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บทคัดย่อ 

 

ศิลปะคืออะไร ? ประเด็นคําถามพืน้ฐานทางสนุทรียศาสตร์ท่ีทําให้ผู้คนจํานวนมากไม่ว่า

จะเป็นนกัปรัชญาศิลปะตะวนัตกยคุแรกจนกระทัง่ถึงยคุปัจจบุนั หรือแม้กระทัง่คนทัว่ไปพยายาม

ค้นหาความหมายหรือให้นิยามกบัคําว่า “ศิลปะ” นกัคิดจากสํานกัต่างๆตัง้แต่กรีกเป็นต้นมามี

ความเห็นร่วมกนัวา่ “ศลิปะ” เป็นคําท่ีมีความหมายกว้างและยากตอ่การหาคําจํากดัความ อยา่งไร

ก็ตามศิลปะถกูกําหนดความหมายขึน้มาด้วยทศันคติท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละยคุสมยัหรือ

บริบททางสงัคม เช่น ศิลปะคือการลอกเลียนแบบธรรมชาติ ศิลปะคือส่ือติดต่อระหว่างกันแบบ

หนึง่หรือศลิปะคือสิง่ท่ีโลกศลิปะกําหนดให้มนัเป็น ฯลฯ 

การให้คําจํากดัความหรือคําตอบซึง่สะสมสืบทอดอย่างตอ่เน่ืองจนกระทัง่ปัจจบุนั ควรจะ

เป็นท่ีประจกัษ์แก่คนท่ีมีความใกล้ชิดหรือมีประสบการณ์ทางศิลปะ หากแต่คนทัว่ๆไปอาจยงัไม่มี

ความเข้าใจในคําถามนี ้ สาเหตเุน่ืองมาจากวิถีชีวิตท่ีห่างไกลจากศิลปะ แม้ว่า ณ ปัจจบุนัประเทศ

ไทยมีสถาบนัท่ีให้ความรู้ทางศลิปะโดยตรงเพิ่มขึน้อยา่งแพร่หลาย แตบ่คุคลากรท่ีสําเร็จการศกึษา

อาจยังไม่สามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนภายนอกได้ดีเท่าท่ีควร หรืออาจยังไม่เข้าใจใน

ความหมายพืน้ฐานนีด้้วยเช่นกัน ซึ่งในกรณีท่ีนักศึกษาศิลปะไม่เข้าใจความหมายของศิลปะไม่

น่าจะเกิดขึน้ ด้วยเหตุนีข้้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความเข้าใจความหมาย

พืน้ฐานทางศิลปะของนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวง

การศกึษาศลิปะและสามารถเผยแพร่ให้คนภายนอกได้เข้าใจได้อยา่งกระจ่างชดัมากขึน้ 
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Abstract 

 
“What is art?” has been a question from many people, including Western Art 

philosophers since the early age up until now. There had been several discussions 

about definition of art in groups of the Arts people since the Greek time and came up 

with a conclusion that “Art” had a broad definition which was hard to define. However, 

definition of art had been modified continuously in each age. For examples, art is an 

imitation of nature, art is communication, and art is what the Artworld says it is.  

Those definitions of Art have been collected for decades. They should be 

pronounced to those Arts people. Most people do not understand what Art is due to the 

fact that their way of lives are far from Arts. Though there are many Art institutions in 

Thailand, there are a number of people who do not understand what Arts is, including 

those who study Arts. Therefore, the objective of this study was to evaluate the 

understanding of Arts in Arts students at Silpakorn University. The result from this study 

will lead to a better understanding of how people understand Arts.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีก็ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่ายด้วย

เช่นกนั  

กราบขอบพระคณุสําหรับคําแนะนํา กําลงัใจและเงินทนุสนบัสนนุจากบพุการีท่ีทําให้การ

ทํางานศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าในครัง้นี ้ดําเนินและสําเร็จผลได้ด้วยดี 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.นรินทร์ รัตนจนัทร์  อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์

ในความกรุณาสละเวลาเพ่ือแนะนําแนวทางในการทําศิลปนิพนธ์  ให้แนวคิดอนัเป็นประโยชน์ 

แนะนําและแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยความเอาใจใสต่ลอดมาตัง้แตต้่นจนสําเร็จได้ด้วยดี รวมถึง

ท่านคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ และอาจารย์โอชนา พูลทองดี

วฒันา ท่ีช่วยให้ข้อเสนอแนะท่ีดีสําหรับปรับปรุงแก้ไขในการทํางานครัง้นี ้

สดุท้ายนีข้อขอบคณุ ฐิตวิรรณ พฒันเสถียรกลุ วนะ วรรลยางกรู และหนึ่งฤทยั เผือกเพีย้น 

ผู้ช่วยให้คําแนะนําและสนบัสนนุในทกุขัน้ตอนการดําเนินงานศลิปนิพนธ์ 
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คาํนํา 
 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปนิพนธ์สาขาทฤษฎีศิลป์ ปีการศึกษา 2552 

ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจพืน้ฐานทางสุนทรียศาสตร์ของนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัย

ศลิปากร ตามขัน้ตอนและวิธีการศกึษาโดยการสุม่สมัภาษณ์นกัศกึษากลุม่เป้าหมายซึง่เป็นกลุม่ท่ี

ได้ศึกษาวิชาทางสนุทรียศาสตร์มา แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์โดยการอ้างอิงจากหลกัทฤษฎี

ตา่งๆและสรุปผล ทัง้นีผ้ลลพัธ์ท่ีได้จะชีใ้ห้เห็นถึงข้อเท็จจริง ปัจจยัปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆใน

การเรียนเก่ียวกบัวิชาทางสนุทรียศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพืน้ฐานสําคญัของนกัศึกษาศิลปะ ด้วยเหตนีุ ้

เองข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาของข้าพเจ้าในครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พฒันาวงการศกึษาศลิปะและสามารถเผยแพร่ให้คนภายนอกได้เข้าใจได้อยา่งกระจ่างชดัมากขึน้ 
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17 จํานวนตวัอยา่งนกัศกึษาศลิปะ (n) กบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

ทางด้านดนตรี แยกตามคณะและภาควชิา 

67 

 

18 จํานวนตวัอยา่งนกัศกึษาศลิปะ (n) กบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

ทางด้านโบราณคดี แยกตามคณะและภาควิชา 

68 

 

19 จํานวนตวัอย่างนกัศึกษาศิลปะ (n) กับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

ทางศลิปะ แยกตามคณะและภาควิชา 
69 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี หน้า 

1 แผนภมูิแท่งแสดงคะแนนความเข้าใจศลิปะของนกัศกึษาจาก 5 คณะ 70 

2 นกัศกึษาศลิปะกบัจํานวนวชิาทางสนุทรียศาสตร์ท่ีเรียน แยกตามคณะวิชา 71 

ภาคผนวกภาพท่ี  

1 นกัศกึษาศลิปะกบัความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศลิปะ แยกตามคณะวิชา 92 

2 นกัศกึษาศลิปะกบัความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 92 

3 นกัศกึษาศลิปะกบัความรู้ ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญากรีก แยกตาม

คณะวิชา 

93 

 

4 นกัศกึษาศลิปะกบัความรู้ ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญาสมยักลาง 

แยกตามคณะวิชา 

93 

 

5 นกัศกึษาศลิปะกบัความรู้ ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญาสมยัใหม ่แยก

ตามคณะวิชา 

94 

 

6 นกัศกึษาศลิปะกบัการรู้จกัและเข้าใจแนวคดิปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ 

นกัวชิาการ และนกัปรัชญาของไทย แยกตามคณะวิชา 

94 

 

7 นกัศกึษาศลิปะกบัการรู้จกัและเข้าใจแนวคดิปรัชญา นกัสนุทรียศาสตร์ 

นกัวชิาการ และนกัปรัชญาของตะวนัออก แยกตามคณะวิชา 

95 

 

8 นกัศกึษาศลิปะกบัการให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 

95 

 

9 นกัศกึษาศลิปะกบัความพงึพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ แยกตาม

คณะวิชา 

96 

 

10 นกัศกึษาศลิปะกบัความพงึพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 

96 

 

11 นกัศกึษาศลิปะกบัความพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชา

ทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 

97 

 

12 นกัศกึษาศลิปะกบัการให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนั แยก 97 
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ภาพท่ี หน้า 

ตามคณะวิชา 

13 ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแตง่ของนกัศกึษาศลิปะ 

แยกตามคณะวิชา 

98 

 

14 ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมของนกัศกึษาศลิปะ แยก

ตามคณะวิชา 

98 

 

15 นกัศกึษาศลิปะกบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรี แยก

ตามคณะวิชา 

99 

 

16 ความถ่ีในการเย่ียมชมนิทรรศการทางด้านโบราณคดีของนกัศกึษาศลิปะ แยก

ตามคณะวิชา 

99 

 

17 ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางศลิปะของนกัศกึษาศลิปะ แยกตาม

คณะวิชา 

100 
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บทที่  1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาของปัญหาและความสาํคัญของโครงการ 

ศิลปะคืออะไร ? ประเด็นคําถามพืน้ฐานท่ีชวนให้ผู้คนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนกัปรัชญา

ศิลปะตะวันตกยุคแรกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันรวมถึงนักทฤษฎี นักวิจารณ์และศิลปิน หรือ

แม้กระทัง่คนทัว่ไปพยายามค้นหาความหมายหรือให้นิยามกบัคําว่า “ศิลปะ” ซึง่นกัคิดสํานกัตา่งๆ

มีความเห็นร่วมกันว่า “ศิลปะ” เป็นคําท่ีมีความหมายกว้างและยากต่อการหาคําจํากัดความ 

อย่างไรก็ตามนกัปรัชญาในอดีตได้ให้ความหมายไว้อย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาแห่งประวตัิศาสตร์

การสร้างสรรค์ศิลปะ อารี สุทธิพันธุ์  (2535) ได้กล่าวถึงการให้คํานิยามของนักปรัชญากรีก 

อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งให้ความหมายไว้ว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the 

imitation of nature) สว่นนกัปรัชญาในช่วงเวลาตอ่มาภายหลงัได้ให้คํานิยามแตกตา่งกนัไปดงันี ้ 

ศิลปะคือการแสดงออกเก่ียวกบัความศรัทธาเช่ือถือของแตล่ะสมยั (Art is the expression of the 

spirit of the age)  ศลิปะคือส่ือตดิตอ่ระหว่างกนัแบบหนึ่ง (Art is as communication)  ศิลปะคือ

ภาษาชนิดหนึ่ง (Art is language)  ศิลปะคือการแสดงออกทางบคุลิกภาพเดน่ๆของศิลปิน (Art is 

the expression of the a great personality)  ศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สกึหรือแสดง

ความรู้สกึเป็นรูปทรง (Art is the transformation of feeling into form)  ศิลปะคือการแสดงออก

ทางความงาม (Art is the expression of beauty)  ศิลปะคือการแสดงออกของความเช่ือ (Art is 

the expression of belief)  ศิลปะคือความชํานาญในการลําดบัประสบการณ์และถ่ายทอดตาม

จินตนาการให้เป็นวตัถท่ีุมีสนุทรียภาพ (Art is the skillful, imaginative interpretation and 

ordering of experience in an aesthetic object) และศิลปะคือการรับรู้ทางการเห็น (Art is 

visual perception)   

การพยายามอธิบายคําตอบของคําถามนี ้ควรจะเป็นท่ีประจักษ์แก่คนท่ีมีความใกล้ชิด

หรือมีประสบการณ์ทางศิลปะ หากแต่คนทัว่ไปท่ีค่อนข้างจะมีวิถีชีวิตห่างไกลกบัศิลปะ อาจยงัไม่

สามารถเข้าใจคํานิยามต่างๆเหลา่นัน้ และอาจเกิดเป็นคําถามทวีเพิ่มเติมขึน้ไปอีก ความไม่เข้าใจ
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ศิลปะดงักล่าว เกิดเป็นประเด็นขึน้ในสงัคมไทยด้วยเช่นกนัซึ่งดเูหมือนว่ายงัหาทางออกเก่ียวกับ

ความรู้ความเข้าใจตอ่ความหมายพืน้ฐานของ “ศิลปะ” ไม่ได้ ข้าพเจ้าได้รับรู้ปัญหานีด้้วยตนเอง

จากแหล่งความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนงัสือหรือส่ือทางอินเตอร์เนท ข้าพเจ้าพบว่ามีคําถามและ

ปัญหาทางศิลปะมากมาย ส่งไปลงในเวทีถาม-ตอบสาธารณะ ท่ีลงถามกันโดยมากเป็นปัญหา

พืน้ฐาน เช่น ทําไมคนไทยจงึรู้สกึวา่ศลิปะเป็นเร่ืองไกลตวัและเข้าใจยาก? และได้มีการแสดงความ

คดิเห็นตา่งๆสง่เข้าไปเพ่ือให้ความกระจ่างดงัตอ่ไปนี ้ พวกเขาเห็นว่าปัญหามาจากสภาพชีวิตของ

คนไทยในปัจจุบนัท่ีมีวิถีชีวิตอยู่ในสงัคมเมืองท่ีมีแต่ความเร่งรีบ ทําให้ผู้ คนให้ความสําคญักับ

ปัญหาปากท้องของตนเองเป็นหลกั  จึงไม่มีเวลาว่างท่ีจะให้ความสนใจเก่ียวกับศิลปะและให้

ความสําคญัในลําดบัท้ายๆของการดําเนินชีวิต ส่วนปัญหาต่อมาคือเร่ืองระบบการเรียนการสอน

ศิลปะในประเทศไทยท่ีให้ความสําคญักบัวิชาศิลปะน้อยกว่าวิชาอ่ืนๆ และยงัขาดการปลกูฝัง การ

ให้คําแนะนําท่ีดีเก่ียวกบัการใช้ศลิปะในชีวิตประจําวนัให้มีความสอดคล้องกนั 

 ตวัอย่างปัญหาและคําตอบท่ีกลา่วมาข้างต้นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงประเด็นความไม่เข้าใจใน

ความหมายของ “ศลิปะ” ซึง่ข้าพเจ้าในฐานะท่ีเป็นนกัศกึษาในสถาบนัศลิปะมีความคดิวา่คนทัว่ไป

สว่นใหญ่ ยงัคงไมรู้่ถึงความหมายวา่ “ศลิปะ”คืออะไร แม้วา่ในปัจจบุนัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี

สถาบนัการสอนศิลปะเป็นจํานวนมาก และคิดต่อไปว่า หรือแม้กระทัง่นกัศกึษาศิลปะเองจะยงัมี

สดัส่วนสงูของความไม่เข้าใจเช่นเดียวกบัคนสาขาอาชีพอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาพการณ์

เช่นนีเ้กิดขึน้กบันกัศึกษาศิลปะในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง การศกึษาศิลปะในประเทศไทยคงจะต้องมี

การทบทวนหาทางแก้ไขกนัตอ่ไปอีกมาก 

 ด้วยเหตนีุข้้าพเจ้าจงึหยิบยกประเดน็นีม้าขยายผลถึงความเข้าใจความหมายทาง “ศิลปะ” 

ในระดบัพืน้ฐาน ซึ่งในช่วงเร่ิมต้นการศึกษาครัง้นี ้จะศึกษากับนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการเรียนการสอนศิลปะและมีประวตัิทาง

ศิลปะอันยาวนาน เพราะฉะนัน้ข้าพเจ้าจึงมีความคาดหวังว่า นักศึกษาศิลปะมหาวิทยาลัย

ศิลปากรควรจะต้องมีความเข้าใจสามารถตอบปัญหาพืน้ฐานว่า “ศิลปะคืออะไร” อยู่ในเกณฑ์ไม่

ต่ํากวา่ปานกลาง จงึเป็นท่ีมาและความสําคญัของโครงการท่ีข้าพเจ้าต้องการศกึษา 

 
2.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

2.1. ศกึษาถึงความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้น เก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทาง “ศิลปะ” ของ

นกัศกึษาศลิปะ 5 คณะวิชา 
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2.2. ศกึษาถึงความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้น เก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทาง “ศิลปะ” ในแต่

ละคณะวิชา เพ่ือทราบถึงความเท่าเทียมหรือความแตกต่างด้านความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษา

แตล่ะคณะวิชา 

2.3. ศกึษาถึงความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้น เก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทาง “ศิลปะ” ของ

นกัศกึษาในชัน้ปีสดุท้ายของแตล่ะภาควิชา (5 คณะวิชา) 
 

3. สมมตฐิานของการศึกษา 

3.1. นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายของแต่ละภาควิชาใน 4 คณะ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

คณะโบราณคดีเอกประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะมณัฑนศิลป์  คณะดริุยางคศาสตร์)ในมหาวิทยาลยั

ศลิปากรน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทาง ศลิปะ” เท่าเทียมกนั 

3.2. นกัศกึษาศิลปะชัน้ปีสดุท้าย4 คณะ(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะโบราณคดีเอก

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะมณัฑนศิลป์  คณะดุริยางคศาสตร์)ในมหาวิทยาลยัศิลปากรน่าจะมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทาง “ศลิปะ” เท่าเทียมกนั 

3.3. นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ น่าจะมีความรู้ความเข้าใจ

ความหมายพืน้ฐานทาง “ศลิปะ” มากกวา่นกัศกึษาคณะวิชาอ่ืนๆอีก 4 คณะวิชา 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1. ตวัอย่างของนกัศกึษาท่ีใช้ทําการศกึษาครัง้นีต้้องเป็นนกัศกึษาท่ีเรียนทางด้านศิลปะ
หรือประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

4.2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คิดเป็น 20% ของจํานวนประชากรทัง้หมดแยกตาม

คณะ อ้างอิงจากการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ1 และใช้วิธีการสุ่มตาม

สะดวก(convenience sampling) 

4.3. นกัศกึษาศลิปะหมายถึง นกัศกึษาท่ีเรียนอยูใ่นคณะวิชาท่ีเก่ียวกบัศิลปะโดยตรงซึง่มี 

5 คณะวิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรมฯ คณะสถาปัตย์ฯ คณะโบราณฯ (เอกประวตัิศาสตร์ศิลปะ) คณะ

มณัฑนศลิป์และคณะดริุยางค์ฯ 

                                                 
1 วาโร เพ็งสวสัด์ิ, วิธีวิทยาการวจิัย, (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์ชมรมเดก็, 2548), 187. 
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4.4. ในการศกึษาครัง้นีจ้ะทําการวดัผลวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการเปรียบเทียบอตัราสว่นร้อย
ละ การวดัประเมินผลจากแบบสอบถาม วดัจากการท่ีนกัศกึษามีความเข้าใจความหมายพืน้ฐาน

ของ “ศลิปะ” ตรงกบัทฤษฎีพืน้ฐานของนกัปรัชญาศลิป์ 

4.5. ศกึษาเฉพาะนกัศกึษาภาคปกติระดบัปริญญาตรีท่ียงัมีการศกึษาอยู่ปัจจบุนัภายใน
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
5. วิธีการศึกษา 

 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูสําหรับการวิเคราะห์

และสรุปผลจากตวัอย่างนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลยัศิลปากร 5 คณะวิชาจํานวนประมาณ 

100-150 คน ใช้แบบสอบถามทําขึน้จากการใช้คําถามพืน้ฐานทางปรัชญาศิลป์ “ศิลปะคืออะไร” 

เป็นหลัก ประกอบด้วยคําถามอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลภาคสนามใช้วิธีการเลือกสุ่มจากการ

สัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละคณะภาควิชาเป็นรายบุคคล ข้อมูลท่ีได้จะถูกประเมินด้วยการ

เปรียบเทียบอตัราสว่นร้อยละเป็นหลกั 

5.1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเลือกจากนกัศกึษาศิลปะชัน้ปีสดุท้าย ในมหาวิทยาลยั

ศิลปากรซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้ศึกษาในรายวิชาทางสนุทรียศาสตร์ครบตามหลกัสตูรตัง้แต่ชัน้ปีท่ี 1-5 

แจกแจงตามตารางท่ี 1 คณะหรือภาควิชาอ่ืนท่ีไม่ได้ศกึษาเก่ียวกบัวิชาทางศิลปะโดยตรงจะไม่ถกู

เลือกศกึษา 

20% ของประชากรทัง้หมดในแต่ละคณะถูกเลือกเข้ามาในการศึกษา รวมจํานวน

ตวัอยา่งนกัศกึษาท่ีใช้ 108 คน แบง่เป็นคณะจิตรกรรมฯ 15% คณะสถาปัตย์ฯ 16% คณะโบราณฯ

10% คณะมณัฑนศลิป์ 40% และคณะดริุยางค์ฯ 19% 

5.2. การจัดประเภทของกลุ่มคําตอบในการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทาง
ศลิปะของนกัศกึษาศลิปะในมหาวิทยาลยัศลิปากรอ้างอิงจากเนือ้หาในบทท่ี 2 “ปรัชญาตะวนัตกท่ี

เก่ียวข้องกบัปัญหาทางสนุทรียศาสตร์เบือ้งต้น “ศลิปะคืออะไร”  

5.3. วิธีการวดัความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศลิปะจากคําถาม “ศลิปะคืออะไร?” วดั

โดยการจําแนกกลุม่คําตอบออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

5.3.1. ประเภทท่ี 1 ศลิปะคือการแสดงออกทางความคดิและสนุทรียภาพ 

5.3.2. ประเภทท่ี 2 ศลิปะคือการเลียนแบบธรรมชาต ิ

5.3.3. ประเภทท่ี 3 ศลิปะคือภาษาหรือส่ืออยา่งหนึง่ท่ีใช้เพ่ือถ่ายทอดความคดิ 
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5.3.4. ประเภทท่ี 4 ศิลปะคือทกุสิ่งทกุอย่าง ขึน้อยู่กบัความคิดหรือทศันคติของแต่

ละคน 

5.3.5. ประเภทท่ี 5 ศลิปะคือสิง่จรรโลงจิตใจมนษุย์ 

5.3.6. ประเภทท่ี 6 ศลิปะคือสิง่ท่ีนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

5.3.7. ประเภทท่ี 7 ไมส่ามารถตอบได้ 

 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและจํานวนตวัอยา่งนกัศกึษาศลิปะในมหาวิทยาลยัศลิปากร 

คณะ ภาควชิา นศ.ชัน้ปีสุดท้าย จาํนวนตัวอย่างนักศกึษา 

คณะจติรกรรมฯ จิตรกรรม 26  

  ประติมากรรม 11  

  ภาพพิมพ์ 9  

  ศิลปไทย 15  

  ทฤษฎีศิลป์ 4  

  รวม 65 16 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย 20  

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 63  

  รวม 83 17 

โบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะ 53  

  รวม 53 11 

มัณฑนศลิป์ ออกแบบภายใน 43  

  ออกแบบนิเทศศิลป์ 42  

  ออกแบบผลติภณัฑ์ 29  

  ประยกุต์ศิลป์ศกึษา 43  

  ออกแบบเคร่ืองประดบั 23  

  เคร่ืองเคลือบดินเผา 29  

  รวม 209 43 

ดุริยางคศาสตร์ การแสดงดนตรี 38  

  ดนตรีแจ๊ส 31  

  ดนตรีเชิงพาณิชย์ 34  

  รวม 103 21 

  รวม 108 
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ใน 7 ประเภทของคําตอบเก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทางศลิปะนีจ้ะถกูจําแนกระดบั

ความเข้าใจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1-3 คือ “กลุ่มที่เข้าใจระดบัพืน้ฐาน” เน่ืองด้วยคําตอบ

ของกลุม่ท่ี 1-3 สามารถอ้างอิงความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศลิปะด้วยตารางคําจํากดัความ

“ศิลปะคืออะไร ?” โดยนกัปรัชญายคุตา่งๆ (ตารางท่ี 2 หน้า 27-38) กลุม่ท่ี 4-6 คือ “กลุ่มทีเ่ข้าใจ

น้อย” เน่ืองจากผลคําตอบท่ีได้ ประการแรกผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบคําถาม

เหล่านัน้ด้วยความเข้าใจว่าศิลปะคือทกุสิ่งทกุอย่างท่ีขึน้อยู่กบัความคิดและทศันคติของแต่ละคน 

ว่าสิ่งใดเป็นหรือไม่เป็นศิลปะอย่างไร และไม่สามารถชีแ้จงท่ีมาของความคิดเหล่านีต้าม

หลกัเกณฑ์ของปรัชญาสมยัใหม่อย่างเช่น “โลกศิลปะ”(Art World)  ท่ีกําหนดให้ศิลปะเป็นหรือไม่

เป็นอย่างไร ประการท่ีสอง เม่ือผู้ ให้สมัภาษณ์ไม่สามารถให้เหตผุลว่าศิลปะคือสิ่งท่ีช่วยจรรโลง

จิตใจมนษุย์ ด้วยการแสดงออกทางความคดิ สนุทรียภาพ การตอบโต้หรือส่ือให้คนเข้าใจอย่างไรท่ี

ถือว่าเป็นการจรรโลงจิตใจมนษุย์ และกลุม่ท่ี 7 คือ “กลุ่มทีไ่ม่เข้าใจ” เน่ืองจากผู้ให้สมัภาษณ์ไม่

สามารถอธิบายหรือตอบคําถามพืน้ฐานทางศลิปะหรือตอบไมต่รงประเดน็คําถาม 

5.4. วิธีการวดัความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ จากคําถาม “สุนทรียศาสตร์และปรัชญา

แตกตา่งกนัอยา่งไร?”วดัโดยการจําแนกตามระดบัความเข้าใจแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

5.4.1. กลุ่มท่ี 1 คือ “กลุ่มท่ีไม่เข้าใจ” เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถตอบคําถาม

หรืออธิบายได้ 

5.4.2. กลุ่มท่ี 2 คือ “กลุ่มเข้าใจน้อย” เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถตอบคําถาม

ความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์เก่ียวกบัความแตกต่างของสนุทรียศาสตร์กบัปรัชญาโดยสามารถ

อธิบายได้ว่าสนุทรียศาสตร์คือ ศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัความงาม การสมัผสัรับรู้ รสนิยมทางความงาม

ตามประสบการณ์ของแตล่ะคน ปรัชญาคือหลกัวิชาวา่ด้วยความรู้ ความจริง เก่ียวกบัแนวคดิตา่งๆ

ท่ีมีนกัคิดตัง้กฎเกณฑ์หรือหลกัคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล แต่ไม่ได้บ่งชีว้่าสนุทรียศาสตร์กับปรัชญามี

ท่ีมาหรือมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

5.4.3. กลุ่มท่ี 3 คือ “กลุ่มท่ีเข้าใจระดับพืน้ฐาน” เน่ืองจากสามารถตอบคําถาม

ความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์เก่ียวกบัความแตกต่างของสนุทรียศาสตร์กบัปรัชญาโดยสามารถ

อธิบายได้เหมือนกลุ่มท่ี 2 แต่ยงัสามารถบง่ชีถ้ึงท่ีมาหรือความสมัพนัธ์ระหว่างสนุทรียศาสตร์กบั

ปรัชญาได้ 

5.5. วิธีการวดัความเข้าใจประวตัิศาสตร์ปรัชญาตา่งๆ เช่น ปรัชญากรีก ปรัชญายคุกลาง 

ปรัชญายคุใหม ่ปรัชญาตะวนัออก เป็นต้น วดัโดยการจําแนกตามระดบัความเข้าใจแบง่ออกเป็น 3 

กลุม่ ได้แก่ 
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5.5.1. กลุม่ท่ี 1 คือกลุม่ท่ีไมส่ามารถตอบคําถามหรืออธิบายได้ 

5.5.2. กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีสามารถตอบคําถาม โดยจําแนกเพียงรายช่ือของนัก

ปรัชญาในแตล่ะยคุ 

5.5.3. กลุม่ท่ี 3 คือ กลุม่ท่ีสามารถตอบคําถาม โดยจําแนกรายช่ือของนกัปรัชญาใน

แตล่ะยคุและสามารถอธิบายถึงหลกัปรัชญาของนกัปรัชญาเหลา่นัน้ได้ 

5.6. การวัดความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบ่งเป็น 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

5.7. การวดัความถ่ีในการชมงานนิทรรศการประเภทต่างๆแบ่งเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ไม่เคย

ไป น้อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือน 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือน และมากกวา่ 1  ครัง้ ตอ่ 1 เดือน 

5.8. การวดัความเข้าใจทางศิลปะ วดัโดยคะแนนความเข้าใจศิลปะของนกัศกึษา มาจาก

การรวมคะแนนระหว่างความเข้าใจความหมายพืน้ฐานของศิลปะกับความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์เข้าด้วยกนั ซึง่ระดบัความเข้าใจความหมายพืน้ฐานของศิลปะและความเข้าใจทาง

สุนทรียศาสตร์ถูกจัดลําดับให้คะแนน ดังนี  ้ไม่เข้าใจ คือ 0 เข้าใจน้อย คือ 1 และ เข้าใจ

ระดบัพืน้ฐาน คือ 2 จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปวน หรือ

การวิเคราะห์ด้วย Anova (Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจศิลปะของ

ปัจจยัต่างๆ เม่ือวิเคราะห์ด้วย Anova แล้วพบนยัสําคญัทางสถิติจึงจะหาค่าความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียแต่ละคณะด้วย วิธีการหาค่าความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั (Least Significant 

Differrent หรือ LSD) ตอ่ไป 

5.9. การหาความสมัพันธ์ระหว่างจํานวนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ท่ีลงทะเบียนเรียนกับ
คะแนนความเข้าใจทางศิลปะวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression Analysis) 

 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

6.1. จิตรกรรมฯ  หมายถึง คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 

6.2. สถาปัตย์ฯ  หมายถึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6.3. โบราณฯ  หมายถึง คณะโบราณคดี 

6.4. ดริุยางค์ฯ  หมายถึง คณะดริุยางคศาสตร์  
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7. แหล่งข้อมูล 

7.1. ข้อมลูเอกสารจะประกอบไปด้วยเอกสารทางประวตัิศาสตร์ ได้แก่ หนงัสือ รายงาน 

บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

7.2. ข้อมลูทางส่ือสารสนเทศ ได้แก่ ส่ือทางอินเตอร์เนท บทความเชิงวิชาการ วาทกรรม

ของผู้ มีความรู้ในเร่ืองท่ีต้องการศกึษา 

7.3. ข้อมลูภาคสนาม ได้แก่ การทําแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 

 
8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยศิลปนิพนธ์ 

8.1. คอมพิวเตอร์และส่ือทางอินเตอร์เนท 

8.2. กระดาษแบบสอบถาม 

8.3. หนงัสือปรัชญาและทฤษฎีทางศลิปะของนกัปรัชญาตา่งๆ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ได้ทราบถึงความเข้าใจศิลปะของนกัศกึษาศิลปะในมหาวิทยาลยัศิลปากรว่ามีความ
เข้าใจมากน้อยเพียงใด 

9.2. สามารถนําข้อมลูจากการศกึษาในครัง้นีไ้ปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนหรือหลกัสตูร
ของการเรียนสนุทรียศาสตร์ในแตล่ะคณะได้ 

9.3. สามารถนําผลของการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการพัฒนาองค์กรหรือ

สถาบนัศลิปะอยา่งมหาวิทยาลยัศลิปากรให้พฒันาตอ่ไป 

9.4. กระตุ้นให้เกิดการศกึษาในเร่ืองนีอ้ยา่งสมบรูณ์ตามรูปแบบในอนาคต 
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บทที่  2 

ปรัชญาตะวันตกที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางสุนทรียศาสตร์เบือ้งต้น “ศิลปะคืออะไร” 

คําวา่ “ศลิป” (ไมมี่สระ –ะ) ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานอธิบายว่า “ศิลป เป็น

ภาษาสนัสกฤต หมายถึงฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงออกมาให้ปรากฏขึน้ได้อย่างงดงามน่า

พึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ...” ศิลปในรูปแบบการเขียนภาษาบาลี “สิปปะ” หมายถึง ศิลป 

สาขาวิชา หรือ การช่าง2 เม่ือพิจารณาการนิยามคําว่า “ศิลป” ได้พยายามเสนอความหมายอย่าง

กว้างๆ ดังนี  ้“ศิลปะคือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีแสดงออกในรูปลักษณ์

ต่างๆกัน ให้ปรากฏซึ่งสนุทรียภาพ ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ตามอจัฉริยภาพ 

หรือพุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคนเพ่ือความพอใจ ความร่ืนรมย์ 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิทางศาสนา”3 

ท่ีมาของคําวา่ศลิป (Art) มาจากภาษาละตนิ ars แปลวา่ ความชํานาญ หรือทกัษะ (Skill) 

ในสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาของอิตาลี คําว่า “arti” หมายถึงสมาคมช่าง (Craft guilds) และคําว่า    

“อาเต” (Arte) หมายถึงฝีมือช่าง ทกัษะและการประดษิฐ์ทางการช่าง4 

นักปรัชญาและนักสุนทรียศาสตร์ต่างก็มีความพยายามท่ีจะทําความเข้าใจในเร่ือง

จุดมุ่งหมายของศิลปะ  หรือการพยายามสร้างคําจดักัดความให้กับศิลปะ ดงัเกิดคําถามท่ีว่า 

“ศิลปะนัน้ทําขึน้เพ่ืออะไร ?” หรือ “ศิลปะคืออะไร ?”  นกัสนุทรียศาสตร์บางคนก็ถือว่าความมุ่ง

หมายของศิลปะก็คือ เพ่ือใช้เป็นสิ่งแทนหรือถ่ายแบบธรรมชาติ เหตกุารณ์ และบคุคล บ้างก็ถือว่า 

เพ่ือจดัวตัถแุห่งเพทนาการ (Sensuous matter) เช่น สี แสง เสียง เป็นต้น ให้เป็นระเบียบอย่าง

น่าดชูม ชวนให้เพลดิเพลนิเท่านัน้ และบ้างก็อธิบายวา่ เพ่ือแสดงออกซึง่อารมณ์หรือความรู้สกึของ

มนษุย์นัน่เอง 

สว่นประโยคคําถามว่า “ศิลปะคืออะไร?” ก็เป็นปัญหาพืน้ฐานสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ท่ี

เกิดขึน้มาเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษแล้ว คําถามนีเ้ป็นข้อกงัขาในหมู่คนทกุยคุทกุสมยัไม่ว่าจะ

เป็นคนในอดีตหรือปัจจุบนัต่างพยายามหาคําตอบหรือกําหนดความหมายโดยใช้ความคิดและ

เหตุผลต่างๆกันในการอธิบายความหมายของศิลปะให้ครอบคลุมว่ามีความหมายอย่างไร

                                                 
2 ราชบณัฑิตยสถาน , พจนานุกรมคาํศัพท์อังกฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, 2530), 15. 
3 สถาบนัราชภฏัสวนดสุิต , สุนทรียภาพของชีวิต, พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดเูคชัน่, 2542), 63. 
4 สงวน รอดบญุ, ศิลปะกับมนุษย์ . พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2518), 23. 
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นกัปรัชญา นกัสนุทรียศาสตร์หรือศิลปินตา่งๆ ได้ให้ความหมาย “ศิลปะ” ไว้ว่า ศิลปะคือ

การลอกเลียนแบบ ศิลปะคือภาษาชนิดหนึ่ง ศิลปะคือการแสดงออก ศิลปะคือการถ่ายทอด

ความรู้สกึ ศลิปะคือการแสดงออกทางความงาม ฯลฯ 

เราสามารถเห็นได้ว่าความหมายของศิลปะนัน้มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละ

ความคดิเห็นและอาจเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัหรือประสบการณ์ของแตล่ะคน ดงันัน้จงึเป็นการ

ยากท่ีจะกําหนดหรือให้คําจํากดัความแก่คําวา่ “ศลิปะ” แน่นอนตายตวั 

เม่ือพิจารณาถึงพฒันาการทางปรัชญาท่ีเก่ียวกับคําถามทางศิลปะจะพบว่ามีมาตัง้แต่

สมยัโบราณจนถึงปัจจบุนั และจะเห็นได้ว่าปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปะนัน้ สามารถอธิบายและใช้

เป็นบรรทดัฐานของความเข้าใจทางศิลปะ หรือสามารถวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพของศิลปะตามแต่

ละสมยัวา่เป็นอยา่งไร ซึง่สามารถจําแนกตามยคุสมยัได้ดงันี ้

 
1. ปรัชญาสมัยกรีก 

ในสมยันีเ้ป็นช่วงท่ีแนวความคิดของนักปรัชญาต่างๆเฟ่ืองฟูอย่างมากและยงัแผ่ขยาย

อิทธิพลทางความคิดต่างๆไปทัว่ ซึ่งมีนกัปรัชญาทางศิลปะท่ีได้รับความนิยมสงูในสมยันัน้หลาย

ท่านอย่างเช่น เพลโต(Plato) อริสโตเติล (Aristotle) ฯลฯ เพลโตเป็นนักปราชญ์ชาวกรีก เป็นลูก

ศิษย์ของโสกราตีส เป็นผู้ แรกท่ีสร้างระบบปรัชญาท่ีรวมหลายสิ่งเข้าไว้ด้วยกันและมีสาขาแยก

ออกไปทกุด้าน สว่นอริสโตเตลิเป็นนกัปราชญ์ชาวกรีกซึง่เป็นศษิย์ของเพลโตอีกทีหนึง่ 

นกัปรัชญาทัง้สองคนได้กลา่วถึงศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ(Art is the imitation of 

nature ) ซึง่มาจากทฤษฎีทางศิลปะของพวกเขา  เรียกว่า “ทฤษฎีการเลียนแบบ”  ตามทศันะของ

เพลโตและอริสโตเติลในเร่ืองการเลียนแบบ มีลักษณะสําคัญคือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 

“ศลิปะ” กบั “โลกของแบบ” โดยศลิปะท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายคลงึกบัโลกของแบบ ทัง้

เพลโตและอริสโตเติลพูดในทํานองเดียวกันว่าศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก (External 

world) ไม่ว่าจะเป็นวตัถหุรือการกระทําของมนษุย์  ในการเลียนแบบศิลปินได้พยายามเลียนแบบ

ให้คล้ายคลึงกับต้นแบบของมนั อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักปรัชญาทัง้สองจะมีพืน้ฐานความเช่ือท่ี

เหมือนกนัแต่ในความคิดดงักล่าวก็ยงัมีความแตกต่างกันในเร่ืองโลกภายนอกท่ีศิลปะเลียนแบบ 

และเร่ืองผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการเลียนแบบของศลิปะ 

การเลียนแบบของเพลโตและอริสโตเติลท่ีมีความเช่ือว่าศิลปะคือการเลียนแบบโลก

ภายนอก (หรือการเลียนแบบธรรมชาติ) แต่โลกภายนอกมีทัง้สภาพท่ีปรากฏ(Appearance) และ

สภาพท่ีเป็นจริง (Reality)  
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1.1. เพลโต 

สําหรับเพลโตได้อธิบายความจริงเก่ียวกับโลกว่า โลกมีอยู่ด้วยกันสองประเภท คือ 

โลกของแบบ( World of form) และโลกของผสัสะ (World of sensible) โลกของแบบคือโลกของ

ความเป็นจริง มีความเป็นอมตะและเป็นนิรันดร์ สมบรูณ์และมีค่าสงูสดุ มีลกัษณะเป็นนามธรรม

และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการคิดอย่างมีเหตผุล ทุกสิ่งท่ีอยู่ในโลกของแบบเรียกว่าเป็นสิ่งสากล

หรือแบบสากล สว่นโลกของผสัสะซึง่เป็นโลกท่ีมนษุย์อาศยัอยู่เป็นเพียงโลกแห่งมายาหรือโลกแห่ง

สภาพท่ีปรากฏ โลกแห่งการเปล่ียนแปลงและขาดความสมบรูณ์ โลกของผสัสะสามารถเข้าถึงด้วย

การใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ทกุๆสิ่งในโลกแห่งผสัสะเรียกว่าสิ่งเฉพาะ (Particular thing) โลกทัง้

สองไมไ่ด้อยูร่่วมกนั 

สิง่เฉพาะบนโลกแห่งผสัสะมีหลายประเภท ทัง้ท่ีเป็นธรรมชาติ (ต้นไม้ คน วตัถตุา่งๆ) 

สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ รวมทัง้การกระทําต่างๆของมนุษย์ สิ่งเฉพาะเหล่านีถ้ึงแม้จะมีความ

หลากหลายหรือมีจํานวนมากแต่ก็เกิดจากการเลียนแบบต้นแบบของมนัซึง่มีเพียงสิ่งเดียวในโลก 

อนัเป็นแบบท่ีมีความสมบรูณ์และเป็นจริงสงูสดุ5  

โลกของแบบเป็นโลกของความจริงและมีคณุค่าสงูสดุ แบบทุกแบบในโลกของแบบ 

จึงเป็นแบบท่ีเป็นความจริงและมีค่าสูงสุดด้วยเช่นกัน การเลียนแบบของสิ่งเฉพาะบนโลกแห่ง

ผสัสะทําได้เพียงแค่คล้ายคลงึกบัต้นแบบของมนั ดงันัน้เพลโตจึงคิดว่าแบบเฉพาะมีค่าต่ํากว่าสิ่ง

สากลเพราะเป็นเพียงความคล้ายคลงึและยงัห่างไกลจากความจริง ทําให้ผลงานศิลปะถกูมองว่า

เป็นสิง่ท่ีมีคา่ต่ํา เน่ืองจากสิง่ท่ีถกูเลียนแบบนัน้ห่างไกลจากความจริงอยูแ่ล้ว เม่ือศลิปะเป็นสิง่ท่ีถกู

เลียนแบบมาอีกทีผลลพัธ์ท่ีออกมาก็ยิ่งมีความห่างไกลจากความจริง 

 

1.2. อริสโตเตลิ 

ในขณะท่ีอริสโตเติลท่ีมีความเช่ือพืน้ฐานเหมือนกบัเพลโตว่าศิลปะคือการเลียนแบบ 

แตเ่ขาได้แบง่ศิลปะท่ีเกิดจากการเลียนแบบเป็นสองประเภท คือ ศิลปะท่ีเลียนแบบสิ่งตา่งๆด้วยสี

และรูปร่าง ซึ่งหมายถึงผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมและศิลปะท่ีเลียนแบบเหตกุารณ์

หรือการกระทําของมนษุย์ด้วยภาษา เสียงและจงัหวะ ซึง่หมายถึงงานทางด้านกวีนิพนธ์ 

ศลิปะสําหรับอริสโตเตลิยงัคงเช่ือถึงโลกของแบบและโลกของผสัสะเหมือนเพลโต แต่

ส่วนท่ีแตกต่างกนัคือ โลกของแบบและโลกของผสัสะอยู่ในโลกเดียวกนั แบบสากลยงัเป็นแบบท่ี

                                                 
5 จรูญ โกมทุรัตนานนท์ , ศิลปะคืออะไร , พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมม่ี จํากดั, 2539), 21. 
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เป็นสิ่งจริงแท้อนัสมบูรณ์ แต่แบบสากลไม่ได้แยกอยู่ในโลกแห่งความคิดตามทัศนะของเพลโต 

หากแต่แฝงอยู่ในคนทุกคนท่ีเป็นสิ่งเฉพาะ เขายงัเช่ือว่าการเลียนแบบโลกภายนอกซึ่งไม่ใช่สิ่ง

เฉพาะแต่เป็นสิ่งสากลท่ีแฝงอยู่ในสิ่งเฉพาะ ศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบสิ่งท่ีสมัผสัได้ ศิลปะไม่ใช่

การเลียนแบบท่ีเลียนแบบออกมาอีกทอดหนึ่งอย่างความเช่ือของเพลโต แต่เป็นการเลียนแบบ 

“ต้นแบบ” หรือ “แก่นสาร” ของสิ่งต่างๆโดยตรง ศิลปินไม่ได้มองสิ่งต่างๆในฐานะท่ีเป็นเพียงสิ่งๆ

หนึ่ง แต่พิจารณาในฐานะท่ีเป็นสิ่งสากลของสิ่งนัน้ ดงันัน้ ศิลปะของอริสโตเติลสามารถเข้าถึง

ความจริงได้ เช่น ศิลปินวาดรูปโดยไม่สนใจความเหมือนจริงของคนท่ีเป็นต้นแบบ แต่ศิลปิน

พยายามวาด “คนสากล” ท่ีแฝงอยู่ในคนท่ีเป็นแบบโดยเลียนแบบความจริงของคนนัน้ซึ่งปรากฏ

เป็นสิง่เฉพาะของบคุคลท่ีเป็นต้นแบบ 

ด้วยทศันะคตขิองอริสโตเตลิท่ีวา่ศลิปะสามารถเข้าถึงความจริงได้ เขาจึงคิดว่าศิลปะ

เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ เพราะจดุหมายของศิลปะคือแก่นสารท่ีมีอยู่ในเหตกุารณ์หรือสิ่งต่างๆซึง่ไม่สญู

สลาย 

 
2. ปรัชญาสมัยกลาง 

ในยุคสมัยนีเ้ป็นยุคท่ีก้าวเข้าสู่การครอบงําทางจิตวิญญาณจากศาสนจักร ปรัชญา

ตะวนัตกในยคุนีจ้งึมีลกัษณะผสมผสานกบัคําสอนทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ นกัปรัชญา

ส่วนใหญ่ในยุคกลางจึงเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงได้รับหลักการ

สนุทรียศาสตร์จากกรีกท่ีมีรากฐานส่วนใหญ่อยู่ในลทัธินีโอ-เพลโต( Neo-Platonism) ได้แก่ การ

ลอกเลียนแบบ แต่คําว่า “แบบ” ในท่ีนีห้มายถึง โลกแห่งศาสนจกัร ซึง่เป็นการสอนให้คนเข้าใจว่า

ต้นแบบท่ีดีนัน้คือการทําตามศาสนจักรด้วยการนับถือพระเจ้า ดงันัน้จึงจะถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม

สงูสดุ ด้วยเหตนีุก้ารประเมินผลงานศิลปะในช่วงยคุกลางจะอยู่ในเกณฑ์ของงานศิลปะท่ีสามารถ

สะท้อนให้เห็นศีลธรรม ความงาม ความดีของพระเจ้า นกัปรัชญาสมยักลางคนสําคญัคือ 

 

2.1. เซนต์ ออกสัตนิ (St. Augustine : 354-430) 

เขาเกิดท่ีเมืองตากสัเต (Tagaste) เม่ืออาย ุ 12 ปีได้เดินทางไปเรียนท่ีเมืองมะคอรา

เป็นเวลา 4 ปี แล้วกลับมายังบ้านเกิด เขาประทับใจในคําสอนของเซนต์ อันโบรสท่ีสอนเร่ือง

คณุลกัษณะของพระเจ้า และตอ่มาได้กลายเป็น บชิอพแห่งเมืองฮีปโป  

เขาเป็นผู้สนใจในสุนทรียศาสตร์และเป็นผู้ ก่อตัง้ทฤษฎีคริสต์สนุทรีย์แบบตะวนัตก 

แนวความคิดของเขามีความสมัพนัธ์กบัปรัชญาทัว่ไปโดยเฉพาะความเช่ือในเร่ืองพระเจ้ามีผลต่อ
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ความคดิทางสนุทรียศาสตร์มาก เป็นเหตใุห้เขาสรุปวา่ พระเจ้าเป็นท่ีสดุของความงามและเป็นองค์

แห่งความงามท่ีทําให้เกิดความงามขึน้มา  

เซนต์ ออกสัตนิได้แบง่ความงามออกเป็น 2 ชนิดคือ ทางกายและความงามทางจิต 

ความงามทางกายเป็นความงามท่ีสมัพนัธ์กบัผสัสะ จึงเป็นความงามท่ีเก่ียวกบัโลกท่ี

เราดํารงชีพอยู่ ความงามลกัษณะนีมี้ผลทําให้เราพอใจได้ง่ายกบัความงามของแสงสี ความหวาน

ของท่วงทํานองดนตรี รสชาตขิองอาหาร ทัง้หมดนีเ้ป็นความงามท่ีเก่ียวข้องกบัผสัสะ หรือสมัผสัทัง้

ห้าของกาย 

สําหรับความงามทางจิตเป็นความงามท่ีสมัพนัธ์กบัจิตวิญญาณ เขาได้กลา่ววา่ความ

งามในลกัษณะนีมี้คณุคา่สงูกวา่ความงามทางกายภาพ เพราะความงามทางจิตและทางวิญญาณ

มีความกลมกลืนท่ีสมบรูณ์มากกวา่  

เม่ือใดท่ีเรามองเห็นความงามเม่ือนัน้เราจะมีการตดัสินคณุคา่ทางศีลธรรม ซึง่จะเห็น

ได้จากแนวความคิดหลกัทางด้านสนุทรียศาสตร์ของเซนต์   ออกสัติน นัน่คือปัญหาทางความงาม

ท่ีเก่ียวข้องกบัเอกภาพ จํานวน ความเสมอภาค สดัสว่น และความเป็นระเบียบแบบแผน(unity) ไม่

เพียงเฉพาะในงานศิลปะเท่านัน้ แต่ยังหมายถึงปัญหาทางสัจธรรมอีกด้วย การดํารงอยู่ของ

เอกภาพในความเป็นปัจเจกของสิ่งต่างๆซึ่งทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง เอกภาพกับความ

เหมือน (likeness) ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งปัญหาของสดัสว่น จํานวนและการตรวจสอบ 

เขากลา่วถึงจํานวนว่าเป็นรากฐานของความงามทัง้หมด เม่ือเราพิจารณาความงาม

จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งของมนัด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่ง จํานวนทําให้เกิดความ

เป็นระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดการรวมท่ีเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความ

ซบัซ้อนในการพฒันา เพ่ือยงัผลไปสูค่วามกลมกลืนในปัจจยัเหลา่นัน้  

สิง่สําคญัในทฤษฎีสนุทรียศาสตร์ของเซนต์ ออกสัตนิอีกอยา่งหนึ่งคือ ปัญหาของการ

พิจารณาตดัสิน โดยเช่ือว่า การรับรู้ทางความงามเก่ียวข้องกบัการพิจารณาตดัสินท่ีมีบรรทดัฐาน 

(Normative judgment) เม่ือเรารู้ว่าวตัถท่ีุมีระเบียบแบบแผน เหมือนกบัว่าเรารับรู้การเป็นอยู่ของ

มนั ว่ามนัควรเป็นอย่างไร ดงันัน้ เราก็ย่อมรู้ได้ว่า วตัถท่ีุไม่มีระเบียบแบบแผนจะมีสภาพท่ีขาดไป

อย่างไรเช่นกนั ด้วยเหตนีุเ้อง การสร้างสรรค์จิตรกรรม ศิลปินจึงสามารถสร้างให้ถกูต้อง และนกั

วิจารณ์ก็จะสามารถพิจารณาและตดัสนิความถกูต้องนัน้ได้ 

สําหรับแนวคดิทางด้านศลิปะของเซนต์ ออกสัตนินัน้ เขาเช่ือวา่เป็นเพียงศาสตร์อยา่ง

หนึง่ท่ีต้องอาศยัทกัษะและมีพระเจ้าเป็นเป้าหมาย  เช่น เม่ือใดท่ีมนษุย์ร้องเพลง บทเพลงท่ีเกิดขึน้

ก็ยงัไม่เป็นศิลปะ แตเ่ป็นผลมาจากการลอกเลียนแบบ การท่ีจะเป็นศิลปะได้ต้องมีทกัษะ เช่นพวก
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งานหัตถศิลป์ท่ีต้องอาศัยความชํานาญ ทักษะความสามารถ ส่วนงานจิตรกรรมนัน้ถูกจํากัด

บทบาทเพียงสามารถวาดรูปท่ีลอกเลียนแบบมาจากธรรมชาติได้  จิตรกรรมจะเป็นงานศิลปะได้

เม่ือมีการขยายขอบเขตกว้างออกไปในฐานะผู้สร้างสรรค์ความงาม 

จะเห็นได้ว่าสุนทรียศาสตร์ตามทศันะของเซนต์ ออกัสตินนี ้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

คริสต์ศาสนา ดงันัน้จึงไม่ยอมรับงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมท่ีสร้างขึน้ด้วยรูปลกัษณ์ท่ีเอา

แบบอย่างตามกรีก-โรมัน ซึ่งเป็นรูปลกัษณ์ท่ีท้าทายต่ออํานาจของศาสนจักร เพราะสร้างตาม

ทฤษฎีแบบมนษุย์นิยมท่ีแสดงศกัยภาพของมนษุย์ออกมาอย่างเต็มท่ีโดยไม่เกรงกลวัต่อพระเป็น

เจ้า 

 

2.2. เซนต์โธมสั อะไควนาส  ( St. Thomas Aquinas 1225-1247) 

เขาเกิดท่ีรอคคาเซคคา (Roccasecca) ใกล้เมืองเนเปิลส์  ท่านเกิดในสมัยท่ี

นกัปราชญ์พยายามนําความคิดทางศาสนามาประยกุต์กบัความคิดทางวิทยาศาสตร์ดงันัน้ในช่วง

นีจ้ึงเป็นช่วงท่ีมีพฒันาก้าวไปอีกขึน้หนึ่ง เพ่ือให้เกิดความสมัฤทธ์ิผลทางความเช่ือความศรัทธา

จากแตก่่อน 

แนวความคดิของเซนต์โธมสั อะไควนาสมีพืน้ฐานจากอริสโตเติล และได้แสดงให้เห็น

ถึงความพยายามท่ีจะสร้างความเป็นเหตเุป็นผลในการพิสจูน์เร่ืองพระเจ้า และเป็นผู้ มีสว่นร่วมให้

ความคดิทางสนุทรียศาสตร์เป็นเหตเุป็นผล 

เขาได้กล่าวเก่ียวกบัเร่ือง “ความดี” ซึ่งเป็นเร่ืองเด่นท่ีมีลกัษณะความเป็นนามธรรม

อยู่และมีความสมัพนัธ์กบัความปรารถนา ความยินดีคือส่วนหนึ่งของความดี และความงามก็คือ

ความยินดีท่ีเรารับรู้ต่อสิ่งท่ีมองเห็นได้ การเห็นมีผลต่อการรู้คิด การรับรู้ความงามคือการรู้อย่าง

หนึ่งท่ีไม่รวมถึง กลิ่นและรส เม่ือการรู้คิดเกิดจากสภาพนามธรรมของรูปทรง ความงามจึงขึน้อยู่

กบัรูปทรง เซนต์โธมสั อะไควนาส กลา่ววา่ ความงามเกิดจาก 3 สภาวะคือ  

2.2.1.  ความงามเกิดจากการรวมกันเป็นหนึ่งหรือความสมบูรณ์ (integrity or 

perfection)   เช่น ความสวยของคน เกิดจากองค์ประกอบท่ีมีความครบถ้วนของ ตา ห ูจมกู ปาก 

ลิน้ฯลฯ ถ้าบคุคลนัน้มีส่วนเกินหรือขาดสว่นใดสว่นหนึ่งจะทําให้ขาดความสมบรูณ์และความสวย

จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ 

2.2.2. ความงามเกิดจากสดัสว่นหรือความกลมกลืน (proportion or harmony) ซึง่

จะหมายถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัหนึ่งกับปัจจัยอ่ืนๆ ภายในตวัมนัเอง โดยมีความสมัพนัธ์
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ระหวา่งวตัถแุละผู้ รับรู้ เม่ือผู้ดเูห็นสิง่ท่ีโดดเดน่ออกมาชดัเจนสิง่หนึง่ เท่ากบัวา่วตัถท่ีุผู้ดมูองเห็นได้

โดดเดน่คือวตัถท่ีุแสดงสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

2.2.3. ความงามเกิดจากความโดดเด่นหรือเด่นชดั (brightness or clarity) หรือ

ความกระจ่าง ซึ่งความคิดนีเ้ช่ือมโยงกับแนวคิดของเพลโต นั่นคือ แสงสว่างคือสญัลกัษณ์ของ

ความงามและความจริง ความเด่นชดัคือความงดงามหรูหราของรูปทรงท่ีส่องสว่าง ด้วยส่วนหรือ

ปัจจยัตา่งๆในเชิงสดัสว่นท่ีเป็นสาระของมนั 

สําหรับทางด้านศิลปะ เซนต์โธมัส อะไควนาสได้ให้ทัศนะคติว่า ศิลปะเป็นทักษะ

อย่างหนึ่งท่ีเกิดจากปัญญาในภาคปฏิบตัิ โดยมีแหล่งกําเนิดมาจากตวัผู้ สร้าง เช่น เม่ือศิลปิน

คิดถึงรูปทรงของรถในใจจนสามารถสร้างออกมาสําเร็จตามท่ีวาดไว้ในใจ แสดงให้เห็นว่าศิลปินผู้

นัน้จะต้องเป็นผู้ทรงความรู้จงึจะมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ศลิปะได้ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าศิลปะมาจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน ผลิตผลท่ีออกมา

จะต้องเป็นงานท่ีมีคุณค่าเฉพาะท่ี ไม่ขึน้อยู่กับความรู้สึกของผู้ ใด สิ่งท่ีเรียกว่าศิลปะนัน้ไม่เป็น

เพียงแตเ่ป็นงานท่ีมาจากจินตนาการของศิลปินแตค่วรจะสะท้อนให้เห็นถึงศีลธรรมและความสง่า

งามของพระเจ้าเป็นเบือ้งต้น เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย์สามารถทําให้ตนมีจิตวิญญาณและปัญญาท่ี

เกิดจากความประสานกลมกลืนได้ มนษุย์จะมีความสขุและน่ีคือหน้าท่ีสําคญัทางศลิปะ 

 
3. ปรัชญาสมัยใหม่ 

ปรัชญาตะวนัตกยคุใหม่เป็นช่วงท่ีอํานาจทางศาสนาจกัรลดบทบาทลง เม่ือมนษุย์ค้นพบ

วา่โลกไมใ่ช่ศนูย์กลางของจกัรวาลอีกตอ่ไป ดงันัน้แนวความคิดตา่งๆจึงพฒันาไปสูแ่นวความคิดท่ี

มีอิสระด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริง  นกัปรัชญาสมยัใหม่ได้พฒันาแนวคิดให้สงูขึน้ เพ่ือให้หลดุพ้น

จากอิทธิพลทางศาสนา รัฐและสงัคมมีความเป็นเสรีภาพท่ีจะคิด ทําในสิ่งตา่งๆท่ีเป็นการแสวงหา

ความจริง จึงเป็นเหตุให้เกิดแนวคิด ความรู้ หลกัการ วิทยาศาสตร์ ซึ่งทําให้มวลมนุษย์มีความ

เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมากยิ่งขึน้ เท่าท่ีทราบกันดีอยู่ว่าปรัชญาตะวนัตกยุคใหม่เร่ิมต้นใน

ศตวรรษท่ี 17 วิธีการคดิและการปฏิบตัใินการค้นหาของนกัปรัชญาในยคุนีมี้หลกัสําคญัคือ 

- มีความเป็นอิสระในการคดิหรือแสวงหาข้อเท็จจริง 

- ยดึเอาหลกัเหตแุละผลในการหาความรู้ 

- ศกึษาและอธิบายธรรมชาตทิัง้ในโลกและนอกโลก โดยยดึหลกัธรรมชาตเิป็นสําคญั 

- ศกึษาค้นคว้าโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ตน 
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 ปรัชญาตะวนัตกยุคใหม่นีมี้นกัปรัชญาท่ีมีแนวความคิดท่ีโดดเด่นและสําคญัๆหลายคน 

ดงัเช่น 

 

3.1. อิมมานเูอล คานท์(Immanuel Kant 1724-1804) 

เขาเกิดเม่ือวันท่ี 22 เมษายน ค.ศ.1724 ท่ีเมืองเคอนิกสเบอร์ก (Koniqsberg)6 

ประเทศเยอรมนั เขาเป็นท่ียกยอ่งแก่คนทัว่ไป ในฐานะนกัปราชญ์ ผลงานทางสนุทรียศาสตร์ท่ีรู้จกั

กนัเป็นอย่างดีของเขาก็คือ “การวิจารณ์ในเร่ืองการตดัสิน” (Critique of judgment) ซึง่พิมพ์ในปี

ค.ศ. 1790 หนังสือเล่มนีเ้ป็นผลงานท่ีวิเคราะห์เร่ืองความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลทําให้คานท์

สงสยัในเร่ืองการตดัสนิความรู้ทางสนุทรียศาสตร์ โดยเฉพาะเร่ืองความงามซึง่เป็นเร่ืองของรสนิยม

และเป็นคนละเร่ืองกับความรู้บางชนิดท่ีเราใช้ตรรกศาสตร์ตดัสินได้ สนุทรียศาสตร์เป็นเร่ืองของ

อารมณ์ความรู้สึกและเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล และการท่ีเราจะตดัสิน

เร่ืองเหล่านีไ้ด้ ต้องอาศัยการพินิจตรึกตรอง เป็นการพินิจพิเคราะห์เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์

(relation)ปริมาณ(Quantity) คณุภาพ(Quality)และตวัแบบ(Modality)  

นอกจากนีค้านท์ยงัได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของสิ่งท่ีงดงามและสิ่งท่ีน่าทึ่ง 

นัน่คือสิง่ท่ีเขาพยายามวิเคราะห์อารมณ์ตา่งๆ ท่ีมีตอ่การสมัผสักบัสิ่งท่ีงดงามและสิ่งท่ีน่าทึ่งหรือมี

ความมหศัจรรย์ เขาเช่ือว่าการท่ีเราเข้าถึงความงดงามของส่ิงใดสิ่งหนึ่งนัน่คือการท่ีเราใส่อารมณ์

ความรู้สกึเข้าไปในสิง่ๆนัน้ แล้วทําให้เกิดเป็นความพงึพอใจตามมาในภายหลงั แตก่ารท่ีเราเห็นสิ่ง

ใดแล้วรู้สกึทัง่นัน้คือการท่ีเราไมเ่ข้าใจในสภาวะอนัแท้จริงทําให้เกิดความประหลาดใจขึน้ และเม่ือ

นําคิดไปเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีเล็กกว่า สิ่งท่ีทําให้เรารู้สกึทึ่งนัน้ส่วนมากเป็นสิ่งหาได้ยากกว่าสิ่งท่ีมี

ความงดงาม และเม่ือเกิดความรู้สกึทึง่ในสิง่หนึง่แล้วเราจะเห็นวา่ความรู้สกึนัน้เกิดจากจินตนาการ

ผสมกบัเหตผุล  เวลาท่ีเราตดัสินสิ่งท่ีน่าทึ่งนีม้กัจะเป็นการตดัสินท่ีมีลกัษณะสากลมากกว่าเวลาท่ี

เราตดัสนิความงาม จิตในลกัษณะนีจ้ะทํางานหนกักวา่จิตท่ีตดัสนิความงาม 

ความงามในทศันะของคานท์ มอนโร ซี เบียร์ดลีย์ (Monroe C. Beardsley) ได้กลา่ว

ว่าเป็นอารมณ์ท่ีเกิดขึน้จากการสมัผสักนัระหว่างความรู้สกึและความเข้าใจของเราท่ีมีต่อสิ่งนัน้ๆ 

เราจึงเกิดความพึงพอใจกับภาวะของธรรมชาติทัง้หลาย ดังนัน้เองงานจิตรกรรมและงาน

ประตมิากรรมจงึเกิดขึน้มาก แตค่วามงามของธรรมชาติเป็นความงามท่ีเกิดขึน้ด้วยตวัมนัเองไม่ใช่

เพราะมีวิญญาณศิลปินอยู่ในนัน้ ศิลปินท่ีสร้างผลงานให้คล้ายกบัธรรมชาติได้มากเท่าไหร่ก็ย่อม

                                                 
6
 บญุมี แท่นแก้ว, ปรัชญาตะวันตก(สมัยใหม่), พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545), 129. 
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เป็นศิลปินท่ีมีคุณค่ามาก เพราะเขาสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการได้ปรากฏ

ชดัเจนในรูปแบบงานศลิปกรรม 

อย่างไรก็ตามคานท์ก็เป็นนกัสนุทรียศาสตร์สายอดุมการณ์(Idealism) เขาจึงยอมรับ

ว่ามีความงามท่ีอยู่นอกเหนือสภาวะท่ีจะสามารถอธิบายได้ กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีศิลปินทัง้หลายได้

ตัง้ขึน้เป็นเพียงแนวทางหนึง่เท่านัน้ สนุทรียภาพท่ีไปปรากฏในสิง่ใดสิง่หนึง่จงึเป็นการปรากฏตวัไม่

มีวตัถปุระสงค์และการท่ีเรามีอารมณ์ขึน้เป็นเพราะตวัอารมณ์นีม้นัเก่ียวเน่ืองกบัสนุทรียภาพ 

 

3.2. ยอร์ช ฟรีดริค วิลเฮล์ม เฮเกล (George Friedrich Wilhelm Hegel 1770-1831) 

เขาเป็นนกัปรัชญาสายอุดมคติอีกคนหนึ่งผู้ มีช่ือเสียงไม่น้อยไปกว่าคานท์ แนวคิด

ทางสุนทรียศาสตร์ของเฮเกลมีความสมัพันธ์กับระบบปรัชญาอ่ืนๆซึ่งเราสามารถศึกษาได้จาก

ผลงานท่ีช่ือวา่ “ปรัชญาแห่งวิจิตรศลิป์” (Philosophy of fine art) ซึง่พิมพ์เม่ือ ค.ศ. 1835  

เม่ือเราพิจารณาถึงแนวคิดพืน้ฐานทางปรัชญาของเขา จะเห็นว่าเขามีความเช่ือใน

เร่ืองจิต (Mind) จิตมีกิจกรรมสําคญั คือการคิด ซึง่จะต้องเป็นความคิดท่ีมีเหตผุล มีการพฒันาไป

ตามลําดบัจนแสดงตวัออกมาภายนอกเป็นธรรมชาติและสิ่งต่างๆ แต่ธรรมชาติยงัไม่ใช่สิ่งสดุท้าย 

เม่ือจิตเราเข้าสู่ภาวการณ์นึกคิด จิตจะเล่ือนระดบัสูงขึน้ไปอีกจากพืน้ฐานเดิม และในท่ีสุดจะ

สําเร็จสมบรูณ์โดยแสดงออกมาในศลิปะ ศาสนา และปรัชญา  

อย่างไรก็ตามเขาถือว่ามีจิตอสมัพทัธ์(The absolute mind) ซึง่เป็นจิตสงูสดุ เป็นต้น

กําเนิดของสิง่ทัง้หลายซึง่รวมเป็นต้นกําเนิดของศลิปะ ศาสนา และปรัชญา การท่ีมนษุย์มีความคิด

ทําให้เราเห็นว่าจิตเป็นแหล่งกําเนิดสําคญัของความคิดทัง้หลาย ความคิดเหล่านีจ้ะพฒันาไป

ตามลําดับจนกระทั่งถึงภาวะของจิตอสัมพัทธ์ กระบวนการเหล่านีเ้ป็นกระบวนการตามหลัก

ตรรกวิทยา โดยมีจิตอสมัพทัธ์เป็นหลกัการจงูใจให้เรายอมรับในตรรกวิทยาให้เป็นเคร่ืองมือในการ

แสวงหาความรู้ ถ้ามนุษย์ขาดแรงจูงใจในเร่ืองจิตอสัมพัทธ์แล้ว ความถูก-ผิด-ดี-ชั่วจะไม่มี

ความหมายเลย  ดงันัน้ศิลปะจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยความจริงโดยอาศยัความรู้สึกแบบอารมณ์ศิลป์

และทําให้เกิดเป็นรูปแบบออกมาได้ใกล้เคียงกับความคิดให้มากท่ีสดุ ทัง้นีศ้ิลปินต้องยึดคณุค่า

ของจิตเป็นหลกัและสามารถกระทําจิตให้มีความบริสทุธ์ิ ผ่องใสมากท่ีสดุ ศิลปะจึงเป็นงานท่ีสงูสง่

กว่าธรรมชาติ ความงามของธรรมชาติท่ีปรากฏในความคิดเรายงัไม่ชดัเจนเท่ากบังานศิลปะท่ีถกู

สร้างสรรค์ออกมาจากจิตมนษุย์โดยตรง ดงันัน้เม่ืองานศิลปะถกูสร้างสรรค์ขึน้มาให้มีความงดงาม

แล้วมนัจะแสดงความผสมผสานกันของเนือ้หาและการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกรวมทัง้

ความคดิท่ีมีอยูใ่นใจศลิปิน 
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เฮเกลคิดว่างานศิลปะก็คือความพยายามของมนุษย์ท่ีจะหาความสําเร็จในความ

ล้มเหลว ศิลปะเป็นเคร่ืองมือหยัง่เห็นสิ่งท่ีเป็นความหมายของการเป็นมนษุย์ ศิลปินสามารถสร้าง

รูปแบบแห่งความเป็นมนษุย์ในสิ่งท่ีควรจะเป็น นัน่คือศิลปินพยายามแสดงรูปแบบของความเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในความคิดของเขา ธรรมชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเป็นแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค์ศลิปะ 

นอกจากนีศ้ิลปะยงัเป็นความรู้อย่างหนึ่งท่ีเฮเกลคิดว่าน่าจะขึน้อยู่กับเทคนิค และ

เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ ศิลปะจึงต้องพฒันาและสามารถทําให้เห็นถึงความคิดท่ีมีการพฒันา 

ความเจริญเตบิโตของศลิปะจงึขึน้อยูก่บัความพอใจของสงัคมมากกวา่ภาพแทนของความคดิเพียง

อย่างเดียว ศิลปะในแต่ละชิน้จะมีกระบวนการพฒันา มีแบบของศิลปะท่ีเป็นอิสระ ผลิตผลทาง

ศลิปะท่ีเป็นต้นแบบจะสามารถชีใ้ห้เห็นถึงการทดลองปฏิบตัท่ีิต้องใช้เวลายาวนาน 
 
3.3. ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy 1828-1910) 

เขามีช่ือจริงว่า เลโอ นิโคลาเยวิช ตอลสตอย (Leo Nikolayevich Tolstoy) เขาเป็น

นกัเขียนชาวรัสเซียซึ่งมีผลงานเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลายนัน่คือ สงครามแห่งสนัติภาพ (War 

and peace) ตีพิมพ์เม่ือปี ค.ศ. 1869 และศลิปะคืออะไร (What is art?) ตีพิมพ์เม่ือ ค.ศ. 1898  

หนงัสือศิลปะคืออะไร? ของตอลสตอยได้แสดงทศันคติของเขาเก่ียวกบัทฤษฎีทาง

ศิลปะท่ีเขาเช่ือว่า ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรู้เป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมายเด่นชัดของ

ศลิปิน   

ทฤษฎีของเขาเกิดขึน้จากความล้มเหลวของการพยายามให้ความหมายแก่คําว่า

ศิลปะโดยทฤษฎีท่ีเคยมีมา โดยเฉพาะทฤษฎีทางความงาม(Beauty) ทฤษฎีนีแ้บ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุ่มจิตวิสยั (Subjectivism) ซึ่งให้ความหมายกบัความงามว่าคือสิ่งท่ีทําให้เพลิดเพลินชนิดหนึ่ง

แก่เรา และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวตัถวุิสยั (Objectivism) ซึ่งให้ความหมายกบัความงามว่าเป็นสิ่ง

สมับรูณ์อยา่งหนึง่ และเราได้รับความเพลดิเพลนิจากความสมับรูณ์นี ้ตอลสตอยคดิวา่ แท้จริงแล้ว

ทัง้สองกลุม่นีกํ้าลงัพดูถึงสิง่เดียวกนัคือ “การรับรู้ตอ่ความเพลดิเพลนิชนิดหนึง่ซึง่เรียกวา่ความงาม 

เป็นความเพลดิเพลนิท่ีไมไ่ด้ปลกุกิเลสตณัหาในตวัเรา”7  

คํานิยามดงักลา่วไม่ได้รับการยอมรับจากนกัสนุทรียศาสตร์บางคน เพราะคํานิยามนี ้

ไม่มีความหมายครอบคลมุไปถึงศิลปะทัง้หมดท่ียึดถือกนัมา นกัสนุทรียศาสตร์เหลา่นีจ้ึงพยายาม

หาความหมายท่ีครอบคลมุและพยายามคิดหาคําตอบเก่ียวกบัสิ่งบางสิ่งท่ีให้ความเพลิดเพลินแก่

                                                 
7 จรูญ โกมทุรัตนานนท์ , ศิลปะคืออะไร , พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมม่ี จํากดั, 2539), 84. 
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เรา แต่สุดท้ายก็จะเอนเอียงประเด็นไปสู่เร่ืองรสนิยม(Taste) และก็ไม่ได้นําไปสู่สิ่งใดเพราะไม่

สามารถอธิบายได้วา่ทําไมสิง่หนึง่จงึให้ความเพลดิเพลนิแก่คนหนึง่แตไ่มไ่ด้ให้ความเพลดิเพลินกบั

อีกคนหนึง่  

ตอลสตอยคิดว่าความล้มเหลวของทฤษฎีข้างต้นนีเ้กิดจากความผิดพลาดใน

หลกัเกณฑ์การให้ความหมาย คือทฤษฎีนีจ้ะให้ความหมายของศิลปะท่ีถกูต้องก่อนแล้วตดัสินว่า

อะไรเป็นหรือไม่เป็นศิลปะ  โดยดวู่างานศิลปะใดสอดคล้องกบัการให้ความหมายใดหรือไม่ ถ้ามี

ความสอดคล้องก็ถือวา่ใช่ ถ้าไมส่อดคล้องก็จะถือวา่ไมใ่ช่  เป็นท่ีแน่นอนวา่ทฤษฎีนีย้่อมไม่ประสบ

ความสําเร็จเพราะว่า เป็นการตัดสินท่ีเกิดจากการรวบรวมผลงานจํานวนหนึ่ง( ท่ีให้ความ

เพลิดเพลินแก่เรา) แล้วจึงค่อยกําหนดคํานิยามให้ครอบคลุมผลงานเหล่านี ้ซึ่งเป็นผลงานท่ีให้

ความเพลดิเพลนิแก่คนกลุม่หนึง่เท่านัน้ 

ด้วยเหตุนีท้ฤษฎีของเขาได้เกิดขึน้จากความคิดว่า หากต้องการความหมายของ

ศิลปะท่ีถูกต้อง เราต้องเลิกพิจารณาว่าศิลปะคือสิ่งท่ีทําให้เกิดความเพลิดเพลิน และหันมา

พิจารณาว่าศิลปะคือ “เง่ือนไขอนัหนึ่งของชีวิต” การเป็นเง่ือนไขของชีวิตของศิลปะคือการเป็น

เคร่ืองมืออนัหนึ่งในการส่ือสารความรู้สึกระหว่างมนุษย์ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั “ศิลปะเร่ิมต้น

เม่ือคนๆหนึ่งแสดงออกซึง่ความรู้สกึด้วยสิ่งชีนํ้าภายนอก (เส้น สี เสียง คําพดู) เพ่ือจดุประสงค์ใน

การรวมคนๆหนึ่งหรือคนหลายคนให้รู้สกึอย่างเดียวกนั” เช่น เม่ือคนๆหนึ่งเกิดความรู้สกึบางอย่าง 

(ความกลวั ความสนกุสนาน ความเศร้า ความยินดี ฯลฯ) แล้วแสดงออกความรู้สกึเหล่านีด้้วยส่ือ

บางอย่าง (สีบนผ้าใบ การแกะหินอ่อน) เพ่ือแสดงให้คนอ่ืนเกิดความรู้สกึเช่นเดียวกบัตน เม่ือใดท่ี

ผู้ อ่ืนรู้สกึอยา่งเดียวกนัสิง่ท่ีเกิดขึน้ยอ่มเป็นศลิปะทนัที แตถ้่าผู้ อ่ืนไมไ่ด้รู้สกึเช่นเดียวกนัก็นบัวา่สิง่ท่ี

เกิดขึน้นัน้ไม่ใช่ศิลปะ ดงันัน้ศิลปะสําหรับตอลสตอยจึงเป็น “การแสดงออกความรู้สกึ(ของศิลปิน) 

ท่ีทําให้ผู้ อ่ืนรับรู้เช่นเดียวกบัตวัศลิปิน” 

นอกจากนีเ้ขายงักล่าวว่าศิลปะเป็นเหมือนวิถีทางสําหรับมนุษย์ท่ีส่ือกันโดยศิลปะ

สร้างความเข้าใจระหวา่งศลิปินและผู้ชม จึงทําให้คนดเูข้าใจกนัมากขึน้ ดงันัน้ศิลปะจึงเป็นเหมือน

ภาษาท่ีใช้ศลิปะนัน้กําลงัพดูกบัเขาและแสดงอารมณ์บางอยา่งให้เขารับรู้ได้ 
 
3.4. เบเนเดดโต โครเช่ (Benededto Groce 1866-1952) 

เขาเป็นนกัปรัชญาแนวจิตนิยม (แนวทางท่ีเช่ือว่าจิตเป็นจริงและมีความสําคญักว่า

วัตถุ) เขาอธิบายสุนทรียศาสตร์โดยวิเคราะห์จิตมนุษย์และแบ่งกิจกรรมของจิตออกเป็นสอง

ประเภทคือ กิจกรรมเชิงความคิด(Theoretical activity) และกิจกรรมเชิงปฏิบตัิ (Practical 
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activity) กิจกรรมเชิงปฏิบัติขึน้อยู่กับกิจกรรมเชิงแนวความคิด ถ้าไม่มีกิจกรรมเชิงความคิด

กิจกรรมเชิงปฏิบัติก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ ถ้าหากไม่มีกิจกรรมเชิงแนวปฏิบัติ กิจกรรมเชิง

แนวความคิดก็ยงัคงมีอยู่  กิจกรรมเชิงปฏิบตัิเก่ียวข้องกบัการกระทํา ซึง่มุ่งไปยงัการกระทําดีหรือ

ศีลธรรม(Moral, Ethics) กิจกรรมเชิงความคิดคือ “การรู้” ซึ่งมีทัง้การรู้ทัง้สิ่งสากล(Particular 

knowing) การรู้อย่างแรกเป็นการรู้เชิงเหตผุล อนัประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์และปรัชญา ส่วน

การรู้อีกสิ่งหนึ่งคือ “การรับรู้โดยตรง” หรือ “การรู้เชิงจินตนาการ”  (Intuition) ซึ่งเขาหมายถึง 

“ศลิปะ” หรือ “สนุทรียศาสตร์” 

ศิลปะเป็นความรู้ชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากการแสดงออก แต่สําหรับโครเช่แล้วการ

แสดงออกในความหมายของเขาไม่ใช่หมายถึงเพียงแต่สิ่งท่ีเป็นผลท่ีศิลปินสร้างขึน้เท่านัน้ แต่ยงั

เกิดจากการหยั่ง รู้ ท่ี เ กิดขึน้ในใจ  ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะตน  เป็นกระบวนการทางจิตของ

สญัชาตญาณและการแสดงออกท่ีเกิดขึน้ตามแต่ละบุคคลเท่านัน้  เขาเช่ือว่า การรู้ในลกัษณะนี ้

อาจเกิดขึน้ได้แม้วา่เราจะไมมี่มโนภาพ แตใ่นทางกลบักนัมโนภาพจะไมเ่กิดขึน้หากไมมี่การหยัง่รู้ท่ี

เกิดขึน้ในใจ  เพราะมโนภาพต้องอาศยัภาพแทนท่ีสามารถเป็นสญัลกัษณ์ได้  

มอนโร ซี เบียร์ดสลีย์ (Monroe C. Beardsley) ได้กล่าวถึงโครเช่ว่า เขาได้จดัให้

ศิลปะเป็นความรู้แบบการหยัง่รู้ท่ีเกิดขึน้ภายในใจ (Intuitive knowledge) เพราะศิลปะเป็นการ

แสดงออกของจิต 

คนส่วนมากคิดว่าการแสดงออกจะเกิดขึน้ได้ต่อเม่ือศิลปินได้ทํางานนัน้ออกมาเป็น

ผลงานแต่สําหรับโครเช่แล้ว การแสดงออกหมายถึงการเกิดการหยัง่รู้ภายในใจของศิลปิน โดย

ศิลปินสามารถวาดภาพในความคิด ส่วนการสร้างผลงานออกมานัน้เป็นสิ่งท่ีรองลงมาซึ่งใครๆก็

สามารถเรียนรู้ได้ ในทางตรงกันข้ามการท่ีจะทําให้เกิดการหยัง่รู้ภายในใจเป็นเร่ืองยาก ศิลปินท่ี

แท้จริงจงึไมจํ่าเป็นต้องแสดงมโนภาพในความคิดของตนออกมาสูโ่ลกภายนอก และไม่จําเป็นต้อง

ให้รายละเอียดเก่ียวกบัศลิปะไว้ก่อนลว่งหน้า เพราะศลิปินไมส่ามารถรู้ได้วา่มโนภาพของตนนัน้จะ

เป็นไปในรูปใดจนกว่าจะประสบความสําเร็จ มิฉะนัน้ศิลปินกบัช่างฝีมือจะไม่มีความแตกต่างกนั

เลย  เพราะช่างฝีมือสามารถรู้ได้วา่ผลสําเร็จของงานจะเป็นอยา่งไร เขาจงึมีการคาดคะเน ประเมิน

และวางแผนท่ีจะทําให้ศิลปะท่ีออกมามีผลแห่งความพอใจต่อผู้ เสพ งานเช่นนีจ้ึงเหมาะท่ีจะเป็น

งานช่าง มากกวา่งานศลิปะ 

จะเห็นได้ว่าความคิดของโครเช่ในด้านสนุทรียศาสตร์ จะเน้นการสร้างสรรค์ในจิตใจ

ของศลิปินมากกวา่ท่ีจะให้ความสําคญัแก่สิง่ท่ีปรากฏออกมาภายนอก 
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3.5. อาร์. จี. คอลลงิวดู (R.G. Collingwood 1889-1943) 

เขาเป็นนกัสนุทรียศาสตร์ชาวองักฤษ ท่ีได้เขียนผลงานเก่ียวกบั “กฎแห่งศิลปะ” (The 

principle of art) เขามีความเช่ือว่าสาระสําคญัของศิลปะคือการแสดงออกทางความรู้สกึ แตก่าร

แสดงออกทางความรู้สกึของคอลลงิวดูมีความแตกตา่งจากการแสดงออกของลีโอ ตอลสตอย  

การแสดงออกทางความรู้สกึของคอลลิงวดูเป็นกระบวนการท่ีจบสิน้ในตวัของมนัเอง

หรือเพ่ือตวัเองและไม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอน หรือสามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ อ่ืนให้เหมือนตวั

ศิลปิน ศิลปะท่ีแท้จริงของคอลลิงวดูขดัแย้งกบัความรู้สึกของคนโดยทัว่ไป เพราะศิลปะท่ีแท้จริง

สําหรับเขาเป็นสิง่ท่ีอยูใ่นความคดิ ไมใ่ช่สิง่ท่ีอยูใ่นรูปของกายภาพ  

การแสดงออกของความรู้สึกท่ีจบสิน้ภายในตวัเองหรือเพ่ือตัวเองนีเ้กิดจากการท่ี

ศิลปินต้องการค้นหาและทําความเข้าใจหรือปลดปล่อยความรู้สึกท่ีไม่ชดัเจนซึ่งเก็บกดอยู่ในใจ

ของศิลปิน โดยใช้ส่ือบางอย่าง(เส้น สี เสียง) เม่ือประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายก็ถือได้ว่าสิ่งนัน้

เป็นศิลปะ เม่ือความเก็บกดได้ปลดปล่อยออกมาศิลปินได้รับความเพลิดเพลิน คอลลิงวดูจึงเรียก

กระบวนการนีว้า่ “กระบวนการสร้างสรรค์” (Creation) หรือจินตนาการ (Imagination)8  

การแสดงออกทางความรู้สกึเพ่ือตวัเองอาจเกิดเพียงภายในใจหรือเกิดขึน้พร้อมการ

ปฏิบตัิจริง แต่ศิลปะท่ีแท้จริง(Art proper) คือสิ่งท่ีอยู่ในใจหรือเป็นเพียงความคิดเท่านัน้ นกัแต่ง

เพลงจะใช้ตวัโน้ตเป็นส่ือในการแสดงออกทางความรู้สกึ แตต่วัโน้ตท่ีใช้เขาอาจจะจินตนาการในใจ

หรือเขียนลงแผ่นโน้ต หรือถ่ายทอดผ่านทางเสียงดนตรี กวีจะใช้ตวัอกัษรเป็นส่ือในการแสดงออก

ซึง่ความรู้สกึ แตต่วัอกัษรเหลา่นัน้อาจจะอยู่ในความคิดหรือถกูเขียนลงบนกระดาษ แตด่นตรีหรือ

บทกวีท่ีเป็นศิลปะท่ีแท้จริงคือสิ่งท่ีอยู่ในความคิดของนกัประพนัธ์เพลงหรือกวี ความเช่ือนีทํ้าให้  

คอลลิงวูดดูมีความคิดท่ีแตกต่างออกไปจากความเช่ือของคนทั่วไป ทัง้นีเ้พราะเม่ือคนทั่วไป

กล่าวถึงศิลปะ เขาจะนึกถึงศิลปะท่ีอยู่ในรูปวตัถทุางกายภาพ (ภาพเขียนสีนํา้มนั ประติมากรรม

หินอ่อน เสียงดนตรีท่ีเราได้ยิน) แต่สําหรับคอลลิงวูด วตัถุท่ีอยู่ในรูปวตัถุทางกายภาพนัน้ไม่ใช่

ศลิปะท่ีแท้จริง มนัเป็นเพียงการทําให้ปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ภายนอก และมีคณุคา่ท่ีต่ํากว่าศิลปะท่ี

อยู่ในความคิดคือต้นตอของศิลปะท่ีอยู่ในรูปวตัถทุางกายภาพ ศิลปะท่ีแท้จริงจึงมีลกัษณะท่ีเป็น

นามธรรม 

                                                 
8 R.G. Colling wood, The Principle of Art. (New York : Oxford University Press, 1958), 131. 
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ศิลปะท่ีอยู่ในรูปวตัถทุางกายภาพซึง่มีค่าต่ํากว่าจึงมีลกัษณะเป็นรูปธรรม ความเช่ือ 

ของคอลลิงวูดจดัว่าเป็นพวกจิตนิยม ซึ่งมีความเช่ือว่า “จิต” สําคญักว่า “วตัถุ” และ “ความคิด” 

สําคญักวา่ “การปฏิบตั”ิ  

เม่ือศิลปะท่ีแท้จริงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในความคิด “ทักษะ” และ “เทคนิค” จึงไม่ใช่สิ่ง

บอกความเป็นศลิปะท่ีแท้จริง ทกัษะหรือเทคนิคคือเคร่ืองมือสําหรับถ่ายทอดจินตนาการสูศ่ลิปะใน

รูปวตัถทุางกายภาพ แตศ่ิลปะท่ีแท้จริงเกิดขึน้โดยไม่จําเป็นต้องปฏิบตัิ ความคิดนีจ้ึงเป็นความคิด

ท่ีขดักบัความคิดโดยทัว่ไป  คนทัว่ไปคิดว่าศิลปะควรอาศยัทกัษะความสามารถเสมอ แตค่อลลิง-

วดูกลบัคดิวา่ ความยิ่งใหญ่ของศลิปะไมไ่ด้เกิดขึน้เพราะทกัษะ ศลิปินเป็นศิลปินไม่ใช่เพราะว่าเขา

มีความชํานาญในการใช้ทกัษะด้วยส่ืออยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีถนดั แตศ่ลิปินเป็นศลิปินเพราะวา่ เขามี 

“การแสดงออกซึง่ความรู้สกึเพ่ือตวัเอง” เกิดขึน้ในใจ 

 

3.6. คลีฟ เบลล์ (Clive Bell 1881-1964) 

เบลล์เป็นนกัทฤษฎีรูปทรงท่ีโดดเด่นมากคนหนึ่ง เน่ืองจากเขาเป็นนกัวิจารณ์ศิลปะ

ด้านทศันศิลป์ ทฤษฎีรูปทรงของเบลล์ท่ีแสดงไว้ในหนงัสือช่ือ “อาร์ต” (Art) จึงมีสาระโน้มเอียงไป

ทางด้านทศันศลิป์ 

เบลล์ซึ่งเกิดในช่วงการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของวงการศิลปะท่ีเรียกว่า “ศิลปะ

สมยัใหม่” (Modern art) ท่ีมีแนวคิดต่อต้านแนวทางก่อนหน้าซึ่งพยายามสร้างศิลปะโดยการ

เลียนแบบสิ่งต่างๆจากธรรมชาติหรือชีวิตจริง ลทัธิทางศิลปะท่ีเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลงครัง้นีคื้อ

ลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์ (Impressionism) ซึง่เป็นลทัธิท่ีสนใจการเขียนสี แสงเงา ตามวตัถท่ีุได้สมัผสั

รับรู้ ศิลปินอย่างพอล เซซานต์(Paul Cezanne) รับอิทธิพลมาจากลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์อีกทีได้

จดัการแสดงภาพเขียนของตวัขึน้ งานเขียนของเซซานต์ได้ส่งอิทธิพลให้เบลล์เกิดความคิดขึน้ จน

ท้ายท่ีสดุเบลล์กลายเป็นคนสําคญัของทฤษฎีใหม่ท่ีอธิบายแก่นแท้ของคําว่า “ศิลปะ” ซึง่กล่าวไว้

ว่า  "งานศิลปะคือวตัถซุึง่ประกอบมาจากรูปทรงและองค์ประกอบอนัยิ่งใหญ่" (A work of art is 

an artifact that possesses significant form) 

โดยทั่วไปทฤษฎีรูปทรง(Theory of Form) นีมี้เนือ้หาสาระอยู่ว่า งานศิลปะ

ประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ รูปทรง ในงานศิลปะรูปทรงคือส่วนประกอบสําคญัท่ีประกอบขึน้เป็น

ศลิปะ สว่นประกอบอีกสว่นหนึง่คือ เนือ้หา (Content) 
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รูปทรงในงานศิลปะคือ องค์ประกอบศิลป์หรือส่ือท่ีถูกจัดวางหรือรวบรวมขึน้ให้

สมัพนัธ์กนัอย่างกลมกลืน และมีเอกภาพ รูปทรงท่ีมีเอกภาพภายในงานชิน้หนึ่งจะมีความสําคญั

ตอ่กนัและกนั เม่ือองค์ประกอบหนึง่เปลี่ยนไป องค์ประกอบอ่ืนก็จะผนัแปรตามไปด้วย 

สําหรับเนือ้หาในศลิปะนัน้เกิดจากการนําเร่ืองราวตา่งๆจากโลกภายนอกมาใสใ่นงาน

ศิลปะของศิลปิน เนือ้หาของงานศิลปะอาจหมายถึงธรรมชาติหรือเร่ืองราวของมนุษย์ หรืออาจ

หมายถึงอารมณ์ความรู้สกึของมนษุย์ท่ีแสดงออกมา การนําเร่ืองราวจากโลกภายนอกมาใสใ่นงาน

ศิลปะ ศิลปินอาจจะดดัแปลงหรือถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา และในงานศิลปะเนือ้หามีความ

จําเป็นน้อยกว่ารูปทรง ในขณะท่ีศิลปะบางชิน้อาจจะไม่มีเนือ้หา แต่ศิลปะทุกชิน้จําเป็นต้องมี

รูปทรง 

สําหรับแก่นแท้ของศิลปะตามทศันะของคลีฟ เบลล์ เป็นเช่นเดียวกับทฤษฎีรูปทรง

ทัว่ไป เขาเช่ือแก่นแท้ของศิลปะมีสิ่งเดียวเท่านัน้คือรูปทรงของศิลปะและเรียกรูปทรงนีว้่า “รูปทรง

นยัยะ” (Significant Form) เป็นรูปทรงท่ีมีความหมายในตวัของมนัเอง เบลล์ให้คํานิยามรูปทรงนยั

ยะ (เฉพาะทางทัศนศิลป์) ว่า “การรวมตัวของเส้นสีด้วยวิธีทางเฉพาะอันหนึ่งซึ่งปลุกอารมณ์

สนุทรีย์9 ท่ีเช่ือว่ารูปทรงนยัยะคือแก่นแท้ของทศันศิลป์ เน่ืองจากเบลล์เช่ือว่ารูปทรงนยัยะคือสิ่ง

เดียวเท่านัน้ท่ีมีร่วมอยู่ในทศันศิลป์ทกุแขนง (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม) ของทกุยคุ

ทกุสมยั 

 

3.7. เซอร์ เฮอร์เบร์ิต รีด (Sir Herbert Read 1893-1968) 

เขาเป็นกวีและนกัวิจารณ์ชาวองักฤษ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ “The Meaning of Art” 

ทัง้เร่ืองศิลปะและความงาม ซึ่งอธิบายเก่ียวกับความงามไว้ว่า “ความงามหมายถึงเอกภาพของ

ความสมัพนัธ์อนัมีระเบียบแบบแผนของรูปแบบท่ีปรากฏต่อประสาทสมัผสัของเราและทําให้เกิด

ความพึงพอใจ”10 ดงันัน้ความงามจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่คงท่ี เพราะศิลปินแต่ละคนจะสร้าง

ศลิปะเพ่ือความพงึพอใจของตน ทําให้ผลงานศลิปะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั  

สําหรับเร่ืองศลิปะเขาได้ให้ความหมายไว้วา่ “ศลิปะคือความพยายามท่ีจะสร้างสรรค์

รูปแบบท่ีพึงพอใจขึน้มาและรูปแบบดงักล่าวจะก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึในความงามแก่ตวัเรา 

                                                 
9 จรุญ  โกมรัุตนานนท์. สุนทรียศาสตร์ปัญหาเบือ้งต้นในปรัชญาศลิปะและความงาม. พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ศนูย์

เทคโนโลยีทางการศกึษา มหาวิทยาลยัรังสิต, 2540), 38. 
10 วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, ศิลปวิชาการ 2 : ศิลปะคืออะไร, พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : มลูนิธิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีอนสุรณ์,2549) 

,73. 
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อารมณ์ความรู้สกึในความงามนัน้จะเป็นท่ีพงึพอใจได้ก็ตอ่เม่ือประสาทสมัผสัของเรารู้สกึช่ืนชมใน

ความมีเอกภาพหรือความกลมกลืนกนัของความสมัพนัธ์อนัมีระเบียบ 
 
3.8. เนลสนั กดูแมน( Nelson Goodman 1906-1998) 

เขาเป็นนกัปรัชญาชาวอเมริกนั ผู้ เขียนหนงัสือ “ภาษาของศิลปะ” (The language of 

Art, 1968) สําหรับเขา ศิลปะคือภาษาหรือสญัลกัษณ์ระบบหนึ่ง ผู้หญิงในภาพเขียนหนึ่ง “แทน” 

หรือ “บ่งถึง” ผู้หญิง ไม่ใช่เพราะมนัคล้ายคลึงผู้หญิงแต่เพราะมนัคือสญัลกัษณ์ตวัหนึ่งในระบบ

สญัลกัษณ์ภาพซึง่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจมนั  

กูดแมน แบ่งศิลปะเป็นสองประเภทคือ อัลโลกราฟฟิก (Allographic) และ ออโต้

กราฟฟิก (Autographic) ความแตกต่างของศิลปะทัง้สองนีทํ้าให้ศิลปะทัง้สองประเภทมีระบบ

สญัลกัษณ์ท่ีต่างกนั ศิลปะแบบอลัโลกราฟฟิกได้แก่ วรรณคดี ดนตรี ศิลปะประเภทนีส้ามารถมี

หลายชิน้ ซํา้กนัได้ แต่ละชิน้จะเป็นของแท้เท่าเทียมกนั นวนิยาย “โรมิโอและจูเลียต” เขียนโดย

เชคสเปียร์สามารถพิมพ์ได้หลายเล่ม แต่ละเล่มถือได้ว่าเป็นโรมิโอและจูเลียตของแท้ท่ีเชคสเปียร์

ได้แต่งเอาไว้ตราบใดท่ีมีการพิมพ์ครบทุกตัวอักษรท่ีได้ประพันธ์เอาไว้ เช่นเดียวกันกับเพลง 

“ซมิโฟนีหมายเลข 5” ของ บีโธเฟ่นสามารถเลน่ได้หลายครัง้ในวงดนตรีท่ีตา่งกนั ซิมโฟนีหมายเลข 

5 ท่ีเลน่ทกุครัง้ถือได้ว่าเป็นของแท้เท่าเทียมกนัตราบใดท่ีตวัโน้ตทกุตวัท่ีเลน่นัน้ตรงตามท่ีบีโธเฟ่น

ประพนัธ์เอาไว้ ส่วนศิลปะประเภทออโต้กราฟฟิกนัน้ ได้แก่ ภาพเขียนเป็นศิลปะท่ีสามารถมีได้

หลายชิน้ซํา้กนั แตข่องแท้จะมีเพียงชิน้เดียวคือ ต้นฉบบั เราสามารถคดัลอกภาพ โมนาลิซา่(Mona 

Lisa)ของลีโอนาโด ดาวินชี ได้หลายภาพเหมือนต้นฉบบัแต่ภาพโมนาลิซ่าของแท้มีออยู่ชิน้เดียว

เท่านัน้คือชิน้ท่ีเขียนโดยลีโอนาโด ดาวินชี 

โดยสรุปแล้วกูดแมนเช่ือว่าการเลียนแบบในศิลปะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะ

กับโลกภายนอกท่ีไม่ใช่ลกัษณะตรงไปตรงมา หรือเป็นเพียงแค่ความคล้ายคลึง ศิลปะสามารถ

แทนหรือบ่งถึงสิ่งท่ีไม่เหมือนตวัมนัเช่นเดียวกบัสญัลกัษณ์หรือแบบแผนทางภาษา การเข้าใจหรือ

ซาบซึง้ต่อศิลปะจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงภาษาหรือสญัลกัษณ์ของศิลปะ เช่นเดียวกบัท่ีต้องเรียนรู้ใน

ภาษาและสญัลกัษณ์ระบบอ่ืน 
 
3.9. อี. เอช. กอมบริช (E.H.Gomb rich 1960) 

เขาเป็นนกัทฤษฎีทางสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น นอกจากนีเ้ขายงัเป็นนกัจิตวิทยาและนกั

ประวตัศิาสตร์ผู้ เขียนหนงัสือ “ศลิปะและภาพลวงตา” (Art and illusion, 1960)  
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กอมบริชเช่ือวา่ศลิปะคือสญัลกัษณ์หรือภาษาอยา่งหนึง่  เขาคดิวา่ถ้าจิตรกรต้องวาด

ภาพเลียนแบบสิ่งใด มนัไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการเลียนแบบสิ่งนัน้ให้เหมือน ในทางกลบักนั

การเลียนแบบของเขาเป็นการใช้ “สัญลักษณ์” ชนิดหนึ่งเพ่ือต้องการบอกถึงบางสิ่งจากโลก

ภายนอก ศิลปินจะไม่ทํางานศิลปะด้วยสายตามองผ่าน แต่จะใช้ “คําศพัท์” หรือ “แบบแผนทาง

ภาษา”ของศิลปะอนัพฒันาและเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงัเช่น ถ้าจิตรกรต้องการวาด

ภาพหน้าคน เขามกัจะเร่ิมจากการเขียนวงกลม แต่ท่ีจิตรกรเขียนวงกลมไม่ใช้เพราะว่าเขาเห็น

ศีรษะเป็นวงกลม แต่เพราะวงกลมคือ “แบบแผน” หรือ “คําศัพท์” ของภาพเขียนซึ่งเขาได้ใช้

บรรยายใบหน้า  วงกลมนัน้จะเป็นใบหน้าคนตามท่ีจิตรกรต้องการได้ไม่ใช่เพราะว่ามนัคล้ายคลงึ

กบัใบหน้าได้ดี แต่เพราะมนัใช้แทนใบหน้าได้ดี ถ้าจิตรกรได้สร้างสรรค์วงกลมนัน้ต่อโดยใช้ทกัษะ

ตกแตง่เปลี่ยนแปลงจนเหมือนใบหน้าของคนท่ีเป็นต้นแบบนัน้ นัน่ก็ไม่ใช่เพราะเป็นเป้าหมายแรก

ท่ีจิตรกรต้องการเร่ิมทําให้เหมือนกบัสิ่งท่ีเขาเห็น แต่เป็นการดดัแปลงในสิ่งท่ีจิตรกรสร้างขึน้ตัง้แต่

ต้น ในการเขียนภาพเหมือนนี ้วงกลมต้องมาก่อนและสําคญักว่าความเหมือน วงกลมคือภาษา

ศลิปะท่ีจิตรกรต้องการรู้และเข้าใจตอ่ภาษาศลิปะนีคื้อสิง่ท่ีทําให้จิตรกรเป็นจิตรกร 

 

3.10. อาร์เธอร์ ซี. ดนัโต(Arthur C. Danto 1924-1998) 

เขาเป็นนกัปรัชญาชาวอเมริกนั จดุเร่ิมต้นของวิวฒันาการสําคญัครัง้แรกแห่งวงการ

ศิลปะของเขามาจากนิทรรศการศิลปะของแอนดี วาร์ฮอล์ (Andy Warhol) ท่ี นิวยอร์ก ปี 1964 

เพราะผลงาน Brillo ของ วาร์ฮอล์ และผลงานอ่ืนๆในแนว ป๊อป-อาร์ต (Pop Art)ได้แสดงให้เห็นว่า 

วสัดปุระจําวนัสองชิน้ ชิน้หนึ่งเป็นงานศิลปะได้ในขณะท่ีอีกชิน้หนึ่งเป็นเพียงสินค้าจําหน่ายตาม

ร้านทัว่ไป ในการนีเ้ป็นการเปิดช่องว่างให้แก่ผลิตภณัฑ์ประจําวนัทัว่ไป ไม่ว่าจะใช้วสัดหุรือวิธีการ

ผลิตเช่นไร หรือจะมีสนุทรียะในระดบัใดก็ตาม สามารถเป็นผลงานศิลปะชิน้หนึ่งได้ Brillo จึงไม่

เพียงแต่ปลดปล่อยผลงานศิลปะให้เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของสนุทรียภาพดัง้เดิมเท่านัน้ หากยงั

สามารถปลดปลอ่ยศิลปะให้เป็นอิสระจากวตัถวุิสยัได้ทกุประการ และเป็นครัง้แรกท่ีทกุสิ่งสมารถ

กลายเป็นศิลปะได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าวตัถุทุกชิน้ทัง้อดีตและอนาคตจะเป็นศิลปะได้ตามใจ

ชอบซึง่จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์ดงันี ้

3.10.1. สามารถอธิบายได้ว่า อะไรทําให้วสัดชิุน้นีเ้ป็นงานศิลปะ และสามารถบอก

ได้ว่างานชิน้นีเ้ก่ียวกบัอะไร ด้วยเหตผุลนีเ้ท่านัน้ท่ีมีความแตกต่างระหว่างผลงานศิลปะกับวสัดุ

ทัว่ไป ศิลปะจะต้องเป็นสิ่งท่ีบอกได้ว่า เก่ียวกบัอะไรในขณะท่ี วสัดทุัว่ไปไม่มีการบอกว่าเก่ียวกบั
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อะไร เช่นเดียวกบักลอ่งผงซกัฟอกไม่ได้เก่ียวอะไร ในขณะท่ี Brillo ของวาร์ฮอล์ บอกถึงสภาพของ

โลกท่ีเราอยู ่สะท้อนให้เห็นภาพของตวัเราเองทกุคนและให้สํานกึตอ่เหตกุารณ์ในโลกนี ้

3.10.2. เราไมอ่าจเห็นได้จากวสัดเุสมอไปวา่สิง่นีเ้ก่ียวกบัอะไรหรือไม ่เช่นเม่ือมีกลอ่ง

สีแดง ซึ่งมีขนาดเท่ากนัและรูปลกัษณ์เหมือนกนัทุกประการ วางเรียงกนัสามกล่อง เราย่อมบอก

ไม่ได้ว่า กล่องไหนคืองานศิลปะ ยอกจากว่าเรารู้ว่ากล่องไหนคือผลงานศิลปะและเหตใุดจึงเป็น

งานศลิปะ 

3.10.3. ผลงานศิลปะจะมีคณุสมบตัิบางอย่างท่ีสิ่งธรรมดาไม่มี เพียงแต่อยู่ในภาวะ

ท่ีมองไม่เห็น วัตถุหนึ่งจะกลายเป็นศิลปะได้ต่อเม่ือสามารถทําให้เกิดการแสดงความหมายได้ 

ศิลปินจําต้องบ่งภาวะของวตัถนุัน้ๆ ดงันัน้ศิลปะจึงไม่มีภาวะตามท่ี lyotard เข้าใจ คือศิลปะเป็น

ตวักระตุ้นความคดิโดยบงัเอิญ สว่นทฤษฎีของดนัโต คือการแสดงความหมายของวตัถหุนึ่งนัน้เป็น

การทําให้วตัถนุัน้มีภววิสยัตามท่ีควรจะเป็น แตก็่ไม่ได้หมายความว่าวตัถทุกุชนิดจะเหมาะตอ่การ

ตีความหมาย เพราะการตีความหมายแปลวา่ แสดงความเก่ียวโยงกนัระหวา่งผลงานสาระ 

3.10.4. หลักสําคัญสําหรับเดาความหมายของผลงานคือการพิจารณาถึง เวลา 

สถานท่ี สถานการณ์และประเพณีท่ีผลงานถกูสร้างขึน้ ก็สามารถโยงให้เขาใจผลงานนัน้ ได้ข้อมลู

แวดล้อมต่างๆจากทฤษฎีศิลป์และความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ย่อมสําคญัต่อการเข้าใจใน

ผลงานนัน้ๆ เพราะความเป็นศลิปะจะขึน้อยูก่บัทฤษฎีเหลา่นีเ้สมอ 

3.10.5. สิ่งท่ีจะเป็นผลงานศิลปะนัน้ไม่ขึน้อยู่กับข้อมูลว่าสร้างขึน้มาจากวัตถุใด
หากแตข่ึน้อยูก่บัความสามารถในการแสดงความหมายเท่านัน้  

3.10.6. ความหมายท่ีแสดงออกในผลงานย่อมสําคญัต่อความเป็นศิลปะ แต่ไม่อาจ

เป็นผลงานศิลปะได้เอง เพราะงานศิลปะแฝงโครงสร้างการอุปมา-อุปมัยในตัว เพ่ือจะเข้าใจ

ผลงานได้ดี จึงจําเป็นต้องเข้าใจคําอปุมา-อปุมยั ซึง่ไม่เพียงแตค่วามหมายเท่านัน้แต่ยงัแสดงเหตุ

วา่ ทําไมจงึใช้คําเปรียบเทียบเฉพาะคํานี ้และไมใ่ช้คําอ่ืน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

27 

ตารางที่ 2 สรุปคําจํากดัความ “ศลิปะคืออะไร” โดยนกัปรัชญายคุตา่งๆ 

 คาํนิยาม นักปรัชญา ความหมาย 

1 ศิลปะคือการ
ลอกเลียนแบบ
ธรรมชาต ิ
(Art is the 

imitation of 

nature.)  

เพลโต (Plato) 

BCE 

 

- หน้าที่ของศิลปินคือต้องเข้าใจธรรมชาติ รู้จกัถ่ายทอดแรงดลใจที่เกิดจากธรรมชาติให้เห็นเป็นรูปทรง

และมีเรื่องราวถกูต้องตามความเป็นจริง เท่าที่ความงามในธรรมชาตจิะอํานวย11  

- คําว่าเลียนแบบในที่นีม้ีหมายความว่า การเลียนแบบโลกภายนอก (หรือการเลียนแบบธรรมชาติ) แต่

โลกภายนอกมีทัง้สภาพที่ปรากฏ(Appearance) และสภาพที่เป็นจริง (Reality) 

- โลกของแบบคือโลกของความเป็นจริง มีความเป็นอมตะและเป็นนิรันดร์ สมบรูณ์และมีคา่สงูสดุ สว่น

โลกของผสัสะซึ่งเป็นโลกที่มนุษย์อาศยัอยู่เป็นเพียงโลกแห่งมายาหรือโลกแห่งสภาพที่ปรากฏ โลก

ของผสัสะสามารถเข้าถึงด้วยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ทุกๆสิ่งในโลกแห่งผสัสะเรียกว่าสิ่งเฉพาะ 

(Particular thing) โลกทัง้สองไมไ่ด้อยูร่่วมกนั 

- โลกของแบบเป็นโลกของความจริงและมีคณุคา่สงูสดุ ดงันัน้เพลโตจึงคิดว่าแบบเฉพาะมีคา่ตํ่ากว่าสิ่ง

สากลเพราะเป็นเพียงความคล้ายคลงึและยงัห่างไกลจากความจริง ทําให้ผลงานศิลปะถกูมองว่าเป็น

สิ่งที่มีค่าตํ่า เนื่องจากสิ่งที่ถูกเลียนแบบนัน้ห่างไกลจากความจริงอยู่แล้ว เมื่อศิลปะเป็นสิ่งที่ถูก

เลียนแบบมาอีกทีผลลพัธ์ที่ออกมาก็ยิ่งมีความห่างไกลจากความจริง 

  อริสโตเตลิ 

(Aristotle) 

- ศิลปะสําหรับอริสโตเติลยังคงเชื่อถึงโลกของแบบและโลกของผัสสะเหมือนเพลโต สําหรับส่วนที่

แตกตา่งคือ โลกของแบบและโลกของผสัสะอยูใ่นโลกเดียวกนั แบบสากลเป็นแบบที่เป็นสิง่จริงแท้อนั 
                                                 
11 อารี สทุธิพนัธ์, ศิลปนิยม. พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535),14. 
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 คาํนิยาม นักปรัชญา ความหมาย 

  384 - 322 BCE สมบรูณ์  และแฝงอยูใ่นคนทกุคนที่เป็นสิง่เฉพาะ 

- เขาเชื่อว่าการเลียนแบบโลกภายนอกซึ่งไม่ใช่สิ่งเฉพาะแต่เป็นสิ่งสากลที่แฝงอยู่ในสิ่งเฉพาะ ศิลปะ

ไมใ่ช่การเลียนแบบสิง่ที่สมัผสัได้ ศลิปะไมใ่ช่การเลียนแบบที่เลียนแบบออกมาอีกทอดหนึง่อยา่งความ

เชื่อของเพลโต แตเ่ป็นการเลียนแบบ “ต้นแบบ” หรือ “แก่นสาร” ของสิ่งตา่งๆโดยตรง ศิลปินไม่ได้มอง

สิ่งต่างๆในฐานะที่เป็นเพียงสิ่งๆหนึ่ง แต่พิจารณาในฐานะที่เป็นสิ่งสากลของสิ่งนัน้ ดงันัน้ ศิลปะของ

อริสโตเตลิสามารถเข้าถึงความจริงได้12 

- การเลียนแบบตามทศันะของอริสโตเติลนัน้ อาจกลา่วได้ว่าเป็นแก่นแท้ของงานศิลปะ ไม่ใช่เป็นเพียง

วิถีทางแตเ่ป็นเป้าหมายสดุท้าย การเลียนแบบไม่ใช่การลอกเลียนของจริงเพื่อสร้างสรรค์ของสวยงาม 

แต่การเลียนแบบเป็นวิธีการลอกเลียนของจริงจนมีความคล้ายคลึงกันซึ่งอาจจะเลียนแบบสิ่งที่น่า

เกลียด หรืออาจจะเลียนแบบจนเกินจริงทัง้ทางบวกและทางลบก็ได้ 

  อิมมานเูอล คานท์

(Imanuel Kant) 

1724-1804 

- ความงามในทศันะของเขา เป็นอารมณ์ที่เกิดขึน้จากการสมัผสักนัระหว่างความรู้สึกกบัความเข้าใจ

ของเราที่มีตอ่สิง่นัน้ เราจงึเกิดความพงึพอใจกบัภาวะของธรรมชาตทิัง้หลายเช่น ดอกไม้บาน เสียงนก

ร้อง ฯลฯ ทําให้ผลงานทางทศันศิลป์เกิดขึน้มาก แต่ความงามของธรรมชาติเป็นความงามที่เกิดขึน้

ด้วยตวัเอง ไม่ใช่เพราะศิลปินเป็นคนทํา ดงันัน้ศิลปินที่สร้างผลงานให้คล้ายคลงึกบัธรรมชาติได้มาก

เท่าไหร่ ยอ่มเป็นศลิปินที่มีคณุคา่ เพราะเขาสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สกึและจินตนาการได้ปรากฏ

                                                 
12 จรูญ โกมทุรัตนานนท์, ศิลปะคืออะไร.พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่จํากดั, 2539), 26. 
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ชดัเจนในรูปแบบศลิปกรรม 

2 ศิลปะคือการ
แสดงออก
เกี่ยวกับความ
ศรัทธาเชื่อถือ
ของแต่ละสมัย  

 เซนต์ โธมสั อะไค

วนาส (St.Thomas 

Aquinas) 1225-

1247 

- สิ่งที่เรียกว่าศิลปะนัน้ไม่เพียงแตเ่ป็นผลงานที่เกิดจากจินตนาการของศิลปิน แตค่วรสะท้อนให้เห็นถึง

ศีลธรรมความสง่างามของพระเจ้าเป็นเบือ้งต้น เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถทําให้ตนเองมีจิต

วิญญาณและปัญญาที่เกิดจากความเป็นเหตปุระสานกลมกลืนกนัได้ มนษุย์ก็จะมีความสขุ และนี่คือ

หน้าที่สําคญัของศลิปะ 

 (Art is the 

expression of 

the spirit of the 

age.) 

นักวิชาการไทย
อารี สทุธิพนัธ์ 

(2535) 

 

 

 

 

 

 

- เขาได้ให้ความหมายเกี่ยวกบันิยามนีว้่าความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นความพอใจของ

คนในสงัคมที่จะยอมรับ ดงันัน้ศิลปินซึง่เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมเองก็มีหน้าที่สําคญัที่จะต้องเสนอหรือ

แสดงความเชื่อนัน้ๆให้ปรากฏเป็นรูปทรงตามแบบแผนที่มีมาแต่เดิม  รูปทรงเหล่านีเ้มื่อแสดงความ

เป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมแล้วมกัจะเรียกกนัวา่ศลิปะประจําชาต ิ(Traditional Art ) 

- เขายงัได้กลา่วไว้วา่ คํานิยามของศลิปะที่ว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธานี ้ยงั

มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้กับแบบอย่างของศิลปกรรมที่เหลืออยู่จากอดีต โดยเฉพาะศิลปะที่

เกี่ยวกบัศิลปะประจําชาติ เพราะเปรียบเสมือนแนวทางให้คนยคุหลงัค้นคว้า จําลําดบั ยคุสมยั และ

แบบอยา่งตา่งๆได้สะดวกขึน้ 

เป็นความจริงที่ว่า ศิลปะสมัยโบราณเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เพื่อรักษาแบบอย่างของครู

อาจารย์ไว้ ผู้ เรียนต้องลอกเลียนแบบแผนวิธีการของครูไว้ ใครที่ออกนอกกรอบแบบแผนของครูก็ไม่ได้

รับการยอมรับ การศึกษาในลักษณะนีเ้ท่ากับเป็นการรักษาความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจน
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แบบอย่างของศิลปกรรมโบราณในยคุนัน้ให้เหลือสืบทอดตอ่กนัมา ซึง่สอดคล้องกบัคํานิยามที่อารีได้

กลา่วไว้ 

3 ศิลปะคือการ
แสดงออก 

  

 ศลิปะคือการ

แสดงออกทาง

บคุลกิภาพเดน่ๆ

ของศลิปิน 

(Art is the  

emotional 

expression of 

human 

personality.) 

ยจูีน เวอรอง    

(Eugene Veron) 

1825-1889 

- มีรากฐาน ทางจิตวิทยา และมีความเชื่อตัง้แตส่มยักลางจนถึงสมยัใหม ่

- เป็นศลิปะที่สร้างขึน้ตามความต้องการของผู้อปุการะ โดยถือวา่ศลิปินสามารถสร้างสิง่ที่มองไมเ่ห็นให้

เกิดเป็นรูปทรงขึน้มา 

- ความหมายในแนวนีเ้ป็นการบอกข้อจํากัดของศิลปินที่มีจํานวนจํากัดและเป็นการแสดงออกที่เด่น

ออกมาเพียงไมก่ี่คน 

- เป็นการแสดงออกที่ปรากฏชัดเจน โดยใช้องค์ประกอบศิลป์เป็นตัวกลาง อันได้แก่ เส้น สี การ

เคลื่อนไหว เสียง คํา ภายใต้อารมณ์ความรู้สกึของมนษุย์13 

 ศลิปะคือการ

ถ่ายทอด 

ลีโอ ตอลสตอย 

(Leo Tolstoy)  

- ศิลปะคือกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทําขึน้อย่างรู้ตัวโดยใช้สื่อสัมผัสได้(เส้น สี เสียง คําพูด) เพื่อ

แสดงออกหรือสื่อสารความรู้สกึที่มีอยูภ่ายในตวัเขาไปยงัคนอื่นเพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดความรู้สกึ 

                                                 
13 เอกชยั สนุทรพงศ์ และเสาวนิตย์ แสงวิเชียร, ความงาม : สุนทรียศาสตร์สาํหรับผู้ใฝ่รู้, พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529) , 7. 
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 ความรู้สกึหรือ

แสดงความรู้สกึ

เป็นรูปทรง 

(Art is the 

transformation of 

feeling into form) 

1828-1910 เช่นเดียวกบัตน 

- เป็นการถ่ายทอดสิง่ที่เป็นรูปทรงสามารถสร้างความเป็นอิสระให้ศลิปินหลดุออกจากกฎเกณฑ์เดมิ ถือ

เป็นการสร้างสรรค์ลกัษณะใหม ่

- เขาเชื่อว่าศิลปะที่ดีจะต้องสื่อได้ดีและสามารถทําให้ผู้ชมรู้สึกว่างานศิลปะนัน้กําลงัพูดกับเขาและ

แสดงอารมณ์บางอยา่งให้เขาทราบ 

  เบเนเดดโต โครเช่ 

(Benedetto 

Groce)  

1866-1952 

- ศิลปะคือสหสัญาณ หรือวิปัสสนาปัญญา ซึง่หมายถึงปัญญาที่ถกูกลัน่กรองแล้ว หรือปัญญาที่สะสม

อยูใ่นสมองของมนษุย์ เมื่อเวลาแสดงออกมาก็นํามาใช้ได้ในทนัที ถ้าเป็นปัญญาทางศิลปะหรือความ

ชดัเจนสะสมอยูใ่นสมองจนเป็นสหสัญาณแล้วเมื่อจะแสดงออกในทางศลิปะแล้วก็แสดงออกโดยทนัที

และสําเร็จสมบรูณ์กวา่ผู้ ที่มีความรู้เรื่องศลิปะที่ยงัขาดความชดัเจน14 

- ศลิปะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจลกึซึง้ซึง่บรรยายให้รู้ในวิธีอื่นไมไ่ด้นอกจากสร้างเป็นศลิปะ 

  ดบับลวิ.เอช.พาร์ค

เกอร์ 

(W.H.Parker) 

- ความรู้หรือความคดิที่บงัเกิดขึน้จากสว่นลกึของจิตใจ (Intuitive Knowledge) ซึง่ 

- เป็นความรู้ส่วนบุคคลที่เกิดจากการ จินตนาการ นัน่เอง โดยตวัจินตนาการนัน้จะเป็นตวัสร้างภาพ

ขึน้มาในหวัของเรา ซึง่ตา่งจาก Logical Knowledge ที่เป็นความรู้อนัเกิดจากความเข้าใจ  

- ศลิปะเป็นการระบายความปรารถนาในจิตใจของศลิปินออกมาในรูปแบบของจินตนาการ 

                                                 
14 เรื่องเดียวกนั, 8. 
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 ศลิปะคือการ

แสดงออก(Art as 

Expression) 

อาร์. จี. คอลลงิวดู 

(R.G 

Collingwood) 

1963 

- ศลิปะคือการแสดงออกซึง่ความคดิ จินตนาการ 

4 ศิลปะคือสื่อ
ตดิต่อระหว่าง
กันแบบหนึ่ง 
(Art is 

Communication) 

ลีโอ ตอลสตอย 

Leo Tolstoy 

(1828-1910) 

 

- ศิลปะเป็นวิธีสื่อสารวิธีหนึ่งระหว่างมนษุย์ด้วยกนั  หมายถึงว่าผู้สร้างกบัผู้ดตู่างเข้าใจร่วมกนัได้จาก

ศิลปะที่มองเห็นนัน้ ผู้ ดูรู้ว่าผู้ สร้างกําลังจะอธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องอะไร ในกรณีของการสื่อ

ความหมายร่วมกันนีเ้รียกว่าสัญลักษณ์ แต่ไม่ถือว่าสัญลักษณ์เป็นศิลปะเพราะเป็นการทําตาม

ข้อตกลงของสงัคมร่วมกนั ถือเป็นการจํากดัเสรีภาพของผู้ด ูต่างจากในทางศิลปะนัน้ไม่มีการจํากัด

เสรีภาพของผู้ดเูลย ให้ผู้ด ูดดู้วยความพอใจและสมคัรใจ 

5 ศิลปะคือการ
แสดงออกทาง
ความงาม 
 

เซอร์ เฮอร์เบริต์ 

รีด 

(Sir. Herbert 

Read) 

- คือ ความพยายามที่จะสร้างสรรค์รูปแบบที่พึงพอใจขึน้มา และรูปแบบดงักล่าวจะก่อให้เกิดอารมณ์

ความรู้สึกในความงามแก่ตวัเรา อารมณ์ความรู้สกึทางความงามนัน้จะเป็นที่พึงพอใจได้ ก็ต่อเมื่อ

ประสาทสมัผสัของเรารู้สึกชื่นชมในความมีเอกภาพหรือความกลมกลืนกันของความสมัพันธ์อนัมี

ระเบียบ15 

                                                 
15 วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, ศิลปวิชาการ 2 : ศิลปะคืออะไร. พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพฯ : มลูนิธิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, 2549), 74. 
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1893-1968 - คือการแสดงออกถึงความพงึพอใจของศิลปินให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ตามกระบวนการศิลปะ ศิลปะจึง

เป็นกระบวนการสดุท้ายที่อยูบ่นพืน้ฐานของการรับรู้ การจดัรูปแบบของความพงึพอใจที่มีมาก่อน การ

แสดงออกอาจจะไมต่้องอาศยัการจดัการที่มีรูปแบบก็ได้ แตไ่มบ่งัควรเรียกวา่ศลิปะ16 

- อารมณ์ความรู้สกึเป็นสิง่ผลกัดนัให้เกิดการแสดงออกทางศลิปะ 

6 ศิลปะคือภาษา
ชนิดหนึ่ง(Art is 

Language) 

  

 

 

 

ศลิปะคือภาษา

ชนิดหนึง่(Art is 

Language) 

อาร์. จี. คอลลงิวดู 

(R.G 

Collingwood) 

1963 

- ในทศันคติของคอลลิงวดูคิดว่า ศิลปะทัว่ไปมีลกัษณะอยู่ 2 สิ่งนัน่ คือศิลปะจะต้องแสดงออกได้และ

ศลิปะจะต้องมีจินตนาการ ซึง่เขาคดิวา่ศลิปะมีลกัษณะของการประสานรวมกนัระหวา่งการแสดงออก

และจินตนาการ ดงันัน้เขาจึงถือว่าศิลปะคือภาษาอย่างหนึ่ง เพราะภาษาคือสื่ออย่างหนึ่งที่ใช้การ

แสดงออกถึงความคดิและจินตนาการ 

 ศลิปะคือภาษา

หรือสญัลกัษณ์

อยา่งหนึง่ 

(Art is language  

เนลสนั กดูแมน 

(Nelson 

Goodman) 1968 

- ศิลปะคือภาษาหรือสญัลกัษณ์ระบบหนึ่ง ผู้หญิงในภาพเขียนหนึ่ง “แทน” หรือ “บง่ถึง” ผู้หญิง ไม่ใช่

เพราะมนัคล้ายคลึงผู้หญิงแต่เพราะมนัคือสญัลกัษณ์ตวัหนึ่งในระบบสญัลกัษณ์ภาพซึ่งเราจะต้อง

เรียนรู้และเข้าใจมนั 

- กดูแมน แบง่ศลิปะเป็นสองประเภทคือ อลัโลกราฟฟิก(Allographic) และ ออโต้กราฟฟิก  

                                                 
16 เรื่องเดียวกนั,75. 
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 or symbolic)  (Autographic) ความแตกต่างของศิลปะทัง้สองนีท้ําให้ศิลปะทัง้สองประเภทมีระบบสญัลกัษณ์ที่

ตา่งกนั 

- ศลิปะแบบอลัโลกราฟฟิกได้แก่ วรรณคดี ดนตรี ศลิปะประเภทนีส้ามารถมีหลายชิน้ ซํา้กนัได้  

สว่นศลิปะประเภทออโต้กราฟฟิกนัน้ ได้แก่ ภาพเขียนเป็นศิลปะที่สามารถมีได้หลายชิน้ซํา้กนั แตข่อง

แท้จะมีเพียงชิน้เดียวคือ ต้นฉบบั 

  อี. เอช. กอมบริช 

(E.H. Gombrich) 

1960 

- ศิลปะคือสญัลกัษณ์หรือภาษาอย่างหนึ่ง  เขาคิดว่าถ้าจิตรกรต้องวาดภาพเลียนแบบสิ่งใด มนัไม่ได้

หมายความว่าเขาต้องการเลียนแบบสิ่งนัน้ให้เหมือน ในทางกลบักนัการเลียนแบบของเขาเป็นการใช้ 

“สญัลกัษณ์” ชนิดหนึ่งเพื่อต้องการบอกถึงบางสิ่งจากโลกภายนอก ศิลปินจะไม่ทํางานศิลปะด้วย

สายตามองผา่น แตจ่ะใช้ “คําศพัท์” หรือ “แบบแผนทางภาษา”ของศิลปะอนัพฒันาและเรียนรู้มาเป็น

ระยะเวลายาวนาน 

  นักวิชาการไทย 
อารี สทุธิพนัธ์ 

(2535) 

- มีการอธิบายความหมายถึงสื่อและภาษาว่า “สื่อ” เป็นตวักลางที่สามารถเชื่อมโยงให้ถึงกัน หรือ

สามารถทําการ ตดิตอ่กนัได้  “ภาษา” หมายถึง เสียงหรือสื่อที่สามารถเข้าใจซึง่กนัและกนัได้ เมื่อสรุป

รวมแล้ว ทัง้สื่อและภาษาเป็นพฤติกรรม ที่แสดงออก เพื่อให้มีการติดตอ่ถึงกนั และเมื่อ ตีความหมาย

ของนิยามที่ว่า ศิลปะ เป็นสื่อหรือภาษาได้อย่างไร โดยนําศิลปะไปเปรียบเทียบกบัสื่อที่เป็นภาษาพดู

และภาษาเขียน      ใน “ภาษาพดู”เป็นลกัษณะถ่ายทอดโดยใช้สื่อประเภทเสียง เปลง่ออกมาเป็นคํา 

หรือประโยค เพื่อสื่อความหมายในสิ่งที่ผู้พดูต้องการถ่ายทอดให้ผู้ ฟังได้รับรู้  สว่น“ภาษาเขียน” เป็น
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ลกัษณะการสื่อความหมายโดยอาศยัสระ พยญัชนะ วรรณยกุต์ ฯลฯ เพื่อโยง ให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกนั 

- อารียังได้มีข้อสังเกตกับคําว่า “ศิลปะเป็นภาษา”นัน้ ไม่ใช่ภาษาที่ใช้กันอยู่ เช่น ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ  ฯลฯ หากเป็นภาษาที่มีเส้น สี นํา้หนกั รูปทรง ทิศทาง แสงเงา และมีการประกอบต่าง

จากวิธีผสมตวัเช่นภาษาทัว่ไป 

7 ศิลปะคือรูปทรง 
(Art as Form.) 

คลีฟ เบลล์ (Clive 

Bell) 1851-1964 

- การที่เราจะเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่างานศิลปะนัน้เป็นเรื่องง่าย เนื่องมาจากการที่นําส่วนต่างๆของวสัด ุ

หรือองค์ประกอบตา่งๆมาจดัเรียงกนัได้อยา่งลงตวั ซึง่มนัไมส่ําคญัวา่มนัจะต้องลอกเลียนมาจากอะไร 

หรือพยายามจะสื่ออะไรออกมา ยกตวัอย่างภาพวาดเป็นงานศิลปะเนื่องมาจาก สี รูปทรง และเส้น

สายตา่งๆถกูร้อยเรียงเข้าด้วยกนั ซึง่การจดัเรียงของสิ่งตา่งๆนี่เองที่ Bell เรียกมนัว่า "Form" ของงาน

ศลิปะ  

- สําหรับ Bell แล้ว งานศิลปะนัน้ไม่จําเป็นจะต้อง บ่งบอก ถึงอะไรเลย ซึง่นัน่ก็เป็นข้อได้เปรียบซึง่

สามารถอธิบายได้วา่ ทําไมงาน Modern Abstract ถึงเป็นงานศลิปะ ทัง้ที่งาน Abstract นัน้ก็ไมไ่ด้บง่

บอก (Represent) ถึงอะไรเลย (แม้ว่าผู้ชมหรือแม้กระทั่งตวัศิลปินเองบางครัง้ก็ พยายามหา

ความหมายของตวังาน) 

- สงัเกตได้ว่าที่ Bell กลา่วถึงนัน้  หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ แตถ่ึงกระนัน้ นกัปรัชญาทัง้หลายตา่ง

เชื่อว่า มมุมองของ Bell สามารถประยกุต์ใช้ได้กบังานศิลปะแขนงอื่นเช่นกนั อย่างเช่น ดนตรี ซึง่ไม่

สามารถมองเห็นได้ 
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- Bell มีความคิดที่ว่า Form และการจดัวางองค์ประกอบตา่งๆของชิน้งาน นัน่คือการที่ทําให้ชิน้งาน

นัน้ๆเรียกว่า ศิลปะ แตน่ัน่ไม่ได้หมายความว่า การจดัเรียงแบบสุม่ๆหรือมัว่ๆจะเรียกว่างานศิลปะไป

ซะหมด แต ่Bell กลา่วไว้น่าสนใจวา่ สว่นตา่งๆของชิน้งานนัน้ต้องถกูจดัเรียงออกมาซึง่ทําให้ "อารมณ์

ของเรานัน้สัน่ไหวได้" (Stir our aesthetic emotions) 

8 ศิลปะคือสิ่งที่ 
“โลกศิลปะ” 
กาํหนดให้เป็น  
(Art is what the 

Artworld says it 

is.) 

จอร์จ ดคิกี ้

(George Dickie) 

1974 

- งานศลิปะคือสิง่ที่สร้างขึน้เพื่อนําเสนอตอ่โลกศลิปะสาธารณะ (Art world Public) 

- โลกศิลปะสาธารณะ คือกลุม่บคุคล ผู้ซึง่ตระเตรียมและมีความเข้าใจในการวดัระดบัของงานศิลปะที่

ถกูนําเสนอตอ่ตน 

- โลกศลิปะคือความเป็นทัง้หมด (Totality) ของ   Art world Systems 

- ระบบของโลกศลิปะ คือแนวทางและรูปแบบในการนําเสนอผลงานของศลิปินออกสูส่าธารณชน   

- มีข้อสงัเกตอย่างหนึ่งว่าแนวความคิดแบบนีน้ัน้ทําให้ ทกุสิ่ง สามารถเป็นงานศิลปะได้ งาน "ศิลปะ" 

ของ Marcel Duchamp เป็นตวัอย่างที่ดีซึง่นําเสนอ วตัถ ุทัว่ๆไปมาทําเป็นงานศิลปะ และถกูเรียกว่า

งานศลิปะเมื่อโลกศลิปะยอมรับมนั 

9 ศิลปะคือ ความ
ชาํนาญในการ
ลาํดบั
ประสบการณ์
และถ่ายทอด

นักวิชาการไทย 
อารี สทุธิพนัธ์ 

(2535) 

- เป็นการมุ่งสู่การกระทําของศิลปินและความสามารถในกระบวนการลําดบังานนัน้ๆ ศิลปินแต่ละคน

ยอ่มมีวิธีการทํางานของแตล่ะคนตามลําดบัขัน้เฉพาะตวั  ตามประสบการณ์ที่ได้รับและฝึกฝนมา 

- ผู้ ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปิน มกัเป็นผู้ ชํานาญในการถ่ายทอดจินตนาการและประสบการณ์ของตน

ให้เป็นรูปทรงได้ ศิลปินอาจสร้างจินตนาการของโลกใหม่ หรืออาจสร้างจินตนาการจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
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ตามจนิตนาการ
ให้เป็นวัตถุที่มี
สุนทรียภาพ 
(Art is the skillful 

,imaginative 

interpretation 

and ordering of 

experience in an 

esthetic object) 

เช่น จินตนาการของสตัว์ในหิมพานต์  จินตนาการของมนษุย์ในอีก 100 ปีข้างหน้า แรงดลใจที่สร้าง

จินตนาการนีส้่วนใหญ่ได้รับมาจากประสบการณ์ตามธรรมชาติที่เห็นรอบๆตวันัน่เอง ดงันัน้ผลของ

จินตนาการจงึเรียกวา่เป็นศลิปะ 

10 ศิลปะคือ
เครื่องมือที่จะ
ช่วยให้มนุษย์
หยั่งเหน็
ธรรมชาตขิอง
มโนคต ิ

จอร์จ ฟีดริก 

วิลเฮล์ม เฮเกล  

(George 

Friedrich 

Wilhelm Hegel)  

1770-1831 

- เขาคดิวา่ศลิปะไมม่ีลกัษณะทางกายภาพที่แน่นอน  แตส่ามารถเกิดเผยให้เห็นมโนคติ ดงันัน้ศิลปะจึง

มีหน้าที่เปิดเผยความจริงโดยอาศยัความรู้สกึแบบอารมณ์ศลิป์ และพยายามให้เกิดรูปแบบออกมาได้

ใกล้เคียงกบัมโนคตมิากที่สดุ 

 

  แจค คามินสกี 

(Jack Kaminsky) 

- เขาได้วิเคราะห์ ศิลปะในทศันะของเฮเกลว่ามีความสําคญัในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนษุย์หยัง่

เห็นธรรมชาติของมโนคติ เป็นความรู้ในเชิงปฏิบตัิและทฤษฎีทางศิลปะของเฮเกลมีส่วนสมัพนัธ์กับ
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1970 ทฤษฎีทางอภิปรัชญา ซึง่เป็นสว่นที่มีความตา่งกบัแนวคดิของคานท์ที่ยกยอ่งศลิปะแตย่กยอ่งเพียงแค่

เป็นความรู้ธรรมดาที่น่าสนใจเท่านัน้ ไมม่ีบทบาทตอ่วิถีชีวิตมนษุย์  

- คามินสกียังกล่าวถึงความคิดของเฮเกลว่า ศิลปะคือความพยายามของมนุษย์ที่จะค้นคว้าหา

ความสําเร็จในความล้มเหลว ศิลปะเป็นเครื่องมือหยัง่เห็นถึงสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของการเป็นมนษุย์  

นอกจากนีศ้ิลปะเป็นเรื่องความรู้ที่เฮเกลคิดว่าน่าจะขึน้อยู่กบัเทคนิคและเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์  

ศิลปะจึงต้องพฒันาและต้องสามารถหยัง่เห็นเข้าไปในความคิดที่มีการพฒันานี ้ความเจริญเติบโต

ของศิลปะจึงขึน้อยู่กับความพอใจของสงัคมมากกว่าที่จะมาจากภาพแทนของความคิดเพียงอย่าง

เดียว  ศิลปะแต่ละชิน้ในตวัของมนัเองจึงมีกระบวนการของความก้าวหน้า มีแบบของศิลปะที่เป็น

อิสระ และมีความเป็นจริงแบบวตัถวุิสยั  
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาสามารถอธิบายได้ โดยแยกตามหวัข้อ ตอ่ไปนี ้

1. สัดส่วนนักศึกษากับความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะ (ตารางท่ี 3 หน้า 53) 

จากการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะของตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ

จํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัส่วนความเข้าใจความหมายของศิลปะซึง่แบ่งเป็น 3 

ระดบั สามารถแจกแจงได้ว่า คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจความหมายของศิลปะใน

ระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (คณะจิตรกรรมฯ) รองลงมา

คือ คณะมณัฑนศลิป์ คณะโบราณคดี (คณะโบราณฯ) คณะดริุยางคศาสตร์ (คณะดริุยางค์ฯ) และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คณะสถาปัตย์ฯ) ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจความหมายศิลปะในระดับน้อย สูงท่ีสุดคือ 

คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือคณะโบราณฯ คณะมณัฑนศลิป์ คณะจิตรกรรมฯ และคณะดริุยางค์ฯ

ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เข้าใจความหมายของศิลปะสงูท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ 

รองลงมาคือ คณะมณัฑนศลิป์ สว่นคณะอ่ืนๆอีก 3 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

สดัสว่นนกัศกึษากบัความเข้าใจความหมายของศิลปะในระดบัตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตาม

ภาควิชา แสดงในตารางท่ี 3 

 

2. สัดส่วนนักศึกษากับความเข้าใจความหมายทางสุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 4 หน้า 54) 

จากการศกึษาความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์จากตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะจํานวน 108 คน

ด้วยแบบสอบถามพบวา่ สดัสว่นความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์แบง่เป็น 3 ระดบั สามารถแจกแจง

ได้เป็น คณะท่ีมีสดัส่วนนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานสูงท่ีสุดคือ 

คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ คณะสถาปัตยฯ คณะดุริยางค์ฯ และคณะ

มณัฑนศลิป์ตามลําดบั 
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คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์น้อย สูงท่ีสุดคือ คณะ 

สถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ คณะโบราณฯ และคณะดุริยางค์ฯ

ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีไม่มีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์สงูท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ 

รองลงมาคือ คณะมณัฑนศลิป์ คณะโบราณฯ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะจิตรกรรมฯตามลําดบั 

สดัส่วนนักศึกษากับความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ในระดบัต่างๆแต่ละคณะ แยกตาม

ภาควิชา แสดงในตารางท่ี 4 

 

3. สัดส่วนนักศึกษากับความรู้ความเข้าใจประวัตศิาสตร์ปรัชญากรีก (ตารางท่ี 5 หน้า 55) 

จากการศกึษาความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญากรีกของอย่างนกัศกึษาศิลปะ

จํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบวา่ สดัสว่นความรู้ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญากรีก

ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ของปรัชญากรีกในระดบัพืน้ฐานสูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะ

โบราณฯ คณะมณัฑนศิลป์ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั ส่วนคณะสถาปัตย์ฯ ไม่มีสดัส่วน

นกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญากรีกน้อย สูง

ท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะโบราณฯ คณะมณัฑนศิลป์ตามลําดบั 

สว่นคณะสถาปัตย์ฯ ไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญากรีกสงูท่ีสดุ

คือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือคณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางค์ฯ คณะโบราณฯ และคณะ

จิตรกรรมฯ ตามลําดบั 

สดัส่วนนกัศึกษากับความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัญกรีกในระดบัต่างๆแต่ละ

คณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 5 

 

4. สัดส่วนนักศึกษากับความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ปรัชญาสมัยกลาง (ตารางท่ี 6 

หน้า 56)  

จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของปรัชญาสมัยกลางของตัวอย่าง

นกัศึกษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัส่วนความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของ
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ปรัชญาสมยักลางซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น สดัส่วนนักศึกษาท่ีมีความรู้

ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยักลางในระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ ส่วน

คณะอ่ืนๆอีก 4 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยักลางน้อย 

สงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 3 คณะไม่มีสดัส่วน

นกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีไมมี่ความรู้ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญาสมยักลางสงู

ท่ีสดุคือ คณะมณัฑนศิลป์และคณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะจิตรกรรมฯ และ

คณะโบราณฯ ตามลําดบั 

สดัสว่นนกัศกึษากบัความรู้ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญาสมยักลางในระดบัตา่งๆ

แตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 6 

 

5. สัดส่วนนักศึกษากับความรู้ความเข้าใจประวัตศิาสตร์ปรัชญาสมัยใหม่ (ตารางท่ี 7 หน้า 

57)  

จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของปรัชญาสมัยใหม่ของตัวอย่าง

นกัศกึษาศลิปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัสว่นความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์

ของปรัชญาสมยัใหม่ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจประวตัศิาสตร์ของปรัชญาสมยัใหม่ในระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ 

รองลงมาคือ คณะโบราณฯ และคณะมัณฑนศิลป์ตามลําดับ ส่วนคณะอ่ืนๆ อีก 2 คณะไม่มี

สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยัใหม่น้อย 

สงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะมณัฑนศิลป์ตามลําดบั ส่วน

คณะอ่ืนๆ อีก 2 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยัใหม่สงู

ท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ คณะมณัฑนศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะ

จิตรกรรมฯ ตามลําดบั 

สดัส่วนนกัศกึษากบัความรู้ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยัใหม่ในระดบัต่างๆ

แตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 7 
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6. สัดส่วนนักศึกษากับการรู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 
นักวิชาการ และนักปรัชญาของไทย (ตารางท่ี 8 หน้า 58)  

จากการศกึษาการรู้จกัและเข้าใจแนวคดิปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการและนกั

ปรัชญาของไทยของตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัสว่นการ

รู้จกัและเข้าใจแนวคดิปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการและนกัปรัชญาของไทยซึง่แบง่เป็น 

3 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีรู้จกัและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนกั

สนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการและนกัปรัชญาของไทยในระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ 

รองลงมาคือ คณะโบราณฯ และคณะมณัฑนศลิป์ตามลําดบั สว่นคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไมมี่สดัสว่น

นกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ี รู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 

นกัวิชาการและนกัปรัชญาของไทยน้อย สงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ 

คณะมณัฑนศิลป์ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั ส่วนคณะดุริยางค์ฯ ไม่มีสดัส่วนนักศึกษาท่ี

เข้าใจในระดบันี ้

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีไม่รู้จักและไม่เข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 

นกัวิชาการและนกัปรัชญาของไทยสงูท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะ

มณัฑนศลิป์ คณะโบราณฯ และคณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั 

สดัส่วนนกัศกึษากบัการรู้จกัและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการ

และนกัปรัชญาของไทยในระดบัตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 8 

 
7. สัดส่วนนักศึกษากับการรู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 
นักวิชาการและนักปรัชญาของตะวันออก (ตารางท่ี 9 หน้า 59)  

จากการศกึษาการรู้จกัและเข้าใจแนวคดิปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการและนกั

ปรัชญาของตะวันออกของตัวอย่างนักศึกษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า 

สดัส่วนการรู้จกัและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการและนกัปรัชญาของ

ตะวนัออกซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีรู้จกัและ

เข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ นักวิชาการและนักปรัชญาของตะวันออกใน

ระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ และคณะมณัฑนศิลป์

ตามลําดบั สว่นคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบันี ้
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คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ี รู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 

นักวิชาการและนักปรัชญาของตะวันออกน้อย สูงท่ีสุดคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะ

มณัฑนศลิป์ คณะโบราณฯ คณะจิตรกรรมฯ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีไม่รู้จักและไม่เข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 

นักวิชาการและนักปรัชญาของตะวันออกสูงท่ีสุดคือ คณะดุริยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะ

มณัฑนศลิป์ คณะสถาปัตย์ฯ คณะโบราณฯ และคณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั 

สดัส่วนนกัศกึษากบัการรู้จกัและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการ

และนกัปรัชญาของตะวนัออกในระดบัตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 9 

 
8. สัดส่วนนักศึกษากับการให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ 
(ตารางท่ี 10 หน้า 60) 

จากการศกึษาการให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ของตวัอย่าง

นกัศกึษาศลิปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบวา่ สดัสว่นการให้ความสนใจในการเรียนการ

สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษา

ท่ีให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัมากท่ีสุด สงูท่ีสุดคือ คณะ

โบราณฯ รองลงมาคือ คณะดุริยางค์ฯ คณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ และคณะสถาปัตย์ฯ 

ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ใน

ระดบัมาก สงูท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะดริุยางค์ฯ คณะจิตรกรรมฯ 

และคณะมณัฑนศลิป์ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ใน

ระดับปานกลาง สูงท่ีสุดคือ คณะมัณฑนศิลป์ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะดุริยางค์ฯ 

คณะสถาปัตย์ฯ และคณะโบราณฯ ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ใน

ระดับน้อย สูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะดุริยางค์ฯ 

ตามลําดบั สว่นคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีให้ความสนใจในระดบันี ้  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ใน

ระดบัน้อยท่ีสุด สูงท่ีสุดคือ คณะดุริยางค์ฯ ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 4 คณะไม่มีสดัส่วนนักศึกษาท่ีให้

ความสนใจในระดบันี ้
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สดัส่วนนักศึกษาท่ีให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ในระดับ

ตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 10 

 

9. สัดส่วนนักศึกษากับความพึงพอใจในตัวผู้สอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 11 

หน้า 61) 

จากการศึกษาความพึงพอใจในตวัผู้ สอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ของตวัอย่างนักศึกษา

ศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัส่วนความพึงพอใจในตวัผู้ สอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความ

พงึพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัมากท่ีสดุสงูท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ รองลงมา

คือ คณะมณัฑนศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะโบราณฯ ตามลําดบั ส่วนคณะจิตรกรรมฯ ไม่มี

สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความพงึพอใจในตวัผู้สอนในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบั

มาก สูงท่ีสุดคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะดุริยางค์ฯ คณะมณัฑนศิลป์ คณะโบราณฯ 

และคณะจิตรกรรมฯตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบั

ปานกลางสูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะมัณฑนศิลป์ คณะ

โบราณฯ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบั

น้อย สูงท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ และคณะมณัฑนศิลป์ตามลําดบั 

สว่นคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไมมี่สดัสว่นความพงึพอใจในตวัผู้สอนในระดบันี ้ 

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบั

น้อยท่ีสุด สูงท่ีสุดคือ คณะโบราณฯ ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 4คณะไม่มีสัดส่วนความพึงพอใจในตัว

ผู้สอนในระดบันี ้ 

สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความพงึพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัตา่งๆแตล่ะ

คณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 11 
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10. สัดส่วนนักศึกษากับความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง
สุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 12 หน้า 62) 

จากการศึกษาความพึงพอใจในในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์

ของตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัส่วนความพึงพอใจใน

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบัสามารถแจกแจงได้

เป็น คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ในระดบัมากท่ีสุดสูงท่ีสุดคือ คณะโบราณฯ รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ และ

คณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั สว่นนกัศกึษาอ่ืนๆอีก 2 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความพงึพอใจใน

บรรยากาศการเรียนการสอนในระดบันี ้

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สุนทรียศาสตร์ในระดบัมากสูงท่ีสุดคือ นักศึกษาคณะดุริยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ 

คณะมณัฑนศิลป์ และคณะโบราณฯ ตามลําดบั ส่วนคณะจิตรกรรมฯ ไม่มีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมี

ความพงึพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนในระดบันี ้

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ในระดบัปานกลางสงูท่ีสดุคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ คณะ

ดริุยางค์ฯ คณะมณัฑนศลิป์ และคณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สุนทรียศาสตร์ในระดบัน้อย สูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะมัณฑนศิลป์ คณะ

โบราณฯ คณะดริุยางค์ฯ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สุนทรียศาสตร์ในระดบัน้อยท่ีสุด สูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะมัณฑนศิลป์ 

คณะสถาปัตย์ฯ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั สว่นคณะโบราณฯไม่มีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความ

พงึพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนในระดบันี ้

สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความพงึพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์

ในระดบัตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 12 
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11. สัดส่วนนักศึกษากับความพึงพอใจในหลักสูตรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชา
ทางสุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 13 หน้า 63) 

จากการศึกษาความพึงพอใจในหลักสูตรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ของตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัสว่นความ

พึงพอใจในหลักสูตรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หา

ในการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ในระดับมากท่ีสุดสูงท่ีสุดคือ คณะมัณฑนศิลป์ 

รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ คณะโบราณฯ และคณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั ส่วนคณะสถาปัตย์ฯ 

ไม่มีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลักสูตรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอน

วิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัมาก สงูท่ีสดุคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ คณะ

โบราณฯ คณะมณัฑนศลิป์ คณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอน

วิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัปานกลางสงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ 

คณะดริุยางค์ฯ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะมณัฑนศลิป์ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอน

วิชาทางสุนทรียศาสตร์ในระดับน้อย สูงท่ีสุดคือ นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะ

มณัฑนศลิป์ และคณะดริุยางค์ฯตามลําดบั สว่นคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไม่มีสดัสว่นความพงึพอใจใน

หลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอน

วิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัน้อยท่ีสดุ สงูท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ 

และคณะมณัฑนศิลป์ตามลําดบั ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไม่มีสดัส่วนความพึงพอใจในหลกัสตูร

และเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ในระดบันี ้

สดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ในระดบัตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 13 
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12. สัดส่วนนักศึกษากับการให้ความสําคัญทางสุนทรียศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน (ตารางท่ี 

14 หน้า 64) 

จากการศึกษาการให้ความสําคัญทางสุนทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวันของตัวอย่าง

นักศึกษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สัดส่วนการให้ความสําคัญทาง

สนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัส่วน

นกัศึกษาท่ีให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบัมากท่ีสดุสงูท่ีสดุคือ คณะ

โบราณฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะดุริยางค์ฯ คณะจิตรกรรมฯ และคณะมณัฑนศิลป์

ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบั

มาก สูงท่ีสุดคือ นักศึกษาคณะโบราณฯ รองลงมาคือ คณะดุริยางค์ฯ คณะจิตรกรรมฯ คณะ

มณัฑนศลิป์ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบั

ปานกลาง สูงท่ีสุดคือ คณะมัณฑนศิลป์ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะสถาปัตย์ฯ คณะ

ดริุยางค์ฯ และคณะโบราณฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบั

น้อย สูงท่ีสุดคือ คณะดุริยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะ

มัณฑนศิลป์ตามลําดับ ส่วนคณะโบราณฯ ไม่มีสัดส่วนนักศึกษาท่ีให้ความสําคัญทาง

สนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบั

น้อยท่ีสุด สูงท่ีสุดคือ คณะสถาปัตย์ฯ ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 4 คณะไม่มีสดัส่วนนักศึกษาท่ีให้

ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบันี ้

สดัสว่นนกัศกึษาท่ีให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบัตา่งๆแตล่ะ

คณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 14 

 
13. สัดส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่ง
(ตารางท่ี 15 หน้า 65) 

จากการศึกษาความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งของตวัอย่าง

นกัศกึษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ 
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การออกแบบตกแตง่ ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ระดบั สามารถแจกแจงได้ว่า คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบั

ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งในระดบัไม่เคยไป สูงท่ีสุดคือ คณะ     

ดุริยางคศาสตร์ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ คณะสถาปัตย์ฯ คณะมัณฑนศิลป์  และคณะ

จิตรกรรมฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่ง

ในระดบัน้อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะ

ดริุยางค์ฯ คณะโบราณฯ และคณะมณัฑนศลิป์ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่ง

ในระดบั เดือนละ 1 ครัง้ สงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ คณะ  

โบราณฯ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั สว่นคณะดริุยางค์ฯ ไม่มีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีใน

การเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่ง

ในระดบั มากกว่า 1 ครัง้ ต่อ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะมณัฑนศิลป์ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ 

และคณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั สว่นคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไม่มีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการ

เย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

สดัส่วนนกัศึกษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งในระดบั

ตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 15 

 

14. สัดส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรม (ตารางท่ี 16 

หน้า 66) 

จากการศกึษาความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมของตวัอย่างนกัศกึษา

ศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

สถาปัตยกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับสามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสัดส่วนนักศึกษากับ

ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมในระดบัไม่เคยไป สงูท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ 

รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ คณะมณัฑนศลิป์ คณะจิตรกรรมฯ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมแต่งใน

ระดบัน้อยกว่า 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะ
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มณัฑนศลิป์ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั สว่นคณะโบราณฯ ไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีใน

การเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมในระดบั 

เดือนละ 1 ครัง้ สงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะมณัฑนศิลป์

ตามลําดับ ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะ ไม่มีสดัส่วนนักศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงาน

นิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมในระดบั 

มากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ สว่นคณะอ่ืนๆ

อีก 3 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

สดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมในระดบัตา่งๆแต่

ละคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 16 

 

15. สัดส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรี (ตารางท่ี 17 

หน้า 67) 

จากการศกึษาความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรีของตวัอย่างนกัศกึษา

ศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัส่วนความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

ทางด้านดนตรีซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดบัสามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษากับ

ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรีในระดบัไม่เคยไป สงูท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ 

รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ และคณะจิตรกรรมฯ ตามลําดบั ส่วนคณะ

ดริุยางค์ฯ ไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรีแต่งใน

ระดบัน้อยกว่า 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมฯ คณะ

มณัฑนศลิป์ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั สว่นคณะโบราณฯ ไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีใน

การเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรีในระดบั

เดือนละ 1 ครัง้ สงูท่ีสดุคือ นกัศกึษาคณะสถาปัตย์ฯ รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ คณะจิตรกรรมฯ 

และคณะมณัฑนศิลป์ตามลําดบั สว่นคณะโบราณฯ ไม่มีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียม

ชมงานนิทรรศการในระดบันี ้
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คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรีในระดบั

มากกว่า 1 ครัง้ ต่อ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ ส่วนคณะ

อ่ืนๆอีก 3 คณะไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

สดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรีในระดบัตา่งๆแต่

ละคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 17 
 
16. สัดส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดี (ตาราง

ท่ี 18 หน้า 68) 

จากการศึกษาความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดีของตัวอย่าง

นกัศึกษาศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัส่วนความถ่ีในการเย่ียมชมงาน

นิทรรศการทางด้านโบราณคดีซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดบั สมารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัส่วน

นกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดีในระดบัไมเ่คยไป สงูท่ีสดุคือ 

คณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะมณัฑนศิลป์ และคณะจิตรกรรมฯตามลําดบั 

สว่นคณะโบราณฯ ไมมี่สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดแีตง่

ในระดบัน้อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ คณะส

ถาปัตย์ฯ คณะมณัฑนศลิป์ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั  

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดีใน

ระดบัเดือนละ 1 ครัง้ สงูท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะโบราณฯ คณะมณัฑนศิลป์ 

และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั สว่นคณะดริุยางค์ฯ ไม่มีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียม

ชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดีใน

ระดบัมากกว่า 1 ครัง้ ต่อ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ โบราณคดี รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ และคณะ

จิตรกรรมฯ ส่วนคณะอ่ืนๆอีก 2 คณะไม่มีสัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงาน

นิทรรศการในระดบันี ้

สดัส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านโบราณคดีในระดบั

ตา่งๆแตล่ะคณะ แยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 18 
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17. สัดส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการทางศิลปะ (ตารางท่ี 19 หน้า 

69) 

จากการศึกษาความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางศิลปะของตัวอย่างนักศึกษา

ศิลปะจํานวน 108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า สดัสว่นความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทาง

ศลิปะซึง่แบง่ออกเป็น 4 ระดบั สามารถแจกแจงได้เป็น คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการ

เย่ียมชมงานนิทรรศการทางศลิปะในระดบัไมเ่คยไป สงูท่ีสดุคือ คณะดริุยางค์ฯ รองลงมาคือ คณะ

โบราณฯ คณะมณัฑนศิลป์ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั ส่วนคณะจิตรกรรมฯ ไม่มีสดัส่วน

นกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัสว่นนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางศลิปะในระดบัน้อย

กว่า 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือนสงูท่ีสดุคือ คณะมณัฑนศิลป์ รองลงมาคือ คณะดริุยางค์ฯ คณะ สถาปัตย์ฯ 

และคณะโบราณฯ ตามลําดบั สว่นคณะจิตรกรรมฯ ไม่มีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเย่ียม

ชมงานนิทรรศการในระดบันี ้

คณะท่ีมีสดัส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางศิลปะในระดบั

เดือนละ 1 ครัง้ สงูท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ รองลงมาคือ คณะสถาปัตย์ฯ คณะจิตรกรรมฯ คณะ

มณัฑนศลิป์ และคณะดริุยางค์ฯ ตามลําดบั 

คณะท่ีมีสดัส่วนนักศึกษากับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางศิลปะในระดบั

มากกว่า 1 ครัง้ ต่อ 1 เดือนสูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะมณัฑนศิลป์ คณะส

ถาปัตย์ฯ โบราณคดี และคณะดริุยางค์ฯ 

สดัส่วนนกัศกึษากบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางศิลปะในระดบัต่างๆแต่ละ

คณะแยกตามภาควิชา แสดงในตารางท่ี 19 

 

18. คะแนนความเข้าใจศิลปะของนักศึกษาจาก 5 คณะวิชา (ภาพท่ี 1 หน้า 70) 

จากการศกึษาคะแนนความเข้าใจศลิปะของตวัอยา่งนกัศกึษาจํานวน 108 คนพบว่าคณะ 

คณะจิตรกรรมฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจศิลปะท่ี 2.94 คะแนน คณะ สถาปัตย์ฯ มีค่าเฉล่ีย

คะแนนความเข้าใจศิลปะท่ี 2.18 คะแนน คณะโบราณฯ มีค่าเฉล่ียคะแนนความเข้าใจศิลปะท่ี 

2.27 คะแนน คณะมณัฑนศิลป์มีค่าเฉล่ียคะแนนความเข้าใจศิลปะท่ี 2.14 คะแนนและคณะ

ดริุยางค์ฯ มีคา่เฉลี่ยคะแนนความเข้าใจศลิปะท่ี 1.62 คะแนน 
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นอกจากนีพ้บว่า คะแนนความเข้าใจศิลปะของนกัศกึษาจาก 5 คณะมีความแตกต่างกนั 

โดยคะแนนความเข้าใจศิลปะของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ต่างจากคณะมัณฑนศิลป์ และ

ดริุยางค์ฯ แตค่ะแนนของนกัศกึษาคณะสถาปัตย์ฯ และคณะโบราณฯ ไมต่า่งจากคณะจิตรกรรมฯ 

 

19. นักศึกษาศิลปะกับจาํนวนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ที่เรียน แยกตามคณะวิชา (ภาพท่ี 2 

หน้า 71) 

จากการศกึษาจํานวนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ท่ีเรียน ของตวัอย่างนกัศึกษาศิลปะจํานวน 

108 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า 100% ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เรียนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ 3 วิชา สว่นคณะสถาปัตย์ฯ มี 88% ของนกัศกึษาเรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 1 

วิชาอีก 12% เรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 2 วิชา 100% ของนกัศกึษาคณะโบราณฯ เรียนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ 1 วิชา คณะมณัฑนศิลป์ 79% เรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 1 วิชา อีก 14% และ 

7% เรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 2 และ 3 วิชาตามลําดบั 95% ของนกัศกึษาคณะดริุยางค์ฯ เรียน

วิชาทางสนุทรียศาสตร์ 1 วิชา อีก 5% เรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 2 วิชา 

จากการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบว่า สมการมีความชัน

เท่ากบั 0.4 (P value < 0.05) คา่ R2 (คา่สมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ) เท่ากบั 0.11 ซึง่อธิบายได้

ว่า ผลของคะแนนความเข้าใจทางศิลปะเป็นผลหรืออิทธิพลจากจํานวนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ท่ี

เรียน 11%สว่นท่ีเหลืออีก 89% เป็นผลจากตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 3 จํานวนตวัอยา่งนกัศกึษาศลิปะ (n) กบัความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะ 

แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

ระดบัความเข้าใจ 

ไมเ่ข้าใจ เข้าใจน้อย เข้าใจระดบัพืน้ฐาน 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 0 0.00 3 50.00 3 50.00 

ประติมากรรม 0 0.00 0 0.00 3 100.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

ศิลปไทย 0 0.00 1 33.33 2 66.67 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 

รวม 0 0.00 7 43.75 9 56.25 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 4 100.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00 7 53.85 6 46.15 

รวม 0 0.00 11 64.71 6 35.29 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 0 0.00 6 54.55 5 45.45 

รวม 0 0.00 6 54.55 5 45.45 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 0 0.00 4 44.44 5 55.56 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 1 12.50 3 37.50 4 50.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 0 0.00 2 33.33 4 66.67 

ประยกุตศิลปศกึษา 0 0.00 5 55.56 4 44.44 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 0 0.00 3 60.00 2 40.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 3 50.00 3 50.00 

รวม 1 2.33 20 46.51 22 51.16 

ดริุยางคศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 1 14.29 3 42.86 3 42.86 

ดนตรีแจ๊ส 0 0.00 3 42.86 4 57.14 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 2 28.57 3 42.86 2 28.57 

รวม 3 14.29 9 42.86 9 42.86 

รวม 5 คณะ 4 3.70 53 40.07 51 47.22 
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ตารางที่ 4 จํานวนตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะ (n) กบัความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ แยกตาม

คณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

 ระดบัความเข้าใจ 

ไมเ่ข้าใจ เข้าใจน้อย เข้าใจระดบัพืน้ฐาน 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 0 0.00 4 66.67 2 33.33 

ประติมากรรม 0 0.00 0 0.00 3 100.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

ศิลปไทย 1 33.33 0 0.00 2 66.67 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

รวม 1 6.25 8 50.00 7 43.75 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 4 100.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 38.46 6 46.15 2 15.38 

รวม 5 29.41 10 58.82 2 11.76 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 4 36.36 5 45.45 2 18.18 

รวม 4 36.36 5 45.45 2 18.18 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 3 33.33 6 66.67 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 6 75.00 1 12.50 1 12.50 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 1 16.67 4 66.67 1 16.67 

ประยกุตศิลปศกึษา 3 33.33 6 66.67 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 3 60.00 2 40.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 1 16.67 5 83.33 0 0.00 

รวม 17 39.53 24 55.81 2 4.65 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 4 57.14 3 42.86 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 6 85.71 0 0.00 1 14.29 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 5 71.43 2 28.57 0 0.00 

รวม 15 71.43 5 23.81 1 4.76 

รวม 5 คณะ 42 38.89 52 48.15 14 12.96 
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ตารางที่ 5  จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของ

ปรัชญากรีก แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

  ระดบัความเข้าใจ 

ไมเ่ข้าใจ เข้าใจน้อย เข้าใจระดบัพืน้ฐาน 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 2 33.33 2 33.33 2 33.33 

ประติมากรรม 0 0.00 1 33.33 2 66.67 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

ศิลปไทย 1 33.33 2 66.67 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

รวม 3 18.75 7 43.75 6 37.50 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 17 100.00 0 0.00 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 4 36.36 4 36.36 3 27.27 

รวม 4 36.36 4 36.36 3 27.27 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 8 88.89 1 11.11 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 7 87.50 1 12.50 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 1 11.11 5 55.56 3 33.33 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 4 80.00 1 20.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 5 83.33 1 16.67 0 0.00 

รวม 31 72.09 9 20.93 3 6.98 

ดริุยางคศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 0 0.00 6 85.71 1 14.29 

ดนตรีแจ๊ส 5 71.43 2 28.57 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 5 71.43 2 28.57 0 0.00 

รวม 10 47.62 10 47.62 1 4.76 

รวม 5 คณะ 65 60.19 30 27.78 13 12.04 
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ตารางที่ 6 จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) กับความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของ

ปรัชญายคุกลาง แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

  ระดบัความเข้าใจ 

ไมเ่ข้าใจ เข้าใจน้อย 

เข้าใจ

ระดบัพืน้ฐาน 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

ประติมากรรม 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปไทย 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 

รวม 15 93.75 1 6.25 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 3 75.00 1 25.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 16 94.12 1 5.88 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 10 90.91 0 0.00 1 9.09 

รวม 10 90.91 0 0.00 1 9.09 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 8 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 5 100.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 43 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 21 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 คณะ 105 97.22 2 1.85 1 0.93 
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ตารางที่ 7 จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของ

ปรัชญายคุใหม ่แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

  ระดบัความเข้าใจ 

ไมเ่ข้าใจ เข้าใจน้อย เข้าใจระดบัพืน้ฐาน 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

ประติมากรรม 2 66.67 0 0.00 1 33.33 

ภาพพิมพ์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 

ศิลปไทย 2 66.67 1 33.33 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 

รวม 12 75.00 2 12.50 2 12.50 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 2 50.00 2 50.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 15 88.24 2 11.76 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 10 90.91 0 0.00 1 9.09 

รวม 10 90.91 0 0.00 1 9.09 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 8 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 5 83.33 0 0.00 1 16.67 

ประยกุตศิลปศกึษา 6 66.67 1 11.11 2 22.22 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 5 100.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 39 90.70 1 2.33 3 6.98 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 21 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 คณะ 97 89.81 5 4.63 6 5.56 
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ตารางที่ 8 จํานวนตัวอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) ท่ีรู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนัก

สนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการ และนกัปรัชญาของไทย แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 
ไมรู้่จกั รู้จกัช่ือ รู้จกัช่ือและปรัชญา 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 2 33.33 3 50.00 1 16.67 

ประติมากรรม 2 66.67 0 0.00 1 33.33 

ภาพพิมพ์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 

ศิลปไทย 1 33.33 1 33.33 1 33.33 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 

รวม 6 37.50 6 37.50 4 25.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 3 75.00 1 25.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 16 94.12 1 5.88 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 7 63.64 2 18.18 2 18.18 

รวม 7 63.64 2 18.18 2 18.18 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 8 100.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 5 83.33 1 16.67 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 5 55.56 2 22.22 2 22.22 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 3 60.00 0 0.00 2 40.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 2 33.33 2 33.33 2 33.33 

รวม 32 74.42 5 11.63 6 13.95 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 21 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 คณะ 82 75.93 14 12.96 12 11.11 
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ตารางที่ 9 จํานวนตัวอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) ท่ี รู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญา นัก

สนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการ นกัปรัชญาของตะวนัออก แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 
ไมรู้่จกั รู้จกัช่ือ รู้จกัช่ือและปรัชญา 

n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 4 66.67 0 0.00 2 33.33 

ประติมากรรม 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 

ศิลปไทย 2 66.67 0 0.00 1 33.33 

ทฤษฎีศิลป์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 

รวม 11 68.75 1 6.25 4 25.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 69.23 4 30.77 0 0.00 

รวม 13 76.47 4 23.53 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวตัิศาสตร์ศลิปะ 8 72.73 1 9.09 2 18.18 

รวม 8 72.73 1 9.09 2 18.18 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 7 77.78 0 0.00 2 22.22 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 7 87.50 1 12.50 0 0.00 

การออกแบบผลติภณัฑ์ 5 83.33 0 0.00 1 16.67 

ประยกุตศิลปศกึษา 8 88.89 0 0.00 1 11.11 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 3 60.00 2 40.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 5 83.33 1 16.67 0 0.00 

รวม 35 81.40 4 9.30 4 9.30 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 6 85.71 1 14.29 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 20 95.24 1 4.76 0 0.00 

รวม 5 คณะ 87 80.56 11 10.19 10 9.26 
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ตารางที่ 10 จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) กับการให้ความสนใจในการเรียนการสอน

วิชาทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

n % n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 0 0.00 0 0.00 4 66.67 2 33.33 0 0.00 

ประติมากรรม 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 

ศิลปไทย 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 1 6.25 5 31.25 7 43.75 3 18.75 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 7.69 6 46.15 6 46.15 0 0.00 0 0.00 

รวม 1 5.88 9 52.94 7 41.18 0 0.00 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 3 27.27 7 63.64 1 9.09 0 0.00 0 0.00 

รวม 3 27.27 7 63.64 1 9.09 0 0.00 0 0.00 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 0 0.00 3 33.33 4 44.44 2 22.22 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 1 12.50 1 12.50 4 50.00 1 12.50 1 12.50 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 1 16.67 3 50.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 1 11.11 2 22.22 5 55.56 1 11.11 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 0 0.00 2 40.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 

รวม 3 6.98 12 27.91 23 53.49 4 9.30 1 2.33 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 2 28.57 3 42.86 2 28.57 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 0 0.00 1 14.29 4 57.14 1 14.29 1 14.29 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 0 0.00 3 42.86 3 42.86 0 0.00 1 14.29 

รวม 2 9.52 7 33.33 9 42.86 1 4.76 2 9.52 

รวม 5 คณะ 10 9.26 40 37.04 47 43.52 8 7.41 3 2.78 
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ตารางที่ 11 จํานวนตัวอย่างนักศึกษาศิลปะ  (n)  กับความพึงพอใจในตัวผู้ สอนวิชา

สนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

n % n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 0 0.00 2 33.33 1 16.67 3 50.00 0 0.00 

ประติมากรรม 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปไทย 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 

รวม 0 0.00 6 37.50 6 37.50 4 25.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 1 25.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 30.77 7 53.85 2 15.38 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 29.41 10 58.82 2 11.76 0 0.00 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 3 27.27 5 45.45 1 9.09 1 9.09 1 9.09 

รวม 3 27.27 5 45.45 1 9.09 1 9.09 1 9.09 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 1 11.11 6 66.67 2 22.22 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 3 37.50 4 50.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 2 33.33 2 33.33 0 0.00 2 33.33 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 5 55.56 3 33.33 1 11.11 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 2 40.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 1 16.67 4 66.67 1 16.67 0 0.00 0 0.00 

รวม 14 32.56 21 48.84 5 11.63 3 6.98 0 0.00 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 3 42.86 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 3 42.86 3 42.86 1 14.29 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 3 42.86 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 9 42.86 11 52.38 1 4.76 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 คณะ 31 28.70 53 49.07 15 13.89 8 7.41 1 0.93 
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ตารางที่ 12 จํานวนตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะ (n) กบัความพงึพอใจในบรรยากาศการเรียนการ

สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

n % n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 0 0.00 0 0.00 3 50.00 2 33.33 1 16.67 

ประติมากรรม 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

ศิลปไทย 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 

รวม 0 0.00 0 0.00 7 43.75 7 43.75 2 12.50 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00 3 23.08 7 53.85 2 15.38 1 7.69 

รวม 0 0.00 4 23.53 10 58.82 2 11.76 1 5.88 

โบราณคดี 
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 1 9.09 1 9.09 6 54.55 3 27.27 0 0.00 

รวม 1 9.09 1 9.09 6 54.55 3 27.27 0 0.00 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 0 0.00 1 11.11 5 55.56 2 22.22 1 11.11 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 0 0.00 1 12.50 4 50.00 2 25.00 1 12.50 

การออกแบบผลติภณัฑ์ 0 0.00 0 0.00 3 50.00 3 50.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 2 22.22 1 11.11 4 44.44 2 22.22 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 1 20.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 1 16.67 2 33.33 3 50.00 0 0.00 

รวม 3 6.98 4 9.30 20 46.51 13 30.23 3 6.98 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 1 14.29 2 28.57 4 57.14 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 0 0.00 2 28.57 3 42.86 1 14.29 1 14.29 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 0 0.00 1 14.29 4 57.14 2 28.57 0 0.00 

รวม 1 4.76 5 23.81 11 52.38 3 14.29 1 4.76 

รวม 5 คณะ 5 4.63 14 12.96 54 50.00 28 25.93 7 6.48 
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ตารางที่ 13 จํานวนตวัอย่างนกัศึกษาศิลปะ (n) กบัความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาใน

การเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

n % n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 1 16.67 0 0.00 5 83.33 0 0.00 0 0.00 

ประติมากรรม 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปไทย 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 1 6.25 2 12.50 13 81.25 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00 8 61.54 4 30.77 1 7.69 0 0.00 

รวม 0 0.00 10 58.82 5 29.41 2 11.76 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 1 9.09 4 36.36 5 45.45 0 0.00 1 9.09 

รวม 1 9.09 4 36.36 5 45.45 0 0.00 1 9.09 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 0 0.00 2 22.22 5 55.56 2 22.22 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 3 37.50 2 25.00 2 25.00 0 0.00 1 12.50 

การออกแบบผลติภณัฑ์ 4 66.67 1 16.67 1 16.67 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 1 11.11 5 55.56 2 22.22 1 11.11 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 2 40.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 2 33.33 2 33.33 2 33.33 0 0.00 

รวม 10 23.26 15 34.88 12 27.91 5 11.63 1 2.33 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 2 28.57 2 28.57 3 42.86 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 0 0.00 3 42.86 3 42.86 1 14.29 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 1 14.29 3 42.86 2 28.57 0 0.00 1 14.29 

รวม 3 14.29 8 38.10 8 38.10 1 4.76 1 4.76 

รวม 5 คณะ 15 13.89 39 36.11 43 39.81 8 7.41 3 2.78 
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ตารางที่ 14 จํานวนตวัอย่างนกัศกึษาศิลปะ (n) กบัการให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ใน

ชีวิตประจําวนั แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

n % n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 1 16.67 3 50.00 1 16.67 1 16.67 0 0.00 

ประติมากรรม 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปไทย 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 3 18.75 7 43.75 5 31.25 1 6.25 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 1 25.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 30.77 3 23.08 5 38.46 1 7.69 0 0.00 

รวม 5 29.41 5 29.41 5 29.41 1 5.88 1 5.88 

โบราณคดี 
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 4 36.36 6 54.55 1 9.09 0 0.00 0 0.00 

รวม 4 36.36 6 54.55 1 9.09 0 0.00 0 0.00 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 0 0.00 4 44.44 4 44.44 1 11.11 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 2 25.00 4 50.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบผลติภณัฑ์ 2 33.33 3 50.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 2 22.22 2 22.22 4 44.44 1 11.11 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 2 40.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 8 18.60 14 32.56 19 44.19 2 4.65 0 0.00 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 2 28.57 4 57.14 1 14.29 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 0 0.00 4 57.14 2 28.57 1 14.29 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 2 28.57 2 28.57 2 28.57 1 14.29 0 0.00 

รวม 4 19.05 10 47.62 5 23.81 2 9.52 0 0.00 

รวม 5 คณะ 24 22.22 42 38.89 35 32.41 6 5.56 1 0.93 
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ตารางที่ 15 จํานวนตวัอยา่งนกัศกึษาศลิปะ (n) กบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การ

ออกแบบตกแตง่ แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

ไมเ่คยไป <1 ครัง้ตอ่เดือน 1 ครัง้ตอ่เดือน >1 ครัง้ตอ่เดือน 

n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 1 16.67 1 16.67 3 50.00 1 16.67 

ประติมากรรม 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 

ศิลปไทย 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

รวม 1 6.25 3 18.75 10 62.50 2 12.50 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 7.69 3 23.08 7 53.85 2 15.38 

รวม 2 11.76 4 23.53 8 47.06 3 17.65 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 4 36.36 1 9.09 6 54.55 0 0.00 

รวม 4 36.36 1 9.09 6 54.55 0 0.00 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5 55.56 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 0 0.00 0 0.00 6 75.00 2 25.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 0 0.00 0 0.00 4 66.67 2 33.33 

ประยกุตศิลปศกึษา 5 55.56 0 0.00 3 33.33 1 11.11 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 0 0.00 1 20.00 2 40.00 2 40.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 

รวม 5 11.63 2 4.65 24 55.81 12 27.91 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 5 71.43 2 28.57 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 19 90.48 2 9.52 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 คณะ 31 28.70 12 11.11 48 44.44 17 15.74 
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ตารางที่ 16 จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) กับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

สถาปัตยกรรม แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

ไมเ่คยไป <1 ครัง้ตอ่เดือน 1 ครัง้ตอ่เดือน >1 ครัง้ตอ่เดือน 

n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 1 16.67 3 50.00 2 33.33 0 0.00 

ประติมากรรม 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 

ศิลปไทย 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 8 50.00 5 31.25 3 18.75 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 15.38 6 46.15 3 23.08 2 15.38 

รวม 2 11.76 10 58.82 3 17.65 2 11.76 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 6 66.67 3 33.33 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 5 55.56 1 11.11 3 33.33 0 0.00 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 4 80.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 2 33.33 3 50.00 1 16.67 0 0.00 

รวม 30 69.77 9 20.93 4 9.30 0 0.00 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 5 71.43 1 14.29 0 0.00 1 14.29 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 19 90.48 1 4.76 0 0.00 1 4.76 

รวม 5 คณะ 70 64.81 25 23.15 10 9.26 3 2.78 
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ตารางที่ 17 จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) กับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

ทางด้านดนตรี แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

ไมเ่คยไป <1 ครัง้ตอ่เดือน 1 ครัง้ตอ่เดือน >1 ครัง้ตอ่เดือน 

n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 5 83.33 0 0.00 1 16.67 0 0.00 

ประติมากรรม 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปไทย 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 

รวม 12 75.00 2 12.50 2 12.50 0 0.00 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 76.92 3 23.08 0 0.00 0 0.00 

รวม 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 7 77.78 1 11.11 0 0.00 1 11.11 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 7 87.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ประยกุตศิลปศกึษา 6 66.67 0 0.00 2 22.22 1 11.11 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 3 50.00 3 50.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 33 76.74 4 9.30 3 6.98 3 6.98 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 0 0.00 1 14.29 2 28.57 4 57.14 

ดนตรีแจ๊ส 0 0.00 2 28.57 3 42.86 2 28.57 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 0 0.00 0 0.00 4 57.14 3 42.86 

รวม 0 0.00 3 14.29 9 42.86 9 42.86 

รวม 5 คณะ 69 63.89 13 12.04 14 12.96 12 11.11 
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ตารางที่ 18 จํานวนตวัอย่างนักศึกษาศิลปะ (n) กับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ

ทางด้านโบราณคดี แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

ไมเ่คยไป <1 ครัง้ตอ่เดือน 1 ครัง้ตอ่เดือน >1 ครัง้ตอ่เดือน 

n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 1 16.67 3 50.00 2 33.33 0 0.00 

ประติมากรรม 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 

ภาพพิมพ์ 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 

ศิลปไทย 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 

รวม 3 18.75 7 43.75 4 25.00 2 12.50 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 76.92 2 15.38 1 7.69 0 0.00 

รวม 13 76.47 3 17.65 1 5.88 0 0.00 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 0 0.00 3 27.27 2 18.18 6 54.55 

รวม 0 0.00 3 27.27 2 18.18 6 54.55 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 4 44.44 0 0.00 1 11.11 4 44.44 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 6 75.00 1 12.50 0 0.00 1 12.50 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 5 83.33 0 0.00 0 0.00 1 16.67 

ประยกุตศิลปศกึษา 3 33.33 2 22.22 2 22.22 2 22.22 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 2 33.33 3 50.00 0 0.00 1 16.67 

รวม 25 58.14 6 13.95 3 6.98 9 20.93 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีแจ๊ส 6 85.71 1 14.29 0 0.00 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 20 95.24 1 4.76 0 0.00 0 0.00 

รวม 5 คณะ 61 56.48 20 18.52 10 9.26 17 15.74 
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ตารางที่ 19 จํานวนตวัอยา่งนกัศกึษาศลิปะ (n) กบัความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทาง

ศลิปะ แยกตามคณะและภาควิชา 

คณะ ภาควิชา 

ไมเ่คยไป <1 ครัง้ตอ่เดือน 1 ครัง้ตอ่เดือน >1 ครัง้ตอ่เดือน 

n % n % n % n % 

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ 

จิตรกรรม 0 0.00 0 0.00 3 50.00 3 50.00 

ประติมากรรม 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 

ภาพพิมพ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

ศิลปไทย 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 

ทฤษฎีศิลป์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

รวม 0 0.00 0 0.00 6 37.50 10 62.50 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมไทย 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 7.69 4 30.77 6 46.15 2 15.38 

รวม 1 5.88 5 29.41 9 52.94 2 11.76 

โบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ 3 27.27 1 9.09 6 54.55 1 9.09 

รวม 3 27.27 1 9.09 6 54.55 1 9.09 

มณัฑนศิลป์ 

การออกแบบภายใน 2 22.22 3 33.33 2 22.22 2 22.22 

การออกแบบนิเทศก์ศิลป์ 0 0.00 2 25.00 5 62.50 1 12.50 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 0 0.00 3 50.00 1 16.67 2 33.33 

ประยกุตศิลปศกึษา 1 11.11 3 33.33 3 33.33 2 22.22 

การออกแบบเคร่ืองประดบั 1 20.00 0 0.00 1 20.00 3 60.00 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 0 0.00 4 66.67 2 33.33 0 0.00 

รวม 4 9.30 15 34.88 14 32.56 10 23.26 

ดริุยางค

ศาสตร์ 

การแสดงดนตรี 2 28.57 2 28.57 2 28.57 1 14.29 

ดนตรีแจ๊ส 2 28.57 3 42.86 2 28.57 0 0.00 

ดนตรีเชิงพาณิชย์ 3 42.86 2 28.57 2 28.57 0 0.00 

รวม 7 33.33 7 33.33 6 28.57 1 4.76 

รวม 5 คณะ 15 13.89 28 25.93 41 37.96 24 22.22 
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ภาพที่ 1 แผนภมูิแท่งแสดงคะแนนความเข้าใจศลิปะของตวัอยา่งนกัศกึษาจาก 5 คณะ 
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ภาพที่ 2 นกัศกึษาศลิปะกบัจํานวนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ท่ีเรียน แยกตามคณะวิชา 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 

1. ความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ 

จากผลการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร

พบว่า คณะจิตรกรรมฯ มีสัดส่วนของนักศึกษาท่ีเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ คณะมณัฑนศลิป์ คณะโบราณฯ คณะดริุยางค์ฯ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั  

ส่วนผลการศึกษาความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรพบว่า คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานมาก

ท่ีสุดคือคณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือคณะโบราณฯ คณะสถาปัตย์ฯ คณะดุริยางค์ฯ และคณะ

มณัฑนศลิป์ตามลําดบั 

การวิเคราะห์ในหัวข้อความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์ของนกัศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลยัศิลปากรนี ้จะแบ่งการวิเคราะห์เป็นรายคณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.1 คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 

ผลการศึกษาท่ีบ่งบอกว่าคณะจิตรกรรมฯ มีสดัส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจความหมาย

ทางศิลปะในระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุอยู่ท่ีร้อยละ 56.25 เป็นเปอร์เซนต์ของนกัศึกษาท่ีมีสดัส่วน

มากกวา่คร่ึงเพียงแคร้่อยละ 6.25 สว่นความเข้าใจในระดบัท่ีรองลงมาคือ เข้าใจน้อยมีสดัสว่นของ

นกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ ท่ีเข้าใจความหมายของศิลปะในระดบันีส้งูถึงร้อยละ 43.75 ถึงแม้ว่าจะ

เป็นสดัสว่นท่ีไมเ่กินร้อยละ 50.00 ก็ตาม  

ส่วนผลของการศึกษาความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของคณะจิตรกรรมฯ พบว่า 

สดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 43.75 ซึ่งเป็น

สดัส่วนท่ีไม่เกินคร่ึงหนึ่ง และมีสดัส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจในระดบัเข้าใจน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 50.00 

นอกจากนีย้งัมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เข้าใจทางสนุทรียศาสตร์อยู่ท่ีร้อยละ 6.25 ซึ่งตามหลกัและ

เหตผุลแล้วนกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ น่าจะมีความเข้าใจความหมายทางศิลปะและมีความเข้าใจ

ทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานในสดัสว่นท่ีมากกว่าผลการศกึษาท่ีได้กลา่วมา และไม่น่าจะมี

สดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความเข้าใจความหมายทางศลิปะและความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบั 
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เข้าใจน้อยสงูจนเกือบถึงคร่ึง เน่ืองจากคณะจิตรกรรมฯ เป็นคณะท่ีมีหลกัสตูรการเรียนการสอน

ทางด้านวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ควบคู่ไปกบัทฤษฎีทางศิลปะต่างๆอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียนวิชาปฏิบตัิท่ีเปิดโอกาสให้นกัศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตวัเองจริง หรือการ

เรียนทฤษฎีท่ีมีเนือ้หาสอดแทรกความรู้ความเข้าใจทางวิจิตรศิลป์อยู่ด้วย ถึงแม้ว่าภาควิชาทฤษฎี

ศิลป์จะเป็นภาควิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเน้นเชิงวิชาการมากกว่าปฏิบตัิแต่นักศึกษาในเอก

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์สามารถเลือกเรียนวิชาโทในภาควิชาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ(เช่น ภาควิชา

จิตรกรรม ภาควิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาศิลปไทย)ได้ ส่วนนกัศึกษาท่ีเรียน

เอกภาควิชาอ่ืนๆก็จะมีการเรียนวิชาทางทฤษฎีศลิปะเป็นวิชาบงัคบัเลือกด้วยเช่นกนั  

จากผลการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์ของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้มาในลกัษณะดงักล่าวอาจเกิดจากปัจจยัสําคญัหลายๆ

ปัจจยัซึง่สามารถจําแนกได้ดงันี ้

1.1.1. ปัจจยัทางด้านการเย่ียมชมงานนิทรรศการประเภทต่างๆของนกัศกึษาคณะ
จิตรกรรมฯ พบว่าส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านการออกแบบ

ตกแตง่และนิทรรศการด้านศลิปะ(ตารางท่ี 15 หน้า 65และตารางท่ี 19 หน้า 69) อยูใ่นระดบั เดือน

ละ 1 ครัง้และมากกว่า 1 ครัง้ตอ่ 1 เดือน จากการท่ีนกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ มีความสนใจในการ

เย่ียมชมงานนิทรรศการด้านการออกแบบตกแต่งและศิลปะสงู อาจจะส่งผลให้นกัศกึษาคณะนีมี้

วิ ถี ชีวิตท่ีใกล้เคียงกับศิลปะมากขึน้โดยจะสร้างความเข้าใจในศิลปะโดยอัตโนมัติ ด้วย

ประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้นกัศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มีความรู้

ความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์มากกว่านกัศกึษา

คณะอ่ืนๆ 

1.1.2. ปัจจยัทางด้านการเรียนการสอน หลกัสตูรของคณะจิตรกรรมฯ เป็นหลกัสตูร

ท่ีได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษา โดยสามารถอ้างอิงจากผลการศึกษาท่ีพบว่า 100%ของ

นกัศกึษามีความพงึพอใจในเนือ้หาหลกัสตูรวิชาทางสนุทรียศาสตร์(ตารางท่ี 13 หน้า 63)ในระดบั

ตัง้แต่ปานกลางถึงมากท่ีสุด แต่ด้วยวิธีการถ่ายทอดหรือการให้ความรู้ตามประสบการณ์ของ

บุคคลากรในคณะอาจไม่เป็นผลให้นักศึกษาศิลปะบางคนเข้าใจได้ดีเท่าท่ีควร ซึ่งเม่ือดูผล

การศึกษาในด้านความพึงพอใจในตวัผู้สอนรายวิชาทางสุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 11 หน้า 61) 

พบว่าคณะจิตรกรรมฯมีสดัส่วนนักศึกษาท่ีพอใจในตวัผู้ สอนระดบัปานกลางและระดบัมากใน

อตัราสว่นท่ีเท่ากนัคือ ร้อยละ 37.50 พอใจในระดบัน้อยร้อยละ 25.00 ซึง่ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจในตวัผู้สอนมีสว่นให้นกัศกึษามีความสนใจในการเรียนและจะนําไปสูค่วามเข้าใจใน
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เนือ้หามากขึน้ ด้วยเหตผุลใดก็ตามผลการศกึษาดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงปัจจยัความสมัพนัธ์ท่ีขดัแย้ง

กนักบัผลการศกึษาความเข้าใจความหมายทางศลิปะ อาจเน่ืองด้วยนกัศกึษาพงึพอใจในตวัผู้สอน

บางท่านจากบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสยั ความเคร่งครัดและความมีระเบียบวินยัของผู้สอนท่ีน้อย

กว่ามาตรฐานควรจะพึงมีและอาจทําให้นกัศึกษาบางคนไม่มีวินยัในการเรียน ไม่มีสมาธิพอท่ีจะ

เรียนรู้และทําความเข้าใจกบัการเรียนการสอนเท่าท่ีควร ผลการศกึษาความพงึพอใจในตวัผู้สอนท่ี

ได้จึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้ามกบัผลการศกึษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะ ของ

นกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ 

นอกจากนีย้งัพบว่า 100% ของนกัศกึษาคณะนีมี้สดัส่วนความพงึพอใจใน

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 12 หน้า 62) อยู่ในระดบัปานกลาง

ถึงระดบัน้อยท่ีสดุ เม่ือพิจารณาแล้วการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนก็ขึน้อยูก่บัตวัผู้สอนและ

ตวัผู้ เรียนเป็นสําคญั ถ้าผู้สอนไม่สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีดีได้ ตวัผู้ เรียนเอง

ก็อาจไม่สนใจในการเรียนอย่างเต็มท่ี ถึงแม้ว่าผลการศึกษาท่ีวดัการให้ความสนใจการเรียนการ

สอนสุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 10 หน้า 60) และการให้ความสําคัญทางสุนทรียศาสตร์ใน

ชีวิตประจําวนั (ตารางท่ี 14 หน้า 64) ของนกัศกึษาในคณะจิตรกรรมฯ สว่นมากจะมีสดัสว่นอยู่ใน

ระดับปานกลางและระดับมาก แต่ก็อาจให้เหตุผลได้ว่าตามหลักแล้วนักศึกษาศิลปะในคณะ

จิตรกรรมฯ สว่นใหญ่เม่ือถกูถามคําถามเก่ียวกบัการให้ความสนใจการเรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์

หรือการให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ต่อชีวิตประจําวนั ก็มกัคิดว่าเม่ือตนศกึษาศิลปะก็ต้อง

ให้ความสนใจกบัการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์และคิดว่าตวัเองควรจะให้ความสําคญั

กบัสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัเป็นธรรมดาโดยไมคํ่านงึถึงความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ของตน ซึง่ผล

คําตอบท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่แสดงออกมาเป็นตรรกะวิธีคิดท่ีจะตอบคําถามให้เกิดผลในลกัษณะ

ดงักลา่ว ดงันัน้ปัจจยัด้านการเรียนการสอนอาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลตอ่ผลการศกึษาความเข้าใจ

ทางศลิปะและความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ของนกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ ในลกัษณะดงักลา่ว 

1.1.3. อาจเน่ืองด้วยแบบสอบถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์มีข้อจํากดัในการวดัความ
เข้าใจของนกัศกึษาในแต่ละคณะให้เกิดผลท่ีชดัเจน เช่น แบบสอบถามของการศกึษาในครัง้นี ้ใช้

คําถามในลกัษณะปลายเปิดเป็นส่วนใหญ่ ซึง่การตัง้คําถามในลกัษณะนีมี้ทัง้ข้อดีและข้อเสีย คือ 

ลกัษณะของคําถามปลายเปิดจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดอิสระของตน

อย่างเต็มท่ี ไม่มีคําตอบชีเ้ฉพาะให้เลือกในจํานวนจํากดั ทําให้คําตอบท่ีได้มามีความหลากหลาย 

แตใ่นความหลากหลายนีเ้องจะเป็นข้อเสียในการจดักลุม่ประเภทของคําตอบท่ีได้สมัภาษณ์ไป ซึง่
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อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ผลของการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและ

ความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ของนกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ มีลกัษณะดงักลา่ว 

1.1.4. อาจเน่ืองด้วยปัจจัยการให้ความร่วมมือของผู้ ตอบแบบสอบถาม ในการ

สมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์บางคนค่อนข้างเร่งรีบท่ีจะแสดงความคิดโดยใช้เวลาตรึกตรองน้อย หรือ

บางคนขาดความมั่นใจในการตอบคําถามเช่น คิดว่าตนไม่มีความรู้เพียงพอ บางคนคิดว่า

แบบสอบถามเป็นคําถามในเชิงวิชาการมีความยาก จงึกลวัท่ีจะตอบคําถามท่ีตนไม่แน่ใจ หรือบาง

คนตอบคําถามออกนอกประเด็นท่ีจะสามารถนํามาใช้ศึกษาได้ จึงอาจเป็นเหตใุห้ผลการศึกษา

ของนกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ แสดงออกมาในลกัษณะดงักลา่ว 

1.1.5. ปัจจัยด้านวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาศิลปะในคณะจิตรกรรมฯ 

สว่นใหญ่อาจไมช่อบการเรียนศลิปะในทางวิชาการท่ีเป็นตวัอกัษรมากนกั จงึมีวิธีการเรียนรู้และทํา

ความเข้าใจศิลปะด้วยตนเองในรูปท่ีต่างกนัออกไปเช่น นกัศึกษาศิลปะท่ีไม่ได้ให้ความสนใจกับ

การเรียนรู้ทางหลกัทฤษฎีในห้องเรียนมกัจะชอบการเรียนรู้ท่ีเห็นเป็นภาพมากกว่าตวัอกัษรและ

อาจมีวิธีการหาความรู้และทําความเข้าใจศิลปะให้กบัตนเองโดยการศกึษาจากผลงานศิลปะของ

ศลิปิน คณาจารย์ หรือแม้กระทัง่บคุคลท่ีได้รางวลัในการประกวดจากเวทีตา่งๆท่ีได้การยอมรับจาก

สงัคม หรือศกึษาศิลปะจากสิ่งท่ีตนช่ืนชอบ การหาความรู้ในลกัษณะนีมี้ทัง้ผลดีและผลเสียในตวั 

ผลดีคือนกัศกึษาจะได้รับความรู้เพิ่มเติมท่ีหลากหลายและแตกตา่งออกไปจากความรู้ในห้องเรียน 

ในทางกลับกันการเรียนรู้หรือการทําความเข้าใจกับศิลปะด้วยตัวเองโดยขาดผู้ แนะนําท่ีมี

ประสบการณ์ มกัจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของตวันกัศกึษาศิลปะเองโดยตรง หากนกัศกึษาหาความรู้

ด้วยวิธีเหลา่นีโ้ดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วนว่าสิ่งใดดี สิ่งใดควรนํามาประยกุต์ใช้ หรือสิ่งใด

ไมค่วรนํามาใช้ ก็อาจเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจศิลปะในทางท่ีไม่ควรหรือไม่สามารถอธิบาย

เหตผุลท่ีจะนํามาสนบัสนนุความคดิของพวกเขาเหลา่นัน้ได้อยา่งชดัเจน  

 นอกจากนีก้ารท่ีนกัศึกษาให้ความสําคญัระหว่างการเรียนรู้ในเชิงปฏิบตัิกบั

ทฤษฎีท่ีไมมี่ความสมดลุกนั ซึง่นกัศกึษาศลิปะอาจจะให้ความสนใจในเชิงปฏิบตัิมากกว่าก็อาจทํา

ให้นกัศกึษาศลิปะในคณะจิตรกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีศลิปะในลกัษณะผิวเผิน หาก

นกัศกึษามองข้ามความสําคญัของวิธีการเรียนรู้และทําความเข้าใจศิลปะท่ีถกูท่ีควร ก็อาจเกิดเป็น

ปัจจยัท่ีทําให้นกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ มีความเข้าใจในความหมายของศลิปะและความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานไมม่ากเท่าท่ีควร 

ผลการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะในระดบัภาควิชาของคณะ

จิตรกรรมฯ พบว่า ภาควิชาท่ีมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีเข้าใจความหมายทางศิลปะในระดบัพืน้ฐานสงู
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ท่ีสดุคือ ภาควิชาประตมิากรรม ซึง่ตามหลกัแล้วสดัสว่นความเข้าใจของนกัศกึษาในแตล่ะภาควิชา

ของคณะจิตรกรรมฯ ควรจะต้องอยู่ในสดัส่วนท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกนัเน่ืองจากนกัศึกษาในแต่ละ

ภาควิชามีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีคล้ายกนัและในทางการเรียนวิชาทฤษฎีศิลปะนกัศึกษาใน

ทกุภาควิชาจะได้เรียนพร้อมกนัด้วยผู้สอนคนเดียวกนั เวลาเดียวกนั ห้องเรียนเดียวกนั อย่างไรก็

ตามผลการศกึษาความเข้าใจความหมายศลิปะในแตล่ะภาควิชาของคณะจิตรกรรมฯท่ีได้ อาจเกิด

จากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่ วิธีการสุ่มจํานวนประชากรตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีไ้ม่ได้ใช้วิธีการ

สุ่มเลือกตัวอย่างจากจํานวนประชากรทัง้หมดโดยให้แต่ละตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกท่ีเท่ากัน 

(Simple random sampling) แต่ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience 

Sampling) ซึง่เป็นวิธีการเก็บตวัอย่างท่ีไม่ยุ่งยากซบัซ้อนหรือเสียคา่ใช้จ่ายมากนกั แตอ่าจทําให้มี

โอกาสในการเลือกเก็บตวัอย่างท่ีจํากดั เช่น ประชากรตวัอย่างท่ีถกูสมัภาษณ์ในกลุ่มนัน้ๆอาจจะ

อยูใ่นสิง่แวดล้อมเดียวกนั ทําให้มีความสนใจท่ีคล้ายกนัดงันัน้ ตวัอย่างท่ีเก็บได้อาจไม่มีความเป็น

อิสระต่อกันและเกิดการกระจุกตัวของข้อมูล และอาจเกิดจากความเป็นไปได้ท่ีนักศึกษาใน

ภาควิชาประติมากรรมมีนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพความเข้าใจศิลปะในระดับพืน้ฐานสูงกว่า

ภาควิชาอ่ืนๆ จึงอาจเกิดเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผลของการศึกษาในแต่ละภาควิชาของคณะ

จิตรกรรมฯ มีรูปแบบลกัษณะดงักลา่ว 

 
1.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผลการศึกษาของคณะสถาปัตย์ฯ พบว่า สดัส่วนนกัศึกษาท่ีเข้าใจความหมายทาง

ศิลปะในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 35.29 และมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจความหมายทางศิลปะใน

ระดบัเข้าใจน้อยสงูถึง 64.71ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีเกินคร่ึงหนึง่  

ส่วนผลของการศึกษาความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของคณะสถาปัตย์ฯ พบว่า 

สดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 11.76 ซึ่งเป็น

สดัสว่นท่ีไม่เกินคร่ึงหนึ่ง และมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจในระดบั เข้าใจน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 58.82 ซึง่

เป็นสดัส่วนท่ีมากกว่าคร่ึงหนึ่ง นอกจากนีย้งัมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีไม่เข้าใจทางสนุทรียศาสตร์อยู่ท่ี

ร้อยละ 29.41  

ในความน่าจะเป็นนกัศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ น่าจะมีความเข้าใจความหมายศิลปะ

และมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานมากมากกว่าผลการศกึษาดงักลา่ว เน่ืองจาก

คณะสถาปัตย์ฯ เป็นคณะท่ีมีความเก่ียวข้องกบัศิลปะไม่น้อยไปกว่าคณะอ่ืนๆถึงแม้ว่าจะไปไม่ได้

เรียนด้านทศันศิลป์โดยตรง แต่ในการเรียนทางสถาปัตยกรรมนัน้ก็ต้องมีการออกแบบซึ่งพืน้ฐาน
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ของการออกแบบต่างๆล้วนแล้วแตมี่ศิลปะประกอบอยู่ด้วยทัง้สิน้ ถึงแม้ว่าผลจากการศกึษาไม่ว่า

จะเป็นความสนใจการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ ความพึงพอใจในตวัผู้สอนวิชาทาง

สุนทรียศาสตร์ บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ ความพอใจในเนือ้หาและ

หลักสูตรของวิชาสุนทรียศาสตร์หรือการให้ความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ต่อการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัของนกัศึกษาคณะดริุยางค์ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางถึงมากก็ตาม ซึ่งจาก

การท่ีคณะสถาปัตย์ฯ มีสัดส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจความหมายของศิลปะและมีความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์ในระดบัตา่งๆตามผลดงักลา่วอาจเกิดจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

2.2.4. ปัจจยัด้านหลกัสตูรเนือ้หา เน่ืองจากคณะสถาปัตย์ฯ มีหลกัสตูรท่ีเน้นการ

ปฏิบตัิงานด้านสถาปัตยกรรมและให้นกัศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงคณุค่าของศิลปะและ

วฒันธรรมของชาติ และมีการเรียนการสอนวิชาบงัคบัอย่าง ศิลปวิจกัษ์ (Art Appreciation) แต่ก็

อาจไมส่ามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่นกัศกึษาได้เพียงพอ ซึง่อาจจะเกิดจากท่ีนกัศกึษาเน้นการ

ทํางานทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นหลกัโดยไม่ได้คํานึงถึงศิลปะหรือสนุทรียศาสตร์มากนกัทําให้

ความสนใจของนกัศึกษามีความห่างไกลจากศิลปะหรือสนุทรียศาสตร์โดยปริยาย และแม้ว่าทาง

คณะสถาปัตย์ฯ จะมีวิชาสนุทรียศาสตร์เบือ้งต้น (Basic Aesthetics) เป็นวิชาเลือก ซึง่จะเป็นวิชา

ท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจทางศลิปะและสนุทรียศาสตร์ของนกัศกึษาเพิ่มขึน้ หากแตน่กัศกึษาสว่น

ใหญ่ของคณะสถาปัตย์ฯ ก็ไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนวิชานี ้

2.2.5. ปัจจยัแบบสมัภาษณ์ท่ีอาจมีข้อจํากดัในการใช้คําถามลกัษณะปลายเปิดซึง่
มีลกัษณะคล้ายกบัปัจจยัปัญหาของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น 

2.2.6. ปัจจยัการให้ความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถามของคณะสถาปัตย์ฯ สว่น

ใหญ่จะให้ความร่วมมือในเวลาท่ีจํากดั และมกัตอบคําถามโดยไม่สามารถอธิบายความคิดของตน

ในการตอบคําถามเหล่านัน้ได้อย่างชดัเจน บางคนให้ความหมายของศิลปะกว้างเกินไปโดยไม่

สามารถนํามาจดักลุ่มประเภทของคําตอบได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์ เม่ือมีการจดักลุ่มประเภทของ

คําตอบจึงอาจเกิดข้อบกพร่องในการจําแนกคําตอบเหล่านัน้ได้ซึ่งมีลกัษณะคล้ายปัจจยัปัญหา

ของคณะอ่ืนๆท่ีได้ทําการศกึษา  

จากผลการศึกษาความเข้าใจความหมายทางศิลปะในแต่ละภาควิชาของคณะ 

สถาปัตย์ฯ พบว่า ภาควิชาท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีเข้าใจความหมายทางศิลปะในระดบัพืน้ฐานสงู

ท่ีสุดคือภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งปกติแล้วสัดส่วนของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจ

ความหมายทางศิลปะในแต่ละภาควิชาของคณะสถาปัตย์ฯ น่าจะมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

เน่ืองจากมีการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎีศิลปะหรือสนุทรียศาสตร์ด้วยการให้ทุกภาควิชาเรียน
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พร้อมกัน ดังนัน้การเกิดผลของการศึกษาในลักษณะดังกล่าว อาจเกิดจากวิธีการสุ่มจํานวน

ประชากรในการสมัภาษณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับวิธีการสุ่มสมัภาษณ์ของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้

กล่าวในข้างต้น และอาจมีความเป็นไปได้ท่ีนกัศกึษาภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จะมีนกัศกึษา

ท่ีมีประสทิธิภาพในการเรียนรู้และเข้าใจความหมายทางศลิปะสงูกวา่ภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 
1.3 คณะโบราณคด ี

ผลการศึกษาของคณะโบราณฯ พบว่า สดัส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจความหมายทาง

ศิลปะในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 45.45 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีไม่ถึงคร่ึงหนึ่ง สว่นความเข้าใจในระดบั 

เข้าใจน้อยมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีเข้าใจในระดบันีส้งูถึงร้อยละ 54.55 ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีสงูกว่าเม่ือ

เทียบกบัความเข้าใจในระดบัพืน้ฐาน  

ส่วนผลของการศึกษาความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของคณะโบราณฯพบว่า 

สดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 18.18 ซึ่งเป็น

สดัส่วนท่ีไม่เกินคร่ึงหนึ่ง และมีสดัส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจในระดบัเข้าใจน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 45.45 

นอกจากนีย้งัมีสดัส่วนนกัศกึษาท่ีไม่เข้าใจทางสนุทรียศาสตร์อยู่ท่ีร้อยละ 36. 36 ซึ่งถือว่าเป็น

สดัสว่นท่ีสงู 

ตามเหตผุลแล้วคณะโบราณฯ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะน่าจะมีความเข้าใจใน

ความหมายทางศิลปะและมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานมากกว่าคร่ึงหนึ่ง และ

ไม่น่าจะมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีเข้าใจความหมายทางศิลปะในระดบั เข้าใจน้อยสงูเกินคร่ึง  หรือไม่

น่าจะมีสดัส่วนของความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ในระดบัเข้าใจน้อยสูงเกือบถึงคร่ึง เน่ืองจาก

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะของคณะโบราณฯ มีการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเนือ้หาในการศึกษา

ประวัติศาสตร์ของศิลปะของชนชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะตะวันตก ศิลปะตะวันออก ซึ่งใน

เนือ้หาทางประวตัิศาสตร์ในแตล่ะวิชาจะมีเนือ้หาของสนุทรียศาตร์ตา่งๆสอดแทรกในวิชาเหลา่นัน้

ด้วย นอกจากนีน้กัศกึษายงัสามารถเลือกศกึษาวิชาสนุทรียศาสตร์เบือ้งต้น(Basic Aesthetics) 

และวิชาศิลปวิจารณ์(Art Criticism)ซึง่จะต้องรู้มีความรู้ความเข้าใจทางศิลปะรวมไปถึงการรู้หลกั

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์งานศิลปะเหล่านัน้ได้ ท่ีสําคัญยังมีวิชาบังคับอย่างวิชาศิลปวิจักษ์(Art 

appreciation)ซึ่งเป็นวิชาท่ีจะให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะและสุนทรียศาสตร์มากขึน้ 

นอกจากนีภ้าควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะของคณะโบราณฯ ยังมีสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย

บรรยากาศของศิลปะ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นสถาบนัทางศิลปะท่ีได้รับความนิยมสงู

ในอนัดบัต้นของประเทศไทยซึง่ประกอบไปด้วยคณะท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัศลิปะอยูร่วมกนั
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หลายคณะวิชา ซึ่งนักศึกษาภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะคณะโบราณฯ จะมีโอกาสใกล้ชิดกับ

ศลิปะมากกวา่นกัศกึษาในสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามผลการศกึษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐาน

ทางศิลปะและความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของนักศึกษาภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะคณะ

โบราณฯ ท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะดงักลา่วอาจเกิดจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.3.1. ปัจจยัทางด้านการเย่ียมชมงานนิทรรศการประเภทตา่งๆของนกัศกึษาคณะ
โบราณฯ พบว่าส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านการออกแบบตกแต่ง

(ตารางท่ี 15 หน้า 65) อยู่ในระดบั เดือนละ 1 ครัง้ มีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศโบราณคดี

(ตารางท่ี 17 หน้า 67)สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ 1 เดือน และมีความถ่ีในการชมงาน

นิทรรศการทางด้านศิลปะ(ตารางท่ี 19 หน้า 69)ส่วนใหญ่ในระดบั เดือนละ 1 ครัง้ ถึงแม้ว่า

นกัศึกษาโบราณฯ มีสดัส่วนความสนใจในการเย่ียมชมงานนิทรรศการด้านการออกแบบตกแต่ง

และนิทรรศการทางศิลปะคอ่นข้างสงู ซึง่จะสง่ผลให้นกัศกึษาคณะนีมี้โอกาสใกล้ชิดกบัศิลปะมาก

ขึน้ อีกทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจในศิลปะจากประสบการณ์ในแตล่ะคน  แตจ่ากการท่ีนกัศกึษา

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะคณะโบราณฯ มีระบบการเรียนและทักษะในการรับรู้เข้าใจศิลปะ

อย่างจํากดั ด้วยเหตท่ีุว่านกัศกึษาในคณะนีอ้าจไม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัศิลปะด้วย

ตวัเอง ทําให้อาจเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้นกัศกึษาคณะโบราณฯ มีความรู้ความเข้าใจความหมาย

พืน้ฐานทางศลิปะและมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในอนัดบัท่ีรองลงมา 

1.3.2. ปัจจัยของหลักสูตรในการศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะ
โบราณฯ ไม่ได้เป็นภาควิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในลกัษณะเป็นปฏิบตัิการทางศิลปะท่ีอาจ

ทําให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจกับศิลปะโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่มุ่งเน้นศึกษาทาง

ทฤษฎีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆเป็นสําคัญ ซึ่งอาจทําให้เนือ้หาพืน้ฐานอย่าง

ความหมายของศิลปะซึ่งมีความสําคัญไม่ได้ถูกนํามาเสนอหรืออธิบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ถึงแม้ว่าจะมีการสอดแทรกเนือ้หาทางสนุทรียศาสตร์ในวิชาประวตัิศาสตร์ต่างๆและถึงแม้ว่าผล

การศึกษาความพึงพอใจในเนือ้หาหลกัสูตรวิชาทางสุนทรียศาสตร์ของนักศึกษาคณะโบราณฯ 

สว่นมากจะอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก แตเ่ม่ือมีการลดเนือ้หาหรือมองข้ามพืน้ฐานท่ีสําคญัของ

ศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์อาจทําให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในศิลปะและสุนทรียศาสตร์ของ

นกัศกึษาตามมา  

1.3.3. ปัจจยัด้านสภาพบรรยากาศการเรียนการสอน สงัเกตได้จากผลการศึกษา

พบว่า 81.82% ของนกัศกึษาภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะมีความพึงพอใจในสภาพบรรยากาศ

การเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 12 หน้า 62) ในระดบัปานกลางถึงน้อย ซึง่จาก
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การสมัภาษณ์พบว่า การเรียนการสอนทางทฤษฎีส่วนใหญ่เป็นการเรียนรวมมีนกัศึกษาจํานวน

มากจําเป็นต้องใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทําให้บรรยากาศในการเรียนยากแก่การควบคุม 

ดงันัน้ผู้สอนต้องมีวิธีการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เกิดความน่าสนใจและสามารถ

ควบคมุได้ 

1.3.4. ปัจจัยของแบบสัมภาษณ์ท่ีอาจมีข้อจํากัดในการใช้คําถามลักษณะ

ปลายเปิดซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัปัจจยัปัญหาของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น 

1.3.5. ปัจจัยการใ ห้ความร่วมมือของผู้ ตอบแบบสอบถามของภาควิชา
ประวตัิศาสตร์ศิลปะส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือดี แต่ด้วยเหตท่ีุนกัศึกษาภาควิชาประวตัิศาสตร์

ศิลปะมีความมัน่ใจในความคิดของตนเองสงูจึงมกัจะแสดงความรู้ความเข้าใจท่ีมีเนือ้หาคอ่นข้าง

เน้นไปทางประวตัิศาสตร์มากเกินไป บางคนให้ความหมายหรือนิยามของศิลปะท่ีมีลกัษณะกว้าง

เกินไปโดยไม่สามารถอธิบายความคิดให้ชดัเจนได้ เม่ือมีการจดักลุ่มประเภทของคําตอบจึงอาจ

เกิดข้อบกพร่องในการจําแนกคําตอบเหลา่นัน้ได้ นอกจากนีผ้ลการศกึษาความสนใจในการเรียน

การสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์(ตารางท่ี 10 หน้า 60)และผลการศึกษาการให้ความสําคญักับ

สุนทรียศาสตร์ต่อชีวิตประจําวัน(ตารางท่ี 14)ของนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะ

โบราณฯ พบว่า 90.91% ของนกัศึกษาให้ความสนใจการเรียนการสอนสนุทรียศาสตร์และให้

ความสําคญักบัสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ซึง่เป็นข้อน่าสงัเกตว่า 

เม่ือนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเรียนการสอนและ

ความสําคญัของสนุทรียศาสตร์ต่อชีวิตประจําวนัในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ แต่มีสดัส่วนของความ

เข้าใจความหมายของศิลปะในระดับพืน้ฐานไม่ถึงคร่ึงหนึ่ง อาจเป็นเพราะนักศึกษาภาควิชา

ประวตัศิาสตร์ศิลปะมีความสนใจการเรียนสนุทรียศาสตร์จริงแตอ่าจยงัไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เน่ือง

ด้วยหลกัสตูรท่ีอาจจะเน้นแค่ความสําคญัของประวตัิศาสตร์ หรือ นกัศึกษาอาจตอบคําถามโดย

ไมไ่ด้คํานงึถึงความเป็นจริงซึง่ทําให้ข้อมลูคลาดเคลื่อนได้  

 
1.4 คณะมัณฑนศิลป์ 

ผลการศกึษาของคณะมณัฑณศิลป์พบว่า สดัสว่นนกัศกึษาท่ีเข้าใจความหมายทาง

ศิลปะในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 51.16 ซึง่เป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีเกินคร่ึงมาเพียงร้อยละ 1.16 ส่วน

ความเข้าใจในระดบัเข้าใจน้อยมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีเข้าใจในระดบันีส้งูถึงร้อยละ 46.51 และมี

สดัสว่นของนกัศกึษาท่ีไมเ่ข้าใจความหมายของศลิปะในอตัราร้อยละ 2.33  
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ส่วนผลของการศึกษาความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของคณะมณัฑนศิลป์พบว่า 

สดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 4.65 ซึ่งเป็น

สดัส่วนท่ีไม่เกินคร่ึงหนึ่ง และมีสดัส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจในระดบัเข้าใจน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 55.81 

นอกจากนีย้งัมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีไมเ่ข้าใจทางสนุทรียศาสตร์อยูท่ี่ร้อยละ 39. 53 

ในความเป็นจริงคณะมณัฑนศิลป์น่าจะมีสดัส่วนของนกัศึกษาท่ีเข้าใจความหมาย

พืน้ฐานทางศิลปะและมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในสดัส่วนท่ีมากกว่าผลการศึกษาท่ีกล่าว

มา ประกอบกับไม่น่าจะมีสัดส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจในระดับน้อย สูงจนเกือบคร่ึงหรือมากกว่า

คร่ึงหนึ่งเก่ียวกบัความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ และไม่น่าจะมี

สัดส่วนของนักศึกษาท่ีไม่เข้าใจความหมายของศิลปะหรือความไม่เข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ 

เน่ืองจากคณะมณัฑนศิลป์เป็นอีกคณะหนึ่งท่ีมีการเรียนการสอนศิลปะหลายสาขาด้วยกนัซึง่วิชา

ศิลปะในแต่ละสาขาของคณะมณัฑนศิลป์ย่อมต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจศิลปะทัง้ทางด้าน

ปฏิบตัแิละทางด้านทฤษฎี และยิ่งไปกว่านัน้คณะมณัฑนศิลป์ยงัจดัให้มีการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์เป็นวิชาบงัคบัเลือกท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปะโดยตรงและมีคณาจารย์ทรงคณุวฒุิหลาย

ท่านท่ีคณะมณัฑนศิลป์คดัเลือกมาพร้อมกบัการยอมรับจากกลุม่นกัศกึษาส่วนใหญ่ให้คณาจารย์

เหล่านีเ้ป็นผู้ อบรมสั่งสอน สังเกตได้จากผลการศึกษาความพึงพอใจในตัวผู้ สอนวิชาทาง

สุนทรียศาสตร์ (ตารางท่ี 11 หน้า 61) พบว่า 81.4%ของนักศึกษามีความพึงพอใจตวัผู้ สอนใน

ระดบั มากถึงมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัพบว่าผลการศกึษาความพึงพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาใน

การเรียนการสอนสนุทรียศาสตร์(ตารางท่ี 13 หน้า 63)ของนกัศกึษาคณะมณัฑนศิลป์สว่นใหญ่มี

ความพึงพอใจในระดบัมาก แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทาง

ศลิปะและความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ของนกัศกึษาศิลปะในคณะมณัฑนศิลป์ท่ีเกิดขึน้ ยงัมีข้อ

น่าสงัเกตว่า เหตุใดคณะมณัฑนศิลป์จึงมีสดัส่วนของนักศึกษาท่ีเข้าใจความหมายศิลปะและมี

ความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัต่างๆตามผลการศกึษาในลกัษณะดงักล่าว ซึง่ข้าพเจ้าคิด

วา่อาจจะเกิดจากปัจจยัตา่งๆดงันี ้

1.4.1. ปัจจยัทางด้านการเย่ียมชมงานนิทรรศการประเภทตา่งๆของนกัศกึษาคณะ
มัณฑนศิลป์ พบว่าส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านการออกแบบ

ตกแตง่(ตารางท่ี 15 หน้าท่ี 65) อยูใ่นระดบั เดือนละ 1 ครัง้ และมีความถ่ีในการชมงานนิทรรศการ

ทางด้านศลิปะสว่นใหญ่ในระดบัน้อยกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ 1 เดือน ถึงแม้ว่านกัศกึษาคณะมณัฑนศิลป์มี

ความสนใจในการเย่ียมชมงานนิทรรศการด้านการออกแบบตกแต่งสงูและมีความสนใจในการ

เย่ียมชมนิทรรศการทางด้านศิลปะบางส่วน ก็อาจจะส่งผลให้นกัศกึษาคณะนีมี้โอกาสใกล้ชิดกบั
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ศิลปะมากขึน้ อีกทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจในศิลปะจากประสบการณ์ในแต่ละคน ซึ่งอาจเป็น

อีกปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้นกัศกึษาคณะมณัฑนศลิป์มีความรู้ความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศลิปะ

และมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในอนัดบัรองลงมา 

1.4.2. ปัจจยัด้านสภาพบรรยากาศอาจมีผลตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษา สงัเกตจาก

ผลการศกึษาเก่ียวกบัความพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาสนุทรียศาสตร์(ตารางท่ี 12 

หน้า 62)พบว่า 76.74%ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์พอใจกับสภาพบรรยากาศในห้องเรียน

ระดับปานกลางถึงระดับน้อย อาจเป็นเพราะเม่ือสภาพแวดล้อมของห้องเรียนท่ีมีขนาดใหญ่

ประกอบกบันกัศกึษาท่ีมีจํานวนมาก อาจทําให้ผู้สอนดแูลให้ความรู้ความเข้าใจแก่นกัศกึษาได้ไม่

ทั่วถึง รวมทัง้ถ้าผู้ สอนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษา ดังนัน้

นกัศกึษาอาจจะไมส่นใจเท่าท่ีควร  

1.4.3. ปัจจัยของแบบสัมภาษณ์ท่ีอาจมีข้อจํากัดในการใช้คําถามลักษณะ

ปลายเปิดซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัปัจจยัปัญหาของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น 

1.4.4. ปัจจัยการให้ความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถามของคณะมณัฑนศิลป์
ส่วนมากจะให้ความร่วมมือในเวลาท่ีจํากัด และมกัตอบคําถามโดยไม่สามารถอธิบายความคิด

ของตนในการตอบคําถามเหลา่นัน้ได้อยา่งชดัเจน เม่ือมีการจดักลุม่ประเภทของคําตอบจงึอาจเกิด

ข้อบกพร่องในการจําแนกคําตอบเหลา่นัน้ได้ นอกจากนีผ้ลการศกึษาความสนใจในการเรียนการ

สอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์(ตารางท่ี 10 หน้า 60)และผลการศึกษาการให้ความสําคญักับ

สนุทรียศาสตร์ตอ่ชีวิตประจําวนั(ตารางท่ี 14 หน้า 64)ของนกัศกึษาคณะมณัฑนศิลป์พบว่า 81.4 

%ของนกัศกึษาให้ความสนใจการเรียนการสอนสนุทรียศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก

และ 95.35% นกัศึกษาให้ความสําคญักบัสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัในระดบัปานกลางถึง

ระดบัมากท่ีสดุ ซึง่เป็นข้อน่าสงัเกตว่า เม่ือนกัศกึษาคณะมณัฑนศิลป์สว่นใหญ่ให้ความสนใจและ

ความสําคญักบัสนุทรียศาสตร์ในระดบัค่อนข้างจะไปแนวทางบวกคือในระดบัปานกลางถึงระดบั

มาก แตเ่พราะเหตใุดคณะมณัฑนศิลป์ยงัมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความเข้าใจความหมายทางศิลปะ

ในระดบัพืน้ฐานเพียงคร่ึงหนึ่งและมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานไม่ถึงคร่ึงหนึ่ง 

ซึ่งเหตุการณ์นีอ้าจเกิดขึน้จากการท่ีนักศึกษาคณะมณัฑนศิลป์มีการตอบคําถามท่ีใช้ความเป็น

ตรรกะโดยไม่คํานึงถึงความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ของตัวเองซึ่งเป็นปัจจัยคล้ายคลึงกับวิธีการตอบ

คําถามของนกัศกึษาศลิปะในคณะจิตรกรรมฯ 

1.4.5. ปัจจัยด้านวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา นักศึกษาศิลปะคณะ

มณัฑนศิลป์อาจเป็นนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่ชอบการเรียนศิลปะในทางวิชาการมากนัก จึงมี
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วิธีการเรียนรู้และทําความเข้าใจศิลปะด้วยตนเองซึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจอย่างไม่ถ่องแท้หรือ

มองข้ามความสําคญักับการทําความเข้าใจศิลปะท่ีถูกท่ีควร ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีลกัษณะคล้ายกับ

นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น รูปแบบวิธีการนีอ้าจทําให้นักศึกษาคณะ

มณัฑนศลิป์มีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีมีความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศลิปะและมีความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์ไมอ่ยูใ่นระดบัท่ีควรจะเป็น 

1.4.6. ปัจจยัด้านหลกัสตูรของแต่ละสาขาวิชาของคณะมณัฑนศิลป์ท่ีสว่นมากจะ
เน้นการสร้างศิลปะในเชิงพาณิชย์ ซึง่เป็นศิลปะวิชาชีพท่ีมีการคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภค

หรือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั และคํานึงถึงสนุทรียภาพในศิลปะเป็นรอง ลกัษณะเช่นนีทํ้าให้การ

สร้างสรรค์ของนักศึกษาในคณะนีมุ้่งท่ีจะตอบคําถามหรือสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อน

เป็นลําดบัแรก ทําให้วิธีคิดหรือกระบวนการริเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัศึกษาในคณะนีอ้าจเกิดความ

ห่างไกลกบัความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในงานศลิปะโดยอตัโนมตั ิ

ผลการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานของศิลปะในระดบัภาควิชาของคณะ

มัณฑนศิลป์พบว่า ภาควิชาท่ีมีสัดส่วนของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจความหมายของศิลปะใน

ระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุคือ ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาควิชาท่ีน่าจะมี

สัดส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจความหมายทางศิลปะในระดับพืน้ฐานสูงท่ีสุดคือ ภาควิชาประยุกต

ศิลปะศกึษา ซึง่เป็นภาควิชาท่ีมีลกัษณะการเรียนการสอนคล้ายคลงึกบัคณะจิตรกรรมฯ และยงัมี

การแบ่งการเรียนการสอนศิลปะเป็นสาขาต่างๆท่ีคล้ายกับคณะจิตรกรรมฯ เช่น จิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นต้น อีกทัง้นักศึกษาของภาควิชานีย้ังมีการเรียนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ท่ีมีความเข้มข้นกวา่นกัศกึษาของภาควิชาอ่ืนๆในคณะมณัฑนศิลป์ท่ีมีการเรียนการ

สอนวิชาสนุทรียศาสตร์เบือ้งต้น(Basic Aesthetics) เป็นวิชาบงัคบัเพียงวิชาเดียว 

อย่างไรก็ตามผลการศกึษาความเข้าใจความหมายทางศิลปะในแต่ละภาควิชาของ

คณะมณัฑนศลิป์ท่ีได้ อาจเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ปัจจยัการตอบคําถามของนกัศกึษาท่ีไม่

สามารถอธิบายความคิดได้อย่างชดัเจน คําตอบจึงมีลกัษณะสัน้ๆอาจเกิดเป็นความบกพร่องใน

การจําแนกกลุ่มประเภทของคําตอบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปัจจัยปัญหาภาพรวมของคณะ

มณัฑนศลิป์ รวมถึงอาจเกิดจากการใช้วิธีการสุม่ตามสะดวก ซึง่เป็นปัจจยัท่ีคล้ายกบัปัจจยัปัญหา

ของการศึกษาในระดบัภาควิชาของคณะจิตรกรรมฯท่ีได้กล่าวในข้างต้น นอกจากนีอ้าจเกิดจาก

ความเป็นไปได้ท่ีนักศึกษาในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพในความเข้าใจ

ความหมายของศิลปะสงูกว่าภาควิชาอ่ืนๆ จึงอาจเกิดเป็นปัจจยัท่ีทําให้ให้ผลของการศกึษาในแต่

ละภาควิชาของคณะมณัฑนศลิป์มีรูปแบบลกัษณะดงักลา่ว 
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1.5 คณะดุริยางคศาสตร์ 
ผลการศึกษาของคณะดุริยางค์ฯ พบว่า สดัส่วนนกัศึกษาท่ีเข้าใจความหมายทาง

ศิลปะในระดบัพืน้ฐานและระดบัเข้าใจน้อยมีสดัสว่นท่ีเท่ากนัอยู่ท่ีร้อยละ 42.86 ซึง่เป็นสดัส่วนท่ี

ไมถ่ึงคร่ึงหนึง่ และมีสดัสว่นนกัศกึษาท่ีไมเ่ข้าใจความหมายของศลิปะร้อยละ14.29 ซึง่เป็นสดัสว่น

ของนกัศกึษาท่ีไมเ่ข้าใจมากท่ีสดุใน 5 คณะ  

ส่วนผลของการศึกษาความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ของคณะดุริยางค์ฯ พบว่า 

สดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ในระดบัพืน้ฐานอยู่ท่ีร้อยละ 4.76 ซึ่งเป็น

สดัส่วนท่ีไม่เกินคร่ึงหนึ่ง และมีสดัส่วนนักศึกษาท่ีเข้าใจในระดบัเข้าใจน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 23.81 

นอกจากนีย้งัมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เข้าใจทางสนุทรียศาสตร์อยู่ท่ีร้อยละ 71.43 ซึ่งถือว่าเป็น

สดัสว่นท่ีสงูท่ีสดุ 

ในความเป็นจริงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีคณะดุริยางค์ฯ จะมีสัดส่วนความเข้าใจ

ศิลปะและสนุทรียศาสตร์ระดบัต่างๆในลกัษณะดงักล่าว ถึงแม้ว่าผลจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็น

ความสนใจการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ ความพึงพอใจในตัวผู้ สอนวิชาทาง

สุนทรียศาสตร์ บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ ความพอใจในเนือ้หาและ

หลักสูตรของวิชาสุนทรียศาสตร์หรือการให้ความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ต่อการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัของนกัศกึษาคณะดริุยางค์ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสดุก็ตาม แต่

ผลของความเข้าใจความหมายทางศิลปะและความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ของนกัศึกษาคณะ

ดริุยางค์ฯ ท่ีเกิดขึน้อาจเกิดจากปัจจยัตา่งๆดงันี ้

1.5.1. ปัจจยัด้านหลกัสตูร เน่ืองด้วยคณะดริุยางค์ฯ เป็นคณะท่ีมีการเรียนการสอน

เก่ียวกบัดนตรี มีหลกัสตูรท่ีเน้นความเข้าใจและเข้าถึงศิลปะการดนตรีได้ลกึซึง้ ถึงแม้ว่าทางคณะ

จดัให้มีการเรียนการสอนท่ีเน้นทางด้านดนตรีเป็นสําคญั แตก็่ยงัคงจดัให้มีการเรียนเนือ้หาเก่ียวกบั

สนุทรียศาสตร์และประวตัิศาสตร์ศิลปะด้วยเช่น วิชาศิลปวิจกัษ์(Art Appreciation) หรือวิชา

ประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตก(Western Art) แต่ด้วยเหตท่ีุไม่ได้มีการเน้นหรือให้ความสําคญักบั

การเรียนการสอนทางศิลปะในทางอ่ืนๆมากนัก จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้นักศึกษาคณะ

ดริุยางค์ฯ มีผลความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะและมีความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ใน

ลกัษณะดงักลา่ว 

1.5.2. ปัจจยัของสภาพแวดล้อม เน่ืองจากนกัศกึษาคณะดริุยางค์ฯอาจไม่มีโอกาส

ได้ใกล้ชิดกับบรรยากาศของศิลปะเหมือนกับนักศึกษาศิลปะคณะอ่ืนๆ เน่ืองจากสถานท่ีศึกษา
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ตัง้อยู่ในวิทยาเขตต่างกันดังนัน้ จึงค่อนข้างห่างไกลกับประสบการณ์ท่ีแวดล้อมด้วยศิลปะ

นอกเหนือจากประสบการณ์ทางดนตรี 

1.5.3. ปัจจยัแบบสมัภาษณ์ท่ีอาจมีข้อจํากดัในการใช้คําถามลกัษณะปลายเปิดซึง่
มีลกัษณะคล้ายกบัปัจจยัปัญหาของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น 

1.5.4. ปัจจยัการให้ความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถามของคณะดริุยางค์ฯ ส่วน

ใหญ่จะให้ความร่วมมือในเวลาท่ีจํากดั และมกัตอบคําถามโดยไม่สามารถอธิบายความคิดของตน

ในการตอบคําถามเหล่านัน้ได้อย่างชดัเจน ในขณะท่ีบางคนไม่สามารถตอบคําถามท่ีเป็นประเด็น

สําคญัของการศึกษาในครัง้นีไ้ด้เลย บางคนให้ความหมายของศิลปะกว้างเกินไปโดยไม่สามารถ

นํามาจดักลุม่ประเภทของคําตอบได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ เม่ือมีการจดักลุม่ประเภทของคําตอบจึง

อาจเกิดข้อบกพร่องในการจําแนกคําตอบเหลา่นัน้ได้  

ผลการศกึษาความเข้าใจความหมายทางศิลปะในแตล่ะภาควิชาของคณะดริุยางค์ฯ 

พบว่า ภาควิชาท่ีมีสดัส่วนของนกัศกึษาท่ีเข้าใจความหมายทางศิลปะในระดบัพืน้ฐานสงูท่ีสดุคือ

ภาควิชาดนตรีแจ๊ส ซึง่ตามปกติแล้วสดัส่วนของนกัศกึษาท่ีมีความเข้าใจความหมายทางศิลปะใน

แต่ละภาควิชาของคณะดริุยางค์ฯ น่าจะมีสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เน่ืองจากคณะดริุยางค์ฯ มีการ

เรียนการสอนในวิชาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะหรือสนุทรียศาสตร์ด้วยการให้ทุกภาควิชาเรียน

พร้อมกนั ซึง่เป็นการเรียนด้วยอาจารย์ท่านเดียวกนั ในสถานท่ีเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั ดงันัน้การ

เกิดผลของการศกึษาในลกัษณะดงักลา่ว อาจเกิดจากวิธีการสุม่จํานวนประชากรในการสมัภาษณ์

ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัวิธีการสุม่สมัภาษณ์ของคณะจิตรกรรมฯ ท่ีได้กลา่วในข้างต้นและอาจมีความ

เป็นไปได้ท่ีนักศึกษาภาควิชาดนตรีแจ๊สจะมีนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเข้าใจ

ความหมายของศลิปะสงูกวา่ภาควิชาอ่ืนๆ 

 
2. คะแนนความเข้าใจทางศิลปะ 

จากผลการศึกษาในส่วนคะแนนความเข้าใจศิลปะพบว่า คะแนนความเข้าใจศิลปะของ

นกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ ต่างจากคณะมณัฑนศิลป์และดริุยางค์ฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่

ไม่ต่างจากคณะสถาปัตย์ฯและคณะโบราณฯ ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียของคณะจิตรกรรมฯ จะสงูกว่าแต่

ไม่พบนยัสําคญัทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากข้อมลูมีการกระจายตวัสงู หากเพิ่มจํานวนประชากรท่ี

ศึกษาเพ่ือลดการกระจายตวัของข้อมูลลง ก็น่าจะพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของคณะสถาปัตย์ฯและคณะโบราณฯ กบัคณะจิตรกรรมฯ 
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จากผลการศกึษาท่ีได้พบว่าจํานวนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ท่ีลงเรียนมีผลตอ่คะแนนความ

เข้าใจทางศิลปะ ทกุวิชาเรียนท่ีเพิ่มขึน้ทําให้คา่คะแนนความเข้าใจทางศิลปะเพิ่มขึน้ 0.4 คะแนน 

แต่ปัจจยันีเ้ป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีสามารถอธิบายคะแนนความเข้าใจทางศิลปะได้เพียง 11% ยงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อคะแนนความเข้าใจทางศิลปะ ทําให้ผลคะแนนความเข้าใจศิลปะท่ีได้มีความ

ขัดแย้งกับจํานวนวิชาเ รียนท่ีเพิ่มขึ น้  เช่น  100% ของนักศึกษาโบราณฯ  เ รียนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์เพียง 1 วิชา แตน่กัศกึษาคณะนีมี้คะแนนความเข้าใจทางศลิปะไมต่า่งจากนกัศกึษา

คณะจิตรกรรมฯ ซึง่ลงทะเบียนเรียนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 3 วิชา ทัง้ 100%  

ปัจจัยอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อคะแนนความเข้าใจทางศิลปะ เช่น ปัจจัยความเข้าใจทาง

ประวตัิศาสตร์ปรัชญาตะวนัตกยุคต่างๆ ปรัชญาตะวนัออกรวมไปถึงแนวคิดทางสนุทรียศาสตร์

ของนกัวิชาการไทย ในความเป็นจริงแล้วความรู้ความเข้าใจทางประวตัิศาสตร์ปรัชญาตะวนัตก

ของยุคต่างๆ ปรัชญาตะวนัออกรวมไปถึงแนวคิดทางสนุทรียศาสตร์ของนกัวิชาการไทย น่าจะมี

สว่นช่วยให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัปรัชญาทางศลิปะ โดยเนือ้หาของปรัชญาเหลา่นัน้จะมีความ

พยายามในการให้คํานิยามหรือให้ความหมายเก่ียวกบัศิลปะด้วยเหตผุลต่างๆตามแต่ละยคุสมยั 

ซึง่จะเป็นการสร้างความเข้าใจในศิลปะแก่นกัศกึษาเพิ่มมากขึน้ แตจ่ากผลการศกึษาความรู้ความ

เข้าใจประวตัิศาสตร์ปรัชญากรีก (ตารางท่ี 5 หน้า 55) พบว่าคณะท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

ประวตัิศาสตร์ยคุกรีกในระดบัพืน้ฐานมากท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ ร้อยละ 37.50 ผลการศกึษา

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ปรัชาญายคุกลาง(ตารางท่ี 6 หน้า 56) พบว่าคณะท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ยคุกลางในระดบัพืน้ฐานมากท่ีสดุคือ คณะโบราณฯ ซึง่มี

สัดส่วนท่ีร้อยละ 9.09 เท่านัน้ ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ปรัชญายุคใหม่

(ตารางท่ี 7 หน้า 57) พบว่าคณะท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ยุคใหม่ใน

ระดบัพืน้ฐานมากท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ ซึง่มีสดัสว่นท่ีร้อยละ 12.50 ผลการศกึษาความรู้ความ

เข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ นักวิชาการ และนักปรัชญาของคนไทย(ตารางท่ี 8 

หน้า 58)พบว่าคณะท่ีมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการ และ

นกัปรัชญาของคนไทยในระดบัพืน้ฐานมากท่ีสดุคือ คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งมีสดัส่วนท่ีร้อยละ 25.00 

และผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ นักวิชาการ และนัก

ปรัชญาของตะวนัออก(ตารางท่ี 9 หน้า 59) พบว่าคณะท่ีมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาของ

นกัสนุทรียศาสตร์ นกัวิชาการ และนกัปรัชญาของตะวนัออกในระดบัพืน้ฐานมากท่ีสดุคือ คณะ

จิตรกรรมฯ ซึง่มีสดัสว่นท่ีร้อยละ 25.00  
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จากผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาจะเห็นว่าส่วนใหญ่นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ประวตัิศาสตร์ปรัชญาต่างๆในระดบัพืน้ฐานในสดัส่วนท่ีไม่เกินคร่ึงหนึ่ง บางคณะมีสดัส่วนของ

นกัศกึษาท่ีไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ยคุตา่งๆถึง 100% ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีสงูมาก ดงันัน้จึงอาจ

เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่คะแนนความเข้าใจศลิปะของนกัศกึษาได้  

ปัจจยัต่อมาท่ีอาจจะมีผลคือ ปัจจยัเร่ืองการให้ความสนใจในการเรียนการสอน ความพึง

พอใจในตวัผู้สอน ความพึงพอใจในบรรยากาศในการเรียนการสอน ความพอใจในหลกัสตูรและ

เนือ้หาในรายวิชาทางสนุทรียศาสตร์และการให้ความสําคญักบัสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนัซึง่

เป็นปัจจัยเดียวกันกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้าใจความหมายศิลปะและความเข้าใจทาง

สนุทรียศาสตร์ของนกัศกึษาคณะจิตรกรรมฯ ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในข้างต้น 

นอกจากนีย้ังมีปัจจัยเร่ืองความถ่ีในการเย่ียมชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งการเย่ียมชมงาน

นิทรรศการตา่งๆนัน้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ใกล้ชิดกบังานศลิปะมากขึน้ ทัง้ยงัจะเป็น

การสร้างความเข้าใจในการชมงานศิลปะประเภทต่างๆ โดยนกัศกึษาจะได้เก็บเก่ียวประสบการณ์

ในการชมงานและสัง่สมเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ แตเ่ม่ือพิจารณาจากผลของการศกึษาความถ่ี

ในการเย่ียมชมงานนิทรรศการประเภทต่างๆ(ตารางท่ี15-19 หน้า 65-69) พบว่าสัดส่วนของ

นกัศกึษาในแตล่ะคณะท่ีเย่ียมชมงานนิทรรศการนัน้ๆ โดยมากมีสดัสว่นตามความสมัพนัธ์ระหว่าง

นิทรรศการกับคณะวิชาท่ีตนศึกษาอยู่เช่น หากเป็นนิทรรศการเก่ียวกับศิลปะก็จะมีสดัส่วนของ

นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ สูงท่ีสุด หากเป็นนิทรรศการเก่ียวกับโบราณคดีจะมีสัดส่วนของ

นกัศึกษาคณะโบราณฯ สงูท่ีสดุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาท่ีได้ยงัพบว่า นกัศึกษา

คณะดริุยางค์ฯ สว่นมากมีความถ่ีในการเย่ียมชมนิทรรศการตา่งๆตํ่า ซึง่อาจจะเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ี

มีผลตอ่คะแนนความเข้าใจทางศลิปะได้ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป 

จากการศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะของนักศึกษาศิลปะใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร จํานวน 108 คน พบว่า นกัศกึษาศิลปะส่วนมากมีความเข้าใจความหมาย

ทางศิลปะในระดบัพืน้ฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า คณะท่ีมีสดัส่วนนกัศึกษาท่ีมีความ

เข้าใจความหมายของศิลปะในระดับพืน้ฐานสูงท่ีสุดคือ คณะจิตรกรรมฯ รองลงมาคือ คณะ

มณัฑนศลิป์ คณะโบราณฯ คณะดริุยางค์ฯ และคณะสถาปัตย์ฯ ตามลําดบั  

ในระดับภาควิชาพบว่าคณะจิตรกรรมฯ  มีสัดส่วนของนักศึกษาจากภาควิชา

ประติมากรรมท่ีมีความเข้าใจความหมายพืน้ฐานของศิลปะสงูท่ีสดุ คณะสถาปัตย์ฯ มีสดัสว่นของ

นกัศกึษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีมีความเข้าใจความหมายพืน้ฐานของศิลปะสงูท่ีสดุ 

คณะมัณฑนศิลป์มีสัดส่วนของนักศึกษาจากภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเข้าใจ

ความหมายพืน้ฐานของศิลปะสงูท่ีสดุ คณะดริุยางค์ฯมีสดัส่วนของนกัศึกษาจากภาควิชาดนตรี  

แจ๊สท่ีมีความเข้าใจความหมายพืน้ฐานของศลิปะสงูท่ีสดุ  

ส่วนระดบัความเข้าใจศิลปะของแต่ละคณะมีความแตกต่างกนั โดยท่ีคณะจิตรกรรมฯ มี

ความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะมากกว่า คณะมณัฑนศิลป์และคณะดริุยางค์ฯ แต่ไม่

ตา่งจาก คณะสถาปัตย์ฯ และคณะโบราณฯ  

นอกจากนีย้ังพบว่าจํานวนวิชาทางสุนทรียศาสตร์ท่ีเ รียนมีผลต่อความเข้าใจใน

ความหมายพืน้ฐานของศิลปะ ทกุวิชาทางสนุทรียศาสตร์ท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึน้ จะมี

สว่นทําให้นกัศกึษามีความเข้าใจในศลิปะมากขึน้ด้วย และยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีน่าจะมีความสมัพนัธ์กบั

ความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะได้แก่ ปัจจัยความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ปรัชญา

ตะวันตกยุคต่างๆ ปรัชญาตะวันออกรวมไปถึงแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของนักวิชาการไทย 

ปัจจัยการให้ความสนใจในการเรียนการสอน ความพึงพอใจในตัวผู้ สอน ความพึงพอใจใน

บรรยากาศในการเรียนการสอน ความพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในรายวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 

การให้ความสําคัญกับสุนทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวัน และปัจจัยเร่ืองความถ่ีในการเย่ียมชม

นิทรรศการตา่งๆ 
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ปัจจบุนัหากเราสงัเกตเห็นจะพบว่าศิลปะ ณ ขณะนี ้มีความก้าวไกลไปมากและไม่มีจดุท่ี

แน่นอนตายตวั ดงันัน้การเรียนรู้ทําความเข้าใจกบัศิลปะหรือแม้กระทัง่ความพยายามท่ีจะเข้าใจ

ความหมายของศิลปะ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัในอนัดบัต้นๆ เม่ือนกัศึกษาศิลปะผู้สร้างงาน

ศิลป์หรือเรียนรู้กบัศิลปะ ไม่เข้าใจในศิลปะหรือแม้กระทัง่ความหมายพืน้ฐานทางศิลปะแล้ว เขา

เหล่านัน้จะสร้างงานศิลปะจากพืน้ฐานความเข้าใจทางศิลปะท่ีดีได้อย่างไร เม่ือผลการศกึษาท่ีได้

ยงัเห็นวา่ คร่ึงหนึง่ของนกัศกึษาศลิปะมีความเข้าใจต่ํากวา่ระดบัพืน้ฐาน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข เร่ืองทัศนคติ รูปแบบของการเรียนการสอนให้เกิดความ

ผสมผสานกนั ระหว่างอาจารย์เป็นศนูย์กลางในการเรียนการสอน กบันกัศึกษาเป็นศนูย์กลางใน

การเรียนการสอนเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา โดยการค้นคว้า หาความรู้

เพิ่มเติมด้วยตวัเองมากขึน้ เพ่ือทําให้นกัศึกษาศิลปะมีความเข้าใจในความหมายพืน้ฐานทาง

ศลิปะเพิ่มมากขึน้ 

2. ควรพิจารณาการจัดหลกัสูตรความรู้พืน้ฐานทางศิลปะในแต่ละคณะวิชาโดยให้นักศึกษา

คณะจิตรกรรมฯ คณะสถาปัตย์ฯ คณะโบราณฯ คณะมณัฑนศิลป์และคณะดุริยางค์ฯ มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัสนุทรียศาสตร์มากขึน้ 

3. ควรจัดให้มีการเพิ่มความรู้เก่ียวกับ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ

ตะวนัตกหรือตะวนัออก เพราะจากการศกึษาในครัง้นี ้พบว่านกัศกึษาศิลปะสว่นใหญ่ ไม่เข้าใจใน

ประวตัศิาสตร์ในสมยัตา่งๆ เกือบ 100% หรือ บางคณะ มีสดัสว่น 100% ท่ีไมเ่ข้าใจ 

4. ควรแก้ไขในเร่ืองระเบียบวินยัในชัน้เรียนของนกัศกึษาให้เคร่งครัดมากขึน้ 

5. ควรจดัให้มีการตดิตามผลการประเมินการเรียนการสอนอยา่งเคร่งครัด 

6. ควรปรับสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศสง่เสริมการเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ 

7. ควรจดัส่งเสริมให้นกัศึกษาศิลปะมีความสนใจในการเย่ียมชมนิทรรศการทางด้านต่างๆให้

มากขึน้ เพราะจะเป็นการทําให้นกัศกึษามีโอกาสใกล้ชิดหรือมีประสบการณ์ทางศลิปะโดยตรง 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการศกึษาวิจัยในอนนาคต 
1. ควรเพิ่มจํานวนตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเพ่ือลดการกระจายตวัของข้อมลู 

2. ควรปรับแบบสอบถามให้มีลกัษณะคําถามท่ีสามารถวดัความเข้าใจความหมายทางศิลปะได้

อยา่งชดัเจน โดยการสร้างแบบสอบถามให้เป็นระบบตามหลกัการสร้างแบบสอบถาม 

3. การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ควรใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างจากจํานวน

ประชากรทัง้หมดโดยให้แตล่ะตวัอยา่งมีโอกาสถกูเลือกท่ีเท่ากนั 

4. ผู้ ท่ีสมัภาษณ์ควรจะไม่มีอคติในการสมัภาษณ์ เช่น ผู้สมัภาษณ์ไม่ควรรู้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี

สมัภาษณ์มาจากคณะใด ทัง้นีเ้พ่ือลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้จากความอคติในตวัผู้สมัภาษณ์

ตอ่ความเข้าใจทางศลิปะมากน้อยในแตล่ะคณะ 

5. วิธีการสมัภาษณ์ควรแยกสมัภาษณ์เป็นรายคน เพ่ือลดความผิดพลาดของข้อมลูจากการถกู

ชีนํ้าคําตอบของผู้ถกูสมัภาษณ์คนใดคนหนึง่ท่ีเป็นผู้ตอบคนแรกในกลุม่ของผู้ ท่ีถกูสมัภาษณ์ 

6. ควรจดัให้มีการวิจยัตอ่ยอดในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพแผนภมูแิสดงผลการศึกษา 
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)์

ไม่เขา้ใจ เขา้ใจเล็กนอ้ย เขา้ใจระดับพืน้ฐาน
 

ภาพที่ 1 นกัศกึษาศลิปะกบัความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศลิปะ แยกตามคณะวิชา 
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ภาพที่ 2 นกัศกึษาศลิปะกบัความเข้าใจทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 
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ไม่เขา้ใจ เขา้ใจเล็กนอ้ย เขา้ใจระดับพืน้ฐาน
 

ภาพที่ 3 นกัศึกษาศิลปะกบัความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญากรีก แยกตาม

คณะวิชา 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

จติรกรรมฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณคดี มัณฑนศลิป์ ดรุิยางคศาสตร์

คณะ

จํา
น
วน
น
กั
ศ
กึ
ษ
า 

( เป
อร
เ์ซ
น
ต

)์

ไม่เขา้ใจ เขา้ใจเล็กนอ้ย เขา้ใจระดับพืน้ฐาน  

ภาพที่ 4 นกัศกึษาศิลปะกบัความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยักลาง แยก

ตามคณะวิชา 
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ไม่เขา้ใจ เขา้ใจเล็กนอ้ย เขา้ใจระดับพืน้ฐาน  

ภาพที่ 5 นกัศึกษาศิลปะกับความรู้ ความเข้าใจประวตัิศาสตร์ของปรัชญาสมยัใหม่ แยก

ตามคณะวิชา  
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ไม่เขา้ใจ เขา้ใจเล็กนอ้ย เขา้ใจระดับพืน้ฐาน
 

ภาพที่ 6 นักศึกษาศิลปะกับการรู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาของนักสุนทรียศาสตร์ 

นกัวิชาการ และนกัปรัชญาของไทย แยกตามคณะวิชา 
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ไม่เขา้ใจ เขา้ใจเล็กนอ้ย เขา้ใจระดับพืน้ฐาน  

ภาพที่ 7 นักศึกษาศิลปะกับการรู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญา  นักสุนทรียศาสตร์ 

นกัวิชาการ และนกัปรัชญาของตะวนัออก แยกตามคณะวิชา 
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มากที่สด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สด

 

ภาพที่ 8  นกัศกึษาศิลปะกบัการให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ 

แยกตามคณะวิชา 
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มากที่สด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สด
 

ภาพที่ 9 นกัศึกษาศิลปะกบัความพึงพอใจในตวัผู้สอนวิชาทางสนุทรียศาสตร์ แยกตาม

คณะวิชา 
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ภาพที่ 10 นักศึกษาศิลปะกับความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาทาง

สนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 
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มากที่สด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สด
 

ภาพที่ 11 นกัศึกษาศิลปะกบัความพอใจในหลกัสตูรและเนือ้หาในการเรียนการสอนวิชา

ทางสนุทรียศาสตร์ แยกตามคณะวิชา 
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ภาพที่ 12 นกัศกึษาศิลปะกบัการให้ความสําคญัทางสนุทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวนั แยก

ตามคณะวิชา 
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0 < 1 1 > 1

 

ภาพที่ 13  ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งของนกัศกึษาศิลปะ 

แยกตามคณะวิชา 
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ภาพที่ 14 ความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมของนกัศึกษาศิลปะ แยก

ตามคณะวิชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

จิตรกรรมฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณคดี มณัฑนศิลป์ ดุรยิางคาสตร์
คณะ

จาํ
นว

นน
กัศ

ึกษ
า 

(เป
อร
เ์ซ
็นต

)์

0 < 1 1 > 1
 

ภาพที่ 15  นกัศึกษาศิลปะกับความถ่ีในการเย่ียมชมงานนิทรรศการทางด้านดนตรี แยก

ตามคณะวิชา 
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ภาพที่ 16  ความถ่ีในการเย่ียมชมนิทรรศการทางด้านโบราณคดีของนกัศึกษาศิลปะ แยก

ตามคณะวิชา 
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ภาพที่ 17  ความถ่ีในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการทางศิลปะของนักศึกษาศิลปะ แยก
ตามคณะวิชา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่ศึกษาความเข้าใจความหมายพืน้ฐานทางศิลปะ 
ของนักศึกษาศิลปะในมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ___________________________________สกลุ___________________________________ 
เพศ_______อาย_ุ_______โทร_________________เวลาท่ีสะดวกในการติดต่อ______________ 
คณะ_____________________ภาควิชา________________ชั้นปี________รหสั_____________ 
 
ส่วนที ่2 การเรียนการสอนสุนทรียศาสตร์ในแต่ละคณะวชิา 

1. ขณะท่ีท่านศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่านเคยเรียนเก่ียวกับสุนทรียศาสตร์ใน
รายวิชาอะไรบา้ง__________________________________________________________ 

2. รายวิชาทางสุนทรียศาสตร์ท่ีท่านลงทะเบียนเรียนมีรูปแบบการสอนลกัษณะใด  ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้ 
(   )บรรยายพร้อมสไลดภ์าพ  (  )วิดีโอ   (  )สารคดี  
(  )แจกเอกสารประกอบการเรียน  (  )จดบนัทึกดว้ยตนเอง  (  )จบักลุ่มทาํกิจกรรม  
(  )ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (  )อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________ 

3. ท่านเรียนวิชาทางสุนทรียศาสตร์กบัอาจารยท่์านใดบา้ง___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. ท่านศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้อ่ืนๆเก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ นอกเวลาเรียนหรือไม่/ท่ี

ใด____________________________________________________________________ 
 

 
คาํถาม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

4 ท่ า น ให้ ค ว า มสนใ จกับ ก า ร เ รี ยน วิ ช าท า ง
สุนทรียศาสตร์มากนอ้ยเพียงใด   

     

5 ท่านคิดวา่ผูส้อนมีความเช่ียวชาญสามารถให้
ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์แก่ท่านไดม้ากนอ้ย
เพียงใด   

     

6 บรรยากาศในการเรียนการสอนวิชาทาง
สุนทรียศาสตร์ของท่านมีความน่าสนใจมากนอ้ย
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เพียงใด 
7 เน้ือหาตามหลกัสูตรในวิชาสุนทรียศาสตร์ของ

ท่านมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด   
     

8 ท่านคิดวา่ สุนทรียศาสตร์มีความสาํคญัต่อ
ชีวิตประจาํวนัของท่านมากนอ้ยเพยีงใด              

     

 
ส่วนที ่3 ความรู้ความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ 

1. ศิลปะคืออะไร ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. นกัปรัชญาศิลปะยคุกรีกท่ีท่านรู้จกัคือใคร/ เขาพดูถึงปรัชญาเร่ืองใด 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. นกัปรัชญาศิลปะยคุกลางท่ีท่านรู้จกัคือใคร/ เขาพดูถึงปรัชญาเร่ืองใด 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4. นกัปรัชญาศิลปะยคุใหม่ท่ีท่านรู้จกัคือใคร/ เขาพดูถึงปรัชญาเร่ืองใด 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5. สุนทรียศาสตร์กบัปรัชญา แตกต่างกนัอยา่งไร 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ส่วนที ่4 ความสนใจทัว่ไปเกีย่วกบัสุนทรียศาสตร์ 
1. ท่านมีความสนใจงานศิลปะ(หรือไม่)ประเภทใด อยา่งไร___________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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2. ท่านทาํงานสร้างสรรคป์ระเภท/รูปแบบใด______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

3. ผลงานสร้างสรรคท่ี์ท่านทาํ ใชห้ลกัเกณฑห์รือปรัชญาศิลปะอะไรสนบัสนุนหรือไม่ เหตุ 
อยา่งไร(ถา้ไม่เพราะเหตุใด)_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. ส่ิงใดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานหรือการทาํงานวิทยานิพนธ์ของท่าน 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

5. ท่านสนใจนกัสุนทรียศาสตร์ นกัวิชาการและ นกัปรัชญาของไทยท่านใดบา้งเก่ียวกบัอะไร  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

6. ท่านสนใจนักสุนทรียศาสตร์ นักวิชาการและนักปรัชญาของตะวนัออก (เช่น จีน อินเดีย 
ญ่ีปุ่นฯลฯ) ท่านใดบา้ง เก่ียวกบัอะไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

7.  หลกัปรัชญาหรือหลกัทางสุนทรียศาสตร์ใดท่ีท่านนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั(รวมถึง
การสร้างสรรค)์__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

8. ท่านเคยไปชมงานนิทรรศการในพิพิธภณัฑ ์หอศิลป์เก่ียวกบังานประเภทใดบา้งดงัต่อไปน้ี 
(ตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 
(    ) การออกแบบตกแต่ง (โปรดระบุสถานท่ี)___________________________________ 
______________________________________________________________________
จาํนวนคร้ัง__________________ต่อเดือน     (ไปในเวลาเรียน)    หรือ       (นอกเวลาเรียน) 

(    ) การออกแบบสถาปัตยกรรม(โปรดระบุสถานท่ี)______________________________ 
______________________________________________________________________ 
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จาํนวนคร้ัง__________________ต่อเดือน     (ไปในเวลาเรียน)    หรือ       (นอกเวลาเรียน) 

(    )นิทรรศการทางดนตรี(โปรดระบุสถานท่ี)___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
จาํนวนคร้ัง__________________ต่อเดือน     (ไปในเวลาเรียน)    หรือ       (นอกเวลาเรียน) 

(    ) พิพิธภณัฑท์างโบราณคดี(โปรดระบุสถานท่ี)________________________________ 
______________________________________________________________________ 
จาํนวนคร้ัง__________________ต่อเดือน     (ไปในเวลาเรียน)    หรือ       (นอกเวลาเรียน) 

(    )หอศิลป์ พิพิธภณัฑท์างศิลปะ(โปรดระบุสถานท่ี)_____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
จาํนวนคร้ัง__________________ต่อเดือน     (ไปในเวลาเรียน)    หรือ       (นอกเวลาเรียน) 
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ประวัตกิารศกึษา 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาววรรณพร พฒันเสถียรกลุ 

เกิด   23 กมุภาพนัธ์ 2530   

ที่อยู่   582/278 ถนน อโศก-ดนิแดง เขต ดนิแดง แขวง ดนิแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์  089-004-3676, 02-246-2505 

E-mail   wp_br1@ hotmail.com 

 
ประวัตกิารศึกษา  
2536-2547 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 

2548-2552 - คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ ภาควิชาทฤษฎีศลิป์ 

   มหาวิทยาลยัศลิปากร 
เกียรตปิระวัต ิ
2551  - ได้รับทนุสนบัสนนุการศกึษา “ทนุสวสัดกิารร้านค้า” 

2552  - ได้รับพระราชทนุภมูิพลประเภทเรียนดี จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

   สยามบรมราชกมุารี 

- ได้รับทนุการศกึษาโดยคณุ เมธินี ธารวณิช 
ประวัตกิารแสดงงาน 
2550  - ร่วมแสดงนิทรรศการ “นิทรรศการจิตรกรรมภาพทิวทศัน์ 2550-2551” 

2551  - ร่วมแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรมสํานกึตอ่วิกฤตการณ์สิง่แวดล้อม” 

2552  - ร่วมแสดงนิทรรศการรําลกึวนัศลิป์ พีระศรี 
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