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 ANIWAT TONGSEEDAL: GUIDELINE OF ART ACTIVITIES IN ART MUSEUMS TO 
PROMOTE AESTHETICS EXPERIENCE FOR STUDENT IN ELEMENTARY SCHOOL THESIS 
ADVISORS: WISUD PO NGERN, Ph.D., PROF. PISANU SUPANIMIT, AND ASST. PROF. 
WANNAWEE BOONKHOUM, Ph.D.   211 pp. 
 The purposes of this research were to: 1) study various ways on arts activities 
arrangement, especially in the museums, 2) explore ways to develop more aesthetic 
experience during activity visit for students in elementary school, 3) study the result of the 
guideline of art activities visit in the museums for the students in elementary school, and 
4) study satisfaction of staff in art museums. Purposive sampling was used to select thirty 
students in first semester of 2016, Prathom 4-6, from Wat Pathum Wanaram School. The 
research tools were composed of: 1) guideline of art activities in art museums, 2) aesthetic 
experience test, 3) satisfaction questionnaire of staff in art museums. 4) satisfaction 
questionnaire of attendants, who attended the art activities in art museums. The data were 
analysised by percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The findings revealed 
that: 

1. The situation of art activities in art museum: 
1.1 The situation of art activities in Bangkok’s Art Museum focused on various 

of art activities more than the aesthetic experience. 
1.2 The situation of art activities in International Art Museum focused on 

creating the aesthetic experience, and depended on art and cognitive development of 
children. 

1.3 The result from art experts’ interview show that art should be related to 
Art curriculum, the process based on play in order to receive direct experience by listening, 
seeing, doing, and talking. 

2. Development level of aesthetic value amongst the students in elementary 
school were found at the 3rd level (expressiveness). 

3. Satisfaction of students in elementary school who attended art activities in the 
museums were found at the excellent level. 

4. Satisfaction of staff in art museums were also found at  the excellent level. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 
 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) 
ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก โดยเฉพาะภาวะ
ผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศท้ังเชิงบวกและ
ลบ ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการประเทศ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และจะต้องปรับตัว
ให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนเป็นเพ่ิมภูมิคุ้มกันทุนท่ีมีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  

ขณะเดียวกันจําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย การ
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้
การพัฒนาประเทศนําไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมท้ังเสริมสร้างให้แข็งแกร่ง เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ี
สําคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน ท่ี
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ 
ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งโดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน     
การเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคง      
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวที
ประชาคมโลกสังคมผ่านงานสร้างสรรค์ท่ีรวมไปถึงการใช้ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 7) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง 2553) ให้ความสําคัญกับ
การศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทางสังคม โดยกําหนดไว้ในมาตรา 25 ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงาน
และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังหลักสูตร
ศิลปศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ยังกล่าวถึงการมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และมาตรฐาน  
ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษาให้แก่เด็กในโรงเรียนนั้น เป้าหมายท่ีสําคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความงอกงามท้ัง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ส่วนกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะนําไปสู่เป้าหมาย
คือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิด 
จินตนาการและประสบการณ์ของเด็ก (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2553, 2553: 6) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554)  มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในช่วงวัยเรียน (อายุ 6 
- 24 ปี) มีการเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในกรอบการศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรู้
จากปรากฏการณ์ในสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการเรียนรู้จากเพ่ือน ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ฯลฯ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นสถาบันใหม่ท่ีจะมารองรับการศึกษา ยุคปฏิรูปให้ทันกับโลกยุคการเรียนรู้ 
แบบไร้ขีดจํากัด พิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจะเป็นจุดมุ่งหมายการสอนศิลปศึกษาท่ีสําคัญ
ซ่ึงจะมองข้ามมิได้ เพราะเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีสุนทรียภาพ (Aesthetic) ตระหนักในคุณค่าของ
ความงามในเชิงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยขยายการรับรู้ทางสุนทรียะ และความ
เข้าใจในศิลปะ คุณค่าของการได้สัมผัสงานศิลปะจากการไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จะเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้  
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อํานาจ เย็นสบาย (2548) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการการเรียนรู้ของแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต: หอศิลป์ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงเชิงระบบ ต้ังแต่วัฒนธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ภายในประเทศ ตลอดจนความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับสังคมโลก ระบบ
โลกท่ีส่งผลต่อสังคมไทย โดยเฉพาะวิกฤติของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนใน ยุคโลกาภิวัตน์หรือจากปัจจัย
ภายนอก และวิกฤติของสังคมไทยท่ีเกิดจากความอ่อนแอของระบบ และโครงสร้างภายในท่ีขาดพลวัต 
การศึกษาไทยท่ีผ่านมาไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: หอศิลป์ 
ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ศิลปะท่ีดี จะเป็นแนวทางท่ีสร้างมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเหมาะสม
กับสังคมไทยมากกว่าการยึดถือโลกตะวันตกเป็นตัวต้ังอย่างตายตัว ซ่ึงสอดคล้องกับ โคสเตอร์ 
(Koster, 2009) ท่ีสนับสนุนแนวคิดในการจัดกิจกรรมศิลปะ โดยเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า กิจกรรมศิลปะ
จะต้องอยู่บนหลักพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรทางการศึกษา และมีการบูรณาการกิจกรรมศิลปะ
ควรท่ีจะทําให้เด็กทุกคนได้ประสบความสําเร็จ และสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน 
ศิลปะจึงควรบูรณาการในส่วนของหลักสูตรและช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงกับส่ิงท่ีเรียน 

เดนิส แอว สโตน (Denise L. Stone, 2001) ได้กล่าวถึงรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะว่า เป็นส่วนสําคัญท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
จากการทํากิจกรรมและดูงานศิลปะ และประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งท่ีช่วยขยายการรับรู้
ทางสุนทรียะและความเข้าใจในศิลปะ คุณค่าของการได้สัมผัสผลงานจากการไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ จะเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางสุนทรียะให้มากข้ึน  

ธาริน กลิ่นเกษร (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทาง
สุนทรียะผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท่ีมีต่อสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา พบว่าระดับ
พัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน หลังจากได้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพ่ิมสูงข้ึน 
อย่างมีนัยยะ และความคิดเห็นของนักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ รวมท้ังกิจกรรม
ศิลปะยังช่วยทําให้เห็นคุณค่าของการใช้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นแหล่งเรียนรู้ งานวิจัยยังได้เสนอแนะให้มี
การมีการศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอีกด้วย 

กมลวรรณ จันทวร (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐใน
ประเทศไทย ได้ระบุถึงความต้องการของประชาชนท่ัวไปท่ีอยากให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ มี
การพัฒนาการบริการจัดการท่ีมีการวางแผนทางการตลาด เพ่ือตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายและให้
ความสําคัญกับการให้บริการสาธารณชนเป็นหลัก ท้ังในส่วนของการอํานวยการและการจัดกิจกรรม 

ในปีพ.ศ. 2530 พาร์สัน (Parsons,1987) ได้เขียนหนังสือชื่อ How We Understand 
Art กล่าวถึงพัฒนาการสุนทรียภาพ (Aesthetics Development) ของพาร์สัน ซ่ึงระบุระดับ
พัฒนาการสุนทรียภาพไว้ 5 ระดับ 1.ความชื่นชอบ (Favoritism) 2.ความงามและความจริง (Beauty 
and Realism) 3.การแสดงออก (Expressiveness) 4.แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) 
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และ 5.ความเป็นตัวตน (Autonomy) โดยพาร์สันเสนอแนะว่า ผลลัพธ์ของการพัฒนาด้าน
สุนทรียภาพจะเกิดข้ึนจากกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลท่ีพัฒนาสูงสุด เด็กจะใช้มุมมองของศิลปิน
เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์มากข้ึนเรื่อยๆ  

ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน มีความสําคัญต่อการเสริมสร้างความสามารถ 
ด้านการรับรู้ ทางศิลปะของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการรับรู้ทางศิลปะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้สึกของตนเอง โดยในประเด็นของความรู้สึกนั้น เป็นเรื่องของการ
มองเห็นหรือการรับรู้ทางทัศนะซ่ึงเป็นสาระ และประสบการณ์ในขอบข่ายแรกๆ ของการเรียนรู้ศิลปะ 

นุติยาพร วงษ์เณร (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการรับรู้ทางศิลปะของ
นักเรียนประถมศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน สามารถพัฒนาการรับรู้ด้าน
ศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา โดยมีระดับการพัฒนาการรับรู้ทางศิลปะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) มาตรฐานหลักสูตร
ศิลปศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 นโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2554 และปัญหาการจัดการเรียนรู้
ศิลปะของประเทศไทย รวมท้ังการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนประถมศึกษานับว่าเป็นการจัดการ
เรียนรู้ในช่วงวัยท่ีสําคัญมาก เพราะเป็นวัยท่ีศักยภาพของการเรียนรู้กําลังเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว
หากได้รับการพัฒนาท่ีดีก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนากาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
กันว่าการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนประถมศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลปะ 
เป็นวิธีการสําคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้เป็นอย่างดี จะส่งผลถึงประสบการณ์สุนทรียะท่ีได้รับ  
จากกิจกรรมศิลปะ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างรสนิยมทางสังคม ท่ีเป็นแนวทางในการสร้าง  
อัตลักษณ์และการพัฒนาประเทศ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
กิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสําคัญ
อีกท้ังในประเทศไทยยังไม่มีการกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอย่างชัดเจน 
เห็นได้จากงานวิจัยท่ีกล่าวไว้ในข้ันต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
2. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาผลการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม       

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ 
และการจัดการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน จึงจําเป็นจะต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
ประสบการณ์สุนทรียะ ด้านศิลปศึกษา กิจกรรมศิลปะ และการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ
นํามาใช้ในการสร้างและพัฒนาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เพ่ือศึกษาผล
การใช้ และความพึงพอใจ ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแผนภาพไว้ดังนี้ 

 
       T 
 
                                                   X 
                                                                                     Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวทาง 
การจัดกิจกรรมศิลปะ 
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรยีะ 

สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

 

ผลของประสบการณ์
สุนทรียะและความพึง
พอใจในการใช้แนวทาง 
การจัดกิจกรรมศิลปะ 
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรยีะ 

สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

 
การจัดการเรียนรู้ศิลปะ 
- การจัดการเรียนรู้ (Learning Managements) 
- การจัดกิจกรรมศิลปะ ( Art Activity Managements) 
- หลักสูตรศิลปศึกษา  
 ประสบการณ์สุนทรียะ   
- ความหมายของประสบการณ์สุนทรียะ   
- องค์ประกอบของประสบการณ์สุนทรียะ 
แนวคิด ทฤษฎีศิลปศึกษาและกิจกรรมศิลปะ 
-ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) (Piaget, 1964) 
-ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะ (Art Development 
Theory) (Victor Lovenfeld, 1947) 
- ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ (Art Perceptual Concept) 
- จิตวิทยาศิลปะ (Psychology of Arts)  
- ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน 
 (Michael J. Parsons, 1987) 
- กิจกรรมศิลปะ (Art Activity) 
การจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
- ความหมายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
- วิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย 
- การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
- การจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้นได้แก่ แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
ตัวแปรตามได้แก่  
1. ผลประสบการณ์สุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา  
2. ความพึงพอใจในการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพ และแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะจากพิพิธภัณฑ์   

หอศิลป์ และหน่วยงานท่ีมีการจัดกิจกรรมศิลปะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาเป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โดยคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และองค์กรท่ีจะทําการศึกษาดังนี้ 

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 
4. หอศิลป์จามจุรี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร) 
6. มิวเซียมสยาม 
 

ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์จากต่างประเทศท่ีมี
แนวทางการพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา จากกรณีศึกษาจํานวน            
5 ประเทศ 

1. ประเทศเยอรมนี เดอะ โคโลน มิวเซียม เซอร์วิส (The Cologne Museum Service) 
2. ประเทศอเมริกา พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เจ พอล เก็ตต้ี มิวเซียม (J. Paul Getty Museum) 
3. ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ อาร์ต มิวเซียม (Singapore Art Museum) 
4. ประเทศญ่ีปุ่น โตเกียว ฟูจิ อาร์ต มิวเซียม (Tokyo Fuji Art Museum) 
5. ประเทศเกาหลี เนชั่นเนล มิวเซียม ออฟ โมเดอร์ อาร์ต แอนด์ คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

(National Museum of Modern and Contemporary Art) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นการแสดงความสามารถ และความรู้สึก 
ได้แก่ การชมผลงานศิลปะ การปฏิบัติงานศิลปะ หรือการวิจารณ์ ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาการรับรู้ด้านความงามทางศิลปะ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ หมายถึง  สถานท่ีเก็บรวบรวมหรือจัดแสดงผลงานศิลปะ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานศิลปะ บางครั้งอาจใช้ชื่อว่า หอศิลป์ หอศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรม หอศิลปกรรม ศูนย์ศิลปะ 
(Art Centre) แกลเลอรี่ (Gallery) และอาร์ต แกลเลอรี่ (Art Gallery) เป็นต้น 

ประสบการณ์สุนทรียะ หมายถึง ประสบการณ์ด้านความงามท่ีได้จากการสัมผัสผลงาน
ศิลปะ การทํากิจกรรมศิลปะ และการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีทางศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการรับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ ด้านความงามทางศิลปะ ตามทฤษฎีพัฒนาการ
สุนทรียภาพของพาร์สัน 5 ระดับคือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและความจริง 
(Beauty and Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style and 
Form) 5) ความเป็นตัวตน (Autonomy)  

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ หมายถึง แนวทางและกระบวนการ ในการสร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง 10-12 ปี 
เกิดประสบการณ์สุนทรียะ หรือการรับรู้ความงามหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ประกอบด้วย       
5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาของกิจกรรมศิลปะ 2) ด้านรูปแบบของกิจกรรมศิลปะ 3) ด้านกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 4) ด้านสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 5) ด้านการสร้าง
ประสบการณ์สุนทรียะ 

นักเรียนประถมศึกษา หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 10-12 ปี หรือนักเรียนท่ีกําลังศึกษา
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อม หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งท่ีทําให้เกิดความชอบ ความสบายใจ 
และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความต้องการ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงความพึงพอใจของนกเรียนประถมศึกษา
ต่อกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 5 
ด้านคือ 1) เนื้อหากิจกรรม 2) รูปแบบกิจกรรม 3) กระบวนการจัดกิจกรรม 4) วัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรม และ 5) การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย  
1. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ท่ีสามารถนําไปใช้จัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษาใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะกับนักเรียนประถมศึกษาได้ 
2. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์

สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
3. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และหน่วยงานท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมศึกษา 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง และนําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ 
 1.1 การจัดการเรียนรู้ (Learning Managements) 
 1.2 การจัดกิจกรรมศิลปะ (Art Activity Managements) 
 1.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2. ประสบการณ์สุนทรียะ  
 2.1 ความหมายของประสบการณ์สุนทรียะ 
 2.2 องค์ประกอบของประสบการณ์สุนทรียะ 
3. แนวคิดทฤษฎีศิลปศึกษาและกิจกรรมศิลปะ 
 3.1 ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) 
 3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะ (Art Development Theory) 
 3.3 ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ (Art Perceptual Concept) 
 3.4 จิตวิทยาศิลปะ (Philosophy of Arts) 
 3.5 ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน 
 3.6 กิจกรรมศิลปะ (Art Activity) 
4. การจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
 4.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 4.2 วิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย 
 4.3 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
 4.4 การจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
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การจัดการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้คือ กระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ในด้านกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ทําให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยผ่านวิธีการ และรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงมีนิยามและความหมายดังต่อไปนี้ 

 

1. การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)  
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญและจําเป็นในการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิตไม่ว่า

มนุษย์หรือสัตว์เริ่มเรียนรู้ต้ังแต่แรกเกิดจนตาย สําหรับมนุษย์การเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนาให้มนุษย์
แตกต่างไปจากสัตว์โลก การเรียนรู้ช่วยให้มนุษย์รู้จักวิธีดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ต่างๆ ได้ ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จและความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ 

 

ความหมายของการเรียนรู้ 
นักจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
คิมเบิล ( Kimble, 1964 ) กล่าวว่า "การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรใน

พฤติกรรม อันเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง" 
ฮิลการ์ด และเบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ท้ังนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยา
สะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์ 

ครอนบาค (Cronbach) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลประสบมา 

พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster's Third New International Dictionary) การ
เรียนรู้ คือกระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่างๆ อันมี
ผลมาจากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน 

การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุทําให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม “ประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” หมายถึง ท้ังประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 

ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง กล่าวได้ว่า 
ประสบการณ์ตรงมีผลทําให้เกิดการเรียนรู้ เพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีทําให้เผชิญกับสถานการณ์เดิม
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แตกต่างไปจากเดิม ในการมีประสบการณ์ตรงบางอย่างอาจทําให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
แต่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอย่าง 
2. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ 
3. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย 
4. พฤติกรรมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 
ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ท่ีผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง 

แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อม จากการอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือต่างๆ และ
การรับรู้จากสื่อต่างๆ 

 
 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซ่ึงกําหนดโดยบลูมและคณะ 

(Bloom and Others) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเป็นความสามารถทาง

สมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และประเมินผล 

2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม 

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเป็นความสามารถ
ด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทํา การปฏิบัติงาน การมีทักษะ
และความชํานาญ 

 

องค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้ 
ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสําคัญ      

4 ประการ คือ 
1. แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล เป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้

ของบุคคลท้ังสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้ จะก่อให้เกิด
ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมท่ีจะชักนําไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 

2. สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวการท่ีทําให้
บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะหมายถึง           
ครู กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ีครูนํามาใช้ 
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3. การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมาเม่ือ
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ท้ังส่วนท่ีสังเกตเห็นได้และส่วนท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การ
เคลื่อนไหว ท่าทาง คําพูด การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป็นต้น 

4. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลในการเพ่ิม
พลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมข้ึน การเสริมแรงมีท้ังทางบวกและทาง
ลบ ซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก 

 

ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้มีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้ 
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการ      
ของการเรียนรู้จากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้ 5 ข้ันตอน คือ 
 1.1 มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล 
 1.2 บุคคลสัมผัสสิ่งเร้าด้วยประสาทท้ัง 5  
 1.3 บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า 
 1.4 บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามท่ีรับรู้ 
 1.5 บุคคลประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
การเรียนรู้เริ่มเกิดข้ึนเม่ือมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล ระบบประสาทจะต่ืนตัว

เกิดการรับสัมผัส (Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสท้ัง 5 แล้วส่งกระแสประสาทไปยังสมอง เพ่ือแปล
ความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ใหม่ (Perception) อาจสอดคล้องหรือแตกต่างไป
จากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) 
และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามท่ีรับรู้ซ่ึงทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า เกิดการเรียนรู้แล้ว 

2. การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ คือ ระดับความเจริญเติบโตสูงสุด
ของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคลแต่ละวัยท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ 
แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิภาวะ แต่การเรียนรู้ต้องอาศัยวุฒิภาวะด้วย เพราะการท่ีบุคคลจะมี
ความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับว่าบุคคลนั้น มีวุฒิ
ภาวะเพียงพอหรือไม่ 

3. การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งท่ีเรียนเป็นสิ่งท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน คือการเรียนในสิ่งท่ี
ผู้เรียนต้องการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์   
แก่ผู้เรียน การเรียนในสิ่งท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนย่อมทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนใน
สิ่งท่ีผู้เรียนไม่ต้องการหรือไม่สนใจ 
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4. การเรียนรู้แตกต่างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน 
บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกัน มีความสามารถในการเรียน
ต่างกัน มีอารมณ์และความสนใจท่ีจะเรียนต่างกันและมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวข้อง
กับสิ่งท่ีจะเรียนต่างกัน ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้อาจมากน้อย
ต่างกันได้ และวิธีท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากสําหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนท่ีทําให้อีกบุคคล
หนึ่งเกิดการเรียนรู้ได้มากเท่ากับบุคคลนั้นได้ 

 

การนําความรู้ไปใช้ 
1. ก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับ

ความรู้ใหม่มาแล้ว 
2. พยายามสอนหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ตนเอง 
3. ไม่ลงโทษผู้ท่ีเรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอ่ืนๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้องเกิดการ

เรียนรู้ท่ีเท่ากันในเวลาเท่ากัน 
4. ถ้าสอนบทเรียนท่ีคล้ายกัน ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้ว จึงจะสอน

บทเรียนต่อไป 
5. พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 

ลักษณะสําคัญท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกิดข้ึน  
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ 
1. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนข้างคงทน ถาวร 
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึก      

การปฏิบัติซ้ําๆ เท่านั้น 
3.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพ่ิมพูนในด้านความรู้  ความเข้าใจ 

ความรู้สึกและความสามารถทางทักษะท้ังปริมาณและคุณภาพ  
สรุปว่า การจัดการเรียนรู้คือ การสร้างสิ่งเร้าให้เกิดความน่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิด

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลด้วยกระบวนการต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคคล ซ่ึงอาจสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม เกิดเป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบ
ยอด และมีปฏิกิริยาตอบสนอง ท่ีทําให้เกิดเป็นการเรียนรู้ 
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2. การจัดกิจกรรมศิลปะ (Art Activity Managements) 
กิจกรรมศิลปะสามารถเชื่อมโยงการทํางานของสมองหลายด้าน และอวัยวะบางส่วน 

พัฒนาจินตนาการโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ออกมาเป็นภาพและรูปทรง เด็กจะต้องได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ต้องมีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาจุดเชื่อมต่อ
ของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด งานศิลปะจึงเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการส่งเสริม ความคิดและการตัดสินใจของเด็กปฐมวัย   

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2553) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กได้สํารวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะ ซ่ึงช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดรวบ
ยอดพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการสังเกตและประเมินภาพ ครูจึงมีบทบาทในการ
วางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้คําแนะนําหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อย ให้เด็กค้นพบ
กระบวนการทางศิลปะด้วยตนเอง โดยให้เด็กทดลองสร้างผลงานจากอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ให้โอกาส
เด็กทํางานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะ และบูรณาการความรู้ท่ี
เก่ียวข้อง ครูกระตุ้นจินตนาการของเด็กพร้อมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
โดยหลีกเลี่ยงให้เด็กลอกเลียน หรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ  

เด็กทุกคนล้วนผ่านข้ันตอนในการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร โดยเริ่มสื่อสารจากสิ่งท่ีเขา
พบเห็นเช่น คน ต้นไม้ บ้าน เด็กจะสามารถวาดฉากประกอบได้ตอนอายุ 5 – 7 ปี บางครั้งการวาด
ภาพของเด็กยังไม่ต้องการผลลัพธ์ แต่เป็นความต้องการเพ่ือฝึกทําซํ้าๆ เม่ือมีทักษะมากพอจะเกิด
ความม่ันใจในความสามารถของตน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสฝึกหลากหลายรูปแบบ เด็ก
ควรมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้และดูแลอุปกรณ์ก่อน การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กควรเริ่มจาก
กระดาษ สีเทียน กาว กรรไกร ใช้พู่กันระบายสี ปั้น ตามลําดับ เด็กจะเลือกใช้อุปกรณ์ศิลปะตาม
แนวทางของตน ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มท่ี 

การจัดกิจกรรมศิลปะ สามารถทําได้หลากหลายวิธี ได้แก่ การวาดภาพ การสร้างผลงาน
จากสี การปั้น การพิมพ์ การประดิษฐ์ได้แก่ ฉีก ปะ ตัด พับ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ต่อเติม และการประดับ
ตกแต่ง การจัดดอกไม้ จัดห้อง จัดสวน จัดโต๊ะ ฯลฯ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท้ังท่ีเป็นงาน 2 มิติและ 
3 มิติ 

การวิจารณ์ผลงานศิลปะของเด็กมีผลกระทบต่อจิตใจเกินกว่าจะคาดคิด คําพูดของครูท่ีไม่
เหมาะสม จะทําให้เกิดการยับยั้งความสามารถของเด็ก และอาจทําให้เกิดการสร้างงานซํ้าซาก เพราะ
คิดว่าครูชอบ การให้เด็กอธิบายผลงานเม่ือยังไม่พร้อม เด็กอาจบอกไปเพ่ือให้ครูพอใจ แต่อาจไม่
สอดคล้องกับผลงานท่ีทํา จึงควรจัดสถานท่ีให้เด็กแสดงผลงาน เป็นการเปิดโอกาสและพ้ืนท่ีให้เด็กทุก
คนได้รับอย่าง   เท่าเทียมกัน เพ่ือสร้างความม่ันใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
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การติดตามความก้าวหน้า ผลงานของเด็กแต่ละชิ้นไม่ควรประเมินความสามารถ โดยการ
ให้คะแนนเพ่ือเทียบค่าเป็นระดับ เพราะบางครั้งเด็กอาจทํางาน เพ่ือต้องการฝึกการใช้อุปกรณ์ให้เกิด
ความชํานาญเท่านั้น แต่ยังไม่ได้สื่อสารศักยภาพทางการคิด ควรบันทึกชื่อ และลงวันท่ีท่ีเขาได้สร้าง
ผลงาน ครูจึงควรนําผลงานของเด็กมาศึกษาและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบางครั้งเด็ก
อาจสื่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนลงไปในผลงาน 

อัญชลี ไสยวรรณ (2553) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ทําให้เกิดจุดเชื่อมต่อของ     
ใยประสาท ท่ีสามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง ในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์    
ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย เม่ือเด็กมีทักษะมากพอ    
จะเกิดความม่ันใจในความสามารถของตนเด็กจะใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มท่ี  

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมศิลปะ คือการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะท่ี
เชื่อมโยงไปสู่พัฒนาการทางร่างกาย สมองและสติปัญญา ด้วยกิจกรรมท่ีสัมผัสโดยตรงกับผู้เรียน ซ่ึง
ใช้ทักษะในการสร้างผลงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง เช่น การปั้นดิน การวาดภาพระบายสี การทัศนศึกษา เป็นต้น 

 

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได้จัดระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ซ่ึงสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ ในระดับข้ันประถมศึกษา (ข้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6) 
เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐาน โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
หลักสูตรศิลปศึกษาได้กําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้ดังนี้ 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด 
1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของร่างและรูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
2. อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ 
3. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเส้น 

สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวและพ้ืนท่ีว่าง 
4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 
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6. บรรยายลักษณะของภาพ โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนักและแสงเงา    
ในภาพ 

7. วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ 

8. เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 
9. เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป ์
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
2. อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
3. เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวและพ้ืนท่ีว่างในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานพิมพ์ภาพ 
5. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 
6. การจัดระยะความลึก น้ําหนักและแสงเงาในการวาดภาพ 
7. การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็นวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
8. ความเหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป์ ความคิด ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงาน

ทัศนศิลป์ 
9. การเลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
ตัวช้ีวัด 
1. ระบุและอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของ

วัฒนธรรมในท้องถ่ิน 
2. บรรยายเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
2. งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นทักษะข้ันพ้ืนฐาน 

เกิดความสมดุลในทุกด้าน ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมศิลปะ จึงควรจัดการเรียนการสอนศิลปะ ให้ตรงกับ 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอนและการประเมินผลอย่างชัดเจน 
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ประสบการณ์สุนทรียะ (Aesthetics Experience) 
 

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ คือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสท่ีสามารถบอกถึงอารมณ์
ความรู้สึก ท่ีได้จากประสบการณ์เก่ียวกับความงาม หรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีได้รับจากการดู การฟัง 
หรือการสัมผัสต่อสุนทรียะวัตถุท่ีปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติหรืองานศิลปะท่ีมนุษย์สร้างข้ึน โดย
มีลักษณะและความหมายดังต่อไปนี้ 

 

1. ความหมายของประสบการณ์สุนทรียะ 
สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองความงาม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความงามในผลงานศิลปะ รวมไปถึงรสนิยม และมาตรฐานทางคุณค่า สําหรับการตัดสินศิลปะ
อีกด้วย สุนทรียศาสตร์เป็นคําในภาษาสันสกฤต แปลว่า “วิชาท่ีว่าด้วยเรื่องแห่งความงาม หรือสิ่งท่ี
สวยงาม” ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Aesthetic มาจากภาษาเยอรมันว่า Aesthetikos หมายถึง 
Perception (เห็นได้ เข้าใจได้) จึงหมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยความรู้สึกอันมีความงามเป็นพ้ืนฐาน  

สุนทรียะเป็นศาสตร์หนึ่งของวิชาปรัชญา โดยอยู่ในแขนงอภิปรัชญา หากฝึกฝนจะ
สามารถมองเห็นความลึกซ้ึงมากกว่าคนปกติท่ัวไป สุนทรียะมีเนื้อหาสาระท่ีน่าศึกษา คือความหมาย 
ซ่ึงอาจจําแนกออกได้ 2 คํา “สุนทรียะ” หมายถึง สิ่งท่ีเก่ียวกับความนิยม ความงาม “สุนทรียภาพ” 
หมายถึง ความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งท่ีงาม  

สุนทรียศาสตร์ จึงหมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยเรื่องความนิยม ความงาม จะเห็นได้ว่า 
สุนทรียะ สุนทรียภาพ และสุนทรียศาสตร์ เป็นคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน เป็นปรัชญาท่ีว่าด้วย
เรื่องความรู้สึกละเอียดอ่อนในความงาม ความงามนี้อยู่ในธรรมชาติและในผลงานท่ีมนุษย์สร้างข้ึน   
เราอาจมองเห็นความงามของวัตถุสิ่งเดียวกันไปคนละแง่ก็ได้ สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาศิลปะ ซ่ึงมี
หน้าท่ีหลักคือ ค้นหาธรรมชาติของความงาม 

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 ได้ให้ความหมาย
ของ “สุนทรียศาสตร์” ไว้ว่า สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) เก่ียวกับความซาบซ้ึงในคุณค่าของสิ่งท่ี
งดงาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นของธรรมชาติ หรืองานศิลปะ ความรู้สึกนี้เจริญได้ด้วย
ประสบการณ์ หรือการศึกษา อบรมจนเกิดเป็นอุปนิสัย เกิดรสนิยม (Taste) ซ่ึงย่อมแตกต่างกัน     
ในแต่ละบุคคล 

ประสบการณ์สุนทรียะ ประกอบด้วยคําท่ีเก่ียวข้องกับ สุนทรียะ สุนทรียภาพ สุนทรีย์ 
สุนทรียศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

กีรติ บุญเจือ (2522) กล่าวถึงประสบการณ์สุนทรียะว่า หมายถึงประสบการณ์ท่ีทําให้เกิด
ความพึงพอใจในความงามของงานศิลปะ เช่น ความงามกลมกลืนกันของภาพเขียนและความงามใน
ธรรมชาติ 
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บุญเยี่ยม  แย้มเมือง (2537) ได้ให้ความหมายของประสบการณ์สุนทรียะว่า เป็น
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีมนุษย์ได้ปะทะกับความงาม เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่วนบุคคล และทํา
ให้บุคคลรู้สึกเพลิดเพลิน พอใจ มีความสุข ซ่ึงข้ึนอยู่กับประสบการณ์ตรงของบุคคลนั้นว่าจะสามารถ
รับรู้ ความงามท่ีเกิดประสบการณ์สุนทรียะได้มากน้อยเพียงใด 

อารี สุทธิพันธ์ (2533) กล่าวว่า ประสบการณ์สุนทรียะ คือการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนแก่เรา ผ่าน
การสัมผัส หรือปะทะกับโลกภายนอก โดยจะได้รับการสั่งสมไว้ตามประสิทธิภาพของการรับรู้ ซ่ึงจะ
สัมพันธ์กับความต้ังใจ หรือความสนใจของเรา หลังจากได้รับประสบการณ์แล้วจะสามารถจําแนก
แยกแยะสิ่งต่างๆได้ ซ่ึงเม่ือเกิดประสบการณ์สุนทรียะข้ึนแล้ว จะเกิดความเพลิดเพลิน พึงพอใจ เกิด
ความอ่ิมเอมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

Broudy (1972) กล่าวว่า ประสบการณ์สุนทรียะทางจินตภาพย่อมมีคุณค่าสําคัญ ท่ีควร
เรียกว่า “ประสบการณ์สุนทรียะ” จินตภาพเฉพาะด้านท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดสุนทรียะ 
เรียกว่าจินตภาพสุนทรียะ (Aesthetic Image) หรือวัตถุสุนทรียะ (Aesthetic Object) ประสบการณ์
สุนทรียะ อันเกิดจากการผสานกันระหว่างจินตภาพ และการรับรู้ปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวัน ก็มี
ผลต่อประสบการณ์สุนทรียะ แต่เป็นไปในระดับปกติ แนวโน้มท่ีจะเกิดประสบการณ์สุนทรียะอย่าง
เด่นชัด ข้ึนอยู่กับการเผชิญหน้ากับงานศิลปะ 

สรุปได้ว่า สุนทรียศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยเรื่องความนิยม ความงาม จากการ
รับรู้ท่ีสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก ท่ีได้รับจากการปะทะกับความงาม ความซาบซ้ึง ความ
ไพเราะ หรือเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีได้รับจากการดู การฟัง หรือการสัมผัสกับสุนทรียะวัตถุท่ีปรากฏ
ข้ึน ณ ขณะนั้น จากวัตถุท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรืองานศิลปะท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  

 

2. องค์ประกอบของประสบการณ์สุนทรียะ 
อารี สุทธิพันธ์ (2533) กล่าวว่าประสบการณ์สุนทรียะอาจแบ่งส่วนประกอบได้ 3 ส่วน 
1. ส่วนท่ีเป็นตัวสุนทรียะ ได้แก่ วัตถุ สิ่งของต่างๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และสิ่งท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน ประกอบด้วยโครงสร้างเป็นรูปทรง เช่น รูปทรงของต้นไม้ เปลือกไม้ พืช ภูเขา น้ําตก 
เปลือกหอย ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกัน รูปทรงท่ีมนุษย์สร้างได้แก่ อาคารบ้านเรือน สิ่งของ
เครื่องใช้ ผลงานศิลปะ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ เม่ือมนุษย์ไปพบเห็นทําให้รับรู้ถึง  
วัตถุสุนทรียะนั้น ก็จะได้รับประสบการณ์สุนทรียะตามศักยภาพของแต่ละคน กระบวนการดังกล่าว 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์สุนทรียะ และเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีส่งผลให้ได้รับ
ประสบการณ์สุนทรียะ เกิดความรู้สึกและความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ต่างๆ 

2. ส่วนท่ีเป็นความรู้สึกสุนทรียะ ได้แก่ ความรู้สึกตอบสนองของเราหลังจากท่ีเราได้รับ
ประสบการณ์สุนทรียะแล้ว ซ่ึงอาจจะแสดงให้คนอ่ืนเห็น สังเกตได้หรือแอบแฝง ชื่นชมเพียงผู้เดียว 
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เช่น ขณะอ่านหนังสือนิยายซาบซ้ึงจนน้ําตาไหล หรือดูภาพยนตร์ท่ีโศกเศร้ากินใจจนกลั้นความรู้สึกไว้
ไม่อยู่ ความรู้สึกสุนทรียะนี้มีผู้เสนอแนะว่า หากต้องการรู้ว่าใครชื่นชมมากน้อยเพียงใด วิธีการท่ีดี
ท่ีสุด คือการสังเกตพฤติกรรมของคนนั้นๆ ขณะชื่นชมกับวัตถุสุนทรียะ แล้วจดบันทึกพฤติกรรมนั้นไว
เพ่ือศึกษาต่อไป 

3. ส่วนท่ีเป็นความคิดรวบยอด คือส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล ผู้ท่ีได้รับความรู้สึกและ
ประสบการณ์สุนทรียะนั้นแล้ว ผู้ได้รับความรู้สึกก็จะสามารถสร้างความคิดท่ีนําไปสู่การสรุป ว่าสิ่งท่ี
ได้รับมานั้นให้แนวคิดอะไร ก่อให้เกิดความสํานึกอย่างไร โดยไม่มีผลสรุปเป็นการตอบแทน 

 
 

 
                                                        
 
                      
 
                                            
  
              
 
 

ภาพที่ 1 : แผนผังองค์ประกอบของการเกิดประสบการณ์สุนทรียะ 
แผนภาพ องค์ประกอบของการเกิดประสบการณ์สุนทรียะ 
ที่มา : อารี สุทธิพันธ์, ประสบการณ์สุนทรียะ (กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ จํากัด, 2533). 

 
สกนธ์ ภู่งามดี  (2547) กล่าวว่า การเกิดประสบการณ์สุนทรียะ ไม่จําเป็นต้องเป็น

เหตุการณ์ท่ีทําให้เกิดความสุข สบายใจ แม้แต่เหตุการณ์ท่ีสร้างความสะเทือนใจ ความเศร้าใจหรือ
เหตุการณ์ท่ีสามารถกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสํานึก ก็ถือเป็นประสบการณ์สุนทรียะได้ โดยมี
องค์ประกอบท่ีสนับสนุนการเกิดประสบการณ์สุนทรียะ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Characteristics) หมายถึง ความพร้อมและความ
สมบูรณ์ของประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เม่ือประสาทส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ
หลายส่วนได้สัมผัสสุนทรียะวัตถุ ก็จะเกิดกระแสประสาทว่ิงเข้าสูสมองจนเกิดการรับรู้ว่า สิ่งท่ีสัมผัส
นั้นคืออะไร 

ประสบการณ์ตรง 

ประสบการณ์สุนทรียะ 

สิ่งแวดล้อม ผู้ชม 

 

วัตถุสุนทรียะ 

วัตถุท่ีเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ 

และสิ่งท่ีมนุษย์

สร้างสรรค์ข้ึน 

ความรู้สึกสุนทรียะ 

ความพึงพอใจ 

ไม่พอใจ เพลิดเพลิน 

กินใจ ประทับใจ 

เกิดสํานึก ความสุข 

ความคิดรวบยอด 

ปรัชญา รูปแบบ 

สาระ กระบวนการ 

วัฒนธรรม  
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2. คุณสมบัติทางจิต (Mental Characteristics) ความพร้อม ความสมบูรณ์ หรือระดับ 
ความปกติของจิตในมนุษย์ผู้นั้น เนื่องจากคุณสมบัติทางจิตจะเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆ 
รวมท้ังทัศนคติ ค่านิยม หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นเรื่องนามธรรม ท้ังนี้เกิดจากความรู้สึกนั้นสืบเนื่องจากการ
สัมผัสตามคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เม่ือเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น แล้วรู้สึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ 
อึดอัด สบายใจ เพลิดเพลิน เป็นต้น 

3. สภาพแวดล้อม (Circumstances) สภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ 
เช่น สภาพครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบันแรกท่ีหล่อหลอมเลี้ยงดู และให้แบบอย่างในรูปแบบต่างๆ แก่
สมาชิกในครอบครัว สภาพสังคมในสถานศึกษา รวมท้ังสภาพท่ีเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
ท้ังเชิงบวกและลบ มีผลต่อการตัดสิน ประเมินค่าซ่ึงเชื่อมโยงกับคุณลักษณะทางจิต เช่น มนุษย์ท่ี
เติบโตมาจากสภาพแวดล้อมท่ีแร้งแค้น ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดู เม่ือพบเห็นสุนทรียะวัตถุ หรืองานศิลปะท่ี
นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําทางสังคม ก็อาจชอบผลงานชิ้นนั้น เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของตนเอง เป็นต้น 

จี ศรีนิวาสัน (G.Srinivasan, 1973) กล่าวว่า ประสบการณ์สุนทรียะนั้นเป็นปรากฏการณ์
ท่ีซับซ้อนและมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความรู้สึกท่ีเกิดจากการมองเห็น สามารถรับรู้ได้แต่ไม่เกิดความรู้สึกเชิงสุนทรียะ 
เพราะความรู้สึกนั้นละเอียดอ่อน ซับซ้อนเกินไปสําหรับอินทรีย์ภาพเหล่านั้น ฉะนั้นในการเกิด
ความรู้สึกประทับใจ จําเป็นต้องมีความเข้าใจในศิลปะหรือสุนทรียภาพ และต้องมีประสาทสัมผัสท่ี
จําเป็นต้องใช้เก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังสนใจนั้นอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ด้วย 

2. ความรู้สึกเหล่านั้น ต้องสร้างอารมณ์บางอย่างให้เป็นตัวเป็นตนข้ึนมาด้วย เช่น 
ความรู้สึกในขณะท่ีกําลังฟังดนตรี เป็นต้น 

3. ประสาทสัมผัส จะต้องทําหน้าท่ีถ่ายทอดความหมายบางอย่างมาสู่ผู้ชม 
4. ประสาทสัมผัส จะต้องก่อให้เกิดอารมณ์บางอย่างแก่ผู้ท่ีสนใจ เช่น การฟังดนตรีท่ี

สนุกสนาน ร่างกายทุกส่วนจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับอารมณ์ท่ีสนุกสนานนั้นด้วย เป็นต้น 
5. ความสนใจของผู้ชม ผู้ชมจะต้องสนใจสุนทรียะวัตถุ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะนั้นด้วย จึงจะสามารถส่งต่อไปสู่ความรู้สึกได้ 
แคมเรล (Cemrel, 1973) ได้กําหนดองค์ประกอบทางสุนทรียะไว้ดังนี้ 
1. สุนทรียะในโลกกายภาพ (Physical World) มุ่งเน้นการเสนอกิจกรรมท่ีสร้าง      

ความซาบซ้ึงหรือการชื่นชม ต่อแสง การเคลื่อนไหว เสียง และพ้ืนท่ีว่าง 
2. สุนทรียะในปัจจัยศิลปะ (Art Elements) ครอบคลุมถึงปัจจัยศิลปะท่ีจําเป็นในงาน

ศิลปะท้ังหลาย เช่นพ้ืนผิว ส่วนยอดและส่วนรวม น้ําหนักสี ความขัดแย้งเชิงนาฏลักษณ์ ลีลา       
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การกําหนดและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารไร้คํา รูปทรง ความสัมพันธ์ของรูปทรง รูปร่าง และแบบ    
การเคลื่อนไหว 

3. สุนทรียะในกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative Process) ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ 
เช่น สร้างแบบให้สัมพันธ์กับเสียง สร้างความสัมพันธ์เสียงและการเคลื่อนไหว สร้างสรรค์เสียงและ
ภาพ วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ สร้างสรรค์ภาพ คํา สร้างสรรค์ บุคลิกลักษณะ สร้างรูปกับการ
เคลื่อนไหว ฯลฯ เป็นการผสมผสานกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน 

4. สุนทรียะในศิลปิน (Artist) เป็นการศึกษาชีวิต การทํางาน การสร้างสรรค์ และ
ความคิดของนักแสดง ศิลปิน นักเขียน นักแต่งเพลง กวี สถาปนิก ผู้สร้างภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติต่อผู้สร้างสรรค์โดยตรง 

5. สุนทรียะในวัฒนธรรม (Culture) เป็นการเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่วัฒนธรรมในสังคม ซ่ึง   
เด็กควรจะชื่นชมว่าสุนทรียะในทางวัฒนธรรมอยู่ท่ีไหน ทําไมจึงชื่นชม ชื่นชมอย่างไร ชื่นชมในสภาพ
ปัจเจก คุณค่า ฯลฯ 

6. สุนทรียะในสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นการทัศนศึกษา สิ่งแวดล้อม               
ในจินตนาการ สุนทรียะของบุคคลและบริเวณว่างสาธารณะ สิ่งแวดล้อมในอนาคต สุนทรียะของ
เทคโนโลยี สุนทรียะของศิลปะในสิ่งแวดล้อม 

 

สรุปได้ว่าประสบการณ์สุนทรียะ คือประสบการณ์การรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับความงาม ผ่าน
ประสาทสัมผัสในการรับรู้  เช่น การมองเห็น การได้ยิน เป็นต้น ท่ีได้รับจากสุนทรียวัตถุ หรือ
สุนทรียภาพ ท่ีทําให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงบวก หรือลบก็ตาม และ
ความรู้สึกนั้นต้องทําหน้าท่ีถ่ายทอดความหมายมาสู่บุคคลนั้นได้ ซ่ึงจะนําไปสู่การเลือกและกําหนด
รสนิยมส่วนบุคคล 

 

แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา และกิจกรรมศิลปะ 
 

แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้กระบวนการสร้างกิจกรรมศิลปะ
เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และส่งผลต่อพัฒนาการด้านศิลปะของนักเรียน
ประถมศึกษา ซ่ึงการศึกษาวิจัยได้ศึกษาทฤษฎีศิลปศึกษา และกระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวคิดในการสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ดังนี้ 

 

1. ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) 
การรู้คิด หมายถึงการตระหนักรู้และควบคุมกระบวนการรู้คิดของบุคคล คือรู้ว่าตนกําลัง

อยู่ในกระบวนการคิดใด และสามารถควบคุมตนเองให้ทําตามนั้นได้  
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กระบวนการรู้คิด (Cognitive processes) ของบุคคล หมายถึงกระบวนการนําข้อมูลท่ี
เก็บไว้ในระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 

1. ความใส่ใจ (Attention) ได้แก่ การจดจ่ออยู่กับสิ่งเร้า หรือข้อมูลท่ีมากระตุ้น เพ่ือ
รับเข้ามาอยู่ในระบบความจําสัมผัส (Sensory memory)  

2. การรับรู้ (Perception) หมายถึง การนําข้อมูลจากความจําสัมผัส ไปแปลความหมาย
จนเกิดความรู้ ความเข้าใจว่าข้อมูล หรือสิ่งเร้านั้นคืออะไร 

3. การทวนซํ้า (Rehearsal) หมายถึง การทวนข้อมูลท่ีรู้หรือเข้าใจซํ้าๆ โดยไม่เปลี่ยน
รูปแบบของข้อมูลเหล่านั้น เช่น คัด “ก” ซํ้าๆ จนเขียน “ก” ได้อย่างสวยงาม เป็นต้น 

4. การเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง กระบวนการแสดงข้อมูล (เก็บข้อมูล) ไว้อย่างมี
ความหมายในความจําระยะยาว ทําให้จําได้อย่างแม่นยํา อาจทําได้ดังนี้ 

 4.1 การจัดการ (Organization) หมายถึงการจัดระบบระเบียบของข้อมูล เป็นการ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนภูมิการจัดลําดับลดหลั่นลงมาของข้อมูล (เช่น การทําแผนผังความคิดรวบ
ยอด (Concept map) การจัดทําตัวแบบ และการจัดทําเค้าโครง 

 4.2 การลงลึกในรายละเอียด (Elaboration) หมายถึง การนําข้อมูลใหม่ท่ีเข้ามาไป
สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเดิมท่ีมีอยู่ก่อน 

 4.3 การปฏิบัติ (Activity) หมายถึง การกระทํากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น เพ่ือจํา
ข้อมูลในความจําระยะยาวให้ได้ เช่น การถาม-ตอบระหว่างเพ่ือน การใช้ยุทธศาสตร์ในการจํา เช่น 
วิธีโลไซ (Loci) จําตัวย่อ หรือจําเป็นคําคล้องจอง เป็นต้น 

5. การค้นคืน (Retrieval) หมายถึง การนําข้อมูลจากความจํามาใช้งาน หรือใช้ในการ
แก้ปัญหา นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่าการรู้คิด เป็นหัวใจสําคัญของการเกิดการเรียนรู้ จึงต้อง
สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสามารถในการรู้คิดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

ทิศนา แขมมณี (2540) กล่าวว่า  มีนักวิชาการจากต่างประเทศจํานวนมาก ได้
ทําการศึกษาเก่ียวกับการคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีสําคัญต่างๆ ดังนี้ 

เลวิน (Lewin, 1947) นักทฤษฎีกลุ่มเกสต์ตัลท์ (Gestalt) เชื่อว่า ความคิดของบุคคลเกิด
จากการรับรู้สิ่งเร้า ซ่ึงบุคคลมักรับรู้ในลักษณะภาพรวมหรือส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย 

บลูม (Bloom, 1961) ได้จําแนกการรู้คิด (Cognition) ออกเป็น 5 ข้ัน ได้แก่ ข้ันความรู้ 
ข้ันเข้าใจ ข้ันวิเคราะห์ ข้ันสังเคราะห์ และข้ันประเมิน 

ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ ว่าประกอบไปด้วย ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด 
(Flexibility) และความคิดริเริ่มในการคิด (Originality) 
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ออซูเบล (Ausubel, 1963) อธิบายว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful 
Verbal Learning) จะเกิดข้ึนได้ หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีมาก่อน ดังนั้น
การให้กรอบความคิดแก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระใดๆ จะช่วยเป็นสะพานหรือโครงสร้างท่ี
ผู้เรียนสามารถนํา เนื้อหาหรือสิ่งท่ีเรียนใหม่ไปเชื่อมโยงยึดเกาะได้ ทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ความหมาย 

บรุนเนอร์ (Bruner, 1965) กล่าวว่า เด็กเริ่มต้นเรียนรู้จากการกระทํา ต่อไปจึงจะสามารถ
จินตนาการ สร้างภาพในใจหรือในความคิดข้ึนได้ แล้วจึงถึงข้ันการคิดและเข้าใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 

กานเย (Gagne, 1965) ได้อธิบายว่าผลการเรียนรู้ของมนุษย์มี 5 ประเภท ได้แก่ 
1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ระดับ คือการ

จําแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ และการสร้างกระบวนการหรือกฎข้ันสูง 
2. กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive Strategies) ซ่ึงประกอบด้วยกลวิธีการใส่ใจ การรับ

และทําความเข้าใจข้อมูล การดึงความรู้จากความทรงจํา การแก้ปัญหา และกลวิธีการคิดภาษา 
(Verbal Information) 

3. ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills) 
4. เจตคติ (Attitudes) 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ได้อธิบายว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วย

มิติ 3 มิติ คือ 
1. ด้านเนื้อหา (Contents) หมายถึง วัตถุ/ข้อมูลท่ีใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด ซ่ึงมีหลาย

รูปแบบ เช่น อาจเป็นภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม 
2. มิติด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลใช้ในการคิด 

ซ่ึงได้แก่ การรับรู้และเข้าใจ (Cognition) การจํา การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัย และการ
ประเมินค่า 

3. มิติด้านผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของการคิด ซ่ึงอาจมีลักษณะเป็นหน่วย 
(Unit) เป็นกลุ่มหรือพวกของสิ่งต่าง ๆ (Classes) เป็นความสัมพันธ์ (Relation) เป็นระบบ (System) 
เป็นการแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต์ (Implication) ความสามารถทางการคิดของ
บุคคล เป็นผลจากการผสมผสานมิติด้านเนื้อหา และด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน 

ลิปแมน (Lipman, 1981) ได้นําเสนอแนวคิดในการสอนคิดผ่านทางการสอนปรัชญา 
(Teaching Philosophy) โดยมีความเชื่อว่า ความคิดเชิงปรัชญาเป็นสิ่งท่ีขาดแคลนมากในปัจจุบัน       
เราจําเป็นต้องสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Inquiry) ท่ีผู้คนสามารถร่วมสนทนากัน      
เพ่ือแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางการคิด ปรัชญาเป็นวิชาท่ีจะช่วยเตรียมให้เด็กฝึกฝนการคิด 
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คลอสไมเออร์ (Klausmier,1985) ได้อธิบายกระบวนการคิดโดยใช้ทฤษฎีการประมวลผล
ข้อมูล (Information Processing) ว่าการคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของคอมพิวเตอร์ คือ มีการ
นําข้อมูลเข้าไป (Input) ผ่านตัวปฏิบัติการ (Processer) แล้วจึงส่งผลออกมา (Output) กระบวนการ
คิดของมนุษย์มีการรับข้อมูล มีการจัดกระทําและแปลงข้อมูลท่ีรับมา มีการเก็บรักษาข้อมูล และมี 
การนําข้อมูลออกมาใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ กระบวนการเกิดข้ึนในสมองไม่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง แต่สามารถศึกษาได้จากการอ้างอิง หรือการคาดคะเนกระบวนการ 

สเติร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985) ได้เสนอทฤษฎีสามศร (Triarchich Theory) ซ่ึง
ประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 3 ส่วน คือ ทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม (Contextual Sub theory) อธิบาย
ถึงความสามารถทางสติปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล และ      
ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Sub theory) อธิบายถึงผลของประสบการณ์ท่ีมีต่อ
ความสามารถทางปัญญา รวมท้ังทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด (Componential Sub theory) 
เป็นความสามารถทางสติปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการคิด 

ปรัชญาการสร้างความรู้ (Constructivism) อธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายในบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากการสัมพันธ์สิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ ความเข้าใจท่ีมีอยู่
เดิม เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา  

การ์ดเนอร์ (Gardner, 1983) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดใหม่เก่ียวกับสติปัญญาของมนุษย์ คือ 
ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ซ่ึงแต่เดิมทฤษฎีทางสติปัญญามักกล่าวถึงความสามารถ
เพียงหนึ่งหรือสองด้าน แต่การ์ดเนอร์เสนอไว้ถึง 8 ด้าน ได้แก่ด้านดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายและ
กล้ามเนื้อ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ การสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเข้าใจ
ตนเองและด้านความเข้าใจในธรรมชาติ 

เพียเจต์ (Piaget, 1964) ได้อธิบายทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ว่าเป็นผลเนื่องมาจาก
การปะทะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใช้กระบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และกระบวนการปรับให้เหมาะ (Accommodation) โดยการพยายามปรับความรู้ 
ความคิดเดิมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซ่ึงทําให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุล สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคล 

เพียเจต์ ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็ก โดยอธิบายว่าการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซ่ึงจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ เป็นลําดับข้ัน 
พัฒนาการเป็นสิ่งท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรท่ีจะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการข้ันหนึ่งไปสู่อีกข้ัน
หนึ่ง เพราะจะทําให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงท่ีเด็ก
กําลังพัฒนาไปสู่ข้ันท่ีสูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญ 
ทําความเข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วข้ึน 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นลําดับข้ันดังนี้ 
 1.1 ข้ันรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensor motor period) เป็นข้ันพัฒนาการในช่วง 

0-2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ข้ึนกับการรับรู้และการกระทําเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์ กลาง และยังไม่
สามารถเข้าใจความคิดของผู้อ่ืน 

 1.2 ข้ันตอนปฏิบัติการคิด (Preoperational period) เป็นข้ันการพัฒนาการในช่วง
อายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังข้ึนอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถท่ีจะใช้เหตุผลอย่าง
ลึกซ้ึง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษา  

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
3. กระบวนการทางสติปัญญา มีลักษณะดังนี้ 
 3.1 การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ

ประสบการณ์เรื่องราวและข้อมูลต่างๆเข้ามาสะสม เก็บไว้ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 3.2 การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือกระบวนการทางสมองในการ

ปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากัน เป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน 

     3.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากข้ันของการ
ปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพท่ีมีความสมดุลข้ึน หากบุคคล
ไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลข้ึน 
ซ่ึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาข้ึนในตัวบุคคล 

สรุปได้ว่าการรู้คิด คือกระบวนการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ส่วนบุคคล จากสิ่งเร้าต่างๆ ท่ีอยู่
ในสภาพแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีอยากจะเรียนรู้ จนเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
สามารถประมวลผล และวิเคราะห์ต่อยอดไปสู่ความคิดท่ีนําไปสู่การพัฒนาสติปัญญาของบุคคล โดย
สามารถเรียนรู้ได้จากประสาทสัมผัสทางร่างกาย ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ 
มุ่งให้ผู้เรียนรู้เกิดการรู้คิด คือสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงและควบคุมการรู้คิดของตนเองได้ 

 

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะ (Art Development Theory) 
ศิลปะจัดเป็นภาษาของมนุษย์ในอีกลักษณะหนึ่ง ด้วยเหตุท่ีศิลปะสามารถเป็นสื่อโยง

ความคิดความเข้าใจต่อกันของมวลมนุษย์ได้ ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางภาษา       
การแสดงออกทางศิลปะมักจะแตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการและการสร้างสรรค์ของ            
แต่ละบุคคล นักจิตวิทยาส่วนมากเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวและประจําตัว 
สําหรับเด็ก ซ่ึงจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมและโอกาสท่ีผู้เก่ียวข้องกับเด็ก 
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จะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะส่งผลสะท้อนถึงเด็กในหลายๆ 
ด้าน เช่น ระดับความเชื่อม่ันในตนเองการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและสติปัญญา การแสดงออก
เหล่านี้เราพอจะมองเห็นได้จากการวาดภาพระบายสี การปั้น เป็นต้น  

วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Viktor Lowenfeld, 1947) นักจิตวิทยาการศึกษาได้ทําการศึกษา
ค้นคว้างานทางด้านศิลปะของเด็ก และการคิดสร้างสรรค์จากงานทางศิลปะ โดยให้เด็กแสดงออกทุก
อย่างอย่างอิสระเขาทดลองกับเด็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง อายุต้ังแต่ 2 ปีครึ่งข้ึนไป ให้เด็ก
วาดภาพด้วยสีเทียน จะสีอะไรก็ได้ พบว่าเด็กมีพัฒนาการในการวาดขีดเข่ียเป็น 5 ข้ันดังนี้ 

 

1. ข้ันขีดเข่ีย (Scribbling Stage) ประมาณอายุระหว่าง 2-4 ปี ข้ันนี้แบ่งระยะ        
ของพัฒนาการออกได้เป็น 4 ข้ัน คือ  

 1.1 Disordered Scribbling (2 ปี) การขีดเขียนยังเป็นแบบสะเปะสะปะ จะเป็น
เส้นยุ่งเหยิง โดยปราศจากความหมาย ท้ังนี้เนื่องมาจากการประสานงานของกล้ามเนื้อ ยังไม่
ดี เช่น การบังคับกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่ได้ จะทดลองง่ายๆ โดยให้เด็กวัยนี้กํามือ แล้วให้เด็กยกนิ้วท่ีละ
นิ้ว หรือสองนิ้วก็ได้ เด็กจะทําไม่ได้หรือลองให้เด็กชกเรา เด็กจะยกแขนชกพร้อมๆ กันท้ัง 2 แขน  
เป็นต้น   

 1.2 Longitudinal Scribbling ข้ันขีดเป็นเส้นยาว เด็กจะเคลื่อนแขนขีดได้เป็น
เส้นแนวยาวขีดเข่ียซํ้าๆ หลายครั้ง ท้ังแนวต้ังและแนวนอนแสดงให้เห็นพัฒนาการทางกล้ามเนื้อว่า
เด็กค่อยๆ ควบคุมกล้ามเนื้อของการเคลื่อนไหวของตนเองได้ ระยะนี้เด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกและสนใจ
เป็นครั้งแรก 

 1.3 Circular Scribbling เป็นข้ันท่ีเด็กสามารถขีดลากเป็นวงกลม ระยะนี้การ
ประสานงานของกล้ามเนื้อ (Motor Coordination) ดีข้ึนการประสานงานของกล้ามเนื้อมือและ
สายตา (Eye-hand Coordination) ดีข้ึนเด็กสามารถขีดเส้น ซ่ึงมีเค้าเป็นวงกลมเป็นระยะเด็ก
เคลื่อนไหวได้ตลอดท้ังแขน  

 1.4 Naming Scribbling ข้ันให้ชื่อรอยขีดเขียน การขีดเขียน เริ่มมีความหมาย
ข้ึน เช่น จะวาดเป็นรูป น้อง พ่ี พ่อ แม่ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก ขณะขีดเขียนไปเด็กก็จะบรรยายไป
ด้วย ถ่ายทอดออกมาในรูปการขีดเขียนและความคิดคํานึงในภาพ 

พัฒนาการท้ัง 4 ระยะนี้ ย่อมข้ึนอยู่กับเด็กแต่ละบุคคลไม่คงตัวเสมอไป เด็กท่ีมีพัฒนาการ
ข้ึนเร็วจะถึงข้ัน Naming Scribbling ก่อนซ่ึงนับเป็นข้ันพัฒนาการท่ีสําคัญมาก จากการใช้ความคิด 
และนึกคิดในการเคลื่อนไหวของเด็ก ท้ังๆท่ีภาพนั้นจะไม่เป็นรูปร่างดังกล่าวเลย ซ่ึงเด็กจะบรรลุถึงข้ัน
นี้เม่ือใกล้อายุ 4 ปี 
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2. ข้ันเริ่มขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) (4-7 ปี) เป็นระยะเริ่มต้นการขีดเขียนภาพ
อย่างมีความหมาย การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างข้ึน สัมพันธ์กับความจริงของโลกภายนอกมาก
ข้ึน มีความหมายกับเด็กมากข้ึน ซ่ึงจะสังเกตได้จาก       

 2.1 คนท่ีวาดอาจเป็น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ตุ๊กตาท่ีรัก ฯลฯ       
 2.2 ชอบใช้สีท่ีสะดุดตาไม่คํานึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติการแล้วแต่สีไหน

ประทับใจ   
 2.3 ช่องไฟ (Space) ภายในภาพยังไม่เป็นระเบียบสิ่งท่ีเขียนมักกระจัดกระจาย  
 2.4 การออกแบบ (Design) ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเอาเลย แล้วแต่จะนึกคิดหรือคิดว่า

เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  
 

3. ข้ันขีดเขียน (Schematic Stage) (7-9 ปี) เป็นข้ันท่ีขีดเขียนให้คล้ายของจริง และ
ความเป็นจริง จะพิจารณาได้ตามลําดับดังนี้  

  3.1 คน รูปท่ีออกมาจะแสดงพอเป็นสัญลักษณ์ ถ้าวาดรูปคนเราอาจไม่รู้ว่าเป็นคน
รูปคน และภาพท่ีออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น ส่วนใดท่ีเด็กเห็นว่าสําคัญ น่าสนใจก็จะวาดส่วน
ใหญ่เป็นพิเศษ ส่วนไหนท่ีไม่สําคัญอาจตัดท้ิงไป ฉะนั้นเราจะเห็นเด็กวัยนี้วาดภาพส่วนต่างๆ ขาด
หายไป เช่น ลําตัว ขา เท้า ฯลฯ ซ่ึงไม่ใช่เรื่องประหลาด บางครั้งอาจเป็นเด็กหัวโต ตาโต แขนโต ฯลฯ 
แล้วแต่เด็กจะให้ความสําคัญอะไร และบางครั้งในรูปหนึ่งจะซํ้ากันในภาพ      

 3.2 การใช้สี ส่วนมากใช้สีตรงกับความจริงแต่มักใช้สีเดียวตลอด เช่น พระอาทิตย์
ต้องสีแดงตลอด ท้องฟ้าต้องสีฟ้าตลอด ประสบการณ์ของเด็กจะทําให้ใช้สีได้ถูกต้องและตรงกับความ
เป็นจริงข้ึน ถ้าใบไม้สดต้องสีเขียว ถ้าใบไม้แห้งต้องสีน้ําตาล เป็นต้น        

  3.3 ช่องวาง (Space) มีการใช้เส้นฐาน (based line) แล้วเขียนทุกอย่างสัมพันธ์กัน     
บนเส้นฐาน เช่น วาดรูป คน สุนัข ต้นไม้ บ้าน อยู่บนเส้นเดียวกัน ภาพท่ีออกมาจะเป็นแบบลําดับ
เหตุการณ์ ส่วนสูง ขนาด ยังไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ดวงอาทิตย์ อยู่บนขอบของกระดาษรูปคนก็
อาจสูงถึงใกล้ขอบกระดาษ เป็นต้น           

  3.4 งานออกแบบไม่ค่อยดี มักจะเขียนตามลักษณะท่ีตนพอใจ  
 

4. ข้ันวาดภาพของจริง (The Drawing Realism) (9-11 ปี) เป็นข้ันเริ่มต้น           
การขีดเขียนอย่างของจริง เนื่องจากระยะนี้ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ เด็กเริ่มรวมกลุ่ม

กัน โดยแยกชายหญิง เด็กผู้ชายชอบผาดโผน เดินทางไกล เด็กผู้หญิงสนใจเครื่องแต่งตัว ฉะนั้นการขีด
เขียนจะแสดงออกในทํานองต่อไปนี้คือ 
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 4.1 คน จะเน้นเรื่องเพศด้วยเครื่องแต่งตัว แต่กระด้าง       
 4.2 สี  ใช้ตามความเป็นจริง แต่อาจเพ่ิมความรู้สึก เช่น บ้านคนจนอาจใช้สี

มัว ๆ บ้านคนรวยอาจใช้สีสดๆ มีชีวิตชีวา    
 4.3 ช่องว่าง ทุกอย่างในช่องว่างเหลื่อมล้ํากันได้ เช่น ต้นไม้บังฟ้าได้ วาดฟ้าคลุม    

ไปถึงดินเส้นระดับ (Based Line) ค่อยๆหายไป รูปผู้หญิงมักเน้นลวดลาย เครื่องแต่งกายมีดอกดวง 
รูปผู้ชายก็ต้องเป็นรูปคาวบอย การจัดวัตถุให้สัมพันธ์กันเป็นเรื่องสําคัญมากในระยะนี้ เพราะเป็น
ระยะแรกของการพัฒนาการทางการรับรู้ทางสายตา ซ่ึงจะนําไปสู่การวาดภาพสามมิติได้อีกต่อ
หนึ่ง     

 4.4 การออกแบบ ประสบการณ์ของเด็กจะทําให้การออกแบบดีข้ึน เป็นธรรมชาติ
ข้ึนรู้จักการวางหน้าท่ีของวัตถุต่างๆ  

 

5. ข้ันการใช้เหตุผล (The Stage of Reasoning) (11-12 ปี) ข้ันการใช้เหตุผล ระยะเข้า
สู่วัยรุ่น เป็นระยะท่ีเด็กแสดงออกมาอย่างไม่รู้สึกตัว เช่น เอาบรรทัด ดินสอมาร่อนแล้วทําเสียงอย่าง
เครื่องบินเป็นต้น เด็กจะทําอย่างเป็นอิสระและสนุกสนาน ถ้าผู้ใหญ่ทําก็เท่ากับไม่เต็มบาท ถ้า
พิจารณาจากข้ันนี้จะสังเกตว่า 

 5.1 การวาดคนจะเห็นข้อต่อของคน ซ่ึงเป็นระยะเด็กเริ่มค้นพบเสื้อผ้าก็มีรอย   
พลิ้วไหว มีรอยย่น รอยยับ คนแก่ เด็ก ต่างกัน สัดส่วนก็ใกล้ความจริงมากข้ึน มีรายละเอียดมากข้ึน 
แต่รายละเอียดท่ีจําเป็นเท่านั้นเน้นส่วนสําคัญท่ีเกินความจริง ชอบวาดตนเองแสดงความรู้สึกทาง
ร่างกายมากกว่าคุณลักษณะภายนอก 

 5.2 สี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะใช้สีตามความเป็นจริง (Visually Minded)   
ส่วนอีกกลุ่ม (Non visually minded) มักใช้สีตามอารมณ์ และความรู้สึกขอตนเอง เช่น ตอนเศร้า
ตอนมีความสุข มักแสดงออกโดยเน้นความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับโลกภายนอก นับเป็นงานแสดงออก
ซ่ึงการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ              

 5.3 ช่องว่าง กลุ่ม Visually Minded รู้จักเส้นระดับ รูปเริ่มมี 3 มิติโดยการจัดขนาด
วัตถุเล็กลงตามลําดับระยะใกล้ไกล ส่วนกลุ่ม Non Visually Minded ไม่นิยมใช้รูป 3 มิติชอบวาด
ภาพคนและมักเขียนโดยใช้ตนเองเป็นผู้แสดง สิ่งแวดล้อมจะเขียนเม่ือจําเป็นหรือเห็นว่าสําคัญเท่านั้น 

 5.4 การออกแบบ กลุ่ม Visually Minded ชอบออกแบบสวยงาม กลุ่ม Non- 
Visually Minded มองทางประโยชน์ อารมณ์แต่ท้ังนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่เข้าใจการออก
แบบอย่างจริงจัง 
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จากพัฒนาการด้านศิลปะ ดังกล่าว คอสเตอร์ ได้สรุปข้ันพัฒนาการทางศิลปะของ โลเวน
เฟลด์ และบริตเทน ไว้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 พัฒนาการของเด็กด้านศิลปะตามแนวคิดของโลเวนเฟลด์ และบริตเทน  
 

อายุ ข้ัน พัฒนาการด้านศิลปะ 

2-4 ข้ันขีดเข่ีย ใช้เส้น และรูปร่างโดยบังเอิญ 

4-7 ข้ันก่อนสัญลักษณ์ ใช้รูปแบบเรขาคณิตในการสื่อความหมาย 

7-9 ข้ันสัญลักษณ์ ใช้สัญลักษณ์อย่างหลากหลายในการนําเสนอแนวคิด 

9-12 ข้ันเกาะกลุ่ม ใช้การตกแต่งรายละเอียดมากข้ึน มีความตระหนักถึง 
การวาดภาพเหมือนจริง 

12-14 ข้ันก่อนวัยรุ่น ใช้การแรเงา และสัดส่วนตามมุมมองท่ีปรากฏ 

14 ข้ึนไป ข้ันวัยรุ่น ยังคงดําเนินการปฏิบัติงานศิลปะต่อไป แต่มีเด็กบางคน 
ละท้ิงงานศิลปะ 

 

ที่มา : Viktor Lowenfeld, W. Lambert Brittain. CREATIVE AND MENTAL GROWTH. (New York: 

Macmillan Co, 1987). 
 

4. จิตวิทยาศิลปะ (Philosophy of Arts) 
มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์ (2530) กล่าวว่า เม่ือมนุษย์มีความต้ังใจ มีความพร้อมท่ีจะรับรู้ย่อม

สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทําให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนคติเกิดข้ึนกับผู้เรียนรู้ แต่จะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และลักษณะการรับรู้นั้น ๆ ในทางศิลปะถือว่าประสบการณ์การรับรู้เป็นรากฐานท่ีทําให้
ผู้รับรู้เกิดสุนทรียศิลป์ คนเราต้องสามารถรับรู้ก่อนจึงจะเกิดความรักซาบซ้ึง ในสิ่งเร้าท่ีเราได้รับรู้  

ลักษณะการรับรู้ของมนุษย์เม่ือพิจารณาในแง่จิตวิทยา นักจิตวิทยามีความคิดท่ีแตกต่าง
กันออกไปตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มโครงสร้างแห่งจิต (Structuralism) ผู้นํากลุ่มนี้คือ  

วิลเฮล์ม วุนด์ (Wilhelm Wundt, 1912) สนใจศึกษาโครงสร้างของจิตท่ีประกอบด้วย 
จิตธาตุ (Mental Element) สองโครงสร้างใหญ่ ๆ คือ “การสัมผัส” (Sensation) คือการทํางานของ
อวัยวะรับสัมผัสท้ังห้าและ “การรู้สึก” (Feeling) คือการตีความแปลความหมายของการสัมผัสว่าสวย
ไม่สวย ดีไม่ดี ต่อมานักจิตวิทยาอีกท่านคือ เอ็ดเวิดร์ บี ทิชเชเนอร์ (Edward B. Titchener, 1927) 
ได้เพ่ิม “การจินตนาการ” (Imagination) คือการคิดวิเคราะห์จดจําประสบการณ์จากการสัมผัสและ
รู้สึก กลุ่มนี้สนใจในโครงสร้างของจิตการทํางานของจิตท่ีส่งผลไปสู่การรับรู้ การเข้าใจและเกิด
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พฤติกรรมของมนุษย์ ฉะนั้นการรับรู้ศิลปะตามความเชื่อนักจิตวิทยากลุ่มนี้ เริ่มจากการรับสัมผัสด้วย
ประสาทจะด้วยตามองเห็น หู ได้ยินเสียง หรือผิวหนังได้สัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกตีความแปล 
ความหมายจากสัมผัสว่าชอบไม่ชอบในศิลปะท่ีเราได้รับสัมผัสนั้นจากนั้นจะเกิดจินตนาการ การคิด 
การวิเคราะห์ ซ่ึงนําไปสู่การเข้าใจ มีความรู้เห็นคุณค่าเกิดความซาบซ้ึง และเกิดสุนทรียะในศิลปะนั้น  

แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ผู้นํากลุ่มคือ จอห์น บี วัตสัน (John B. 
Watson, 1987) กลุ่มนี้สนใจศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีสังเกตได้ โดยสรุปมนุษย์รับรู้ได้ดี โดยการ
เน้นส่วนย่อย เม่ือรับรู้ส่วนย่อยท่ีละส่วนแล้ว จึงสรุปออกมาเป็นส่วนรวมภายหลัง คือ เป็นไปใน
ลักษณะวิธีอุปมาน (Inductive) ดังนั้นการรับรู้ศิลปะตามความเชื่อของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ ถ้าต้องการ
ให้เกิดความรู้ความคิด จิตนาการ เห็นคุณค่ามีความซาบซ้ึงและเกิดสุนทรียะในศิลปะได้นั้น ผู้ชมต้อง
รับรู้จากส่วนย่อยรายละเอียดของงานศิลปะนั้นๆ เสียก่อนจึงสรุปรวมภายหลัง เช่น ดูสีเส้น รูปร่าง 
รูปทรง องค์ประกอบตลอดถึงความละเอียดลออ เทคนิคฝีแปลงของงานศิลปะท่ีเราจะชื่นชมแล้วจึง
สรุปความรู้ ความหมายเรื่องราวหรือ อารมณ์ความรู้สึกท่ีงานศิลปะนั้นต้องการแสดงออกมา ซ่ึงโดย
วิธีการเช่นนี้ทําให้เราสามารถรับรู้ เข้าใจ รู้คุณค่า เกิดความซาบซ้ึงมีสุนทรียะในศิลปะได้ 

กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) แมกซ์ เวอร์โรเมอร์ (Max Wertheimer, 1924) เป็นผู้นํากลุ่ม        
มีความเชื่อเรื่องการรับรู้ เพ่ือการเรียนรู้ในลักษณะวิธีอนุมาน (Deductive) คือการรับรู้ส่วนร่วมแล้ว
จึงแยกส่วนย่อย และนอกจากนั้นการรับรู้แปลความหมายยังต้องอาศัยประสบการณ์เดิม ดังนั้นแต่ละ
คนอาจพบเห็นสัมผัสกับงานศิลปะสิ่งเร้าเดียวกันแต่รับรู้ได้แตกต่างกันก็ได้ ท้ังนี้แล้วประสบการณ์ของ
แต่ละคน เช่น บางคนได้ฟังเพลงหนึ่งแล้ว บอกว่าเป็นเพลงท่ีให้ความรู้สึกอ่อนหวานแต่อีกคนฟังเพลง
เดียวกันแต่กลับบอกว่าเพลงนี้ให้อารมณ์เศร้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ศิลปะในลักษณะวิเคราะห์เช่นนี้ นักสุนทรียศาสตร์บางคนได้โต้แย้ง
ว่า ไม่สามารถทําให้เกิดความซาบซ้ึงสุนทรียะในศิลปะได้ หรือเกิดได้แต่ก็น้อยมาก ดังท่ีบล็อกเกอร์ 
(Blocker) ได้วิเคราะห์ความเชื่อของนักสุนทรียศาสตร์ ไว้ว่า“ปัญหาและความฉลาดของเราไม่ผสมกับ
อารมณ์การรับรู้ เราพบสิ่งสวยงามเราน่าจะมีความสุข แต่เพราะปัญญาของเราได้วิเคราะห์ทําให้
ความสุขความสวยงามนั้นหายไป” หรือ “เราฆ่าความสวยงามนั้นไปเพราะเราใช้สติปัญญามา
วิเคราะห์มัน” และ “สิ่งท่ีเรารู้ตอนแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราวิเคราะห์มัน” (Janice 
Wongsurawat, 2531)  

จะเห็นได้ว่า นักสุนทรียศาสตร์บางคนเห็นว่าการรับรู้ศิลปะเพ่ือเกิดสุนทรียะได้นั้น หาก
เราใช้สติปัญญาวิเคราะห์รายละเอียดมากไป จะทําให้อารมณ์ ความรู้สึกจากการรับรู้ในครั้งแรก
เปลี่ยนแปลง หรือมิใช่อารมณ์ความรู้สึกท่ีบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เหล่านี้เป็นทรรศนะหนึ่งของนัก
สุนทรียศาสตร์บางคนเท่านั้น ศิลปะจะต้องใช้ท้ังอารมณ์และความรู้ มิใช่รับรู้ได้จากอารมณ์อย่างเดียว 
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อารี สุทธิพันธ์ (2541) กล่าวว่าเม่ือพิจารณาเฉพาะ “ทัศนศิลป์” ท่ีเป็นศิลปะท่ีมีวัตถุธาตุ 
มนุษย์สามารถรับรู้ได้โดยใช้ประสาทตาคือการมองเห็นเป็นสําคัญ โดยแบ่งการมองเห็นออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่    

1. การมอง (Looking) เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยปราศจาก
ความต้ังใจ (Focus) ซ่ึงลักษณะนี้ ช่วยให้เกิดการรับรู้น้อย เพราะผู้มองไม่รู้แม้กายภาพเช่น ขนาดสี 
รูปร่างของวัตถุธาตุท่ีเรามองเห็นนั้น  

2. การเห็น (Seeing) เป็นกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ด้วย ประสาทตา สามารถรับรู้
กายภาพ คือ ขนาด สี รูปร่าง หรือชี้แจง ส่วนละเอียดจากสิ่งท่ีเห็นนั้นได้  

มะลิฉัตร  เอ้ืออานนท์ (2530) กล่าวว่าการมองเห็นนี้จะส่งผลให้เกิดความคิด ดังนั้นหาก
จะแบ่งการรับรู้จากท่ีมองเห็นท่ีทําให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ตลอดถึงทัศนคติ และอารมณ์
ความรู้สึกแล้วก็สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับดังต่อไปนี้ 

1. การมองเห็นธรรมดา (Operation seeing) คือการมองเห็นในระดับต้น ท่ีผู้เห็นจะเกิด
การรับรู้เฉพาะด้านกายภาพของวัตถุธาตุ เช่น ขนาด สี รูปร่าง และเข้าใจบอกได้ว่าอะไรเท่านั้น ตาม
ทฤษฎีความรู้ของเมเซีย (Macia) ถือว่าเป็นชั้นความรู้พ้ืนฐาน (Knowing that one) เท่านั้น  

2. การรับรู้รายละเอียดจะเห็นความสัมพันธ์ กับประสบการณ์เดิม (Perception 
Associational seeing) เป็นชั้นการเห็นท่ีทําให้เกิดการรับรู้ท่ีละเอียดข้ึนกว่าเดิม และเก่ียวข้องกับ
การเกิดในลักษณะล้ําลึกเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมได้ ตามทฤษฎีความรู้ของ
เมเซียถือว่าเป็นความรู้ท่ีอยู่ในชั้นท่ี 2 คือรู้ว่า (Knowing that) รู้ส่วนประกอบมีโครงสร้างอะไรบ้างมี
เกณฑ์อย่างไร สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบหลักฐานกับสิ่งต่างๆ ได้นับเป็นความรู้ในเชิงปริมาณ ซ่ึง
การรับรู้ชั้นนี้จะเก่ียวพันกับความคิดประสบการณ์ของผู้ท่ีมองเห็น เพราะต้องนําสิ่งท่ีมองเห็นนั้นคิด
ล้ําลึกถึงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมท่ีตนมีอยู่ 

3. การเห็นทะลุปรุโปร่ง รู้แจ้งเห็นจริง (Pure seeing) ถือว่าเป็นการรับรู้ชั้นสุดท้ายเพราะ
นอกจากผู้รับรู้จะได้ใช้ความรู้ความคิด นําประสบการณ์เดิมมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับสิ่งท่ีตน
มองเห็นแล้ว ยังต้องเก่ียวข้องกับความเชื่อ ทัศนคติของตนเองมาประกอบ เพ่ือการตัดสินประเมินค่า
และนอกจากนี้ยังสามารถคิดสร้างสรรค์ออกไปได้อย่างหลากหลาย 

 

ส่วนประกอบของการเห็น 
ส่วนประกอบของการเห็น หรือทัศนธาตุเก่ียวข้องกับการรับรู้ ทางการเห็นของมนุษย์

ต้ังแต่เริ่มลืมตา ดังนั้นหากจะจัดลําดับส่วนประกอบของการเห็นของมนุษย์ โดยเริ่มจากส่วนท่ีเป็น
พ้ืนฐานท่ีสุดจะได้ท้ังหมด 8 ส่วนคือ 
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1. จุด (Point) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นท่ีสุดของการเห็น ไม่มีมิติ ไม่มีความกว้าง ความยาว 
หรือความลึก เป็นทัศนธาตุท่ีไม่สามารถแบ่งออกได้อีก เป็นสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดท่ีจะใช้สร้างรูปทรงและสร้าง
พลังความเคลื่อนไหวของท่ีว่างข้ึนในภาพ 

2. เส้น (Line) เส้นเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของโครงสร้างทางศิลปะท่ีมองเห็น 
แสดงออกอย่างมีความหมาย และให้อารมณ์ความรู้สึกทางจิตใจแก่ผู้ดู หรือให้ความหมายของขนาด 
ความยาว และลักษณะทางกายภาพของเส้น มีลักษณะต่างๆ คือ ตรง คด หยัก โค้ง ฯลฯ มีทิศทาง มี
ขนาดใหญ่ หนา บาง ทําหน้าท่ีแบ่งท่ีว่างออกเป็นสองส่วน สร้างขอบเขตของท่ีว่างเรียงชิดกันเป็นแผ่น
ราบ 

3. น้ําหนัก (Tone) คือความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสว่าง และบริเวณท่ีเป็นเงาของ
วัตถุ หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี น้ําหนักท่ีใช้ตามลักษณะของ
แสงเงาในธรรมชาติ จะทําให้เกิดปริมาตรของรูปทรง และยังให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยการประสาน
ความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย 

4. สี (Color) สีมีคุณลักษณะของธาตุท้ังหลายรวมอยู่ครบถ้วน คือ เส้น น้ําหนัก ผิว และ
มีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมข้ึน 2 อย่าง คือ ความเป็นสี (Hue) และความจัดของสี (Intensity) สีจะมี
ความหมายเป็นลักษณะเฉพาะตัว ให้ความรู้สึกท้ังในด้านดีและไม่ดีไปตามลักษณะของแต่ละสี เช่น สี
แดง สําหรับชาวตะวันออกเป็นสีแห่งความสุข สมบูรณ์ สัญลักษณ์ของชีวิต และแสดงถึงความปิติยินดี
รื่นเริง แต่ในประเทศทางตะวันตกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา กลับมีความรู้สึกหรือให้
ความหมายสัญลักษณ์ของสีแดงไปในทางตรงกันข้ามกับทางตะวันออก คือ เป็นสีท่ีแสดงถึงความไม่
ปลอดภัยน่ากลัว 

ส่วนประกอบของการเห็นเก่ียวกับสี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ สีท่ีเห็นตาม
ธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ หิน และสีท่ีมนุษย์คิดสร้างข้ึน เช่น ภาพโฆษณา หลอดไฟสี สีน้ํามัน 
ฯลฯ สีท้ัง 2 พวกเก่ียวข้องกับแสงสว่างท้ังสิ้น 

5. พ้ืนผิว (Texture) คือ ลักษณะของบริเวณพ้ืนผิวของสิ่งต่างๆ ท่ีเม่ือสัมผัสแล้วรู้สึกได้
ว่า หยาบ ละเอียด ด้าน มัน ขรุขระ ราบเรียบ เป็นเส้น เป็นจุด ฯลฯ พ้ืนผิวมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 2 
ชนิดคือลักษณะผิวท่ีเราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม เป็นต้น และลักษณะผิวท่ีสร้างข้ึน เม่ือ
มองดูจะรู้สึกหยาบ หรือละเอียด แต่เม่ือสัมผัสจับต้องเข้าจริงๆ กลับเป็นพ้ืนผิวเรียบๆ  

6. รูปร่าง (Shape) คือรูปนอกของสิ่งท่ีมีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เช่น แผ่นกลมกับลูก
กลมจะมีรูปร่างวงกลมเหมือนกัน แต่มีรูปทรงต่างกัน เพราะโครงสร้างต่างกัน ซ่ึงรูปร่างจะแสดงเนื้อท่ี
ของพ้ืนผิวท่ีเป็นระนาบมากกว่าจะเป็นแบบปริมาตร หรือมวล 

7. รูปทรง (form) คือโครงสร้างท่ีก่อรูปข้ึนด้วยหน่วยเพียงหน่วยเดียว หรือหลายหน่วย
รวมตัวกันข้ึนก็ได้ เช่น รูปทรงของงานประติมากรรมท่ีทํารูปคนคนเดียว หรืองานประติมากรรม     
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กลุ่มคน รูปทรงของงานจิตรกรรมชิ้นหนึ่ง หมายรวมถึงส่วนรวมของงานชิ้นนั้น ซ่ึงอาจประกอบด้วย
ส่วนย่อยต่างๆ หลายส่วน หลายรูปทรง รวมท้ังท่ีว่างหรือฉากหลังด้วย 

8. ท่ีว่าง (Space) ในท่ีนี้กล่าวถึงท่ีว่างในงานศิลปะ ซ่ึงจะถูกกําหนดแล้วให้มีลักษณะและ
มิติตามท่ีศิลปินต้องการ ท่ีว่างเป็นทัศนธาตุท่ีมีบทบาทสําคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง มี
ความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอ่ืนๆ ทุกชนิด โดยมีความกว้าง ความยาว ความลึก มีทิศทาง 
และลักษณะท่ัวไปเช่นเดียวกับน้ําหนัก เคลื่อนไหวได้รอบตัวท้ังทางด่ิง ทางราบ ทางเฉียงและทางลึก 

 

3. ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ ( Art Perceptual Concept ) 
ศิลปะคือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดอารมณ์ความรู้สึกของ

ศิลปินให้ผู้ อ่ืนได้มีส่วนร่วมรับรู้  งานศิลปะอาจเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
วรรณกรรม นาฏศิลป์ หรือดนตรี นอกจากนี้งานศิลปะท่ีศิลปินสร้างข้ึนย่อมแฝงด้วยความเชื่อ 
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายท่ีศิลปินต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ เช่น ต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของตนไม่ว่าจะเป็นความสดชื่น ยินดี โศกเศร้า เสียใจ หรือสะท้อนสภาพวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
ตลอดท้ังถ่ายทอดธรรมชาติทีสวยงาม เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้มีส่วนร่วมกับศิลปินผู้สร้างสามารถกล่าวได้ว่า 
ศิลปินเม่ือสร้างผลงานศิลปะข้ึนมาย่อมต้องการ ให้ผู้อ่ืนรับรู้ชื่นชมและมีอารมณ์ท่ีสะเทือนใจร่วมกับ
ศิลปิน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตบัณฑิตยสถาน (2510) ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า 
“ศิลปะ คือ การแสดงออกให้ปรากฏข้ึนได้อย่างงดงาม น่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ” ซ่ึงจะ
ทําให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจซาบซ้ึง เห็นคุณค่าสุนทรียะในศิลปะอีกด้วย หากพิจารณาในฐานะผู้ชมงาน
ศิลปะ เพ่ือให้เข้าใจซาบซ้ึงเห็นคุณค่า เกิดสุนทรียะต้องอาศัยกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ท่ีได้รับจาก
สิ่งเร้า และความต้องการท่ีจะรับรู้  สําหรับการรับรู้งานศิลปะ เพ่ือให้เข้าใจซาบซ้ึงเห็นคุณค่า       
เกิดสุนทรียะได้นั้น นอกจากจะวิเคราะห์โดยใช้หลักจิตวิทยาการรับรู้แล้ว ควรอาศัยหลักปรัชญาเข้า
มาประกอบด้วย เพราะการรับรู้ในศิลปะไม่สามรถเกิดข้ึนได้จาก ประสาทสัมผัสท้ังห้าเท่านั้น ยังต้อง
อาศัยผัสสะท้ังหมด ทางตา หูจมูก ลิ้น ผิวและใจ โดยเฉพาะใจนับว่ามีความสําคัญยิ่งนอกจากนี้ความ
เชื่อ สถานท่ี เวลา ประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมงานศิลปะยังเป็นตัวแปรท่ีจะแทรกซ้อนมา
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ศิลปะอีกด้วย  

 

การรับรู้ศิลปะเชิงปรัชญา 
แจนนิส วงศ์สุรวัฒน์ (Janice Wongsurawat, 2531) กล่าวว่ามนุษย์มีความเชื่อท่ี

แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องความรู้ ความจริง และจะหาความรู้จริงนั้นได้อย่างไร ตลอดถึงความดี
ความงาม เม่ือมีความเชื่อท่ีแตกต่างกัน กลุ่มวัตถุนิยม (Realism) เชื่อในวัตถุ  มีความเห็นว่าวัตถุธาตุ
เป็นความจริงท่ีแน่ชัด แต่กลุ่มจิตนิยม (Idealism) เชื่อในจิต เห็นว่าจิตเป็นความจริงแท้ กลุ่ม
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ประสบการณ์นิยม (Experimentalism) เชื่อในประสบการณ์ ถือว่าประสบการณ์เท่านั้นท่ีให้เห็น
ความรู้ความจริง และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอัตตะภาวะนิยม (Existentialism) กลุ่มนีโอ-โธมัสนิยม 
(Neo-Thomaslism) หรือกลุ่มอ่ืนๆ แต่ในท่ีนี้จะนําไปพิจารณาเฉพาะสองกลุ่มคือกลุ่มวัตถุนิยม และ
กลุ่มจิตนิยม ท้ังนี้เพราะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในเรื่องการรับรู้ของมนุษย์ 

1. การรับรู้ตามความเชื่อของกลุ่มวัตถุนิยม เชื่อว่าวัตถุหรือสสาร มีเป็นความจริงแท้ในตัว 
ของมันเอง ไม่ใช้จิตใจของมนุษย์เป็นกําหนด ดังนั้นถึงแม้มนุษย์ไม่เข้าไปเก่ียวข้อง วัตถุยังมีอยู่และจะ
มีคุณค่าความดี ความงามอยู่ในตัวของมันเองถึงแม้อยู่ท่ีใดก็ยังมีความงาม มนุษย์สามารถรับรู้วัตถุได้
ด้วยการสัมผัสโดยอวัยวะท้ัง ห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนัง (วิทย์ วิศทเวทย์, 2527: 20-28) 

ฉะนั้นงานศิลปะซ่ึงเป็นวัตถุธาตุ เป็นสสารท่ีต้องการท่ีอยู่ มนุษย์รับรู้งานศิลปะด้านใดด้าน
หนึ่งนับเป็นการรับรู้ในเชิงประจักษ์ คุณค่าของงานศิลปะข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ของสังคม มิได้ข้ึนอยู่กับ
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ชมศิลปะ เม่ือเราได้สัมพันธ์กับงานศิลปะ เราจะประเมินค่างานศิลปะโดยใช้
กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ถ้างานศิลปะนั้นๆ ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเกณฑ์ของสังคม 
งานชิ้นนั้นก็จะมีค่า มีความงามและคงค่าความงามต่อไป จนกว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือ
กฎเกณฑ์ใหม่ข้ึนมาแทนท่ีกฎเกณฑ์ค่านิยมเดิม 

2. การรับรู้ตามความเชื่อกลุ่มจิตนิยม กลุ่มนี้มีความเชื่อของจิตว่า จิตเป็นตัวกําหนด หรือ
ให้ความรู้ ความจริงและคุณค่าความงามได้ วัตถุเป็นเพียงปัจจัยภายนอก เป็นตัวกระตุ้นจิตมนุษย์
เท่านั้น  แม้มนุษย์ไม่ได้สัมผัสก็สามารถใช้จิตคิดหาความจริงได้ หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ        
สัมผัสท้ัง 5 คือ ลิ้น กาย ตาหู จมูก เป็นเพียงตัวกระตุ้นภายนอก สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือจิตใจของมนุษย์ 
ท่ีคิดหาเหตุผลแลตัดสินความจริง ดังนั้นงานศิลปะท่ีเป็นวัตถุธาตุ เป็นเพียงสิ่งกระตุ้นไม่มีความสําคัญ 
ประเด็นสําคัญอยู่ท่ีจิตใจของมนุษย์ผู้ชมงานศิลปะนั้นๆ คุณค่าความงามก็อยู่ท่ีจิตใจของผู้ชมไม่ใช้อยู่ท่ี
งานศิลปะ การรับรู้งานศิลปะ มนุษย์สามารถรับรู้ด้วยจิตใจเป็นสําคัญ จิตใจเป็นตัวกําหนดให้มนุษย์
ยอมรับรู้เห็นคุณค่าความงาม ซ่ึงคุณค่าความงามนี้ มนุษย์มีแบบหรือกฎเกณฑ์กําหนดตายตัว ถ้างาน
ศิลปะนั้น ๆ มีลักษณะรูปแบบท่ีใกล้เคียง หรือเท่ากับแบบท่ีได้กําหนดไว้ งานศิลปะนั้นก็มีความงาม
ตามทรรศนะของผู้ชม ในทํานองเดียวกัน ถ้างานศิลปะไม่ตรงกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ งานศิลปะนั้นก็ไม่
มีคุณค่าความงาม  

ปรัชญาท้ังสองกลุ่มนี้  มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มแรกยึดถือวัตถุธาตุคือ     
ความจริง  เราจะรับรู้ได้จากวัตถุ ส่วนกลุ่มท่ีสองยึดถือว่าจิตใจให้ความจริงสําหรับเรา จิตกําหนดสิ่งท่ี
เรารับรู้ เม่ือแตกต่างกันเช่นนี้การรับรู้ในศิลปะย่อมจะแตกต่างกันด้วย 

จุดเริ่มต้นท่ีรับรู้ ศิลปะนั้น มาจากการสัมผัสอวัยวะเช่นกันท้ังสองกลุ่ม แต่การรับรู้
ตีความหมายนั้นแตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัตถุนิยมแปลความจากวัตถุ รูปร่าง รูปทรง สี องค์ประกอบ
จังหวะลีลา และเสียงท่ีปรากฏให้เห็นหรือได้ยินได้ฟังจากงานศิลปะนั้นๆ งานศิลปะจะถ่ายทอด
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อารมณ์ท่ีมีอยู่ในตัวเองไปสู้ผู้ชมงานศิลปะ หรือกล่าวอีกในนัยหนึ่งก็คือ ผลงานศิลปะมีอารมณ์อยู่ใน
ตัวของมันเอง และจะถ่ายทอดอารมณ์นั้นให้ผู้ชมได้รับรู้ นักปรัชญาท่ีมีความเชื่อเช่นนี้  ได้แก่           
ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) เองเกิล เวลอน (Eugene Vernon) และซันตายาน่า (George 
Santayana)  

กลุ่มจิตนิยม จะไม่แปลความหมายการรับรู้จากวัตถุธาตุ แต่จะรับรู้แปลความโดยใช้จิต
หรือความคิดเป็นสําคัญ กล่าวได้ว่ากลุ่มนี้มิได้เชื่อว่าเส้นสีเสียงท่ีได้อารมณ์นั้นจะมีเฉพาะในจิตใจของ
มนุษย์เท่านั้น สิ่งท่ีเราพบเห็นสีแดงแล้วเกิดอารมณ์ต่ืนเต้นนั้น ไม่ใช้สีแดงท่ีมีอารมณ์ต่ืนเต้น แต่จิต
ของเราเองเกิดอารมณ์ต่ืนเต้นเม่ือเห็นสีแดงจิตเป็นผู้กําหนดหรือเกิดอารมณ์ ไม่ใช้วัตถุหรือสีเป็นผู้
กําหนด หรือแสดงอารมณ์ ผู้ท่ีสนับสนุนเชื่อความคิดนี้ได้แก่ คอลลิ่ง วูด (R.G.Colling wood) บล็อก
เกอร์ (Block) เป็นต้น  

กีรติ บุญเจือ (2520) กล่าวว่าการท่ีมนุษย์เราเกิดการรับรู้เกิดสุนทรียะ คือเกิดความรู้สึก
อารมณ์ท่ีสะเทือนใจในและมองเห็นความงามในงานศิลปะได้นั้น โดยสรุปแล้ว มีความเชื่อใน 2 
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

1. อัตนิยม (Subjectism) สุนทรียะธาตุไม่ได้มีจริงๆ แต่มนุษย์ได้กําหนดข้ึนมาเอง
มาตรการตัดสินสุนทรียะธาตุจึงไม่ตายตัว เป็นกลุ่มปรัชญาจิตนิยม 

2. ปรนัยนิยม (Objectivism) ถือว่าสุนทรียะธาตุมีจริง โดยไม่ข้ึนกับความคิด จิตใจ   
ของมนุษย์สุนทรียะธาตุมีมาตรการตายตัวแน่นอนในตัวเอง เป็นกลุ่มปรัชญาวัตถุนิยม 

อารี สุทธิพันธุ์ (2532) กล่าวว่า การรับรู้ทางศิลปะมีระดับแตกต่างกันตามความสนใจ    
ความเข้าใจและความคิดในการพินิจพิเคราะห์สิ่งท่ีเห็น มนุษย์จะตอบรับผลงานศิลปะท่ีมองเห็นเป็น
ความรู้สึก 

อําไพ ตีรณสาร (2543) กล่าวว่า รับรู้ท่ีเป็นหลักพ้ืนฐาน คือการรับรู้ทางตาเป็นการมอง
อย่าง มีจุดหมาย และมองอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ และเป็นทรัพยากรเบื้องต้นไว้
คัดสรร   เพ่ือปรับใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ และต้องอาศัยการคิดซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการกับสิ่ง
ท่ีรับรู้มาจากโลกภายนอก เป็นข้ันตอนเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 

แฮรีโบรดี (Harry Broudy, 1972) กล่าวว่า การรับรู้ทางศิลปะคือ ความรู้ซ้ึงอย่าง        
มีสุนทรีย์ (Aesthetic Apprehension) และการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ (Analysis into Parts) 
ก่อให้เกิดความรักอย่างรู้แจ้ง (Enlightened Cherishing) และเห็นคุณค่า 

มิลเลอ (Miller, 1973 ) การรับรู้ทางศิลปะ เป็นการรับรู้รูปภาพ ท่ีมีความแตกต่างจาก
การรับรู้วัตถุอ่ืน เพราะการรับรู้รูปภาพนั้นจะมีความหมาย 2 ชนิด คือ รับรู้ภาพในความหมายท่ีเป็น
วัตถุบนพ้ืนผิวราบ และยังต้องรับรู้ความหมายของข้อมูลท่ีปรากฏอยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุพ้ืนผิวนั้นด้วย 
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เฟลด์แมน ( Feldman, 1992) การรับรู้ทางศิลปะ คือ ปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์ทาง
จิตวิทยาเกิดจากการมองเห็นท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยรูปทรงศิลปะ 

สรุปได้ว่า การรับรู้ทางศิลปะหมายถึง ความสามารถท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมองเห็นงานศิลปะ 
แล้วเกิดการตอบรับโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์ และความคิดเห็นส่วนตัวท่ีนําไปสู่การพิจารณาถึง   
ความงาม เป็นการรับรู้เชิงวิเคราะห์ ตอบรับแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจ และ
นําไปสู่ความซาบซ้ึง และเห็นคุณค่าของงานศิลปะ 

 

5. ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน  
 

สาระสําคัญของทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน 
ไมเคิล เจ พาร์สัน (Michael J. Parsons, 1987) เป็นศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชา

ศิลปศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เขียนหนังสือ How We 
Understand Art ท่ีนักวิชาการศิลปศึกษา และนักวิจัยท่ีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาเด็กด้าน
สุนทรียภาพหรือการรับรู้ทางศิลปะใช้เป็นตําราศึกษาหาความรู้ พาร์สันเป็นผู้ร่วมส่งเรื่องตีพิมพ์ใน 
Journal of Aesthetic Education ประกอบด้วยบทความในอนาคตเก่ียวกับศิลปศึกษา ความรู้
ความเข้าใจศิลปะหลักสูตรบูรณาการ และการพัฒนาเด็กในศิลปะ 

ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สัน นําเสนอในปี
1987 เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาจากการศึกษาในปี ค.ศ. 1976 และ 1978 ลักษณะของการศึกษา ในปี 
1976 มีระดับการพัฒนาสุนทรียภาพ 4 ระดับ และปี ค.ศ. 1978 มีระดับการพัฒนาสุนทรียภาพ      
6 ระดับ แต่ภายหลังได้ปรับปรุงเป็น 5 ระดับ ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสุนทรียภาพ ลักษณะ
ของระดับมีจุดเด่นบนพ้ืนฐานแนวโน้มเก่ียวกับการตอบรับของสิ่งเหล่านี้ คือ เนื้อหา การแสดงออก 
สื่อ รูปร่างและรูปแบบ และการประเมินค่า พาร์สันมีความมุ่งม่ันเพ่ือบรรลุผลสําเร็จในเรื่องการพัฒนา
สุนทรียภาพ (Jo Chiung-Hua Chen, 1997) บนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีเชาว์ปัญญาของเพียเจท์ 
(Piaget’s cognitive theory) และทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral 
Development Theory)  

พาร์สัน ได้วิจัยการทํางานศิลปะของเด็ก และได้เสนอแนะการเรียนรู้ ศิลปะท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้ศิลปะต้องส่งเสริมท้าทายให้นักเรียนคิด มองดูงานศิลปะท่ีมีความ
หลากหลาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีดึงความคิดออกมา จากงานวิจัยของพาร์สัน ได้
กล่าวว่าการมองเห็น และการเข้าใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับท่ีสูงข้ึนต้องมีระดับการพัฒนา
สุนทรียภาพ 5 ระดับดังนี้ 
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ระดับท่ี 1 ความช่ืนชอบ (Favoritism)  
แสดงความพึงพอใจส่วนตัวท่ีมีต่อรูปภาพ เช่น ความสนใจท่ีมีต่อสี และเชื่อมโยงการ

ตอบสนองของตนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุดหมายท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องราวเนื้อหา หรือรูปแบบของภาพวาด 
สิ่งท่ีนักเรียนตระหนักถึงเป็นสิ่งท่ีแสดงออกมาและเชื่อมโยงไปยังความทรงจําส่วนตัว มีความเป็น
อิสระในการตอบสนองท่ีเรียกว่าการรับรู้แบบใช้ความพึงพอใจ โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นสิ่งท่ีมี
ความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์กันกับภาพวาด 

ตัวบ่งชี้  
นักเรียนสามารถบอกถึงความพึงพอใจส่วนตัวท่ีมีต่อรูปภาพ เช่น ความสนใจต่อสี มีการ

เชื่อมโยงตอบสนองของตนเองไปสู่เรื่องราว เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง หรือมีการแสดงความคิดท่ีเชื่อมโยงถึง
ความทรงจําของตนเองอย่างอิสระ เกิดความพึงพอใจในรูปแบบ หรือเนื้อหาของผลงานศิลปะท่ีเห็น 

 

ระดับท่ี 2 ความงามและเหมือนจริง (Beauty and Realism)  
แสดงการจัดระบบความคิดท่ีแสดงออก โดยพูดถึงเรื่องราวพ้ืนฐาน (ความสวยงาม และ

ความเป็นจริงท่ีปรากฏ และทักษะ ความชํานาญ) ของภาพวาดท่ีตนเองสนใจ และความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึนในภาพวาด เช่น อารมณ์ท่ีถูกแสดงออกมาใน รอยยิ้ม หรืออากัปกิริยา และรูปแบบท่ีเข้าใจได้
ในความเป็นจริงท่ีเห็น มีการชื่นชมในทักษะความชํานาญ เช่น ความละเอียดลออของผู้วาด เหล่านี้
เป็นประเด็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินท่ีแสดงออกมานั้นเป็นสิ่งท่ีสามารถรับรู้ได้ และแสดงให้เห็นถึง
สิ่งท่ีอยู่ในใจตนเอง สามารถวิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเองท่ีมีต่อศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพ เช่น 
สามารถบอกได้ว่าสีท่ีมีลักษณะสว่างให้ความรู้สึกถึงความสุข สีท่ีมีลักษณะมืดให้ความรู้สึกของ    
ความทุกข์ ให้ความสําคัญส่วนใหญ่ในประเด็นเนื้อหา และพยายามมองผ่านสื่อ คิดว่าภาพวาดเกิดจาก
เนื้อหา และมีเรื่องราวของมัน 

ตัวบ่งชี้  
นักเรียนสามารถพูดถึงเรื่องราวความงามท่ีปรากฏในผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นความงามจริง       

ท่ีปรากฏข้ึนในภาพผลงานศิลปะ เช่น การแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกท่ีแสดงออกมา มีการชื่นชมใน    
ความงาม หรือทักษะความชํานาญท่ีปรากฏในผลงานศิลปะท่ีถ่ายทอดโดยศิลปิน 

 

ระดับท่ี 3 การแสดงออก (Expressiveness)  
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนมากข้ึนได้ โดยพิจารณาจากเรื่องราวเนื้อหาของภาพวาด 

และจากประสบการณ์เดิมของตน แต่ยังคงมีความสนใจต่อประสบการณ์ของตนเองมากกว่าภาพวาดท่ี
เห็น ความรู้สึกและความคิดท่ีเกิดข้ึนและแสดงออกมาอาจจะเป็นของตนเอง หรือ ของผู้วาด หรือท้ัง 
2 อย่าง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีตนเองเข้าใจ ความงามเป็นรองอารมณ์ความรู้สึก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความคิดแหวกแนว และ มีความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงต่อข้อสงสัย และใช้เกณฑ์การตัดสินท่ีเป็นไปได้ แต่ยังคง
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ความรู้สึกส่วนตัวอยู่ แต่ก็ตระหนักถึงประสบการณ์ของผู้วาดด้วย หรือสามารถเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ประเด็นในภาพวาดสู่ความเข้าใจของตนเองได้ ในข้ันนี้เราจะพิจารณาท่ีสื่อมากเช่นเดียวกับพยายาม
พิจารณาท่ีความหมายของการแสดงความรู้สึก และคิดว่าภาพวาดประกอบด้วยอารมณ์ และความคิด 

ตัวบ่งชี้  
นักเรียนสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อผลงานศิลปะ พิจารณาถึงเนื้อหา 

เรื่องราวในผลงาน ซ่ึงอาจเป็นการแสดงความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากตนเอง หรือของศิลปิน และมี
ความคิดเห็นในลักษณะการสร้างสรรค์ แปลกใหม่ อาจมีความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงเกิดข้อสงสัย และสามารถ
ตัดสินความคิด ความรู้สึกได้ด้วยตนเอง 

 

ระดับท่ี 4 แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form)  
แสดงความสามารถในการใช้ทัศนคติเก่ียวกับหลักการทางการรับรู้ ท่ีประกอบด้วยส่วน

ต่างๆ ท่ีซับซ้อนกว่าความเข้าใจส่วนตัว โดยให้ความสําคัญต่อสื่อวัสดุ รูปร่าง ลักษณะ แยกแยะ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและสิ่งท่ีประสบอยู่ในงานได้ ค้นพบถึงความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวกับรูปแบบ
ของงานศิลปะและประวัติศาสตร์ สามารถขยายความสําคัญในภาพวาดได้ เกิดการวิจารณ์งานศิลปะ 
มีเหตุผล และเข้าใจเรื่องราวเนื้อหาของภาพการวินิจฉัยจากนี้ไป คือ ความสําคัญ (Significant) 
รูปแบบ และสื่อมีความสําคัญ เราพิจารณาสื่อ และคุณสมบัติของสื่อความเข้าใจภาพนั้นเกิดจาก
คุณสมบัติท่ีสมเหตุสมผล 

ตัวบ่งชี้  
นักเรียนสามารถแสดงความคิดของการรับรู้ ท่ีประกอบด้วยความสัมพันธ์ และเชื่อมโยง

กันระหว่างส่วนต่างๆ ของผลงานศิลปะ เช่น เครื่องมือ สื่อวัสดุ เทคนิค สามารถแสดงอกกถึงรูปแบบ
ลักษณะ และการเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ในตัวผลงานอย่างมีเหตุผล สามารถขยายความสําคัญของ
เนื้อหา เรื่องราวในผลงาน และเกิดการตีความหมายท่ีสอดคล้องกับผลงาน หรือเจตนาของศิลปินได้ 

 

ระดับท่ี 5 ความเป็นตัวตน (Autonomy) 
แสดงการตัดสินของตนเอง โดยอาศัยโครงสร้างความหมายของเรื่องราวเนื้อหาในรูปภาพ     

ซ่ึงความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตร์ และมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆให้เข้ากับสภาพ
ปัจจุบัน มีความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบ การเข้าใจศิลปะอย่างลึกซ้ึงมีผลต่อสุนทรียภาพ 
สามารถทําให้เห็นว่าคนแต่ละคนต้องการมีความคิดเห็นท่ีอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรม สังคม และ
ความเป็นอยู่ ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยพ้ืนฐานคือแบ่งเป็นลําดับข้ัน ข้ันในท่ีนี่
คือกลุ่มของแนวความคิด ไม่ใช่คุณสมบัติของตัวบุคคล กลุ่มนี้เป็นแบบแผน (Pattern) หรือ โครงสร้าง 
(Structure) ของภายใน สมมติฐานท่ีเก่ียวมีแนวโน้มเป็นไปตามความคิดของบุคคลเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่
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ภายใน หรือ มีเหตุผล การอธิบายข้ันไม่ได้แปลว่าอธิบายบุคคลแต่เป็นชุดของแนวความคิดท่ีถูก
ตีความออกมา 

ตัวบ่งชี้ 
นักเรียนสามารถแสดงความคิด ความเข้าใจต่อผลงานศิลปะท้ังในแง่ของการสร้างสรรค์      

การชื่นชม การตีความเพ่ือประเมินคุณค่า ซ่ึงอาศัยพ้ืนฐานความคิดเดิมของตนเอง โดยนักเรียน
สามารถแสดงความคิดถึงการตัดสิน ในความหมายของผลงานศิลปะ การตีความถึงเรื่องราว เนื้อหา 
ซ่ึงความคิดท่ีแสดงออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หรือสภาพปัจจุบัน โดยการแสดงออก
ความคิดอาจมีการให้เหตุผลโต้แย้ง ซ่ึงยังคงเชื่อมโยงกับความคิดของตนเองอยู่ด้วย อาจมีข้อสงสัยท่ี
สร้างข้ึนเพ่ือสนับสนุนความคิดการตัดสินจากการสร้างสรรค์ การประเมินคุณค่าจากการตีความของ
ความหมายในผลงานท่ีอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรม สังคม และความเป็นอยู่ 

 

คอสเตอร์ (Koster, 2001:169) ได้สรุประดับพัฒนาการตามทฤษฎีของพาร์สัน ไว้ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ความช่ืนชอบ (Favoritism) ลักษณะท่ีปรากฏ คือ 
1. แสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งทีกระตุ้นเห็นได้ชัด 
2. แสดงความรู้สึกสนใจต่อสีอย่างชัดเจน 
3. มองภาพงานศิลปะไม่พบความบกพร่อง 
4. ชอบภาพท่ีแสดงเรื่องราว 
5. เชื่อมโยงภาพกับความทรงจํา 
6. ตระหนักเล็กน้อยกับมุมมองของคนอ่ืน 
 

ระดับ 2 ความงามและกับความจริง (Beauty and Realism) ลักษณะท่ีปรากฏ คือ 
1. ให้ความสําคัญกับศิลปะท่ีแสดงออกเป็นรูปร่างเหมือนจริง 
2. ชื่นชมทักษะ และความเอาใจใส่ของศิลปิน 
3. ตัดสินงานท่ีสื่อสารความจริง และเทคนิควิธีการท่ีสร้างงานได้สวย 
4. แยกวัตถุจากแนวคิด หรือความรู้สึกของงาน 
5. รับรู้ความแตกต่างมุมมองของคนอ่ืนๆ 
 

ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) ลักษณะท่ีปรากฏ คือ 
1. มองท่ีงานศิลปะสําหรับการสื่อให้เห็นประสบการณ์ 
2. ตัดสินงานศิลปะในสิ่งท่ีมีผลต่ออารมณ์ 
3. ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มและความรู้สึกในเชิงลึก 
4. ไม่เชื่อว่าสามารถจะตัดสินงานศิลปะได้อย่างไม่มีอคติ 
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5. เห็นความงาม ความจริงและทักษะเป็นประเด็นนําไปสู่คุณค่าของงาน 
 

ระยะท่ี 4 แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) ลักษณะท่ีปรากฏ คือ 
1. เห็นศิลปะเป็นสังคม ไม่ใช่การบรรลุผลสําเร็จเฉพาะบุคคล 
2. สํานึกว่างานศิลปะคงอยู่ในวัฒนธรรมประเพณี 
3. เชื่อว่างานศิลปะท่ีมีแบบอย่างและรูปแบบนั้นมาจากผู้ชม และความต้องการของสังคม

ส่วนรวม ช่วยให้ผู้สร้างงานศิลปะเลือกแบบอย่างและรูปแบบได้ 
4. พบว่าสื่อ รูปแบบ และแบบอย่างมีความหมาย 
 

ระยะท่ี 5 ความเป็นตัวตน (Autonomy) ลักษณะท่ีปรากฏ คือ 
1. คุณค่าศิลปะสามารถยกระดับเหตุผล และปัญหาสังคม 
2. เห็นศิลปะเป็นสิ่งท่ีเหนือกว่าวัฒนธรรม 
3. เข้าใจว่าประเพณีเป็นสิ่งท่ีสร้างสังคมข้ึน 
4. เห็นความต้ังใจเป็นสิ่งท่ีไม่เคยจบ นําไปสู่การตีความหมายใหม่โดยผู้ชม 
 

6. กิจกรรมศิลปะ 
 

ความหมายของกิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกับ

หลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ 
ตา เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักทํางานด้วยตนเอง 
และฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ท้ังทางความคิดและการกระทํา ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะ และนําไปสู่การเรียน เขียน อ่าน อย่างสร้างสรรค์ต่อไป (อารี รังสินันท์, 2532: 153-154) 

ศิริจันทร์ ศรีนวลนัด (2549) ให้ความหมายของกิจกรรมศิลปะว่า หมายถึงกิจกรรมท่ีให้
แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

สุวรรณา แดงโต (2553) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ
เล็กได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ทําให้เกิดจุดเชื่อมต่อของใย
ประสาทท่ีสามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมองในการจัดกิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรม
สร้างสรรค์ จึงควรจัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย   

วิรุณ ต้ังเจริญ (2536) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะของเด็กมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมี
ลักษณะนิสัยท่ีดี รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน ให้เด็กรู้จักสังเกต มีไหว
พริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้ ชื่นชมต่อความไพเราะและสิ่งท่ีสวยงามต่างๆ ซ่ึง
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กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กไม่ได้มุ่งตัวผลงานเป็นผลลัพธ์ท่ีสําคัญท่ีสุด ผลงานศิลปะเป็นเพียงสะพานท่ี
จะนําไปสู่การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงลักษณะนิสัยท่ีต้องการในเบื้องต้น และการเกิดลักษณะนิสัยท่ี
ต้องการนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่จะหล่อหลอมข้ึนจากปัจจัยท่ีพร้อมด้วย
จิตวิทยาหลายด้าน ท้ังการเสนอกิจกรรมท่ีท้าทายความคิด เสรีภาพ แรงกระตุ้น ความรัก การพูดคุย 
บรรยากาศท่ีดี การเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น การให้กําลัง ฯลฯ 

สรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะ หมายถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ด้านกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ผ่านการทํางานศิลปะปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้ได้
ถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการท่ีจะนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์สุนทรียะ 

การสนับสนุน หรือจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก ควรจะต้องมีเป้าหมาย หรือความเชื่อ
เก่ียวกับผลงานศิลปะของเด็กไว้ 5 ประการคือ 

1. เด็กจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม 
2. เด็กจะเป็นผู้นําทางความคิด 
3. เด็กต้องเป็นผู้มีจินตนาการกว้างขวาง 
4. เด็กจะต้องมีอิสรภาพ 
5. เด็กจะต้องเป็นผู้กระตือรือร้นในการรับรู้ 
หากเชื่อม่ันว่าความพยายามท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นและเกิดกระบวนการท่ี

ต้ังเป้าหมายไว้ในเบื้องต้น ก็ย่อมเป็นท่ีหวังว่า กิจกรรมศิลปะของเด็กจะบรรลุเป้าหมายแน่นอน ท้ังใน
แง่การสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะ จะช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีสําหรับชีวิตในสังคม และลักษณะ
นิสัยท่ีมุ่งหวังจะกลับมาผลักดันให้การสร้างสรรค์ศิลปะประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน ซ่ึงกิจกรรมศิลปะท่ีเด็ก
ปฐมวัยแสดงออกสามารถพิจารณาสรุปได้ 3 ลักษณะดังนี้ 

 

1. กิจกรรมแสดงประสบการณ์  
เป็นท่ียอมรับกันว่าการสร้างสรรค์ศิลปะทุกชนิด ทุกลักษณะเก่ียวข้องกับประสบการณ์ 

ท้ังประสบการณ์ท่ีผ่านมา ประสบการณ์ท่ีเผชิญอยู่เบื้องหน้า และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการทํางาน
ศิลปะโดยตรง แต่การกล่าวถึง “กิจกรรมแสดงประสบการณ์” ในท่ีนี้ เป็นการกล่าวสรุป เพ่ือพิจารณา
ลักษณะกิจกรรมของเด็กในระดับปฐมวัยท่ีเน้นการแสดงออกเป็นภาพ รูปทรง หรือเรื่องราวท่ีมาจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็กแต่ละคน เช่น เด็กท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับชีวิตภายในบ้าน 
ชีวิตในโรงเรียน การจราจรบนถนน ภาพยนตร์ การได้ท่องเท่ียว รวมท้ังการได้พบเห็นวัตถุสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ประสบการณ์เฉพาะตัวเช่นนี้จะมีแรงกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของเด็กได้เป็นอย่างมาก 
และเด็กจะแสดงออกทางศิลปะเก่ียวกับประสบการณ์เหล่านี้ ตามสภาพการรับรู้ ความคิดหรือความ
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เข้าใจ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับศักยภาพในการแสดงออกตามวุฒิภาวะ และพัฒนาการด้านการทํางานของเด็ก
แต่ละคนด้วย ซ่ึงกิจรรมท่ีแสดงประสบการณ์ของเด็ก มิได้หมายความว่าเป็นการแสดงประสบการณ์
เพียงอย่างเดียว แต่จะเสนอจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมอ่ืนๆ ไว้ด้วย 

 

2. กิจกรรมเสนอจินตนาการ  
ผลงานศิลปะทุกชิ้นของเด็กย่อมแสดงจินตนาการไว้ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นท่าท่ีของ

เรื่องราว รูปทรง เส้น สี  ฯลฯ นอกจากเด็กจะสร้างสรรค์ศิลปะในแง่ของการแสดงออกซ่ึง
ประสบการณ์ตรงอย่างเด่นชัดแล้ว บ่อยครั้งท่ีเด็กจะเสนอจินตนาการส่วนตัวเป็นจุดเด่นท่ีสุด แม้
จินตนาการนั้นจะมาจากพ้ืนฐานประสบการณ์ก็ตาม “จินตนาการ” ในท่ีนี่ได้สรุปไว้อย่างกว้างๆ ท้ัง
จินตนาการเก่ียวกับเรื่องราว รูปทรง หรือบรรยากาศบนพ้ืนภาพ ซ่ึงจินตนาการของเด็กอาจจะเป็น
เรื่องของความเพ้อฝัน การคาดหวังอนาคต หรือการรวมพลังความคิดไปสู่ดินแดน หรือสิ่งของต่างๆ ท่ี
มองไม่เห็น เช่น เรื่องราวใต้ดิน ในท้องทะเล บนท้องฟ้า บนดวงจันทร์ 

เด็กทุกคนมีพลังจินตนาการอย่างรุนแรง ในวันเวลาท่ีรับรู้โลกจากมุมของเด็ก เด็กจะมี
ความฝันมากมายเก่ียวกับโลกนี้ การ์ตูนหรือภาพยนตร์ท่ีพร้อมด้วยโลกจินตนาการ จึงเป็นสื่อท่ีสัมผัส
กับความรู้สึกของเด็กได้อย่างดี และอาจดูเหมือนว่าเด็กจะแยกไม่ออกระหว่างจินตนาการจากสื่อ
เหล่านั้นกับชีวิตจริง ด้วยเหตุนี้ เด็กจึงมักจะแสดงออกถึงจินตนาการของตนเองลงไปในผลงานศิลปะ 

 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบ 
คําว่า “สร้างสรรค์” เป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่แล้วในงานศิลปะของเด็กทุกชิ้น นับต้ังแต่การขีด

เส้นเพียงเส้นเดียว จนถึงภาพเขียนอันเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด กระบวนการ
ทํางาน รูปแบบ หรือเนื้อหา แต่การกล่าวถึง “กิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบ” ในท่ีนี้เจาะจงเฉพาะ
ผลงานศิลปะของเด็กระดับปฐมวัย ท่ีเน้นการริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบโดยตรง ซ่ึงการสร้างสรรค์
รูปแบบในท่ีนี้ เน้นถึงการริเริ่มสร้างสรรค์รูปทรง วัสดุท่ีใช้การผสมผสาน 2 และ 3 มิติ โครงสร้างและ
พ้ืนท่ีว่าง โครงสร้างและการเคลื่อนไหว ฯลฯ ซ่ึงเราอาจจะพบได้ท้ังงานภาพเขียน ภาพปะติด      
ภาพแขวน งานโครงสร้าง งานสื่อประสม เป็นต้น 

 
กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
การให้เด็กได้แสดงออกด้วยการวาดภาพ ระบายสี ต่อเติมเสริมแต่ง ประดิษฐ์ เท่ียวชม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ล้วนเป็นกระบวนการศิลปศึกษาท้ังสิ้น การทํากิจกรรมโดยผ่านการทํางานศิลปะ
ปฏิบัตินั้น จะทําให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี สมวัย รู้จักวิธีการใช้มือ เกิดจินตนาการ รู้จักวัสดุต่างๆ รวมท้ัง
สามารถควบคุม และสํารวจตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ (สิริพรรณ ตันติรันต์ไพศาล, 
2545: 55) 
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ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533) ได้แบ่งกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กไว้ 5 
สาขาคือ 

1. กิจกรรมวาดเส้น (Drawing) การวาดเส้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการขีดเขียนวัสดุบางชนิด
ลงบนกระดาษ หรือวัสดุท่ีมีพ้ืนผิวเป็นระนาบ โดยลักษณะเป็นเส้น 

2. กิจกรรมระบายสี (Painting) เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางกล้ามเนื้อนิ้วมือกับ 
สายตา โดยสีชนิดต่างๆ เช่น สีเทียน สีไม้ สีน้ํา เป็นต้น โดยสามารถใช้อุปกรณ์การระบายสีอ่ืนๆ
ประกอบด้วยได้ 

3. กิจกรรมภาพพิมพ์ (Print making) กรรมวิธีมีหลากหลาย แต่ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
คือ การพิมพ์จากแม่พิมพ์นูนท่ีได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้านกล้วย เป็นต้น โดยการใช้สี
ทาลงบนวัสดุนั้น แล้วนําประทับลงบนกระดาษ 

4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) การปั้นดินเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเด็ก 
ท้ังยังจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ง่าย หรืออาจปรับวิธีการเป็นวัสดุอ่ืนได้ เช่น การทําประติมากรรมกระดาษ 
การใช้เศษไม้ หรือขวดน้ําพลาสติก 

5. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง (Crafts) เป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุม และกว้างขวางมาก เช่น
การทําภาพปะติด ทําหน้ากาก หุ่น การถักไหมพรหม เป็นต้น เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กเรียนรู้การ
ทํางานท่ีมีข้ันตอน  

 

กิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

นักเรียนประถมศึกษาตอนต้น  
มีช่วงอายุระหว่าง 7-9 ปี พัฒนาการทางด้านศิลปะ และการคิดของเด็กช่วงนี้จะมี

ลักษณะดังนี้ 
1. การวาดภาพแสดงถึงพัฒนาการด้านความคิด เด็กจะวาดภาพซํ้าๆ ในทิศทางซํ้าๆ ส่อ

ถึงการย้ําคิดย้ําทํา พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งท่ีตนวาดหรือแสดงออก 
2. ในระยะแรกเด็กยังคงวาดภาพแสดงถึงการรับรู้มากกว่าการเห็น แต่ตอนปลายช่วงวัย

จะแสดงให้เห็นถึงการวาดตามท่ีเห็นมากข้ึน 
3. วาดรูปในลักษณะแบนๆ ไม่แสดงมิติให้เห็นโดยการทับซ้อนชัดเจนมากนัก สิ่งต่างๆท่ี

เด็กวาดมักจะถ่ายทอดอย่างเป็นเอกเทศ แบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ภาพคนจับ
สิ่งของ มักถูกถ่ายทอดราวกับว่าเป็นสิ่งอยู่ท่ีปลายนิ้วมือ มิได้แสดงการจับต้องใดๆ 

4. รูปท่ีเด็กวาดมักจะถ่ายทอด และแสดงถึงความรู้ของเด็กเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว 
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5. รูปวาดมักแบ่งเป็นส่วนๆ เช่น แสดงเส้นฐานอยู่ด้านล่างของภาพ ท้องฟ้าอยู่ด้านบนสุด 
และส่วนกลางภาพเป็นอากาศ คือถ้าในภาพมีคน สัตว์ หรือสิ่งของ สิ่งเหล่านี้จะลอยข้ึนในเขตอวกาศ 
เขตของท้องฟ้าจะมีเพียงก้อนเมฆและดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ 

6. บางครั้งในภาพนิ่งๆ มีการวาดเส้นฐานเกินกว่า 1 เส้น เด็กในวัยนี้เริ่มเข้าใจว่ามีสิ่งท่ี
ต้องยืนหรือวางอยู่บนพ้ืน วัตถุส่วนใหญ่ไม่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ แต่สิ่งท่ีเด็กถ่ายทอดมีเนื้อหา
เรื่องราวท่ีมาก ยืดยาว เด็กอาจแบ่งเส้นฐานเป็นหลายเส้นตามแนวนอน หรือบางครั้งเด็กอาจถ่ายทอด
ในแบบวาดเส้นฐานด้านล่างของกระดาษไปตามด้านท้ังสี่ ขนานไปกับขอบกระดาษ 

7. ภาพวาดของเด็กสื่อสารถึงสิ่งท่ีเด็กมองเห็น คือถ่ายทอดในลักษณะมุมมองจากด้านบน 
หรืออาจถ่ายทอดภาพๆ หนึ่ง ในมุมมองท่ีหลากหลายและสลับด้าน ส่วนหนึ่งเหมือนมองจากด้านบน 
อีกส่วนหนึ่งเหมือนมองจากอีกด้าน และอีกส่วนอาจมีมุมมองแบบผสมผสานกัน หรือบางครั้งอาจวาด
แบบเอกซเรย์ ราวกับวัตถุโปร่งใส 

8. เริ่มใส่ใจต่อหลักทัศนียภาพวิทยา ให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับ
ส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน เริ่มสนใจต่อสัดส่วน ตระหนักว่าคนย่อยมีขนาดใหญ่กว่าลูกบอล ผู้ใหญ่ตัวโตกว่า
เด็ก 

9. ภาพวาดมีรายละเอียดมากข้ึน มีการตกแต่งมากข้ึน 
10. ภาพวาดเริ่มแสดงการเคลื่อนไหว โดยใช้เส้นขีดซํ้าๆ ในบริเวณของร่างกายส่วนท่ีมี

การเคลื่อนไหว แสดงให้เห็นว่ามีอาการเคลื่อนไหวไปมา หรือข้ึนลงในแบบภาพการ์ตูน ช่วงวัยนี้ระบบ
สมองซีกซ้ายของเด็ก ซ่ึงมีกลไกของการเรียนรู้ระบบเชิงคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เช่น ระบบ
ตัวเลข การคิดคํานวณ การนับตัวเลขจํานวนมากๆ และระบบตัวโน๊ตดนตรี เด็กเริ่มพัฒนาการคิดแบบ
เป็นเหตุเป็นผล 

11. เด็กต้ังแต่ช่วงวัยนี้ (ไปจนถึง 11 ปี) สามารถเข้าใจตรรกะท่ีซับซ้อนข้ึน แม้ว่าจะยัง
เป็นความเข้าใจเชิงรูปธรรม และยังมีปัญหากับการคิดเชิงนามธรรม มีการพัฒนาในด้านการวิเคราะห์ 
ระยะเริ่มแรก สามารถคิดเปรียบเทียบ และเห็นได้ว่าสิ่งใดสวยงาม ซ่ึงเริ่มข้ึนวัยประมาณ 8 ปี และผล
ท่ีตามมาก็คือเด็กจะเริ่มสูญเสียความม่ันใจในการวาดภาพอย่างเฉียบขาด (แบบศิลปิน) ท่ีตนเคยมีใน
ระยะแรกของช่วยวัย ส่วนมากเด็กในช่วงวัย 8-12 ปี จะละท้ิงความต้องการในการแสดงออกด้วยสื่อ
ทางศิลปะ หากไม่ได้รับการสนับสนุน หรือหาทางสนองความต้องการท่ีจะเรียนรู้ และแก้ปัญหาของ
เด็ก เพราะเด็กเริ่มมีพัฒนาในการสื่อสารด้านอ่ืนสูงข้ึน เช่น การคิดคํานวณ การอ่าน การเขียน โดยไม่
ต้องอาศัยศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกมากเท่าในอดีต 
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นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  
ช่วงอายุระหว่าง 9-12 ปี พบว่าพัฒนาการทางด้านศิลปะและการคิดของเด็ก มีลักษณะ

ดังนี้ 
1.เด็กเริ่มใส่ใจกับรายละเอียดมากข้ึน พิถีพิถันมากข้ึน 
2. ถ่ายทอดเหตุการณ์ลักษณะตกแต่งมากกว่ามุ่งถ่ายทอดตามธรรมชาติ 
3. ยังไม่เข้าใจถึงแสงและเงาอย่างถูกต้อง 
4. เส้นฐานเริ่มหายไป เด็กถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวท่ีมากข้ึน แสดงสิ่งต่างๆ ในภาพอยู่ใน

เนื้อท่ีหนึ่ง มีพ้ืนท่ีว่างกว้างออกไปมากกว่าจะต้ังอยู่บนเส้นฐาน แสดงมิติโดยวางสิ่งต่างๆ ในภาพทับ
ซ้อนกันบ้าง การเรียนจากหน้าไปหลัง ซ่ึงแสดงถึงว่าอยู่ในระยะใกล้ไกลต่างกัน สิ่งท่ีอยู่ด้านหน้าใหญ่
หว่าด้านหลัง 

5. การแบ่งภาพเป็นสามตอนเริ่มหายไปท้องฟ้าเริ่มพบกับพ้ืนดินท่ีบริเวณเส้นขอบฟ้า 
6. วัตถุในภาพเริ่มมีลักษณะแสดงว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น ภาพคนจับมือกัน 

สิ่งของก็แสดงให้เห็นว่ามือนั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งของนั้นๆ 
7. มีการใส่รายละเอียด ใส่ใจต่อสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มากข้ึน 
8. ลดการวาดความจริง หรือการตัดทอน ลดบางส่วนของร่างกายคนท่ีวาดลง เพ่ือ

สามารถแสดงให้เห็นถึงท่าทาง เช่น แขนสั้นข้ึน เม่ือต้องการแสดงงอแขน 
9. เริ่มตระหนักว่างร่างกายของคนท่ีตนวาดมีกระดูก ดังนั้น จึงมีการพับท่ีไม่เป็นอิสระ รู้

ว่าการวาดของตนนั้นวาดผิดหรือถูก จึงทําให้มีการแสดงออกอย่างเกร็งๆ 
10. เด็กโดยท่ัวไปจะเริ่มพัฒนาเทคนิคการวาดสูงข้ึน ลดการวาดลอกเลียนแบบ แต่อาจมี

พฤติกรรมนี้ในเด็กบางคนท่ีต้องการแสดงออกทางศิลปะอยู่ แต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ท้ังโรงเรียนก็ไม่มีผู้ท่ี
ช่วยแนะนําหนทางการแก้ปัญหาท่ีดีได้ 

11. เด็กระหว่าง 9-11 ปี ภาพวาดยังอยู่ในลักษณะ 2 มิติ ส่วนใหญ่มักเป็นภาพแสดงเส้น
ขอบ พยายามวาดในเชิง 3 มิติ ความหนาหรือลึกเข้ามาเก่ียวข้อง หรือวาดพ้ืนท่ีส่วนใหญ่แสดงมิติ 
บ้างก็พยายามถ่ายทอดมิติโดยการแรเงา แสดงความนูนเว้า และบ้างก็พยายามถ่ายทอดทัศนวิทยา
อย่างง่ายในภาพทิวทัศน์ 

สรุปได้ว่า แนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก คือการพัฒนาด้าน
ศิลปะ และการเรียนรู้ของเด็ก โดยคํานึงถึงความสนใจและศักยภาพของช่วงวัยนั้นๆ ผ่านกิจกรรม
ศิลปะท่ีมีเนื้อหาสาระทางศิลปศึกษา 4 แกน คือศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ 
และการวิจารณ์ มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการทํางานปฏิบัติมากกว่าคุณภาพของผลงานศิลปะ และเกิด
การนําเสนอผลงาน การประเมิน วิจารณ์ผลงาน เห็นคุณค่าของงานศิลปะ เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สุนทรียภาพ เพ่ือบ่มเพาะรสนิยม และลักษณะนิสัยท่ีดีทางศิลปะ 
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การจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
 

การจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศิลปะ ผ่าน
กิจกรรมศิลปะท่ีสร้างสรรค์ข้ึน โดยในแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะเฉพาะท่ีมีพัฒนาการ และรูปแบบท่ี
แตกต่างกันออกไป การวิจัยทําการศึกษารูปแบบ ลักษณะ และแนวคิดในการการจัดการพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ดังนี้ 

 

1. ความหมายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
“พิพิธภัณฑ์” ในความรับรู้ของคนท่ัวไปอาจจะหมายถึง สถานท่ีหนึ่ง ๆ ซ่ึงจัดแสดงสิ่งของ  

ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้ เข้าชม แต่ในทางพิพิธภัณฑ์วิทยาท่ียอมรับกัน          
ในปัจจุบัน “พิพิธภัณฑ์” มีความหมายกว้างขวางมากกว่าสถานท่ีและการจัดแสดง แต่เทียบเท่าได้กับ
คําว่า “แหล่งเรียนรู้” กล่าวคือ สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (International Council of 
Museum) หรือ ICOM ได้ให้คําจัดของคําว่า“พิพิธภัณฑ์” ไว้ดังนี้ 

พิพิธภัณฑ์ เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรท่ีเปิดเป็นสถานท่ีสาธารณะ และเป็นสถาบัน
ถาวร ท่ีให้บริการแก่สังคมและมีส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย 
เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดง วัตถุอันเป็นหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ท้ังนี้เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้นคว้า การศึกษา และความเพลิดเพลินใจ ซ่ึงจากคําจํากัดความข้างต้น 
ได้แจกแจงหน้าท่ีหลักของพิพิธภัณฑ์ไว้ 5 ประการ คือ  

1. รวบรวม  
2. สงวนรักษา  
3. ค้นคว้าวิจัย   
4. เผยแพร่ความรู้  
5. จัดแสดงวัตถุ  
คําจํากัดความข้างต้นเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้โดยปราศจาก

ข้อจํากัดท่ีเกิดจากรูปแบบของคณะบริหาร ลักษณะของพ้ืนท่ี โครงสร้างหน้าท่ี หรือวิธีการศึกษา
สิ่งของ สะสมของสถาบันนั้นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากสถาบันท่ีถูกระบุว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์” แล้วจะต้องมีคุณสมบัติเป็นพิพิธภัณฑ์ตาม
วัตถุประสงค์ของคํานิยามนี้ ได้แก่ 

1.  แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพันธุ์วรรณนา แหล่งและ
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับวัตถุอันเป็น
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
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2. สถาบันท่ีรวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต ท้ังพืชและสัตว์ เช่น สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสัตวศาสตร์ สถานท่ีแสดงสัตว์น้ํา และศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชและสัตว์ 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจําลอง 
4. หอศิลปะท่ีจัดแสดงผลงานศิลปะโดยไม่แสวงหาผลกําไร 
5. สถานท่ีตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นท่ีสงวน 
6. องค์กรพิพิธภัณฑ์ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถ่ิน 

กระทรวง หรือกรม หรือหน่วยงานเอกชนใดก็ตามท้ังท่ีมีส่วนในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ หรือมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนดนี้ 

7. สถาบัน หรือองค์กร ซ่ึงไม่แสวงหาผลกําไร ท่ีทํางานด้านการอนุรักษ์ การค้นคว้าวิจัย 
การศึกษา การฝึกอบรม การจัดทําเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อันเก่ียวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ 
และวิชาพิพิธภัณฑ์วิทยา 

8. ศูนย์วัฒนธรรม และนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการด้านการอนุรักษ์ การสืบสาน และการ
บริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นมรดกท่ีจับต้องได้ และมรดกท่ีจับต้องไม่ได้ (มรดกท่ีมีชีวิต และ
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีดิจิตอล) 

9. สถาบันใดๆ อย่างเช่น สภาบริหาร ซ่ึงหลังจากการร้องขอคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการ     
ท่ีปรึกษาแล้ว ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติบางส่วนหรือท้ังหมดของพิพิธภัณฑ์ หรือมีส่วนในการ
สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ และบุคลากรท่ีทํางานด้านพิพิธภัณฑ์เป็นอาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัย 
การศึกษา หรือการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ 

จากบทความวิจัยของปริตรตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ (2547) ได้อธิบายนิยาม
ของ ICOM เพ่ิมเติมไว้ว่าในช่วงปี พ.ศ.2489 – 2544 ได้มีการขยายความหมายออกไปอย่างมาก โดย
การนิยามของ ICOM ว่า จากกรอบแนวคิดท่ีว่า “มิวเซียม” เป็น “แหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับความ
เพลิดเพลินจากการศึกษาของสะสม” พัฒนาจนเป็น “แหล่งเรียนรู้และองค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 
ท่ีมีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้า เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงเรื่องราวอันเก่ียวข้องกับมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ท่ีทําให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินใจ” นิยามของ ICOM 
พยายามขยายความหมายของ “พิพิธภัณฑ์”ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ มากข้ึน 

นิคม มูสิกะคาม, กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี และมณีรัตน์ ท้วมเจริญ (2521) กล่าวว่า 
พิพิธภัณฑ์ คือ สถาบันท่ีต้ังข้ึนเพ่ือการรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้า การศึกษาและเพ่ือความเพลิดเพลิน 
ตามคําจํากัดความนี้ได้รวมความหมายถึงหอศิลป์ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และได้กินความไป
ถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานท่ีเลี้ยงสัตว์น้ําและอ่ืนๆ 
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นิเชต สุนทรพิทักษ์ (2522) ได้สรุปความหมายของพิพิธภัณฑ์ว่า พิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ
นั้นเป็นเสมือนสถานศึกษาเปิดเฉพาะวิชาท่ีจัดกิจกรรมและเรื่องราวท่ีน่าสนใจ น่ารู้ น่าศึกษา ไว้ให้
ผู้สนใจท้ังหลายได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามใจปรารถนา ลักษณะของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องจัดว่าเป็น
สถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสอันเท่าเทียมกันอย่างยิ่งแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสท่ีจะศึกษา        
หาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตโดยอิสระ 

Wittich & Schullor (1973) ให้คํานิยามว่า พิพิธภัณฑ์คือ สถานท่ีสะสมและรวบรวม   
สิ่งของจริง ด้ังเดิมหรือของตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัยและจัดแสดง ในการแสดงพิพิธภัณฑ์มีการ
ออกแบบและใช้เทคนิควิธีต่างๆ เช่น จัดเป็นไดโอรามา (Diorama) หุ่นจําลองเพ่ือให้น่าดู น่าชม 
น่าสนใจ เสนอต่อสาธารณะชน 

มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์ (2545) ให้คํานิยามว่า หอศิลป์ หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะคือ ห้องแสดง
งานศิลปะ หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะในโลกตะวันตก คือพ้ืนท่ีสําหรับจัดนิทรรศการศิลปะ ปกติแล้วเป็น
ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ยกตัวอย่างเช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ แต่อย่างไร    
ก็ตาม งานภาพถ่าย ภาพประกอบ และผลงานศิลปะแบบติดต้ังท่ีเรียกว่า Installation Art และวัตถุ
ต่างๆทาง ด้านงานประยุกต์ศิลป์ บางครั้ง ก็ใช้เป็นสถานท่ีรองรับกิจกรรมทางด้านศิลปะอ่ืนๆด้วย 
อย่างเช่น การแสดงดนตรี หรือการอ่านบทกวี เป็นต้น   

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ หรือหอศิลป์ โดยหน้าท่ีและความหมายของตัวเองคือ สถานท่ี หรือท่ีอยู่
ของผลงานศิลปะโดยมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นกลาง เม่ือศิลปะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์แล้ว 
ศิลปะย่อมเป็นผู้ส่งสารโดยสมบูรณ์แบบ ท่ีศิลปินมอบให้แก่ผู้ชมหรือสังคม สารต่างๆเหล่านี้ท่ีศิลปินได้
ส่งมอบให้แก่ผู้ชม โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางหรือ “เครื่องมือ” ซ่ึงเครื่องมือดังกล่าวนี้จะเป็นสิ่งท่ี
ถ่ายทอด เรื่องราว เนื้อหา หรือประเด็นต่างๆ ของศิลปินสู่ผู้ชม ในเม่ือศิลปะนั้นมีภาพลักษณ์เป็นผู้ให้ 
ก็ย่อมมีอีกมุมท่ีผู้ชมกลายเป็นผู้รับเช่นกัน 

 

ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 
UNESCO (1963) กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ ท่ีจัดต้ังข้ึนในระยะแรก ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการ

รวบรวมวัตถุ เพ่ือวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งเฉพาะ คงเป็นแต่เพียงการรวบรวมวัตถุท่ี
น่าสนใจไว้เท่านั้น จนกระท่ังเม่ือกิจการพิพิธภัณฑ์เจริญข้ึน ระบบและแนววิถีแห่งการบริหารและ
การศึกษาก็มีจุดหมายเป็นเฉพาะวิชา การแบ่งแยกชนิดของพิพิธภัณฑ์จึงได้เกิดข้ึน เป็นต้นว่า 
พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องจักรกล พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์
ชาติพันธุ์วิทยา กับพิพิธภัณฑ์ประจําท้องถ่ินเป็นต้น 
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สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM) ได้จําแนกชนิดของพิพิธภัณฑ์ ออกเป็นสาขา
ต่างๆ ตามหัวข้อแห่งการอภิปรายของนักการพิพิธภัณฑ์ต่างๆท่ัวโลก เป็นสาขาดังนี้ 

 

1. พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ (Museum of Arts) เป็นสถาบันท่ีรวบรวมงานท่ีแยกออกไป
เป็นพิเศษ ซ่ึงงานศิลปะเหล่านี้มีค่าควรแก่การจดจําไว้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ชื่นชมกับ
สุนทรียะทางศิลปะและศึกษาวิวัฒนาการทางศิลปะ หรือประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย 

 

2. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีคงไว้และดํารงรักษาความเคลื่อนไหวของศิลปะแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ต้องเป็น
สถาบันเชื่อมความเข้าใจ ระหว่างสังคมปัจจุบันกับงานต่างๆท่ีพวกศิลปินทํา 

 

3. พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) พิพิธภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติวิทยา ได้พัฒนามาจากกระบวนการรวบรวมวัตถุในแบบต่างๆ เช่น ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ มานุษยวิทยา ฯลฯ และเป็นการรวบรวมศึกษาทุกๆ ด้าน เช่น ก่อนประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา นอกจากนนี้ยังหมายถึง รูปแบบของสถานท่ีท่ีเก็บรักษาตัวอย่างวัตถุทาง
ธรรมชาติ ท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ตามสภาพของมัน เช่น วนอุทยาน สวนสัตว์และสิ่งอ่ืนๆ 

 

4. พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History and 
Archaeology) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต ทางสภาการ
พิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสร้างความเข้าใจระหว่างทางสังคมมนุษย์ท่ีสําคัญยิ่ง เป็น
รากฐานแห่งความเข้าใจระหว่างชาติ ในทางการบริหารควรจะได้พิจารณาถึงลัทธิชาตินิยมหรือท้องถ่ิน
นิยมด้วย 

 4.1 พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี (Museum of Archaeology) พิพิธภัณฑ์ทาง
โบราณคดี เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงและรวบรวมวัตถุท่ีได้จากการขุดค้น และจัดแสดงส่วนต่างๆ ของ
โบราณสถาน ซ่ึงไม่ได้พบจากการขุดค้นด้วย แม้ว่าวัตถุนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆนี้ ถ้าเป็นหลักฐานท่ีเป็น
ประโยชน์ในทางวิจัยก็รวมอยู่ด้วยกัน วัตถุส่วนมากท่ีพิพิธภัณฑ์ชนิดนี้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานสําคัญ
ในการพิสูจน์ และวิจัยทางวัฒนธรรม มีการจัดแสดงวัตถุของเก่า เพ่ือให้สุนทรียะทางอารมณ์ไว้ด้วย 
กําหนดสมัยใหญ่ออกเป็น 3 สมัย คือ 1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory) 2) สมัยหัวเลี้ยว
ประวัติศาสตร์ (Photo History) และ 3) สมัยประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Present History) 

 4.2 พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ (Museum of History) การตีความหมาย      
ของวัตถุ ท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ 
ซ่ึงใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา มักจะรวบรวมวัตถุท่ีน่าใส่ใจท้ังหมดท่ีเก่ียวกับชาติพันธุ์
วิทยา ซ่ึงมาจากวัฒนธรรมข้ันแรกเริ่ม วัตถุท่ีใช้แสดงในพิพิธภัณฑ์ชนิดนี้มักจะไม่แตกต่างจากทาง
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โบราณคดี เว้นแต่ว่าวัตถุบางอย่างอาจพิมพ์ ถ่ายรูป วาดภาพ ซ่ึงเป็นหลักฐานสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ยิ่งกว่าความงามทางศิลป์ และไม่เป็นท่ีนิยมในพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ 

 4.3 พิพิธภัณฑ์ประจําโบราณสถาน (Site Museum) พิพิธภัณฑ์ชนิดนี้ ส่วนใหญ่
มักจะสร้างข้ึนตามสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ หรือในอาคารประวัติศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์อีก
ชนิดหนึ่งท่ีอยู่ในหมวดพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ท่ีต้ังอยู่ในโบราณสถาน
นี้มีอยู่ 2 แบบ คือ 1) แสดงในอาคารทางประวัติศาสตร์ 2) แสดงในอาคารสมัยใหม่ 

 

5. พิพิธภัณฑ์ประจําเมืองหรือท้องถ่ิน (Regional Museum – City Museum) คือ
พิพิธภัณฑ์ท่ีแสดงเรื่องราวของท้องถ่ินต่างๆ ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์จะต้ังอยู่ในกลางเมืองใหญ่เมืองใดเมือง
หนึ่ง แต่มีแผนงานเป็นในแบบพิพิธภัณฑ์ประจําท้องถ่ิน ก็อาจจัดเข้าใจพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้ได้ และ
พิพิธภัณฑ์ประเภทนี้เป็นท่ีสนใจแก่นักท่องเท่ียว เพราะสามารถให้ความรู้ได้อย่างกว้างขวางเก่ียวกับ
ท้องถ่ินท่ีพวกเขาได้เข้ามาชม และเป็นท่ีพอใจต่อชุมชนในท้องถ่ินนั้นๆ 

 

6.พิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ (Specialized Museum) พิพิธภัณฑ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่
เก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น ศิลปะประยุกต์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา และการศึกษา
ด้านสังคมต่างๆ ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคนิค เหตุผลทางการปฏิบัติ แบ่งพิพิธภัณฑ์ได้แบบ
ใหญ่ๆ 2 แบบ คือ พิพิธภัณฑ์ในประเภทแรกเก่ียวข้องกับเนื้อเรื่องในสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ ในขณะท่ี
พิพิธภัณฑ์แบบท่ี 2 ไม่จํากัดแบบ และมีปัญหาต่างๆท่ีควรพิจารณาในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ
โดยเฉพาะ 

 

7. พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University Museum) 
พิพิธภัณฑ์ประเภทนี้มีหัวข้อต่างๆ ท่ีกว้างขวางมากท่ีสุด ซ่ึงเริ่มจากการศึกษาศิลปะไปสู่วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับการศึกษาในแขนงอ่ืนๆ ดังนั้นคําว่า University Museum จึง
ไม่ใช่การเก็บรวบรวมวัตถุทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์สําหรับการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
และมีปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเก็บรวบรวมของพิพิธภัณฑ์ในลักษณะนี้ ได้แก่  

 7.1 ต้องเก็บรวบรวมให้มาก เพ่ือท่ีจะปรับปรุงการศึกษาให้เข้าใจง่ายและเป็นการ
ส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ควรจะมีการรวบรวมเพ่ือช่วยต่อการศึกษาท่ัวๆ ไป สําหรับผู้เข้าชม
จะเป็นโดยท้ังกลุ่มหรือบุคคล ในระกับการศึกษาในหัวข้ออ่ืนๆ รวมท้ังต้องกําหนดแผนงานของ
พิพิธภัณฑ์สําหรับผู้เชี่ยวชาญการศึกษาข้ันสูงๆ การเก็บรักษาควรกําหนดให้สะดวกและ ง่ายข้ึน
สําหรับการบรรยายสัมมนา พยายามหาโอกาสสําหรับงานทางการวิจัยในอนาคตด้วย  
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 7.2 การร่วมมือกันทางจิตใจของนักศึกษาแต่ละบุคคล หรือผู้ท่ีจบการศึกษาแล้วและ   
เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ และดําเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมและด้านอ่ืนๆเป็นผู้มอบสิ่งของต่างๆ 
ให้แก่พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

 7.3 การรวบรวมสิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการเช่าซ้ือจากตลาดท่ัวไป 
หรือสร้างข้ึนโดยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ามาก เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
พิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่ในว่าต้องรวบรวมสิ่งของท่ีมีความหมายแน่นอนเท่านั้น 

 

หน้าท่ีและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ 
สว่าง เลิศฤทธ์ (2536) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์เฉพาะฝร่ังเศสด้วยว่า มีอยู่ 3 

ประการด้วยกันคือ 
1. พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานท่ีศึกษาหาความรู้ พิพิธภัณฑ์แทบทุกแห่งในฝรั่งเศสจะมีนักเรียน

ต้ังแต่อนุบาล จนถึงปริญญาเอก ไปศึกษาหาความรู้ พิพิธภัณฑ์มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ พิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งให้ความรู้แขนงต่างๆ มากมาย 

2. พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ในฝรั่งเศสทุกวันหยุด พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งจะ
เต็มไปด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัย พ้ืนท่ีภายนอกจะถูกจัดเป็นสวน ท่ีนั่งพักผ่าน มีร้านอาหาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

3. พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส เริ่มให้ความสําคัญแก่เด็กมากข้ึน มีการปรับปรุงห้องจัดแสดงให้เหมาะสมกับ
การรับรู้ของเด็ก เช่น เด็กเล็กท่ียังอ่านหนังสือไม่ออก จะจัดห้องให้เด็กเรียนรู้โดยการจับต้องหรือ 
ประสาทสัมผัส ส่วนเด็กโตก็จะจัดห้องนิทรรศการ ให้มีตัวหนังสือมากข้ึน และมีกิจกรรมเสริม ท้ังหมด
นี้เพ่ือเสริมสร้าง ให้เด็กโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

UNESCO (1973) กล่าวถึงบทบาททางการศึกษาท่ีคาดหวังของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ประกอบด้วย 

1.การให้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์และการชื่นชมงานศิลปะ 
 1.1 ต้องสามารถช่วยยกระดับและสร้างความสุนทรียภาพแก่ชีวิต ด้วยความรู้ความ 

เข้าใจคุณค่าและความงามทางศิลปะ 
 1.2 ต้องจัดให้ความรู้ทางศิลปะแก่ผู้ชม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปรับใช้ในวิถีชีวิต 

อย่างมีคุณค่า 
 1.3 ควรวางแผน การให้ความรู้และเสริมความรู้ทางศิลปะ สําหรับนักเรียน 

นักศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาในระบบ 
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2. การให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 2.1 ควรให้ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ ท่ีถือเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมและมนุษยชาติ 
 2.2 ควรกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิ ในตัวศิลปินท่ีเป็นบรรพชนผู้สร้างสรรค์      

งานศิลปะ 
 2.3 มีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา และให้ความรู้ความเข้าในถึงพัฒนาการ

ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และอิทธิพลของลัทธิต่างๆ โดยผ่านงานศิลปะ 
 2.4 จัดให้ความรู้เชิงประเมินคุณค่างานศิลปะ เช่น คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่า

ทางความงาม คุณค่าเชิงวัฒนธรรม คุณค่าทางเชื้อชาติ และคุณค่าทางปรัชญา 
3. การให้ความรู้เชิงสหวิทยาการและมานุษยวิทยา 
 3.1เป็นแหล่งให้ความรู้เชิงสหวิทยา เป็นการใช้ข้อมูลความรู้หลายทาง เพ่ือให้ความรู้ 

เข้าใจคุณค่า และความสําคัญในงานศิลปะ เช่น ความรู้เชิงหลักการศิลปะผสานกับความคิดของศิลปิน 
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ผสานกับคติความเชื่อของศิลปิน อิทธิพล รูปแบบศิลปะกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 3.2 เป็นแหล่งท่ีมีงานศิลปะท่ีมีคุณค่า ถือเป็นศูนย์กลางแหล่งการศึกษาอย่าง
ผสมผสาน ความรู้ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความงาม สุนทรียศาสตร์ และความชื่นชมงานศิลปะ 

4.การให้ความรู้เชิงสังคม 
 4.1 ให้ความสําคัญ และถือว่าประชาชนและสังคม คือศูนย์กลางท่ีจะต้องพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพในวิถีชีวิตลักษณะประสานสัมพันธ์ 
 4.2 มีนโยบายท่ีจะปลูกฝังเรื่องเก่ียวกับศิลปะ เข้าไปอยู่ร่วมในสังคมเพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคล ชมชน และสังคม 
 4.3 มีบทบาทท่ีประสานกับโรงเรียนชุมชน เพ่ือความร่วมมือในการจัดการเรียน   

การสอน ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะเพ่ือพัฒนา ในตัวนักเรียนและสร้างพ้ืนฐานการศึกษา 
 

ความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีต่อสถานศึกษา 
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2539) กล่าวว่า สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะไป

พิพิธภัณฑ์ทําไม และไม่ทราบว่าไปแล้วจะได้อะไร เรื่องเช่นนี้เป็นหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์และหน่วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะขาด
เสียไม่ได้ และหน้าท่ีประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลปะจะต้องให้ความรู้และให้การศึกษา
ด้านศิลปะแก่ประชาชน มิใช้ทําหน้าท่ีเพียงจัดแสดงผลงานศิลปะและเก็บรักษาผลงานศิลปะเท่านั้น 
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โลจนา มะโนทัย (2545) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่สถาบันการศึกษาโดยตรง แต่ให้บริการ
ความรู้ท่ีถูกต้องเป็นประโยชน์กับการศึกษา เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณทาง
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยจากข้อมูล และวัตถุจริง 

การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ได้รับความนิยมมากข้ึน 
เพราะระบบการศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้จํากัดขอบเขตอยู่เพียงการฟังการบรรยาย และการจดจําแบบ
เม่ือก่อนนี้ หากปรัชญาทางการศึกษาสมัยใหม่ เน้นหนักทางด้านการใช้วิจารณญาณของนักศึกษาต่อ
หลักฐานและเรื่องราวต่างๆด้วยเหตุผล เป็นการปรับสมองให้มีหลักวิทยาศาสตร์ หลักฐานข้อมูลต่างๆ
จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการศึกษาในปัจจุบันเท่าๆกับเอกสารและบทวิเคราะห์อ่ืนๆ 

UNESCO (1973) กล่าวว่า บทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการศึกษาในปัจจุบันมีมากข้ึน 
มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มองเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ และได้จัดต้ังข้ึนคู่กับห้องสมุด เพ่ือเป็น
แหล่งค้นคว้าของนักศึกษา รวมท้ังเปิดให้ประชาชนภายนอกเข้าศึกษาความรู้ได้ด้วย 

นอกจากสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว การศึกษาในโรงเรียนหลายแห่งใน
สหรัฐอเมริกาได้จัดห้องพิพิธภัณฑ์ข้ึน เพ่ือเก็บตัวอย่างวัตถุต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรการสอนใน
โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและคุ้นเคย เช่น พวกแร่ธาตุ ชีววิทยา ศิลปะภาพถ่าย และเอกสาร
สําคัญทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา เป็นต้น 

การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ต้องคํานึกถึงบทบาท และหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ (Museum 
Functions) ซ่ึงในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้กลายมาเป็นสถาบันของประชาชน ท่ีมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง 
และให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานท่ีให้ความรู้  มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมีความบันเทิงใจ และสิ่งท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมต่อการศึกษาในระบบ และเป็นกลไกสําคัญต่อการศึกษานอกระบบอีกด้วย 

อาลัน (Douglas A, Allan) ได้เขียนบรรยายเรื่อง “The Museum and its functions”
ไว้ในหนังสือ The Organization of Museums: Practical Advice ซ่ึงองค์กร UNESCO ตีพิมพ์ในปี 
พ.ศ. 2503 โดย ดักลาส ได้จําแนกหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ไว้ดังนี้ 

1. การรวบรวม (Collection) คือ การรวบรวมวัตถุ หากไม่มีการเก็บรวบรวมวัตถุก็ไม่อาจ
เกิดพิพิธภัณฑ์ได้ การรวบรวมสะสมสิ่งของเป็นนิสัยของมนุษย์มาต้ังแต่ด้ังเดิมรู้จัก สะสมอาหาร อาวุธ 
สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม และมีพัฒนาการเป็นลําดับ โดนสามารถจําแนกการรวบรวมวัตถุ 
(Collecting) ได้ดังนี้ 

 1.1 การรวบรวมวัตถุจากการได้รับบริจาคจากประชาชน 
 1.2 การรวบรวมวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดี ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานภาคสนาม    

ของนักธรรมชาติวิทยา และเกิดจากการประดิษฐ์ของนักวิทยาศาสตร์ 
 1.3 การรวบรวมวัตถุโดยการจัดซ้ือ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ 
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2. หน้าท่ีตรวจสอบ จําแนกแยกประเภทและศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying and 
Research) คือ หน้าท่ีงานทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ ท่ีต้องตรวจสอบจําแนกแยกประเภท กําหนด
อายุ แบบสมัยและท่ีมาของวัตถุ หน้าท่ีทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์จึงมีความสําคัญมาก ภัณฑารักษ์ 
หรือเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์จึงต้องมีความรู้ ความชํานาญท่ีจะสามารถตรวจสอบวัตถุได้ 

3. การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) คือการจัดทําทะเบียนวัตถุท่ีเก็บรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ การทําหลักฐานวัตถุถือว่าเป็นงานท่ีสําคัญสําหรับหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้วัตถุไม่เกิด     
การสูญหาย หรือการทุจริตจากเจ้าหน้าท่ี และเป็นหลักฐานทางวิชาการ เพราะทะเบียนวัตถุเป็น
หลักฐานท่ีแสดงถึงท่ีมาของวัตถุ การตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท กําหนดอายุสมัย ซ่ึงมี
ความสําคัญสําหรับการศึกษาค้นคว้า 

4. หน้าท่ีซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) ซ่ึงเป็นหน้าท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีพิพิธภัณฑ์จะต้อง “สงวนรักษา” วัตถุท่ีรวบรวมไว้ให้คงทนถาวร ไม่ให้มีการ
เสื่อมสภาพ โดยใช้หลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจึงต้องมีห้องปฏิบัติการ
สงวนรักษา (Conservation Laboratory)  ซ่ึงมีนักวิทยาศาสตร์ทําหน้าท่ีดูแล ซ่อมสงวนรักษา และ
ปกป้องคุ้มครองวัตถุไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพ วัตถุทุกชิ้นท่ีเก็บรวบรวมรักษาไว้จะต้องให้เจ้าหน้าท่ี
สงวนรักษา (Conservator) ตรวจสภาพ ทําความสะอาด หรือปฏิบัติการป้องกันการเสื่อมสภาพก่อน
จัดส่งเข้าจัดแสดง หรือเก็บรักษาในคลัง วัตถุท่ีชํารุดจะต้องซ่อมรักษาเสียก่อน 

5. หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (Museum Security) ได้แก่ การสงวนรักษาให้ปลอดภัย
จากการเสื่อมชํารุดตามสภาพกาลเวลา และคุ้มครองความปลอดภัยจากการโจรกรรม และอัคคีภัย 
พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งต้องมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย (Security System) 

6. การจัดแสดง (Exhibition) เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของภัณฑารักษ์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
พิพิธภัณฑ์ท่ีใดจัดแสดงได้ดีก็จะดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ วัตถุประสงค์ของการจัดแสดง คือ     
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและความเพลิดเพลิน การจัดแสดงนิทรรศการนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์ไม่ให้ผู้ชมเบื่อหน่าย นอกจากการแสดงแบบถาวรแล้วพิพิธภัณฑ์อาจ
จัดแสดงพิเศษ หรือชั่วคราว เพ่ือสร้างความน่าสนใจ ท่ีสามารถดึงดูดให้ผู้ใช้บริการจากพิพิธภัณฑ์ 

7. หน้าท่ีให้การศึกษา (Museum Education) พิพิธภัณฑ์มีบทบาทหน้าท่ีในการ ให้
การศึกษาแก่คนทุกระดับ ทุกประเภทและทุกวัย ปัจจุบันการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์จะต้องให้ความรู้ 
ความเพลิดเพลิน และเหมาะสมแก่คนทุกระดับการศึกษา พิพิธภัณฑ์จึงต้องมีกิจกรรมและบริการด้าน
การศึกษา มีเจ้าหน้าท่ีการศึกษา (Museum Education Officer) เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษา
แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้ยังต้องขยายการบริการกิจกรรมไปสู่บุคคลพิเศษ เช่น คน
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พิการ หูหนวก ตาบอด และแนวโน้มของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันก็เน้นหนักในหน้าท่ีจัดกิจกรรม
การศึกษาแก่ชุมชน จึงกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ คือแหล่งเรียนรู้สําคัญของชุมชน 

8. หน้าท่ีทางสังคม (Social Function) เป็นหน้าท่ีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงาน ใน
หน้าท่ีการศึกษา ท่ีพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นสถาบันท่ีเปลี่ยนแปลงปรับตัวตามสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ดําเนินกิจการตามความต้องการของสังคม จัดบริการแก่ชุมชนอย่างกว้างขวางพิพิธภัณฑ์
หลายแห่งได้พัฒนาบริการแก่ประชาชน ซ่ึงมีผลทําให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
(Community)  

 

บทบาทการเผยแพร่องค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ 
หน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ นอกจากท่ีจะทําหน้าท่ีสะสม รักษา ศึกษา จัดแสดง วิจัยมรดกทาง

วัฒนธรรมทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว หน้าท่ีหลักอีกอย่างหนึ่ง คือการเผยแพร่องค์ความรู้         
สู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วม การให้บริการองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีทุกพิพิธภัณฑ์ 
จะต้องวางแผน และสร้างกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสังคม ในฐานะแหล่งการเรียนรู้สําคัญ 

กมลวรรณ จันทวร (2555) กล่าวว่า ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ 
จะต้องพัฒนาภารกิจ นโยบายและกิจกรรมการศึกษา เพ่ือสื่อสารคุณค่าและแง่มุมต่างๆ ของ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ให้กับผู้รับบริการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทําให้เข้าใจ
และสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเองได้ วิธีการสื่อสารมีได้หลายรูปแบบ แต่ต้อง
เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ความคิดความตระหนัก การพิสูจน์และการ
รับรู้โดยผ่านสุนทรียศาสตร์ เทคนิค กิจกรรมทางสังคมหรืองานวิจัย ทางเลือกในการเรียนรู้และ
การศึกษาสามารถบริการจัดการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ป้ายอธิบายนิทรรศการและผลงาน     
การมีผู้นําชม การใช้สื่อต่างๆ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงละคร และการทัศนศึกษา     
เป็นต้น  

 

2. วิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในประเทศไทย 
 

พิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทย (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร     
(วัดโพธิ์) ราว พ.ศ. 2337 – 2400)  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะวัดวาอารามต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือปี 
พ.ศ. 2332 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มการบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เนื่องจากช่วงเวลานั้น วัดต่างๆ ทางภาคเหนือได้รับผลกระทบจากสงคราม ทํา
ให้วัดบางแห่งถูกท้ิงร้างไป หรือไม่ก็ขาดการบํารุงรักษา ดังนั้นในปี พ.ศ. 2337 จึงทรงมีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปสําริด กว่า 1,248 องค์ มาจากเมืองเหนือ เพ่ือมาเก็บรักษาไว้ท่ีวัด



   56 

 

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดังท่ีปรากฏเรื่องราวอยู่ใน “จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน          
ครั้งรัชกาลท่ี 1” ความว่า 

“แลในพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียงนั้น เชิญพระพุทธปติมากรอันหล่อด้วย
ทองเหลืองทองสําฤทธิ์ ชํารุดปรักหักพังอยู่ ณ เมืองพระพิศณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองศุกโขไท เมือง
ลพบุรี เมืองกรุงเก่า วัดศาลาสี่หน้าใหญ่น้อย พันสองร้อยสี่สิบแปด พระองค์ลงมา ให้ช่างหล่อต่อพระ
สอ พระเศียร พระหัตถ์ พระบาท แปลงพระภักตร์พระองค์ให้งามแล้ว พระพุทธรูปพระประธานวัด
ศาลาสี่หน้า น่าตักห้าศอก คืบสี่นิ้ว เชิญมาบุณะปติสงขรณเสรจ์แล้ว ประดิษถานเปน พระประธานใน
พระอุโบสถ บันจุพระบรมธาต์ุถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปติมากร” 

นอกจาก “การสะสม” พระพุทธรูปดังกล่าวแล้ว ท่ีวัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตกแต่งบริเวณภายในวัด
ให้เกิดสวยงาม โดยขุดสระน้ํา ปลูกพรรณไม้ต่างๆ และ มีการเขียนเรื่องชาดก 550 ชาติ ตํารายา และ
ฤๅษีดัดตน ไว้ตามศาลาต่าง ๆ ท้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ามาวัดได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการสะสมดังท่ีกล่าวไปข้างต้นนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้มาดู    
ชื่นชมความสวยงามของพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียว แต่เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา กล่าวคือ 
พระพุทธรูปเหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากความคิดท่ีสะสมความสวยงาม แต่เป็นความคิดท่ีสะสมสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในช่วงเวลาแห่งการสร้างชาติ ดังนั้น พระพุทธรูปเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะดู
เหมือนเป็นวัตถุท่ีจัดแสดง แต่เนื่องจากเป็นพระพุทธรูป จึงยังคงได้รับความเคารพกราบไหว้จากผู้ท่ีมา
กราบไหว้ เปรียบเสมือนพระพุทธรูปเหล่านั้นยังคงทําหน้าท่ีเป็นท่ีพ่ึงทางใจของพุทธศาสนิกชนอยู่นั้น
ซ่ึงแตกต่างพระพุทธรูปต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันนี้ ท่ีถูกนําไปเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ โดย
ได้รับการปฏิบัติเหมือน “วัตถุจัดแสดงชนิดหนึ่ง” หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็อาจเป็นเพราะวัตถุประสงค์
ในเรื่องความปลอดภัยของตัวโบราณวัตถุเองก็เป็นได้ 

สิ่งท่ีน่าสนใจในจารึกคือ คําว่า “ไว้เป็นทาน” ซ่ึงแสดงถึงพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดให้วัดแห่งนี้ เป็นสถานท่ีสําหรับประชาชนได้มีโอกาสเข้ามากราบนมัสการ
พระพุทธรูปสําคัญ ของประเทศไทยกว่า 1,248 องค์ และได้เข้ามาแสวงหาความรู้ทางด้านวรรณกรรม
ทางพุทธศาสนา และวรรณกรรมสมัยนิยม โดยผ่านทางโคลงกลอน และภาพจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ 
คือจากนิทานชาดกและรามเกียรต์ิ และยังสามารถเข้ามาศึกษาวิชาแพทย์แผ่นโบราณได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ ยังได้รับความรื่นรมย์และความเพลิดเพลินใจ เม่ือเดินชมพรรณไม้และสระน้ําท่ีสร้างไว้
ภายในวัดโพธิ์ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จึงถูกขนานนามว่า 
“พิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของกรุงสยาม” 
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พระท่ีนั่งราชฤดี (ราว พ.ศ. 2300 – 2400) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งองค์หนึ่งสําหรับเสด็จประทับเป็นท่ี
รโหฐาน และจัดต้ังสิ่งของต่างๆ ข้ึนท่ีริมพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยทางด้านตะวันออก ชื่อว่า “พระท่ีนั่ง
ราชฤดี” 

เม่ือเซอร์จอห์น เบาริง อัครราชฑูตอังกฤษเดินทางมาทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี 
เม่ือ พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 4 ได้โปรดฯ ให้เฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ท่ี 
พระท่ีนั่ง  ราชฤดีแห่งนี้ หลังจากท่ีเซอร์จอห์น เบาริง ได้เข้าเฝ้าท่ีพระท่ีนั่งราชฤดีแล้ว จึงได้บันทึกสิ่ง
ท่ีได้เห็นในพระท่ีนั่งว่า 

“มีเครื่องประดับทุกชนิด หลายชนิดเก่ียวกับธรรมชาติ เป็นต้นว่า นอแรดรูปร่างแปลก
ประหลาด และงาช้าง ประติมากรรมหลายชิ้นจากทวีปยุโรป แจกัน กระเบื้องถ้วยจากประเทศจีน 
เครื่องทรงสมัยโบราณของพระมหากษัตริย์ท่ีล่วงลับไปแล้ว งาช้างและไม้จําหลักอย่างงดงาม 
เครื่องประดับทองและเงินพร้อมเครื่องเพชรนิลจินดาเป็นจํานวนมาก พระพุทธรูปหลายองค์ และองค์
หนึ่งก็เป็นทองแท้ท้ังองค์” 

 

พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ (พ.ศ.2400 – 2417)  ปี พ.ศ.2395 พระบาทสมเด็จพระ
จอม-เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงพระราชดําริให้สร้างราชมณเฑียรข้ึนใหม่หมู่หนึ่ง โดย
พระราชทานนามเรียกรวมท้ังหมดว่า “พระอภิเนานิเวศน์” ใช้เวลาสร้าง 5 ปี จึงได้เสด็จเฉลิมพระราช
มณเฑียร เม่ือปี พ.ศ. 2400 ภายในราชมณเฑียรแห่งนี้ ประกอบด้วยหมู่พระท่ีนั่งและสถานท่ีต่างๆ ซ่ึง
มีนามต่างกันจํานวน 11 แห่ง หนึ่งในนั้นเป็นพระท่ีนั่งมีพระนามว่า “พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” 
ซ่ึงเป็นพระท่ีนั่งสําหรับไว้สิ่งของต่าง ๆ สําหรับทอดพระเนตรส่วนพระองค์ ต้ังอยู่ทางด้านใต้พระท่ีนั่ง
อนันตสมาคม เหตุท่ีทรงต้ังพระท่ีนั่งหลังนี้ข้ึนมาเนื่องจากพระท่ีนั่งราชฤดีชํารุด และเริ่มคับแคบ     
จึงโปรดท่ีจะสร้างพระท่ีนั่งท่ีใหญ่กว่าพระท่ีนั่งราชฤดี เพ่ือไว้สําหรับจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ท่ีนานา
ประเทศนํามาถวายดังปรากฏใน “ประกาศเทวดาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร” ดังนี้คือ 

“อนึ่งในแผ่นดินปัจจุบันนี้ ได้มีทางพระราชไมตรีด้วยพระมหานครใหญ่ ๆ ในแผ่นดิน
ยุโรปแลทวีปอเมริกา  มีสิ่งของเครื่องราชบรรณาการมาถวายเจริญทางพระราชไมตรีล้วนๆ ดี หลาย
อย่างต่างๆ ของจําพวกนี้ จะทรงพระราชศรัทธาถวายบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงเสียก็หา
ควรไม่ เพราะทูตท่ีมาแต่เมืองเจ้าของเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้น ก็เข้ามาเนืองๆ แล้วถามว่าเครื่อง
ราชบรรณาการเหล่านั้นยังคงเก็บไว้เป็นท่ีระลึกถึงทางพระราชไมตรีสืบไปฤา  ครั้งเม่ือจะจัดประดับ
ประดาในพระท่ีนั่งสร้างอย่างสยามตามอย่างช่างโบราณ ก็จะดูพานขัดพระเนตร เป็นท่ียิ้มเย้ยของ
แขกเมืองท่ีมาแต่ประเทศยุโรปจะพึงว่าได้ว่าของสําหรับใช้อย่างอ่ืน เอามาใช้อย่างอ่ืนไป เพราะฉะนั้น 
จึงโปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาวนิเวศน์ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้ายคล้ายกับราชนิเวศน์ ซ่ึงมีในมหา
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นครข้างโยรปิยปถพี เพ่ือจะต้องท่วงทีกับสิ่งเครื่องประดับประดาท่ีได้มาแต่โยรปิยมหานครต่าง ๆ ไว้
สําหรับรับแขกเมือง และระลึกถึงทางพระราชไมตรีด้วยพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี เพราะ
ทอดพระเนตรเห็นของราชบรรณาการพิเศษท่ีกล่าวมานี้อยู่เนื่องๆ นั้น” 

ดังนั้น เม่ือพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ จึงโปรดฯ ให้ย้ายวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ท่ี
เคยจัดแสดงอยู่ท่ีพระท่ีนั่งราชฤดีมาจัดแสดงท่ีนี่ท้ังหมด 

จากข้อความในข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้คําว่า “พิพิธภัณฑ์” เกิดข้ึนราว        
พ.ศ. 2400 อันเป็นปีเฉลิมพระราชมณเฑียรพระอภิเนาวนิเวศน์ จากชื่อ “ประพาสพิพิธภัณฑ์” จึง   
ทําให้พิจารณาได้ว่า คําว่า “พิพิธภัณฑ์” นั้น ยังไม่ได้ถูกใช้โดยลําพัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงต้ังข้ึนประกอบกับคําอีกคําหน่ึง คือคําว่า “ประพาส” เพ่ือต้ังเป็นชื่อพระท่ี
นั่งหลังหนึ่งในพระอภิเนานิเวศน์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระท่ีนั่งท่ีทําหน้าท่ีเหมือนกันกับ “มิว
เซียม” ตามแนวคิดของโลกตะวันตกในสมัยนั้น กล่าวคือ ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระท่ีนั่ง
สําหรับ “เก็บสะสมสิ่งของนานาชนิดไว้เพ่ือเท่ียวชมเป็นการส่วนพระองค์ หรือ พาแขกบ้านแขกเมือง
มาเท่ียวชม” ดังนั้น จึงผูกนามของพระท่ีนั่งหลังนั้นว่า “พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” คําว่า ประพาส 
เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า เท่ียว ดังนั้น พระท่ีนั่งองค์นี้จึงมีความหมายว่า “พระท่ีนั่งสําหรับเท่ียวชม
สิ่งของนานาชนิด” นี่คือวัตถุประสงค์แรกท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงผูกศัพท์คําว่า “พิพิธภัณฑ์” ข้ึนมาใช้ คู่กับ
คําว่า“ประพาส” จึงกล่าวได้ว่า “พิพิธภัณฑ์” เม่ือปี พ.ศ.2400 หมายถึง “สิ่งของนานาชนิด” ซ่ึง
เป็นไปตามรูปศัพท์เดิม ผูกข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของพระท่ีนั่ง ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเก็บวัตถุสิ่งของ
ต่าง ๆ เท่านั้น ยังไม่ใช่นามท่ีใช้เรียกชื่ออาคารหรือสถานท่ีแต่อย่างใด 

 

พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์  สถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองดังเช่นท่ีพระท่ีนั่งราชฤดี    
ได้เคยปฏิบัติมา ตัวอย่างเช่น เม่ือปี พ.ศ. 2505 ราชฑูตปรัสเซีย (เยอรมนี) ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ
พระ-จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ณ พระอภิเนาวนิเวศน์และได้บันทึกสิ่งทีได้พบเห็นไว้ว่า 

“จากท้องพระโรง ทูตและคณะได้รับเชิญให้ไปยังพระท่ีนั่งในบริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ซ่ึงสร้างตามแบบยุโรป ทางปีกด้านข้างตึกมีป้าย Royal Museum และมีข้อความว่า Protect This 
Museum และ Respect This Ordinance บันไดซ่ึงนําสู่พระท่ีนั่งนั้นกว้าง และมีสองระดับ 
พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงต้อนรับแขกตรงประตู แล้วทรงนําไปยังห้องกว้างตกแต่ง
สวยงาม พ้ืนห้องปูพรมสีแดง ฝาผนังและเพดานประดับไม้ บนโต๊ะ และตู้รอบ ๆ มีหุ่นจําลองภาพ
ท้องฟ้า และดาวนพเคราะห์ พร้อมท้ังเครื่องมือฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และลูกโลกต้ังอยู่” 

ถึงแม้ว่าจะเกิดศัพท์คําว่า “พิพิธภัณฑ์” ข้ึนมาใช้แล้วก็ตาม แต่คํานี้ก็คงยังไม่ได้ถูกใช้เรียก
อาคารหรือสถานท่ีท่ีมีการเก็บสะสมวัตถุแห่งอ่ืนๆ แต่อย่างใด และอาจคงบทบาทท่ีเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของชื่อพระท่ีนั่งเท่านั้นเป็นเวลากว่า 20 ปี และอาจมีการเรียกพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์นี้ทับศัพท์
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ภาษาอังกฤษว่า “มิวเซียมหลวง” หรือ “มูเสียมหลวง” ดังท่ีกล่าว เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานว่ามีการ
เรียกอาคารในลักษณะนี้ว่า “พิพิธภัณฑ์” แม้แต่ในพจนานุกรมภาษาไทยท่ีชื่อว่า “หนังสืออักข
ราภิธานศรับท์” แต่งข้ึนในปี พ.ศ. 2416 โดย ดร.แดนบีช แบรดเลย์ หรือท่ีรู้จักกันว่าหมอบรัดเลย์ ก็
ไม่พบคําว่า “พิพิธภัณฑ์” แต่อย่างใด  

 

หอมิวเซียม  (พ.ศ. 2417 – 2430) รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 เม่ือก่อต้ังศาลาสหทัยสมาคม ให้เป็นสถานท่ีจัดแสดงสิ่งของต่างๆ แก่ประชาชนท่ัวไปได้
เข้าชมในปี พ.ศ.2417 ก็ไม่ได้ใช้คําว่า “พิพิธภัณฑ์” แต่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “มิวเซียม” โดย
อยู่ในความดูแลของกรมทหารช่างมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดย “มิวเซียม” แห่งนี้ เปิดทําการเม่ือ
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2417 การเรียก“มิวเซียม” ในระยะน้ัน มีการเพ่ิมคําไทยเข้าไปด้วยเป็น “หอ
มิวเซียม” ดังมีหลักฐานอยู่ใน “ประกาศเรื่องให้เอาของต่าง ๆ มาต้ังหอมิวเซียม”เม่ือปี พ.ศ. 2419 

 

มิวเซียมหลวงท่ีวังหน้า (พ.ศ. 2430 – 2469) ปี พ.ศ.2430 เม่ือพระบวรราชเจ้า -          
กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ เสด็จทิวงคต พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้าจึงว่างลง และด้วย
เหตุท่ีมีประกาศยกเลิกตําแหน่งกรมพระราชวังบวรมงคล และต้ังตําแหน่ง “สยามบรมราชกุมาร” ข้ึน
แทน ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้าย “มิวเซียม” 
ไปต้ังท่ีพระราชวังบวรสถานมงคลแทน โดยใช้พระท่ีนั่งส่วนหน้า 3 หลัง เป็นท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุ 
คือ พระท่ีนั่ง ศิวโมกขพิมาน พระท่ีนั่งพุทธไธสวรรย์ และพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย เรียกกันว่า “โรงมู
เสียม”หรือ “มูเสียมของหลวงท่ีวังหน้า” 

 

พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร (พ.ศ. 2469 – 2477) “พิพิธภัณฑสถานวังหน้า” ได้
จัดต้ังเป็น “พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระ
นคร พุทธศักราช 2469 โดยประกาศเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2469  กล่าวคือ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า-เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 มีพระราชประสงค์จะทรงบํารุงพิพิธภัณฑสถาน ให้สมเกียรติ
ประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมการพิพิธภัณฑสถานเข้ากับ หอพระสมุดสําหรับ
พระนคร ข้ึนเป็น “ราชบัณฑิตยสภา” และพระราชทานท่ีพระราชมนเทียรสถาน ตลอดท้ังบริเวณ
พระราชวังบวรฯ (วังหน้า) ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดสําหรับพระนคร โดย            
“ราชบัณฑิตยสภา” จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2469 ตามประกาศต้ังราชบัณฑิตยสภา    
ซ่ึงมีหน้าท่ีเป็น 3 แผนกคือ  

1. แผนกวรรณคดี เป็นพนักงานจัดการหอพระสมุดสําหรับพระนครและสอบสวน
พิจารณาวิชาอักษรศาสตร์ 

2. แผนกโบราณคดี เป็นพนักงานจัดการพิพิธภัณฑสถาน ตรวจรักษาโบราณวัตถุสถาน  
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3. แผนกศิลปากร เป็นพนักงานจัดการบํารุงรักษาวิชาช่าง 
กิจการพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ได้ดําเนินการเรื่อยมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลง         

การปกครอง เม่ือปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสังกัดของพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร โดย
ในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จัดต้ังกรมศิลปากรข้ึน โดยให้สังกัดอยู่กระทรวงธรรมการ ส่วน
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานในสังกัด ภายใต้ชื่อของต้นสังกัดว่า “กอง
พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี” ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ” และได้เปลี่ยน
อีกครั้งเป็น “กองโบราณคดี” โดยมีหน้าท่ีดําเนินงานพิพิธภัณฑสถาน และดูแลโบราณสถานท่ัวพระ
ราชอาณาจักร 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2477 พิพิธภัณฑสถานสําหรับ  
พระนคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” ซ่ึงเป็นครั้งแรกท่ีเริ่มใช้คําว่า 
“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2478” ข้ึนมาใช้และมีการปรับปรุงอีกเป็น 
“พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504”                
ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2518 ให้จัดต้ังกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติข้ึนใหม่ โดยแยกออกจากกองโบราณคดี ให้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จนกระท่ังปัจจุบันได้มาสังกัดอยู่กับกระทรวง
วัฒนธรรม 

เม่ือประเทศไทยก้าวสู่โลกยุคใหม่ ตามกระแสวัฒนธรรมท่ีได้จากประเทศตะวันตก อย่าง
จริงจัง ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงยุคประชาธิปไตย สมัยรัชกาลท่ี 7 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปินบางกลุ่มเป็นอิสระ จากการรับใช้ศาสนาและสถาบันพระหมากษัตริย์ เป็นการตอบสนอง
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง พร้อมกับมีการจัดต้ังสถาบันศึกษาศิลปะอย่างเป็นระบบ เช่นโรงเรียน
เพาะช่าง โรงเรียนประณีตศิลปกรรม หรือโรงเรียนศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว้รองรับ
นักเรียนศิลปะมากข้ึน ความต้องการพ้ืนท่ีสําหรับเสนอผลงานศิลปะของตนเองแก่ประชาชนผู้เสพ 
ผู้สนับสนุน หรือผู้อุปถัมภ์โดยตรง จึงมีความจําเป็น หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพ่ือจัดแสดงงาน
ศิลปกรรม จึงเกิดข้ึนเพ่ือมาทําหน้าท่ีแทนท่ีวัด  และวังในอดีต 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2540) ได้เรียบเรียง “ประวัติหอศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย” 
ไว้ว่าการจัดแสดงงานศิลปกรรมในยุคแรก มักใช้สถานท่ีราชการเป็นท่ีจัดแสดง เม่ือ ศิลป์ พีระศรี 
จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 ได้ใช้อาคารเรียนของคณะจิตรกรรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นท่ีจัดแสดง และในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการ
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จัดต้ัง “หอศิลปะกรมศิลปากร” โดยใช้อาคารเก่าของกระทรวงคมนาคม ติดกับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ซ่ึงอยู่ฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์ทหารอาสา ตัวอาคารส่วนหน้าให้เป็นหอศิลป์ ส่วน
ด้านหลังใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนศิลปศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
แต่ดําเนินการได้ 7 ปี ก็ปิดตัวลง แล้วสร้างเป็นโรงละครแห่งชาติในปัจจุบัน 

ความพยายามในการแสวงหาท่ีแสดงผลงานศิลปะท้ังของภาครัฐและเอกชน นั้นมีอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ท่ีในช่วงยุคแรกต้องย้ายสถานท่ีจัดแสดงไปตาม
สถานท่ีต่างๆ ในส่วนของภาคเอกชนนั้น มีเพียงร้านจําหน่ายภาพเขียนสําหรับนักท่องเท่ียว ชื่อร้าน
ทินกรอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์กลางบางรัก ต่อมามีหอศิลป์เอกชนแห่งแรก ชื่อว่าชุมนุมศิลปกรรม หรือ
บางกอกอาร์ตเซ็นเตอร์ (Bangkok Art Centre) เปิดดําเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2504 ต้ังอยู่บริเวณวง
เวียนมักกะสัน สมัคร เจริญรัก เป็นเจ้าของร่วมกับ ดํารง วงศ์อุปราช, วิลาศ มณีวัต และมี         
ศิลป์ พีระศรี เป็นท่ีปรึกษาต่อมาในปี พ.ศ. 2508  ม.ร.ว.พันธุ์ทิพนย์ บริพัตร ได้ก่อต้ังหอศิลปะของวัง
สวนผักกาดข้ึน ซ่ึงได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินมักกะสัน จัดแสดงผลงานศิลปะและจัดประกวด รวมท้ังทํา
กิจกรรมต่างๆ มากมาย แกเลอรี่อีกแห่งหนึ่งคือ บางกะปิ แกลเลอรี่ โดยมี ร.ต.อ. สุวิทย์ ตุลยานนท์ 
เป็นผู้ก่อต้ังอยู่ในซอยอโศก แต่เปิดกิจการได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลง เพราะผู้ก่อต้ังถึงแก่กรรมจาก
ประสบอุบัติเหตุ 

ในปี พ.ศ. 2509 กลุ่มศิลปินร่วมสมัยได้รวมตัวกันก่อต้ังหอศิลปะปทุมวันข้ึน ณ บริเวณสี่
แยกปทุมวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเผยแพร่ศิลปะนามธรรมเป็นหลัก ต่อมาปิดกิจการและไปเปิดแกอ
เลอรี่ 20 (Gallery 20) ท่ีศูนย์การค้าราชประสงค์ ไม่นานก็ปิดตัวลงเช่นกัน 

ในช่วง พ.ศ. 2506-2516 มีร้านจําหน่ายภาพเขียนเกิดข้ึนหลายแห่ง ท้ังในโรงแรมและ
ศูนย์การค้า ซ่ึงแตกต่างจากหอศิลป์ในระบบสากล ท่ีเป็นท้ังสถานท่ีแสดงงานและจําหน่ายผลงาน
ศิลปะ รวมท้ังกิจการก็ไม่ค่อยดี มีการเปิดและปิดกิจการสลับกันไปมาอยู่ตลอด 

ปี พ.ศ. 2516 เม่ือ ม.ร.ว. พันธ์ทิพย์ บริพัตร ได้เปิดศูนย์ศิลปะเมฆพยับ (ต้ังอยู่ในซอย
อรรถการประสิทธิ์) และได้ใช้เป็นศูนย์ศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีมีสถานท่ีจัดนิทรรศการและมี
ศิลปินในพํานัก (Art in resident) แต่ในท่ีสุดก็ต้องปิดตัวลง เพราะขาดผู้ดําเนินการอย่างจริงจัง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการก่อต้ัง หอศิลป์ พีระศรี (Bhirasri Institute of Modern 
Art) ณ ซอยอรรถรถการประสิทธิ์ เป็นหอศิลป์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ ดําเนินการโดยมูลนิธิหอศิลป์ พีระศรี มี
การจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยท้ังของประเทศและต่างประเทศ จัดแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง 
(Performance Art) กิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ ประชาชนท่ีมีวามสนใจศิลปะร่วมสมัย ก็ได้เปิด
โอกาสชื่นชมและศึกษาอย่างกว้างขวาง แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีหอศิลป์ พีระศรีต้องปิดตัวลงใน         
ปี พ.ศ. 2533 
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สําหรับหอศิลป์ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐแห่งแรก คือ “หอศิลปแห่งชาติ” (The National 
Gallery) ถือกําหนดข้ึนในปี พ.ศ. 2520 หลังจากท่ีมีการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกมาแล้ว 
เกือบ 30 ปี โดยใช้อาคารเก่าของโรงกษาปณ์สิทธิการของกรมธนารักษ์ บริเวณถนนเจ้าฟ้า ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อให้ตรงตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์” มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรม ประเภททัศนศิลป์ ผู้มีชื่อเสียงท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศ และดําเนินการอยู่จนถึง
ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เหตุการณ์ทางการเมืองค่อนข้างสงบนิ่ง รัฐบาลพลเรือนท่ีมาจาก
การเลือกต้ังสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องหลายรัฐบาล หลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองอยู่เสมอ หน่วยงานต่างๆ จึงเริ่มเปิดดําเนินการหอศิลป์มากข้ึน รวมท้ังมหาวิยาลัย
ท่ีมีการสอนศิลปะ เกิดหอศิลปวิทยนิทรรศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538, หอศิลป์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2539 เป็นต้น นอกจากนี้ในสมัยท่ีนายชวน หลีกภัยเป็น
นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือสร้างหอศิลป์ใน 4 ภูมิภาค ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการหอศิลปะท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542  หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2547 และหอศิลปะและ
วัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2549 

อย่างไรก็ตามหอศิลป์ ท่ีรัฐสร้าง ข้ึนนั้น ยั งคงไม่ เ พียงพอต่อความต้องการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และมักถูกร้องเรียนอยู่เสมอว่า ไม่มีคุณภาพพอท่ีจะเทียบเท่าสากลได้ จึง
มีแนวคิดท่ีจะจัดต้ังหอศิลป์ เ พ่ิมเติม โดยเสนอโครงการจัดสร้าง “หอศิลปะร่วมสมัยแห่ง
กรุงเทพมหานคร” ให้กับกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2538 แต่ต้องสะดุดลงจากการเปลี่ยนแปลงผู้ว่า
กรุงเทพมหานครคนใหม่ ในปี พ.ศ. 2544 เครือข่ายศิลปินและประชาชน เพ่ือการจัดต้ังหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงรวมตัวทํากิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพ่ือให้ภาครัฐหันมาจัดต้ังหอ
ศิลป์เพ่ือประชาชนตามเดิม และหอศิลปวัฒนธรรม-แห่งกรุงเทพมหานคร ก็เปิดให้ดําเนินการได้ในปี 
พ.ศ. 2551 

ถึงแม้ในช่วง 20 ปี ท่ีผ่านมา จะมีหอศิลป์ท้ังของภาครัฐและเอกชน จัดต้ังข้ึนเป็นจํานวน
มาก จากจํานวนผู้สร้างและผู้เสพท่ีมีจํานวนมากข้ึน แต่ก็ยังไม่พอท่ีจะสร้างความยอมรับในวงกว้าง
ของสังคมได้ หลายแห่งยังคงประสบปัญหากับการดึงดูดให้ประชาชนท่ัวไปมาสนใจ จึงเกิด
กระบวนการต่างๆ ท่ีพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ชม เกิดกิจกรรมทางศิลปะในหอศิลป์ เกิดกระการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับผู้ชม รวมท้ังสร้างภาพลักษณ์ให้กับหอศิลป์และงานศิลปะเป็น
สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน ต่อยอดไปสู่การกําหนดรสนิยมทางสังคม ในประเทศไทย 



   63 

 

3. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
 

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการนําความสําเร็จมาสู่พิพิธภัณฑ์ 
ท้ังนี้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม และสภาพแวดล้อมโดยรอบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน      
ท่ีส่งผลให้การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ ต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการและองค์ประกอบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ได้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
ไอคอม (ICOM) ได้กล่าวถึงเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ไว้ในคู่มือการดําเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์ (Running a Museum : A Practical Handbook) ไว้ว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรขององค์กรและกิจกรรม รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีทุกคน ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและความก้าวหน้าของพิพิธภัณฑ์ ถ้าปราศจากการ
จัดการท่ีเหมาะสม พิพิธภัณฑ์ก็จะไม่สามารถดูแลรักษางานสะสม หรือจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การศึกษาได้ดี ความเชื่อม่ันของสาธารณะก็จะลดลง การรับรู้และคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ในฐานะ
สถาบันท่ีบริการสังคมก็จะถูกต้ังคําถามไปด้วย 

พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีมาราฐาน  ทํางานเป็นระบบ และรู้จักการให้
ข้อมูล น่าเพลิดเพลิน และสนใจความเป็นไปในสังคม การจัดการพิพิธภัณฑ์ต้องเข้าใจ และนําหลักการ   
ร่วมสมัยไปใช้ ท่ีได้จากงานวิจัยต่างๆ  บทเรียนทางธุรกิจ และงานบริการสังคมท่ีต้องใช้หลายศาสตร์ 
เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย จิตวิทยา การให้ความรู้ เทคโนโลยีการสื่อสารและการ
จัดการอาคารเพ่ือการบริการ เป็นต้น 

 

การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
ในคู่มือการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ของไอคอม (Running a Museum : A Practical 

Handbook) โดย Gary Edsom ผู้อํานวยการบริหารพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย    เทกซัสเทค 
(Texas Tech University) ได้กล่าวไว้ในบท “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ว่าปัจจัยสําคัญของการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ คือ การจัดโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีพิพิธภัณฑ์ต้ังไว้ อีกปัจจัยหนึ่ง คือ
การมีคณะทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการพิพิธภัณฑ์ มีประเด็นเก่ียวข้องท่ีต้องให้ความสําคัญ
อยู่ 7 ประการ ได้แก่  
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1. โครงสร้างองค์กร  
พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะมีโครงสร้างหลักอยู่  3 ส่วนสําคัญ  คืองานบริหารท่ัวไป       

งานภัณฑารักษ์ และงานปฏิบัติการ ในแต่ละส่วนงาน บางพิพิธภัณฑ์อาจจะมีแค่คนเดียว บางแห่ง
อาจจะมีหลายคนนั่น ไม่สําคัญเท่ากับการมีโครงสร้างท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงเส้นขอบเขตของความ
รับผิดชอบ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่ง
ไหนขององค์กรท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน และระบุระบบการทํางาน รวมถึงอธิบายเส้นทางการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์ 

โครงสร้างโดย ท่ัวไป คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์จะอยู่บนสุด (อาจจะมี
คณะกรรมการมากกว่า 1 กลุ่ม เช่น เพ่ิมคณะกรรมการท่ีปรึกษา) รองลงมา คือ ผู้อํานวยการ
พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อํานวยการกับแผนกอ่ืน จัดได้เป็น 2 แบบดังนี้ 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : การจัดองค์กรแบบแนวดิ่ง เป็นการบริหารจัดการบนลงล่าง 
 

แผนภาพ โครงสร้างองค์กรพิพิธภัณฑ์ แบบบริหารงานโดยคณะกรรมบริหาร 
ที่มา : Gary Edson. Running a Museum : A Practical Handbook (France: ICOM,2004). 

 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ภัณฑารักษ์ 
ทางศิลปะ 

ภัณฑารักษ์ 
มนุษยวิทยา 

ภัณฑารักษ์ 
ประวัติศาสตร์ 

ผู้จัดการ 
คลังสะสม 

ผู้จัดการ 
คลังสะสม 

ผู้จัดการ 
คลังสะสม 

ฝ่าย
การศึกษา 

ฝ่าย
นิทรรศการ 

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย 

เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เลขานุการ 
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ภาพที่  4 : การจัดองค์กรแบบแนวนอน ผู้อํานวยการจะมีปฏิสัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน 
 

แผนภาพ โครงสร้างองค์กรพิพิธภัณฑ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานร่วมกับผู้อํานวยการ 
ที่มา : Gary Edson. Running a Museum : A Practical Handbook (France : ICOM,2004). 

 
นอกจากนี้ ยังทางเลือกแบบท่ี 3 คือการจัดองค์กรแบบผสม มีการทํางานแบบบูรณาการ

ระหว่างสาขา ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้างานโบราณคดี อาจจะต้องไปดูแล วางแผนและคิดยุทธศาสตร์
ทางการบริการผู้เข้าชมท้ังหมด เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบไหน ผู้ อํานวยการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบงานของพิพิธภัณฑ์ท้ังหมด และเป็นคนกลางระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับคณะกรรมการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ สิ่งหนึ่ง ท่ีผู้อํานวยการจะต้องใส่ใจ คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ ท่ีเขาเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความผูกพันในหน้าท่ีท่ี
ตนเองรับผิดชอบ 

 

2.คณะทํางาน 
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีดีนั้น ต้องสร้างการทํางานเป็นหมู่คณะ พัฒนาวิสัยทัศน์ท่ีมี

ต่อองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีจะเอ้ือให้ เจ้าหน้าท่ีสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิผล จนบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 

ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้างานทุกฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลลูกทีมของตนเองให้มี
ความรู้สึกท่ีดี และมีความสุขในการทํางาน จนกระท่ังเขามีความหมายท่ีจะทํางานออกมาให้ดีท่ีสุด 
เพ่ือพิพิธภัณฑ์ ในอีกด้านหนึ่ง สมาชิกทุกคนในองค์กรจะต้องตระหนักว่า แต่ละคนมีบทบาทสําคัญใน

 
 

คณะกรรมการ

ภัณฑารักษ์ 
ทางศิลปะ 

ภัณฑารักษ์ 
มนุษยวิทยา 

ภัณฑารักษ์ 
ประวัติศาสตร์ 

ผู้จัดการ 
คลังสะสม 

ผู้จัดการ 
คลังสะสม 

 

ผู้จัดการ 
คลังสะสม 

 

ฝ่าย
การศึกษา 

ฝ่าย
นิทรรศการ 

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เลขานุการ 

ผู้อํานวยการ / ผู้จัดการ 
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การร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์ ในอีกด้านหนึ่ง สมาชิกทุกคนในองค์กรจะต้องตระหนักว่า แต่ละคนมี
บทบาทสําคัญในการร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความสําเร็จ และดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

การทํางานเป็นทีมจะทําให้การสื่อสารเปิดกว้างมากข้ึน และลดการสื่อสารท่ีผิดพลาด   
ทําให้พิพิธภัณฑ์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสูง จึงจําเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเปิดกว้าง เคารพ
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ต้องริเริ่มจากผู้อํานวยการท่ีเป็นผู้ผลักดันและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึน 

หลักพ้ืนฐานสําคัญ คือความเชื่อม่ัน เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ท่ีดีท้ังภายในและ
ภายนอกพิพิธภัณฑ์ ก่อให้เกิดความม่ันคงทางจิตใจ และทางปัญญา ซ่ึงมาจากการเคารพ การซ่ือสัตย์ 
และจงรักภักดีต่อกัน 

 

3. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันท่ีทํางานเพ่ือสาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลกําไร เจ้าของพิพิธภัณฑ์ท่ี

แท้จริง จึงเป็นประชาชนทุกคน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ เป็นเพียงตัวแทนท่ีได้รับมอบสิทธิ
และอํานาจ จากประชาชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ด้วยเจตนาท่ีดีและรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
ดังนั้นสาธารณะจึงมีอิทธิพลต่อการจัดการ และโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์ 

 

4. พันธกิจ 
คือคําแถลงการณ์อย่างสั้นท่ีสรุปเหตุผลของการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ โดยเป็นการกล่าวถึง

ว่าพิพิธภัณฑ์คืออะไร ทําอะไร เพ่ือใครและทําไม ซ่ึงจะต้องเขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายชัดเจนและ
ครอบคลุม ควรท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงพันธกิจอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่า   
พันธกิจจะไม่มีผล  ทางกฎหมาย แต่เจ้าหน้าท่ีทุกคนก็ควรยอมรับ และทําตามพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ 

 

5.นโยบาย 
พันธกิจองค์กรเป็นนโยบายพ้ืนฐาน ของทุกพิพิธภัณฑ์ในการประกาศวัตถุประสงค์            

ของพิพิธภัณฑ์ แต่ต้องเปลี่ยนพันธกิจให้เป็นนโยบายท่ีสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ เพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ นโยบายมีอยู่ 3 ประเภทท่ีพิพิธภัณฑ์ควรทํา คือ 

1. นโยบายเชิงปรัชญา คือนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นจริยธรรม 
2. นโยบายพัฒนาทรัพยากร คือนโยบายท่ีแนะแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร 
3. กระบวนการทํางาน คือนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ  
ในหลายๆ องค์กร หน่วยงานรัฐท่ีกํากับดูแล จะร่วมกับผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์ในการ 

รับผิดชอบนโยบายเชิงปรัชญา และพัฒนาทรัพยากร ส่วนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทํางาน      
จะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ  
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์หัวก้าวหน้า ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายของพิพิธภัณฑ์ ตามแนวคิด“Subsidiary” ท่ีบรรลุไว้ใน European Union’s 
fundamental constitution treaties and to it employment charters ว่ากระบวนการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบควรท่ีจะแจกจ่ายไปถึงพนักงานท่ีอยู่ระดับล่างสุด เท่าท่ีเป็นไปได้ภายใน
ระดับข้ันขององค์กร  

 

6.การจัดการทางการเงิน 
การจัดการทางการเงิน คือ กระบวนการพัฒนางบประมาณ การหาทุน การวางแผนทาง

การเงิน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารเป็นผู้วางแนวทางไว้อย่างระมัดระวัง การจัดการทางการเงินมักถูก
มองว่าเป็นส่วนท่ียากท่ีสุดในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ความเป็นจริงเป็นสิ่งสําคัญมากท่ีบุคลากรทุกคน
ต้องช่วยกันจัดเตรียมงบประมาณ ควบคุมโครงการ ควบคุมค่าใช้จ่าย มีความเข้าใจหลักการทาง
การเงิน และเอกสารทางการเงิน รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบการเงินภายในต้องไม่ยุ่งยาก และ
ปฏิบัติได้จริง 

การทํางบประมาณประจําปี เป็นเครื่องมือการจัดการอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแสดง
การวางแผนการใช้เงิน อย่างไรก็ตามการทํางบประมาณนั้นเป็นมากกว่าแค่การสมดุลรายรับและ
รายจ่ายในบัญชี เอกสารนั้นต้องระบุแหล่งท่ีมาของเงิน (เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล ค่าเข้าชม     
การบริจาค สปอนเซอร์ เป็นต้น) เงินท่ีต้องการใช้ (สําหรับโครงการต่อเนื่อง โครงการท่ีคิดว่าจะทํา 
การปรับปรุงตามแผนนโยบายใหม่ เป็นต้น) และส่วนต่างระหว่างงบประมาณ การทํางานงบประมาณ 
ทําให้พิพิธภัณฑ์สามารถท่ีจะกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ดังนั้น การทํางบประมาณประจําปี จึงเป็นการวางแนวทางไว้ให้สําหรับการทํากิจกรรมของสถาบัน 
และการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7.จริยธรรมของพิพิธภัณฑ์กับกรจัดการ 
พิพิธภัณฑ์ท่ีต้องการได้รับการยอมรับมาตรฐานจริยธรรมของสถาบัน ควรท่ีจะมีนโยบาย

การจัดการทางการเงินท่ีระบุอย่างชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการใช้เงิน วิธีการตรวจสอบการใช้เงิน 
รวมท้ังควร  ท่ีจะบันทึกทุกอย่างเก่ียวกับค่าใช้จ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับงบประมาณ แล
รายงานสถานะทางการเงินของพิพิธภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การทํางบประมาณท่ีโปร่งใส
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาและข้อสงสัย เห็นได้อย่างชัดเจนจากความสัมพันธ์ท้ังภายใน
และภายนอกพิพิธภัณฑ์ และวิธีการท่ีพิพิธภัณฑ์ดําเนินกิจกรรม ซ่ึงต้องให้ผู้มีส่วนร่วมท้ังหมดรับรู้
คุณค่าหลักเหล่านี้ 
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8. การวางแผน 
การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ควรท่ีจะพิจารณาจากภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ ท้ัง

ประวัติศาสตร์ ภารกิจ งานสะสม เจ้าหน้าท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เงินทุน การสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้เข้าชม สถานภาพทางการเมือง อุปสรรค์จากภายนอก ศักยภาพของสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจแนวทางของพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 

การวางแผนทําให้ได้ประเมินและพิจารณาถึงพันธกิจ โครงการ นิทรรศการและ
กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงช่วยพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความสําเร็จ โดยการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการ ความคิดเห็นจากผู้อํานวยการ และบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จะช่วยให้
พิพิธภัณฑ์ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าท่ีสุด และยังช่วยพัฒนาการประเมินโครงการท่ี
พิพิธภัณฑ์จัด รวมท้ังความมีประสิทธิภาพพิพิธภัณฑ์ในการบรรลุพันธกิจ และทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การประเมิน 

การวางแผนท่ีดีต้องมีความเหมาะสมระหว่างโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก ท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงไม่ใช้กระบวนการตัดสินใจว่าจะทํา
อะไรในอนาคต แต่เป็นกระบวนการตัดสินใจ ท่ีจะทําสิ่งใดในตอนนี้ เพ่ือหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยควรจะครอบคลุมในประเด็นหลักดังนี้ 

1. การวางแผนทางการเงิน เพ่ือรับประกันว่ามีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินงาน และ    
จัดการพิพิธภัณฑ์ 

2. ความต้องการของชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง วางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้
เข้าชมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การวางแผนทางทรัพยากรมนุษย์ เก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากร การอบรม และการ
รักษา บุคลาการท่ีมีคุณภาพ  

4. โครงการสร้างองค์กร เก่ียวกับการประเมินโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์ 
5. การสื่อสารและการตลาด ต้ังคําถามว่าจะทําอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์เป็นท่ีรู้จัก หรือแจ้ง

ข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับภารกิจ และการบริการของพิพิธภัณฑ์แก่ประชาชนได้มากข้ึนอย่างไร และ
พิจารณาถึงทรัพยากรท่ีจะใช้ในการพัฒนากระบวนการนี้ 

6. การสนับสนุนให้เป็นวาระแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ควรท่ีจะสนับสนุนการยกระดับ ความ
ตระหนัก และการสนับสนุนระดับชาติในประเด็นการอนุรักษ์ การหาทุน มาตรฐาน และความ
รับผิดชอบ เป็นต้น 

7. การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เก่ียวกับการประเมินการบริการ โครงการ การจัด
แสดงและผลลัพธ์  เ พ่ือวัดความมีประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑ์เ ม่ือพบกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และวัดส่วนแบ่งทางการตลาดว่าขยายตัวหรือขาดความต่อเนื่อง 
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การประเมิน เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการวางแผน ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนด ความมี
ประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑ์ รวมท้ังระบุวิธีการท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน ในข้ันตอนของการกําหนดเป้าหมาย พิพิธภัณฑ์จําเป็นต้องพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุและ
วิธีการประเมินเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ไว้ด้วย ซ่ึงการประเมินความสามารถและ
สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ กําหนดวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และงบประมาณของพิพิธภัณฑ์ 
ออกแบบนิทรรศการ คัดเลือกผลงาน จัดโครงการกิจกรรมทางการศึกษา และโครงการเพ่ือสาธารณะ
อ่ืนๆ รวมท้ังประเมินผลงานของพิพิธภัณฑ์ในภาพรวม 

วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือใช้ในการวางแผน คือ 
SWOT Analysis ประกอบด้วย 

Strengths  จุดแข็งของพิพิธภัณฑ์ 
Weaknesses  จุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์ 
Opportunities โอกาสของพิพิธภัณฑ์ 
Threats  อุปสรรค์ของพิพิธภัณฑ์ 
การจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีดีนั้น จะเก่ียวพันกับความยั่งยืนของสถาบัน จริยธรรมทางวิชาชีพ 

การเคารพซ่ึงกันและกัน ความจงรักภักดี และการอุทิศให้แก่พิพิธภัณฑ์ ผู้อํานวยการและบุคลากรทุก
คน ต้องทําหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด และประพฤติตนตามหลักจริยธรรม 

 

4. การจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ Denise L. Stone 
เดนิส แอว สโตน (Denise L. Stone, 2001) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีนําเสนอ

ความคิดทางศิลปะ เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสําหรับโครงสร้างของการจัดการศึกษา การชม
งานศิลปะสามารถนําไปสู่ความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างคน เป้าหมายของวัตถุ และการ
ประเมินค่า สําหรับอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของบุคคล ซ่ึงเป็นความเชื่อม่ันท่ีมีความสําคัญต่อ
หนทางในการพัฒนาการแสดงออกทางประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน จึงต้องกําหนดแนวทางใน
การจัดประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนโดยตรงกับตัวงานศิลปะ  

การจัดการโครงสร้างท่ีหลากหลายทางทรัพยากรมีความสําคัญต่อการกําหนดภารกิจของ
การ จัดการศึกษา อย่างน้อยท่ีสุดต้องสามารถสร้างการเผชิญหน้าในความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
และเยาวชน เก่ียวกับความคิดและความสามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อความสําคัญของ
บทบาทการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เด็กและเยาวชนจะมีความคิดและการตัดสินใจเก่ียวกับงานศิลปะ 
สามารถเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี หรือเป็นจุดเชื่อมโยงสําหรับช่วยสร้างกระบวนการคิดของนักเรียนอันเนื่อง
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กับธรรมเนียมและความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ และผลงานศิลปะท่ีจัดแสดงเพ่ือใช้
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ 

 

1. การจัดกิจกรรมจากการเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
การจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยการเท่ียวชมเป็นการสร้างการเรียนรู้ท่ีต้องอาศัย          

การวางแผนสําหรับการเท่ียวชม ซ่ึงการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีส่วนบริการด้านการศึกษาท่ี
เป็นส่วนสําคัญ เพ่ือใช้ในการเท่ียวชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ หรือการใช้เครื่องมือท่ีเป็นทรัพยากร  
ของพิพิธภัณฑ์ในการช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการสังเกตของเด็กและเยาวชน ผ่านการใช้โปรแกรม
เท่ียวชม   ท่ีหลากหลายของทางพิพิธภัณฑ์ การเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์เป็นโอกาสดีท่ีควรจะแนะนําเด็ก
และเยาวชนให้เห็นมุมมองใหม่ๆ สําหรับการเลือกใช้บริการท่ีเป็นทรัพยากรทางพิพิธภัณฑ์สําหรับการ
เท่ียวชม ซ่ึงประกอบด้วย 

 

คู่มือการเท่ียวชม 
คู่มือการเท่ียวชมนี้ สามารถครอบคลุมการนําชมนิทรรศการถาวร หรือนิทรรศการพิเศษ

อ่ืนๆ คู่มือเท่ียวชมจะเป็นสิ่งท่ีใช้ในการจดบันทึก สนทนา การเล่นเกมในห้องแสดงผลงาน การเขียน
เก่ียวกิจกรรมต่างๆ และวิธีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ โดยท่ัวไปคู่มือการเท่ียวชมจะเป็นการเกริ่นนํา ทํา
หน้าท่ีในการอธิบายรายละเอียดโดยคร่าวๆ ของพิพิธภัณฑ์ ในการเท่ียวชมการรวบรวมของผลงานชิ้น
เอกหรือผลงานท่ีน่าสนใจ เรื่องท่ีสําคัญของการเท่ียวชมควรจะต้ังเป้าหมายจําเพาะเจาะจงในพ้ืนท่ี
ของการชม หรือในแง่มุมของนิทรรศการถาวรอาจจะมีชุดโปรแกรมทางหลักสูตรศิลปศึกษา อย่างเช่น 
งานจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ งานเซรามิก เป็นต้น 

 

ชุดโปรแกรมเท่ียวชมท่ีหลากหลาย 
ในบางพิพิธภัณฑ์จะนําเสนอการเท่ียวชมท่ีหลากหลายในสิ่งท่ีเด็กและเยาวชนจะเข้าชม 

รูปแบบของประสบการณ์นี้ สามารถกําหนดสิ่งต่างๆได้มากในข้อมูลเชิงลึก และเป็นโอกาสดีท่ีจะได้
เรียนรู้ อาจมีการรวมกลุ่มของชุดโปรแกรมเท่ียวชมกับกิจกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเตรียมมา เช่น 
ประสบการณ์สามารถส่งเสริมการเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความเข้าใจถึง
สิ่งท่ีพวกเขาได้เห็นในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 

 

การเท่ียวชมเชิงปฏิบัติการ 
การนําเสนอการเท่ียวชมเชิงปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์นั้นจะเชื่อมโยงกับคู่มือการเท่ียวชม

ท่ีจะทํากิจกรรมศิลปะ การเท่ียวชมเชิงปฏิบัติการจะรวมส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องโดยตรง จะเป็น
โอกาสดีสําหรับเด็กและเยาวชนในการฝึกวาดภาพ หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องแสดงผลงานศิลปะ 
การทํางานห้องปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจจากการเท่ียวชม หรือการมีส่วน



   71 

 

ร่วมในการทํากิจกรรม เช่น สร้างบทกวีด้วยแรงบันดาลใจจากการเท่ียวชม หรือจากการชมงานศิลปะ
ชิ้นพิเศษ  

 

คู่มือเท่ียวชมด้วยตนเอง 
การนําเด็กและเยาวชนเท่ียวชมนิทรรศการด้วยตนเอง จะมีความยืดหยุ่นท่ีจะเลือก เรื่องท่ี

จะชมหรือพ้ืนท่ีจัดแสดงด้วยตนเอง ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากนักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ ท่ีจะช่วย
ออกแบบส่วนประกอบท่ีหลากหลายของการเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์โดยท่ัวไปจะมีนโยบายในเรื่องคู่มือ
เท่ียวชมด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของการค้นคว้าหลักการนี้ก่อนการดําเนินการ บางสถาบันจะ
จัดสรรคู่มือเท่ียวชมด้วยตนเองในลักษณะท่ีมีเวลาท่ีแน่นอนเท่านั้น จะมีการกําหนดขีดจํากัดจํานวน
นักเรียนในการเข้าชมของห้องแสดงงานศิลปะ 

 

บทเรียนพิพิธภัณฑ์ 
บทเรียนพิพิธภัณฑ์นั้น มีประโยชน์มากท่ีจะสร้างประสบการณ์ของการศึกษา ท่ีส่งผลต่อ

เรื่องความสําคัญของการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแผนประกอบการเรียนท่ีเป็นแบบฉบับจากนักการศึกษา
พิพิธภัณฑ์ ในการเชื่อมโยงถึงครูผู้สอนในโรงเรียน เช่นบทเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาข้อบังคับของ
หลักสูตรการเรียนของครูผู้สอน และความต้องการพิเศษ บทเรียนพิพิธภัณฑ์จะเป็นตัวช่วยสําคัญใน
การจัดการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับเด็กและเยาวชน  

 

ชุดข้อมูลสําหรับครู 
นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์จะพัฒนารูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมให้

เชื่อมโยงถึงการเท่ียวชม และชุดโปรแกรมต่างๆ ในชุดข้อมูลมีเนื้อหาและส่วนประกอบในการสอน
มากมาย ท่ีจะช่วยเหลือครูผู้สอน ใช้เป็นประโยชน์ในการจัดชั้นเรียน และพ้ืนฐานส่วนประกอบของ
ห้องแสดงงานศิลปะ ชุดข้อมูลนี้จะแนะนําจํานวนการเข้าถึงสําหรับแนะนํานักเรียน ท่ีจะรวบรวมหรือ
งานศิลปะเฉพาะ ชุดข้อมูลสําหรับครูจะประกอบด้วยภาพนิ่ง หรือภาพพิมพ์ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
และเนื้อหาข้อมูลเก่ียวกับการไขข้อเท็จจริงของศิลปินและผลงาน ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยแบบแผน
บทเรียน ความคิดในการเชื่อมโยงกับหลักสูตร ใบงานของนักเรียน ครูผู้สอนสามารถประยุกต์อย่างไร
ก็ได้ในส่วนของเนื้อหาท่ีครูผู้สอนต้องการ 

 

บริการด้านการศึกษาอ่ืนๆ 
แผนกด้านการศึกษาของพิพิธภัณฑ์จํานวนมาก มีการเสนอการบริการท่ีเพ่ิมข้ึน และสร้าง

ข้ึนโดยอย่างง่าย ให้เป็นแผ่นพับข้อมูลของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง จะมีให้ยืมชุดภาพนิ่ง วิดีโอเทป หรือ
การสนับสนุนชุดเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงนิทรรศการถาวร หรือนิทรรศการพิเศษ เช่น ชุด
เครื่องมือจะบอกส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องของวัสดุ คู่มือเท่ียวชมครู และข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับหลักสูตร
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ศิลปะ นําเสนอความต่างของความหลากหลายของสถาบัน แต่สําหรับส่วนใหญ่จะช่วยเหลือส่งเสริม
ส่วนประกอบของการเรียนรู้ 

 

2. การจัดการศึกษาเช่ือมโยงพิพิธภัณฑ์สู่ห้องเรียน 
เดนิส แอว สโตน (Denise L. Stone, 2001) กล่าวว่าการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร

ศิลปะแบบ DBAE กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ์ โดยหลักสูตรศิลปะแบบ DBAE เป็นหลักสูตรการจัดการสอนศิลปะใน 4 แกนความรู้ 
สุนทรียศาสตร์ ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์ ซ่ึงสามารถนํามาใช้สําหรับจัดการ
เรียนการสอนศิลปะระหว่างห้องเรียนกับพิพิธภัณฑ์ ได้ดังนี้ 

 

แกนสุนทรียศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์นั้นมีประเด็นมากมายท่ีจะนํามาสู่การเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เช่น 

บทบาท และหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ การรวบรวมผลงานศิลปะ หรือผู้ชมงานศิลปะ และความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับพิพิธภัณฑ์ท่ีจะนํามาถึงคําถามต่างๆ และแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง บางตัวอย่างของคําถาม
ทางสุนทรียศาสตร์นั้นอาจพบได้จากการได้สํารวจ สิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์นั้นมีอยู่ เช่น 

“มีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้สิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ” 
“ทําไมบางพิพิธภัณฑ์ถึงมีการรวบรวมงานศิลปะท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะเท่านั้น” 
“ทําไมงานศิลปะบางอย่างถึงมีคุณค่ามากกว่างานศิลปะอ่ืนๆ” 
“จะเลือกใช้อะไรได้บ้างจากสิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์มีอยู่” 
โดยบางตัวอย่างคําถามเหล่านี้ สามารถการเชื่อมโยงถึงหลักสูตรศิลปะกับการเท่ียวชม

พิพิธภัณฑ์ได้บ้าง การได้สํารวจทําให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้เก่ียวกับงานศิลปะ ซ่ึงช่วยให้สามารถ
วิเคราะห์ และตัดสินใจจากสิ่งท่ีรับรู้ได้ 

 

แกนศิลปะปฏิบัติ 
กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น เป็นการเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดีกับการเท่ียวชม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการทํางาน รูปแบบ และการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
ศิลปิน เช่น 

1. ให้เด็กและเยาวชนใช้วัสดุท่ีเหมือนหรือคล้ายกันกับกระบวนการสร้างสรรค์ของผลงาน
ศิลปิน เช่น เม่ือเด็กและเยาวชนได้สังเกตงานศิลปะท่ีจัดแสดงไว้ ผู้จัดกิจกรรมสามารถแนะนําวิธีการ
สร้างสรรค์งาน ด้วยกระบวนการเดียวกันกับท่ีศิลปินทําไว้ 
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2. ให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีคล้ายคลึงกับงานศิลปะท่ีจัดแสดง เช่น เม่ือ
ได้ดูภาพวาดสีน้ําของศิลปิน ให้เด็กและเยาวชนวาดภาพสีน้ําของพวกเขา โดยพิจารณาในรายละเอียด
ของการใช้สี รูปแบบ และเทคนิคของศิลปิน 

3. ให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะจากการได้เห็น ได้เรียนรู้ความหลากหลายของ
งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ ให้ร่างภาพอย่างฉับไว ฝึกการตีความหมายของผลงาน จดบันทึกแนวคิดของ
ผลงาน และหากเป็นไปได้ผู้จัดกิจกรรมอาจจะทําความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลท่ีปรากฏ จากการท่ีเด็ก
และเยาวชนได้แสดงออกถึงการตอบสนองการรับรู้ต่องานศิลปะในทิศทางอ่ืนๆ เช่น แนวความคิด 
รูปแบบ หรือวัสดุ ซ่ึงเด็กและเยาวชนสามารถเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ จากการเรียนรู้กระบวนการ หรือ
เครื่องมือศิลปะท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น 

 

แกนประวัติศาสตร์ศิลป์ 
การจัดแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ มีศักยภาพมากท่ีจะใช้เป็นวิธีการสอน เพ่ือเชื่อมโยง

ประวัติศาสตร์ศิลป์กับพิพิธภัณฑ์ เพราะพิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่ได้เพียงแค่จัดแสดงผลงานศิลปะเท่านั้น 
แต่ยังสามารถกําหนดเป้าหมายจากผลงานศิลปะ ท่ีจัดแสดงได้ ยิ่งไปกว่านั้น อาจจะใช้การเรียนรู้จาก
นิทรรศการหรือห้องแสดงผลงาน ด้วยวิธีการเรียนรู้จากความเป็นมาของการจัดแสดง สะท้อนด้วยการ
ทดสอบความเป็นตัวตน และคุณค่าของผลงานศิลปะนั้นๆ ดังวิธีการต่อไปนี้ 

1. ให้เด็กและเยาวชนจัดนิทรรศการ จากการเลียนแบบรูปแบบของนิทรรศการศิลปะ 
ตามท่ีได้เห็นพ้องกันในวิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาของการจัด 

2. ให้เด็กและเยาวชน จัดทําป้ายข้อมูลเฉพาะสําหรับผลงานของท่ีสามารถบ่งบอกถึง 
แรงบันดาลใจของศิลปินท่ีนํามาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
3. ให้เด็กและเยาวชนแบ่งกลุ่มเล็กๆ ในการเลือกผลงานศิลปะหรือศิลปิน เพ่ือสืบหา

ข้อมูล และสร้างเป็นเส้นทางท่ีแสดงถึงการสืบค้นของผลงานศิลปะ 
4. ให้เด็กและเยาวชนแต่ละคน หรือแบ่งกลุ่มเล็กๆ ในการสืบหาข้อเท็จจริงของบริบททาง

วัฒนธรรม จากการสร้างสรรค์งานของศิลปิน หรือพ้ืนฐานในกระบวนการทํางานเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะข้ึนมา 

 

แกนศิลปวิจารณ์ 
การสอนศิลปวิจารณ์สามารถสร้างข้ึนจากการเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีแนวทางการจัด

กิจกรรม ดังนี้ 
1. ให้เด็กและเยาวชนอธิบายจากการถามคําถาม การตีความ และตัดสินเก่ียวกับงาน

ศิลปะ ในระหว่างท่ีเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ 
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2. ให้เด็กและเยาวชนอ่านนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ โดยพูดถึงงานผลงานศิลปะหรือ
นิทรรศการศิลปะ จากนั้นให้พิจารณาเปรียบเทียบในสิ่งท่ีสังเกตเห็นและแสดงความคิดเห็น 

3. สร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของศิลปิน 
และการตีความหมายของงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ข้ึน เป็นการช่วยฝึกให้เด็กและเยาวชนอธิบาย
เก่ียวกับงานศิลปะ และรู้จักตีความหมายข้ึนใหม่จากเดิมได้ เปรียบเทียบสิ่งท่ีได้ตีความ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในสิ่งท่ีอาจเป็นไปได้จากเหตุผลของความแตกต่างหรือเหมือนกัน 

4. ก่อนไปเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ ชักชวนให้เด็กและเยาวชนเขียนความคิดเห็นถึงงานศิลปะ        
ท่ีจะได้เห็น ซ่ึงสามารถแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบในเบ้ืองต้นได้อย่างฉับไว จากการเห็นผลงาน
ด้วยตนเอง 

 

3. การจัดกิจกรรมร่วมกับนักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ 
มีวิธีการหลากหลายในการเข้าถึง การจัดการเรียนรู้ เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงสามารถทําให้การจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย โดย
สามารถร่วมมือกันในการทํางานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร และการวางแผนการมีส่วนร่วม
ระหว่างกันสําหรับการจัดการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในห้องเรียน ซ่ึงโดยปกติแล้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะและ   
หอศิลป์ส่วนใหญ่ จะมีการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมเป็นประจํา โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1. กิจกรรมศิลปะ ท่ีเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากนิทรรศการ โดยออกแบบกิจกรรมทํางาน
ร่วมกับภัณฑารักษ์ และศิลปิน ลักษณะกิจกรรมจึงมีความหลากหลาย 
 2. กิจกรรมศิลปะ ท่ีเป็นนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับศิลปะ เช่น ฝ่ายการศึกษา
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมตามนโยบายของ
หน่วยงาน ซ่ึงมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับศิลปะ โดยออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้ท่ีสนใจเป็นต้น (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2557)                         

จากแนวทางการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ เดนิส แอว สโตน (Denise L. 
Stone, 2001) ทําให้เห็นความสําคัญของการจัดระบบการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบท
และหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และแนวทางการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเป็นการบูรณาการ            
ท่ีจะสามารถนําไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะได้ ซ่ึงแนวทางการจัดกิจกรรมนี้เป็น
ส่วนสําคัญท่ีช่วยขยายการรับรู้ทางสุนทรียะและความรู้ความเข้าใจในศิลปะของเด็กและเยาวชน เห็น
คุณค่าของการได้สัมผัสผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และจะช่วยเพ่ิมพูน
ประสบการณ์สุนทรียะให้กับเด็กและเยาวชนมากข้ึนอีกด้วย 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. งานวิจัยภายในประเทศ 
 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2548) ทําการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตีความเร่ืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัฒนธรรมชาติ 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน และชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม เพ่ือศึกษาบทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม-    
ร่วมสมัย และศึกษาความหลายหลายทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ใช้การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเป็นวิธีการหลักในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ศิลปิน นักเขียน กลุ่มผู้รับฟัง คือประชาชน
ท่ัวไป เยาวชน นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บข้อมูลจากเอกสารวิธีการ Focus Group Discussion 
เป็นการต้ังประเด็นปัญหาผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้คนท่ัวไปร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนได้ ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ขาดโอกาส
และพ้ืนท่ีในการแสดงออก บทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงจําเป็นต้องได้รับการ
ใส่ใจจากสังคม ดังนี้ 1) เปิดโอกาสและพ้ืนท่ีให้กับเยาวชน 2) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้กําหนดทิศทาง
ของตนเอง 3) มีการรวมกลุ่มความคิดท่ีตรงกัน มีส่วนร่วมการแบ่งปันความคิดเห็นในการเสวนา 4) 
สร้างวัฒนธรรมท่ีมีใจกว้าง เปิดรับกับคนทุกกลุ่ม ข้อเสนอท่ีเป็นรูปธรรมจากการเสวนาในงานวิจัย คือ 
1) ยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย 2) ยุทธศาสตร์ด้านพ้ืนท่ีการแสดงออกและการสื่อสาร เช่น การให้
ความสําคัญกับสื่อ และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและรสนิยมในการเสพศิลปะของสังคมไทย เพ่ือลดช่องว่างหรือเชื่อมโยงระหว่างผู้
เสพกับผู้สร้าง ควรเริ่มต้ังแต่การศึกษาวิชาศิลปะในโรงเรียน มิใช่การให้คุณค่าว่าการสร้างสรรค์งานได้
เหมือนต้นแบบ จึงจะถือว่าเป็นงานศิลปะท่ีดี รวมถึงจัดให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการทัศนศึกษา 
หรือชมงานศิลปะเป็นประจํา  

หทัยรัตน์ พ่ึงประยูรพงศ์ (2553) ศึกษาวิจัย การรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษา
ท่ีมีต่องานศิลปะ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยพัฒนาจากแนวทฤษฎีการพัฒนาทาง
สุนทรียภาพของไมเคิล เจ พาร์สัน จําแนกออกเป็น 5 ข้ัน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 ความชื่นชอบ ข้ันท่ี 2 ความ
งามและเหมือนจริง ข้ันท่ี 3 การแสดงออก ข้ันท่ี 4 แบบอย่างและรูปแบบ ข้ันท่ี 5 ความเป็นตัวของ
ตนเอง แบบทดสอบการรับรู้เชิงสุนทรีย์ ประกอบด้วยภาพถ่ายงานจิตรกรรม 6 ภาพ และชุดคําถาม 
แบบบันทึกการรับรู้เชิงสุนทรีย์ คู่มือการวิเคราะห์เชิงสุนทรีย์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าสูงสุดในการรับรู้
เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่องานศิลปะอยู่ในข้ันท่ี 2 ความงามและเหมือนจริงมากท่ีสุด 
ร้อยละ 58.39 รองลงมา คือข้ันท่ี 3 การแสดงออก ร้อยละ 39.28 และ ข้ันท่ี 4 แบบอย่างและ
รูปแบบ ร้อยละ 2.33 และไม่พบการรับรู้เชิงสุนทรีย์ในข้ันท่ี 5 ความเป็นตัวของตัวเอง 
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นุติยาพร วงษ์เณร (2553) ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
พัฒนาสุนทรียภาพของพาร์สัน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียน
ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการ
สุนทรียภาพของพาร์สัน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา 
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนประถมศึกษา    
ชั้นปีท่ี 5 จํานวน 47 คน โรงเรียนอนุบาลศีรีขันธ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบศีรีขันธ์ เขต 1 ใช้เวลาทดลอง 20 สัปดาห์ ตามรูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง แบบแผน
อนุกรมเวลา เครื่องมือวิจัยได้แก่ 1) แบบวัดความสามารถด้านการรับรู้ทางศิลปะ 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-way 
Repeated Measure ANOVA) ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการรับรู้ทางศิลปะมีระดับ
การพัฒนาการรับรู้ทางศิลปะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ธาริน กลิ่นเกษร (2554) ศึกษา ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่าน
กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีมีต่อสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผล
ของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีมีต่อสุนทรียภาพของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้วิชา
ศิลปศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ท่ีเรียนวิชาถอดรหัสภาพวาด (วิชาบังคับเลือก) ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 26 คน โดยไม่จําแนกเพศ พบว่า 1) ระดับพัฒนาการ
สุนทรียภาพของนักเรียนท่ีมีต่อภาพผลงานศิลปะ หลังเรียนผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สูงกว่า
ก่อนเรียนผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนท่ีมีต่อภาพผลงานศิลปะอยู่ท่ีระดับ 3 การแสดงออก 
(Expressiveness) (= 3.61)  3) พฤติกรรมประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียนในระหว่างการจัด
กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือสนใจต่อเนื้อหา 4) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คือชอบกิจกรรมท่ีจัดในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ และ 5) นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดในทุกๆกิจกรรม และกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเคาะประตูห้องเรียนมีความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด 

กมลวรรณ จันทวร (2555) ศึกษา การบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐในประเทศไทย พบว่า
ผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหอศิลป์ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในด้านการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์น้อยท่ีสุด ผู้มาใช้บริการมี
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ความเห็นว่า การท่ีประชาชนเข้าไม่ถึงวงการศิลปะและไม่เข้าใจศิลปะร่วมสมัย เป็นปัญหาและ      
อุปสรรค์มากท่ีสุด โดยมีข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการบริการจัดการหอศิลป์ของรัฐในอนาคตว่า 
ควรจะมีรูปแบบการบริหารงานอ่ืนท่ีไม่ใช้ราชการ เช่น องค์กรมหาชน เพ่ือความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานกับการให้บริการแก่สาธารณชนเป็นหลัก ท้ังในส่วนของการอํานวย
ความสะดวกและการจัดกิจกรรรมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน  

ศุภลักษณ์ วงศ์หน่อ (2557) ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงท่ีส่งเสริม
สุนทรียภาพสําหรับเด็กอายุ 7-9 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษา
บันเทิงท่ีส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียภาพของเด็กอายุ 7-9 ปี และ 2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงท่ีเหมาะสมกับเด็กอายุ 7-9 ปี กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กอายุ 7-9 ปี 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จํานวน 39 คน โดยไม่จําแนกเพศ ใช้ระยะเวลา
ดําเนินการทดลอง 7 สัปดาห์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยพัฒนาข้ึนจากแนวทางศึกษาบันเทิงของ 
Randy White และทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของ Michael J. Parsons ผลการวิจัยพบว่า        
1) ระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนท่ีมีต่อภาพผลงานศิลปะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผ่าน
กิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยสูงสุดของระดับ
พัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนท่ีมี ต่อภาพผลงานศิลปะอยู่ ท่ี ระดับ 3 การแสดงออก 
(Expressiveness)  3) พฤติกรรมประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม
ศิลปะแนวศึกษาบันเทิงท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ สนใจต่อเนื้อหา 4) แบบสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิง คือนักเรียนพึงพอใจกิจกรรมดินแดน Barbapapa 
และนักเรียนใฝ่ฝันท่ีจะแสดงผลงานศิลปะของตนเองมากท่ีสุด และ 5) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดใน
แต่ละข้ันตอนของแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางศึกษาบันเทิง คือข้ันนําเกิดพฤติกรรมการสังเกต 
พิจารณา และริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้ันกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกิดพฤติกรรมความร่วมมือและ
การทดลอง ข้ันดําเนินงานเกิดพฤติกรรมการทดลองและการทบทวน และข้ันสรุปเกิดพฤติกรรมการ
วิเคราะห์ 

 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 

หวาง และอิซิซากิ (Wang and Ishizaki, 2002) ศึกษาการพัฒนาสุนทรียภาพในบริบท
ข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาเก่ียวกับความซาบซ้ึงศิลปะในประเทศญ่ีปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนกรอบทฤษฎีของพาร์สันเก่ียวกับข้ันตอนการพัฒนาจากประเด็นของมุมมอง 
ท่ีข้ามวัฒนธรรม เพ่ือให้ชัดเจนลักษณะการพัฒนาท่ีแตกต่างในวัฒนธรรมท่ีต่างกัน และชี้แจงความ
แตกต่างเหล่านี้ ในบริบทของศิลปศึกษาในความแตกต่างของวัฒนธรรมการศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูล
จากนักเรียน 884 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่น ไต้หวัน และ
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สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ระหว่างการควบคุมดูแล
นักเรียน ผลของการวิจัยครั้งนี้ ไม่สามารถนําไปสู่การสนับสนุนสมมติฐานของพาร์สันได้ในกรณีศึกษา
ในประเทศญ่ีปุ่นเนื่องจาก การพัฒนาเปลี่ยนจากข้ันท่ี 2 ไปสู่ข้ันท่ี 3 พิสูจน์ว่าเป็นจริงเท่านั้น ทําไม
การพัฒนาจากข้ันท่ี 2 ไปสู่ข้ันท่ี 3 จึงได้รับการรับรองดูเหมือนสิ่งเหล่านี้ จะนําไปสู่จุดเน้นในการ
จัดการเรียนการสอนศิลปีศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวกับความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

คูฟแมน ไรอัน และคณะ  (Kaufman Ryan and Group, 2004) ศึกษา ผลของ
โปรแกรมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะภายใต้แนวความคิดของเด็ก โดยทดลองกับเด็กจํานวน 176 คน 
ผ่านกิจกรรมศิลปะของพิพิธภัณฑ์เดลี ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัฐฟลอริด้า พบว่ากิจกรรมศิลปะมี
ผลการรักษาในเชิงบวกต่อเด็ก รวมท้ังการปรับแนวความคิดของเด็ก ผลการศึกษาพบอย่างมีนัยสําคัญ
ว่าความคิดในเชิงบวกเพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลองท่ีมีอิทธิพลขนาดเล็กถึงปานกลางขนาด การศึกษา
ครั้งนี้มีหลักฐานเบื้องต้นว่าโปรแกรมศิลปะสามารถเป็นประโยชน์สําหรับแนวคิดของเด็ก และดึง
ผลกระทบต่อการศึกษาศิลปะและการเขียนโปรแกรมศิลปะบําบัด สําหรับความต้องการท่ีหลากหลาย 

เบน แฮม (Ben-Haim, 2006) ศึกษาการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จากการรวบรวม
ข้อมูลการสรุปผล ในงานวิจัยจากนักพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Museum Educator) เก่ียวกับการสร้างการ
เรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมในห้องแสดงงานศิลปะ J. Paul Getty Museum ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ห้อง
แสดงผลงานศิลปะจะเป็นจุดเป้าหมายของการเรียนด้วยวิธีการสํารวจ ค้นหา ซ่ึงเก่ียวกับการเรียนถึง
การสํารวจทางความคิดท่ีไม่ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการมอง การสัมผัส 
การเคลื่อนไหว และตีความหมายจากสิ่งท่ีได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้วิธีการวางแผนและใช้เครื่องมือ เพ่ือ
มุ่งสู่เป้าหมาย 

นาม อี (Nam E. , 2009) ศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและ
โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบค้นผลลัพธ์ และกลวิธีสําหรับการสร้างความร่วมมือ ผลการวิจัย
พบว่าการศึกษาพิพิธภัณฑ์จะต้องตระหนักถึงความต้องการของครูศิลปะ และครูศิลปะจะต้อง
ตระหนักถึงทรัพยากรของพิพิธภัณฑ์ หนึ่งในวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะส่งเสริมให้ครูศิลปะใช้พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เป็นทรัพยากรทางการศึกษา โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ความร่วมมือและการสื่อสารนี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการ
สร้างความร่วมมือท่ีประสบความสําเร็จระหว่างพิพิธภัณฑ์และโรงเรียน ดังนั้นการสื่อสารท่ีชัดเจนและ
เปิดกว้างจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโรงเรียน  
ผลของการศึกษานี้จะช่วยนําความร่วมมือให้มีมากข้ึนระหว่างสองสถาบันการศึกษาท่ีมีความแตกต่าง
กัน ส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี และนักเรียนสามารถพัฒนาความ
เข้าใจของพวกเขาต่อการชื่นชมงานศิลปะได้ 
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มัลลิแกน และคริสติน ซูซาน (Mulligan, Christine Susan, 2010) ศึกษา ความ
คลุมเครือของการรับรู้ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะเสมือน การเรียนรู้ทางเลือกและการศึกษาศิลปะเด็ก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและตรวจสอบปฏิสัมพันธ์และทัศนคติของเด็กท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะออนไลน์
ของพิพิธภัณฑ์ โดยวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะออนไลน์ พบว่าระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
ออนไลด์ มีปัจจัยของการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) การให้ความสนใจ 2) การใช้ประสบการณ์ 3) การ
เรียนรู้ผ่านบุคคล โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความรู้เป็นพิเศษ 4) สภาพแวดล้อม 5) เทคโนโลยี และ 6) การ
มองเห็นความงาม  แนวทางการสร้างความสัมพันธ์อย่างชัดแจ้งระหว่างการปฏิสัมพันธ์ของเด็กท่ีมีต่อ
กิจกรรมศิลปะออนไลน์ข้ึนอยู่กับความต้องการ และค่านิยมของเด็กแต่ละคน ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจในมุมมองของเด็ก ซ่ึงระบุอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ ค่อนข้างคลุมเครือ
กับการรับรู้ และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมกับการทํากิจกรรมศิลปะด้วยประสบการณ์ตรง
มากกว่า 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวในเบื้องต้นท้ังจากภายในประเทศ และต่างประเทศทําให้เห็นถึง  
ความจําเป็นต่อการพัฒนากิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อีกท้ังยังมีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีพัฒนาการทาง
สุนทรียะภาพของพาร์สัน สามารถนํามาวิเคราะห์ระดับของประสบการณ์สุนทรียะของนักเรียน
ประถมศึกษาได้จริง รวมท้ังผลการวิจัยหลายชิ้นยังสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมศิลปะ ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาต่อไป 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย ทําให้เห็นถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ท่ีต้องคํานึงถึง
การจัดการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 3 ด้านคือ 1) ด้านพุทธิพิสัย ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 2) ด้านจิตพิสัย การรับรู้ทางความรู้สึกท่ีนําไปสู่การประเมินค่า และ 3) ด้านทักษะ
พิสัย ความสามารถและความชํานาญในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภายใต้การบูรณาการกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนประถมศึกษามีทักษะด้าน
ศิลปะพ้ืนฐาน ให้นักเรียนประถมศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจิตนาการ และใช้
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่นชม และนํามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ท้องถ่ินและสากล 

ประสบการณ์สุนทรียะ คือการรับรู้ท่ีสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก ท่ีได้รับจาก
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับความงาม เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีได้จากการสัมผัส หรือปะทะกับวัตถุทาง
สุนทรียะ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซ่ึงประสบการณ์
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สุนทรียะ เป็นสิ่งสําคัญท่ีนักเรียนประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนา อีกท้ังยังเป็นต้นทางในการเรียนรู้
ท่ีจะนําไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้กระบวนการสร้างกิจกรรมศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เกิดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสุนทรียะและ
พัฒนาด้านศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ทฤษฎีการรับรู้ ท่ีหมายถึง การ
ตระหนักรู้และควบคุมกระบวนการรู้คิดของบุคคล ซ่ึงบลูม (Bloom, 1961) ได้จําแนกการรู้คิด
ออกเป็น 5 ข้ัน คือ ข้ันความรู้ ข้ันเข้าใจ ข้ันวิเคราะห์ ข้ันสังเคราะห์ และข้ันประเมิน ถือเป็นต้นทาง
ในการเรียนรู้เรื่องสุนทรียะ เพราะเป็นการระเมินความงานจากข้อมูลเชิงประสบการณ์ผ่านการรู้คิดท้ัง 
5 ข้ัน โดยปัจจัยท่ีจะส่งต่อการพัฒนาด้านสุนทรียะ คือพัฒนาการด้านศิลปะ 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านศิลปะ กล่าวถึงพัฒนาการของบุคคลท่ีมีการเรียนรู้ และทักษะด้าน
ศิลปะ ซ่ึงแนวคิดของโลเวนเฟลต์ และบริตแทน ได้ระบุถึงระดับพัฒนาการด้านศิลปะคือ 1) ข้ันขีด
เขียน (อายุ 2-4 ปี) ใช้เส้น และรูปร่างโดยบังเอิญ 2) ข้ันก่อนสัญลักษณ์ (อายุ 4-7 ปี) ใช้รูปแบบ
เรขาคณิตในการสื่อความหมาย 3) ข้ันสัญลักษณ์ (อายุ 7-9 ปี) ใช้สัญลักษณ์อย่างหลากหลายในการ
นําเสนอแนวคิด 4) ข้ันเกาะกลุ่ม (อายุ 9-12 ปี) ใช้การตกแต่งรายละเอียดมากข้ึน มีความตระหนักถึง 
การวาดภาพเหมือนจริง 5) ข้ันก่อนวัยรุ่น (อายุ 12-14 ปี) ใช้การแรเงา และสัดส่วนตามมุมมองท่ี
ปรากฏ และ 6) ข้ันวัยรุ่น (อายุ 14 ปีข้ึนไป) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะและ
จิตวิทยาศิลปะ ท่ีกล่าวถึงกระบวนการเชิงจิตวิทยา ว่าด้วยเรื่อง วัตถุสุนทรียะ การเห็นท่ีนําไปสู่การ
รับรู้ผ่านองค์ประกอบทางศิลปะ คือ จุด เส้น น้ําหนัก สี พ้ืนผิว รูปร่าง รูปทรง และพ้ืนท่ีว่าง ซ่ึง
ท้ายท่ีสุดจกลายเป็นความสามารถในการมองเห็นงานศิลปะ แล้วเกิดการตอบรับโดยการเชื่อมโยง
ประสบการณ์ และความคิดเห็นส่วนตัว อันจะนําไปสู่การประเมินค่าทางสุนทรียะศาสตร์ต่อไป 

ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน เกิดจากการศึกษาวิจัยการทํางานศิลปะของเด็ก 
และเสนอแนะการเรียนรู้ศิลปะท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องส่งเสริมท้าทายให้เด็กคิด มองดูงานศิลปะท่ีมี
ความหลากหลาย และให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีดึงความคิดออกมา จากงานวิจัยของพาร์สัน ได้
กล่าวว่า การมองเห็นและการเข้าใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับท่ีสูงข้ึนต้องมีระดับการพัฒนา
สุนทรียภาพ 5 ระดับ คือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและเหมือนจริง (Beauty and 
Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form)       
5) ความเป็นตัวตน (Autonomy) 

การจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นความสําคัญท่ีจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาระบบการจัดการ หลักคิด และรูปแบบในการจัดการ ดังนี้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คิดสถานท่ีรวบรวม
และจัดแสดงผลงานศิลปะ รวมท้ังเป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับบุคคลท่ัวไป ท้ังในทาง
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ตรงและทางอ้อม โดยกําหนดแผนงานให้มีการจัดกิจกรรมศิลปะ ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ตรงต่อความ
สนใจของผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน  

เดนิส แอว สโตน ได้เสนอแนะ รูปแบบการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ อย่างน้อย
ท่ีสุดต้องสามารถสร้างการเผชิญหน้าในความอยากรู้อยากเห็นของเด็กและเยาวชน เก่ียวกับความคิด
และความสามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อบทบาทและความสําคัญของการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ เด็กและเยาวชนจะมีความคิดและการตัดสินใจเก่ียวกับงานศิลปะ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี หรือ
เป็นจุดเชื่อมโยงท่ีช่วยสร้างกระบวนการคิดอันเนื่องกับธรรมเนียมและความเข้าใจ พิพิธภัณฑ์ศิลปะจึง
ควรจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกาเรียนรู้ด้านศิลปะ โดยสามารถจําแนกการบริหารออกเป็น 3 
ส่วน  

1. การจัดกิจกรรมการเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นกระบวนท่ีง่ายท่ีสุดในการเรียนรู้ แต่
เป็นกิจกรรมสําคัญท่ีจะช่วยสร้างการเรียนรู้ท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน ซ่ึงสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ
การเท่ียวชมได้อย่างหลากหลาย เช่น การนําชมประกอบการเล่นเกม สร้างคู่มือสําหรับการเท่ียวชม
พิพิธภัณฑ์ การสร้างบทเรียนพิพิธภัณฑ์ หรือการสร้างชุดคู่มือสําหรับครู เป็นต้น 

2. การจัดการศึกษาเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์สู่ห้องเรียน เสนอแนะให้บูรณาการการเรียนรู้    
โดยหลักสูตรศิลปะแบบ DBAE เป็นหลักสูตรการจัดการสอนศิลปะใน 4 แกนความรู้ สุนทรียศาสตร์ 
ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์ ซ่ึงสามารถนํามาใช้สําหรับการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
ระหว่างห้องเรียนกับพิพิธภัณฑ์ได้ดี 

3. การจัดกิจกรรมร่วมกับนักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ คือการสร้างรูปแบบ และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายร่วมกับผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา ซ่ึงพิพิธภัณฑ์จะต้องให้
ความสําคัญกับบุคลากรด้านการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านนั้นๆ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ หลากหลาย และเป็นท่ีสนใจของผู้ชม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมด จะทําให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดระบบ 
และกระบวนการ ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะให้สอดคล้องกับบริบทและหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
แนวทางการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเป็นการบูรณาการท่ีสามารถนําไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะได้ ซ่ึงแนวทางการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยขยายการรับรู้ทางสุนทรียะและ
ความรู้ความเข้าใจในศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา การเห็นคุณค่าในศิลปะจากจากประสบการณ์ 
และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จะช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์สุนทรียะ
ให้กับนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพ นําไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ    
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ตลอดจนผลของ
การใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ วิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การดําเนินงานวิจัย 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความและท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง กับการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ 
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ความหมายของการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาเกิดประสบการณ์สุนทรียะ 

2. ข้อมูลด้านแนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา โดยทําการศึกษาทฤษฎีการรู้คิด ทฤษฎี
พัฒนาการทางศิลปะ ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ จิตวิทยาศิลปะ และทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของ
พาร์สัน 5 ระดับ คือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและความจริง (Beauty and 
Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form)       
5) ความเป็นตัวตน (Autonomy)  

3. ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ความหมายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ วิวัฒนาการของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ในประเทศไทย การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และการจัดกิจกรรม
ศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1.ประชากร  
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน  

 

การดําเนินงานวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาแนวทางในการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
1. ศึกษาตํารา เอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการกิจกรรมศิลปะ       

ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นประเด็น และข้อคําถามในการเก็บข้อมูล  

2. ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ์จัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และหน่วยงานต่างๆ ท่ี
จัดกิจกรรมศิลปะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา และสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม
ศิลปะ รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา ศิลปิน และครูสอนศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษา เพ่ือให้ได้
แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา และแนวทางในการสร้างแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ 

3. สร้างเครื่องมือวิจัย  
 3.1 แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์

สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 3.2 แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีใช้แนวทางในการจัด

กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
4. ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย โดยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับ

จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และนํามาปรับปรุงแก้ไข 
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5. นําเครื่องมือวิจัย ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) คือ นักเรียนประถมศึกษา 
และบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การทดลอง 
1. นําแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์

สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มาวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมกับฝ่ายการศึกษา และ
ฝ่ายนิทรรศการ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

2. ทดลองจัดกิจกรรมศิลปะในพ้ืนท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 30 คน โดยไม่จําแนกเพศ  

3. สังเกตพฤติกรรม ท่ีเป็นตัวบ่งชี้ประสบการณ์สุนทรียะ และเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ จากนักเรียนประถมศึกษา โดยการสะท้อนความคิดเห็น
ด้วยการพูดคุย และเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ของผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยใช้แบบสอบถาม 

 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 
1. นําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ และจําแนกออกเป็นระดับของ

พัฒนาการด้านสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา ว่าเกิดข้ึนในระดับใด และระดับในมากท่ีสุด 
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ และความพึงพอใจในการใช้แนวทางใน
การจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของบุคลกรท่ีเก่ียวข้อง 

2. อภิปรายผลของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
3. สรุปผลงานการวิจัย 
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แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินงาน ผลท่ีได้รับ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นพัฒนาแนวทางใน
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 
1. แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เ พ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับเด็ก
ประถมศึกษาตอนปลาย 
2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ 
3.แบบสอบถามความ พึ งพอใจ
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะฯ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจจาก
การใช้แนวทางการจัดกิจกรรม 
ศิลปะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การทดลอง 

 
 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผล / 
สรุปผล 

 
 

 
 

1. ศึกษาเอกสารตํารา และ 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง โดยใช้ 
แบบวิเคราะห์สาระ เป็นเคร่ืองมือ 

ประเด็นและคําถามท่ีจะใช้ใน
การศึกษาสภาพการจัด
กิจกรรมศิลปะ 

2. สัมภาษณ์บุคลากรของพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ ผู้เช่ียวชาญ และครูสอนศิลปะ 
(Focus group discussion) โดยใช้ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์     
แบบสังเกต และแบบวิเคราะห์สาระ 
เป็นเคร่ืองมือ 

 
- แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะฯ 
 - แนวทางการสร้างแบบวัด
ประสบการณ์สุนทรียะ 

3. สร้างเคร่ืองมือ 
3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะฯ 
3.2  แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ   
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะฯ 
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจจาก
การใช้แนวทางการจัดกจิกรรมศิลปะฯ 

1 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะฯ 
2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ   
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะฯ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
จากการใช้แนวทางการจัดกจิกรรม
ศิลปะฯ 
 

4. หาค่า IOC 

5. ทดลองกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง 
5.1 เด็กประถมศึกษา  
5.2 บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

1. ข้อมูลประสบการณ์สนุทรียะ 
2. ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะฯ 
3. ข้อมูลความพึงพอใจจากการใช ้
แนวทางการจดักจิกรรมศิลปะฯ 

วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจยั 

แก้ไข 
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เครื่องมือในการดําเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการวิจัยข้ึน โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง คือ 

กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ประสบการณ์สุนทรียะ แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา การจัด
กิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา และการจัดการพิพิธภัณฑ์ พัฒนามาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยท่ีประกอบด้วย 4 ประเภท คือ 

 

1. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  

เป็นการรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกรอบแนวคิด
งานวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมศิลปะให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะภายใต้ทฤษฎีพัฒนาการ
สุนทรียภาพของพาร์สัน 5 ระดับคือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและความจริง 
(Beauty and Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style and 
Form) 5) ความเป็นตัวตน (Autonomy)  

 

2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ  
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ตามทฤษฎี

พัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน 5 ระดับคือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและความ
จริง (Beauty and Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style 
and Form) 5) ความเป็นตัวตน (Autonomy) ใช้วัดผลของประสบการณ์สุนทรียะท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนประถมศึกษา โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทํากิจกรรม 

ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ
และแบบเติมคํา 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับการวัดผลของประสบการณ์สุนทรียะ ตามทฤษฎี
พัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน 5 ระดับคือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและความ
จริง (Beauty and Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style 
and Form) 5) ความเป็นตัวตน (Autonomy)  

 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
เป็นการสอบถามความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ตาม

ทางแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา  
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ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ
และแบบเติมคํา 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจจากเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นแบบประเมินผล แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
เป็นการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  
ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ

และแบบเติมคํา 
ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจจากใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นแบบวัดและ
ประเมินผล แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นคาถามปลายเปิด 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เกิดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาและตัวอย่าง
งานวิจัยต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา ซ่ึงก่อนนําเครื่องมือไปใช้ทดลอง ผู้วิจัยได้สร้างและทําการตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 1.2 คัดเลือกแนวคิดเป็นประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
ศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดย
ศึกษาจากงานวิจัยและกรณีศึกษาต่างๆ  

 1.3 สร้างตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนําไปใช้ โดยใช้ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ 5 สาขา จํานวน 5 ท่าน ดังนี้ 
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   1.3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านศิลปศึกษา เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้าน
ศิลปศึกษามีประสบการณ์ด้านศิลปศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปีจํานวน 1 ท่าน 

  1.3.2 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ (ศิลปิน) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ มีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  1.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
มีประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  1.3.4 ภัณฑารักษ์เป็นผู้ ท่ี มีประสบการณ์การทํางานภัณฑารักษ์            
ในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นภัณฑารักษ์อิสระ มีประสบการณ์ในการทํางานด้านภัณฑารักษ์ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
จํานวน 1 ท่าน 

  1.3.5 ผู้ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้ ท่ีประสบการณ์          
ด้านจิตวิทยาการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

 

พิจารณาตรวจสอบ ค่าความเท่ียงเชิงเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 คะแนน   1  หมายถึง  แน่ใจว่าเหมาะสม สอดคล้อง 
 คะแนน   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 คะแนน  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าไม่เหมาะสมสอดคล้อง 
 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีดังนี้ 
 คะแนน IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 หมายถึง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 คะแนน IOC ตํ่ากว่า 0.50 หมายถึง ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 1.4 นําเครื่องมือการวิจัยมาปรับปรุง และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากการตรวจสอบค่าความเท่ียงเชิงเนื้อหาของ

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ด้าน ซ่ึงสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ    
    ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านเนื้อหาท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะ 

1. เนื้อหาท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรม
ศิลปะ มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 0 1 1 1 0.75 เหมาะสม 

2. เนื้อหาท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรม
ศิลปะมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรทางการ
ศึกษาในระดับการประถมศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

3. เนื้อหาท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรม
ศิลปะ สามารถส่ง เสริมให้ เ กิดความคิด
สร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 0.7 1 1 1 0.9 เหมาะสม 

ด้านรูปแบบท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะ 

4. รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ 
ท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะ มีความ
เหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 0 1 1 0.75 เหมาะสม 

5.รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ 
ท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะ ทําให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือ มีความเหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 1 0.7 1 1 0.9 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ  
     ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

7. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะท่ี
ระบุไว้ในคู่มือ มีความเหมาะสมต่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 0 1 1 0.75 เหมาะสม 

8. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ ท่ี
ระบุไว้ในคู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ 
ต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

9. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะท่ี
ระบุไว้ในคู่มือ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 เกิดประสบการณ์
สุนทรียะได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

10. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ และ  หอศิลป์ต่างๆได้ 

1 0 1 1 1 0.75 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 0.7 0.7 1 1 0.9 เหมาะสม 

ด้านส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

11. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมต่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

12. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 เกิดประสบการณ์
สุนทรียะได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ  
    ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

13. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมศิลปะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ 

14. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามาร
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 เกิดประสบการณ์สุนทรียะ หรือการรับรู้
ความงามได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

15. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามาร
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 เกิดความชื่นชอบในงานศิลปะ 
(Favoritism) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

16. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามาร
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 เกิดเกิดการเรียนรู้เรื่องความงามและ
ความจริง  (Beauty and Realism) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

17. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามาร
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 สามารถแสดงออกถึงความคิดและ
อารมณ์ความรู้สึกได้ (Expressiveness)  

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

18. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามาร
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 เกิดแบบอย่างและรูปแบบ (Style and 
Form) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ  
    ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

19. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะส่งเสริม 
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 
สามารถสร้างความเป็นตัวของตนเองได้ 
(Autonomy) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

20. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา เป็นตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีตั้งเป้าไว้ 

1 1 1 0 1 0.75 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 1 1 0.9 1 0.9 เหมาะสม 

รวมค่าเฉล่ีย 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 เหมาะสม 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผลการตรวจสอบแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ แนวทางด้านต่างท่ีระบุไว้ในกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีค่าความเท่ียงเชิงเนื้อหา 
ดังนี้ ด้านเนื้อหา 0.9 ด้านรูปแบบ 0.9 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม 0.9 ด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ 
1.0 และด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ 0.9 ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะการปรับปรุงแนวทาง 
การจัดกิจกรรมศิลปะ คือให้ใช้เนื้อหากิจกรรมท่ีบูรณาการได้กับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรศิลปศึกษา รูปแบบกิจกรรมควรเน้นให้นักเรียนประถมศึกษาเรียนรู้ผ่านการเล่น 
กระบวนการจัดกิจกรรมจึงเป็นไปในแนวทางท่ีนักเรียนประถมศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง
ส่วนบุคคล ปรับปรุงให้สื่อ วัสดุและอุปกรณ์น่าสนใจ ดึงดูด เข้ากับพัฒนาการทางศิลปะ และร่วมสมัย 
ให้นักเรียนประถมศึกษาได้รับประสบการณ์ทางสุนทรียะจากการดู ฟัง ทําและพูด 
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2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ 
 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลประสบการณ์

สุนทรียะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 2.2 คัดเลือกแนวคิด และประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลประสบการณ์สุนทรียะ โดยศึกษาจากงานวิจัยและกรณีศึกษาต่าง ๆ 

2.3 สร้างตัวอย่างแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ โดยใช้ทฤษฎีพัฒนาการ
สุนทรียภาพของพาร์สัน 5 ระดับคือ 1) ความชื่นชอบ (Favoritism) 2) ความงามและความจริง 
(Beauty and Realism) 3) การแสดงออก (Expressiveness) 4) แบบอย่างและรูปแบบ (Style and 
Form) 5) ความเป็นตัวตน (Autonomy) เป็นกรอบในการสร้าง และนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ก่อนนําไปใช้ โดยใช้ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ 5 สาขา จํานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

  2.3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านศิลปศึกษา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปศึกษามีประสบการณ์ด้านศิลปศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  2.3.2 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ (ศิลปิน) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ มีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  2.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
มีประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  2.3.4 ภัณฑารักษ์เป็นผู้ ท่ี มีประสบการณ์การทํางานภัณฑารักษ์            
ในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นภัณฑารักษ์อิสระ มีประสบการณ์ในการทํางานด้านภัณฑารักษ์ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
จํานวน 1 ท่าน 

  2.3.5 ผู้ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้ ท่ีประสบการณ์          
ด้านจิตวิทยาการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

2.4 นําเครื่องมือการวิจัยมาปรับปรุง และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สามารถวัด
ประสบการณ์ หรือการรับรู้ความงามได้
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4-6 ได้ 

1 0 1 1 1 0.8 เหมาะสม 

2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สามารถ
วัดผลความชื่นชอบในงานศิลปะ 
(Favoritism)ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

3. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สามารถ
วัดผลการเรียนรู้เรื่องความงามและความจริง 
(Beauty and Realism) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6  

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

4. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สามารถ
วัดผลการแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์
ความรู้สึกได้ (Expressiveness) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ได้ 

1 0 1 1 1 0.8 เหมาะสม 

5. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สามารถ
วัดผล การเรียนรู้แบบอย่างและรูปแบบ 
(Style and Form) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

6. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สามารถ
วัดผลการสร้างความเป็นตัวของตนเอง 
(Autonomy) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ภาพผลงานศิลปะท่ีนํามาใช้เป็นโจทย์ในการวัดประสบการณ์สุนทรียะ มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 

 
ช่ือศิลปิน : พอล เซซาน 
ช่ือผลงาน :  “Rideau Cruchon et Compotier” 
เทคนิค :   สีน้ํามันบนผ้าใบ 
ปี พ.ศ. ท่ีสร้าง:  2427 (ค.ศ. 1884) 

0 1 1 1 0 0.6 เหมาะสม 

 
ช่ือศิลปิน : วินเซ็นท์ แวนโกะ๊   
ช่ือผลงาน :  “The Starry Night” 
เทคนิค:   สีน้ํามันบนผ้าใบ 
ปี พ.ศ. ท่ีสร้าง:  2432 (ค.ศ. 1889) 

1 1 0 1 1 0.8 เหมาะสม 

 
ช่ือศิลปิน : ปาโปล์ ปกีัสโซ  
ช่ือผลงาน :  “Still Life with Mandolin and Guitar” 
เทคนิค :   สีน้ํามันบนผ้าใบ 
ปี พ.ศ. ท่ีสร้าง:  2455 (ค.ศ. 1912) 

0 1 1 1 0 0.6 เหมาะสม 
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 ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ความเหมาะสมของข้อคําท่ีใช้ในการวัดประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 

1. น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้ 1 1 1 1 1 1.0  
2. น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้ 1 1 1 1 1 1.0  

3. ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร 1 1 1 1 1 1.0  

4. สมมุติถ้าน้องๆ เป็นศิลปินผู้วาดภาพนี้ 
ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้ 

1 1 1 1 1 1.0  

5. ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะ
อะไร 

1 0 1 1 1 0.8  

6. น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร 1 1 1 1 1 1.0  
7. ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนนี้ได้ อยาก
เปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1.0  

ค่าเฉล่ีย 1 0.8 1 1 1 0.9 เหมาะสม 
 
จากตางรางท่ี 3 พบว่าผลการตรวจสอบแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียน

ประถมศึกษา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.9 และภาพผลงาน
ศิลปะท่ีนํามาใช้เป็นโจทย์สําหรับการวัดผลประสบการณ์สุนทรียะ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 0.6 และ
ข้อคําถามสําหรับการวัดผลประสบการณ์สุนทรียะ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 0.9 และผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ปรับภาพท่ีให้เป็นโจทย์สําหรับการวัดผล เป็นผลงานศิลปะของศิลปินไทย ให้สอดคล้อง
กับบริบทสังคมไทย หรือเป็นผลงานศิลปะท่ีจัดแสดงอยู่ระหว่างการทํากิจกรรม รวมท้ังเสนอแนะให้
จัดเรียงคําถามใหม่ ให้สอดคล้องการทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะ 

 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัดผลความพึงพอใจจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
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 3.2 คัดเลือกแนวคิด และประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาจากงานวิจัยและกรณีศึกษาต่างๆ  

 3.3 สร้างตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบก่อนนําไปใช้ โดยใช้ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ 5 สาขา จํานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

  3.3.1 ผู้ เชี่ยวชาญด้านด้านศิลปศึกษา เป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญ            
ด้านศิลปศึกษา มีประสบการณ์ด้านศิลปศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปีจํานวน 1 ท่าน 

  3.3.2 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ (ศิลปิน) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน       
การสร้างสรรค์งานศิลปะ มีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

   3.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
มีประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  3.3.4 ภัณฑารักษ์เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การทํางานภัณฑารักษ์             
ในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นภัณฑารักษ์อิสระ มีประสบการณ์ในการทํางานด้านภัณฑารักษ์ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
จํานวน 1 ท่าน 

  3.3.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้ท่ีประสบการณ์ด้าน
จิตวิทยาการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

3.4 นําเครื่องมือการวิจัยมาปรับปรุง และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะใน      
    พิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 

 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. น้องๆ ชอบกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ 

0 1 1 1 1 0.8 เหมาะสม 

2. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑศิ์ลปะทาํให้
น้องๆรู้จักศิลปิน และศิลปะมากข้ึน 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

3. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑศิ์ลปะทาํให้
น้องๆ ได้รับประสบการณ์ทางศิลปะทีด่ ี

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะใน      
    พิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ (ต่อ) 

 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
4. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑศิ์ลปะช่วยให้
น้องๆเข้าใจเนื้อหาศิลปะ ในห้องเรียนมากข้ึน 

1 1 1 0 1 0.8 เหมาะสม 

5. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑศิ์ลปะทาํให้
น้องๆเห็นว่าศิลปะมีความสวยงาม 

1 -1 0 1 1 0.4 ไม่เหมาะสม 

6. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑศิ์ลปะทาํให้
น้องๆเห็นว่าศิลปะมีคุณค่า 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

7. กิจกรรมรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทําให้
น้องๆ รู้จักความงามและความจริงได ้  

1 1 0 1 1 0.8 เหมาะสม 

8. กิจกรรมรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทําให้
น้องๆ สามารถแสดงอามรณ์ ความรู้สึกได ้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

9. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑศิ์ลปะทาํให้
น้องๆ สามารถนํางานศิลปะไปเป็นตัวอย่างใน
การทํางานศิลปะได ้

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

10. กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทําให้
น้องๆ อยากกลับเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
อีก 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

11. รูปแบบของแบบสอบถามมคีวามเหมาะสม
กับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 

1 0 1 1 1 0.8 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 0.9 0.7 0.8 0.9 1 0.9 เหมาะสม 
 

ผลการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์   
ศิลปะฯ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 0.9 ซ่ึงหาก
พิจารณาโดยละเอียดจะเห็นว่า คําถามข้อท่ี 5 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทําให้น้องๆเห็นว่าศิลปะ

มีความสวยงาม ไม่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับรูแบบของแบบสอบถามให้เหมาะสมกับช่วง
วัยของนักเรียนประถมศึกษา ปรับภาษาให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ รวมท้ังปรับวิธีการประเมินผล
ความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะแต่ละกิจกรรม โดยการเรียนลงลําดับความชื่นชอบ 
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4.  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัดผลความพึงพอใจจากการใช้แนว

ทางการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 4.2 คัดเลือกแนวคิด และประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

ความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาจากงานวิจัยและกรณีศึกษาต่างๆ  

 4.3 สร้างตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จากนั้นนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนําไปใช้ โดยใช้ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ 5 สาขา จํานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

  4.3.1 ผู้ เชี่ยวชาญด้านด้านศิลปศึกษา เป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญ            
ด้านศิลปศึกษา มีประสบการณ์ด้านศิลปศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปีจํานวน 1 ท่าน 

  4.3.2 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ (ศิลปิน) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน       
การสร้างสรรค์งานศิลปะ มีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

   4.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์            
มีประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

  4.3.4 ภัณฑารักษ์เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การทํางานภัณฑารักษ์             
ในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นภัณฑารักษ์อิสระ มีประสบการณ์ในการทํางานด้านภัณฑารักษ์ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
จํานวน 1 ท่าน 

  4.3.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้ท่ีประสบการณ์ด้าน
จิตวิทยาการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 1 ท่าน 

4.4 นําเครื่องมือการวิจัยมาปรับปรุง และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
    ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 

 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

1. เนื้อหาท่ีใช้จัดกิจกรรมศิลปะมีความ
เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
    ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ  (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

2. เนื้อหาท่ีในการจัดกิจกรรม เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรทางการศึกษาในระดับการ
ประถมศึกษาข้ึนพ้ืนฐานได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

3. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
ด้านรูปแบบท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

4. รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ 
มีความเหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 -1 1 1 1 0.6 เหมาะสม 

5. แนวทางการจัดจัดกิจกรรมศิลปะ ทําให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

6. ความถ่ีในการจัดกิจกรรมศิลปะ สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 -1 1 0.6 เหมาะสม 

7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีท่ี 4-6 

1 -1 1 1 1 0.6 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 0 1 0.5 1 0.7 เหมาะสม 

ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

8. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ มี
ความเหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

9. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ต่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
    ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

10. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้น
ปีท่ี 4-6 เกิดประสบการณ์สุนทรียะได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

11. กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ และ  หอศิลป์ต่างๆได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ด้านส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

12. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมศิลปะ มีความเหมาะสมต่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

1 0 1 1 1 0.8 เหมาะสม 

13. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 เกิดประสบการณ์
สุนทรียะได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

14. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมศิลปะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 0.6 1 1 1 0.9 เหมาะสม 

ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ 

15. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถ
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เกิด
ประสบการณ์สุนทรียะ หรือรับรู้ความงามได้ 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

16. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถ
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เกิด
ความชื่นชอบในงานศิลปะ (Favoritism) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 



   102 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
    ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

17. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถ
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 เกิดเกิดการเรียนรู้เรื่องความงามและ
ความจริง  (Beauty and Realism) 

1 1 1 1 1 1.o เหมาะสม 

18. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถ
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 สามารถแสดงออกถึงความคิดและ
อารมณ์ความรู้สึกได้ (Expressiveness) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

19. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามาร
สร้างให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 
4-6 เกิดแบบอย่างและรูปแบบ (Style and 
Form) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

20. แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะส่งเสริม 
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 
สามารถสร้างความเป็นตัวของตนเองได้ 
(Autonomy) 

1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 1 1 1 1 1 1.0 เหมาะสม 

รวมค่าเฉล่ีย 1 0.7 1 0.9 1 0.9 เหมาะสม 
 
ผลการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์ ค่าเฉลี่ย 0.9 ด้าน
เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 1 ด้านรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 0.7 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 1 ด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าเฉลี่ย 0.9 ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ค่าเฉลี่ย 1 ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับภาษาในข้อ
คําถามให้ชัดเจน และง่านต่อการทําความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การทดลองเครื่องมือวิจัยก่อนการนําไปใช้ทดลองจริง 
  

 ผู้วิจัยทําการทําลองเครื่องมือวิจัย ก่อนการนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จํานวน 5 คน โดยทําการทดลองกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ในนิทรรศการศิลปะ ศิลปกรรมช้างเผือก 
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 

 
 

ภาพที่ 1 เร่ิมกิจกรรม โดยการพานักเรียนประถมศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการโดยรอบ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ทดลองการทาํกิจกรรม เส้นแสนสวย 
 

 ผลการทดลองพบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา สามารถสร้างประสบการณ์สุนทรียะได้ เห็นได้
จากนักเรียนประถมศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 5 คน มีระดับพัฒนาการทางสุนทรียะ ระดับ 2 ความงาม
และความจริง (Beauty and Realism) มีระดับความพอใจในระดับดี และผลการประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ อยู่ในระดับดี 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และหน่วยงานท่ีจัด
กิจกรรมศิลปะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แห่ง สัมภาษณ์ผู้มีท่ี
ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จํานวน 6 คน ดังนี้ 1) พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ 2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 3) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน         
4) หอศิลป์จามจุรี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5) พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร) 
และ 6) มิวเซียมสยาม 

2. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้านท่ีกําหนดไว้จํานวน 12 คน โดยการสัมภาษณ์
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 5 
ด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบกิจกรรม ด้านกระบวนการ ด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ และด้านการ
สร้างประสบการณ์สุนทรียะ ซ่ึงกําหนดผู้เชี่ยวชาญสําหรับารสัมภาษณ์ดังนี้ 

 2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา มีประสบการณ์ด้านศิลปศึกษาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
จํานวน 3 คน 

 2.2 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ (ศิลปิน) มีประสบการณ์ด้านศิลปะ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 
จํานวน 3 คน 

 2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์และภัณฑารักษ์ มีประสบการณ์เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ไม่
ตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 3 คน 

 2.4 ครูผู้สอนศิลปะ ในระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์การทํางานด้านการ
จัดการเรียนการสอนศิลปะ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 3 คน 

3. นําแบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ จํานวน 30 คน 

4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ จํานวน 30 คน 

5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลง
พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จํานวน 
25 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ฝ่ายการศึกษา 2) ฝ่ายนิทรรศการ 3) ภัณฑารักษ์ และ 4) ครูสอน
ศิลปะในระดับประถมศึกษา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
หอศิลป์มาวิเคราะห์ด้านเนื้อหาโดยคํานวณเป็นร้อยละ และสรุปสาระสําคัญของแต่ละด้านบรรยาย
เป็นแบบความเรียงประกอบตาราง แจงรายละเอียดออกมาทีละเนื้อหา ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ์

 

สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้วยการใช้ สถิติการหาความเท่ียงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) 
 

IOC  

 
 เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ 

        แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N  แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

2.แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัย โดยการหาค่าเฉลี่ย และหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนี้ 

 

 2.1 หาค่าเฉลี่ย (x̄ ) โดยคํานวณจากสูตรและเปรียบแทบจากตาราง  

 

x̄  
  เม่ือ    x̄      แทน    ค่าเฉลี่ย  

                      แทน    ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
     N แทน    จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรม 
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ตารางท่ี 6 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( x ) 
 

ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1.00 - 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยท่ีสุด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

ที่มา: มาเรียม นิลพนัธุ์. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (นครปฐม: โครงการส่งเสริมการ
ผลิตตําราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551) 

 
 

 2.2 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร 
 
 

S.D.  

 

 
 

  เม่ือ    S.D.    แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   X      แทน     คะแนนระดับการประเมิน 

                            x      แทน     ค่าเฉลี่ย 
                             N      แทน     จํานวนข้อมูลท้ังหมด 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 1. ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ ส ภ า พ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ ใ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะ                     

เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในต่างประเทศ 
 3. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์

ศิลปะฯ 
ตอนท่ี 2 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์

สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา 

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีมีต่อแนวทางการจัด

กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 

1. ผลการสํารวจสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัยทําการสํารวจการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 6 แห่ง คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 2) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน3) หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 4) หอศิลป์จามจุรี  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5) มิวเซียมสยาม และ              
6) พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร) พบสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 ผลการสํารวจสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร  
 

ลําดับ การจัดกิจกรรมศิลปะ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ร้อยละ ร้อยละ 
 ด้านเนื้อหาของกิจกรรมศิลปะ ท่ีจัดข้ึนในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

1 พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมศิลปะท่ีเชื่อมโยงเนื้อหา 
ท่ีอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ 

80 20 

2 พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมศิลปะ โดยใช้เนื้อหาจากภายนอก เช่น 
จากตัวศิลปิน จากความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ  
ทฤษฎีศิลปะ ฯลฯ 

100 0 

3 พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมศิลปะ โดยคัดเลือกเนื้อหาให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

80 20 

4 พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมศิลปะ โดยใช้เนื้อหาตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

60 40 

5 เนื้อหาท่ีนํามาจัดกิจกรรม เชื่อมโยงกับหลักสูตรทางการ
ศึกษาในระดับการประถมศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

80 20 

6 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ 80 20 

7 พิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรมศิลปะ ท่ีมีลักษณะการพูดคุย    
 7.1 กิจกรรมการเสวนา 60 40 

 7.2 กิจรรมการบรรยายองค์ความรู้ด้านศิลปะ 100 0 

 7.3 กิจกรรมนําชมนิทรรศการ 80 20 
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ตารางท่ี 7 ผลการสํารวจสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ร้อยละ ร้อยละ 

8 พิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรมศิลปะ ผ่านลักษณะการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Work Shop) 

  

 8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานศิลปะ 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

100 0 

 8.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
สําหรับผู้สนใจท่ัวไป 

100 0 

9 พิพิธภัณฑ์มีการจัดกิจกรรมศิลปะ ในลักษณะการแนะนํา  
และฝึกฝนให้กับผู้ใช้บริการ (Training) 

40 60 

10 ความถ่ีในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์   

 10.1 เดือนละ 1 ครั้ง   20 80 

 10.2 เดือนละ 2 ครั้ง 60 40 

 10.3 มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน 20 80 

 ด้านกระบวนการในการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

11 พิพิธภัณฑ์ มีคณะทํางานด้านการจัดกิจกรรมศิลปะ 60 40 

12 พิพิธภัณฑ์ได้สร้างกิจกรรมศิลปะร่วมกับศิลปิน 100 0 

13 พิพิธภัณฑ์ได้สร้างกิจกรรมศิลปะ ร่วมกับสถาบันการศึกษา 80 20 

14 พิพิธภัณฑ์ได้สร้างกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ
และเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

80 20 

15 พิพิธภัณฑ์ได้สร้างกิจกรรมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท่ีมีเนื้อหา 
และมีกระบวนการท่ีคล้ายคลึงกัน 

80 20 

 ด้านส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะ 

16 พิพิธภัณฑ์มีการเตรียมสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ 
ในการทํากิจกรรมศิลปะ 

80 20 

17 พิพิธภัณฑ์สร้างสื่อวัสดุและอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมใหม่ 60 40 

18 พิพิธภัณฑ์สร้างสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีสามารถประยุกต์ 
ใช้ได้กับทุกกิจกรรมศิลปะ 

80 20 
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ตารางท่ี 7 ผลการสํารวจสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ร้อยละ ร้อยละ 

19 พิพิธภัณฑ์ให้ความสําคัญกับการสร้างสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะ 

60 40 

 ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ   
20 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน มุ่งเน้นให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์

สุนทรียะ หรือการรับรู้ความงาม 
40 60 

21 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน มุ่งเน้นให้เกิดความชื่นชอบ 
ในงานศิลปะ (Favoritism) 

40 60 

22 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เรื่องความ
งามและความจริง (Beauty and Realism) 

40 60 

23 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน มุ่งเน้นให้สามารถแสดงออกถึง
ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกได้(Expressiveness)  

40 60 

24 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน มุ่งเน้นให้เกิดแบบอย่างและรูปแบบ 
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Style and Form) 

40 60 

25 กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึน มุ่งเน้นให้สามารถสร้างความเป็นตัว
ของตนเองได้(Autonomy) 

40 60 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่าสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ เขตกรุงเทพมหานครท้ัง 6 แห่งมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ท่ีใกล้เคียงกันคือมุ่งสร้างกิจกรรมศิลปะด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ไม่
เน้นให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ เห็นได้จากมีเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นท่ีจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ ร้อยละ 
80 นําเนื้อท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และนําเนื้อหาจากภายนอกท่ีใกล้เคียงกันมาจัดกิจกรรมศิลปะ โดย
รูปแบบกิจกรรมการบรรยายศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นมากท่ีสุดถึง ร้อยละ 100 และท่ีสําคัญเชื่อมโยง
กับหลักสูตรทางการศึกษาถึงร้อยละ 80 มีความถ่ีในการจัดกิจกรรมศิลปะอยู่ท่ี เดือนละ 2 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 60 ซ่ึงมีบุคลากรสําหรับการจัดกิจกรรมศิลปะ เพียงร้อยละ 60 เท่านั้น โดยอาศัยการทํางาน
ร่วมกับศิลปิน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะ ทุกพิพิธภัณฑ์ให้ความสําคัญในการเตรียมอุปกรณ์ถึง ร้อยละ 80 และ
มุ่งเน้นให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายกิจกรรม เพ่ือประหยัดงบประมาณถึงร้อยละ 80     
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ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ มีเพียง ร้อยละ 40 เท่านั้นท่ีเห็นความสําคัญ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้
ได้รับความรู้และทักษะด้านศิลปะ มากกว่าการรับรู้ทางสุนทรียะ 

 

2. ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในต่างประเทศ 
ผู้วิจัยทําการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จากกรณีศึกษาใน

ต่างประเทศ โดยคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีมีความน่าสนใจ และมุ่งเน้นส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะ จํานวน 5 แห่ง 1) ประเทศเยอรมนี เดอะ โคโลน มิว
เซียม เซอร์วิส (The Cologne Museum Service) 2) ประเทศอเมริกา พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เจ พอล 
เก็ตต้ี มิวเซียม (J. Paul Getty Museum) 3) ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ อาร์ต มิวเซียม (Singapore 
Art Museum) 4) ประเทศญ่ีปุ่น โตเกียว ฟูจิ อาร์ต มิวเซียม (Tokyo Fuji Art Museum) และ 5) 
ประเทศเกาหลี เนชั่นเนล มิวเซียม ออฟ โมเดอร์ อาร์ต แอนด์ คอนเทมโพรารี่ อาร์ต (National 
Museum of Modern and Contemporary Art)พบว่าการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
สามารถแบ่งประเภทการจัดกิจกรรมได้ 3 กลุ่มใหญ่ดังแผนภาพต่อไปนี้        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพพิิธภัณฑ์ศิลปะ 
ที่มา: Karin Rottmann. Bringing Museums to Life. (Educational Programmes. The Colone      
        Musuem Service, 2015) 
 

กิจกรรมศิลปะ 

กิจกรรมเฉพาะทาง 
(Activity Oriented) 

การพูดคุย  
(Verbal) 

เทศกาล 
(Event) 

 

กิจกรรมนําชม 
ศิลปะสนทนา 
การเสวนา 

สัมมนาศิลปะ 
ฯลฯ 

 

ศิลปะปฏิบัติ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การฝึกอบรม 
อบรมกระบวนการศิลปะ 

ฯลฯ 
 

เทศกาลศิลปะ 
วันหอศิลป์ 

วันครอบครัว 
วันเด็ก 
ฯลฯ 
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1. กิจกรรกการพูดคุย (Verbal) เป็นวิธีการพ้ืนฐานเบื้องต้นท่ีจะสามารถสื่อสาร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมท้ังสร้างการรับรู้ทางศิลปะ ได้อย่างง่ายท่ีสุด จากการพูดคุย 
บอกเล่า แนะนําสิ่งต่างๆ ภายใต้เนื้อหาและองค์ความรู้ด้านศิลปะ โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนใหญ่มักมี
กิจกรรมนําชมนิทรรศการ การเสวนาร่วมกับศิลปิน การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปะ ฯลฯ 

2. กิจกรรมเฉพาะทาง (Activity Oriented) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นเฉพะเจาะจง ด้านเนื้อหา
และรูปแบบของกิจกรรม โดยการนําเนื้อหาหลักของพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ มาใช้เป็นแกนหลักใน
การสร้างรกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
ลักษณะกิจกรรมเฉาะทางนี้มีรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของผู้จัดกิจกรรม
ศิลปะว่าต้องการให้เป็นไปอย่างไร เช่น กิจกรรมศิลปะปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 

3. เทศกาล (Event) เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีจัดเป็นวาระสําคัญของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดย
ส่วนใหญ่มักจะจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางสังคม เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเกิดของพิพิธภัณฑ์ วัน
อาทิตย์สําหรับกิจกรรมครอบครัว ฯลฯ ซ่ึงการจัดเทศกาลอาจสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเฉพาะทาง 
(Activity Oriented) หรือกิจกรรมการพูดคุย (Verbal) ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะดําเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ 
จัดเป็นวาระพิเศษ เพ่ือดึงดูดให้เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังทําการศึกษา ส่วนประกอบต่างๆ ในการจัดกิจกรรมศิลปะ โดยบาง
ออกเป็นด้านต่างๆ คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบกิจกรรม ด้านกระบวนการ ด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ 
และด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ ส่วนใหญ่ใช้เนื้อหาเริ่มต้นจากภายในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ บูรณาการกับการเรียนรู้ในระบบการศึกษา พยายามสร้างให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเห็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะอย่างแท้จริง มีการสร้างชุดคู่มือสําหรับครูศิลปะ และให้ความสําคัญกับระดับความยากง่าย
ของเนื้อหาท่ีจะนํามาให้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ เชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ศิลปะสู่ห้องเรียน ตัวอย่างเช่น 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เจ พอล เก็ตต้ี มิวเซียม (J. Paul Getty Museum) สร้างชุดการเรียนรู้สําหรับครู
และนักเรียน เป็นแบบอย่างให้ครูศิลปะทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ก่อนการนํานักเรียนประถมศึกษา
เข้าไปทํากิจกรรมศิลปะ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน เรียนรู้เนื้อหาก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมในพ้ืนท่ี และสภาพแวดลล้อมจริง 

ด้านรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู
ศิลปะ นักเรียน และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ คํานึงถึงศักยภาพของผู้ร่วมกิจกรรม ใช้รูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสมและความสนใจส่วนบุคคล เช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากแนวคิดของ
ผลงานศิลปะ การสร้างบทบาทสมมุติ ฯลฯ รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ต่อการเรียนรู้ศิลปะ และสิ่งท่ีสําคัญคือประสบการณ์ตรงส่วนบุคคลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือในบางพิพิธภัณฑ์ให้ความสําคัญกับรูปแบบกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมต่อช่วงวัยเป็นอย่างมาก เช่น 
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สิงคโปร์ อาร์ท มิวเซียม  (Singapore Art Museum) ท่ีแบ่งกิจกรรมศิลปะตามช่วงอายุอย่างชัดเจน 
โดยระบุช่วงอายุดังนี้ 1) กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 4-6 ปี) 2) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (อายุ 7-12 ปี) 3) โรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (อายุ 13-18 ปี) เพ่ือให้
รูปแบบกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ และศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม 

ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างแนวทางการจัดกิจกรรม           
โดยการเรียนรู้ผ่านเกมส์ การสร้างปริศนา ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง ให้อิสระในการเรียนรู้ นักเรียน
ประถมศึกษาเป็นผู้เลือกท่ีเรียนรู้เรื่องราวทางศิลปะด้วยตนเอง ภายใต้การแนะนําของบุคลากรใน
พิพิธภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เนชั่นเนล มิวเซียม ออฟ โมเดอร์ อาร์ต แอนด์ คอนเทมโพรารี่ อาร์ต 
(National Museum of Modern and Contemporary Art) สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะสําหรับเด็ก
ข้ึนมาเฉพาะ เปิดให้เป็นพ้ืนท่ีออสระในการเรียนรู้สําหรับเด็ก ท่ีจะได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้และ
สามารถสัมผัสความรู้สึก เกิดการต้ังคําถาม สื่อสารกับศิลปินและงานศิลปะร่วมสมัย 

ด้านส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือท่ีช่วย           
ทําให้กิจกรรมศิลปะ มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากร่วมกิจกรรม จะต้องเหมาะสมกับผู้ใช้ ในกรณีท่ี
เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะถาวร จะต้องมีการปรับปรุงให้ร่วมสมัยอยู่เสมอ สื่อสารเนื้อหาได้อย่างดี และมี
ความพร้อมสําหรับการใช้งาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โตเกียว ฟุจิ (Tokyo Fuji Art Museum) เป็น
ตัวอย่างท่ีดีสําหรับการสร้างสื่อสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยสร้างเป็นกิจกรรกศิลปะชื่อ “Art 
Card” (Guide Game) เป็นชุดการเรียนรู้สําเร็จรูปท่ีใช้เกมส์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ซ่ึงสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ซ่ึงสามารถดาว์โหลดได้จากเว็บไซด์ของพิพิธภัณฑ์ โดยจะ
แบ่งออกเป็น ชุดกิจกรรม Art Card 1- Art Card 4 

 

       
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง “Art Card” (Guide Game) ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โตเกียว ฟุจิ  
ที่มา: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โตเกียว ฟุจิ. “Art Card” (Guide Game). เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  
       เข้าถึงได้จาก http://www.fujibi.o r.jp/en/learning-program 
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ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ มุ่งเน้นให้ได้รับประสบการณ์ตรงส่วนบุคคล ใน
สภาพแวดล้อมและบรรยายการท่ีส่งเสริมต่อการเกิดประสบการณ์สุนทรียะ สร้างปรากฏการณ์และ
ความแปลกใหม่ต่อการเรียนรู้ ผู้ร่วมกิจกรรมใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกใน
ลักษณะต่างๆ ท่ีจะนําไปสู่การรับรู้ด้านความงาม ผ่านศาสตร์ทางศิลปะท่ีหลักหลาย โดยเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม เดอะ โคโลน มิวเซียม เซอร์วิส (The Colone Museum Service) 
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ โดยให้ความสําคัญกับประสบการณ์ตรงผ่าน
กิจกรรมศิลปะท่ีหลากหลาย เช่น ดนตรี วรรณกรรม การแต่งกาย การแสดงละคร ฯลฯ เพ่ือเชื่อมโยง
ประสบการณ์สุนทรียะไปสู่ชีวิตประจําวัน ให้เกิดความคงทนในการสัมผัสรับรู้ถึงความงาม 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมศิลปะที่ออกแบบโดย เดอะโคโลน มวิเซียม เซอร์วิส 
ที่มา: Karin Rottmann. Bringing Museums to Life. (Educational Programmes. The Colone      
        Musuem Service, 2015) 
 

 

3. ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปะฯ 

จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา 3 ท่าน ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ (ศิลปิน) 3 ท่าน ด้าน
พิพิธภัณฑ์และภัณฑารักษ์ 3 ท่าน และครูผู้สอนรายวิชาศิลปะในระดับประถมศึกษาตอนปลาย        
3 ท่าน ก่อนนําข้อมูลสังเคราะห์และสร้างตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 
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ด้านเนื้อหาของกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้มีการศึกษา
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนศิลปะในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือนํามาใช้เป็นเนื้อหา
เบื้องต้น ก่อนการนํากระบวนการและเนื้อหาศิลปะในอยู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาประกอบเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เปิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้เนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล โดย
นํามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแต่ละแห่ง ภายใต้กระบวนการท่ีส่งเสริมให้เกิด
ประสบการณ์สุนทรียะ ผ่านประสบการตรงท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ อย่างต่อเนื่อง 
ท้ังเนื้อหาท่ีนํามาประยุกต์ใช้จะต้องเป็นเนื้อหาท่ีเข้าใจได้ง่าย ไม่ยากมากจนไป หรือย่อยเนื้อหาท่ี
เข้าใจยากไปสู่สิ่งท่ีง่ายต่อการเรียนรู้และทําความเข้าใจ 

ด้านรูปแบบและลักษณะ การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะให้รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยมุ้งเน้นให้นักเรียน
ประถมศึกษาได้ประสบการณ์ตรง จากการมองเห็น การฟัง ลงมือปฏิบัติและการแสดงออก ให้ครบ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ท่ีจะประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นประสบการณ์
สุนทรียะ ท่ียั่งยืน และการรูปแบบกิจกรรมศิลปะยังส่งผลต่อพ้ืนฐานความรู้ เดินของนักเรียน
ประถมศึกษาอีกด้วย จึงต้องคํานึงถึงพ้ืนฐานความรู้ ลักษณะนิสัย ธรรมชาติในการเรียนรู้ และ
พัฒนาการการเรียนรู้ศิลปะ ก่อนการออกแบบ และใช้ลักษณะกิจกรรมใดๆก็ตาม เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาประสบการณ์สุนทรียะให้กับนักเรียนประถมศึกษาได้จริง  

ด้านกระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญเสนอ         
ให้จัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning by Playing) ใช้เกมเป็นต้นทางการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกเนื้อหา 
ประกอบการสาธิต และให้นักเรียนประถมศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในทุกข้ันตอน ให้เกิด
ความคุ้นเคย สนุกสาน เพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ท้ังใน
ตรงและทางอ้อม เช่นการสัมผัสอุปกรณ์ฝนการสร้างผลงานศิลปะ การเชิญศิลปินมาทํากิจกรรม การ
ได้เห็นวิธีการสร้างสรรค์ การเข้าไปในพ้ืนท่ีต้องห้ามขอพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยไม่ยัดเยียดเนื้อหาความรู้ 
แต่ให้เกิดข้ึนเองผ่านประสบการณ์ตรง ชวนให้คิด ชวนคุยให้แสดงออกถึงสิ่งท่ีมองเห็น และสัมผัสรับรู้ 
หากสามารถบูรณาการ หรือเชื่อมโยงไปสู้การดําเนินชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาได้ ก็จะส่งผลดี
ความยังยืนของประสบการณ์ทางสุนทรียะ เช่น การสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะจากกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทุกครั้งท่ีนักเรียนประถมศึกษาหยิบจับสิ่งประดิษฐ์
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เหล่านั้นมาใช้จะคิดถึงประสบการณ์ท่ีได้ลงมือสร้างสรรค์ของสิ่งนี้ เป็นการทบทวนเชื่อมโยง
ประสบการณ์ได้ดี และท่ีสําคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษาทุกคนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยลําดับคําสําคัญคือ ดู ฟัง ทําและพูด ภายใต้ระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง 

ด้านส่ือวัสดุและอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวตรงกันว่า คือสิ่งสําคัญท่ีจะเป็นเครื่องมือ     
ในการช่วยทําให้กิจกรรมศิลปะท่ีจัดข้ึนนั้นส่งผลดีต่อการเรียนรู้ และการรับรู้ทางสุนทรียะ ซ่ึงวัสดุ
อุปกรณ์จําเป็นจะต้องสอดคล้องกับทักษะความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา เป็นเครื่องมือท่ี
สร้างความดึงดูดท่ีเห็นแล้วอยากเล่น อยากทดลองทํา สีสันสดใส สมวัย และเข้าใจง่าย อาจเป็น
เอกสารประกอบ (Worksheet) แผ่นพับ หรืออุปกรณ์ใดก็ได้ ท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้และความ
เหมาะสมกับนักเรียนประถมศึกษา ท่ีสําคัญหากกิจกรรมศิลปะนั้นๆ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม คือเม่ือต้องใช้อุปกรณ์ใด ก็มีพร้อม และครบถ้วนสําหรับผู้ร่วม
กิจกรรมศิลปะทุกคน หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุกับนักเรียนประถมศึกษา 
หากจําเป็นต้องใช้จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลเป็นอย่างดี การออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมศิลปะท่ีดีจึงต้องคํานึงถึงทักษะความสามารถ ธรรมชาติการเรียนรู้ 

ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้การสร้างประสบการณ์
สุนทรียะเกิดจากประสบการณ์ตรงท่ีนักเรียนประถมศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ชวนคุยถึงสิ่งท่ีจะเรียนรู้จากกิจกรรมศิลปะพูดถึงพิพิธภัณฑ์ ชวนเล่นเกม ชวนพูดคุย
เก่ียวกับผลงานศิลปะท่ีนักเรียนประถมศึกษาเห็น 

2. นําชมนิทรรศการศิลปะ ชวนพูดคุยโดยการต้ังคําถาม รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็น ชอบหรือไม่ 
เพราะอะไร ฯลฯ พยายามให้นักเรียนประถมศึกษาทุกคนได้แสดงออกด้วยการพูด สร้างให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการให้โจทย์กว้างๆ หรือการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นเกม 
เกมนักสืบ ค้นหาสิ่งต่างๆ เช่น ตามหาเส้น ตามหาสี เป็นต้น เพ่ือนําสิ่งท่ีได้นั้นมาสร้างสรรค์เป็นงาน
ประดิษฐ์ หรืองานศิลปะ 

4. ลอมวงคุย ให้นักเรียนประถมศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดท่ีมีต่อการชมงานศิลปะ 
และการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ว่านักเรียนทําอะไร อย่างไร ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น และให้เพ่ือน
นักเรียนประถมศึกษาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองท่ีตนคิดเห็น 

5. สรุปกิจกรรม พูดและทบทวนถึงประสบการณ์และความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปประเด็นต่างๆ 
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ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 

แนวทางการจัด
กิจกรรมศิลปะ 

สภาพการจัด 
กิจกรรมศิลปะใน 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เขตกรุงเทพมหานคร 

สภาพการจัด 
กิจกรรมศิลปะใน 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 

การสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีมีอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ และนํา
เนื้อหาจากภายนอกท่ี
ใกล้เคียง 

เนื้อหาจากภายใน
พิพิธภัณฑ์ผสมผสาน
กับหลักสูตรการศึกษา 

เนื้อหาภายใน
พิพิธภัณฑ์บูรณาการ
ร่วมกับหลักสูตร
การศึกษา 

ด้านรูปแบบ 
เน้นการบรรยายและ
ศิลปะปฏิบัติ 

เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์
ตรงส่วนบุคคล 

เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์
ตรงส่วนบุคคล 

ด้านกระบวนการ 
สร้างกระบวนการท่ี
หลากหลาย 

ให้อิสระในการเรียนรู้ 
เรียนรู้ผ่านเกม การ
แก้ปัญหาจากโจทย์ 

เรียนรู้ผ่านการเล่น 
เน้นให้สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ด้านส่ือ วัสดุและ
อุปกรณ์ 

ให้ความสําคัญในการ
สร้าง และเน้นการ
ประยุกต์ใช้ 

ให้ความสําคัญกับวัย
และศักยภาพของผู้ใช้ 
สวยงาม เป็นท่ีสนใจ
ของผู้ใช้ ประยุกต์ใช้ได้ 

เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความสนใน 
 สร้างแรงดังดูด  
ประยุกต์ใช้ได้ 

ด้านการสร้าง
ประสบการณ์
สุนทรียะ 

ไม่เน้นประสบการณ์
สุนทรียะ 

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงใน
พ้ืนท่ีทางสุนทรียะ ให้
ศาสตร์ศิลปะท่ีหลายก
หลาย เช่น ดนตรี 
วรรณกรรม การละคร 
เป็นต้น 

รับรู้ประสบการณ์ตรง
จากการดู   ฟัง ทํา 
และพูด พัฒนาไปสู่
ประสบการณ์สุนทรียะ 
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ตอนท่ี 2 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการ
จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ควรใช้เนื้อหาในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ในสถาบันการศึกษา 
ประกอบกับเนื้อท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีอยู่  รูปแบบและลักษณะกิจกรรมศิลปะควรเป็นรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา สร้างโอกาสในการรับรู้สุนทรียะ ผ่าน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง ด้านกระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning by Playing) เน้นให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรศิลปะ ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะเป็นตัว
ช่วยในการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ และการเรียนรู้ท่ีดีสําหรับนักเรียนประถมศึกษา จึงจําเป็นต้อง
ออกแบบให้ดึงดูด น่าใช้ เป็นท่ีต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม มีความสวยงาม ผ่อนคลาย และต้องพร้อม
ใช้เสมอ ซ่ึงสามารถออกแบบให้เป็นกลางสําหรับการประยุกต์ใช้ได้ ด้านการสร้างประสบการณ์
สุนทรียะท่ีสําคัญคือ การได้สัมผัสรับรู้ความงามผ่านประสบการณ์ในการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ
และแสดงออกด้วยการพูด จะทําให้นักเรียนประถมศึกษามีพัฒนาทางประสบการณ์สุนทรียะได้ดี ซ่ึง
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
เป็นแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ สาํหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 
 

ดู 
การมองเห็น 

ทั้งภายในและภายนอก 

ทํา 
การลงมือปฏิบัต ิ

ให้เกิดทกัษะ และเรียนรู ้

พูด 
การแสดงออก 

ทบทวน และคิดวเิคราะห์ 

ความสนุกสนาน เพลดิเพลิน เร้าต่อการเรียนรู ้

ฟัง 
การคิดตาม ตอ่ยอด 

จากส่ิงที่ได้ดู และได้เห็น 

สาระสําคัญการจัดกิจกรรมศิลปะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
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แผนภาพ กรอบแนวคิดในการออกแบบกิจกรรรมศิลปะ 
  

 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดย
เริ่มต้นจากการสร้างแนวคิดในการจัดกิจกรรม ซ่ึงได้จากการคัดเลือกเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
อาจเป็นผลงานศิลปะ แนวคิดในการจัดแสดง เทคนิคการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ฯลฯ นํา
วิเคราะห์ให้ได้สาระสําคัญของเนื้อหาท่ีต้องการนําเสนอ ประกอบกับศึกษาหลักสูตรในระบบ
การศึกษา ความนิยมทางสังคม และความสําคัญของเนื้อหาท่ีสังคมต้องการ ณ ขณะนั้น และท้ายท่ีสุด
ศึกษานโยบายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะว่าพยายามผลักดันการเรียนรู้อย่างไร โดยต้ังวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  3 ด้านคือ   1) กิจกรรมท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจ 2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติ 
และ 3) กิจกรรมท่ีเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อศิลปะ 
 หลักจากทําการศึกษาเนื้อหา หลักสูตรการศึกษา ความนิยมทางสังคม และนโยบายของ
องค์กรแล้ว นําแนวคิดท่ีได้มาวิเคราะห์ จําแนกประเภท หมวดหมู่ ความยากง่าย เพ่ือคัดเลือกเนื้อให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ธรรมชาติการเรียนรู้ พัฒนาการด้านเรียนรู้ด้านศิลปะ 
พัฒนาการส่วนบุคคล และศักยภาพในแต่ละช่วงวัย ให้แนวคิดและเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
สามารถสื่อสารสาระสําคัญได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การเลือกรูปแบบในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
เป็นการพูดคุย การฟัง การลงมือปฏิบัติ หรือการแสดงออก โดยไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
สามารถนํามาประกอบกันได้ หรือจะใช้กระบวนการการรับรู้ทั้งหมด ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมศิลปะ ว่าต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ หรือการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  
 

กิจกรรม แนวคิดของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

นโยบายขององค์กร 

หลักสูตรการศึกษา 

เนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ 

ปฐมวัย วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชราภาพ 

ดู ฟัง ทํา พูด 
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 ผู้วิจัยทําการออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยคํานึงถึงหลักคิดและแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะท่ีได้
ศึกษาและรายงานผลไว้ในข้ันต้น ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จํานวน 30 คน ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 9 ชุดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียน       
            ประถมศึกษา 
 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบและลักษณะ 

1. เส้นแสนสวย สุนทรียภาพของ “เส้น” 
ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกมนักสืบ และ
สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยหัวข้อ “เส้นแสนสวย” 

2. สีสร้างอารมณ์ สุนทรียภาพของ “สี” 
ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกมตามหาสี และ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน  
“เข็มกลัดแสดงอารมณ์” 

3. รูป+ร่าง 
สุนทรียภาพของ 
“รูปร่าง” 

ชมนิทรรศการศิลปะ เลือกผลงานศิลปะท่ีสนใจ 
วาดโครงสร้างและนํามาทํางานภาพพิมพ์   
“แฟ้มสวยด้วยรูป+ร่าง” 

4. ศิลปะมิติท่ี 3 
สุนทรียภาพของ 
“รูปทรง” 

ชมนิทรรศการศิลปะ เลือกผลงานศิลปะท่ีสนใจ 
ปั้นดินตามชิ้นงานท่ีสนใจ และสามารถเพ่ิม
จินตนาการส่วนตัวลงไปในชิ้นงานได้   
“3 มิติ ศิลปะลอยตัว” 

5. ประกอบศิลป์ 
สุนทรียภาพของ 
“องค์ประกอบศิลป์” 

ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกมนักสืบ ค้นหา
ส่วนประกอบต่างๆของงานศิลปะ นําข้อมูลท่ี
ได้มาสร้างเป็นผลงานสร้างสรรค์ ลงบนกระเป๋า
ผ้า ด้วยการปะติด 
ในหัวข้อ “ประกอบศิลป์” 

 
 
 
 



121 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสนุกสนานกระตุน้การเรียนรู้ก่อนการเข้าสู่กิจกรรมศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 6 บรรยากาศกิจกรรมสนัทนาการ เต็มไปด้วยสนุกสนาน และรอยยิ้มของนักเรียนประถมศึกษา 
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ภาพที่ 7 กิจกรรมการนําชมนิทรรศการ เป็นสิ่งที่จําเป็นก่อนการเรียนรู้จากกิจกรรมศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 8 นักเรียนประถมศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในงานศิลปะ จากการนาํชมนิทรรศการ 
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ภาพที่ 9 กิจกรรม“เส้นแสนสวย” ตามหาเส้นจากงานจิตรกรรมต้นแบบที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 10  ภาพต้นแบบกิจกรรม “เส้นแสนสวย” ผลงานของนางสาวสุจิตรา พาหุการณ์ “ความผูกพัน”  
ขนาด 135 X 185 ซม. เทคนิค ลายรดน้าํกํามะลอ 
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ภาพที่ 11 ผลงานจากกิจกรรม “เส้นแสนสวย”ของนักเรียนประถมศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 12 ผลงานจากกิจกรรม “เส้นแสนสวย”ของนักเรียนประถมศึกษา 
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ภาพที่ 13 กิจกรรม “สีสร้างอารมณ์” ค้นหาสีที่ชอบจากงานศิลปะในนิทรรศการ 
 

 
 

ภาพที่ 14 นักเรียนประถมศึกษาบันทึกสีที่ตนเองชอบ และเขียนความรู้สึกของสีที่เลือกลงในใบงาน 
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ภาพที่ 15 นักเรียนประถมศึกษานําสีทีไ่ด้ มาระบายลงในกระดาษรูปวงกลม แล้วนาํไปทาํเป็นเข็มกลัด 
 

 
 

ภาพที่ 16 ผลงานของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม “สีสร้างอารมณ์” 
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ภาพที่ 17 กิจกรรม “รูป+ร่าง” นักเรียนประถมศึกษาจะต้องไปค้นหารูปร่างที่ชอบจากงานศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 18 นักเรียนประถมศึกษาบันทึกรูปร่างทีช่อบในใบงาน และนาํรูปร่างเหล่านั้นไปสร้างผลงานต่อไป 
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ภาพที่ 19 นักเรียนประถมศึกษานํารูปร่างทีบ่ันทึกไว้มาวาดลงบนกระดาษสี ติดลงบนแฟ้มกระดาษ  

 

 
 

ภาพที่ 20 ผลงานของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม “รูป+ร่าง” 
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ภาพที่ 21 กิจกรรม “ศิลปะมิติที่ 3” นักเรียนประถมศึกษาเลือกผลงานประติมากรรมที่ชอบ 
 

 
 

ภาพที่ 22 นักเรียนประถมศึกษา ค้นหาและบนัทึกผลงานประตมิากรรมที่ตนเองชอบ 
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ภาพที่ 23 ผลงานของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม “ศิลปะมิติที3่” 
 

 
 

ภาพที่ 24 ผลงานของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม “ศิลปะมิติที3่” 
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ภาพที่ 25 กิจกรรม “ประกอบศิลป์” นักเรียนประถมศึกษาจะต้องค้นหาทัศนธาตุต่างๆ จากงานศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 26 นําทัศนธาตุ ที่ค้นหาไว้แล้วมาจัดองค์ประกอบสร้างสรรค์เป็นผลงานลงบนกระเป๋าผา้ 
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ภาพที่ 27 ผลงานของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม “ประกอบศิลป์” 
 

 
 

ภาพที่ 28 ผลงานของนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม “ประกอบศิลป์ 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมตามทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 
 

 จากการทดลองจัดกิจกรรมศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จํานวน 30 คน ผู้วิจัยทําการ
ทดสอบระดับประสบการณ์สุนทรียะกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลระดับพัฒนาการทาง
สุนทรียะ พบพัฒนาการทางสุนทรียะ ของกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพผลงาน                         
               ศิลปะจาก ภาพเหมือนจริง ภาพก่ึงนามธรรม และภาพนามธรรม  
 

ลําดับกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการทดสอบระดับพัฒนาการ 

ภาพเหมือนจริง ภาพก่ึงนามธรรม ภาพนามธรรม 

1 2.7 2.7 2.8 

2 3.8 3.8 3.7 

3 3.8 3.7 3.6 

4 3.1 3.5 3.0 

5 3.8 3.5 3.5 

6 3.5 3.4 3.1 

7 3.0 3.4 3.2 

8 3.5 3.1 3.5 

9 3.7 3.5 3.7 

10 3.5 3.5 3.1 

11 3.4 3.5 3.1 

12 3.5 3.7 3.5 

13 3.2 3.2 3.1 

14 3.5 3.5 3.5 

15 3.8 3.7 3.2 

16 3.4 3.7 3.7 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพผลงาน                         
               ศิลปะจาก ภาพเหมือนจริง ภาพก่ึงนามธรรม และภาพนามธรรม (ต่อ) 
 

ลําดับกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการทดสอบระดับพัฒนาการ 

ภาพเหมือนจริง ภาพก่ึงนามธรรม ภาพนามธรรม 

17 3.2 3.7 3.6 

18 3.2 3.4 3.6 

19 3.2 3.6 3.1 

20 3.4 3.6 3.6 

21 3.6 3.4 3.2 

22 3.6 3.4 3.2 

23 3.7 3.2 3.4 

24 3.5 3.4 3.4 

25 3.4 3.2 3.1 

26 3.7 3.4 3.4 

27 3.4 3.6 3.1 

28 3.7 3.2 3.4 
29 3.7 3.7 3.6 

30 3.4 3.4 3.1 

ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 3.4 3.4 3.3 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่าระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อ

ภาพเหมือนจริงมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 3.40 ระดับพัฒนาการระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness)      
โดยนักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 70 (21 คน) มีระดับพัฒนาการ ระดับ 3 การแสดงออก 
(Expressiveness) และนักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 30 (9 คน) มีระดับพัฒนาการ ระดับ 4 
แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) 

ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพก่ึงนามธรรม มีค่าเฉลี่ย      

( x̄ )  3.40 ระดับพัฒนาการระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) โดยนักเรียนประถมศึกษา   
ร้อยละ 74 (22 คน) มีระดับพัฒนาการ ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) และนักเรียน
ประถมศึกษา ร้อยละ 26 (8 คน) มีระดับพัฒนาการ ระดับ 4 แบบอย่างและรูปแบบ (Style and 
Form) 
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ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพนามธรรม มีค่าเฉลี่ย ( x̄ )  
3.30 ระดับพัฒนาการระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) โดยมีนักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 
74 (22 คน) มีระดับพัฒนาการ ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) และนักเรียนประถมศึกษา    
ร้อยละ 26 (8 คน) มีระดับพัฒนาการ ระดับ 4 แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) 
 

แผนภาพ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพ
ผลงานศิลปะ 

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพ                 
     ผลงานศิลปะ 
 

ลําดับกลุ่มตัวอย่าง 
พัฒนาการสุนทรียะ 

ค่าเฉล่ียการทดสอบ ระดับพัฒนาการสุนทรียะ 

1 2.7 ระดับ 3 

2 3.7 ระดับ 4 

3 3.6 ระดับ 4 

4 3.2 ระดับ 3 

5 3.6 ระดับ 4 

6 3.3 ระดับ 3 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพ                 
      ผลงานศิลปะ (ต่อ) 
 

ลําดับกลุ่มตัวอย่าง 
พัฒนาการสุนทรียะ 

ค่าเฉล่ียการทดสอบ ระดับพัฒนาการสุนทรียะ 

7 3.2 ระดับ 3 

8 3.3 ระดับ 3 

9 3.6 ระดับ 4 

10 3.3 ระดับ 3 

11 3.3 ระดับ 3 

12 3.5 ระดับ 3 

13 3.1 ระดับ 3 

14 3.5 ระดับ 3 

15 3.5 ระดับ 3 

16 3.6 ระดับ 4 
17 3.3 ระดับ 3 

18 3.4 ระดับ 3 

19 3.3 ระดับ 3 
20 3.4 ระดับ 3 

21 3.4 ระดับ 3 

22 3.4 ระดับ 3 

23 3.4 ระดับ 3 

24 3.4 ระดับ 3 

25 3.2 ระดับ 3 

26 3.5 ระดับ 3 

27 3.3 ระดับ 3 

28 3.4 ระดับ 3 

29 3.6 ระดับ 4 

30 3.3 ระดับ 3 

ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) 3.3 ระดับ 3 
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จากตารางท่ี 11 พบว่าระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จํานวน 30 คน มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 
3.30 มีระดับพัฒนาการทางสุนทรียะอยู่ท่ีระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) คือนักเรียน
ประถมศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ โดยพิจารณาจากเรื่องราวเนื้อหาของ
ภาพวาดและจากประสบการณ์เดิมของตน แต่ยังคงมีความสนใจต่อประสบการณ์ของตนเองมากกว่า
ภาพวาดมองเห็น ซ่ึงหาพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่ามีนักเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 80        
(24 คน) มีระดับพัฒนาการอยู่ ท่ีระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness)  และนักเรียน
ประถมศึกษาร้อยละ 20 (6 คน) มีระดับพัฒนาการทางสุนทรียะไปถึงระดับ 4  แบบอย่างและรูปแบบ 
(Style and Form) คือสามารถใช้ทัศนคติเก่ียวกับการรับรู้ ท่ีประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีซับซ้อน
มากกว่าความเข้าใจส่วนตัว และให้ความสําคัญกับ วัสดุท่ีใช้ทํางานศิลปะ ทักษะฝีมือ รูปร่าง รูปทรง 
เป็นต้น 
 

แผนภาพ ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพผลงานศิลปะ 

 
ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิตระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลต่อภาพ       
      ผลงานศิลปะ 
 

การทดสอบ N   ( x̄ ) S.D. 

หลังการร่วมกิจกรรม 30 3.30 0.19 
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จากตารางท่ี 12 พบว่าค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ผลต่อภาพผลงานศิลปะมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 3.30, (S.D.) 0.19 ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะอยู่ในระดับ 3 
การแสดงออก (Expressiveness)  
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีมีต่อแนวทางการจัดกิจกรรม
ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

 จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผลความพึง
พอใจจากจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยพบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ประถมศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ลําดับความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ ตาม
      แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ 
      สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 อันดับท่ี 4 อันดับท่ี 5 

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ 

เส้นแสนสวย 4 13.3 6 20.0 4 13.3 8 26.7 8 26.7 

สีสร้างอารมณ์ 2 6.7 9 30.0 8 26.7 6 20.0 5 16.7 

รูป+ร่าง 0 0 6 20.0 11 36.7 5 16.7 8 26.7 

ศิลปะมิติท่ี 3 2 6.7 5 16.7 5 16.7 10 33.3 8 26.7 

ประกอบศิลป์ 22 73.3 4 13.3 2 6.7 1 3.3 1 3.3 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะท้ัง 5 กิจกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างกิจกรรมท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ กิจกรรมประกอบศิลป์ เห็นได้จากผู้ร่วมกิจกรรม
ให้คะแนนความพึงพอใจอันดับ 1 มากถึง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 กิจกรรมสีสร้างอารมณ์ได้รับ 
ความพึงพอใจในอันดับ 2 และกิจกรรมท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมรูป+ร่าง ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะกิจกรรมมีข้ันตอนท่ีซับซ้อน ยากต่อการประดิษฐ์ผลงาน 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อแนวทางการจัดกิจกรรม
     ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียน         
     ประถมศึกษา  
 

ลําดับ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. ระดับประเมิน 

1 
น้องๆ ชอบกิจกรรมศิลปะ ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

4.90 0.30 ดีมาก 

2 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆรู้จักศิลปิน และศิลปะ
มากข้ึน 

4.46 0.50 ดีมาก 

3 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆได้รับประสบการณ์ 
ทางศิลปะท่ีดี 

4.93 0.25 ดีมาก 

4 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ช่วยให้น้องๆเข้าใจเนื้อหาทางศิลปะ 
มากข้ึน 

4.73 0.44 ดีมาก 

5 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆเห็นว่าศิลปะมีความ
สวยงาม 

5.00 0.00 ดีมาก 

6 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆเห็นว่าศิลปะมีคุณค่า 

4.73 0.44 ดีมาก 

7 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆ ได้แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกต่างๆ  

4.73 0.44 ดีมาก 

8 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆ สามารถนํางานศิลปะไป
เป็นตัวอย่างในการทํางานศิลปะได้ 

4.73 0.44 ดีมาก 

9 
กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทําให้น้องๆ อยากกลับเข้ามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอีก 

4.86 0.34 ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) 4.78 0.35 ดีมาก 
 



140 

 

 

จากตารางท่ี 14 พบว่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ   
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยภาพร่วม   

มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.78, (S.D.) 0.35 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทําให้น้องๆ เห็นว่าศิลปะมีความสวยงาม ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 

5.00, (S.D.) 0.00 รองลงมาคือ น้องๆ ชอบกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.90, 
(S.D.) 0.39 ทําให้เห็นว่าแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษานั้น มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
อย่างมีนัยยะสําคัญ 

 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ   
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

จากการทดลองจัดกิจกรรมศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผล          
ความพึงพอใจจากจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มคือ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ         
ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายการศึกษา ภัณฑารักษ์ และครูผู้สอนศิลปะในระดับประถมศึกษา ผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 
 

ตางรางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แนวทางการ
      จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 

ข้อ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
9 
16 

 
36 
64 

2 อายุ 
- 20-30 ปี 
- 31-40 ปี 
- 41-50 ปี 

 
13 
10 
2 

 
52 
40 
8 
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ตางรางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แนวทางการ
      จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
3 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
8 
16 
1 

 
32 
64 
4 

4 หน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายการศึกษา 
- ฝ่ายนิทรรศการ 
- ภัณฑารักษ์ 
- ครูสอนศิลปะ 

 
11 
7 
2 
5 

 
44 
28 
8 
20 

5 ประสบการณ์ในการทํางาน 
- ตํ่ากว่า 5 ปี 
- 5-10 ปี 
- 10 ปีข้ึนไป 

 
12 
9 
4 

 
48 
36 
16 

 
จากตารางท่ี 15 ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 16 คน (ร้อยละ 64) เพศ

ชาย 9 คน (ร้อยละ 36) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 13 คน (ร้อยละ 52) อายุระหว่าง 31-40 ปี 10 คน 
(ร้อยละ 40) อายุระหว่าง 41-50 ปี 2 คน (ร้อยละ 8) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 16 คน (ร้อยละ 64) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี 8 คน (ร้อยละ 32) และระดับปริญญา
เอก 1 คน (ร้อยละ 4) มีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา 11 คน (ร้อยละ 44) ฝ่ายนิทรรศการ 7 
คน (ร้อยละ 28) ภัณฑารักษ์ 2 คน (ร้อยละ 8) ครูสอนศิลปะ 5 คน (ร้อยละ 20) มีประสบการณ์ใน
การทํางานตํ่ากว่า 5 ปี 12 คน (ร้อยละ 48) ประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี 9 คน (ร้อยละ 36) และ 
10 ข้ึนไป 4 คน (ร้อยละ 16) 
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ตางรางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้         
       แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 

ลําดับ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. ระดับประเมิน 

 ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

1 
เนื้อหาท่ีใช้จัดกิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

4.52 0.50 ดีมาก 

2 
เนื้อหาท่ีในการจัดกิจกรรม เชื่อมโยงกับหลักสูตร
ทางการศึกษาในระดับการประถมศึกษาข้ึน
พ้ืนฐานได้ 

4.72 0.45 ดีมาก 

3 
เนื้อหาท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

4.64 0.56 ดีมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.62 0.50 ดีมาก 

 ด้านรูปแบบท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

4 
รูปแบบท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

4.56 0.58 ดีมาก 

5 
รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ มี
ความเหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

4.52 0.50 ดีมาก 

6 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ทําให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง 

4.56 0.65 ดีมาก 

7 
ความถ่ีในการจัดกิจกรรมศิลปะ สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6  
(จํานวน 5 ครั้งต่อเนื่อง) 

4.36 0.63 ดี 

8 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6  
(1-2 ชั่วโมง) 

4.12 0.60 ดี 

 ค่าเฉล่ีย  4.42 0.59 ดี 
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ตางรางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้         
       แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ (ต่อ) 
 

ลําดับ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. ระดับประเมิน 

 ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

9 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ มีความ
เหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4-6 

4.60 0.50 ดีมาก 

10 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านศิลปะ ต่อนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

4.72 0.45 ดีมาก 

11 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมให้
นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6  
เกิดประสบการณ์สุนทรียะได้ 

4.68 0.47 ดีมาก 

12 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
และหอศิลป์ต่างๆได้ 

4.60 0.50 ดีมาก 

 ค่าเฉล่ีย  4.65 0.48 ดีมาก 
 ด้านส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

13 
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
ศิลปะ มีความเหมาะสมต่อนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 

4.52 0.65 ดีมาก 

14 
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
ศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4-6 เกิดประสบการณ์สุนทรียะได้ 

4.56 0.58 ดีมาก 

15 
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
ศิลปะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์
ศิลปะต่างๆได้ 

4.52 0.50 ดีมาก 

 ค่าเฉล่ีย  4.53 0.57 ดีมาก 
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ตางรางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้         
       แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ (ต่อ) 
 

ลําดับ ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. ระดับประเมิน 

 ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ 

16 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 เกิด
ประสบการณ์สุนทรียะ หรือการรับรู้ความงามได้ 

4.60 0.50 ดีมาก 

17 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6  
เกิดความชื่นชอบในงานศิลปะ (Favoritism) 

4.56 0.50 ดีมาก 

18 

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6  
เกิดการเรียนรู้เรื่องความงามและความจริง   
(Beauty and Realism) 

4.56 0.58 ดีมาก 

19 

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 
สามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์
ความรู้สึกได้ (Expressiveness)  

4.52 0.63 ดีมาก 

20 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 เกิด
แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) 

4.32 0.62 ดี 

21 

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะส่งเสริม ให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 
สามารถสร้างความเป็นตัวของตนเองได้ 
(Autonomy) 

4.36 0.70 ดี 

 ค่าเฉล่ีย  4.48 0.58 ดี 

 ค่าเฉล่ียท้ังหมด 4.54 0.54 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 16 พบว่าผลความพึงพอใจของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.54, (S.D.) 0.54 ซ่ึงสามารถระบุความพึงพอใจในด้านต่างๆของ      
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะคือ ด้านเน้ือหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ         

มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.62, (S.D.) 0.50 ความพึงใจระดับดีมาก ด้านรูปแบบท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ   

มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.42, (S.D.) 0.59 ความพึงพอใจระดับดี ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม

ศิลปะ มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.56, (S.D.) 0.48 ความพึงพอใจระดับดีมากด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการ          

จัดกิจกรรมศิลปะมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.53, (S.D.) 0.57 ความพึงพอใจระดับดีมาก ด้านการสร้าง

ประสบการณ์สุนทรียะ มีค่าเฉลี่ย  ( x̄ ) 4.48, (S.D.) 0.58 ความพึงพอใจระดับดี 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ คือควรจัดการ

ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ในบางกิจกรรมต้องการเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
1.30 ชม.อาจไม่เพียงพอ ควรอธิบายวิธีใช้วัสดุ และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ให้ชัดเจน การเปิด
โอกาสให้นักเรียนประถมศึกษาได้เข้าไปยังพ้ืนท่ีลับเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นอีกวิธีท่ีจะช่วย
กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมศึกษา เช่น การเข้าไปเห็นห้องเก็บผลงานศิลปะขนาดใหญ่ 
หรือการได้ทดลองใช้ลิฟท์ขนย้ายผลงานขนาดใหญ่ เป็นต้น จํานวนของผู้จัดกิจกรรมท่ีกําหนดไว้        
มีมากเกินไป ในความเป็นจริงอาจไม่มีบุคลากรมากพอ ซ่ึงอาจจะปรับวิธีการโดยให้ครูศิลปะ           
มีบทบาทในการร่วมเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมด้วย 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนประถมศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
พบว่า 1) นักเรียนประถมศึกษาชื่นชอบการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เพราะกิจกรรม
ศิลปะท่ีจัดข้ึนนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงาน และท่ีสําคัญกิจกรรมศิลปะ
เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจ และอยากเรียนรู้ ศิลปะมากข้ึน 2) นักเรียน
ประถมศึกษารู้จักงานศิลปะและศิลปินมากข้ึน หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ซ่ึงถือเป็นแบบอย่างท่ีสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป 3) หลังจากการทํากิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ นักเรียนประถมศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ และอยากกลับมาทํากิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอีก 4) กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างอิสระ และเป็น
กิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากการเรียนการสอนศิลปะในห้องเรียน 5) กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เป็นกิจกรรมท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ และหลังจากประดิษฐ์ผลงานแล้วสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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ผลการสัมภาษณ์ครูศิลปะผู้ร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 

จากการสัมภาษณ์ครูศิลปะผู้ร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ
พบว่า 1) กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ มีเนื้อหาท่ีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนท่ีใช้จัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ซ่ึงถือเป็นสิ่งท่ีดีในการพยายามเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ศิลปะสู่
ห้องเรียน 2) กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เป็นกิจกรรมท่ีง่ายต่อการรับรู้ นักเรียนประถมศึกได้
เรียนรู้ศิลปะครบกระบวนการ ท้ังยังเป็นการเรียนรู้ศิลปะท่ีสุนกสนานเพลิดเพลิน 3) กิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ ทําให้นักเรียนประถมศึกษา กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีมีต่องานศิลปะท่ีพบเห็น
มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด กล้าวิจารณ์ผลงานของเพ่ือนหรือผลงานศิลปะท่ีพบเห็นตามหนังสือ           
4) กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ ช่วยสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ศิลปะ การทํากิจกรรมใน
พ้ืนท่ีหอศิลป์ เป็นสิ่ ง ท่ีช่วยส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษาได้ดี              
5) การปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน หรือการ
ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทําให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์สุนทรียะกับการดําเนินชีวิตได้ เม่ือ
นักเรียนประถมศึกษานํามาใช้จะทําให้เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการทํากิจกรรมศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  

จุดเด่น ของแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ คือเป็นกิจกรรมท่ี
สนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ง่ายต่อการเรียนรู้ นักเรียนประถมศึกษา
เรียนรู้ทฤษฎีทางศิลปะผ่านการเล่น การสร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจําวัน และท่ีสําคัญนักเรียน
ประถมศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อสุนทรียภาพ 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการทํากิจกรรมให้มากข้ึน บางกิจกรรม
เวลาไม่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะกิจกรรมการปั้น เพราะนักเรียน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการ ในการสร้างสรรค์วัสดุท่ีแปลกใหม่ และควรอธิบายวิธีการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการสร้างสรรค์ให้งานให้เข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติ 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
2. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาผลการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม       

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เขตกรุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 30 คน 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์

สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 

147 



148 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
2. วิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา หลังจากเข้าร่วม

กิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะ และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม

ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับความพึงพอใจ 

4. วิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ พบว่า
  1.1 สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรม
ศิลปะด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ไม่เน้นให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ เห็นได้จากมีเพียงร้อยละ 40 
เท่านั้นท่ีจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  

 1.2 สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ ในต่างประเทศ พบว่า ใช้เนื้อหากิจกรรมศิลปะท่ีมา
จากภายในพิพิธภัณฑ์ผสมผสานกับหลักสูตรการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง
ส่วนบุคคล ให้อิสระในการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านเกม การแก้ปัญหาจากโจทย์ ให้ความสําคัญสื่อ วัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับช่วงวัยและศักยภาพของผู้ใช้ ต้องมีสวยงาม เป็นท่ีสนใจของผู้ใช้ สร้างรูปแบบ
การรับรู้ทางความงามจากศาสตร์ศิลปะท่ีหลากหลาย เช่น ดนตรี วรรณกรรม การละคร ฯลฯให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรงในพ้ืนท่ีทางสุนทรียะ  

 1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้จัดกิจกรรมภายใต้
เนื้อหาจากภายในพิพิธภัณฑ์ท่ีบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการศึกษา โดยเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงส่วนบุคคล เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นให้สนุกสนานเพลิดเพลิน สื่อ วัสดุและอุปกรณ์
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เป็นเครื่องมือในการสร้างความสนใจ สร้างแรงดังดูด และสามารถประยุกต์ใช้ได้ การรับรู้
ประสบการณ์ตรงจากการดู ฟัง ทํา และพูด ถือเป็นสาระสําคัญในการพัฒนาไปสู่ประสบการณ์
สุนทรียะ 

2. ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา มีระดับพัฒนาการทางสุนทรียะอยู่ ในระดับ 3 การแสดงออก 
(Expressiveness)  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก  

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยทดลองกับโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระ
ราชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน     
มีข้อค้นพบและสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

1. สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
 1.1 สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

มีเพียงร้อยละ 40 ท่ีจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา       
ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ ร้อยละ 80 นําเน้ือท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และนําเนื้อหาจาก
ภายนอกท่ีใกล้เคียงกันมาจัดกิจกรรมศิลปะ รูปแบบกิจกรรมการบรรยายศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นมาก
ท่ีสุดถึง ร้อยละ 100 และท่ีสําคัญเชื่อมโยงกับหลักสูตรทางการศึกษาถึงร้อยละ 80 ความถ่ีในการจัด
กิจกรรมศิลปะอยู่ท่ี เดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60  ซ่ึงจากการสํารวจพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขต
กรุงเทพมหานคร 6 แห่ง มีบุคลากรสําหรับการจัดกิจกรรมศิลปะเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น โดยอาศัย
การทํางานร่วมกับศิลปิน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ด้านสื่อ วัสดุ
และอุปกรณ์ ทุกพิพิธภัณฑ์ให้ความสําคัญในการเตรียมอุปกรณ์ถึงร้อยละ 80 และมุ่งเน้นให้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายกิจกรรม เพ่ือประหยัดงบประมาณ ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ  
มีเพียง ร้อยละ 40 เท่านั้นท่ีเห็นความสําคัญ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ได้รับความรู้และทักษะด้านศิลปะ 
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มากกว่าการรับรู้ทางสุนทรียะ ซ่ึงอาจเป็นเพราะขาดการให้ความสําคัญเรื่องประสบการณ์สุนทรียะ
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร เท่าท่ีควร และไม่มีบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ รวมท้ังการจัด
กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
จะต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ คือจะต้องมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือเป็นการยากใน
การสร้างรูปแบบกิจกรรมศิลปะอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เง่ือนไขและข้อจํากัดหลายประการ 
  1.2 สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ ในต่างประเทศ พบว่าทุก
พิพิธภัณฑ์ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โดยมองว่าประสบการณ์สุนทรียะเป็นการสร้างรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของประเทศ ตัวอย่างเช่น เนชั่นเนล มิวเซียม ออฟ โมเดอร์ อาร์ต แอนด์ คอนเทมโพรารี่ 
อาร์ต (National Museum of Modern and Contemporary Art) ท่ีสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะสําหรับ
เด็กข้ึนมาเฉพาะ เพ่ือเปิดให้เป็นพ้ืนท่ีอิสระในการเรียนรู้สําหรับเด็ก ท่ีจะได้รับประสบการณ์ตรง 
เรียนรู้และสามารถสัมผัสความรู้สึก เกิดการต้ังคําถาม สื่อสารกับศิลปินและงานศิลปะร่วมสมัย ซ่ึงทุก
พิพิธภัณฑ์มีกระบวนการและรูปแบบของกิจกรรมคล้ายคลึงกัน โดยยึดเอาผู้ร่วมกิจกรรมเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ จึงสร้างสถานการณ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง สะสมจนเกิด
เป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงานผ่านงานศิลปะได้ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของช่วงวัย ในบางพิพิธภัณฑ์จึงกําหนดช่วงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรไว้อย่างชัดเจน สิงคโปร์ อาร์ท 
มิวเซียม  (Singapore Art Museum) เป็นตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีแบ่งกิจกรรมศิลปะตามช่วง
อายุอย่างชัดเจน กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 4-6 ปี) นักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 
7-12 ปี) โรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (อายุ 13-18 ปี) เพ่ือให้รูปแบบกิจกรรม
สอดคล้องกับความต้องการ และศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม 

 1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญเสนอให้มีการศึกษาเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา เพ่ือใช้เป็นเนื้อหาเบื้องต้น ก่อนนํากระบวนการและ
เนื้อหาศิลปะในอยู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะบูรณาการเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้เนื้อหากิจกรรมศิลปะสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง มุ้งเน้นให้ได้รับประสบการณ์ตรง จากการมองเห็น การฟัง ลงมือปฏิบัติและการ
แสดงออก ให้ครบกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ท่ีจะประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็น
ประสบการณ์สุนทรียะ การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning by Playing) เป็นต้นทางการเรียนรู้ท่ี
สามารถสอดแทรกเนื้อหา ประกอบการสาธิต ให้นักเรียนประถมศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมใน      
ทุกข้ันตอน ให้เกิดความคุ้นเคย สนุกสาน เพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์
แปลกใหม่ ท้ังในตรงและทางอ้อม สื่อ วัสดุและอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือในการช่วยทําให้กิจกรรม
ศิลปะท่ีจัดข้ึนนั้นส่งผลดีต่อการเรียนรู้ และการรับรู้ทางสุนทรียะ จึงต้องสอดคล้องกับทักษะ
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ความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา เป็นเครื่องมือท่ีสร้างความดึงดูดให้อยากเล่น อยากทดลองทํา 
สีสันสดใส สมวัย และเข้าใจง่าย สร้างประสบการณ์สุนทรียะผ่านการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสส่วน
บุคคลโดยตรง 

 

2. ระดับพัฒนาการทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา มีระดับพัฒนาการ        
ทางสุนทรียะอยู่ในระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) คือนักเรียนประถมศึกษาสามารถ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ โดยพิจารณาจากเรื่องราวเนื้อหาของภาพวาดและจาก
ประสบการณ์เดิมของตน แต่ยังคงมีความสนใจต่อประสบการณ์ของตนเองมากกว่าภาพวาดมองเห็น 
เนื่องจากแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เป็นกิจกรรมท่ีดี สามารถพัฒนา
ประสบการณ์สุนทรียะของนักเรียนถมศึกษาได้จริง เป็นกิจกรรมศิลปะทีมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีให้อิสระในการแสดงออก สร้างให้นักเรียนประถมศึกษาเป็นผู้นํา
ทางความคิด มีจินตนาการกว้างขวาง และกระตือรือร้นในการรับรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนประถมศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรง ภายใต้กิจกรรมศิลปะท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้ังผู้จัดกิจกรรมยังมีพ้ืนฐาน
และความรู้ด้านศิลปะเป็นอย่างดี ซ่ึงผู้วิจัยของอภิปรายผลโดยละเอียดดังน้ี 

 2.1 กระบวนการสร้างและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะฯ ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลเอกสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้      
ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างประเทศ รวมท้ังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญถึง 12 ท่านก่อนการสร้างตัวอย่าง    
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษาด้าน
พิพิธภัณฑ์ ด้านจิตวิทยาการศึกษา และภัณฑารักษ์ ตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อน
การนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของเดนิส แอว สโตน (Denis L. Stone, 2001) 
ท่ีให้แนวทางไว้ว่า กิจกรรมศิลปะต้องเป็นหนทางแห่งความเชื่อม่ันท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนา    
การแสดงออกทางประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน จึงต้องกําหนดแนวทางในจากจัดประสบการณ์
ของเด็กและเยาวชน จะต้องสามารถสร้างการเผชิญหน้าในความยากรู้อยากเห็นของเด็กและเยาวชน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เด็กและเยาวชนจะมีความคิดและการตัดสินใจเก่ียวกับงานศิลปะ   
ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี ท้ังแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะยังสร้าง และพัฒนาอยู่บน
ฐานคิดของทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะของพาร์สัน (Michael J. Parsons, 1987) ท่ีมุ่งเน้นให้  
ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือให้เกิดการประมวลผลของนักเรียน
ประถมศึกษาและเกิดเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะในท่ีสุด และยังสอดคล้องกับแนวทางการจัด
กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของสิงคโปร์ อาร์ท มิวเซียม (Singapore Art Museum) ท่ีสร้าง
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้าแรงบันดาลใจจากงาน
ศิลปะ ซ่ึงมีการพัฒนามาเป็นพิเศษ เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ทางศิลปะแบบองค์รวม และสหสาขา
วิชาชีพร่วมสมัย กิจกรรมปฏิบัติการเหล่านี้ มีต้ังแต่การเรียนรู้เทคนิคการสร้างงานศิลปะ งานฝีมือท่ี
ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและความม่ันใจในตนเอง ทําให้นักเรียน
ประถมศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง สะสมประสบการณ์ทางสุนทรียะจนเกิดเป็นองค์ความรู้       
ด้านศิลปะท่ียั่งยืน 
  2.2 เนื้อหาท่ีนํามาใช้จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ สอดคล้องกับการจัด         
การเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตร
ศิลปศึกษา มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และมาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และสากล ประกอบกับผลงานศิลปะท่ีจัดแสดงอยู่ ณ ขณะนั้น โดยใช้เนื้อหาเป็น
พ้ืนฐานความคิด ผลงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้นักเรียนประถมศึกษาได้ศึกษาจาก
ผลงานสร้างสรรค์จริง ผ่านการเล่นเกม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะของเดอะโคโลน 
มิวเซียม เซอร์วิส (The Colone Museum Service) ท่ีมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เป็นพ้ืนฐานในการสร้างเนื้อหากิจกรรม และบูรณาไปสู่หลักสูตรการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เช่น 
วิชาภาษาอังกฤษ กับการเรียนรู้คําศัพท์จากงานศิลปะ วิชาการแสดงละคร จากภาพชุดคลาสสิกท่ี
กล่าวถึงประวัติศาสตร์หรือเทพนิยาย เป็นต้น ท้ังผู้วิจัยยังคํานึงถึงความยากง่ายในการหยิบเนื้อหามา
ใช้จัดกิจกรรม เพ่ือให้ตรงต่อศักยภาพของนักเรียนประถมศึกษา หรือผู้ร่วมกิจกรรม 
  2.3 รูปแบบและลักษณะ การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนประถมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ท่ีสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และปฏิบัติ
ผลงานสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจากการดูไปพร้อมกับการฟัง ลงปฏิบัติ และการแสดงออกโดยการพูด 
เพ่ือให้นักเรียนประถมศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงมากท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อประสบการณ์ทาง
สุนทรียะส่วนบุคคล และนําไปสู่การเรียนรู้เรื่องความงามต่อไป สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียะ
ศาสตร์และศิลปศึกษา โอชนา พูลทองดีวัฒนา (2559) ท่ีกล่าวว่า “สาระสําคัญของกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือกิจกรรมจะต้องกระชับ เกิดความสนุกสนาน นักเรียนประถมศึกษาควรได้ดู ได้ฟัง 
ได้ทําและแสดงออกด้วยการพูด เพราะการพูดจะเป็นการทบทวน เน้ือหา รวมท้ังส่งเสริมให้คิด ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะท่ีดี” รูปแบบและลักษณะกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ        
ท่ีทําการศึกษาวิจัย จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนประถมศึกษาเรียนรู้ผ่านการเล่น แตกต่างจากการเรียนรู้ใน
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ห้องเรียน ซ่ึงส่งผลดี เห็นได้จากการวัดผลประสบการณ์สุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา หลังจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีระดับพัฒนาถึงระดับท่ี 3 การแสดงออก (Expressiveness) และสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย
แห่งชาติ ประเทศเกาหลี (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea) ท่ีให้
ความสําคัญกับรูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา โดยคํานึงถึงช่วง
วัย และทักษะความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา ในการสร้างกิจกรรมศิลปะ สร้างพ้ืนท่ีเฉพาะ
ในสําหรับนักเรียนประถมศึกษา เรียกว่า พิพิธภัณฑ์สําหรับเด็ก (Children’s Museum) เป็นพ้ืนท่ีให้
นักเรียนประถมศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสํารวจท่ีเชื่อมโยงกับชุดสะสมงานศิลปะ และการจัด
นิทรรศการ เรียนรู้ผ่านการทดลอง เก่ียวกับองค์ประกอบการสร้าง และการแสดงอารมณ์ได้อย่าง
อิสระ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมศิลปะมีความหลากหลาย 

 2.4 ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตัวอย่างจากท้ังในและ ต่างประเทศ โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โตเกียว ฟุจิ 
(Tokyo Fuji Art Museum) ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีให้ความสําคัญอย่างมากกับ
การออกแบบ และสร้างสื่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนประถมศึกษา และเม่ือออกแบบสื่อเสร็จสิ้น    
ผู้วิจัยยังได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้ เพ่ือให้สื่อท่ีใช้จัดกิจกรรมศิลปะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับผู้ใช้และสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีได้จริง โดยผู้วิจัยให้
ความสําคัญกับการออกแบบสื่อเป็นอย่างยิ่ง เพราะสื่อนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบันทึกการ
เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างกิจกรรมศิลปะและนักเรียนประถมศึกษา 
ซ่ึงสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2553) ท่ีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กได้สํารวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะ อันจะนํามาซ่ึงประสบการณ์
สุนทรียะท่ีดี นอกเหนือจากสื่อท่ีใช้แล้วผู้วิจัยยังให้ความสําคัญกับอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมศิลปะด้วย
คือ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอต่อผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน เพ่ือให้นักเรียน
ประถมศึกษาเกิดสมาธิในขณะลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ไม่ต้องรอหรือเรียกหาอุปกรณ์ ให้การ
ปฏิบัติงานรวบรื่นไปติดขัด ให้นักเรียนประถมศึกษาได้มีโอกาสในการทดลองสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
อย่างเต็มท่ี เนื่องจากะสมาธิในการปฏิบัติงานของนักเรียนประถมศึกษาจะส่งผลต่อประสบการณ์ทาง
สุนทรียะโดยตรง  

  2.5 การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ผู้วิจัยใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ    
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนประถมศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง กระตุ้นด้วยสิ่งเร้าคือ ผลงานศิลปะจริงท่ีจัด
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมไว้อย่างดี เพ่ือให้นักเรียนประถมศึกษา
ต่ืนตัวและอยากจะเรียนรู้ อีกท้ังผู้วิจัยยังเปิดโอกาสให้นักเรียนประถมศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบคําถามระหว่างการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะของพาร์สัน 
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(Michael J. Parsons, 1987) เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้ ภาพนี้สวยหรือไม่ เพราะอะไร        
หากสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนี้อยากเปลี่ยนแปลงอะไร เป็นต้น การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ     
ท่ีสําคัญอีกอย่าง คือประสบการณ์ท่ีนักเรียนประถมศึกษาได้เข้ามาทํากิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ พ้ืนท่ีท่ีออกแบบไว้เพ่ือประสบการณ์สุนทรียะให้กับผู้ชมท่ีเข้ามาสัมผัสรับรู้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธาริน กลิ่นเกษร (2555) ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะ
ผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท่ีมีต่อสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา พบว่าระดับพัฒนาการ
สุนทรียภาพของนักเรียน หลังจากได้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพ่ิมสูงข้ึน อย่างมี
นัยยะสําคัญ และสอดคล้องกับ เบน แฮม (Ben-Haim, 2006) ท่ีทําการศึกษาการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะจากการรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยจากนักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ เก่ียวกับการสร้างการเรียนรู้ด้วย
การมีส่วนร่วมในห้องแสดงงานศิลปะใน J. Paul Getty Museum ผลการวิจัยพบว่า ห้องแสดงผล
งานศิลปะ เป็นเป้าหมาย ของการเรียนด้วยวิธีการสํารวจ ค้นหา ซ่ึงเก่ียวกับการเรียนถึงการสํารวจ
ทางความคิดท่ีไม่ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการมอง การสัมผัส การ
เคลื่อนไหว และตีความหมายจากสิ่งท่ีได้ยิน จะส่งผลต่อพัฒนาการทางสุนทรียะได้เป็นอย่างดี 

 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก เพราะแนวทางการจัด
กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯท่ีสร้างข้ึน เปิดโอกาสให้นกเรียนประถมศึกษาได้แสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิดอย่างมีอิสระ เรียนผ่านการเล่น ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียน
ประถมศึกษาทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่างอิสระและได้รับผลงานนั้นกับไปเป็นรางวัล 
รวมท้ังผลงานท่ีสร้างสรรค์สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และการจัดกิจกรรมศิลปะในพ้ืนท่ี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะยังเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีนํามาซ่ึงการรับรู้ความงามทางศิลปะ นักเรียน
ประถมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ศิลปะผ่านประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสด้วยการ
ดู ฟัง ทําและพูด ทําให้นักเรียนประถมศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะใน
ระดับดีมาก อย่างมีนัยยะสําคัญ แต่มีกิจกรรมท่ีนักเรียนประถมศึกษามีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือไม่
มีนักเรียนประถมศึกษาคนใด เลือกให้ระดับความชื่นชอบอันดับ 1 เลย คือกิจกรรม รูป+ร่าง ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปร่าง รูปทรง ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตจากการความพึงพอใจของ
นักเรียนประถมศึกษาว่า กิจกรรม รูป+ร่าง อาจเป็นกิจกรรมท่ียาก และมีข้ันตอนมากจนเกินไป
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้เวลาและความต้ังใจสูงอีด้วย ซ่ึงหาก
พิจารณาในรายละเอียดต่างๆในการจัดกิจกรรมศิลปะ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
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     3.1 เนื้อหาท่ีนํามาใช้จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เป็นเนื้อหา            
ท่ีง่ายต่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนประถมศึกษา สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนศิลปะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังยังเป็นวิธีการเรียนรู้เนื้อหาท่ีแตกต่าง
จากการเรียนรู้ในห้องเรียน รูปแบบการเรียนรู้ท่ีอิสระในการแสดงออก ส่งเสริมจินตนาการ และ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซ่ึงการเชื่องโยงห้องเรียนสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เดนิส แอว สโตน (Denis L. Stone, 2001) ท่ีกล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรศิลปะแบบ 
DBAE กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
โดยหลักสูตรศิลปะแบบ DBAE เป็นหลักสูตรการจัดการสอนศิลปะใน 4 แกนความรู้ สุนทรียศาสตร์ 
ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์ ซ่ึงสามารถนํามาใช้สําหรับจัดการเรียนการสอน
ศิลปะระหว่างห้องเรียนกับพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ไว้ใน         
ทุกกิจกรรมศิลปะ ท่ีสําคัญมุ่งเน้นให้นักเรียนประถมศึกษารับรู้สุนทรียะผ่านการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
และการวิจารณ์ศิลปะ 

 3.2 รูปแบบและลักษณะ การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนประถมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ ให้อิสระในการคิดและ
แสดงออก ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาปะสบการณ์ทางสุนทรียะ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ตรง ให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นพ้ืนท่ีในการสํารวจ 
ค้นหา ความงามทางสุนทรียะ ด้วยประสบการณ์ส่วนบุคคล สอดคล้องกับเบน แฮม (Ben-Haim, 
2006) ท่ีทําการศึกษาการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะจากการรวบรวม ข้อมูลผลในงานวิจัยจากนัก
การศึกษาพิพิธภัณฑ์ พบว่า ห้องแสดงผลงานศิลปะเป็นเป้าหมายของการเรียนด้วยวิธีการสํารวจ 
ค้นหา ซ่ึงเก่ียวกับการสํารวจทางความคิดท่ีไม่ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้
วิธีการมอง การสัมผัส การเคลื่อนไหว และตีความหมายจากส่ิงท่ีได้ยิน จะส่งผลต่อประสบการณ์
สุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษาและช่วยสร้างความประสบการณ์ท่ีดี อันจะนําไปสู่ทัศนคติท่ีดีต่อ
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา 

 3.3 ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ  
ผู้วิจัยคัดสรรและพัฒนามาเป็นอย่างดี ให้เป็นเครื่องสําคัญในการสื่อสารความรู้ บันทึกประสบการณ์
และนําไปสู่ความเข้าใจเรื่องสุนทรียะ ซ่ึงจัดเตรียมสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ไว้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียนประถมศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ เขตกรุงเทพมหานครท่ีให้ความสําคัญกับสื่อ วัสดุและอุปกรณ์มากถึง ร้อยละ 100 ถือเป็น
ตัวชี้วัดสําคัญท่ีทําผู้วิจัยให้ความสําคัญกับการสร้างและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯเป็นอย่างดี ภายใต้ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะของ วิคเตอร์ โล
เวนเฟลด์ (Viktor Lowenfeld, 1947) ท่ีกล่าวถึงความสามารถของนักเรียนประถมศึกษาในแต่ละ
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ช่วงวัย เพ่ือให้สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมต่อนักเรียนประถมศึกษา ท้ังยังช่วยสร้างความม่ันใจ
การในใช้สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้กับนักเรียนประถมศึกษา อันจะส่งผลโดยตรงกับประสบการณ์
สุนทรียะท่ีจะเกิดข้ึน ขณะร่วมกิจกรรมในทุกข้ันตอน 

 3.4 การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ มุ่งเน้นให้นักเรียนประถมศึกษาได้รับจาก
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม ให้อิสระในการคิดและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลาย การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าท่ีเป็นสภาพล้อมรอบตัวท่ีเป็นพ้ืนท่ีทางสุนทรียะ ในขณะท่ีทํา
กิจกรรมศิลปะ เน้นให้เกิดความสนุกสนาน และกระชับ ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวรรณา แดงโต (2553) ท่ี
กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ทําให้เกิดจุด
เชื่อมต่อของใยประสาทท่ีสามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมองในการจัดกิจกรรมศิลปะ
หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ จึงควรจัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่าง
หลากหลาย และผู้วิจัยยังคํานึงถึงแนวทางในการพัฒนาสุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษาภายใต้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะของพาร์สัน (Michael J. Parsons, 1987) อีกด้วย 

 

4. ผลความคิดเห็นของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ         
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
ดีมาก อย่างมีนัยยะสําคัญ เพราะแนวทางกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีออกแบบนี้ เป็นแนวทาง
ท่ีง่าย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ช่วยสร้าง
บทบาทให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะอย่างแท้จริง ท้ังแผนการจัดกิจกรรมท่ีสร้างไว้
เป็นแผนกิจกรรท่ีชัดเจนง่ายต่อการทําความเข้าใจ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สามารถจัดหาได้ง่าย เป็นวัสดุ อุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีทุกพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีอยู่แล้ว ท่ีสําคัญแนวทางการจัด
กิจกรรมศิลปะยังช่วยสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีให้ความสําคัญกับแหล่งเรียนรู้  ท่ีเชื่อมโยงสู่
สถาบันการศึกษา ผู้วิจัยขออภิปรายผล โดยจําแนกส่วนประกอบในการจัดกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ดังนี้ 

 4.1 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ สามารถนําไปปรับ
ประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะอย่างหลากหลาย ท่ีสําคัญนําไปใช้ได้จริงมิได้เป็นเพียงแนวทาง
ตัวอย่างเชิงทฤษฎี แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะฯท่ีออกแบบไว้ยังเป็นแนวทางท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ 
ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะมากนัก เพียงแต่ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของผู้จัด
กิจกรรมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ ส่วนใหญ่มองเห็นแนวทางท่ีจะสามารถนําไปใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ
ตนเองได้ เพราะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ภายใต้แนวคิดและทฤษฏีศิลปศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ผ่านการศึกษาสภาพการจัด
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กิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท้ังในและต่างประเทศ ประกอบกับการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีใช้จัดการเรียนการสอนศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ท้ังรูปแบบจัดกิจกรรมท่ีระบุในแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี้ยังง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ศิลปะสู่ห้องเรียนได้ดี เป็นไปตามบทบาทและหน้าท่ีของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท่ีสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (International Council of Museum) 
หรือ ICOM ได้ให้คําจัดความของคําว่า พิพิธภัณฑ์ ว่าเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรท่ีเปิดเป็น
สถานท่ีสาธารณะ ท่ีให้บริการแก่สังคมและมีส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา 
ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงวัตถุอันเป็นหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ ท้ังนี้เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้นคว้า การศึกษา และความเพลิดเพลินใจ 

 4.2 รูปแบบและลักษณะ การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ ง่ายต่อ    
การทําความเข้าใจคือ ไม่จําเป็นต้องมาความรู้หรือทักษะด้านศิลปะมากนัก ก็สามารถจัดกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี้ได้ โดยอาศัยการศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษาท่ีระบุไว้ในแนวทางการ
จัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ รวมท้ังความเข้าใจในเนื้อหาจากทรัพยากรของพิพิธภัณฑ์ของ
ตนท่ีมีอยู่ วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะจะนําไปสู่ความ
เข้มข้นของเนื้อหา หรือระดับของประสบการณ์สุนทรียะท่ีต้องการให้ผู้ร่วมกิจกกรรมได้รับ ซ่ึงแนวทาง
การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะได้ระบุคุณสมบัติของผู้นํากิจกรรมไว้อย่างชัดเจน ทําให้ง่าย
ต่อการศึกษา จัดเตรียม ออกแบบ และสร้างเป็นรูปแบบและลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อบริบท
ของตนเอง ท้ังยังมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทํากิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ ธาริน กลิ่น
เกษตร (2555) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท่ีมีต่อสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา ระบุผลการวิจัยว่าระดับพัฒนาการ
สุนทรียภาพของนักเรียน หลังจากได้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพ่ิมสูงข้ึน อย่างมี
นัยยะสําคัญ และสนับสนุนให้สร้างรูปแบบการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีเชื่อมโยงสู่ห้องเรียน 

 4.3 ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ 
ผู้วิจัยออกแบบไว้ไม่ตายตัว คือสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ ไม่จําเป็นต้องใช้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีใดท่ี
หนึ่งเท่านั้น สื่อ วัสดุและอุปกรณ์นั้นก็เป็นพ้ืนฐานไม่ยุ่งยากในการเตรียมทุกพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีจัด     
กิจกรรมศิลปะจะต้องมีวัสดุและอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องออกแบบสื่อท่ีใช้ประกอบ
กิจกรรมให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการนําเสนอ หรือสร้างให้นักเรียน
ประถมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเป้าไว้ ท้ังแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะได้สร้างตัวอย่างไว้ให้ผู้นํากิจกรรมไปใช้ได้ศึกษา ทดลองนําไปใช้ ท่ีสําคัญเม่ือสร้างสื่อ 
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้ว ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายกิจกรรม 
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  4.4 การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ มุ่งเน้นจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะไม่จําเป็นต้องนําเนื้อหา หรือแนวคิดมาจากภายนอกท้ังหมด เริ่มต้นจากสิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะมี
แต่จะต้องรู้จักการประยุกต์ก่อนการนําแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี้ไปใช้ 
เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง นักเรียนประถมศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ ผู้จัดกิจกรรมมีหน้าท่ีกระตุ้น ด้วยสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวภายใต้บรรยากาศทางสุนทรียะของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประสบการณ์ตรงทีได้รับจากกิจกรรมศิลปะจะเป็นตัวกลางสําคัญท่ีนําไปสู่การรับรู้
ทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา การมีกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงเป็นเรื่องสําคัญ   
ท้ังการสร้างประสบการณ์สุนทรียะนี้ ยังเป็นบทบาทหน้าท่ีสําคัญของพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีจะต้อง
ดําเนินการ สอดคล้องกับ กมลวรรณ จันทวร (2555) ผู้ทําการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการหอศิลป์
ของรัฐในประเทศไทย ท่ีพบว่า ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ จะต้องพัฒนา
ภารกิจนโยบายและกิจกรรมการศึกษา เพ่ือสื่อสารคุณค่าและแง่มุมต่างๆ ของประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ให้กับผู้รับบริการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทําให้เข้าใจและสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเองได้ วิธีการสื่อสารมีได้หลายรูปแบบต้องเน้นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ความคิดความตระหนัก การพิสูจน์และการรับรู้โดย
ผ่านสุนทรียศาสตร์ เทคนิค กิจกรรมทางสังคมหรืองานวิจัย  

 
ข้อเสนอแนะในการนําแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เ พ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาไปใช้ 
 

1. การนําแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาไปใช้นั้น จะต้องทําการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะให้เข้าใจเสียก่อน เพ่ือวางแผนออกแบบ และจัดเตรียมสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมศิลปะ และพร้อมสําหรับกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงพ้ืนฐานประสบการณ์ และความรู้ทาง
ศิลปะของกลุ่มเป้าหมายจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้กิจกรรมศิลปะท่ีออกแบบข้ึน 

2. การทํากิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ อาจเป็นกิจกรรมท่ีไม่คุ้นเคยสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา จะต้องอธิบายความรู้ พ้ืนฐานสําคัญท่ีเก่ียวกับข้องกับผลงานศิลปะ และ
กิจกรรม รายละเอียด วิธีการ ลําดับข้ันตอน และการใช้อุปกรณ์สําหรับนักเรียนประถมศึกษาอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นไปด้วยความราบรื่น  
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3. การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฯ จะต้องศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทําความ
เข้าใจศักยภาพและพัฒนาการทางด้านศิลปะ รวมท้ังพ้ืนฐานความรู้ด้านศิลปะ เพราะเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการออกแบบกิจกรรมศิลปะ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสม และเตรียมพร้อมสําหรับการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินกิจดรรม  

4. การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่ละครั้งจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์        
การเรียนรู้ให้ชัดเจน และเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เร้าต่อการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา และกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง เพ่ือพัฒนาไปสู่
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

5. การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมจึงจําเป็นต้องจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับผู้จัดกิจกรรม 
โดยประมาณจากผู้จัดกิจกรรม 1 คน ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 5-7 คน หากผู้ร่วมกิจกรรมมีจํานวนมากเกิน
อาจทําให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ จํานวนของผู้ร่วมกิจกรรมจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีต้อง
คํานึงถึง และควรออกแบบเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรมศิลปะ คือไม่มากหรือน้อย
ไป โดยท่ัวไปควรอยู่ท่ีระหว่าง 45 นาที และไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

6. กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมเฉาพะด้านท่ีต้องการทักษะต่างๆ ในการนํากิจกรรมซ่ึง
ทักษะสําคัญท่ีสุดในการนํากิจกรรมคือ ทักษะในการสื่อสาร ท่ีไม่ชี้นําผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจ และต่อยอดองค์ความรู้เดิมท่ีผู้ร่วมกิจกรรมสนใจ ดังนั้นผู้นํากิจกรรมศิลปะจึงควร
ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร และถ่ายทอดเนื้อหา องค์ความรู้ด้านศิลปะให้เกิดความชํานาญ รวมท้ัง
ศึกษาความรู้และทฤษฎีต่างๆ ท่ีระบุไว้ในคู่มือนี้ในเบื้องต้น เพ่ือให้สามารถนํากิจกรรมศิลปะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา 

ผู้วิจัยเสนอแนะคุณสมบัติท่ีดีของผู้นํากิจกรรม ซ่ึงประกอบด้วยการแสดงออกภายนอกท่ี
เป็นกายภาพ และการแสดงออกด้านความรู้ และความสามารถทางศิลปะท่ีสื่อสารด้วยกระบวนการ
ต่างๆ จึงขอระบุคุณสมบัติสําคัญของผู้นํากิจกรรมศิลปะท่ีดี โดยจําแนกออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

1. คุณสมบัติทางกายภาพ  
กายภาพของผู้นํากิจกรรมเป็นส่วนประกอบสําคัญของกิจกรรมท่ีจะทําให้ผู้ร่วมกิจกรรม 

เกิดความผ่อนคลาย และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ถือเป็นความประทับใจแรกท่ีเกิดข้ึนกับผู้ร่วม
กิจกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา หากกายภาพของผู้นําชมกิจกรรมไม่เป็นมิตรไมตรี 
หรือแสดงออกถึงความตึงเครียด ก็จะทําให้บรรยากาศและผลลัพธ์ของกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้นํากิจกรรมจึงควรศึกษา การสร้างกายภาพท่ีดีต่อการนํากิจกรรม 
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 1.1 เป็นผู้มีบุคลิกภาพสุภาพ ร่างเริง แจ่มใส และเป็นมิตร การแสดงออกด้วยท่าท่ี
เป็นมิตร ร่าเริม แจ่มใส จะทําให้ผู้ร่วมกิจกรรมผ่อนคลาย และต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้อง
บังคับ รอยยิ้มบนใบหน้า และการแต่งกายสะอาด สวยงาม ดึงดูดนักเรียนประถมศึกษาได้ดี  

 1.2 สื่อสารด้วยภาษาสุภาพ และสนุกสนาน การนํากิจกรรมศิลปะท่ีดี ต้องสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาพูดท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความมากนัก และท่ีสําคัญต้องใช้ภาษาท่ีสุภาพ ไม่
สร้างความกดดัน และทําให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม  

2. คุณสมบัติด้านความรู้ และความสามารถด้านศิลปะ 
ความรู้ และความสามารถด้านศิลปะ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการจัดกิจกรรมศิลปะ 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านศิลปะ จิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก และ
ความรู้ด้านสุนทรียภาพ จะต้องรู้จักความงาม ซ่ึงผู้นํากิจรรมสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้จากการอ่าน 
การทดลองเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะของหน่วยงานอ่ืนๆ รวมท้ังการเข้าฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือสร้าง
ฐานความรู้ท่ีจะนํามาออกแบบกิจกรรมศิลปะ สําหรับทักษะความสามารถด้านศิลปะ สามารถทํางาน
ร่วมกับศิลปิน หรือวิทยากรเฉพาะทางได้ ผู้นํากิจกรรมศิลปะ จึงจําเป็นศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะ
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

2.1 ต้องมีความรู้ด้านศิลปะ จําเป็นต้องรู้แจ้งถึงรายละเอียด มีความรู้ความเข้าใจ
โดยเฉพาะความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะท่ีจําเป็นต่อการนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ หากมีความรู้
ด้านศิลปะเป็นอย่างดี ก็จะทําให้กิจกรรมศิลปะสามารถสื่อสารสาระสําคัญของกิจกรรมไปยังผู้ร่วม
กิจกรรมได้ ซ่ึงความรู้ด้านศิลปะนั้นสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

2.2 เป็นผู้ใฝ่รู้ พัฒนาความรู้อยู่เสมอ จะทําให้เกิดการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือ
การพัฒนาทักษะในการนํากิจกรรมศิลปะ ควรศึกษาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความรู้
ด้านศิลปะ ศึกษารูปแบบกิจกรรมศิลปะท่ีดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าฝึกอบรมศาสตร์
ต่างๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และจัดกิจกรรมศิลปะได้ ซ่ึงความรู้ด้านศิลปะ      
ท่ีจําเป็นต้องศึกษาอยู่อย่างสมํ่าเสมอคือ ศิลปะปฏิบัติ  สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ    
ศิลปวิจารณ์ รวมท้ังต้องศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ และทิศทางของวงการศิลปะในปัจจุบันด้วย 

2.3 เป็นผู้ก้าวทันโลก ทันสมัย และมีทักษะในการเทคโนโลยี ผู้คนในสังคมโลก 
เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้า หากผู้นํากิจกรรมศิลปะตามไม่ทัน ก็จะเกิดปัญหาการสื่อสาร
ท่ีไม่ตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นํากิจกรรมจึงต้องเป็นผู้ก้าวทันต่อโลก ทันสมัย ศึกษาวิธีการ
เรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารของผู้คนในแต่ละยุคสมัย เพ่ือนํามาวิเคราะห์เป็นแผนในการจัดกิจกรรม
ศิลปะ ในทันยุค ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะแนวทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด
กระบวนการคิด และทํางานร่วมกับทักษะการใช้เทคโนโลยีใน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในระดับท่ีสูงข้ึน      
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ เช่น ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับผู้สูงวัย 

2. ควรศึกษาวิจัย แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจของ
นักเรียนท่ีนําไปสู่การเห็นคุณค่าต่องานศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ 

3. ควรศึกษาวิจัย แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าต่องานศิลปะ
ร่วมสมัย ของนักเรียนประถมศึกษา ภายใต้บริบทการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยสู่ห้องเรียน 
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3. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา 
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. อาจารย์อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ 
ศิลปินอิสระ และอาจารย์ประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ 
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระวิชาศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
6. อาจารย์ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล  
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระวิชาศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. ครูยลสิริรัตน์ มาตผล 
ครูประจํากลุ่มสาระวิชาศิลปะ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
8. นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง 
ภัณฑารักษ์อิสระ ผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
9. นายชลิต นาคพะวัน 
ศิลปินอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็ก 
10. นายศักด์ิชัย ศรีวัฒนาปิติกุล 
ศิลปินอิสระ ผู้จัดการโครงการไฟฟ้า ธนาคารทหารไทย และเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะเด็ก 
11. นางสาวโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์  
ภัณฑารักษ์ประจําหอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน 
12. นายณรงค์ศักด์ิ นิลเขต 
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ ผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

  

1. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 
อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์อิสระ  
ผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
4. นายชลิต นาคพะวัน ศิลปินอิสระ  
ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็ก 
5. ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์  
อาจารย์ประจําภาควิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  
  1.  แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม 

  ประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  2. แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะใน 

  พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบและลักษณะ หมายเหตุ 

1. เส้นแสนสวย สุนทรียภาพของ “เส้น” 
ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกม
นักสืบ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ด้วยหัวข้อ “เส้นแสนสวย” 

 

2. สีสร้างอารมณ์ สุนทรียภาพของ “สี” 
ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกม
ตามหาสี และสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
“เข็มกลัดแสดงอารมณ์” 

 

3. รูป+ร่าง 
สุนทรียภาพของ 
“รูปร่าง” 

ชมนิทรรศการศิลปะ เลือก
ผลงานศิลปะท่ีสนใจ วาด
โครงสร้างและนํามาทํางานภาพ
พิมพ์   
“แฟ้มสวยด้วยรูป+ร่าง” 

 

4. ศิลปะมิติท่ี 3 
สุนทรียภาพของ 
“รูปทรง” 

ชมนิทรรศการศิลปะ เลือก
ผลงานศิลปะท่ีสนใจ ปั้นดินตาม
ชิ้นงานท่ีสนใจ และสามารถเพ่ิม
จินตนาการส่วนตัวลงไปใน
ชิ้นงานได้   
“3 มิติ ศิลปะลอยตัว” 

 

5. ประกอบศิลป์ 
สุนทรียภาพของ 
“องค์ประกอบศิลป์” 

ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกม
นักสืบ ค้นหาส่วนประกอบ
ต่างๆของงานศิลปะ นําข้อมูลท่ี
ได้มาสร้างเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ ลงบนกระเป๋าผ้า 
ด้วยการปะติด 
ในหัวข้อ “ประกอบศิลป์” 
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 1 “เส้นแสนสวย” 
ระยะเวลา :  1 ชั่วโมง        ระดับอายุ :   9-12 ปี             สําหรับผู้ร่วมกิจกรรม  : 30 คน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรื่อง :  สุนทรียภาพของ “เส้น”  
สาระสําคัญของการเรียนรู ้:   
 เส้น เป็นทัศนธาตุพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกได้   
การเรียนรู้เรื่องเส้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการซึมซับรับรู้ความงามทางสุนทรียะ  
 เส้น เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ และยังเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ี
นักเรียนควรรู้ เส้นมีอยู่หลายแบบ เช่น เส้นต้ัง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นหยักหรือเส้นซิกแซก เส้นโค้ง
แบบก้นหอย เส้นประ เป็นต้น 
รูปแบบกิจกรรม :  
 ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกมนักสืบ และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมหัวข้อ  
“เส้นแสนสวย” 
 

กระบวนการ : 
 1. ผู้จัดกิจกรรมนํานักเรียนประถมศึกษาเข้าไปในพ้ืนท่ีนิทรรศการศิลปะ กล่าวต้อนรับและ
แนะนํากิจกรรม อธิบายสิ่งท่ีจะเรียนรู้ และให้ชมผลงานตัวอย่างท่ีจะสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ ( 5 
นาที) 
 2. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน เพ่ือให้ผู้ช่วยจัดกิจกรรมสามารถดูแล
นักเรียนประถมศึกษาได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จากนั้นแจก ชุดกิจกรรม เรื่อง “เส้น” 
(Worksheets) พร้อมกับอธิบายวิธีการทํา ( 5 นาที) 
 3. ผู้จัดกิจกรรมพานักเรียนประถมศึกษาชมนิทรรศการศิลปะ อธิบายแนวคิด และเนื้อหาพอ
สังเขป โดยในระหว่างพาชมนิทรรศการให้ “ชวนคุย” มากกว่าการสอน เน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนประถมศึกษา อาจต้ังคําถามให้ช่วยกันตอบได้ ซ่ึงพยายามให้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง “เส้น” 
ต่างๆ และในขณะท่ีพาชมนิทรรศการนั้น ก็ให้ทํา “ชุดกิจกรรม เรื่องเส้นแสนสวย” (Worksheets) 
ควบคู่ไปด้วย โดยใช้คําถามท่ีพัฒนามากจากทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการ
ชวนคุย เพ่ือสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ดังนี้  
 “น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้” 
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 “น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร”  
 “น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง” 
 “ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้” 
  “ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร”  
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง” 
 (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 20 นาที) 
 4. ทํากิจกรรม “เส้นแสนสวย” จากลวดไหมพรหม และเชือก โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานจาก
การทําชุดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมต้องอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ใช้ชัดเจน รวมท้ังวิธีการประกอบสร้าง
ชิ้นงาน เน้นท่ีกระบวนการสร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ พยายามให้นักเรียนประถมศึกษาเกิด
ประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุด ผู้จัดกิจกรรมสามารถแนะนําการสร้างสรรค์ได้บ้าง (15 นาที) 
 5. ผู้จัดกิจกรรมในแต่กลุ่มให้นักเรียนประถมศึกษา อธิบายผลงานท่ีตนเองสร้างสรรค์สั้นๆ 
ทุกคนโดยอาจกําหนดเป็น ประโยชน์สั้นๆได้ เช่น หนูชอบ หนูว่ามันสวย แต่อย่างชี้นําคําตอบ เพราะ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรก เด็กอาจยังไม่คุ้นเคยและไม่กล้าแสดงออก หรือออาจใช้หัวข้อในการ
อธิบายจากการพัฒนาข้อคําถามตามทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย 
เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะได้ ดังนี้  
 “รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นผลงานของตัวเอง”  
 “น้องชอบอะไรบ้างในผลงานของตัวเอง เพราะอะไร”  
 “ผลงานของน้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง” 
 “ผลงานของน้องเก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบนี้” 
 “ผลงานของน้องสวยหรือไม่ เพราะอะไร” 
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงผลงานของตัวเองได้ อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้าง” 
และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้หัวข้อ โดยสังเกตจากศักยภาพของนักเรียนประถมศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีการแสดงออก และมีศักยภาพในการสื่อสารมากเพียงใด  ( 10 
นาที) 
 6. รวมกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ( 5 นาที) 
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การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ : 
 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษา ให้นักเรียนได้ ดู ลงมือทํา และแสดงออกด้วย
การสร้างสรรค์ และให้ความสําคัญกับการพูดอธิบายผลงานงานศิลปะของตนเอง สนใจกระบวนการ
สร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ : 
 1. ชุดกิจกรรมเรื่อง “เส้น” (Worksheets)  
 2. ดินสอ ยางลบ และดินสอสี 
 3. ลวดไหมพรหม (หลากสี) 
 4. เชือก (หลากสี) 
 5. วัสดุปะติด 
 6. ตัวอย่างชิ้นงาน 
 7. กระดาษไข 
 

การประเมินผล : 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบรับประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จากกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน โดยใช้แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ และแบบสังเกตระดับความถ่ีตามพฤติกรรมประสบการณ์
ทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. 
Parson, 1987) 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนองผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้จัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 1 : 7 เพ่ือให้สามารถดูแล และดําเนิน
กิจกรรมท่ีได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องการคําแนะนํา เช่น การปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
2. ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวกของผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แต่ไม่ควรเกิน 1.30 ชม. 
3. ความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อการจัดกิจกรรม จึงไม่จําเป็นต้องทําตามแนวทาง
ท้ังหมดสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 2 “สีสร้างอารมณ์” 
ระยะเวลา :  1 ชั่วโมง        ระดับอายุ  :   9-12 ปี            สําหรับผู้ร่วมกิจกรรม  : 30 คน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรื่อง :  สุนทรียภาพของ “สี”  
สาระสําคัญของการเรียนรู ้:   
 สี เป็นทัศนธาตุท่ีสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ จากการมองเห็นท่ีเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 
และยังเป็นเครื่องมือในสื่อสารความหมายของผลงานศิลปะ โดยสีแต่ละสีจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน
ดังนี้ 
  สีเหลือง ความสดใส รําเริง สนุกสนาน 
  สีแดง ความโกรธ ร้อน ท้าทาย 
  สีน้ําเงิน ความสงบ หนักแน่น สง่างาม 
  สีส้ม ความอบอุ่น สดใส มีชีวิตชีวา 
  สีม่วง ความเร้นลับ เสน่ห์ ซ่อนเร้น 
  สีเขียว ความสดชื่น สงบ ร่มรื่น 
 
รูปแบบกิจกรรม :  
 ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกมนักสืบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อ “สีสร้างอารมณ์” 
(ประดิษฐ์เข็มกลัดกลมท่ีมีลักษณะคล้ายใบหน้า)  
 

กระบวนการ : 
 1. ผู้จัดกิจกรรมนํานักเรียนประถมศึกษาเข้าไปในพ้ืนท่ีนิทรรศการศิลปะ กล่าวต้อนรับและ
แนะนํากิจกรรม อธิบายสิ่งท่ีจะเรียนรู้ และให้ชมผลงานตัวอย่างท่ีจะสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ ( 5 
นาที) 
 2. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คนเพ่ือให้ผู้ช่วยจัดกิจกรรมสามารถดูแล
นักเรียนประถมศึกษาได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จากนั้นแจก ชุดกิจกรรม เรื่อง “สี” 
(Worksheets) พร้อมกับอธิบายวิธีการทํา ( 5 นาที) 
 3. ผู้จัดกิจกรรมพานักเรียนประถมศึกษาชมนิทรรศการศิลปะ อธิบายแนวคิด และเนื้อหาพอ
สังเขป โดยในระหว่างพาชมนิทรรศการให้ “ชวนคุย” มากกว่าการสอน เน้นการมีส่วนร่วมของ
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นักเรียนประถมศึกษา อาจต้ังคําถามให้ช่วยกันตอบได้ พยายามให้ความรู้เรื่อง “สี” ท่ีมีผลต่ออารมณ์
ความรู้สึก การใช้สีในการสื่อสารานศิลปะ และในขณะท่ีพาชมนิทรรศการนั้น ก็ให้ทํา “ชุดกิจกรรม 
เรื่องสีสร้างอารมณ์” (Worksheets) ควบคู่ไปด้วย โดยใช้คําถามท่ีพัฒนามากจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะ ดังนี้  
 “น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้” 
 “น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร”  
 “น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง” 
 “ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้” 
  “ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร”  
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง” 
 (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 20 นาที) 
 4. ทํากิจกรรม “สีสร้างอารมณ์” ทําเข็มกลัดกลมแสดงสีหน้า และอารมณ์ความรู้สึกโดย
อาศัยความรู้พ้ืนฐานจากการทําชุดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมต้องอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ใช้ชัดเจน 
รวมท้ังวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน เน้นท่ีกระบวนการสร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ พยายามให้
นักเรียนประถมศึกษาเกิดประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุด ผู้จัดกิจกรรมสามารถแนะนําการสร้างสรรค์ได้
บ้าง (15 นาที) 
 5. ผู้จัดกิจกรรมในแต่กลุ่มให้นักเรียนประถมศึกษา อธิบายผลงานท่ีตนเองสร้างสรรค์สั้นๆ 
ทุกคนโดยอาจกําหนดเป็น ประโยชน์สั้นๆได้ เช่น หนูชอบ หนูว่ามันสวย แต่อย่างชี้นําคําตอบ 
พยายามให้นักเรียนประถมศึกษา กล้าท่ีจะพูดแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อาจใช้หัวข้อในการ
อธิบายจากการพัฒนาข้อคําถามตามทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย 
เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะได้ ดังนี้  
 “รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นผลงานของตัวเอง”  
 “น้องชอบอะไรบ้างในผลงานของตัวเอง เพราะอะไร”  
 “ผลงานของน้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง” 
 “ผลงานของน้องเก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบนี้” 
 “ผลงานของน้องสวยหรือไม่ เพราะอะไร” 
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงผลงานของตัวเองได้ อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้าง” 
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และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้หัวข้อ โดยสังเกตจากศักยภาพของนักเรียนประถมศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีการแสดงออก และมีศักยภาพในการสื่อสารมากเพียงใด  ( 10 
นาที) 
 6. รวมกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ( 5 นาที) 
 
การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ : 
 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษา ให้นักเรียนได้ ดู ลงมือทํา และแสดงออกด้วย
การสร้างสรรค์ และให้ความสําคัญกับการพูดอธิบายผลงานงานศิลปะของตนเอง สนใจกระบวนการ
สร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ : 
 1. ชุดกิจกรรมเรื่อง “สี” (Worksheets)  
 2. ดินสอ ยางลบ  
 3. สีชอล์ค หรือดินสอสี 
 4. ชุดอุปกรณ์เข้มกลัดกลม 
 5. กระดาษรูปวงกลม ขนาดเท่าเข็มกลัดกลม 
 6. ตัวอย่างชิ้นงาน 
 

การประเมินผล : 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบรับประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จากกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน โดยใช้แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ และแบบสังเกตระดับความถ่ีตามพฤติกรรมประสบการณ์
ทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. 
Parson, 1987) 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนองผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้จัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 1 : 7 เพ่ือให้สามารถดูแล และดําเนิน
กิจกรรมท่ีได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องการคําแนะนํา เช่น การปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
2. ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวกของผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แต่ไม่ควรเกิน 1.30 ชม. 
3. ความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อการจัดกิจกรรม จึงไม่จําเป็นต้องทําตามแนวทาง
ท้ังหมดสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 3 “รูป + ร่าง” 
ระยะเวลา :  1 ชั่วโมง        ระดับอายุ :   9 -12 ปี            สําหรับผู้ร่วมกิจกรรม  : 30 คน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรื่อง :  สุนทรียภาพของ “รูปร่าง”  
สาระสําคัญของการเรียนรู ้:   
 รูปร่าง หมายถึง ภาพท่ีมองเห็นเป็นภาพ 2 มิติ คือ ความกว้างและความยาว สามารถสังเกต
รูปร่างได้จากเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆ ความงามของรูปร่าง เกิดจากสัดส่วนท่ีสวยงามของเส้นรอบ
นอกของรูปร่างท้ังหมด ท่ีมีความกว้างและความยาวเหมาะสมกัน  
รูปแบบกิจกรรม :  
 ชมนิทรรศการศิลปะ ฝึกสังเกตโครงสร้างและวาดรูปร่างจากงานศิลปะ 3 มิติ และสร้างสรรค์
ผลงานภาพพิมพ์ หัวข้อ “แฟ้มสวยด้วยรูป+ร่าง”  
 

กระบวนการ : 
 1. ผู้จัดกิจกรรมนํานักเรียนประถมศึกษาเข้าไปในพ้ืนท่ีนิทรรศการศิลปะ กล่าวต้อนรับและ
แนะนํากิจกรรม อธิบายสิ่งท่ีจะเรียนรู้ และให้ชมผลงานตัวอย่างท่ีจะสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ (5 นาที) 
 2. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คนเพ่ือให้ผู้ช่วยจัดกิจกรรมสามารถดูแล
นักเรียนประถมศึกษาได้สะดวก และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จากนั้นแจก ชุดกิจกรรม เรื่อง “รูป+
ร่าง” (Worksheets) พร้อมกับอธิบายวิธีการทํา ( 5 นาที) 
 3. ผู้จัดกิจกรรมพานักเรียนประถมศึกษาชมนิทรรศการศิลปะ อธิบายแนวคิด และเนื้อหาพอ
สังเขป โดยในระหว่างพาชมนิทรรศการให้ “ชวนคุย” มากกว่าการสอน เน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนประถมศึกษา อาจต้ังคําถามให้ช่วยกันตอบได้ พยายามให้ความรู้เรื่อง “รูปร่าง”และในขณะท่ี
พาชมนิทรรศการนั้น ก็ให้ทํา “ชุดกิจกรรม เรื่องรูป+ร่าง” (Worksheets) ควบคู่ไปด้วย โดยใช้
คําถามท่ีพัฒนามากจากทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย เพ่ือสร้างประ
สงการณ์สุนทรียะ ดังนี้  
 “น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้” 
 “น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร”  
 “น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง” 
 “ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
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 “ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้” 
  “ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร”  
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง” 
 (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 20 นาที) 
 4. ทํากิจกรรม “แฟ้มสวยด้วยรูป+ร่าง” ประดิษฐ์แฟ้มกระดาษ ตกแต่งด้วยการทําภาพพิมพ์ 
โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐาน และการร่างภาพจากการทําชุดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมต้องอธิบายวิธีการ
สร้างสรรค์ใช้ชัดเจน รวมท้ังวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน เน้นท่ีกระบวนการสร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ี
ได้รับ พยายามให้นักเรียนประถมศึกษาเกิดประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุด ผู้จัดกิจกรรมสามารถ
แนะนําการสร้างสรรค์ได้บ้าง (15 นาที) 
 5. ผู้จัดกิจกรรมในแต่กลุ่มให้นักเรียนประถมศึกษา อธิบายผลงานท่ีตนเองสร้างสรรค์สั้นๆ 
ทุกคนโดยอาจกําหนดเป็น ประโยชน์สั้นๆได้ เช่น หนูชอบ หนูว่ามันสวย แต่อย่างชี้นําคําตอบ 
พยายามให้นักเรียนประถมศึกษา กล้าท่ีจะพูดแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อาจใช้หัวข้อใยการ
อธิบายจากการพัฒนาข้อคําถามตามทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย 
เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะได้ ดังนี้  
 “รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นผลงานของตัวเอง”  
 “น้องชอบอะไรบ้างในผลงานของตัวเอง เพราะอะไร”  
 “ผลงานของน้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง” 
 “ผลงานของน้องเก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบนี้” 
 “ผลงานของน้องสวยหรือไม่ เพราะอะไร” 
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงผลงานของตัวเองได้ อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้าง” 
และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้หัวข้อ โดยสังเกตจากศักยภาพของนักเรียนประถมศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีการแสดงออก และมีศักยภาพในการสื่อสารมากเพียงใด  ( 10 
นาที) 
 6. รวมกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ( 5 นาที) 
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การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ : 
 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษา ให้นักเรียนได้ ดู ลงมือทํา และแสดงออกด้วย
การสร้างสรรค์ และให้ความสําคัญกับการพูดอธิบายผลงานงานศิลปะของตนเอง สนใจกระบวนการ
สร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ : 
 1. ชุดกิจกรรมเรื่อง “รูป+ร่าง” (Worksheets)  
 2. ดินสอ ยางลบ  
 3. สีโปสเตอร์ 
 4. ฟองน้ําตัดเป็นชิ้นเล็กขนาดประมาณ 3x3 นิ้ว  
 5. กระดาษขาว-เทา 
 6. อุปกรณ์ทําความสะอาด ถังน้ํา ผ้าเช็ดมือ 
 7. แฟ้มกระดาษขาว-เทา 
 8. ตัวอย่างชิ้นงาน 
 

การประเมินผล : 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบรับประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จากกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน โดยใช้แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ และแบบสังเกตระดับความถ่ีตามพฤติกรรมประสบการณ์
ทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. 
Parson, 1987) 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนองผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้จัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 1 : 7 เพ่ือให้สามารถดูแล และดําเนิน
กิจกรรมท่ีได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องการคําแนะนํา เช่น การปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
2. ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวกของผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แต่ไม่ควรเกิน 1.30 ชม. 
3. ความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อการจัดกิจกรรม จึงไม่จําเป็นต้องทําตามแนวทาง
ท้ังหมดสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

กิจกรรมท่ี 4 “ศิลปะมติิท่ี 3” 
ระยะเวลา :  1 ชั่วโมง        ระดับอายุ :  9-12 ปี              สําหรับผู้ร่วมกิจกรรม  : 30 คน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรื่อง :  สุนทรียภาพของ “รูปทรง”  
สาระสําคัญของการเรียนรู ้:   
 รูปทรง หมายถึง ภาพท่ีมองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ ประกอบด้วยความยาว ความสูง และความ
ลึก เกิดแสงเงาภายในภาพและทําให้ดูเหมือนจริงมากยิ่งข้ึน ความงามของรูปทรง เกิดจากสัดส่วน
ความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก ท่ีเหมาะสมกลมกลืนของรูปทรงท้ังหมด ซ่ึงอาจ
เกิดจากธรรมชาติหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ได้ โดยในทางศิลปะรูปทรงอาจไม่จําเป็นต้อง
สมบูรณ์แบบ ก็สามารถมีความสวยงาม 
รูปแบบกิจกรรม :  
 ชมนิทรรศการศิลปะ ฝึกสังเกตโครงสร้างและรายละเอียดจากผลงานศิลปะ 3 มิติ และ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม หัวข้อ “3 มิติ ศิลปะลอยตัว”  
 

กระบวนการ : 
 1. ผู้จัดกิจกรรมนํานักเรียนประถมศึกษาเข้าไปในพ้ืนท่ีนิทรรศการศิลปะ กล่าวต้อนรับและ
แนะนํากิจกรรม อธิบายสิ่งท่ีจะเรียนรู้ และให้ชมผลงานตัวอย่างท่ีจะสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ ( 5 
นาที) 
 2. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คนเพ่ือให้ผู้ช่วยจัดกิจกรรมสามารถดูแล
นักเรียนประถมศึกษาได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จากนั้นแจก ชุดกิจกรรม เรื่อง 
“รูปทรง” (Worksheets) พร้อมกับอธิบายวิธีการทํา ( 5 นาที) 
 3. ผู้จัดกิจกรรมพานักเรียนประถมศึกษาชมนิทรรศการศิลปะ เน้นผลงานประติมากรรม และ
ผลงานศิลปะท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับรูปทรง โดยในระหว่างพาชมนิทรรศการให้ “ชวนคุย” เน้นการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนประถมศึกษา อาจต้ังคําถามให้ช่วยกันตอบได้ พยายามให้ความรู้เรื่อง “รูปทรง”และ
ในขณะท่ีพาชมนิทรรศการนั้น ก็ให้ทํา “ชุดกิจกรรม เรื่องรูปทรง” (Worksheets) ควบคู่ไปด้วย โดย
ใช้คําถามท่ีพัฒนามากจากทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย เพ่ือสร้าง
ประสงการณ์สุนทรียะ ดังนี้  
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 “น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้” 
 “น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร”  
 “น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง” 
 “ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้” 
  “ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร”  
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง” 
 (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 15 นาที) 
 4. ทํากิจกรรม “3 มิติศิลปะลอยได้” ปฏิบัติงานศิลปะ ปั้นดินจากการเลือกผลงาน
ประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท่ีนักเรียนประถมศึกษาสนใจ ผู้จัดกิจกรรมต้องอธิบายวิธีการ
สร้างสรรค์ใช้ชัดเจน รวมท้ังวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน เน้นท่ีกระบวนการสร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ี
ได้รับ พยายามให้นักเรียนประถมศึกษาเกิดประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุด ผู้จัดกิจกรรมสามารถ
แนะนําการสร้างสรรค์ได้บ้าง (20 นาที) 
 5. ผู้จัดกิจกรรมในแต่กลุ่มให้นักเรียนประถมศึกษา อธิบายผลงานท่ีตนเองสร้างสรรค์สั้นๆ 
ทุกคนโดยอาจกําหนดเป็น ประโยชน์สั้นๆได้ เช่น หนูชอบ หนูว่ามันสวย แต่อย่างชี้นําคําตอบ 
พยายามให้นักเรียนประถมศึกษา กล้าท่ีจะพูดแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อาจใช้หัวข้อใยการ
อธิบายจากการพัฒนาข้อคําถามตามทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย 
เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะได้ ดังนี้  
 “รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นผลงานของตัวเอง”  
 “น้องชอบอะไรบ้างในผลงานของตัวเอง เพราะอะไร”  
 “ผลงานของน้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง” 
 “ผลงานของน้องเก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบนี้” 
 “ผลงานของน้องสวยหรือไม่ เพราะอะไร” 
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงผลงานของตัวเองได้ อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้าง” 
และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้หัวข้อ โดยสังเกตจากศักยภาพของนักเรียนประถมศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีการแสดงออก และมีศักยภาพในการสื่อสารมากเพียงใด  ( 10 
นาที) 
 6. รวมกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ( 5 นาที) 
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การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ : 
 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษา ให้นักเรียนได้ ดู ลงมือทํา และแสดงออกด้วย
การสร้างสรรค์ และให้ความสําคัญกับการพูดอธิบายผลงานงานศิลปะของตนเอง สนใจกระบวนการ
สร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ : 
 1. ชุดกิจกรรมเรื่อง “รูปทรง” (Worksheets)  
 2. ดินสอ ยางลบ  
 3. ดินญ่ีปุ่น ดินเหนียว หรือดินน้ํามัน 
 4. กระดานรองปั้นขนาด A3  
 5. อุปกรณ์การปั้น ไม้ปั้นต่างๆ 
 6. อุปกรณ์ทําความสะอาด ถังน้ํา ผ้าเช็ดมือ 
 7. ตัวอย่างชิ้นงาน (งานประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ) 
 

การประเมินผล : 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบรับประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จากกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน โดยใช้แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ และแบบสังเกตระดับความถ่ีตามพฤติกรรมประสบการณ์
ทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. 
Parson, 1987) 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนองผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้จัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 1 : 7 เพ่ือให้สามารถดูแล และดําเนิน
กิจกรรมท่ีได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องการคําแนะนํา เช่น การปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
2. ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวกของผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แต่ไม่ควรเกิน 1.30 ชม. 
3. ความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อการจัดกิจกรรม จึงไม่จําเป็นต้องทําตามแนวทาง
ท้ังหมดสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 5 “ประกอบศิลป์” 
ระยะเวลา :  1 ชั่วโมง        ระดับอายุ :   9-12 ปี             สําหรับผู้ร่วมกิจกรรม  : 30 คน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เรื่อง :  สุนทรียภาพของ “องค์ประกอบศิลป์”  
สาระสําคัญของการเรียนรู ้:   
 ประมวลความรู้และประสบการณ์สุนทรียะท่ีเกิดจากการทํากิจรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
และสรุปความรู้จากการเรียนรู้ทัศนธาตุ เรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ท่ีนํามาประกอบสร้างจนเกิดเป็น
งานศิลปะประเภทต่างๆ  
รูปแบบกิจกรรม :  
 ชมนิทรรศการศิลปะ เล่นเกมนักสืบ ฝึกสังเกตรายละเอียด และองค์ประกอบต่างๆ ของ
ผลงานศิลปะ และประดิษฐ์กระเป๋าผ้า หัวข้อ “ประกอบศิลป์”  
 

กระบวนการ : 
 1. ผู้จัดกิจกรรมนํานักเรียนประถมศึกษาเข้าไปในพ้ืนท่ีนิทรรศการศิลปะ กล่าวต้อนรับและ
แนะนํากิจกรรม อธิบายสิ่งท่ีจะเรียนรู้ และให้ชมผลงานตัวอย่างท่ีจะสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ ( 5 
นาที) 
 2. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คนเพ่ือให้ผู้ช่วยจัดกิจกรรมสามารถดูแล
นักเรียนประถมศึกษาได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จากนั้นแจก ชุดกิจกรรม เรื่อง 
“องค์ประกอบศิลป์” (Worksheets) พร้อมกับอธิบายวิธีการทํา ( 5 นาที) 
 3. ผู้จัดกิจกรรมพานักเรียนประถมศึกษาชมนิทรรศการศิลปะ เน้นผลงานประติมากรรม และ
ผลงานศิลปะท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับรูปทรง โดยในระหว่างพาชมนิทรรศการให้ “ชวนคุย” เน้นการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนประถมศึกษา อาจต้ังคําถามให้ช่วยกันตอบได้ พยายามให้ความรู้เรื่อง “องค์ประกอบ
ศิลป์”และในขณะท่ีพาชมนิทรรศการนั้น ก็ให้ทํา “ชุดกิจกรรม เรื่ององค์ประกอบศิลป์” 
(Worksheets) ควบคู่ไปด้วย โดยใช้คําถามท่ีพัฒนามากจากทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็น
แนวทางในการชวนคุย เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะ ดังนี้  
 “น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี้” 
 “น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร”  
 “น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง” 
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 “ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้” 
  “ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร”  
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง” 
 (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 15 นาที) 
 4. ทํากิจกรรม “ประกอบศิลป์” ปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ ลงบนถุงผ้าท่ี
เตรียมไว้ โดยเน้นการปะติด ผสมผสานกับการเย็บ ปัก และระบายสี ซ่ึงผู้จัดกิจกรรมต้องอธิบาย
วิธีการสร้างสรรค์ใช้ชัดเจน รวมท้ังวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน เน้นท่ีกระบวนการสร้างสรรค์มากกว่า
ผลงานท่ีได้รับ พยายามให้นักเรียนประถมศึกษาเกิดประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุด ผู้จัดกิจกรรม
สามารถแนะนําการสร้างสรรค์ได้บ้าง (20 นาที) 
 5. ผู้จัดกิจกรรมในแต่กลุ่มให้นักเรียนประถมศึกษา อธิบายผลงานท่ีตนเองสร้างสรรค์สั้นๆ 
ทุกคนโดยอาจกําหนดเป็น ประโยชน์สั้นๆได้ เช่น หนูชอบ หนูว่ามันสวย แต่อย่างชี้นําคําตอบ 
พยายามให้นักเรียนประถมศึกษา กล้าท่ีจะพูดแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อาจใช้หัวข้อใยการ
อธิบายจากการพัฒนาข้อคําถามตามทฤษฎีพัฒนาการทางสุนทรียะภาพเป็นแนวทางในการชวนคุย 
เพ่ือสร้างประสงการณ์สุนทรียะได้ ดังนี้  
 “รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นผลงานของตัวเอง”  
 “น้องชอบอะไรบ้างในผลงานของตัวเอง เพราะอะไร”  
 “ผลงานของน้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง” 
 “ผลงานของน้องเก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร” 
 “ทําไมถึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบนี้” 
 “ผลงานของน้องสวยหรือไม่ เพราะอะไร” 
 “ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงผลงานของตัวเองได้ อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งไรบ้าง” 
และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้หัวข้อ โดยสังเกตจากศักยภาพของนักเรียนประถมศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีการแสดงออก และมีศักยภาพในการสื่อสารมากเพียงใด  ( 10 
นาที) 
 6. รวมกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ( 5 นาที) 
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การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ : 
 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษา ให้นักเรียนได้ ดู ลงมือทํา และแสดงออกด้วย
การสร้างสรรค์ และให้ความสําคัญกับการพูดอธิบายผลงานงานศิลปะของตนเอง สนใจกระบวนการ
สร้างสรรค์มากกว่าผลงานท่ีได้รับ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ : 
 1. ชุดกิจกรรมเรื่อง “องค์ประกอบศิลป์” (Worksheets)  
 2. ดินสอ ยางลบ  
 3. ถุงผ้า ขนาด A3 (หรือขนาด A4) 
 4. กระดานรองปั้นขนาด A3  
 5. วัสดุปะติดสวยงานต่างๆ เช่น กระดุม ไหมพรหม เศษผ้า ฯลฯ 
 6. กาวสําหรับติดวัสดุกับผ้า 
 7. ชุดอุปกรณ์การระบายสีอะคลีลิค 
 8. ตัวอย่างชิ้นงาน  

 

การประเมินผล : 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบรับประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จากกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน โดยใช้แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะ และแบบสังเกตระดับความถ่ีตามพฤติกรรมประสบการณ์
ทางสุนทรียะของนักเรียนประถมศึกษา ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. 
Parson, 1987) 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนองผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้จัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 1 : 7 เพ่ือให้สามารถดูแล และดําเนิน
กิจกรรมท่ีได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องการคําแนะนํา เช่น การปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
2. ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวกของผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แต่ไม่ควรเกิน 1.30 ชม. 
3. ความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อการจัดกิจกรรม จึงไม่จําเป็นต้องทําตามแนวทาง
ท้ังหมดสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม 
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แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
(ภาพเหมือนจริง) 

 

 
 

 
 
 
  

คําช้ีแจง : ให้น้องๆ แสดงความคิดเห็นในช่องว่างจากการดูภาพผลงานจิตรกรรมเหล่านี้ 
 

    

  ชื่อศิลปิน : ไพบูลย์  ธรรมเรื่องฤทธิ์ 
  ชื่อผลงาน :  “ขวัญ กําลังใจ สายใยแห่งรัก” 
  เทคนิคการสร้างสรรค์ :   สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
  ปี พ.ศ. ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน :  2558 

คําอธิบาย 
 แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะนี้ เป็นเครื่องมือท่ีใช้สําหรับวัดผลของประสบการณ์สุนทรียะ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีผู้วิจัยพัฒนามากจาก
แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 1987) 
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1. น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร 

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

3. น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. สมมุติถ้าน้องๆ เป็นศิลปินผู้วาดภาพนี้ ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ถ้าสามารถเปล่ียนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปล่ียนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
(ภาพก่ึงนามธรรม) 

 
 
 

 
 
 
  
 

คําช้ีแจง : ให้น้องๆ แสดงความคิดเห็นในช่องว่างจากการดูภาพผลงานจิตรกรรมเหล่านี้ 
 

      

  ชื่อศิลปิน : จันทร์ทิมา สุทธิประภา 
  ชื่อผลงาน :  “วิถีชีวิตแห่งความทรงจํา” 
  เทคนิคการสร้างสรรค์ :   เย็บผ้า 
   ปี พ.ศ. ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน :  2558 
 

คําอธิบาย 
 แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะนี้ เป็นเครื่องมือท่ีใช้สําหรับวัดผลของประสบการณ์สุนทรียะ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีผู้วิจัยพัฒนามากจาก
แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 1987) 
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1. น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร 

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

3. น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. สมมุติถ้าน้องๆ เป็นศิลปินผู้วาดภาพนี้ ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ถ้าสามารถเปล่ียนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปล่ียนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
(ภาพนามธรรม) 

 

 
 

 
 
 
  
 

คําช้ีแจง : ให้น้องๆ แสดงความคิดเห็นในช่องว่างจากการดูภาพผลงานจิตรกรรมเหล่านี้ 
 

   
  

 ชื่อศิลปิน : ธิดารัตน์ จันทเชื้อ 
 ชื่อผลงาน :  “สัมพันธภาพแห่งความรัก” 
 เทคนิคการสร้างสรรค์ :   เทคนิคผสม การเย็บปักถักร้อย 
 ปี พ.ศ. ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน :  2558 
 
 

คําอธิบาย 
 แบบวัดประสบการณ์สุนทรียะนี้ เป็นเครื่องมือท่ีใช้สําหรับวัดผลของประสบการณ์สุนทรียะ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีผู้วิจัยพัฒนามากจาก
แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 1987) 
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1. น้องๆ รู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นภาพนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพนี้ เพราะอะไร 

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

3. น้องๆ เห็นอะไรในภาพนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ภาพนี้เก่ียวข้องกับเรื่องราวอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. สมมุติถ้าน้องๆ เป็นศิลปินผู้วาดภาพนี้ ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ภาพนี้เป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่ เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ถ้าสามารถเปล่ียนแปลงภาพนนี้ได้ อยากเปล่ียนแปลงภาพนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําอธิบาย: 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการแสดงออกทางสุนทรียภาพนี้ เป็นแบบวิเคราะห์การแสดงออก
ทางสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. 
Parson, 1987) ซ่ึงมีระดับข้ันพัฒนาสุนทรียภาพ 5 ระดับ ดังนี้  

 

ระดับสุนทรียะ ตัวบ่งชี้ ลักษณะท่ีปรากฏ 

ระดับท่ี 1 ความชื่นชอบ 
(Favoritism) 

สามารถบอกถึงความพึงพอใจส่วนตัว
ท่ีมีต่อรูปภาพ เช่น ความสนใจต่อสี มี
การเช่ือมโยงตอบสนองของตนเองไปสู่
เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง หรือมกีาร
แสดงความคิดท่ีเช่ือมโยงถึงความทรง
จําของตนเองอย่างอิสระ เกิดความพึง
พอใจในรูปแบบ หรือเน้ือหาของ
ผลงานศิลปะท่ีเห็น 

แสดงความพึงพอใจส่วนตัวท่ีมตี่อรูปภาพ เช่น 
ความสนใจท่ีมตี่อสี และเช่ือมโยงการตอบสนอง
ของตนไปเรื่อยๆ โดยไมม่ีจุดหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับเรื่องราวเน้ือหา หรือรูปแบบของภาพวาด สิ่ง
ท่ีนักเรียนตระหนักถึงเป็นสิ่งท่ีแสดงออกมาและ
เช่ือมโยงไปยังความทรงจําส่วนตัว มีความเป็น
อิสระในการตอบสนองท่ีเรยีกว่าการรับรูแ้บบใช้
ความพึงพอใจ โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นสิ่งท่ีมี
ความสัมพันธ์หรือไมม่ีความสัมพันธ์กันกับ
ภาพวาด 

 
 

ระดับท่ี 2 ความงาม 
และเหมือนจริง 

(Beauty and Realism) 
 
 

สามารถพูดถึงเรื่องราวความงามท่ี
ปรากฏในผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นความ
งามจริงท่ีปรากฏข้ึนในภาพผลงาน
ศิลปะ เช่น การแสดงถึงอารมณ์ 
ความรูส้ึกท่ีแสดงออกมา มีการช่ืนชม
ในความงาม หรือทักษะความชํานาญ
ท่ีปรากฏในผลงานศิลปะท่ีถ่ายทอด
โดยศิลปิน 

แสดงการจัดระบบความคิดท่ีแสดงออก โดยพูด
ถึงเรื่องราวพ้ืนฐาน (ความสวยงาม และความ
เป็นจริงท่ีปรากฏ และความชํานาญ) ของภาพท่ี
ตนเองสนใจ และความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนใน
ภาพวาด เช่น อารมณ์ท่ีถูกแสดงออกมาใน
รอยยิ้ม หรือกิริยา และรูปแบบท่ีเข้าใจได้ใน
ความเป็นจริงท่ีเห็น มีการช่ืนชมในทักษะความ
ชํานาญ เช่น ความละเอียดลออของผู้วาด 
เหล่าน้ีเป็นประเด็นพ้ืนฐานสําหรับ 
 

เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับการแสองออกทางสุนทรียภาพ 
ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 1987) 

เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกทางสุนทรียภาพ ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน 
(Michael J. Parson, 1987) ประกอบด้วย 

1. ตารางระดับการแสดงออกทางสนุทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 1987) 
2. แบบบันทึกระดับของประสบการณ์สุนทรียะ (รายบุคคล) 
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ระดับสุนทรียะ ตัวบ่งชี้ ลักษณะท่ีปรากฏ 

 
 
 

ระดับท่ี 2 ความงาม 
และเหมือนจริง (ต่อ)

(Beauty and Realism) 

 การตัดสินท่ีแสดงออกมาน้ันเป็น
สิ่งท่ีสามารถรับรูไ้ด้ และแสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีอยู่
ในใจตนเอง สามารถวิเคราะห์ประสบการณ์ของ
ตนเองท่ีมีต่อศิลปะอย่างมสีุนทรียภาพ เช่น 
สามารถบอกได้ว่าสีท่ีมลีักษณะสว่างให้
ความรูส้ึกถึงความสุข สีท่ีมีลักษณะมืดให้
ความรูส้ึกของความทุกข์ ให้ความสําคัญส่วน
ใหญ่ในประเด็นเน้ือหา และพยายามมองผ่านสื่อ
คิดว่าภาพวาดเกิดจากเน้ือหา และมีเรื่องราว
ของมัน 

ระดับท่ี 3 การแสดงออก 
(Expressiveness) 

สามารถแสดงความรูส้ึกนึกคิดของ
ตนเองต่อผลงานศิลปะ พิจารณาถึง
เน้ือหา เรื่องราวในผลงาน ซึ่งอาจเป็น
การแสดงความคิด ความรูส้ึกท่ีเกิดข้ึน
จากตนเอง หรือของศิลปิน และมี
ความคิดเห็นในลักษณะการสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ อาจมีความรูส้ึกท่ีลึกซึ้งเกิด
ข้อสงสัย และสามารถตดัสินความคิด 
ความรูส้ึกไดด้้วยตนเอง 

แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนมากข้ึนได้ โดย
พิจารณาจากเรื่องราวเน้ือหาของภาพวาด และ
จากประสบการณ์เดิมของตน แต่ยังคงมีความ
สนใจต่อประสบการณ์ของตนเองมากกว่า
ภาพวาดท่ีเห็น ความรู้สึกและความคิดท่ีเกิดข้ึน
และแสดงออกมาอาจจะเป็นของตนเอง หรือ 
ของผู้วาด หรือท้ัง 2 อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีตนเอง
เข้าใจ ความงามเป็นรองอารมณ์ความรู้สึก มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดแหวกแนว 
และ มีความรู้สึกท่ีลึกซึ้งต่อข้อสงสัย และใช้
เกณฑ์การตัดสินท่ีเป็นไปได้ แต่ยังคงความรู้สึก
ส่วนตัวอยู่ แต่ก็ตระหนักถึงประสบการณ์ของผู้
วาดด้วย หรือสามารถเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ประเด็นในภาพวาดสู่ความเข้าใจของตนเองได้ 
ในข้ันน้ีเราจะพิจารณาท่ีสื่อมากเช่นเดียวกับ
พยายามพิจารณาท่ีความหมายของการแสดง
ความรู้สึก และคิดว่าภาพวาดประกอบด้วย
อารมณ์ และความคิด 
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ระดับสุนทรียะ ตัวบ่งชี้ ลักษณะท่ีปรากฏ 

ระดับท่ี 4 แบบอย่าง 
และรูปแบบ  

(Style and Form) 

สามารถแสดงความคิดของการรับรู้ ท่ี
ประกอบด้วยความสมัพันธ์ และ
เช่ือมโยงกันระหว่างส่วนต่างๆ ของ
ผลงานศิลปะ เช่น เครื่องมือ สื่อวัสดุ 
เทคนิค สามารถแสดงอกกถึงรูปแบบ
ลักษณะ และการเช่ือมโยงถึง
ประวัติศาสตร์ในตัวผลงานอย่างมี
เหตุผล สามารถขยายความสําคัญของ
เน้ือหา เรื่องราวในผลงาน และเกิด
การตีความหมายท่ีสอดคล้องกับ
ผลงาน หรือเจตนาของศิลปินได ้

แสดงความสามารถในการใช้ทัศนคติ
เก่ียวกับหลักการทางการรับรู้ ท่ี
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีซับซ้อนกว่าความ
เข้าใจส่วนตัว ให้ความสําคัญต่อสือ่วัสดุ 
รูปร่าง ลักษณะ แยกแยะอารมณค์วามรูส้ึก
ของตนเองและสิ่งท่ีประสบอยู่ในงานได้ 
ค้นพบถึงความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวกับรปูแบบ
ของงานศิลปะและประวัตศิาสตร์ สามารถ
ขยายความสําคัญในภาพวาดได้ เกิดการ
วิจารณ์งานศิลปะ มเีหตผุลและเข้าใจ
เรื่องราวเน้ือหาของภาพการวินิจฉัย จากน้ี
ไป คือ ความสําคัญ (Significant) รูปแบบ 
และสื่อมีความสําคัญ พิจารณาสื่อ และ
คุณสมบัติของสื่อความเข้าใจภาพน้ันเกิด
จากคุณสมบัติท่ีสมเหตสุมผล 

ระดับท่ี 5 ความเป็นตัว
ของตนเอง 

(Autonomy) 

สามารถแสดงความคิด ความเข้าใจต่อ
ผลงานศิลปะท้ังในแง่ของการ
สร้างสรรค์ ช่ืนชม ตีความเพ่ือประเมิน
คุณค่า ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานความคิดเดิม
ของตนเอง โดยสามารถแสดงความคิด
ถึงการตัดสิน ในความหมายของ
ผลงานศิลปะ ตีความถึงเรื่องราว 
เน้ือหา ซึ่งความคิดท่ีแสดงออกมาจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หรือ
สภาพปัจจุบัน โดยการแสดงออก
ความคิดอาจมีการให้เหตุผลโต้แยง้ ซึ่ง
ยังคงเช่ือมโยงกับความคิดของตนเอง
อยู่ด้วย อาจมีข้อสงสยัท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนความคิดการตัดสินจากการ
สร้างสรรค์ การประเมินคุณค่าจากการ
ตีความของความหมายในผลงานท่ีอยู่
นอกเหนือกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรม 
สังคม และความเป็นอยู ่

แสดงการตัดสิน โดยอาศัยโครงสรา้ง
ความหมายของเรื่องราวเน้ือหาในรูปภาพ 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตร์ และมี
การปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ ให้เข้ากับสภาพ
ปัจจุบัน มีความเข้าใจ และมคีวาม
รับผิดชอบ การเข้าใจศิลปะอย่างลึกซึ้ง มีผล
ต่อสุนทรียภาพ สามารถทําให้เห็นว่าคนแต่
ละคนต้องการ มีความคิดเห็นท่ีอยูเ่หนือ
กฎเกณฑ์ของวัฒนธรรม สังคม และความ
เป็นอยู่ ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ แบ่งเป็นลําดับข้ัน ข้ันในท่ีน่ีคือ
กลุ่มของแนวความคิด ไม่ใช่คุณสมบัติของ
ตัวบุคคล กลุ่มน้ีเป็นแบบแผน (Pattern) 
หรือ โครงสร้าง (Structure) ของภายใน 
ความคิดของบุคคลเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่ภายใน 
หรือ มีเหตผุล การอธิบายข้ันไม่ไดแ้ปลว่า
อธิบายบุคคลแต่เป็นชุดของแนวความคิดท่ี
ถูกตีความออกมา 
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แบบบันทึกระดับของประสบการณ์สุนทรียะ  
ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 1987)  (รายบุคคล) 

 
ช่ือ-นามสกุล........................................................................อายุ.................ปี ช้ัน.......................... 

 

คําถาม 

คําตอบท่ีแสดงออกถึงระดับของประสบการณ์สุนทรียะ 

หมายเหตุ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
คว

าม
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บ 
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sm

) 
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) 
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m
) 
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om
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คําถามท่ี 1 
น้องๆ รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพน้ี 

      

คําถามท่ี 2  
น้องๆ ชอบอะไรบ้างในภาพน้ี  
เพราะอะไร 

      

คําถามท่ี 3 
น้องๆ เห็นอะไรในภาพน้ี 

      

คําถามท่ี 4  
ภาพน้ีเก่ียวข้องกับอะไร 

      

คําถามท่ี 5  
สมมตุิถ้าน้องๆ เป็นศิลปินผู้วาดภาพน้ี 
ทําไมถึงวาดภาพออกมาเป็นแบบน้ี 

      

คําถามท่ี 6  
ภาพน้ีเป็นภาพวาดท่ีสวยหรือไม่  
เพราะอะไร 

      

คําถามท่ี 7  
ถ้าสามารถเปลีย่นแปลงภาพนน้ี 
อยากเปลี่ยนแปลงภาพน้ีเป็นอย่างไร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีต่อการเข้าร่วม 
กิจกรรมศิลปะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ตอนท่ี 1 ให้น้องๆเรียงลําดับความชื่นชอบกิจกรรมศิลปะท่ีน้องๆ เข้าร่วมท้ัง 5 กิจกรรม 
....................... เส้นแสนสวย    ....................... สีสร้างอารมณ์           ....................... รูป + ร่าง 
....................... ศิลปะมิติท่ี 3    ....................... ประกอบศิลป์   

ตอนท่ี 2 ให้น้องๆทําเครื่องหมาย � ลงในช่องท่ีตรงต่อความคิดเห็นมากสุด 

ลําดับ ข้อคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

 
ดีมาก 

 
ดี พอใช้ 

 
ไม่ดี 

 
ไม่ดีมาก 

1 น้องๆ ชอบกิจกรรมศิลปะ ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

     

2 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆรู้จักศิลปิน และศิลปะมากขึ้น 

     

3 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆได้รับประสบการณ์ทางศิลปะ
ท่ีดี 

     

4 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะช่วย
ให้น้องๆเข้าใจเน้ือหาทางศิลปะ มาก
ขึ้น 

     

5 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆ เห็นว่าศิลปะมีความสวยงาม 

     

6 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆ เห็นว่าศิลปะมีคุณค่า 

     

7 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆ ได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ต่างๆ  

     

8 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆ สามารถนํางานศิลปะไปเป็น
ตัวอย่างในการทํางานศิลปะได้ 

     

9 กิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทํา
ให้น้องๆ อยากกลับเข้ามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอีก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ผู้วิจัย : นายอนิวัฒน์ ทองสีดา 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําช้ีแจง 
 จุดประสงค์ของแบบสอบถามนี้ เพ่ือสอบถามความพึงพอใจจากการใช้แนวทางการจัดกิจรรม
ศิลปะ  ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท่ีส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ สําหรับเด็กประถมศึกษา  

........................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง แสดงความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย √ ลงใน        และเติมข้อความลงในช่องว่างตาม

สภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกับตัวท่านมากท่ีสุด 
 

ชื่อ............................................................................นามสกุล................................................................ 
สังกัด....................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์..............................................E-mail …………………………………………………………………… 
วันท่ีทําแบบสอบถาม..........................................................เวลา............................................................ 
1. เพศ   1) ชาย  2) หญิง      3) อ่ืนๆ 
2. อายุ   1) 20-30 ปี          2) 31-40 ปี 3) 41-50 ปี 
   4) 50 ปีข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา            1) ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี 
   3) ปริญญาโท   4) ปริญญาเอก 
4. สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา................................................................................................................... 
   สาขาวิชา............................................................................................................................................. 
5. หน้าท่ีการปฏิบัติงาน               ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายนิทรรศการ            ภัณฑารักษ์ 
         อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................... 
6. ประสบการณ์ในการทํางาน           ตํ่ากว่า 5 ปี  5-10 ปี   10 ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจจากการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือส่งเสริม
      ประสบการณ์สุนทรียะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

คําช้ีแจง แสดงความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย √ ลงใน        ตามสภาพความพึงพอใจท่ีเป็นจริง 

ลําดับ รายการ 
ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

 ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ      

1 
เน้ือหาท่ีใช้จัดกิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 

     

2 
เน้ือหาที่ในการจัดกิจกรรม เชื่อมโยงกับหลักสูตร
ทางการศึกษาในระดับการประถมศึกษาขึ้นพื้นฐานได้ 

     

3 
เน้ือหาท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สอดคล้องกับพิพิธภณัฑ์ศลิปะ 

     

 ด้านรูปแบบท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ      

4 
รูปแบบท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สอดคล้องกับพิพิธภณัฑ์ศลิปะ 

     

5 
รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ มีความ
เหมาะสมต่อนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4-6 

     

6 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะ ทําให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับประสบการณต์รง 

     

7 
ความถ่ีในการจัดกิจกรรมศิลปะ สาํหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 (จํานวน 5 ครั้ง
ต่อเน่ือง) 

     

8 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 
(1-2 ช่ัวโมง) 

     

 ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดกจิกรรมศิลปะ      

9 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ มีความ
เหมาะสมต่อนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 
4-6 

     

10 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านศิลปะ ต่อนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษา
ช้ันปีท่ี 4-6 
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ลําดับ รายการ 
ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

11 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมให้
นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 เกิดประสบการณ์
สุนทรียะได ้

     

12 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปะ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และหอศิลป์ 
ต่างๆได ้

     

 ด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะ      

13 
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ มี
ความเหมาะสมต่อนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4-6 

     

14 
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
ส่งเสริมให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6  
เกิดประสบการณส์ุนทรียะได ้

     

15 
สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์ศลิปะ
ต่างๆได ้

     

 ด้านการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ      

16 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 เกิด
ประสบการณ์สุนทรยีะ หรือการรบัรู้ความงามได ้

     

17 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 เกิดความ
ช่ืนชอบในงานศิลปะ (Favoritism) 

     

18 

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 เกิดเกิด
การเรยีนรู้เรื่องความงามและความจริง  (Beauty 
and Realism) 

     

19 

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 สามารถ
แสดงออกถึงความคิดและอารมณค์วามรูส้ึกได้ 
(Expressiveness)  
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ลําดับ รายการ 
ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

20 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสามารสร้างให้
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 เกิด
แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) 

     

21 
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะส่งเสริม ให้นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 สามารถสรา้ง
ความเป็นตัวของตนเองได้ (Autonomy) 

     

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู่ 
 
การติดต่อ 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2553 
     พ.ศ. 2559      
ประวัติการทาํงาน 
     พ.ศ. 2550 – 2555 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     พ.ศ. 2555 – ปัจจบุัน 
 

นายอนิวฒัน์  ทองสีดา 
57 หมู่ 7 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 10540 
085-9504059 Email. aniwat_47@yahoo.com 
 
ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดบั 2 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลปศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
- ประสานงาน โครงการ The 5th Asia – Europe Art Camp               
“ re – Vision Bangkok:New Media art and Interactivity ” 
- ประสานงานนิทรรศการ “Sound Confusion”  ณ หอศิลปวัฒนธรรม-
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
- VDO Art ประกอบการแสดง Dance Botto“ For 49 Days Exhibition” 
: Mind Jouney Beyond Death (ศิลปะสัจจะธรรมว่าด้วยเร่ืองความตาย
และการเกิดใหม่ภายใน 49 วัน) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
- ประธานโครงการ Playing Sound Around Art  ม.ศิลปากร 
- ประธานนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ฯ ป2ี553” คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร 
- ภัณฑารักษ์ นิทรรศการ “Reflection of Voice” ณ หอศิลปวัฒนธรรม-
แห่งกรุงเทพมหานคร 
- ภัณฑารักษ์ “ราย็อง อาร์ท สตูดิโอ” ถนนยมจินดา จ.ระยอง 
- วิทยากร การประชุมเชิงปฎิบตัิการครูผู้สอน เร่ืองการจัดทําหนังสือส่งเสริม
การอ่าน พื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
- วิทยากร การประชุมเชิงปฎิบตัิการครูผู้สอน เร่ืองการจัดทําสือ่สารคดี     
พื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
- ประสานงานโครงการ “Art Camp 55 ” กองทุนส่งเสริมการศึกษาการ
สร้างสรรค์ศิลปะ  “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท”์ ณ จ.ระยอง 
- ผู้ประสานงาน ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
- เจ้าหน้าที่อาวโุส ฝา่ยการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 


