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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะ
นอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
นอกสถานทีท่ มี่ ตี อ การพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ
การจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโครงการเสริม
ศักยภาพทางดานศิลปะ (Art learning) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม จํานวน 25 คน
ทํากิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ 6 กิจกรรม โดยใชแผนการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง
เครื่องมือในการวิจัย 1) แผนการเรียนรู 7 แผน 2) แบบบันทึกการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ 6 ฉบับ
3) แบบทดสอบสุนทรียภาพ 4) คูมือวิเคราะหการแสดงออกทางสุนทรียภาพ 5) แบบสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกทางสุนทรียะ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศิลปะนอก
สถานที่ 7) แบบสอบถามภูมิหลังทางศิลปะของนักเรียน การวิเคราะหขอมูลโดยการประมาณคา คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติทดสอบคาที (t-test) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจัย พบวา 1) จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ทําใหเกิดการพัฒนา
ศิลปะนอกสถานที่เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน 6 กิจกรรม 2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับ
พัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนหลังเขารวมกิจกรรม (M = 3.70) สูงกวา กอนเขารวมกิจกรรม
(M = 1.91) อยางมีนัยสําคัญที่ .05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ในระดับเห็น
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Abstract
This is a quasi-experimental research which aims to 1) study and improve the
organization of ﬁeld trips with outdoor art activities to better develop aesthetics among
primary school students, 2) to study the results from the organized ﬁeld trips with outdoor
art activities on the aesthetic development of primary school students, and to 3) to explore
opinions of students about organized ﬁeld trips with outdoor art activities. The sample
was 25 Prathomsuksa 4, or 4th-grade, students who attended the art learning program at
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School. The participants carried out
6 art ﬁeld trip activities. The experimental plan implemented in this study was a One Group
Pretest–Posttest Design. The research instruments included 1) 7 lesson plans for art
activities, 2) 6 recording forms for the organization of art ﬁeld trip activities, 3) an aesthetics
test, 4) guidelines for analyzing aesthetic expression, 5) an observation form for aesthetic
expression, 6) a an observation form for aesthetic experiences; 6) a questionnaire to obtain
the students’ opinions concerning the organization of ﬁeld trips and outdoor art activities,
and 7) a questionnaire on the students’ background knowledge and experience in art. The
data were analyzed using a rating scale, percentage, mean, standard deviation, and the
t-test was also utilized to compare and contrast the data being analyzed at the signiﬁcant
difference level of .05.
The results were as follows: 1) the organization of outdoor art activities targeting
the students’ aesthetic development led to 6 major aesthetic development activities; 2)
the mean of the students’ aesthetic development score rose after they participated in the
outdoor activities (M = 3.70), compared to the mean before engaging in the activities (M =
1.91) at the level of .05; and 3) the students agreed most strongly on having the outdoor
art activities, with the most enjoyable activity being Activity 2, accounting for 36%, and the
activity making the biggest impression being Activity 4.
KEYWORDS: FIELD TRIPS WITH ART OUTDOOR ACTIVITIES / AESTHETICS / PRIMARY SCHOOL
STUDENTS
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บทนํา
ศิลปะเปนเครื่องจรรโลงใจใหแกมนุษย เปนสื่อที่ใชถายทอดอารมณ ความรูสึก
เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะ และศิลปะสามารถนําไปประยุกตกับศาสตรแขนงอื่น ๆ ได
การจัดการศึกษาทางดานศิลปะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกลาวถึง คุณภาพของผูเ รียนเมือ่ จบชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 วา นักเรียนควรรูแ ละเขาใจการใช
ทัศนธาตุ มีพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลัก
การจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล นํ้าหนัก แสงเงา ตลอดจนใชสีคูตรงขามที่เหมาะสม
ในการสรางงานทัศนศิลป 2 มิติ 3 มิติ ถายทอดความคิดจินตนาการเปนเรื่องราวกับ
เหตุการณตาง ๆ การสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น
ตลอดจนรูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม
อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับครูศิลปศึกษา ดังเชนงานวิจัยของ
(คนึงหา สุภานันท, 2544) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาศิลปศึกษาจําแนกตามแกนความรู ตามทฤษฎี DBAE พบวา ครูศิลปศึกษามีความคิด
เห็นในระดับสูงสุดในแกนความรูดานศิลปะปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (คํารณ
หลําเจริญสุข, 2540) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษา
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร โดยอิ ง แนวการสอนของ อาเธอร
เอฟแลนด (Eﬂand 1979) ผลการศึกษาพบวา ครูเนนเรื่องการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งจัดเปน
ทักษะการปฏิบัติงานศิลปะเชนกัน ดังนั้นอาจกลาวไดวาครูศิลปศึกษาสวนใหญเนนการจัด
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานศิลปะใหแกนักเรียน
นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนศิลปะในสภาพปจจุบันยังไมเอื้อตอการสงเสริม
และพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนตามเปาหมายของตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูข องหลักสูตร
แกนกลาง เนื่องจากการสอนศิลปะในชั่วโมงเรียนที่มีเวลาจํากัดทําใหครูไมสามารถมุงเนน
การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทางดานสุนทรียภาพใหแกนักเรียนได รวมทั้งสภาพแวดลอม
ของการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนยังไมเอื้อตอการเปดโลกกวางทางศิลปะให
แกนักเรียน ทําใหนักเรียนไมไดรับประสบการณการเรียนรูศิลปะที่กวางและหลากหลายที่จะ
ชวยกระตุนความสนใจทางศิลปะและเพิ่มพูนการแสดงออกทางศิลปะในดานสุนทรียภาพ

สมใจ จงรักวิทย 499

ของนักเรียน
ประสบการณการเรียนการสอนศิลปะของผูวิจัยพบวา ความสามารถทางศิลปะของ
นักเรียนมีความแตกตางกัน นักเรียนบางคนมีความสนใจและความสามารถทางศิลปะคอนขาง
เดนชัด และนาจะไดรับการพัฒนาสงเสริมทางดานศิลปะใหมากขึ้น โดยการจัดสภาพแวดลอม
และการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเพิ่มพูนในดานสุนทรียภาพของนักเรียน เชน
การศึกษาดูงานศิลปะนอกหองเรียน พิพิธภัณฑ และหอศิลป หรือแหลงเรียนรูทางศิลปะอื่น ๆ
ในชุมชน ดังที่ วิรุณ ตั้งเจริญ, วรรณรัตน ตั้งเจริญ, อํานาจ เย็นสบาย, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ,
จักรพงษ แพทยหลักฟา, และ ตรีวิทย วิจิตรพลากาศ (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ
ทางศิลปะของนักเรียนโดยทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป กรณีศึกษา: โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ซึ่งมีขอเสนอแนะ
จากการวิจัยสําหรับการจัดกิจกรรมทางศิลปะวา กิจกรรมศิลปะที่เปลี่ยนแปลง แปลกใหม
เราใจ และเราความคิดอยูตลอดเวลา ยอมชวยใหเด็กมีความตื่นตัวและสนใจที่จะสรางสรรค
งาน และการจัดสรรวัสดุอุปกรณเพื่อสรางสรรคกิจกรรมศิลปะเด็ก ควรมีความพรอมและ
หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกสรรมาแสดงออกและตอบสนองจินตนาการได
อยางกวางขวางและหลากหลาย นอกจากนี้ วิรุณ ตั้งเจริญ และ คณะ (2542) ไดกลาวถึง
ความสามารถทางศิลปะวาการฝกปฏิบัติงานศิลปะแตเพียงดานเดียวโดยที่ไมศึกษาใหสัมพันธ
กับการปฏิบัติยอมไมสามารถผลักดันใหการฝกปฏิบัติพัฒนาไปไดดีเทาที่ควร การดูงานศิลปะ
ทั่ว ๆ ไป การดูอยางชื่นชม คิดวิเคราะหและวิพากษวิจารณ จะเปนประสบการณที่มีคา
ตอการเรียนรู หรือการฝกปฏิบัติครั้งตอไปอยางมาก เพราะการเรียนรูทุกอยางยอมมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมทางตรงก็ทางออม การศึกษาดูงานศิลปะจึงควรไดรับ
การสนับสนุนอยางตอเนื่องเชนกัน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ใหแกนักเรียน ครูศิลปะควรศึกษาขอมูลและ
ทรัพยากรของแหลงเรียนรูที่สามารถนํามาใชจัดกิจกรรม โดย ศิริวัฒน แสนเสริม (2543) ได
กลาวในผลการวิจัยวา พิพิธภัณฑจะตองสามารถใหความรูทางดานสุนทรียศาสตรและ
การชื่นชมงานศิลปะ การใหความรูทางประวัติศาสตรศิลปะ และอื่น ๆ และ ชุติมา เวทการ
(2551) ไดกลาวถึงประโยชนของแหลงเรียนรูภ ายนอกหองเรียนวา ทําใหนกั เรียนรูจ กั ทรัพยากร
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และศักยภาพของชุมชน เกิดความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของตน รักถิน่ ฐาน รูแ ละเขาใจระบบ
นิเวศวัฒนธรรมของตนอยางลึกซึ้ง นักเรียนไดเรียนรูดวยการคนหา และเชื่อมโยงภูมิปญญา
ความรูเขาดวยกัน นอกจากนั้นประเภทของแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่สามารถนํามาใช
สําหรับจัดกิจกรรม โดยเฉพาะแหลงเรียนรูทัศนศิลปในชุมชน ไดแก แหลงเรียนรูประเภท
สถานที่ แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ แหลงเรียนรูประเภท
บุคคล เชน บุคคลที่เปนผูรูในชุมชนที่สามารถทําหนาที่เปนผูถายทอดเรื่องราวของชุมชน และ
แหลงเรียนรูประเภทสื่อที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ แผนพับ ปาย บอรดนิทรรศการ วีดิโอ
ซีดีรอม เปนตน
การศึกษางานวิจัยของ วิรุณ ตั้งเจริญ และ คณะ (2542) ที่ไดศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลปโดยกําหนดกิจกรรมสรางสรรค 12
กิจกรรม ตามแนวคิดซีไอเอสเอสที (CISST) ซึ่งประกอบดวยความคิดสรางสรรค (Creativity)
จินตนาการ (Imagination) ความรูสึกสัมผัส (Sensibility) การจัดระบบภาพ (Systematization) และการพัฒนารูปทรง (Transformation) เพื่อตรวจสอบแนวคิดดังกลาว พบวา
การแสดงออกทางศิลปะของกลุม ตัวอยางมีความสอดคลองกับวุฒภิ าวะตามแนวคิดทฤษฎีขา ง
ตน เด็กสามารถสรางสรรคกิจกรรมไดอยางมีคุณภาพ สามารถคิด วางแผน ปฏิบัติงาน และ
แกปญ
 หาตาง ๆ ไดอยางมีความสุข และจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการใชแหลงเรียนรูภ ายนอก
หองเรียนของ ธาริน กลิ่นเกษร (2554) ที่ไดศึกษาเรื่องผลของการสงเสริมประสบการณ
ทางสุนทรียะผานกิจกรรมในพิพิธภัณฑศิลปะที่มีตอสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมผานพิพิธภัณฑศิลปะสามารถชวยพัฒนาระดับสุนทรียภาพ
ของนักเรียนไดเพิ่มขึ้น
การศึกษางานวิจัยที่ผานมาจะเห็นไดวา ยังไมมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
นอกสถานทีท่ มี่ ตี อ การพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา ซึง่ ผูว จิ ยั ไดนาํ แนวคิดของ
Edgar (1969) ทีจ่ ดั การศึกษานอกสถานทีใ่ หเปน 1 ใน 11 วิธกี ารสรางประสบการณการเรียนรู
ใหกับผูเรียน ที่กลาววา การจัดการศึกษานอกสถานที่เปนกระบวนการใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงทั้งการมองเห็น การสังเกต หรือการสัมผัส ซึ่งสามารถเสริมประสบการณ
การเรียนรูใหผูเรียนเขาใจอยางเปนรูปธรรมไดและสามารถเพิ่มศักยภาพประสบการณ
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การเรียนรูไดมากขึ้น และจากการศึกษางานวิจัยขางตนที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศิลปศึกษา
และพบวา แมจะมีการศึกษาวิจัยที่ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่เปนพิพิธภัณฑศิลปะเพื่อ
พัฒนาเฉพาะดานสุนทรียภาพ แตงานวิจัยดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงการศึกษานอกสถานที่
ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํา
การจัดกิจกรรมศิลปศึกษานอกสถานที่ที่กวางขึ้นและไมเนนเฉพาะพิพิธภัณฑศิลปะ ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เปนแหลงเรียนรูทางดานศิลปะ เชน บานศิลปน หอศิลป
สถาปตยกรรมไทยที่มีความงดงามและมีชื่อเสียง วัดและโบราณสถาน รวมทั้งบุคคลผูรู
ในชุมชนซึ่งไดแก ศิลปนแหงชาติและศิลปนที่มีช่ือเสียง รวมทั้งกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับ
งานศิลปะจากผูเ ชีย่ วชาญ และการสาธิตเกีย่ วกับการทํางานศิลปะจากศิลปน มาเปนเครือ่ งมือ
และจัดกิจกรรมการเรียนรูท จี่ ะชวยพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา ซึง่ แหลงเรียนรู
ทางศิลปะที่ผูวิจัยไดนํามาจัดกิจกรรมศิลปศึกษานอกสถานที่มีดังตอไปนี้ 1.กิจกรรมเยี่ยมชม
หอศิลปในถิ่นเรา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) ซึ่งเปนหอศิลปที่อยู
ในชุมชนเดียวกับสถานศึกษา คือ ชุมชนปทุมวัน เปนหอศิลปที่มีความทันสมัยอยูในใจกลาง
เมืองกรุงเทพมหานครที่นักเรียนควรไดเรียนรูจักและศึกษาเรียนรูเปนอยางยิ่ง 2. กิจกรรม
เยือนบานศิลปนถิ่นสรางศิลป ณ บานศิลปนแหงชาติอาจารยถวัลย ดัชนี ในหมูบานนวธานี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสถานที่ที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวันและการทํางานศิลปะ
ของศิลปน โดยบานหลังนี้มีลักษณะพิเศษ มีการตกแตงดวยสิ่งของที่มีความงามที่ไดมา
จากธรรมชาติและหายาก ซึ่งเรามักไมไดพบเจอในชีวิตประจําวันทําใหบรรยากาศของบาน
และสถานที่แหงนี้เ ต็มไปดวยความงดงามของงานศิ ล ปะและความเข ม ข นทางสุ นทรี ย ะ
เปนอยางยิ่ง 3. กิจกรรมชมปราสาทวาดงานศิลป ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
สถานทีแ่ หงนีเ้ ปนสถาปตยกรรมไทยทีไ่ ดชอื่ วาเปนปราสาทไมทใี่ หญทสี่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูบ นแหลม
ที่ยื่นลงไปในชายทะเล เปนสถาปตยกรรมที่มีความงดงาม ยิ่งใหญ และมีความมหัศจรรย
นาตื่นตาตื่นใจเปนอยางมาก 4. กิจกรรมมหัศจรรยพิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ ณ Art in Paradise
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปนพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย
ที่มีความสวยงาม สามารถสรางความอัศจรรยใจใหแกผูชมไดเปนอยางมาก 5. กิจกรรม
พบศิลปนเยือนบานสรางศิลป ณ บานอาจารยประทีป คชบัว ศิลปนเซอรเรียลลิสตคนสําคัญ
ของประเทศ โดยนักเรียนไดพบกับศิลปนไดสนทนาและรับฟงทรรศนะของศิลปนอยางใกลชิด
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รวมทัง้ ไดชมสตูดโิ อของศิลปน และงานศิลปะทีม่ จี าํ นวนมากในแกลอรี่ โดยศิลปนเปนผูบ รรยาย
และนําชม 6. กิจกรรมชมอลังการงานศิลปใน MOCA พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย ที่มีขนาด
ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ มีผลงานศิลปะจํานวนมากของศิลปนชั้นนําทั้งของไทยและ
ตางประเทศ นักเรียนไดชมงานศิลปะ โดยมีผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานศิลปะเปนผูบรรยายและ
นําชม
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนา
สุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
2) เพื่อศึกษาผลพัฒนาการสุนทรียภาพกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะนอก
สถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มี
ตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
คําจํากัดความของคําที่ใชในการวิจัย
กิจกรรมศิลปศึกษานอกสถานที่ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานศิลปศึกษา
นอกสถานที่ ที่สรางประสบการณตรงและการเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัวใหแกนักเรียนผาน
ประสาทสัมผัสตาง ๆ
สุนทรียภาพ คือ การรับรูผ า นประสาทสัมผัสทีส่ ามารถแสดงออกถึงอารมณความรูส กึ
ที่ไดจากประสบการณเกี่ยวกับความงาม ความซาบซึ้ง และอารมณความรูสึกที่ไดรับจาก
การมองเห็น หรือการสัมผัส ตอผลงานศิลปะ
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาและเพื่อพัฒนากิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของ
นักเรียน โดยมีรายละเอียดการวิจัย ดังนี้
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ในโครงการสงเสริมศักยภาพทางดานศิลปะ
(Art learning) จํานวน 25 คน โดยผานการคัดเลือกเขาโครงการดวยคะแนนสัมฤทธิ์ผลทาง
การเรียนวิชาทัศนศิลป ตั้งแต รอยละ 85 ขึ้นไปมาทําการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนที่มี
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คะแนนสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาทัศนศิลปสูงสุดจํานวน 25 คน มาเปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสําหรับการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปศึกษานอกสถานที่
ที่ มี ต  อ การพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา ประกอบด ว ยเครื่ อ งมื อ ดั ง นี้
1) แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ 2) แบบบันทึกการเรียนรูจากกิจกรรม
ศิลปะนอกสถานที่ 3) แบบทดสอบสุนทรียภาพ 4) คูมือสําหรับวิเคราะหการแสดงออกทาง
สุนทรียภาพ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียะ 6) แบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ และ 7) แบบสอบถามภูมิหลัง
ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษากลุมตัวอยาง โดยเครื่องมือไดผานการตรวจคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญแลว
กระบวนการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ  ง ศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะนอกสถานที่ ที่ มี ต  อ การพั ฒ นา
สุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3
ระยะ ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและขอมูลทีเ่ กีย่ วของ 2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะนอก
สถานที่ จํานวน 6 กิจกรรม ไดแก 1.กิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลปในถิ่นเรา (BACC) 2.กิจกรรม
มหัศจรรยพพิ ธิ ภัณฑภาพ 3 มิต:ิ Art in Paradise 3.กิจกรรมชมปราสาทวาดงานศิลป 4.กิจกรรม
เยือนบานศิลปนถิน่ สรางศิลป: บานอาจารยถวัลย ดัชนี 5.กิจกรรมพบศิลปนเยือนถิน่ สรางศิลป:
บานอาจารยประทีป คชบัว และ 6.กิจกรรมชมอลังการงานศิลปใน MOCA 3) ทดลองใช
รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ และ 4) เก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลการวิจยั ในครัง้ นี้ เปนการวิเคราะหขอ มูลแบบทดสอบสุนทรียภาพ
โดยการหาคารอยละ t-test ดวยโปรแกรม SPSS โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ .05
และมีการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรูและแบบสอบถามความคิดเห็น โดย

สมใจ จงรักวิทย 505

การประมาณคา (Rating scale) และนํามาหาคามัชฉิมเลขคณิตและคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
รวมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามภูมิหลังทางศิลปะ
โดยการหาคารอยละ และสรุปผลเปนตารางแผนภาพ
ผลการวิจัย
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของ
นักเรียนประถมศึกษา มีขอคนพบจากการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูทางดานศิลปศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูน อกสถานทีท่ าํ ใหเกิดการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดศิลปะนอกสถานที่
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน จํานวน 6 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลป
ในถิน่ เรา 2) กิจกรรมมหัศจรรยพพิ ธิ ภัณฑภาพ 3 มิต:ิ Art in Paradise 3) กิจกรรมชมปราสาท
วาดงานศิลป 4) กิจกรรมเยือนบานศิลปนถิ่นสรางศิลป: บานอาจารยถวัลย ดัชนี 5) กิจกรรม
พบศิลปนเยือนถิ่นสรางศิลป: บานอาจารยประทีป คชบัว และ 6) กิจกรรมชมอลังการงาน
ศิลปใน MOCA
2. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน
ประถมศึกษา โดยจําแนกผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ดาน คือ
2.1 คาเฉลี่ยระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษาที่มีตอภาพ
ผลงานศิลปะ พบวา หลังทํากิจกรรมสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ อยางมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
ที่มีตอภาพผลงานศิลปะ กอนเรียนและหลังเรียนผานกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

หมายเหตุ: *p < .05

N
25
25

M
1.91
3.70

SD
0.26
0.29

t
-21.116

p
.000*
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2.2 คาความถี่ของพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียภาพของนักเรียนประถม
ศึกษาในระหวางการทํากิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ โดยจําแนกตามเครื่องมือ ดังนี้
2.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ จาก
การวิเคราะหคาความถี่ของแบบสังเกตพฤติกรรม พบวา กิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลปในถิ่นเรา
(BACC) นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียภาพมากที่สุด โดยมีคาความถี่ของ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางสุนทรีภาพ เปนจํานวนรวมสูงที่สุด 169 ครั้ง
2.2.2 แบบบันทึกการเรียนรูจ ากกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ ในสวนของบันทึก
พินิจศิลปจากการวิเคราะหคาความถี่ของแบบบันทึกการเรียนรู พบวา กิจกรรมพบศิลปน
เยือนถิ่นสรางศิลป: บานอาจารยประทีป คชบัว นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทาง
สุนทรียภาพมากที่สุด โดยมีคาความถี่ของการแสดงออกทางสุนทรียภาพ เปนจํานวนสูงที่สุด
183 ครั้ง
3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอการจัด
กิจกรรมศิลปะนอกสถานที่หลังการทํากิจกรรม โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี้
3.1 ดานความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ พบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 23 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน
25 คน
3.2 ด า นความชื่ น ชอบที่ มี ต  อ การจั ด กิ จ กรรมนอกสถานที่ พบว า นั ก เรี ย นมี
ความคิดเห็นชื่นชอบมากที่สุดในกิจกรรมมหัศจรรยพิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ: Art in Paradise
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นชื่นชอบมากที่สุดของนักเรียน คิดเปนรอยละ 36
3.3 ดานความประทับใจที่มีตอกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ พบวา นักเรียนมี
ความประทับใจมากที่สุดในกิจกรรมเยือนบานศิลปนถิ่นสรางศิลป: บานอาจารยถวัลย ดัชนี
โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความประทับใจมากที่สุด 4.92
อภิปรายผล
ผลการวิจัยขางตนมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังตอไปนี้
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1. การพัฒนากิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน
ทําใหไดรูปแบบกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน ซึ่งเปนการนํา
แนวคิดการจัดการศึกษานอกสถานที่ Edgar (1969) ไดจัดการศึกษานอกสถานที่ใหเปน 1
ใน 11 วิธีการสรางประสบการณเรียนรูใหกับผูเรียน โดยการจัดการศึกษานอกสถานที่เปน
กระบวนการใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงทั้งการมองเห็นการสังเกต หรือการสัมผัส
ซึ่งสามารถเสริมประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจอยางเปนรูปธรรมไดและสามารถ
เพิ่มศักยภาพประสบการณการเรียนรูไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Mittler (1986) ที่กลาววา
การสังเกตผลงานศิลปะเปนการสงเสริมใหเด็กไดมองศิลปะอยางละเอียดและมีขั้นตอนหรือมี
กระบวนการ ซึง่ มะลิฉตั ร เอือ้ อานันท (2545) กลาวไววา การเรียนการสอนศิลปศึกษาจะไดรบั
ผลดีที่สุด เมื่อนักเรียนไดรับการสงเสริมสาระความรูศิลปะ 4 ดานไดแก การเรียนรูจากผลงาน
ศิลปะ ประวัติความเปนมาของศิลปะการวิจารณงานศิลปะ และสุนทรียภาพ โดยวิรุณ
ตั้งเจริญ และคณะ (2542) ไดกลาววา การรับชมงานศิลปะผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะทําให
การแสดงออกของเด็กเปนไปอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบกิจกรรมการศึกษาศิลปะนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาสุนทรียศาสตรของนักเรียน
ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ใหมีความหลากหลายของแหลงเรียนรู
ทางดานศิลปะทั้งประเภทสถานที่และบุคคล เชน หอศิลป พิพิธภัณฑ บานศิลปน สถานที่
ทํางานของศิลปน และสถาปตยกรรมไทย รวมทั้งศิลปนและผูบรรยายนําชมงานศิลปะ เพื่อ
เสริมสรางประสบการณทางดานสุนทรียะผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การมองเห็นและการสัมผัส ทําใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูทางดานศิลปะอยางกวางขวางและ
รอบดาน แตในขณะเดียวกันการคัดเลือกแหลงเรียนรูทางดานศิลปะ ผูวิจัยไดมุงเนนแหลง
เรียนรูท สี่ ามารถกระตุน เราประสาทสัมผัสทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาสุนทรียภาพทางดานศิลปะ
ไดอยางเขมขน ดังนั้นรูปแบบของกิจกรรมการศึกษาศิลปะนอกสถานที่ที่ไดจากการวิจัยจึงมี
ลักษณะเดนที่มีความกวางขวางและหลากหลายของแหลงเรียนรูในแตละกิจกรรม และแตละ
แหล ง เรี ย นรู  ค วรมี ง านศิ ล ปะที่ มี ค วามสวยงาม น า ตื่ น ตาตื่ น ใจ แปลกใหม เพื่ อ ให เ กิ ด
การกระตุน เราความสนใจและเสริมสรางประสบการณทางดานสุนทรียศาสตรอยางเขมขนและ
ลึกซึ้ง โดยมีการพิจารณาสํารวจและคัดเลือกมาเปนอยางดีกอนนํามาทดลองใชในการวิจัย
ซึ่งสอดคลองกับ เนาวนิตย สงคราม (2557) ที่ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
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นอกสถานที่วา การเลือกสถานที่ในการศึกษานับวามีความสําคัญ สถานที่ที่เลือกควรมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหาเหมาะสมกับวัย เพศ ศาสนา และพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมของผูเรียนดวย นอกจากนั้นการสรางเครื่องมือการวิจัยในสวนของแบบบันทึก
การเรียนรูในแตละกิจกรรม ผูวิจัยไดพิจารณาจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในสวนของพินิจศิลปใหมี
การกระตุนความคิด เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะ และแสดงออก
ทางดานสุนทรียศาสตรไดเปนอยางดี
2. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอการพัฒนา
สุนทรียภาพของนักเรียน
2.1 ขอมูลจากแบบทดสอบสุนทรียภาพกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คาเฉลี่ย
ระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนที่มีตอภาพผลงานศิลปะของศิลปนไทยและศิลปน
ตางประเทศหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนกอนเรียน
ผานกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ทําใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงและสัมผัสใกลชิดกับงานศิลปะ นอกจากการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถาน
ที่ทุกกิจกรรม ทําใหนักเรียนไดสรางเสริมประสบการณทางสนุทรียะทางการมองเห็น หรือ
สัมผัสแกนกั เรียนแลว แตรปู แบบกิจกรรมศิลปะนอกสถานทีใ่ นงานวิจยั ครัง้ นีย้ งั ไดมกี ารมุง เนน
ใหนักเรียนไดพบปะสนทนากับศิลปน และรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะจากศิลปน
หรือผูเชี่ยวชาญในดานการบรรยายและนําชมศิลปะอีกดวย ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาการ
แสดงออกทางดานสุนทรียะเพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ Parsons (1987) อางถึงใน D’On
ofrio and Nodine (1981) กลาวไววา ผลลัพธของพัฒนาการดานสุนทรียภาพ จะเกิดขึ้นจาก
กระบวนการวิเคราะหดวยเหตุผลที่พัฒนาสูงขึ้น พวกเขาจะใชมุมมองของศิลปนเปนพื้นฐาน
ในการวิเคราะหมากขึ้นเรื่อย ๆ
2.2 ขอมูลจากการแสดงออกทางสุนทรียะของนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม
ศิลปะนอกสถานที่ โดยทําการวิเคราะหขอมูลจาก
2.2.1 การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียะของนักเรียน พบวา
กิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลปในถิ่นเรา (หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร BACC) นักเรียน
มีพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียะมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลป
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ในถิ่นเรา (BACC) นักเรียนไดรับประสบการณตรงทั้งการมองเห็น หรือการสังเกตอยางใกลชิด
รวมทัง้ การรับฟงจากผูบ รรยายและนําชมทีใ่ หความรูท างดานศิลปะ โดยนักเรียนจะไดรบั อิสระ
ในการชมงานศิลปะอยางเต็มที่ สามารถแสดงออกโดยการตัง้ คําถาม และการสนทนาอยางอิสระ
ในขณะทีก่ จิ กรรมเยือนบานศิลปนถิน่ สรางศิลป: บานอาจารยถวัลย ดัชนี ซึง่ เปนบานพักอาศัย
ของอาจารยถวัลย ดัชนี ในขณะที่กิจกรรมเยือนบานศิลปนถิ่นสรางศิลป: บานอาจารยถวัลย
ดัชนี (บาน อ.ถวัลย ณ หมูบานนวธานี กทม.) นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียะ
นอยที่สุด เปนเพราะผูวิจัยไดจํากัดการแสดงพฤติกรรมโดยรวมของนักเรียนในขณะเขาชม
ภายในบาน และมีการจัดทําคูม อื การเขาชมทีม่ เี งือ่ นไขหลายประการ รวมทัง้ การชีแ้ จงทําความ
ตกลงกับนักเรียน เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเขมงวด สวนพฤติกรรม
การแสดงออกทางสุนทรียะทีน่ กั เรียนแสดงออกมากทีส่ ดุ คือสนใจตอเนือ้ หา ทัง้ นีเ้ พราะนักเรียน
อยูในชวงวัยชางสังเกต และสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ สวนพฤติกรรมที่แสดงออกนอยที่สุด
คือ ความไมมั่นใจตอการวิพากษวิจารณ อาจเปนเพราะนักเรียนยังขาดความรูในการวิจารณ
งานศิลปะ
2.2.2 การทําแบบบันทึกการเรียนรูจ ากกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ ในกิจกรรม
พินิจศิลป พบวา กิจกรรมพบศิลปนเยือนถิ่นสรางศิลป: บานอาจารยประทีป คชบัว นักเรียน
มีการแสดงออกทางสุนทรียะมากที่สุด เปนเพราะนักเรียนไดพบปะและสนทนากับศิลปน
เกี่ยวกับประวัติชีวิตของศิลปน การดําเนินชีวิตภายในบานของศิลปน ทัศนะในการทํางาน
ศิลปะของศิลปน และชมผลงานศิลปะของศิลปนที่มีเปนจํานวนมาก รับฟงการบรรยาย
และนํ า ชมงานศิ ล ปะจากศิ ล ป น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ อํ า ไพ ตี ร ณสาร (2543) ที่ ก ล า วว า
การเรียนรูแ บบมีศลิ ปนเปนแบบอยาง (The artist as model) เปนวิธกี ารสอนทีน่ กั เรียนจะได
สัมผัสประสบการณตรง การทําความรูจักศิลปนจริง ๆ การสังเกตการทํางานศิลปะ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สงผลตอประสบการณในการรับรูทางดานความงามของงาน
ศิลปะ
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ พบวา
3.1 นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากทีส่ ดุ คือนักเรียนชอบกิจกรรมศิลปะ
นอกสถานที่ เพราะเปนการเรียนรูใ นสถานทีท่ มี่ คี วามงามทางดานศิลปะ และมีความแปลกใหม

510 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

นอกเหนือจากหองเรียน นักเรียนจะไดรบั ชมงานศิลปะทีเ่ ปนผลงานจริง มีวทิ ยากรบรรยายและ
นําชมงานศิลปะ สามารถถามคําถามที่สงสัย เปนการเปดโลกกวางทางศิลปะใหแกนักเรียน
ซึ่งสอดคลองกับ เนาวนิตย สงคราม (2557) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่วา
การจัดการศึกษานอกสถานที่เปนการจัดการเรียนการสอนที่นิยมเปนอยางมากในสถานศึกษา
เพราะนอกจากจะเปนการสอนทีใ่ หความรูแ ละประสบการณตรงแกผเู รียนแลวยังเปนการสอน
ที่สนุกสนานเหมาะสมกับผูเรียนทุกชั้นวัย
3.2 กิจกรรมศิลปะทีน่ กั เรียนชืน่ ชอบมากทีส่ ดุ ไดแก กิจกรรมมหัศจรรยพพิ ธิ ภัณฑ
ภาพ 3 มิติ: Art in Paradise เนื่องจากนักเรียนจะไดมีสวนรวมกับงานจิตรกรรม 3 มิติอยาง
อิสระ สามารถสัมผัสงานศิลปะไดอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดความตื่นตาตื่นใจ ไดใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะการมอง การเห็นและการสัมผัส รวมทั้งงานศิลปะในรูปแบบ 3
มิติ มีลกั ษณะพิเศษ สามารถกระตุน ความสนใจและความรูใ หแกนกั เรียนเกีย่ วกับศาสตรความรู
ในแขนงตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับ Tishman (2006) กลาววา หัวใจสําคัญ
ของการสรางประสบการณความรูขั้นสูงคือการสรางความทาทายใหกับผูเรียน รวมถึงการได
สัมผัสกับงานศิลปะ
3.3 ความประทับใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ พบวา
กิจกรรมทีน่ กั เรียนประทับใจมากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมเยือนบานศิลปนถิน่ สรางศิลป: บานอาจารย
ถวัลย ดัชนี เพราะเปนรูปแบบกิจกรรมที่ใชบานศิลปนเปนแหลงเรียนรูโดยตรง ทําใหนักเรียน
ไดรับประสบการณทางสุนทรียะผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะการมองเห็น การสังเกต
การสัมผัสอยางเขมขนและมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก และโดยเฉพาะอยางยิง่ สภาพแวดลอม
ภายในบานที่มีความแปลกใหม พบเห็นไดยาก มีความนาตื่นตาตื่นใจเปนอยางมาก ทําใหเกิด
การกระตุนความสนใจ และแรงบันดาลใจทางดานศิลปะเปนอยางมาก
3.4 ข อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม พบว า นั ก เรี ย นได รั บ ประสบการณ ท างสุ น ทรี ย ะผ า น
การสังเกต เรียนรูช วี ติ ศิลปน เขาใจและเชือ่ มโยงศิลปะกับสังคม ซึง่ นําไปสูก ารเกิดแรงบันดาลใจ
ซึ่งกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดาน
รวมทั้งการไดรับความรูและประสบการณในการมอง และการเห็นที่แปลกใหม ซึ่งแตกตาง
จากการเรียนรูในหองเรียนที่ถูกจํากัด สงผลใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน
ศิลปะ และไดรับการปลูกฝงใหเห็นคุณคาของงานศิลปะ
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่สามารถพัฒนาสุนทรียภาพใหแกนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาได ครูศลิ ปะรวมทัง้ นิสติ ฝกประสบการณวชิ าชีพสาขาศิลปศึกษาอาจจะใชรปู แบบ
นี้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนตอไป
2. การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานทีม่ คี วามหลากหลาย
ของแหลงเรียนรูทางดานศิลปะ จะสามารถพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนในระดับประถม
ศึกษาได และการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ยังทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานและ
เพลิดเพลินในการเรียนรูอีกดวย
3. การจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพใหแกนักเรียน ครูผูสอน
ควรพิจารณา สํารวจและคัดเลือกแหลงเรียนรูทางดานศิลปะในแตละกิจกรรมใหมีความ
หลากหลายและกวางขวาง และแตละแหลงเรียนรูควรมีงานศิลปะที่มีความสวยงาม นาตื่นตา
ตื่นใจ แปลกใหม เพื่อใหเกิดการกระตุนเราความสนใจและเสริมสรางประสบการณทางดาน
สุนทรียศาสตรอยางเขมขนและลึกซึ้ง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ เพื่อคนหาเทคนิค วิธี
การและแหลงเรียนรูท่ีจะสามารถนํามาจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
ใหแกนักเรียนไดอยางดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่เพื่อมุงเนนการพัฒนา
แกนความรูทางดานศิลปศึกษาอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ เชน ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตรศิลป
และศิลปวิจารณ
3. ควรมีการวิจยั เพือ่ หาแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะเพือ่ พัฒนาสุนทรียภาพใหแก
นักเรียนในชนบทที่ขาดแคลน
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