย่างจะเป็นความลบัไม่มีการเปิดเผย 
-  ใหท้กุคนตัง้ใจรบัฟัง  และไม่พดูแทรกคนอ่ืน 
-  ถา้มีใครจะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือขึน้ 
-  งดการใชเ้ครื่องมือสื่อสาร 

ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 
2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มกิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรม 

ศิลปะที่มีผลต่อสมาธิของนกัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคนท ากิจกรรมตวัฉนัเป็นอย่างไร  เช่น 
-  ไม่มีสมาธิในการเรียน 
-  คยุในคาบเรียน 
-  ไปเขา้หอ้งน า้บ่อย 

2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงความรูส้ึกของการเขา้ร่วมกิจกรรมการให ้
ค าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อสมาธิของนกัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคน  เพื่อเป็นการ
แชรค์วามรูส้ึก  ความคิด  อารมณแ์ละพฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทุก
คน  และสิ่งที่นกัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมทกุคนตอ้งการใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง   เช่น   

-  สมาธิในการเรียนเป็นอย่างไร 
-  สมาธิในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างไรบา้ง 
-  ความคาดหวงัของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมตอ้งการใหเ้กิดการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้ง 
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2.2)  เมื่อนกัเรียนผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคนแชรค์วามรูส้ึก  ความคิดของตนเอง 
ครบทุกคนแลว้  ผูใ้หค้  าปรึกษากล่าวถึงนักเรียนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้ง
ความคิด  ความรูส้ึก  อารมณ ์ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา  สิ่งส าคญัขอใหทุ้กคนเปิดใจยอมรบั
ความแตกต่างกนัของแต่ละคนอย่างไม่มีเงื่อนไข  และพรอ้มที่จะเรียนรูไ้ปดว้ยกนั  เพราะทุกคนมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั 
 

ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา 
3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 

เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ พรอ้มทัง้บอกดว้ยว่าวนันีไ้ดร้บัอะไรและไดใ้หอ้ะไรบา้งต่อนกัเรียน
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคนบา้งในการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษาในครัง้นี ้

3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  ใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
และใหก้ าลงัใจตัวเองในการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  และชื่นชมผูเ้ขา้ร่วมวิจัยทุกคนที่ได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ผูใ้หค้  าปรกึษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป  และไดท้ าการ
นดัหมายผูเ้ขา้รว่มการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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คร้ังที ่ 2 
เ ร่ือ ง โป รแกรมการให้ ค าป รึกษ าแบบ เกสตั ลท์   (Group  Counseling  Theory)  
เทคนิคที่ใช้คือการอยู่กับความรู้สึก  (Staying  with feeling)  กิจกรรมศิลปะที่ใช้คือ  เล่น
กับสีน ้า 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อเป็นการส ารวจความรูส้ึกและการระบายความรูส้ึก  การฟังอย่างตัง้ใจ   การสะทอ้น   
และการยอมรบัโดยปราศจากเงื่อนไข   ออกมาจากภายในจิตใจผ่านกิจกรรมศิลปะคือ  การใชส้ี

น า้กับกระดาษเปียก  เพื่อใชน้ า้เป็นตัวกลางในการน าพาความรูส้ึก ความอิสระ  ไม่มีขอบเขต  

เพื่อใหส้มาชิกทุกคนท ากิจกรรมเล่นกับสีน า้ไดร้ะบายความรูส้ึกออกมาถึงสิ่งที่อาจจะไม่สามารถ

สื่อสารดว้ยวิธีการอ่ืน  ๆ  ไดเ้ป็นการส ารวจความรูส้ึก  ความคิดของตนเอง  มีความเขา้ใจในตนเอง

มากขึน้ 

พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
1)  สมาธิที่เกิดขึน้ 
2)  ความรูส้กึที่เกิดขึน้   

 
เวลา   

15.30-17.00 น.  (90 นาที) 
 
วิธีด าเนินการ 

1.  ผูใ้หค้  าปรึกษาชีแ้จงการใหค้ าปรึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีผลต่อการพัฒนาสมาธิ
ของนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมในครัง้นี ้ เช่น  กิจกรรมที่ท าวันนีคื้อ  โปรแกรมการใหค้ าปรึกษา
แบบเกสตัลท์  เทคนิคที่ ใช้คือการอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง  การฟังอย่างตั้งใจ  (Active  
Listening )  การสะทอ้นเนือ้หา กิจกรรมศิลปะที่ใชคื้อ  เลน่กบัสีน า้ 

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาเตรียมอปุกรณใ์หพ้รอ้มในการด าเนินกิจกรรม  เช่น   
-  น ากระดาษแช่น า้ 
-  เตรียมแม่สี 3  สี  ไดแ้ก่  สีแดง  สีน า้เงิน  สีเหลือง   
-  เตรียมพู่กนั   
-  เตรียมเพลทรองกระดาษ   
-  เตรียมที่ลา้งพู่กนั 
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-  เตรียมฟองน า้ 
-  เตรียมผา้เช็ดพู่กนั 

3.  ผูใ้หค้  าปรกึษาจะอธิบายวิธีการและประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการท ากิจกรรมศิลปะแต่ 
ละกิจกรรม 

4.  ผูใ้หค้  าปรกึษาเล่าเรื่องราวของการลงสีน า้แต่ละสี และแจง้ว่าวันนีน้ักเรียนที่เขา้ร่วม
โปรแกรมทุกคนจะตอ้งไดภ้าพจากการท ากิจกรรมนี ้2 ภาพ โดยใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรม
ตั้งใจฟังอย่างตั้งใจ เพื่อส ารวจจะได้อารมณ์ ความรูส้ึก  การสะท้อนและการยอมรบัสิ่งต่าง  ๆ   
ที่เกิดขึน้อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

 
ขั้นที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 

1.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบัผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
1.2) ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการสรา้งความคุน้เคย   

และเป็นการสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง   เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั 
1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชวนผูเ้ขา้รว่มวิจยัทบทวนเรื่องที่ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นใน 

ครัง้ที่ผ่านมา  
1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ และรายละเอียดของกิจกรรมที่จะท าใน 

ครัง้นีใ้หก้บัสมาชิกรบัทราบ  และท าขอ้ตกลงรว่มกนัอีกครัง้  เช่น  หา้มพดูคยุกนัเสียงดงั   
 

ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 
2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคนนั่งลงประจ าที่ที่เตรียม 

อปุกรณไ์วใ้หพ้รอ้มทัง้อธิบายวิธีการ  ประโยชน ์ และใหน้กัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคนอยู่กบั
ความรูส้ึกของตวัเอง  และตัง้ใจฟังสิ่งที่ผูใ้หค้  าปรกึษาเล่า  สงัเกตอารมณข์องการเล่าเรื่องราวการ
เล่นกับสีน ้าอย่างตั้งใจ  (Active  Listening ) การสะท้อนความคิด  และการยอมรบัอย่างไม่มี
เงื่อนไข  ผลงานที่ออกมาจะสะท้อนถึงอารมณ์  ความคิด  ความรูสึก  และการเกิดจินตนาการ
อย่างอิสระ  และจะส่งผลให้เกิดการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข  (Unconditional  Positive  
Regard  and  Acceptance)  และขอใหส้มาชิกทุกคนปฏิบติัตามขอ้ตกลงที่ตกลงร่วมกัน  พรอ้ม
ทั้งลงมือท ากิจกรรมการเล่นกับสีน ้าโดยไม่มีการพูดคุยกัน  ให้ฟังค าพูด  เรื่องเล่าจากผู้ให้
ค าปรกึษาในการลงสีน า้ทีละสี   



  129 

ภาพที่  1   
2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนน าสีน า้เงินลงในกระดาษ 

ที่เปียกที่วางอยู่ตรงหนา้  เนน้ว่าอย่าใหก้ระดาษแหง้  เพราะน า้จะไปตวักลางในการน าพาความคิด
ที่เป็นอิสระของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรม  ถา้กระดาษเริ่มแหง้ใหค่้อย ๆ  ใชพู้่กนัจุ่มน า้และน าไป
แตะกับกระดาษ  พรอ้มทั้งอธิบายลักษณะของสีเงิน  เช่น  เป็นสีที่ใหค้วามรูส้ึกเย็นสบาย  สงบ 
สขุมุ ในการลงสีน า้เงินในกระดาษของท าใหผ้ลงานสื่อออกมาถึงความรูส้กึเย็นสบาย  สงบ สขุมุ    

2.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนน าสีแดงลงในกระดาษ 
แต่อย่าพึ่งใหส้ีแดงเจอกับสีน า้เงิน  พรอ้มทัง้อธิบายลกัษณะของสีแดง  สีแดงคือสีที่มีพลงั  ความ
รอ้นแรง ความกลา้หาญ  งานของนกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนผลงานจะสื่อออกถึงการการมี
ความรูส้กึที่มีพลงั  ความรอ้นแรง  ความกลา้หาญ 

2.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนน าสีน า้เงินเขา้ไปพดูคยุ 
กบัสีแดงจะไดส้ีม่วง  ซึ่งสีม่วงบ่งบอกถึงความรูส้กึที่ผิดหวงั  เศรา้  มีเสน่ห ์น่าติดตาม เรน้ลบั ซ่อน
เรน้ มีอ  านาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรกั ความเศรา้ ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีท่ี
ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด  ผลงานของนกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทกุคนจะสื่อออกถึงการ
มีความรูส้ึกที่เศรา้  มีเสน่ห์  น่าติดตาม  เรน้ลับ  ซ่อนเรน้  มีอ านาจ  มีพลังแฝงอยู่   ความสงบ  
ความสงูศกัดิ ์
 
ภาพที่  2    

2.5)  ผูใ้หค้  าปรกึษาแจกกระดาษเปียกใหก้บันกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมแผ่นที่  2   
เนน้ว่าอย่าใหก้ระดาษแหง้   ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนน าสีเหลืองลงใน
แผ่นกระดาษ  พรอ้มทัง้อธิบายลกัษณะของสีเหลือง  เพราะสีเหลืองเป็นสีแห่งความเบิกบาน เรา้
อารมณ ์ความรูส้กึแจ่มใส ความสดใส ความรา่เรงิ ความเบิกบานสดชื่น 

2.6) ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมน าสีน า้เงินลงไปเพิ่มเติมแต่ยงั 
ไม่ใหพ้บกบัเหลือง  ใหส้ีน า้เงินยงัคงมีความเป็นตวัตน     

2.7)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมน าสีน า้เงินและสีเหลืองมา 
พูดคุยกัน  จะไดส้ีเขียว  สีเขียวที่ไดจ้ะเขม้หรืออ่อนขึน้อยู่กับความรูส้ึก  อารมณ์  ความคิดของ
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัแต่ละคน  เพราะแต่ละคนมีจินตนาการที่แตกต่างกนั 

2.8)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมน าผลงานของตวัเองทัง้สองชิน้ 
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มาวางตรงขา้งหน้าแต่ละคน  และใหทุ้กคนตัง้ชื่อผลงานของตัวเอง   พรอ้มทัง้บอกเหตุผลถึงชื่อ
เรื่อง  และแสดงความรูส้ึก  ความคิด  อารมณ์  ก่อนท ากิจกรรม   ขณะที่ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการ
แชรค์วามรูส้ึก  ความคิดของนักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรมทุกคน  และเป็นการรับรูถ้ึงอารมณ ์ 
ความคิด  ความรูส้ึก  มุมมองของสมาชิกแต่ละเป็นการยอมรบัสิ่งที่เกิดขึน้กับนักเรียนที่เขา้ร่วม
โปรแกรมทกุคนแบบไม่มีเงื่อนไข 

2.9)  เมื่อนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคนแชรค์วามคิด  ความรูส้กึ  อารมณ ์
ของตนเองครบทุกคนแล้ว  ผู้ให้ค าปรึกษากล่าวถึงนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนมีความ
แตกต่างกนัทัง้ความคิด  ความรูส้ึก  และพฤติกรรมที่แสดงออกมา  สง่ผลใหผ้ลงานของแต่ละคนมี
ผลงานที่มีความแตกต่างกนัออกไป  เพราะทกุคนมีจินตนาการเป็นของตวัเองมีอิสระทางความคิด   
 
ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา 

3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 
เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ เช่น 

-  วนันีไ้ดอ้ะไรบา้งกบักิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรมศิลปะ   
-  วนันีเ้ราไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกคนอ่ืนบา้ง 
-  วนันีส้มาชิกทกุคนไดส้งัเกตตวัเองไหมว่ามีอะไรบา้งเกิดขึน้กบัตวัเอง 

บา้ง 
3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  ใหก้ าลงัใจและชื่นชมผลงาน 

ของนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนในการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ และชื่นชมนักเรียนที่เขา้ร่วม
โปรแกรมทกุคนที่ไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีผูใ้หค้  าปรกึษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้
ต่อไป  และไดท้ าการนดัหมายนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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คร้ังที ่ 3 
เร่ือง โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลทเ์ทคนิคที่ใช้คือ การท าให้เกิดการตระหนักรู้  
กิจกรรมศิลปะทีใ่ช้คือ  การระบายสีภาพ  Mandala  ศิลปะสร้างสมาธิ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศกึษาอารมณ ์ ความคิดและความรูส้กึ  การท าใหเ้กิดการตระหนกัรู ้ และการสะทอ้น
ความรูส้ึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมที่เก็บซ่อนอยู่ภายใน   และเป็นการฝึกสมาธิให้กับ
นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมใหย้าวนานขึน้   
 
พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 1)  การใสใ่จกบัการตระหนกัรูก้บัสิ่งที่ก าลงัเผชิญ เช่น ก าลงัรูส้กึ ก าลงัท าอะไรอยู่   

2)  การมสีมาธิยาวนานขึน้ 
3) การอยู่กบัปัจจบุนัมีความเขา้ใจตนเองมากขึน้ 

 
เวลา   

15.30-17.00 น.  (90 นาที) 
 
วิธีด าเนินการ 

ในการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชท้ฤษฏีศิลปะบ าบดั  และทฤษฏีการใหค้ าปรกึษาแบบ
เกสตลัท ์ (Group  Counseling  Theory) และผูว้ิจยัภาพ Mandala  เทคนิคที่ใชก้ารท าใหเ้กิดการ
ตระหนกัรู ้ 
 
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

ขั้นที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบันกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทกุ 

คน 
1.2) ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น ช่วงพกักลางวนัทานอะไรมา   

วันนี ้แข่งฟุตบอลห้องเป็นอย่างไรบ้าง   เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย  และเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นกนัเอง    

1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชวนใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทุคนทบทวนกิจกรรมที่ 
ผ่านมาและรว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
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1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ รายละเอียดและวิธีการท ากิจกรรมที่จะ 
ท าในครัง้นีใ้หก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนรบัทราบ  และท าขอ้ตกลงรว่มกนัอีกครัง้   

1.5)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเลือกภาพแมนดาลา่มา 
ระบายสีคนละ  1  ภาพรอ้มทัง้แจง้นกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนว่าใหร้ะบายสีภาพ  Mandala  
ตามใจชอบ  จากนัน้สงัเกตโทนสีที่นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมใชร้ะบายลงบนภาพ Mandala 
 
ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 

2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนระบายสีภาพ Mandala   
ตามใจชอบ สงัเกตการระบายสีภาพ  Mandala  ของนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมว่าการระบายสี 
เสน้  สีระบายออกนอกกรอบหรือไม่อย่างไร  ขณะที่ท ากิจกรรมพฤติกรรม  อารมณ์  เป็นอย่างไร
บา้ง   

2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนน าผลงานของตนเองมา 
วางตรงข้างหน้าของตัวเอง  และให้นักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนแชรค์วามรูส้ึก  ความคิด  
อารมณ ์ ก่อนท ากิจกรรม   ขณะที่ท ากิจกรรม 

2.3)  เมื่อแต่ละคนแชรค์วามรูส้กึ  ความคิดของตนเองครบทกุคนแลว้  ผูใ้ห ้
ค าปรึกษากล่าวถึงนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งความคิด  ความรูส้ึ ก  
และพฤติกรรมที่แสดงออกมา  สง่ผลใหผ้ลงานของแต่ละคนมีผลงานที่มีความแตกต่างกนัออกไป 
 
ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา 

3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 
เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ เช่น 

-  วนันีไ้ดร้บัอะไรบา้งจากการท ากิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรม 
ศิลปะ 

-  ความรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง    
-  วนันีเ้ราไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกคนอ่ืนบา้ง 
-  วนันีส้มาชิกทกุคนไดส้งัเกตตวัเองไหมว่ามีอะไรบา้งเกิดขึน้กบัตวัเอง 

บา้ง 
3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  ใหก้ าลงัใจและชื่นชมผลงาน 
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ของแต่ละคนในการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ และชื่นชมนกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนที่ไดใ้หค้วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี  ผูใ้หค้  าปรึกษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป  และไดท้ าการนัด
หมายผูเ้ขา้รว่มการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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คร้ังที ่ 4 
เร่ือง โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลทเ์ทคนิคที่ใช้คือ การท าให้เกิดการตระหนักรู้
กิจกรรมศิลปะทีใ่ช้คือ  การระบายสีภาพ  Mandala  ศิลปะสร้างสมาธิ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศกึษาอารมณ ์ ความคิดและความรูส้กึ  การท าใหเ้กิดการตระหนกัรู ้ และการสะทอ้น
ความรูส้ึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมที่เก็บซ่อนอยู่ภายใน   และเป็นการฝึกสมาธิให้กับ
นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมใหย้าวนานขึน้   
 
พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 1)  การใสใ่จกบัการตระหนกัรูก้บัสิ่งที่ก าลงัเผชิญ เช่น ก าลงัรูส้กึ ก าลงัท าอะไรอยู่   

2)  การมสีมาธิยาวนานขึน้ 
3) การอยู่กบัปัจจบุนัมีความเขา้ใจตนเองมากขึน้ 

 
เวลา   

15.30-17.00 น.  (90 นาที) 
 
วิธีด าเนินการ 

ในการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชท้ฤษฎีศิลปะบ าบดั  และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาแบบ
เกสตัลท์  (Group  Counseling  Theory) และภาพ  Mandala  ก าหนดให้นักเรียนที่ เข้าร่วม
โปรแกรมแต่ละคนเลือกภาพ  2  ภาพ  พรอ้มทัง้ก าหนดภาพแรกของตวัเอง  ภาพแรกใหน้กัเรียนที่
เขา้ร่วมโปรแกรมระบายจากภายในออกสู่ภายนอก  ภาพที่สองระบายสีจากภายนอกเขา้สู่ภายใน
จากนัน้สงัเกตพฤติกรรมการระบายสีของเขา้นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมแต่ละคน 
 
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

ขัน้ที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบันกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรม 
1.2) ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการสรา้งความคุน้เคย   

และเป็นการสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง   เช่น  ช่วงนีก้ารบา้นเยอะไหม  สมาชิกคนไหนอยากได้
ภาพ Mandala เพิ่มเติมสามารถขอได ้ เป็นตน้ 

1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชวนนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทบทวนเรื่องที่รว่มกนัแสดง 
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ความคิดเห็นในครัง้ที่ผ่านมา 
1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ และรายละเอียดของกิจกรรมที่จะท าใน 

ครัง้นีใ้หก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมรบัทราบ  และท าขอ้ตกลงรว่มกนัอีกครัง้   
1.5)  ผูใ้หค้  าปรกึษาแจกภาพ Mandala ใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   

ๆ ละ  2  ภาพ   พรอ้มทัง้เตรียมสีไมไ้วใ้หน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคน  
 
ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 

2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาแจกภาพ Mandala ใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนๆ  
ละ  2  ภาพ  จากนัน้ใหน้กัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมกระบายสีภาพแรกของตวัเองจากภายในออกสู่
ภายนอก  ภาพที่สองระบายสีจากภายนอกเขา้สูภ่ายใน  สงัเกตการเลือกใชโ้ทนสีรอ้น  โทนสีเย็น   

2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาสงัเกตการระบายสีภาพ  Mandala  ของนกัเรียนท่ีเขา้รว่ม 
โปรแกรมว่าการระบายสีเสน้สีระบายออกนอกกรอบหรือไม่อย่างไร  โทนสีที่ระบายเป็นอย่างไร  
แรงกดสีเป็นอย่างไร   

2.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนน าผลงานของตนเองมา 
วางตรงข้างหน้าของตัวเอง  และให้นักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนแชรค์วามรูส้ึก  ความคิด  
อารมณ ์ ก่อนท ากิจกรรม   ขณะที่ท ากิจกรรม 

2.4)  เมื่อแต่ละคนแชรค์วามรูส้กึ  ความคิดของตนเองครบทกุคนแลว้  ผูใ้ห ้
ค าปรึกษากล่าวถึงนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งความคิด  ความรูส้ึก  
และพฤติกรรมที่แสดงออกมา  สง่ผลใหผ้ลงานของแต่ละคนมีผลงานที่มีความแตกต่างกนัออกไป 
 
ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา      

3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 
เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ เช่น 

-  วนันีไ้ดร้บัอะไรบา้งจากการท ากิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรม 
ศิลปะ 

-  ความรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง    
-  วนันีเ้ราไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกคนอ่ืนบา้ง 
-  วนันีส้มาชิกทกุคนไดส้งัเกตตวัเองไหมว่ามีอะไรบา้งเกิดขึน้กบัตวัเอง 

บา้ง 
-  การระบายสีภาพ  Mandala  ทัง้สองครัง้สมาชิกแต่ละคนรูส้กึอย่างไร 
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บา้ง 
-  จากการท ากิจกรรมสมาธิในการเรียน และสมาธิในช่วงที่ท ากิจกรรม 

เป็นอย่างไรบา้ง   
-   จากการท ากิจกรรมนีเ้กิดการเปลี่ยนแปลงกบันกัเรียนท่ีเขา้รว่ม 

โปรแกรมอย่างไรบา้ง 
3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  ใหก้ าลงัใจและชื่นชมผลงาน 

ของแต่ละคนในการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ และชื่นชมนกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนที่ไดใ้หค้วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี  ผูใ้หค้  าปรึกษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป  และไดท้ าการนัด
หมายผูเ้ขา้รว่มการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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คร้ังที ่ 5 
เร่ือง  โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท ์เทคนิคทีใ่ช้คือ  เทคนิคทีใ่ช้คือ   
การเผชิญหน้า (Confrontation)  กิจกรรมศิลปะที่ใช้คือ  การป้ันดิน  ดินแดนแห่งความ
เป้ือน  เพ่ือสร้างสมาธิ 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อใหน้กัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทุกคนไดอ้ยู่กบัตวัเองมากขึน้  ไดท้บทวนในสิ่งที่ผ่าน
มาในชีวิตและเป็นการสรา้งสมาธิใหย้าวนานขึน้ 

2.  เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนรูจ้ักการยอมรบัความจริง เช่น ความเปอะ
เป้ือนจากดินเหนียว หรือเรื่องราวที่เกิดขึน้ 
 
พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 1.  การตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง   

2.  การมีสมาธิที่ยาวนานขึน้ 
 

เวลา   
15.30-17.00 น.  (90 นาที) 

 
วิธีด าเนินการ 

ในการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชท้ฤษฎีศิลปะบ าบดั  และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาแบบ
เกสตัลท์  (Group  Counseling  Theory) เทคนิคที่ ใช้คือ   การเผชิญหน้า (Confrontation)  
กิจกรรมศิลปะที่ใชคื้อ  การป้ันดิน  ดินแดนแห่งความเป้ือน  เพื่อสรา้งสมาธิ 
 
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

ขั้นที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบันกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรม 
1.2) ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการสรา้งความคุน้เคย   

และเป็นการสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง  เช่น  ใครเคยเล่นแป้งโด  ดินน า้มันมาแลว้บา้ง  เด็ก ๆ  
ป.4 ชอบท ากิจกรรมอะไรบา้งในช่วงพกั  เช่น  เลน่บาสเกตบอล  เลน่การด์  เลน่ฟุตบอล  เป็นตน้  

1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชวนนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนทบทวนกิจกรรมที่ท า 
รว่มกนัที่ผ่านมาว่ามีอะไรบา้งและแสดงความคิดเห็นในครัง้ที่ผ่านมา  
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1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ และรายละเอียดของกิจกรรมที่จะท าใน 
ครัง้นีใ้หก้บันกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมรบัทราบ  และท าขอ้ตกลงร่วมกันอีกครัง้  เช่น  การตัดเล็บ
ใหส้ัน้  ถอดเคร่ืองประดบัออก  เช่น  แหวน  นาฬิกา  เป็นตน้ 

1.5)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเตรียมวสัดอุปุกรณใ์หก้บัสมาชิก  เช่น 
-  ดินเหนียว 
-  ผา้กนัเป้ือน 
-  แกว้น า้  หรือถงัน า้ใบเล็ก 
-  ผา้เปียก  

 
ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 

2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนมารบัดินเหนียว ใหห้ยิบ 
ดินเหนียวใหเ้ท่ากบั 2 ก ามือของตนเอง   จากนัน้นวดดินเหนียว  อย่าใหดิ้นเหนียวแหง้  เวลานวด
ใหอ้ยู่ในระดับอกแลว้ท าใหเ้ป็นรูปกลมในขั้นแรก  โดยไม่มีการพูดคยุกนัใหอ้ยู่กับตวัเองมากที่สุด  
เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ  ถา้ดินเหนียวแหง้ใหใ้ชน้ิว้หวัแม่มือจุ่มน า้แลว้ค่อย ๆ  ถูตรงดินเหนียว  หรือ
ใชผ้า้ชบุน า้หมาด ๆ  เช็ดมือแลว้นวดดินเหนียวต่อไป   

2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนท าใหดิ้นเหนียวที่เป็นรูป 
วงกลมเปลี่ยนเป็นรูปวงรี   

2.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหส้มาชิกน าผลงานของตนเองมาวางตรงขา้งหนา้แต่ละคน 
ท าการสอบถามถึงความรูส้ึก  ความคิด  อารมณ ์ ก่อนท ากิจกรรม   ขณะที่ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการ
แชรค์วามรูส้กึ  ความคิดของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 

2.4)  เมื่อแต่ละคนแชรค์วามรูส้ึก  ความคิดของตนเองครบทุกคนแลว้  ผู้ให้ค าปรึกษา
กล่าวถึงนักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งความคิด  ความรูส้ึก  และ
พฤติกรรมที่แสดงออกมา  ส่งผลให้ผลงานของแต่ละคนมีผลงานที่มีความแตกต่างกันออกไป     
เช่น  บางคนดินเหนียวแตก   บางคนดินเหนียวติดมือเลอะเสือ้ผา้  บางคนดินเหนียวเป็นรูปทรงที่
ก าหนดใหดี้  เป็นตน้   
 
ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา      

3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 
เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ เช่น 

-  วนันีไ้ดร้บัอะไรบา้งจากการท ากิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรม 
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ศิลปะ 
-  ความรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง    
-  วนันีเ้ราไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกคนอ่ืนบา้ง 
-  วนันีส้มาชิกทกุคนไดส้งัเกตตวัเองไหมว่ามีอะไรบา้งเกิดขึน้กบัตวัเอง 

บา้ง 
-  ในขณะที่ป้ันดินเหนียวมีอะไรเกิดขึน้กบัรา่งกายของสมาชิกแต่ละคน 

บา้ง 
3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  ใหก้ าลงัใจและชื่นชมผลงานของแต่ละ

คนในการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ และชื่นชมนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนที่ไดใ้หค้วามร่วมมือ
เป็นอย่างดี  ผูใ้หค้  าปรึกษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป  และไดท้ าการนัดหมาย
นกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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คร้ังที ่ 6 
เร่ือง  โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ เทคนิคที่ใช้วิธีการสร้างจินตนาการ 
(Fantasy Approaches) 
 
กิจกรรมศิลปะทีใ่ช้คือ  การป้ันดิน  ดินแดนแห่งความเป้ือน  เพ่ือสร้างสมาธิ 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อใหน้กัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทุกคนไดอ้ยู่กบัตวัเองมากขึน้  ไดท้บทวนในสิ่งที่ผ่าน
มาในชีวิต 

2.  เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนรูจ้ักการยอมรบัความจริง เช่น ความเปอะ
เป้ือนจากดินเหนียว หรือเรื่องราวที่เกิดขึน้ 
 
พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 1.  การตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง   

2.  การมีสมาธิที่ยาวนานขึน้ 
 
เวลา   

15.30-17.00 น.  (90 นาที) 
 
วิธีด าเนินการ 
  ในการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชท้ฤษฎีศิลปะบ าบดั  และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาแบบ
เกสตัลท์   (Group  Counseling  Theory) เทคนิ คที่ ใช้วิ ธี การสร้างจินตน าการ (Fantasy 
Approaches)  กิจกรรมศิลปะที่ท าใหเ้กิดสมาธิและการมีความคิดที่อิสระการควบคุมความคิด
ของตนเอง  การอยู่กบัตวัเอง    
 
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

ขั้นที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
   1.1) ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบันกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทุกคน 
พรอ้มทัง้มอบรอยยิม้ 

1.2) ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการสรา้งความคุน้เคย   
และเป็นการสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง    
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1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชวนนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนทบทวนเรื่องราว   
กิจกรรมที่ท ารว่มกนัพรอ้มทัง้แสดงความคิดเห็นในครัง้ที่ผ่านมา 

1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ และรายละเอียดของกิจกรรมที่จะท าใน 
ครัง้นีใ้หก้บันกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมรบัทราบ  และท าขอ้ตกลงร่วมกันอีกครัง้  เช่น  การตัดเล็บ
ใหส้ัน้  ถอดเคร่ืองประดบัออก  เช่น  แหวน  นาฬิกา  เป็นตน้ 

1.5)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเตรียมวสัดอุปุกรณใ์หก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม  เช่น 
-  ดินเหนียว 
-  ผา้กนัเป้ือน 
-  แกว้น า้  หรือถงัน า้ใบเล็ก 
-  ผา้เปียก  

 
ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 

2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนมารบัดินเหนียว ใหห้ยิบ 
ดินเหนียวใหเ้ท่ากบั 2 ก ามือของตนเอง   จากนัน้นวดดินเหนียว  อย่าใหดิ้นเหนียวแหง้  เวลานวด
ใหอ้ยู่ในระดับอกแลว้ท าใหเ้ป็นรูปกลมในขัน้แรก  โดยไม่มีการพูดคุยกนัใหอ้ยู่กับตวัเองมากที่สุด  
เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ  ถา้ดินเหนียวแหง้ใหใ้ชน้ิว้หวัแม่มือจุ่มน า้แลว้ค่อย ๆ  ถูตรงดินเหนียว  หรือ
ใชผ้า้ชบุน า้หมาด ๆ  เช็ดมือแลว้นวดดินเหนียวต่อไป   

2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนท าใหดิ้นเหนียวที่เป็นรูป 
วงกลมเปลี่ยนเป็นรูปวงรี  จากนัน้ป้ันเป็นรูปรา่งอะไรก็ไดต้ามที่สมาชิกอยากจะป้ัน  โดยมีขอ้แมว้่า
หา้มแยกดินออกจากกนั  เช่น  ดงึออก  เติมดิน  ใหใ้ชดิ้นที่ตวัเองเตรียมไวเ้ท่านัน้ 

2.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาสงัเกตพฤติกรรม  อารมณ ์ ของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 
ในขณะป้ันดินเหนียว   

2.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนตัง้ชื่อชิน้งานของตวัเอง   
พรอ้มทัง้พดูถึงสิ่งที่ตนไดป้ั้นว่าสิ่งที่ป้ันท าเป็นรูปอะไร  หมายถึงอะไร  และมีความรูส้ึกอย่างไรบา้ง  
ก่อนท ากิจกรรม   ขณะที่ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการแชรค์วามรูส้ึก  ความคิดของนักเรียนที่เขา้ร่วม
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

2.5)  เมื่อแต่ละคนแชรค์วามรูส้กึ  ความคิดของตนเองครบทกุคนแลว้  ผูใ้ห ้
ค าปรึกษากล่าวถึงนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งความคิด  ความรูส้ึก  
และพฤติกรรมที่แสดงออกมา  สง่ผลใหผ้ลงานของแต่ละคนมีผลงานที่มีความแตกต่างกนัออกไป      
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ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา      
3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 

เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ เช่น 
-  วนันีไ้ดร้บัอะไรบา้งจากการท ากิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรม 

ศิลปะ 
-  ความรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง    
-  วนันีเ้ราไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกคนอ่ืนบา้ง 
-  วนันีส้มาชิกทกุคนไดส้งัเกตตวัเองไหมว่ามีอะไรบา้งเกิดขึน้กบัตวัเอง 

บา้ง 
-  ในขณะที่ป้ันดินเหนียวมีอะไรเกิดขึน้กบัรา่งกายของสมาชิกแต่ละคน 

บา้ง  และการป้ันดินในครัง้ที่  1  และครัง้ที่  2  เป็นอย่างไรบา้ง 
3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  ใหก้ าลงัใจและชื่นชมผลงาน 

ของแต่ละคนในการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ และชื่นชมนกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนที่ไดใ้หค้วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี  ผูใ้หค้  าปรึกษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป  และไดท้ าการนัด
หมายผูเ้ขา้รว่มการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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คร้ังที ่ 7 
เร่ือง  โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท ์ เทคนิคที่ใช้คือ  ที่น่ีและเดี๋ยวนี้  (Here 
and Now)  เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
กิจกรรมศิลปะทีใ่ช้คือ  การจัดแสดงผลงานกิจกรรมศิลปะ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ การระบุตัวตนของนักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรม และเป็นการ
กระตุน้ความคิดสรา้งสรรค ์มีแนวความคิดที่อิสระ ส่งผลใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมเกิดความ
ภาคภมูิใจในตนเอง 
 
 
พฤติกรรม/ผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 1.  มีความคิดสรา้งสรรค์แนวความคิดที่อิสระ ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีสติและมีสมาธิที่ยาวนานขึน้ 

2.  เพื่อใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับตัวเอง ความรูส้ึกที่มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง การมีคุณค่าในตนเอง การระบุตัวตนของสมาชิก มีความคิดสรา้งสรรค ์  
มีแนวความคิดที่อิสระ ส่งผลใหส้มาชิกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีสติและมีสมาธิในการเรียน
มากขึน้ 
 
เวลา   

15.30-17.00 น.  (90 นาที) 
 
วิธีด าเนินการ 

ในการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชท้ฤษฎีศิลปะบ าบดั  และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาแบบ
เกสตลัท ์ (Group  Counseling  Theory) ใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจัยน าผลงานทุกชิน้ของกิจกรรมมาจดัโชว์
และมีการจัดการแสดงผลงานเป็นการกระตุ้นความสนใจ  ความคิดสร้างสรรค์  เติมเต็ม
จินตนาการ  เรียนรูค้วามภาคภมูิใจในตนเอง  ผลส าเรจ็ของชิน้งานของตนเองอภิปรายรว่มกนั 
 
 
 



  144 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
ขั้นที ่ 1  ขั้นเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 

1.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษากลา่วตอ้นรบัและทกัทายกบันกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรม 
1.2) ผูใ้หค้  าปรกึษาสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการสรา้งความคุน้เคย   

และเป็นการสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง   เช่น  การเรียนช่วงนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง  ใครชอบดกูารต์นู  
ชอบฟังเพลงแนวไหนกนับา้ง  เป็นตน้ 

1.3)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชวนนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทบทวนทกุ  ๆ  กิจกรรมที่ได ้
ท ารว่มกนัมา และแสดงความคิดเห็นในครัง้ที่ผ่านมา 

1.4)  ผูใ้หค้  าปรกึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ และรายละเอียดของกิจกรรมที่จะท าใน 
ครัง้นีใ้หก้บันกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมรบัทราบ  และท าขอ้ตกลงรว่มกนัอีกครัง้    

 
ขั้นที ่ 2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 

2.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม  น าผลงานทกุชิน้ของกิจกรรม 
มาจดัโชวแ์ละมีการจดัการแสดงผลงานเป็นการกระตุน้ความสนใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ เติมเต็ม
จินตนาการ  เรียนรูค้วามภาคภมูิใจในตนเอง  ผลส าเรจ็ของชิน้งานอภิปรายรว่มกนั 

2.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมน าผลงานของตนเองมาวาง 
ตรงขา้งหนา้แต่ละคนท าการสอบถามถึงความรูส้ึก  ความคิด  อารมณ์  ก่อนท ากิจกรรม   ขณะที่
ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการแชรค์วามรูส้กึ  ความคิดของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรม 

2.3)  เมื่อแต่ละคนแชรค์วามรูส้กึ  ความคิดของตนเองครบทกุคนแลว้  ผูใ้ห ้
ค าปรึกษากล่าวถึงนักเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งความคิด  ความรูส้ึก  
และพฤติกรรมที่แสดงออกมา  สง่ผลใหผ้ลงานของแต่ละคนมีผลงานที่มีความแตกต่างกนัออกไป      

 
ขั้นที ่ 3  ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา      

3.1)  ผูใ้หค้  าปรกึษาใหน้กัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมทกุคนช่วยกนัสรุปประเด็น 
เก่ียวกบัการที่ไดพ้ดูคยุในวนันี ้ เช่น 

-  วนันีไ้ดร้บัอะไรบา้งจากการท ากิจกรรมการใหค้ าปรกึษาผ่านกิจกรรม 
ศิลปะ 

-  ความรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง    
-  วนันีเ้ราไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกคนอ่ืนบา้ง 
-  วนันีส้มาชิกทกุคนไดส้งัเกตตวัเองไหมว่ามีอะไรบา้งเกิดขึน้กบัตวัเอง 
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บา้ง 
-  สมาธิก่อนที่จะท ากิจกรรมจนถึงกิจกรรมสดุทา้ย ท าใหเ้กิดการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้ง 
3.2)  ผูใ้หค้  าปรกึษาเพิ่มเติมประเด็นในการพดูคยุ  พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนท่ีเขา้ 
รว่มโปรแกรมทุกคนหลงัจากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการใหป้รกึษาร่วมกบั

การใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ ผูใ้หค้  าปรกึษาไดม้องเห็นในเชิงประจกัษแ์ลว้ว่านกัเรียนที่เขา้รว่ม
โปรแกรมมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด  และพฤติกรรมการเรียนรู ้ สมาธิในการเรียน  การท า
กิจกรรมที่ยาวนานขึน้   ผูใ้ห้ค าปรึกษาจึงขอยุติกระบวนการด าเนินการวิจัย  และควรใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัและขอ้เสนอแนะ  รวมถึงใหน้กัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคนไดร้ว่มกนัแชรป์ระสบการณ์
เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด  รวมถึงการการใหข้อ้เสนอแนะยอ้นกลบั  (Feedback)  สุดทา้ย
ผูใ้หค้  าปรกึษาใหก้ าลงัใจ  ชื่นชม  ขอบคุณนกัเรียนที่เขา้ร่วมโปรแกรมทกุคนที่ใหค้วามใส่ใจในการ
ด าเนินกิจกรรมและการใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีที่ท าใหก้ิจกรรมทุกอย่างประสบความส าเร็จ 
และผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี  ผูใ้หค้  าปรกึษาจะเก็บขอ้ผิดพลาดไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป   
 
การประเมินผล 

1.   ผูใ้หค้  าปรึกษาสังเกตการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มของนักเรียน และการมีส่วน
รว่มในการใหค้ าปรกึษากลุม่    

2.  ผูใ้หค้  าปรกึษาประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนที่เขา้รว่มโปรแกรมทกุคน   
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การประเมินความสอดคล้องกับข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์เนือ้หา  ด้านการเลือกใช้
ทฤษฎีและเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ 

   
คร้ังที ่ ข้อความ ความคิดเหน็ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 ดา้นวตัถปุระสงค ์     

ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     

2 ดา้นวตัถปุระสงค ์     
ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     

3 ดา้นวตัถปุระสงค ์     
ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     

4 ดา้นวตัถปุระสงค ์     
ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     

5 ดา้นวตัถปุระสงค ์     
ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     

6 ดา้นวตัถปุระสงค ์     
ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     

7 ดา้นวตัถปุระสงค ์     
ดา้นเนือ้หา     
ดา้นการเลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎี     
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ผลการประเมินความสอดคล้องกับข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์เนือ้หา  ด้านการเลือกใช้ 
ทฤษฎีและเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญความสอดคล้องของผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบเกสตัลทผ์่านกิจกรรมศิลปะทีม่ีต่อสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6   

โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
คร้ัง
ที ่

ข้อความ คะแนนความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ 

∑r IOC=∑r/N สรุปผล ข้อเสนอแนะ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

1 ดา้นวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นการเลือกใช้
เทคนิคและทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

2 ดา้นวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นการเลือกใช้
เทคนิคและทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

3 ดา้นวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นการเลือกใช้
เทคนิคและทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

4 ดา้นวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นการเลือกใช้
เทคนิคและทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

5 ดา้นวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นการเลือกใช้
เทคนิคและทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
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ผลการประเมินความสอดคล้องกับข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์เนือ้หา  ด้านการเลือกใช้
ทฤษฎีและเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญความสอดคล้องของผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีต่อสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6   
โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

คร้ัง
ที ่

ข้อความ คะแนนความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ 

∑r IOC=∑r/N สรุปผล ข้อเสนอแนะ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

6 ดา้น
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นการ

เลือกใชเ้ทคนิค
และทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

7 ดา้น
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  

ดา้นเนือ้หา +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
ดา้นการ

เลือกใชเ้ทคนิค
และทฤษฎี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้  
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดระดับการสมาธิ 
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ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อค า 
ถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดระดับการสมาธิ 

 

ข้อ
ที ่

รายการข้อค าถาม Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

เกณฑ์
คัดเลือก 

1 
ฉนัเอาใจใส่ต่อการเรียนหรือกิจกรรมที่ไดร้บัมอบหมาย
จากครู  

.279 .951 
ผ่าน 

2 ฉนัตัง้มั่นอยู่ไดน้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าลงัศึกษา .552 .948 ผ่าน 

3 ฉนัจดจ่ออยู่กบัการเรียนในชัน้เรียน .682 .947 ผ่าน 

4 ฉนัไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นในขณะที่นั่งเรียน .708 .947 ผ่าน 

5 ฉนัตัง้ใจท างานที่ครูมอบหมายใหส้  าเรจ็ .802 .946 ผ่าน 

6 ฉนัอดทนฟังครูไดเ้ป็นเวลานาน ๆ  .802 .946 ผ่าน 

7 ฉนัตัง้ใจเรียนทุกวิชา .425 .949 ผ่าน 

8 
ฉนัไม่หวั่นไหวกบัสิ่งเรา้ภายนอกที่มากระทบ  เช่น  
เสียงดงั อากาศรอ้นจากภายนอก  เป็นตน้ 

.501 .949 
ผ่าน 

9 ฉนัเรียนรูส้ิ่งใหม่อย่างตัง้ใจ .620 .948 ผ่าน 

10 ฉนัรบัผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง .834 .946 ผ่าน 

11 ฉนัจดบนัทกึหวัขอ้ส าคญัในขณะเรียนทกุครัง้ .690 .948 ผ่าน 

12 ฉนัคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือท า .634 .948 ผ่าน 

13 ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมที่ก าหนดอย่างมีตัง้ใจ .825 .946 ผ่าน 

14 ฉนัท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย .834 .946 ผ่าน 

15 ฉนัตัง้ใจเรียนในวิชาที่ชอบ .755 .946 ผ่าน 

16 ฉนัแสดงอาการสา่ยไปสา่ยมาเมื่อนั่งอยู่นาน ๆ   .759 .947 ผ่าน 

17 ฉนันั่งเหม่อลอย  ขณะเรียนหนงัสือ .834 .946 ผ่าน 

18 ฉนัจะหยอกลอ้เพื่อนในเวลาเรียน .759 .947 ผ่าน 

19 ฉนัมกัลืมสง่งานที่ไดร้บัมอบหมาย .834 .946 ผ่าน 

20 ฉนัจะคยุในเวลาเรียนหรือเวลาท ากิจกรรม .825 .946 ผ่าน 
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ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดและ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดระดับการสมาธิ 

 

ข้อ
ที ่

รายการข้อค าถาม Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

เกณฑ์
คัดเลือก 

21 ฉนัง่วงนอนในเวลาเรียน .431 .950 ผ่าน 

22 ฉนัลกุออกจากที่นั่งโดยพลการในขณะที่ครูก าลงัสอน .587 .948 ผ่าน 

23 ฉนัไม่ค่อยละเอียดรอบคอบกบังานที่ท า .411 .950 ผ่าน 

24 ฉนัจดจ่อกบัสิ่งใดไดไ้ม่นาน .385 .950 ผ่าน 

25 ฉนัอยู่ไม่นิ่ง  ลกุลีล้กุลน  .365 .950 ผ่าน 

26 ฉนัสง่เสียงดงัในหอ้งเรียนหรือขณะท ากิจกรรม .434 .950 ผ่าน 

27 ฉนัเปลี่ยนความสนใจไดโ้ดยง่าย .434 .950 ผ่าน 

28 ฉนัพดูแทรกในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียน .419 .950 ผ่าน 

29 ขณะที่อยู่ในหอ้งเรียนฉันไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน .375 .950 ผ่าน 

30 ฉนัฟังครูสอนไดไ้ม่นานก็รูส้กึง่วงนอน .412 .950 ผ่าน 

Cronbach's Alpha มีค่าเท่ากบั 0.950 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นิสิตวลยัพร  หอ้งแซง 
วัน เดือน ปี เกิด 24 เดือนกมุภาพนัธ ์ 2530 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัยโสธร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.  2542-2548   ระดบัมธัยมศกึษาโรงเรียนราชประชานเุคราะห ์ 54  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ  
พ.ศ.  2554  ปรญิญาตรี  ปริญญาการศกึษาบณัฑิต  (กศ.บ)  
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 376  หมู่ 11  บา้นหอ้งแซง  ต าบลหอ้งแซง  อ าเภอเลิงนกทา    
จงัหวดัยโสธร  13520   
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