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 มนษุย์ รู้จัก “การเรียนรู้” ตัง้แต่วนัแรกท่ีลืมตาดโูลก แม้จะไม่มีใครนิยามความหมายให้เรา

ฟัง แตเ่ราก็สามารถเข้าใจได้เองตามธรรมชาติ ซึง่นัน่เป็นการเร่ิมต้นของการเรียนรู้ในระดบัสญัชาตญาณ 

แต่หลงัจากท่ีมนุษย์เร่ิมรู้จักใช้ภาษาและมีวฒันธรรม การถ่ายทอดจากผู้หนึ่งไปยงัอีกผู้หนึ่งจึงเกิดขึน้ 

และทําให้การเรียนรู้เร่ิมเกิดจากการถ่ายทอดข้อมลูของผู้ ท่ีบนัทกึไว้หรือจากผู้หนึง่ถ่ายทอดไปยงัอีกผู้หนึ่ง

นบัจากนัน้เป็นต้นมา ซึง่เป็นการเรียนรู้ดงักล่าวไม่สามารถเกิดจากตวัเราคนเดียวได้ จะต้องเกิดจากองค์

ความรู้ท่ีมีอยู่ถูกถ่ายทอดจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ผู้ วิจัยได้แบ่งลกัษณะการเรียนรู้เป็น 2 ลกัษณะท่ี

ชดัเจนคือ การเรียนรู้จากสญัชาตญาณ และ การเรียนรู้จากการถ่ายทอด อย่างไรก็ตามเม่ือมีเหตกุารณ์

ใดเหตกุารณ์หนึ่งเกิดขึน้จะต้องมีสถานท่ีเกิดเหต ุ ซึ่งการเรียนรู้ก็เช่นกนั จําเป็นต้องมีสถานท่ีสําหรับการ

เรียนรู้ สถาปัตยกรรมก็เป็นสถานท่ีชนิดหนึง่ ซึง่ทําให้ผู้วิจยัเล็งเห็นวา่สถาปัตยกรรมสามารถเข้ามามีสว่น

ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ได้ และต้องการศกึษาวา่สถาปัตยกรรมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้

อย่างไร โดยให้ความสนใจค้นคว้าว่าสถาปัตยกรรมจะควบคมุการเรียนรู้ได้หรือไม่หรือทําได้เพียงกระตุ้น

ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ จดุมุ่งหมายของการวิจยัโครงการนีก็้เพ่ือจะสร้างสถานท่ีท่ีช่วย

ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้มากขึน้กว่าท่ีเป็นอยู่ในอดีต  เน่ืองจากพฤติกรรมของคน

เปล่ียนไปตามยุคสมัยมากขึน้ ทําให้สถานท่ีเพ่ือการเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาขึน้ตามปัจจัยท่ีเปล่ียนไปให้

เหมาะสมมากยิ่งขึน้  จากการศึกษาและทําการวิจัยผลลัพธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีได้ตัง้ไว้คือ 

สถาปัตยกรรมเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ ใช้ และพบว่าสถาปัตยกรรมนัน้ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรู้ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ  และยงัช่วยทําหน้าท่ีเสริมศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่

ในการเรียนรู้แตล่ะแบบให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัสามารถสง่ผลทางสงัคมให้สถานท่ีกลายเป็นแหลง่พบปะ

และแหลง่เรียนรู้แหง่ใหม่ตามลกัษณะของสงัคมท่ีเปล่ียนไปได้อีก 

 ด้วย ผลงานวิจยัชิน้นีไ้ด้ให้ความสําคญักบัคําว่า “การเรียนรู้” ดงันัน้งานวิจยัชิน้นีจ้ึงมุ่งสนใจ

พืน้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้เป็นใจความสําคญั เพ่ือค้นหาแนวทางในการนําไปพฒันาจดัสรรพืน้ท่ีเพ่ือการ

เรียนรู้ทัง้หลายท่ีมีอยู่ในสงัคม เน่ืองจากสภาพสงัคมมีการเปล่ียนแปลง สถานท่ีสําหรับการเรียนรู้จึงมี

ความจําเป็นต้องปรับตวัตามไปด้วยเพ่ือให้เหมาะกบัสภาพการเรียนรู้ตา่งๆ กนัไป โดยตวัผู้วิจยัเช่ือวา่การ

มีสถานท่ีท่ีดีจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และจะเป็นส่วนช่วยขบัเคล่ือนสงัคมไป

ในทางท่ีดีขึน้อีกด้วย 
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Human has been with the word “learning” since being born.  Even though that time 

we haven’t been taught about its meaning, we understand it naturally.  That is the beginning of 

learning by instinct.  After human develops languages and culture, the transfer from person to 

person occurs.  Since then knowledge transfer starts by passing information from what has 

been recorded or from one person to the others. Learning cannot occur because of an 

individual only, but the body of knowledge is also transferred from one to another.  The 

researcher defines two characters of learning; learning by instinct and learning through 

knowledge transfer.  Whenever something happens, it happens in a place.  Same as learning, 

there must be a place for learning.  Architecture is so called a place.  The researcher assumes 

that architecture involves with learning process.  Thus the research is a study to understand 

the relationship between architecture and learning behavior to verify if architecture can control 

or just stimulate the learning to be more effective.  The objective of this study is to create place 

that supports and stimulates the learning will more than the past.  Human’s behavior has been 

changed, place for learning must be adapted appropriately according to changing factors.  

The results of the research proves the hypothesis that architecture comes from 

learning behavior of the user and architecture helps learner to achieve learning objectives 

both in quantity and quality as well as enhance the hidden potential of the different types of 

learning.  Moreover architecture can create new social meeting and learning points according 

to the changing society.  Since the research aims at learning, the focused area is learning 

places. The research also shows guidance to develop opening space for learning in the 

society. Nowadays the social condition is changed, the learning should be adapted to suit the 

changing learning condition.  The researcher believes that good architecture can stimulate the 

learning to be more effective and drive society in a better way. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
“การเรียนรู้” มีผู้ นิยามความหมายของการเรียนรู้ได้หลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

คิมเบิล ( Kimble, 1964 ) "การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม 

อนัเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง"     

ฮิลการ์ด  และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ทัง้นีไ้มร่วมถึงการเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยา

สะท้อนตามธรรมชาตขิองมนษุย์ "  

คอนบาค  ( Cronbach ) "การเรียนรู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลประสบมา "  

พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster 's Third New International Dictionary) "การ

เรียนรู้ คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสยั หรือการแสดงออกต่างๆ 

อนัมีผลมาจากสิง่กระตุ้นอินทรีย์โดยผา่นประสบการณ์ การปฏิบตั ิหรือการฝึกฝน" 

จากการนิยามความหมายของการเรียนรู้จะเห็นวา่การเรียนรู้นัน้มีอยูห่ลากหลายวิธีการ

ขึน้อยู่กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้ต้องการจะเรียนรู้อะไร และผู้ ท่ีกําหนดว่าการเรียนรู้แต่

ละอย่างจะเกิดขึน้ได้นัน้ก็คือตวัผู้ เรียนรู้เองเป็นตวัแปรหลกั ดงันัน้เม่ือเกิดการเรียนรู้ขึน้ก็ต้องมี

สถานท่ีประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะการจะเกิดกิจกรรมใดๆขึน้จําเป็นต้องมีสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมเพ่ือช่วยให้การประกอบกิจกรรมนัน้สําเร็จลลุ่วงไปได้ โดยสถานท่ีท่ีเหมาะสมจะเป็นส่วน

ช่วยให้การประกอบกิจกรรมนัน้เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ตรงจดุนีเ้ร่ิมทําให้ผู้วิจยัสงัเกตเห็นว่าการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมจะสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ได้ แต่จะได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็

ขึน้อยู่กับตัวแปรของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งข้อสังเกตนีทํ้าให้เกิดการวิจัยนีข้ึน้ซึ่งเป็นการวิจัย

เก่ียวกับการออกแบบท่ีว่างทางสถาปัตกรรมกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือจะทดสอบดูว่าการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมสามารถสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้ได้มากน้อยแคไ่หน และผลทดสอบ

ท่ีได้จะเป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้หรือไม ่
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
เพ่ือจะศึกษาดวู่าการสถาปัตยกรรมจะมีส่วนกบัการกําหนดพฤติกรรมของผู้ ใช้งานได้

อย่างไรและมากน้อยแคไ่หน โดยผู้วิจยัได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นตวักําหนด และเพ่ือศกึษาดู

ว่าพืน้ท่ี ท่ีมีการเรียนรู้เกิดขึน้สามารถปรับเปล่ียนจากท่ีเป็นอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนโดยการ

ปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีจะเกิดสามารถปรับเปล่ียนจากกิจกรรมท่ีเป็นอยู่แล้วหรือจําเป็นต้องปรับเปล่ียน

โครงสร้างความสมัพนัธ์ภายในพืน้ท่ีให้เป็นไปในรูปแบบใหม่ก่อนเพ่ือให้เกิดรูปแบบใหม่ในการ

ออกแบบพืน้ท่ีสําหรับการเรียนรู้  

3. สมมุตฐิานของการศกึษา 
ผู้วิจยัมีข้อสงสยัเก่ียวกบัพืน้ท่ีเรียนรู้ในปัจจุบนัว่า การเรียนหนงัสือในห้องเรียนกบัการ

เรียนหนังสือนอกห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ทัง้ 2 ท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนไปจากท่ี

เป็นอยู่ได้หรือไม่ และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ี 2 ท่ีนีส้ามารถเกิดขึน้ร่วมกันได้หรือไม่ จึงเป็น

ประเด็นให้ผู้ วิจัยเกิดตัง้เป็นสมมุติฐานขึน้มา ดงันัน้เพ่ือท่ีจะหาคําตอบผู้ วิจัยจึงได้ทดลองสร้าง

ประเด็นใหม่ๆให้กบัการสร้างพืน้ท่ีเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะทดสอบดวู่าสามารถปรับเปลี่ยนจากรูปแบบท่ี

เป็นอยู่ไปได้มากน้อยแค่ไหน  และถ้าเกิดขึน้ได้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จะเป็นไปใน

ลกัษณะใด โดยผู้วิจยัจะใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมมาเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเพ่ือจะทดสอบ

ดวูา่เป็นไปได้ตามสมมตุฐิานหรือไม ่

4. ขอบเขตการศกึษา 
4.1 กําหนดขอบเขตของวัยของการเรียนรู้ให้เป็นช่วงวัยเด็กเน่ืองจากเป็นวัยท่ีมีการ

เรียนรู้หลากหลายมากกวา่วยัผู้ใหญ่ 

4.2 ศกึษาเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนประถมเป็นกรอบในการศกึษาเพ่ือ

ใช้เป็นโครงการในการทดลองตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4.3 กําหนดท่ีตัง้โครงการเพ่ือศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนว่าสามารถมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมจากสงัคมภายนอกจากได้มากน้อยแคไ่หน 

5. ขัน้ตอนและวธีิการศกึษา 
5.1  ด้านการศกึษาข้อมลู 

5.1.1 วิเคราะห์พฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้ 

5.1.2 วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ในโรงเรียน 

5.1.3 การแบง่ประเภทความสมัพนัธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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5.1.4  ศกึษาท่ีตัง้โครงการท่ีมีลกัษณะทางกายภาพแตกตา่งกนั 2 แห่งเพ่ือ

กําหนดให้ตวัแปรในการทดลองออกแบบแตกตา่งกนั 

5.2  ด้านการออกแบบทดลอง 

5.2.1 วิเคราะห์ข้อมลูและแนวคดิในการออกแบบ 

5.2.2 พฒันาแนวความคดิเพ่ือนําไปสูก่ารทดลองออกแบบ 

5.2.3 ทําการทดลองออกแบบโดยใช้เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบ 

5.2.4 นําเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมท่ีได้มาออกแบบโครงการบนท่ีตัง้ท่ีได้ทําการ

กําหนดไว้ 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ในด้านการออกแบบ สามารถค้นหาวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกบั

การกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้ ทัง้ในเขิงของการใช้งานและในเชิงของความสมัพนัธ์ด้านสงัคม ซึง่จะ

สามารถนําไปพฒันาตอ่ไปได้เม่ือเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ตามสงัคมท่ีเปล่ียนไป 

6.2 ในด้านผลลพัธ์การออกแบบ ผู้วิจยัมีความเช่ือว่าการวิจยันีจ้ะมีผลช่วยให้เกิดการ

สร้างพืน้ท่ีเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเป็นไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปหรือจดุประสงค์การเรียนรู้

ท่ีเปล่ียนไป ด้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจะเป็นส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างผลลพัธ์

ดงักลา่วนี ้

6.3 ในด้านความคิด เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการความคิดให้เป็นระบบจากการ หา

ข้อมูล วิเคราะห์ ทดลอง และสรุปผล จะส่งผลให้ม่ือเกิดปัญหาใหม่ๆผู้ วิจัยจะสามารถหา

กระบวนการในการแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการวิจยั 

1.  ความหมายของการเรียนรู้  

คิมเบิล ( Kimble, 1964 ) "การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม 

อนัเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง"  

ฮิลการ์ด  และ  เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ทัง้นีไ้มร่วมถึงการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยา

สะท้อนตามธรรมชาตขิองมนษุย์ "  

คอนบาค  ( Cronbach ) "การเรียน รู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ี มีการ

เปล่ียนแปลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลประสบมา"  

พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster' s Third New International Dictionary) "การ

เรียนรู้ คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสยั หรือการแสดงออกต่างๆ 

อนัมีผลมาจากสิง่กระตุ้นอินทรีย์โดยผา่นประสบการณ์ การปฏิบตั ิหรือการฝึกฝน"  

ประดินันท์ อุปรมัย (2540:121) การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผล

เน่ืองมาจากการได้รับประสบการณ์  โดยการเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็นเหตุทําให้บุคคลเผชิญ

สถานการณ์เดิมแตกตา่งไปจากเดิม ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหมายถึง

ทัง้ประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 

2.  องค์ประกอบสาํคัญของการเรียนรู้ 
ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสําคญั 

4 ประการ  

แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล เป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้

ของบคุคลทัง้สมอง ระบบประสาทสมัผสัและกล้ามเนือ้ แรงขบัและความพร้อมเหลา่นีจ้ะก่อให้เกิด

ปฏิกิริยา หรือพฤตกิรรมท่ีจะชกันําไปสูก่ารเรียนรู้ตอ่ไป 
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ส่ิงเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึง่เป็นตวัการท่ีทําให้

บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะหมายถึง

ครู กิจกรรมการสอน และอปุกรณ์การสอนตา่งๆ ท่ีครูนํามาใช้ 

การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมาเม่ือ

บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทัง้ส่วนท่ีสงัเกตเห็นได้และส่วนท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ เช่น 

การเคลื่อนไหว ท่าทาง คําพดู การคดิ การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สกึ เป็นต้น 

การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุคลอนัมีผลในการเพิ่ม

พลงัให้เกิดการเช่ือมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพิ่มขึน้ การเสริมแรงมีทัง้ทางบวกและ

ทางลบ ซึง่มีผลตอ่การเรียนรู้ของบคุคลเป็นอนัมาก 

 
ภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบการเรียนรู้ 

3.  ลาํดบัขัน้ของการเรียนรู้ 
ในกระบวนการเรียนรู้ของคนเรานัน้ จะประกอบด้วยลําดบัขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีสําคญั 3 

ขัน้ตอนด้วยกนั คือ  

3.1  ประสบการณ์ (experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรู้อยู่ด้วยกัน

ทัง้นัน้ ส่วนใหญ่ท่ีเป็นท่ีเข้าใจก็คือประสาทสัมผัสทัง้ห้า ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนัง 

ประสาทรับรู้เหลา่นีจ้ะเป็นเสมือนช่องประตท่ีูจะให้บคุคลได้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าตา่ง ๆ ถ้า

ไม่มีประสาทรับรู้เหลา่นีแ้ล้ว บคุคลจะไม่มีโอกาสรับรู้หรือมีประสบการณ์ใด ๆ เลย ซึง่ก็เท่ากบัเขา

ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดๆ ได้ด้วย ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีบคุคลได้รับนัน้ย่อมจะแตกตา่งกนั บางชนิด

ก็เป็นประสบการณ์ตรง บางชนิดเป็นประสบการณ์แทนบางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรม และ

บางชนิดเป็นประสบการณ์นามธรรม หรือเป็นสญัลกัษณ์ 
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3.2  ความเข้าใจ (understanding) หลงัจากบุคคลได้รับประสบการณ์แล้ว ขัน้ต่อไปก็

คือ ตีความหมายหรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นัน้ กระบวนการนีเ้กิดขึน้ในสมอง

หรือจิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสญัญาณ (percept) และมีความทรงจํา (retain) ขึน้ ซึ่งเรา

เรียกกระบวนการนีว้่า "ความเข้าใจ" ในการเรียนรู้นัน้ บคุคลจะเข้าใจประสบการณ์ท่ีเขาประสบได้

ก็ต่อเม่ือเขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และสังเคราะห์ (synthesis) 

ประสบการณ์ตา่งๆ จนกระทัง่หาความหมายอนัแท้จริงของประสบการณ์นัน้ได้ 

3.3  ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือว่าเป็นขัน้สุดท้ายของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

กระบวนการที่เกิดขึน้ในสมอง Crow (1948) ได้กลา่วว่า ความนึกคิดท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ต้องเป็น

ความนกึคดิท่ีสามารถจดัระเบียบ (organize) ประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ใหมท่ี่ได้รับให้เข้า

กนัได้ สามารถท่ีจะค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ทัง้เก่าและใหม่ ซึง่เป็นหวัใจสําคญัท่ี

จะทําให้เกิดบรูณาการการเรียนรู้ 

4.  ช่วงวัยกับการเรียนรู้ 
ตัง้แต่วยัแรกเกิด 7 ขวบ ว่าเป็นก้าวสําคัญท่ีสุดในการวางรากฐานการเรียนรู้ เพราะ

ประสบการณ์จากช่วงวยันีจ้ะมีผลตอ่ช่วงวยัทํางานและวยัผู้ใหญ่ด้วย เด็กวยัแรกเกิด 7 ขวบนี ้ควร

ได้รับความอบอุ่นและเผชิญกบัโลกท่ีสวยงาม เต็มไปด้วยความดีงาม เพราะหากเด็กได้รับความ

อบอุ่นและมองโลกในแง่บวกแล้ว เขาจะได้ทําสิ่งต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นให้สําเร็จเม่ือโตขึน้ แต่

ในทางกลบักนั หากวยันีไ้ม่ได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอ และไม่ได้รับการปพืูน้ฐานจิตใจท่ีดี จะ

ประสบความสําเร็จได้ยากกวา่ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีกล่าวถึงช่วงวยันอกจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟแล้ว ก็ยงัมีทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญา (Theory of Cognitive Development) ของ ฌอง เพียเจต์  (Jean 

Piaget) เขาเสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ตามช่วงวยั 

ไม่ควรท่ีจะเร่งให้เด็กมีพัฒนาการจากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่งเร็วเกินไป หากต้องการช่วยให้เด็ก

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผู้ ปกครองและผู้ ดูแลเด็กควรเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก

พฒันาการตามช่วงวยัตา่งๆตามทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์ มีดงันี ้

4.1  ขัน้ประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (Sensori-Motor Stage) กล่าวคือ ตัง้แต่แรก

เกิดจนถึง 2 ปี เด็กวัยนีอ้ยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ ในวัยนีเ้ด็กแสดงออกให้เห็นว่ามี

สติปัญญาด้วยการกระทํา พ่อแม่ ผู้ปกครองจะสงัเกตว่าแม้ว่าเด็กจะยงัไม่สามารถพดูได้ หรือพดู

ได้ไม่คล่องนัก แต่เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด พ่อแม่ ผู้ ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็ก

เผชิญหน้ากบัสิง่แวดล้อมด้วยตวัเองบ้าง เพ่ือให้เดก็ได้พฒันาความคดิความเข้าใจมากขึน้ 
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4.2  ขัน้เตรียมความคิดท่ีมีเหตุผล (Preoperational Stage) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แต่อายุ 2 ปี 

หรือเม่ือเด็กเร่ิมพูดได้ จนถึง 7 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมมีเหตผุลเบือ้งต้น แต่เหตผุลของเด็กวยันีย้งัมี

ขอบเขตจํากดัอยู่ เพราะเด็กยงัคงยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ และไม่

เข้าใจเหตผุลในมมุมองของผู้ อ่ืน แตส่ามารถเรียนรู้ภาษาได้อยา่งรวดเร็ว 

4.3  ขัน้คิดอย่างเป็นรูปธรรม (Concrete Operation Stage) เร่ิมจากอายุ 7-11 ปี เด็ก

ในวยันีจ้ะสามารถใช้เหตผุลในการตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึน้ โดยเด็กวยันีมี้ลกัษณะเด่นคือ 

สามารถสร้างจินตนาการได้ (Mental Representations) เร่ิมเข้าใจวา่เม่ือสสารแม้จะเปล่ียนรูปร่าง

ไปก็ยังคงมีนํา้หนักหรือมีปริมาณคงท่ี (Conservation) มีความสามารถในการคิดเปรียบเทียบ 

(Relational Terms) สามารถแบ่ งแยกประเภทของสิ่ งของต่ างๆได้  (Class inclusion) มี

ความสามารถในการเรียงลําดบั (Serialization and Hierarchical Arrangements) สามารถคิด

ย้อนกลับไปมาได้ (Reversibility) รวมทัง้เร่ิมสามารถเข้าใจความคิดในมุมมองของคนอ่ืนได้ 

(Elimination of Egocentrism) 

 

ภาพท่ี 2 แสดงทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์   

ท่ีมา: Tracey Tokuhama-Espinosa, A BRIEF HISTORY OF THE SCIENCE OF 

LEARNING, accessed May 10, 2015, available from http://education.jhu.edu /PD/ 

newhorizons/Journals/Winter2011/Tokuhama4. 

4.4  ขัน้เข้าใจแนวคิดนามธรรม (Formal Operational Stage) เร่ิมจากอายุ 11-15 ปี

เดก็ในวยันีจ้ะเร่ิมคดิแบบผู้ใหญ่ ความคดิแบบเดก็จะเร่ิมลดน้อยลง เข้าใจในสิง่ท่ีเป็นนามธรรมเร่ิม
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เป็นตวัของตวัเอง ต้องการอิสระ แต่เข้าใจเหตุผลของผู้ อ่ืน และรู้จักการใช้เหตุผลได้เป็นอย่างดี

สําหรับเดก็ปฐมวยั 

ช่วงระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการเรียนรู้ของมนุษย์คือ แรกเกิดถึง 7 ปี หากมา

ส่งเสริมหลงัจากวยันีแ้ล้วถือได้ว่าสายเสียแล้ว เพราะการพฒันาสมองของมนุษย์ในช่วงวยันีจ้ะ

พฒันาไปถึง 80% ของผู้ ใหญ่  ครูควรจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่าน

การเล่น เรียนรู้อย่างมีความสขุ จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดแูลด้านสขุนิสยัและโภชนาการ

เหมาะสม เด็กจึงจะพฒันาศกัยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ สมองของเด็กเรียนรู้

มากกวา่สมองของผู้ใหญ่เป็นพนัๆ เท่า เด็กเรียนรู้ทกุอย่างท่ีเข้ามาปะทะ สิง่ท่ีเข้ามาปะทะล้วนเป็น

ข้อมูลเข้า ไปกระตุ้นสมองเด็กทําให้เซลล์ต่างๆ เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายเส้นใยสมอง และจุด

เช่ือมตอ่ตา่งๆ อย่างมากมายซึง่จะทําให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  สมองจะทําหน้าท่ี

นีไ้ปจนถึงอายุ 10 ปีจากนัน้สมองจะเร่ิมขจดัข้อมลูท่ีไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวนัทิง้ไปเพ่ือให้ส่วนท่ี

เหลือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดการเรียนรู้ท่ีถือสมองเป็นพืน้ฐาน (Brain-based 

Learning) เก่ียวข้องกบัเร่ืองสําคญั 3 ประการ คือ 

1. การทํางานของสมอง 

2. การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 

3. กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเปิดกว้าง ให้เดก็เรียนรู้ได้ทกุเร่ือง 

5.  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเดก็ 
การจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศกัยภาพทางสมองจําเป็นต้องคํานึงถึง

กระบวนการทํางานของสมองและการทํางานให้ประสานสมัพนัธ์ของสมองซีกซ้ายและสมองซีก

ขวา สมองซีกซ้ายควบคุมความมีเหตุผลเป็นการเรียนด้านภาษา จํานวนตัวเลข วิทยาศาสตร์ 

ตรรกศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ในขณะท่ีสมองซีกขวาเป็นด้านศิลปะ จินตนาการ ดนตรี ระยะ/มิต ิ

หากครูสามารถจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนให้เด็กได้ใช้ความคิดโดยผสมผสานความสามารถ

ของการใช้สมองทัง้สองซีกเข้าด้วยกนัให้สมองทัง้สองซีกเสริมส่งซึง่กนัและกนั ผู้ เรียนจะสามารถ

สร้างผลงานได้ดีเย่ียม เป็นผลงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถแสดงความมีเหตุผล

ผสมผสานในผลงานชิน้เดียวกนั  

การเรียนการสอนสําหรับเดก็ปฐมวยัควรคํานงึถึงการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

5.1  การเคล่ือนไหวของร่างกาย  ฝึกการยืน เดิน วิ่ง จบั ขว้าง กระโดด การเคล่ือนไหว

ไปในทิศทางตา่งๆ ท่ีเราต้องการ หรือพวกนกักีฬาตา่งๆ 
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5.2  ภาษาและการส่ือสาร เป็นการใช้ภาษาส่ือสารโดยการปฏิบตัิจริง จากการพดู การ

ฟัง การอ่านและการเขียน เช่น ให้เด็กเล่าสิ่งท่ี เขาได้พบเห็น ได้ลงมือกระทํา ฟังเร่ืองราวต่างๆ ท่ี

เด็กต้องการเล่าให้ฟังด้วยความตัง้ใจ เล่านิทานให้ลกูฟังทกุวนั เล่าจบตัง้คําถาม  หรือสนทนากบั

ลกูเก่ียวกบัเร่ืองราวในนิทาน  อ่านคําจากป้ายประกาศตา่งๆ ท่ีพบเห็น  ให้เด็กได้วาดภาพสิ่งท่ีเขา

ได้พบเห็นหรือเขียนคําตา่งๆ ท่ีเขาได้พบเห็น 

5.3  การรู้จักการหาเหตุผล ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต  การเปรียบเทียบ จําแนก

แยกแยะสิ่งต่างๆ  จดัหมวดหมู่สิ่งของท่ีมีอยู่ในชีวิต ประจําวนั เรียนรู้ขนาด ปริมาณ การเพิ่มขึน้

ลดลง การใช้ตวัเลข 

5.4  มิติสมัพนัธ์และจินตนาการจากการมองเห็น ให้เด็กได้สมัผสัวตัถตุ่าง ๆ ท่ีเป็นของ

จริง เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงเข้าใจ ความสมัพนัธ์ระหว่าง ระยะ ขนาดตําแหน่ง และ

การมองเห็น สงัเกตรายละเอียดของสิ่งต่างรอบตวั เข้าใจสิ่งท่ีมองเห็นได้สมัผสั สามารถนําสิ่งท่ี

เข้าใจออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

5.5  ดนตรีและจังหวะ ให้เด็กได้ฟังดนตรี แยกแยะเสียงต่าง ๆ ร้องเพลง เล่นเคร่ือง

ดนตรี  ฝึกให้เดก็รู้จกัจงัหวะดนตรี 

5.6  การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  ฝึกให้เด็กอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในด้านการช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้ 

แบ่งปัน เข้าใจผู้ อ่ืน  เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ปฏิสมัพันธ์ในสงัคมของมนุษย์เป็นรากฐาน

สําคญัของการเรียนรู้และสตปัิญญา 

5.7  การรู้จกัตนเอง รับรู้อารมณ์ความรู้สกึของตนเอง เข้าใจตนเอง จะทําให้ดแูลกํากบั

พฤตกิรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

5.8  การปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกบัธรรมชาติกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ เดก็ปฐมวยัเรียนรู้ผา่นการเลน่ เรียนรู้อยา่งมีความสขุ จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

กบัระดบัพฒันาการ ลกัษณะกระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกว้าง จดัให้มีประสบการณ์ท่ี

หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ หรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางท่ีเขาสนใจ 

เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุด้วยความอยากรู้อยากเห็น ได้

ทดลองสร้างสิ่งใหม่ ๆ เด็กเรียนรู้ได้เต็มศกัยภาพเม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน เด็กได้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเป็นกลุม่เลก็ ๆ และเป็นรายบคุคล การให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบับคุคล

อ่ืนทําให้เด็กได้ตรวจสอบความคิดของตน แต่เม่ือมีปัญหาเด็กต้องการคําแนะนําจากผู้ ใหญ่ ควร

ให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงเป็นตวัตัง้     



10 

 

มีการเช่ือมโยงหลากหลายสาขาวิชา บทบาทของครูเป็นผู้ ให้คําแนะนําเม่ือเด็กต้องการและให้การ

สนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 

 
ภาพท่ี 3 แสดงวงจรการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะของเดก็ในหลายๆด้าน 

ท่ีมา: Tracy Ostwald-Kowald, Understanding Your Student's Learning Style: The Theory 

of Multiple Intelligences, accessed May 10, 2015, available from http://www.connection 

sacademy.com /blog/posts/2013-01-18/Understanding-Your-Student-s-Learning-Style-

The-Theory-of-Multiple-Intelligences.aspx. 

6.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า 

“สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” หรือ “learning environment” มีผู้ ให้ความหมายท่ีน่าสนใจไว้ 15 

แหลง่ ดงันี ้

อรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน์ (ม.ป.ป., อ้างถึงใน ไพฑรูย์  ศรีฟ้า, ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้วา่คือ สภาวะใดๆ ท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ของมนษุย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม (concrete environmental) หรือ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) ได้แก่ สภาพต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น 

อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เก้าอี ้วสัด ุอุปกรณ์ หรือส่ือต่าง ๆ รวมทัง้สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติ   อนั
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ได้แก่  ต้นไม้  พืช  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ส่วนสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม  (abstract 

environment) หรือสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา (psychological environmental) ได้แก่ 

ระบบคุณค่าท่ียึดถือซึ่งเป็นส่วนสําคญัของวฒันธรรม ของกลุ่มสงัคมข่าวสาร ความรู้ ความคิด 

ตลอดจนความรู้สกึนึกคิดและเจตคติตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นของตวัเองหรือคนอ่ืนก็ตาม อีกทัง้ สวุรรณี 

สขุสมภกัดิ์ (2530, อ้างถึงใน อรุณี โคตรสมบตัิ, 2542) ได้ให้ความหมายว่าคือ สิ่งเร้าท่ีมีศกัยภาพ 

เช่น บคุคล สิ่งของ วตัถ ุสภาพการณ์ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม แนวความคิด ความรู้สกึ บรรยากาศ ระบบ

การศึกษา การปกครอง กิจกรรม ลักษณะของบริเวณอาคารสถานท่ีและสิ่งต่างๆ ทั่วไป ซึ่งมี

อิทธิพลตอ่ชีวิตความเป็นอยูแ่ละการพฒันาทกุด้านของผู้ เรียน  

นอกจากนี ้ปริญญา องัศสุิงห์ (2521, อ้างถึงใน คีรีบูน จงวฒุิเวศร์ สมพร ร่วมสขุ และ 

วรรณภา แสงวฒันะกลุ, 2547) และประยทุธ ไทยธานี (2550) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ ว่าคือ องค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ในสภาพการณ์เรียนรู้ อนัจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้และพฒันาตนเองในทุกๆ ด้าน นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กองประชาสมัพนัธ์

และกิจการต่างประเทศ งานพัฒนาเว็บไซต์และอีสเทิร์น (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคือ 

สภาวะใดๆ ท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ของมนษุย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

และ McVey (1989, อ้างถึงใน ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ม.ป.ป.) และ Wallbery (1989, อ้างถึงในไพฑูรย์     

ศรีฟ้า, ม.ป.ป.) กลา่วถึงความหมายของคําว่า “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” ในเชิงองค์ประกอบคือ 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ ประกอบด้วย แสงสว่าง สี เสียง พืน้ท่ีว่าง 

เฟอร์นิเจอร์ และลกัษณะของสถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนรู้สว่นของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม หรือ 

สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา และหากมองกันให้แคบลงในระดับห้องเรียน “สภาพแวดล้อม

ทางด้านจิตวิทยา” คือ บรรยากาศของชัน้เรียน ซึง่เปรียบเสมือนกลุม่ของสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่งท่ี

ผู้ เรียนเรียนรู้นัน่เอง 

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการให้ความหมายในลกัษณะกว้างๆ แต่มีผู้ ให้

ความหมายในเชิงการปฏิบตัิ ไว้เช่นกนั ดงันี ้Hannafin, Land, Oliver (1999) ให้ความหมายของ

คําว่า “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” คือการเรียนรู้ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ ซึง่เน้นการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองจากประสบการณ์การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ในลักษณะ “การเรียนรู้จากการกระทํา 

(Learning By Doing)” ในขณะท่ี Pace & Stern (1965, อ้างถึงใน คีรีบูน จงวฒุิเวศร์ สมพร ร่วม

สขุ และ วรรณภา แสงวฒันะกลุ, 2547) ให้ความหมายวา่ คือ พฤตกิรรม  เหตกุารณ์  สภาพการณ์ 

แนวคดิ และลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นสิง่บงัคบัให้ทกุคนต้องปฏิบตัติาม เช่น ลกัษณะของบริเวณ

อาคารสถานท่ีต่างๆ สภาพการณ์ความขัดแย้ง สภาพการณ์แบบประสานงานหรือร่วมมือกัน 
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แนวความคิด  ปรัชญา อดุมการณ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั ข้อบงัคบั และการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ 

สิ่งเหล่านีเ้ป็นสภาพแวดล้อมท่ีจะเสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการท่ีจะพฒันาตนเอง และใน

บทความเร่ือง The learning environment n.d. (2014, อ้างถึงใน sirikanya926) ได้กลา่วถึงคําว่า 

“learning environment” หรือ “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” ว่าเป็นการใช้และการบริหารจัดการ

พืน้ท่ีภายในห้องเรียน ตารางเรียนประจําวนั และกิจวตัรประจําวนั รวมถึงบรรยากาศทางอารมณ์

และสงัคม นอกจากนัน้สภาพการเรียนรู้ต้องตรงกบัพฒันาการของนกัเรียน ทําให้นกัเรียนทัง้หมด

ซึง่รวมถึงเด็กพิเศษ (พิการทางสมอง) ด้วย เกิดความรู้สกึปลอดภยั สบายใจ และเกิดความรู้สกึกบั

โรงเรียนเสมือนเป็นบ้านของตนเอง ดงันัน้นกัเรียนจะได้รับความช่วยเหลือให้เป็นผู้ เรียนท่ีมีความ

เป็นอิสระและมีความมั่นใจในตนเอง สอดคล้องกับการให้ความหมายของ สถาบันเวชศาสตร์

สมเด็จเจ้าพระยา (ม.ป.ป.) ว่า “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” เป็นการจดัการให้คนในองค์กรเกิดการ

เรียนรู้ด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ รวมถึงต้นทุนทางปัญญาท่ีมีอยู่ใน

บริบทขององค์กรนัน้ๆเอง เช่น ความเช่ียวชาญทางวิชาการ วฒันธรรมการทํางานอย่างมีคณุภาพ 

การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส วฒันธรรมลกัษณะแบบพ่ีสอนน้อง รวมทัง้การจดัให้มีหน่วยงาน

รับผิดชอบโดยตรงในการขับเคล่ือนงานและผู้ บริหาร ส่วน  สําเนาว์ ขจรศิลป์  (2538) ให้

ความหมายวา่คือ สิง่ท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต รวมถึงสภาพการณ์ตา่งๆท่ีบคุคลสร้างขึน้ สิ่งมีชีวิต อาทิ

เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช ส่วนสิ่งท่ีไม่มีชีวิต เช่น อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และ

สภาพการณ์ตา่งๆท่ีบคุคลสร้างขึน้ (กฎระเบียบ บรรยากาศ สงัคม และวฒันธรรม) เป็นต้น 

นอกจากนีมี้การให้ทัศนะเสริมเก่ียวกับความหมายของคําว่า “สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้” เพิ่มเติมอีก 2 แหลง่ ดงันี ้1) Akinsanmi (2011) กลา่วไว้ในบทความท่ีตนเองเขียนช่ือเร่ือง 

“The optimal learning environment : learning theories” ว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มักจะ

อธิบายในเร่ืองของปรัชญาการสอน   การออกแบบหลักสูตร  บรรยากาศทางสังคม  และ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีแสดงถึงบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ 2) บทความจากอินเตอร์เน็ต

เร่ือง  21 st century learning environments (2011 , Jackson, Anthony W.; Davis, Gayle A) 

กลา่ววา่ คําวา่ “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” จะแสดงถึง สถานท่ีและพืน้ท่ีภายในโรงเรียน ห้องเรียน 

ห้องสมดุ ซึง่การเรียนรู้จํานวนมากเกิดขึน้ในสถานท่ีทางกายภาพเหลา่นี ้

ดงันัน้จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้นจึงสรุปได้ว่าคําว่า “Learning environment” หรือ 

“สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” หมายถึง สิ่งรอบตวัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ซึง่มนษุย์สามารถท่ีจะนําเอาหลกัการแปลงสูก่ารปฏิบตัไิด้ตามวตัถปุระสงค์หรือความมุ่ง

หมายของการเรียนรู้ในระดบัหรือในประเภทนัน้ๆ 
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6.1  ประเภทของ “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” 
ปริญญา องัศสุิงห์ (2521, อ้างถึงใน คีรีบูน จงวฒุิเวศร์ สมพร ร่วมสขุ และ วรรณภา 

แสงวฒันกลุ, 2547) สอดคล้องกบั ประยทุธ ไทยธานี (2550) และ อรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน์ (ม.ม.ป. 

อ้างถึงใน ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) และ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กองประชาสมัพนัธ์และกิจการ

ตา่งประเทศ งานพฒันาเว็บไซต์และอีสเทิร์น (ม.ป.ป.) รวมถึง McVey (1989 อ้างถึงใน ไพฑรูย์ ศรี

ฟ้า, ม.ม.ป.) และ Wallbery (1989 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ(physical environment) 2) 

สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา(psychological environment)โดยมีรายละเอียดแตล่ะประเภท ดงันี ้

6.1.1  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ  หมายถึง สภาพตา่งๆท่ีมนษุย์

ทําขึน้ และสิ่งต่างๆท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของคน (ลกัษณะของสถานท่ีท่ีใช้

เรียนรู้สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา) ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมในชัน้เรียน หมายถึง โต๊ะ 

เก้าอี ้วสัด ุอปุกรณ์หรือส่ือต่างๆ ภายในห้องเรียน 2) สภาพแวดล้อมนอกชัน้เรียน หมายถึง แสง

สว่าง สี เสียง และ อาคารสถานท่ีต่างๆภายในสถานศึกษา อันได้แก่โรงอาหาร ห้องประชุม 

ห้องสมดุ อาคารอํานวยการ บริเวณท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ บริเวณเพ่ือกิจกรรมและนิทรรศการ บริเวณ

บริการสาธารณปูโภค (บริการนํา้ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ การกําจดัสิ่งปฏิกลู) เส้นทางจราจรและท่ี

จอดรถ 

   

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ท่ีมา: smith+tracey, architects: Modern Schools Interior with a Splash of Color, accessed May 

10, 2015, available from http://www.ghoofie.com/interior-design/modern-schools-interior-

with-a-splash-of-color/attachment/modern-elementary-school-with-creative-design/ 
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6.1.2  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเองได้

อยา่งสมบรูณ์ในทกุๆ ด้าน ประกอบด้วย  

1. คณุลกัษณะของครูหรือพฤตกิรรมท่ีครูแสดงออกตอ่นกัเรียน  

2. การจดักระบวนการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียน  

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ปกครองและชมุชน  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางด้านจิตวทิยา 

ท่ี ม า : Together Counts, Partner: Physical Activity in Schools: How Does Your Child’s 

School Compare?, accessed may 10, 2015, available from http://blog.togethercounts. 

com/physical-activity-in-schools-how-does-your-child%E2%80%99s-school-compare/ 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมตา่งๆท่ีเด็กได้กระทําเป็นประสบการณ์สําหรับเด็ก เดก็ 6 ขวบแรกเรียนได้ดีจาก

การสมัผสั ได้ทดลอง ได้กระทํา เด็กยิ่งเล็กยิ่งต้องเรียนจากการสมัผสัและการกระทําไม่ว่าจะเป็น

การหยิบ จบั ดม รับรส การให้สมัผสัร่วมกบัมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ ใหญ่ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้   เฟรอ

เบล (Froebel) ให้ความสําคญักบักิจกรรมการเรียนรู้มากทัง้ท่ีเรียนด้วยการปฏิบตัิจากชดุอปุกรณ์

(Gift) และเรียนการงานอาชีพ  (Occupations) ด้วยการทําเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ชีวิต เช่น กิจกรรมงานบ้าน กิจกรรมเคล่ือนไหว กิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์ การเล่น

เกมส์ โดยเน้นความสนุกสนานให้กับเด็ก โดยเฉพาะการเล่นถือเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการ

พัฒนาการเด็กสูงสุด (Read,etal.1993:183) เด็กเรียนรู้จากการรับรู้และค้นหาคําตอบการสอน

การบอกของครูจะเป็นส่วนขยายประเด็นท่ีเด็กไม่เข้าใจ การท่ีเด็กได้มีปฎิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและครู

ช่วยให้เดก็เกิดการเรียนรู้ได้มากขึน้ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยัจะไม่เจาะจงไปท่ีเนือ้หาวิชาแต่ขึน้อยู่

กับกิจกรรมท่ีบูรณาการผ่านการกระทําหรือการเล่น เป็นประสบการณ์ตรงท่ีทําให้เด็กเกิดการ
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เรียนรู้และสง่เสริมพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา กิจกรรมท่ีดีจะเป็น

ตวับ่งชีค้ณุภาพหลกัสตูร กิจกรรมท่ีเรียกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีการวางแผนให้

สามารถพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนือ้เลก็ สงัคม อารมณ์ สตปัิญญา ภาษาและการคิดได้อยา่ง

ครอบคลมุ บ่งชดัเจนว่าทําไมจึงจดัใช้อปุกรณ์อย่างไร และวิธีการดําเนินการอย่างไรจึงทําให้เด็ก

เจริญงอกงามและมีวุฒิภาวะ (Rosser,1993:20) ดังนัน้กิจกรรมการเรียนรู้นีจ้ึงไม่ได้หมายถึง

กิจกรรมทัว่ไปท่ีเดก็ได้ลงมือกระทําหรือเลน่สนกุๆแตเ่ป็นกิจกรรมท่ีเดก็ใช้เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
 7.1  ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 

เดก็ปฐมวยัเป็นวยัท่ีเรียนรู้จากสมัผสั จบัต้องและลงมือกระทํา เหตเุพราะเด็กยงัใช้

ภาษายังไม่คล่อง คิดแบบนามธรรมยังไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนหรือให้ประสบการณ์การ

เรียนรู้จงึอยูใ่นรูปแบบของกิจกรรม ซึง่มีอยา่งน้อย 5 กลุม่กิจกรรม ได้แก่ 

7.1.1  กิจกรรมเตรียมความพร้อม เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กปรับตวัเม่ือเข้ามา

อยูก่บักลุม่เพ่ือนประกอบด้วยกิจกรรม 2 ลกัษณะคือ 

 1. กิจกรรมแรกถึงโรงเรียน 

 2. กิจกรรมเตรียมเรียน 

7.1.2  กิจกรรมการเรียน เป็นช่วงเวลาสําคัญยิ่งสําหรับเด็กในการเล่นและ

ทํางานเพ่ือการเรียนรู้ ซึง่กิจกรรมการเรียนการสอนอาจจะเป็นทัง้กิจกรรมในชัน้เรียนหรือกิจกรรม

นอกชัน้เรียน ขึน้อยูก่บัจดุประสงค์ของแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.1.3  กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมอิสระท่ีครูจดัเวลาให้เด็กๆได้เลนตามเสรีตาม

ความสนใจเพ่ือผอ่นคลายความเครียด เช่น การเลน่ตามมมุอิสระ กิจกรรมกลางแจ้ง 

7.1.4  กิจกรรมสุขอนามัย เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้สําหรับเดก็ปฐมวยั อนั

เน่ืองมาจากพฒันาการของเดก็ ลกัษณะของกิจกรรมมี 3 ลกัษณะคือ 

 1. การรับประทานอาหาร  

 2. การนอนพกัตอนบา่ย 

 3. การตรวจสขุภาพ 

7.1.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือให้โอกาสเด็กเรียนรู้สิ่งท่ี

สนใจเพิ่มเตมิ และมีสว่นร่วมกบัการประเมินผลตนเอง หลกัสตูรก่อนประถม พทุธศกัราช 2540 ได้

กําหนดกิจกรรมท่ีเสนอแนะให้จดัประจําทกุวนั 6 กิจกรรมดงันี ้

1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมอิสระให้เด็กได้เล่นตามมมุกิจกรรมท่ีได้จดัไว้ 

อาจเลน่คนเดียวหรือเป็นกลุม่ก็ได้ 
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2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ 

ความรู้สกึ ความตดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศลิปะ 

3. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กเคล่ือนไหวสว่น

ตา่งๆของร่างกายอยา่งอิสระตามจงัหวะ โดยใช้เสียงเพลง คําคล้องจอง เป็นต้น 

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ฝึกการ

ทํางานเป็นกลุม่ รู้จกัการพดู การฟัง การสงัเกต การคดิและแก้ปัญหา เป็นต้น 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ออกกําลงั 

เคล่ือนไหว และแสดงออกอยา่งอิสระ เพ่ือเน้นการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัและการมีสขุภาพท่ีดี 

6. เกมส์การศกึษา เป็นเกมส์ท่ีช่วยพฒันาสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเด็ก

สามารถเลน่เป็นกลุม่หรือคนเดียวได้ ช่วยให้เดก็สงัเกตและหาเหตผุลได้ 

  การจัดกิจกรรมดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดกิจกรรมตาม

จุดประสงค์ซึ่งในทางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยมีความหลากหลาย ต่าง

จุดประสงค์ต่างวิธีการ ทัง้นีเ้น่ืองจากกลวิธีจดั เป้าหมายกระบวนการท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ให้กบัเดก็ มีหลกัการเฉพาะท่ีสําคญั และกิจกรรมแตล่ะประเภทได้ผลการเรียนรู้ท่ีตา่งกนั 
7.2  การจาํแนกกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.2.1  แบ่งตามสถานที่เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีขึน้อยู่

กบัจดุประสงค์ของการเรียนรู้แตแ่บง่ออกมาเป็นกายภาพได้ 2 แบบ คือ 

 1. การเรียนรู้ภายในห้องเรียน การเรียนรู้ท่ีต้องการพืน้ท่ีปิดล้อมเพ่ือเป็นท่ี

บงัแดดบงัฝนหรือต้องการปิดกัน้เดก็ออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีจะทําให้สมาธิในการเรียนรู้

น้อยลง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 

ท่ี ม า : Jenkins School: typical classroom, accessed may 10, 2015, available from http:// 

www.designshare.com/index.php/projects/jenkins-school/images@3487. 
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 2. การเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆนอกชัน้เรียนจะ

ช่วยส่งเสริมต่อพฒันาการต่อการเรียนรู้ได้มากทัง้การพฒันาทางด้านกล้ามเนือ้ร่างกาย การเข้า

สงัคม และผลลพัธ์อ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

ท่ี ม า : pentagonsport, 4 Fun Ideas for Teaching Literacy Outside the Classroom, 

accessed, may 10, 2015, available from http://www.pentagonsport.co.uk/4-fun-ideas-for-

teaching-literacy-outside-the-classroom/ 

7.2.2  จาํนวนผู้เรียนรู้  จํานวนผู้ เรียนรู้มีผลตอ่ท่ีปริมาณพืน้ท่ีว่างท่ีใช้ในการเรียนรู้

จงึแบง่จํานวนผู้ เรียนรู้ออกเป็นกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

 

ภาพท่ี 8 แสดงการเรียนรู้แบบกิจกรรมเด่ียว 

ท่ี ม า : pbs parents, Tackling School Summer Reading Lists, accessed may 10,2015, 

available from http://www. pbs.org/parents/ education/ reading-language/reading-tips/tackling 

-school -summer-reading-lists/. 

1. กิจกรรมเด่ียว กิจกรรมท่ีเด็กทําคนเดียวหรือเป็นกิจกรรมท่ีฝึกทักษะ

รายบคุคล เช่นการอา่นหนงัสือ 
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2. กิจกรรมกลุม่เล็ก กิจกรรมกลุ่มท่ีต้องการให้เด็กทํางานร่วมกนัตัง้แต ่2 คน

ขึน้ไป ไม่เกิน 5 คน กิจกรรมกลุ่มย่อยช่วยให้เด็กฝึกการเป็นผู้ นํา การเป็นสมาชิกกลุ่มและการ

ร่วมมือทํางานกบัผู้ อ่ืนเป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคมเฉพาะด้าน 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุม่เลก็ 
ท่ีมา: the new york times, Study Finds Reading to Children of All Ages Grooms Them to 
Read More on Their Own, accessed may 10, 2015, available from http://www.nytimes.com 
/2015/01/08/us/study-finds-reading-to-children-of-all-ages-grooms-them-to-read-more-on-
their-own.html? r=0. 

3. กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เป็นกิจกรรมกลุ่มตัง้แต่ 6 คนขึน้ไปหรือทัง้ชัน้เรียน 

มุ่งเน้นฝึกวินยัการฟังและการใส่ใจแก่กนัเป็นหมู่คณะ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทางสงัคม การสร้าง

สงัคมและการปรับตวั และการอยูร่่วมกนัในชนหมูใ่หญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 แสดงการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุม่ใหญ่ 
ท่ีมา: VOA Special EnglishEducation Report, Children exercise at Wonderland Avenue 
Elementary School in the Hollywood Hills area of Los Angeles in 2010, accessed may 
10, 2015, available from http://www.unsv.com/voanews/specialenglish /scripts /2012 
/01/26/0041/ 
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กิจกรรมทกุกิจกรรมท่ีได้กระทําจดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถ้าครูวางแผนกิจกรรมนัน้ให้

เป็นการเรียนรู้ แต่เดิมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนการสอนในช่วงเวลากิจกรรม

ในวงกลมหรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเฟลอเบล(Froebel) กําหนดให้เป็นเวลาท่ีเดก็ต้องมานัง่

เรียนพร้อมกนัเป็นวงกลม เพ่ือให้เดก็ได้เรียนรู้กิจกรรมตา่งในหลายรูปแบบ  

 

ภาพท่ี 11 แสดงกิจกรรมาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสําหรับเดก็ 

ท่ีมา: Glenallan ES - Health and Wellness, Physical Activity Pyramid for Kids, accessed 

may 10, 2015, available from http://www.montgomeryschoolsmd.org/ schools/ glenallanes/ 

classroom/Wellness.aspx. 

8.  การเรียนรู้กับการเล่นของเดก็ 
คนส่วนมากโดยเฉพาะผู้ ใหญ่ มกัจะคิดว่าการเล่นของเด็กคือสิ่งท่ีเด็กทําเพราะไม่รู้ว่า

จะทําอะไร การเล่นจึงมักเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระมากในสายตาของผู้ ใหญ่บางคน จากการศึกษาถึง

พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ และจากการศึกษาท่ีเก่ียวกับการเล่นของเด็กโดยเฉพาะ

นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาได้สรุปว่า แท้จริงแล้วการเล่นมีบทบาท และอิทธิพล อย่างมากมาย

ตอ่การเจริญเติบโตทางร่างกาย เชาว์ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของเด็ก ทัง้นีเ้พราะการเลน่

เป็นวิธีการ หรือทางทีเด็กจะสร้างประสบการณ์ให้กบัตนเองเพ่ือเรียนรู้และรับรู้สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
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ซึ่งไม่มีใครจะสอนเขาได้ การเล่นเป็นวิธีการ หรือทางท่ีเด็กจะช่วยให้ตนเองสามารถปรับตวั และ

เปล่ียนแปลง ความคดิ ความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม เพ่ือให้ตรงกบัความเป็นจริงรอบๆ ตวั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการเล่นและการเรียนรู้ท่ีเห็นได้เด่นชดัคือ การเล่นจะช่วยให้เด็ก

ได้มีโอกาสตอบสนองความกระตือรือร้นใคร่รู้ของตนเอง ซึ่งจะนําเด็กไปสู่การค้นพบและเรียนรู้ 

เก่ียวกับตนเองและสิ่งรอบๆ ตวั โดยไม่ต้องมีใครสอน การเล่นทําให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็นอิสระ 

สนุกสนาน เพลิดเพลินและพร้อมท่ีจะกระทํากิจกรรมซํา้เม่ือเกิดความพึงพอใจและสนใจ โดยไม่

ต้องมีสิ่งอ่ืนมากระตุ้ นไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลหรือการทําโทษ ทัง้เด็กยังอาจเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมให้เกิดความใหม่อยู่เสมอได้ ซึง่ไม่เพียงแตเ่พ่ือจะดวูา่อะไรเกิดขึน้ แตมี่ความมุ่งหมาย มี

ความคิดริเร่ิม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเช่นนี ้เป็นการแสดงความก้าวหน้าในระดบัสติปัญญา 

และความคิดของเด็ก นกัจิตวิทยา และนกัการศึกษาปัจจุบนัจึงถือว่า การเล่นคือการทํางานของ

เดก็ การเลน่เป็นกิจกรรมหลกัท่ีเดก็ทกุคนจะทํา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงระยะเวลาอายรุะหวา่ง 3 

ถึง 8 ปี เม่ือการเล่นมีความสําคัญต่อเด็ก และช่วยให้การเรียนมีความหมายต่อเด็กมากขึน้ 

ครูผู้สอนจึงควรรู้จกัเลือกหรือสร้างกิจกรรมและอปุกรณ์ท่ีช่วยให้การเรียนเป็นเลน่และการเลน่เป็น

เรียน การสอนของตนจะได้เป็นท่ีสนใจของเด็ก และในขณะเดียวกนัก็มีคณุค่าทางการศกึษาด้วย 

แตก่ารท่ีจะทําเช่นนีไ้ด้ ครูควรมีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเลน่ของเดก็บ้าง 
8.1  พฤตกิรรมการเล่นของเดก็ (Modes of Behavior in Play) 
ซทัทัน-สมิทธ์ิ (Sutton-Smith, 1972) แยกพฤติกรรมการเล่นของเด็กออกเป็น 4 แบบ 

คือ การเลียนแบบ (imitation) การสํารวจ (exploration) การทดสอบ (testing) และการสร้าง 

(construction) แต่ละพฤติกรรมดงักลา่วนีมี้ความซบัซ้อนและความต่อเน่ืองของการใช้ทกัษะทาง

กาย และทางความคิด ซึง่จะเปล่ียนแปลงไปตามพฒันาการของเด็กแต่ละคน พฤติกรรมการเล่น

จงึเป็นเคร่ืองชีว้ฒุิภาวะทางร่างกาย สมอง บคุลกิภาพ และสงัคมของเดก็ด้วย 

การเลียนแบบ (Imitation) การเลน่เลียนแบบเป็นการสะท้อนให้ผู้ อ่ืนเห็นและทราบถึง

การรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของผู้ เล่น ในด้านท่ีเก่ียวกบัตวัผู้ เล่นหรือเด็ก การเล่นเลียนแบบช่วยให้

เดก็เกิดการเรียนรู้สิง่รอบตวัตา่งๆ ท่ีได้รับรู้ผา่นเข้าไปทางประสาทสมัผสั แตย่งัไมอ่าจจะเข้าใจหรือ

รู้ความหมายได้ในทันทีท่ีรับรู้ (perceived unknown) ในการเล่นเลียนแบบ เด็กจะผสมผสาน

กลมกลืนหรือปรุงแต่งสิ่งท่ีได้รับรู้ใหม่ให้สอดคล้องเข้ากับสิ่งท่ี เด็กเรียนรู้แล้ว คุ้ นเคยแล้ว 

(Cognized known) จะเห็นได้จากการท่ีเด็กมักจะเล่นเลียนแบบสิ่งท่ีตนคุ้นเคยก่อนและเห็นว่า

สําคญั แตส่ถานการณ์หรือสิง่ท่ีเดก็นํามาเลน่จะแตกตา่งกนัไปแล้วแตภ่มูิหลงัของเดก็แตล่ะคน 
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ภาพท่ี 12 แสดงการเลน่เลียนแบบ                  

ท่ีมา: Christy R. Dawson, Infant and Toddler Play, accessed may 10, 2015, available from 

https://parentingotherschildren.wordpress.com/2012/03/04/infant-and-toddler-play/  

 การสํารวจ (Exploration) ความสนใจ ความสงสยั และความกระตือรือร้นใคร่รู้ใน

สิ่งรอบตัวต่างๆ เป็นคุณสมบัติประจําวัยของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 3-6 ปี และเป็น

รากฐานของการเล่นแบบสํารวจ หากผู้ ใหญ่รู้จกัสนบัสนุนการเล่นให้ถกูวิธีแล้ว คณุสมบตัิประจํา

วยันีก็้จะได้รับการพฒันาและมีติดตวัเด็กต่อไปเร่ือยๆ ทัง้ยงัจะทําให้การเล่นของเด็กเป็นสิ่งท่ีมีค่า 

ในการเล่นสํารวจเด็กจะได้ใช้ประสาทรับความรู้สึกของเขามากกว่าเพียงการสมัผสัจบัต้องหรือดู

เฉยๆ เด็กจะจบั จีไ้ชของเล่น กลิง้มนัไปมา ลองดม ลองดดูด ูพงัว่ามีเสียงมาจากส่วนไหนของของ

เล่น แล้วค้นหาต้นเหตท่ีุมาของเสียง ด้วยการแกะของเล่นออกมาด ูซึ่งบางครัง้อาจทําให้ของเสีย

แต่เด็กก็จะเรียนรู้ว่าตนเองสามารถทําให้สิ่งและสถานการณ์ต่างๆ เกิดหรือเปล่ียนแปลงได้ ความ

ไวของประสาทรับความรู้สึกจะเกิดหรือพฒันาตามประสบการณ์ใหม่ของการเล่นสํารวจอยู่เสมอ 

การเล่นสํารวจนีจ้ะเป็นพฤติกรรมขัน้ ท่ีจะนําเด็กไปสู่การค้นพบและการแก้ปัญหาสิ่งหรือ

สถานการณ์ท่ีเดก็ไมเ่คยเรียนรู้และมีประสบการณ์มาก่อน 

 

ภาพท่ี 13 แสดงการเลน่สํารวจของเดก็     

ท่ีมา :  Racheous, Tools for Backyard Exploration garden tool , accessed may 10,2015 , 

http://www.racheous.com/homeschooling-2/tools-backyard-exploration/ 
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การทดสอบ (Testing) ในการเล่นแบบทดสอบเด็กจะอาศยัความรู้ใหม่ท่ีได้จากการ

สํารวจและความรู้เดิมจากประสบการณ์ท่ีคุ้นเคยเป็นรากฐาน สิ่งท่ีเด็กได้สํารวจศกึษาแล้วจะเป็น

อปุกรณ์ท่ีเด็กนํามาเล่นเพ่ือทดสอบดวู่า คณุสมบตัิของของเล่น และวิธีการเล่นท่ีวางไว้จะเป็นไป

ตามท่ีเขาคิดหรือไม่ อย่างไร เช่น ถ้าเอาแท่งไม้สี่เหล่ียมมาตัง้เป็นรูปต่างๆ จะเป็นรูปอะไรได้บ้าง 

และจะตัง้ได้สงูมากๆ ตามท่ีคิด ท่ีต้องการหรือไม่ เป็นต้น คณุค่าของการเล่นทดสอบท่ีเห็นเด่นชดั

คือ สง่เสริมพฒันาการการรู้จกัคิดอย่างมีเหตผุล เหตแุละผลจะได้จากการสรุปจากปรากฏการณ์ท่ี

เกิดจากการทดสอบ และผู้ เลน่จะได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและเรียนท่ีจะช่วยตวัเองด้วย 

 
ภาพท่ี 14 แสดงการเลน่แบบทดสอบของเดก็    

ท่ี ม า  :  hands on : as we grow, Learning something new: problem solving., accessed 

may 10,2015 , http://handsonaswegrow.com/learning-activity-floor-puzzles/  

การสร้าง (Construction) การเล่นสร้าง หมายถึงการท่ีผู้ เล่นสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตนเองกบัสิง่แวดล้อมในลกัษณะตา่งๆ เช่น การจดัทําของเลน่ โดยการเอาก้านกล้วยมาหกัสว่นบน

ลงตกแตง่ทําเป็นหวัแล้วใช้ข่ีเลน่ การสร้างสถานการณ์การเลน่โดยการสร้างเร่ือง และเลน่ตามเร่ือง 

การวางกฎเกณฑ์การเลน่โดยกําหนดบทบาทของผู้ เลน่ใหมห่รือ เปล่ียนแปลงจากของเดมิ เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 15 แสดงการเลน่สร้างของเดก็       

ท่ีมา :  Shirley G. Moore Laboratory School : A Day at SGMLS, accessed may 10,2015 , 

http://www.cehd.umn.edu/ICD/labschool/Prospective/SampleDay.html 
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บทที่ 3 

แนวความคดิในการออกแบบ 

1.  วัตถุประสงค์ในการออกแบบ  
จากสมมุติฐาน ท่ีผู้ วิจัยได้ตั ง้ไว้  ผู้ วิจัยได้ตั ง้ประเด็น เก่ียวกับการเรียน รู้กับ

สถาปัตยกรรมไว้ ว่าพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมมีส่วนช่วยเก่ียวกับการเรียนรู้อย่างไร ในแง่ใดบ้าง 

ผู้วิจยัจึงได้ทําการออกแบบการทดลองทางสถาปัตยกรรมเพ่ือศึกษาดวู่าเป็นไปตามสมมตุิฐานท่ี

ผู้วิจยัตัง้ไว้หรือไม ่

 
ภาพท่ี 16 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้เดียวกนัแตต่า่งสภาพแวดล้อมกนั 

จากภาพจะแสดงให้เห็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ว่าทัง้ 2 พืน้ท่ีกิจกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้

เป็นกิจกรรมเดียวกนัแต่สถานท่ีท่ีประกอบกิจกรรมนัน้คนละแบบกนั ซึง่ในการวิจยัจะทดลองดวู่า

การออกแบบสถาปัตยกรรมจะสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ได้แค่ไหน และช่วยให้เกิด

ผลลพัธ์ 

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้เพื่อกาํหนดตวัแปรในการออกแบบที่ว่าง 

 
ภาพท่ี 17 แสดงวงจรการเรียนรู้
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จากภาพวงจรการเรียนรู้จะเห็นว่าการเกิดกิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดจาก ตวัผู้ เรียนรู้ตัง้

จดุประสงค์ว่าจะทํากิจกรรมใดๆให้สําเร็จจึงเกิดจุดประสงค์การเรียนรู้ขึน้ โดยตวัแปรท่ีทําให้การ

เรียนรู้สําเร็จจะต้องมีตวัแปรเพ่ือให้ตวัผู้ เรียนรู้บรรลเุป้าหมายการเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะด้วยการเรียนรู้

ด้วยตวัเองหรือการเรียนรู้โดยมีผู้สอน และเม่ือผู้ เรียนรู้สามารถบรรลจุุดประสงค์การเรียนรู้นัน้ได้

แล้วเม่ือเกิดตวัแปรใหม่ๆเข้ามาก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆขึน้เป็นวงจรการเรียนรู้ต่อๆไป จาก

รูปวงจรการเรียนรู้จะทําให้เห็นตวัแปรท่ีทําให้เกิดของกระบวนการเรียนรู้คือ ผู้เรียนรู้   

3.  การวิเคราะห์เก่ียวกับพฤตกิรรมกรรมการเรียนรู้กับที่ว่าง 
การเกิดกิจกรรมหนึง่กิจกรรมได้นัน้ จะเกิดจากผู้ ท่ีกระทํากิจกรรมนัน้กําหนดจดุประสงค์

สําหรับกิจกรรมนัน้ก่อน เม่ือมีจุดประสงค์แล้วก็จะกําเนิดเป็นวิธีการดําเนินกิจกรรมต่อไป โดย

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะสร้างปฏิกิริยาระหว่างตวัเองหรือระหว่างผู้ อ่ืนก็ได้เพ่ือให้กิจกรรมนัน้เกิดขึน้

และสําเร็จลลุว่งไปได้ ซึง่ในกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ ผู้ ท่ีม่ีสว่นร่วมในกิจกรรมจะแบง่ 2 กลุม่หลกัๆคือ 

ผู้เรียนรู้และผู้สอน ดงันัน้ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ โดย

สามรถแบง่พฤตกิรรมการเรียนรู้ได้ดงันี ้ 

3.1 พฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้เรียนรู้กบัตวัเอง 

3.2 พฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้กบัผู้ เรียนรู้ 

3.3 พฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้กบัผู้สอน  

คูป่ฏิกิริยาท่ี 1 พฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้เรียนรู้กบัตวัเอง 

 

ภาพท่ี 18 แสดงการสร้างขนาดของท่ีวา่งจากพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้ท่ีเรียนรู้ด้วยตวัเอง 
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คูป่ฏิกิริยาท่ี 2 พฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้กบัผู้ เรียนรู้ 

 

ภาพท่ี 19 แสดงการสร้างขนาดของท่ีวา่งจากพฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้กบัผู้ เรียนรู้ 
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คูป่ฏิกิริยาท่ี 3 พฤตกิรรมการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนรู้กบัผู้สอน 

 
ภาพท่ี 20 แสดงคูป่ฏิกิริยาของพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้ 
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จากการวิเคราะห์ผู้ ใช้งานจะทําให้เห็นลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้และผู้สอนได้ ซึ่ง

รูปแบบทัง้ 3 มีความต้องการท่ีว่างท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการเรียนรู้และการถ่ายทอด ซึง่จะ

ช่วยทําให้ผู้วิจยัสามารถจําแนกประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

4.  การวเิคราะห์เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้กับการหาที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 
เพ่ือเป็นกรอบในการทดลองผู้วิจยัได้นําลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ใน

โรงเรียนซึ่งจดัเป็นสถานท่ีท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ทัง้วนั ซึง่จะมีกิจกรรมการเรียนรู้หลายๆ

ลกัษณะเกิดขึน้ ขึน้อยูก่บัจดุประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมนัน้  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากภาพจะแสดงให้เห็นลกัษณะของกิจกรรมหลายๆแบบท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนซึง่ยงัไมไ่ด้

เกิดการจัดลักษณะของกิจกรรมให้อยู่ในรูปของหมวดหมู่ โดยผู้ วิจัยได้ใช้เกณฑ์ทางกายภาพ

เพ่ือให้สมัพนัธ์กบัการวิเคราะห์ท่ีวา่งในการจดัหมวดหมูข่องกิจกรรมตา่งๆได้ดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 จัดตามลักษณะการเคล่ือนที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แสดงการจดัหมวดหมูข่องกิจกรรมตามการเคลื่อนท่ีของกิจกรรม 

4.2 จัดตามลักษณะกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 

 

ภาพท่ี 23 แสดงการจดัหมวดหมูข่องกิจกรรมตามลกัษณะกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 
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4.3 จัดตามลักษณะกิจกรรมตามจาํนวนผู้ใช้งาน 

 

ภาพท่ี 24 แสดงการจดัหมวดหมูข่องกิจกรรมตามจํานวนผู้ใช้งาน 

 
4.4 จัดตามความต้องการสมาธิในการเรียนรู้ 

 

ภาพท่ี 25 แสดงการจดัหมวดหมูข่องกิจกรรมตามความต้องการสมาธิในการเรียนรู้ 
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จากการวิเคราะห์ สามารถสรุปประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ออกมาได้ 4 แบบ

ดงัตอ่ไปนี ้

จดัตามลกัษณะการเคล่ือนท่ี  

จดัตามลกัษณะกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 

จดัตามลกัษณะกิจกรรมตามจํานวนผู้ใช้งาน 

จดัตามความต้องการสมาธิในการเรียนรู้ 

จากลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเป็นกลุ่มออกมาได้จะสังเกตเห็นว่ากิจกรรมแต่ละกลุ่มจะ

ต้องการท่ีว่างในการทํากิจกรรมคนละประเภทกนัหรือซ้อนทบักนับ้างเป็นบางกิจกรรม ผู้วิจยัจึงได้

ทําการทดลองหาท่ีว่างจากตัวแปรของกิจกรรมท่ีวิเคราะห์ออกมาได้ เพ่ือดูว่าพืน้ท่ีแบบไหนท่ี

สามารถใช้ด้วยกนัได้หรือพืน้ท่ีไหนไม่สามารถใช้ร่วมกบัพืน้ท่ีอ่ืนได้  โดยจะแบ่งท่ีว่างท่ีจะทําการ

ทดลองเป็นประเภทตอ่ไปนี ้

ท่ีวา่งท่ีสําหรับกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนท่ี 

ท่ีวา่งท่ีสําหรับกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 

ท่ีวา่งตามจํานวนผู้ใช้งาน 

ท่ีวา่งสําหรับการเรียนรู้ท่ีต้องการสมาธิ 

5.  การวิเคราะห์ประเภทของที่ว่างเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ  
5.1 ท่ีว่างท่ีสําหรับกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนท่ี การแบง่ท่ีว่างประเภทนีจ้ะแบง่ลกัษณะของ

ท่ีวา่งจากกิจกรรมท่ีไมมี่การเคลื่อนท่ีจนไปถึงกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนท่ีมากท่ีสดุ 

 
ภาพท่ี 26  แสดงท่ีวา่งท่ีมีกิจกรรมท่ีมีการการเคล่ือนท่ี 

ท่ีมา: haaretz, More than a third of Israel's children are poor, accessed May 10, 2015, 

available from http://www.haaretz.com/news/israel/report-more-than-a-third-of-israel-s-

children-are-poor.premium-1.485702 
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5.2 ท่ีวา่งท่ีสําหรับกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง ท่ีวา่งดงักลา่วจะแบง่พืน้ท่ีด้วยกิจกรรมท่ี

เกิดขึน้ในร่มหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้กลางแจ้ง 

 
ภาพท่ี 27 รูปแสดงท่ีวา่งท่ีเหมาะกบักิจกรรมกลางแจ้ง 

ท่ี ม า : VOA Special EnglishEducation Report, Children exercise at Wonderland Avenue 

Elementary School in the Hollywood Hills area of Los Angeles in 2010, accessed may 

10,2015, available from http://www.unsv.com/voanews /specialenglish /scripts /2012/01/26/ 

0041. 

 

5.3 ท่ีวา่งตามจํานวนผู้ใช้งาน ท่ีวา่งประเภทนีจ้ะจดัลกัษณะของท่ีวา่งตามจํานวน

ผู้ใช้งานตัง้ 1 คนจนไปถงึกลุม่ใหญ่ 

 
ภาพท่ี 28 แสดงกิจกรรมท่ีมีผู้ใช้งานจํานวนมาก 

ท่ีมา: The telegraph education new , Traditionally school sports days involve parents , 

accessed may 10,2015 , available from http://www.telegraph.co.uk/ education 

/educationnews /10135434/Parents-banned-from-sports-day-in-case-children-get-

stressed.html. 

 

5.4 ท่ีว่างสําหรับการเรียนรู้ท่ีต้องการสมาธิ ท่ีว่างประเภทจะแบ่งลกัษณะของพืน้ท่ีไป

ตามกิจกรรมท่ีต้องการสมาธิต่อการเรียนรู้จากมากไปสู่น้อยซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้บางประเภทก็

ต้องการการแยกผู้ เรียนรู้ออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้สนใจต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ต่อ

หน้า 
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ภาพท่ี 29 แสดงการเรียนรู้ท่ีต้องการสมาธิในการเรียนรู้ 

ท่ี ม า : Woodleywonderworks, Teacher teaching students in an early childhood setting, 

accessed may 10, 2015, available from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:School-

education-learning-1750587-h.jpg. 

 

จากลกัษณะท่ีว่างสําหรับการเรียนรู้ท่ีวิเคราะห์ได้ สามารถนําท่ีว่างแต่ละประเภทมา

เปรียบเทียบได้ดงัแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้

 

ภาพท่ี 30 แสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนท่ีวา่งแตล่ะประเภท 



33 

จากการเปรียบเทียบจะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแต่ละประเภทต้องการท่ีว่างตามความ

ต้องการของกิจกรรมต่างๆกันไป แต่ในรูปแสดงการเปรียบเทียบจะแสดงให้เห็นว่าท่ีว่างแต่ละ

ประเภทจะมีท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างพืน้ท่ีในกรอบสีแดงตามรูป เป็นท่ีว่างท่ีไม่สามารถระบปุระเภทของ

กิจกรรมชดัเจนลงไปได้ หรืออาจเกิดกิจกรรมหลายๆประเภทพร้อมกนั ซึง่เป็นท่ีวา่งท่ีผู้วิจยันํามาใช้

เป็นการทดลอง 

6.  การกาํหนดโปรแกรมในการออกแบบ 
จาการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือให้การวิจยัมีกรอบในการทดลอง ผู้วิจยัจึงได้ทําการ

กําหนดโปรแกรมในการออกแบบโดยโปรแกรมท่ีผู้วิจยักําหนดจะเป็น โรงเรียนประถม เน่ืองจาก

เป็นวัยท่ีมีความต้องการการเรียนรู้สูงกว่าวัยอ่ืน ซึ่งจะเป็นโปรแกรมท่ีมีความหลากหลาย

ครอบคลมุการทดลอง 

 
ภาพท่ี 31 แสดงฟังชัน่แตล่ะประเภท 

 
ภาพท่ี 32 แสดงผู้ใช้งานแตล่ะประเภท 

7.  แนวความคดิในการออกแบบโปรแกรม      
ในการออกแบบโปรแกรมผู้ วิจยัจะทําการ RE-PROGRAM จากโปรแกรมเดิมท่ีเป็นอยู่

เพ่ือทําให้เกิดโครงสร้างใหม่โดยยงัอยูบ่นพืน้ฐานของโปรแกรมเดมิและจากข้อมลูเบือ้งต้นท่ีทําการ

วิเคราะห์ได้มานัน้ ลกัษณะของโปรแกรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนันัน้จะมีลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นไป

ตามรูป 
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ภาพท่ี 33 แสดงความสมัพนัธ์ในโปรแกรม 

จากท่ีวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีมาได้ ผู้ วิจัยต้องการสร้างความสมัพันธ์ใหม่ลงใน

โปรแกรมโดยท่ียงัคงโครงสร้างเดิมของโปรแกรมอยู่ โดยวิธีท่ีผู้วิจยัสร้างจะความสมัพนัธ์ใหม่ลงใน

โปรแกรมโดยแบง่เป็น 2 ประเดน็ในการสร้างโปรแกรมใหม ่

ประเด็นที่ 1 เป็นวิธีการพยายามให้เด็กออกมาเรียนนอกมากขึน้เพ่ือเพิ่มโอกาสการใน

เรียนรู้มากขึน้ ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ีมากขึน้ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการปรับโครงสร้างของวิธีการ

เรียนใหมเ่ป็นในลกัษณะดงันี ้

 
ภาพท่ี 34 แสดงความสมัพนัธ์ของการเรียนของโปรแกรมเดมิท่ีเป็นอยู ่

 จากรูปจะแสดงให้เห็นพฤติกรรมการเรียนของโรงเรียนในปัจจบุนัเดก็จะถกูแบง่เป็นกลุม่

ห้องใครห้องมนัและให้ผู้สอนเป็นคนเดินเข้าไปหานกัเรียนเอง จากประเด็นท่ีผู้วิจยัเน้นอยากจะให้

เดก็ออกมาเรียนนอกห้องผู้วิจยัจงึสร้างความสมัพนัธ์ใหมล่งในโปรแกรมโดยใช้วิธีการเดนิเรียน  
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ภาพท่ี 35 แสดงการปรับโครงสร้างความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ในโรงเรียน 

จากรูปผู้ วิจัยได้ทําการให้เด็กออกมาจากห้องเรียนด้วยวิธีการเดินเรียน โดยการแบ่ง

ห้องเรียนจะไม่ถูกแบ่งด้วยชัน้เรียนแต่จะถูกแบ่งด้วยลักษณะของกลุ่มการเรียนรู้แทนซึ่งการ

แบง่กลุม่การเรียนรู้จะแบง่ไปตามลกัษณะของความต้องการสมาธิในการเรียนรู้ 

 
ภาพท่ี 36 แสดงการแบง่ห้องเรียนตามความต้องการสมาธิในการเรียนรู้ 

โดยโครงสร้างนีผู้้ วิจยัต้องการให้เด็กมีการเรียนรู้ทางอ้อมในขณะท่ีเด็กกําลงัเดินจาก

ห้องเรียนหนึ่งไปสู่อีกห้องเรียนหนึ่งหรือเป็นการเรียนรู้อย่างไม่ได้ตัง้ใจเช่น เด็กเล็กกว่าเห็นการ

เรียนรู้ของเด็กท่ีโตกว่าจะกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้ว่าอีกชัน้ปีหนึ่ง เรียนอะไรกนัอยู่ หรือการ

เรียนรู้ทางตรงในเร่ืองของสงัคมซึง่ในระหว่างการเดินไปเรียนห้องอ่ืนเด็กจะสามารถพอปะกนักบั

เด็กชัน้อ่ืนเยอะขึน้ซึ่งจะทําให้เด็กได้ฝึกการ ปฏิสมัพันธ์กับเด็กคนอ่ืนได้มากขึน้กว่าท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจบุนัซึง่เดก็จะสามารถพอปะกนัได้เฉพาะตอนพกัเท่านัน้ 

 
ภาพท่ี 37 แสดงแนวความคดิในการให้เดก็ออกมาเรียนรู้นอกห้อง 
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ประเด็นที่ 2 บรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ผู้วิจยัได้สนใจเร่ือง

ของบรรยากาศการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ของเด็กยังมีขีดจํากัดเร่ืองของสมาธิเพราะเป็นวยัท่ี

ต้องการการเล่นมากกว่า การจะสร้างบรรยากาศของห้องเรียนจึงมีผลกระตุ้นให้เด็กอยากมาเรียน

หนังสือมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยในประเด็นนีผู้้ วิจัยได้พยายามจะสลายพืน้ท่ีท่ีเป็น

ห้องเรียนออกเพ่ือให้เดก็ได้เรียนใกล้ชิดกบัสภาพแวดล้อมภายนอกมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นได้ไปได้ 

 
ภาพท่ี 38 แสดงการแบง่ห้องเรียนตามความต้องการพืน้ท่ีภายในและภายนอก 

จากประเด็นทัง้ 2 ท่ีผู้วิจยักําหนดเพิ่มเติมลงไปทําให้ได้เป็นโครงสร้างของโปรแกรมใหม่

เป็นดงัรูปตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 39 แสดงการสร้างความสมัพนัธ์ใหมล่งบนโปรแกรม 

จากรูปการแบ่งพืน้ท่ีเรียนรู้จะไม่ถูกแบ่งเป็นห้องเรียนแบบท่ีเป็นอยู่เช่น ชัน้ประถมปีท่ี

1/3 แต่จะถูกแบ่งเป็นตามกลุ่มการเรียนรู้ตามความต้องการสมาธิแทนส่วนพืน้ท่ีท่ีทําการเช่ือม

ระหว่าง COMMON AREA กับ EDUCATION AREA จะเป็น OPEN SPCE ซึ่ง OPEN SPACE 

ตวันีน้อกจากจะทําหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือพิน้ท่ีแล้วยงัสามารถเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ได้ด้วยหรือมนัสามารถปน
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ไปกบัพืน้ท่ีเรียนรู้ท่ีเป็นกลุม่ท่ีแบง่ไว้ได้ด้วย เพราะฉะนัน้การสร้างความสมัพนัธ์ของโครงการจะถกู

กําหนดด้วยลักษณะของ CIRCULATION โดยลักษณะของ CIRCULATION จะถูกจัดด้วย

ความเร็วในการใช้งาน โดยแบง่เป็นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้  

1.  การสญัจรแบบความเร็วมาก การกําหนดการสญัจรในส่วนนี ้จะเป็นการเคลื่อนท่ี

แบบเร็วท่ีสดุในโครงการเพราะในบางกิจกรรมจําเป็นต้องมีเส้นทางสญัจรลดัจากตําแหน่งหนึ่งไปสู่

อีกตําแหน่งหนึง่ได้โดยตรง 

2.  การสญัจรแบบความเร็วปานกลาง เป็นการกําหนดการเดินทางในโปรแกรมท่ีไม่เร่ง

รีบมากนกัจะทําให้ในหนึง่การสญัจรสามารถซมึซบักบัสิง่รอบข้างได้ในระยะเวลาหนึง่ 

3.  การสญัจรแบบความเร็วช้า เป็นการกําหนดการเดินทางในโปรแกรมท่ีใช้เวลามาก

ท่ีสดุในการเคล่ือนท่ีซึง่จะเป็นระบบ CIRCULATION ท่ีมีระยะทางยาวท่ีสดุแตใ่นการเคลื่อนท่ีก็จะ

สามารถได้เรียนรู้ทางอ้อมเยอะท่ีสดุด้วย  

 

ภาพท่ี 40 แสดงการกําหนด CIRCULATION ลงบนโปรแกรม 

8.  การศกึษาที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมกับการเรียนรู้ของเดก็ 
Ring Around a Tree เป็นอาคารเปิดโล่งล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ ให้เด็กๆ สามารถมาวิ่ง

เลน่ไปตามบนัไดซึง่ได้ออกแบบเอาไว้อยา่งเรียบง่าย ทว่าเหมาะกบัการปีนป่าย ซึง่ช่วยให้เดก็ๆ ได้

เคล่ือนไหว สร้างความสนุกสนาน รู้สึกถึงการผจญภัย และท่ีสําคญั ความท่ีอาคารแห่งนีส้ร้าง

ล้อมรอบต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ ก็ยังทําให้เด็กๆ ได้สมัผัสและรู้จักธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ผ่าน
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ก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ท่ีแผ่ขยายมาเป็นร่มเงากล่อมเกลาจิตใจให้ผ่อนคลายและอ่อนโยน 

นอกจากนัน้แล้วอาคารแห่งนีย้งัได้จดัพืน้ท่ีส่วนหนึ่งกัน้เป็นห้องล้อมรอบด้วยกระจก เพ่ือเป็นพืน้ท่ี

สําหรับการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมตา่งๆ ได้อีกด้วย 

 
ภาพท่ี 41 การออกแบบท่ีวา่งโดยคํานงึถึงกิจกรรมรอบบริบท   

ท่ี ม า : tezuka architects, ring around a tree, accessed may 10, 2015, available from 

http://www.designboom.com/architecture/tezuka-architects-ring-around-a-tree/. 

Farming Kindergarten เป็นโรงเรียนประถมท่ีออกแบบโดยมีแนวคิดให้การเรียนรู้ของ

เดก็มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมภายในห้องเรียนกบัภายนอกห้องเรียนมากขึน้โดยใช้สวนและการ

ปลกูผกัมาเป็นตวัประสานระหวา่งพืน้ท่ี 2 แบบเข้าด้วยกนั 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 42 การใช้พืน้ท่ีวา่งเป็นตวัเช่ือมพืน้ท่ีเรียนรู้เข้าด้วยกนั 

ท่ี ม า : Vo Trong Nghia Architects, Farming Kindergarten, accessed may 10, 2015, 

available from http://www.archdaily.com/566580/farming-kindergarten-vo-trong-nghia-

architects. 
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Kalorias – Children’s Space  เป็นตวัอย่างการออกแบบโดยใช้ลกัษณะการเล่นของ

เด็กมาใช้กับการออกแบบท่ีว่างเพ่ือทําให้เห็นท่ีว่างแล้วรู้สึกอยากเข้าไปใช้งานและสามารถเดา

วิธีการใช้งานของท่ีวา่งนัน้ได้ 

 

ภาพท่ี 43 การออกแบบท่ีวา่งโดยคํานงึถึงกิจกกรรมการเลน่ของเดก็ 

ท่ีมา: estúdio AMATAM , Kalorias - Children's Space, accessed may 10, 2015, available 

from http://www.archdaily.com/483228/kalorias-children-s-space-estudio-amatam. 

Chan – Sawang / Klongtoey Community Lantern หรือ ชานสว่าง – สถานเด็ก
เล่น เป็นตวัอย่างงานท่ีออกแบบโดยคํานึงถึงบริบทของชมุชนเป็นหลกั เม่ือคนในชุมชนแออดัไม่

ค่อยใส่ใจพืน้ท่ีรอบนอก นอกเหนือจากบ้านของตวัเอง ฉะนัน้ เม่ือสถาปนิกมีไอเดียท่ีจะปรับปรุง

พืน้ท่ีสาธารณะในบริเวณนี ้ทีมงานออกแบบจึงหนัหน้าไปเร่ิมท่ีเด็กๆ เร่ิมต้นจากการสํารวจดวู่า

บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีอยู่อาศยันัน้มีอะไรอยู่บ้าง และพืน้ท่ีท่ีเด็กๆ ใช้เล่นกนัมนัเป็นอย่างไร โดยตัง้

คําถามกบัพวกเขาว่า เขาเลน่กนัอยา่งไรท่ีน่ี เลน่อะไรกนัในบ้าน ฯลฯ เพ่ือให้ได้รู้ถึงสิง่ท่ีเป็นอยูแ่ละ

สิ่งท่ีพวกเขาต้องการ พร้อมทัง้มองหาว่าท่ีว่างตรงไหนเหมาะสมจะเร่ิมต้นทําโครงการมากท่ีสุด 

จากแนวคดิเบือ้งต้นนีจ้งึเกิดเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีชมุชนสามารถใช้ร่วมกนัได้จริง  
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ภาพท่ี 44 แสดงภาพโครงการ ชานสวา่ง – สถานเดก็เลน่เป็นการออกแบบท่ีวา่งท่ีคํานงึถงึบริบท

ทางสงัคม 

ท่ีมา: อาศิรา พนาราม, ชานสว่าง - สถานเด็กเล่น จุดแสงสว่างกลางชุมชนคลองเตย ด้วย

สถาปัตยกรรมแบบมีส่วนร่วม.เข้าถึงเม่ือ.10 พฤษภาคม 2558,เข้าถึงได้จาก.http://www. 

tcdcconnect.com/content/Know-What/557. 
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บทที่ 4 

การกาํหนดที่ตัง้โครงการเพื่อนําไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรม 

1.  การกาํหนดลักษณะของโครงการ  
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการการเรียนรู้และท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ผู้วิจยัได้ทํา

การกําหนดโครงการเพ่ือให้เป็นกรอบในการทดลองออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัได้

กําหนดกรอบไว้ให้เป็น โรงเรียนประถม เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายใน

โครงการประเภทนี ้ทําให้สามารถทดลองกบัท่ีวา่งในแบบตา่งๆท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์ออกมาได้  

2.  การกาํหนดที่ตัง้โครงการ  
การกําหนดท่ีตัง้โครงการผู้วิจยัจะทําการเลือกท่ีตัง้โครงการออกมา 2 ท่ีโดยจะใช้เกณฑ์

ในการเลือกเดียวกันแต่ต่างกันในลักษณะของปริมาณในทางตรงกันข้ามกัน การเลือกท่ีตัง้

โครงการจะเลือกจากตวัแปรตอ่ไปนี ้ 

2.1 ยา่นท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

2.2 ยา่นท่ีมีความหลากหลายทางสงัคม 

2.3 ยา่นท่ีมีความหนาแนน่สงู 

จากตวัแปรเบือ้งต้นทําให้ผู้วิจยักําหนดย่านในการเลือกท่ีตัง้โครงการเป็น ย่านกรุงเทพ

ชัน้ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นย่านท่ีมีความหลากหลายทางการใช้งานของพืน้ท่ีเป็นไปตามตวัแปรท่ี

ผู้วิจยัตัง้ไว้ 

 
ภาพท่ี 45 แสดงแผนท่ีตัง้ของกรุงเทพเขตพระนคร
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ที่ตัง้โครงการที่ 1 ความหนาแน่นสูง จากเขตท่ีเลือกมาผู้วิจยัพบว่าย่านถนนข้าวสาร

เป็นย่านท่ีมีความหนาแน่นสงู มีความหลากหลายทางสงัคมสงูและยงัเป็นย่านอยู่อาศยั ซึง่ภายใน

ถนนข้าวสารพอวา่มีโรงเรียนประถมท่ีเข้าเกณฑ์เบือ้งต้นคือ โรงเรียนพมิานวิทย์  

ที่ตัง้โครงการที่ 2 ความหนาแน่นตํ่า จากเขตท่ีเลือกมาผู้วิจยัได้เลือกย่านแพร่งภธูร

มาเป็นท่ีตัง้ท่ี 2 ท่ีใช้ในการทดลอง ซึ่งแพร่งภทูรก็มีลกัษณะเป็นไปตามตวัแปรท่ีกําหนดไว้ ความ

หนาแน่นต่ํา เป็นย่านอยู่อาศัยและมียังความหลากหลายทางสังคม ซึ่งท่ีตัง้ท่ี 2 ท่ีจะใช้ในการ

ทดลองคือ ลานกิจกรรมแพร่งภธูร 

3.  การวิเคราะห์ที่ตัง้โครงการ  
การวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการจะวิเคราะห์ด้วยหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

ลกัษณะบริบททางสงัคมของท่ีตัง้ 

ลกัษณะทางกายภาพของท่ีตัง้  ได้แก่  การเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ  สภาพแวดล้อมข้างเคียง

ท่ีตัง้โครงการ  ขนาดและรูปร่างท่ีตัง้โครงการ 
3.1  ที่ตัง้โครงการที่ 1 โรงเรียนพมิานวทิย์ ถนนข้าวสาร 
 

 
 
ภาพท่ี 46 แสดงท่ีตัง้โครงการท่ี 1 โรงเรียนพิมานวทิย์ ถนนข้าวสาร 
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การวิเคราะห์ลักษณะบริบททางสังคมของที่ตัง้ 

 
ภาพท่ี 47 แสดงลกัษณะบริบททางสงัคมของท่ีตัง้โครงการท่ี 

 
ภาพท่ี 48 แสดงความหนาแน่นของท่ีตัง้โครงการ 

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของที่ตัง้โครงการ 
การเข้าถงึท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 49 แสดงการเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 50 แสดงการเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ 

 

สภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 51 แสดงสภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 52 แสดงอาคารข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 

 

ขนาดและรูปร่างท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 53 แสดงขนาดและรูปร่างท่ีตัง้โครงการ 
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3.2  ที่ตัง้โครงการที่ 2 ลานกิจกรรมแพร่งภธูร 

 
ภาพท่ี 54 แสดงท่ีตัง้ลานกิจกรรมแพร่งภธูร 

การวิเคราะห์ลักษณะบริบททางสังคมของที่ตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 55 แสดงลกัษณะบริบททางสงัคมของท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 56 แสดงความหนาแน่นของท่ีตัง้โครงการ 
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การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของที่ตัง้โครงการ 
 การเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 แสดงการเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 58 แสดงการเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ 
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สภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 59 แสดงสภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 60 แสดงสภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 61 แสดงรูปตดัสภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีตัง้โครงการ 

 ขนาดและรูปร่างท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 62 แสดงขนาดและรูปร่างท่ีตัง้โครงการ 
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บทที่ 5 

การทดลองการออกแบบสถาปัตกรรมกับการเรียนรู้ 

1.  สมมุตฐิานในการทดลอง 
ในการทดลองผู้ วิจยัได้ตัง้สมมตุิฐานเก่ียวกับทดลอง คือ “การสลายพืน้ที่ เรียนรู้เข้า

ด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรู้” จากการวิเคราะห์เก่ียวกบัท่ีวา่งกบัการเรียนรู้

ผู้วิจยัสามารถแบง่ลกัษณะของท่ีวา่งออกมาเป็นประเภทได้และในการวิเคราะห์นัน้พบวา่มีพืน้ท่ีอยู่

หนึง่ประเภทท่ีไม่สารถระบตุวัตนหรือกิจกรรมท่ีจําเพาะเจาะจงลงไปได้ซึง่ผู้วิจยัได้เรียนพืน้ท่ีพวกนี ้

วา่ “พืน้ที่ระหว่าง” เป็นพืน้ท่ีอยูร่ะหว่าง ของท่ีว่างแตล่ะประเภท ผู้วิจยัจะนําพืน้ท่ีประเภทนีม้าใช้

เป็นเคร่ืองมือในการทดลอง 

 

ภาพท่ี 63 แสดงพืน้ท่ีระหวา่ง 

และในการออกแบบผู้วิจยัได้เลือกท่ีตัง้โครงการท่ีมีบริบทของท่ีตัง้ท่ีมีความซบัซ้อน การ

ออกแบบจึงต้องการทดสอบดวูา่ในแตล่ะเคร่ืองมือสามารถเปิดพืน้ท่ีแลกเปล่ียนกบับริบทภายนอก

โครงการได้มากน้อยแคไ่หน 
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2.  วธีิการทดลอง 
ในการทดลองผู้วิจยัได้ทําการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ท่ีตัง้พร้อมกนั โดยใช้โปรแกรม

ในการออกแบบเดียวกัน เพ่ือท่ีจะทดสอบดวู่าในแต่ละเคร่ืองมือสามารถตอบกับสมมตุิฐานและ

ท่ีตัง้โครงการท่ีมีบริบทท่ีต่างกนัได้มากน้อยแค่ไหน โดยท่ีตัง้ท่ี 1 ถนนข้าวสาร เป็นย่านท่ีมีความ

หนาแน่นสงู และเป็นยา่นท่ีมีความหลากหลายทางสงัคม การออกแบบจะเป็นไปในลกัษณะปิดกัน้

จากบริบทรอบข้าง ส่วนท่ีตัง้ท่ี 2 แพร่งภธูร เป็นย่านท่ีความหนาแน่นของพืน้ท่ีต่ําและเป็นพืน้ท่ีอยู่

อาศยัการออกแบบจะเป็นไปในลกัษณะเปิดรับกบับริบทรอบท่ีตัง้ 

 

ภาพท่ี 64 แสดงวิธีการทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรม 

จากรูปจะแสดงให้เห็นวิธีการทดลองโดยผู้ วิจัยได้แบ่งวิธีการหาเคร่ืองมือในการ

ออกแบบออกเป็นวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การออกแบบด้วยวิธีการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 

2.2 การออกแบบด้วยวิธีการแยกพืน้ท่ีออกจากกนั 

2.3 การออกแบบด้วยวิธีการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 
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3.  การทดลอง 
ที่ตัง้โครงการที่ 1 ถนนข้าวสาร : การออกแบบด้วยวิธีการรวมกลุ่มพืน้ที่เข้าหากัน 

 

ภาพท่ี 65  แสดงวิธีการจดัโซนน่ิงด้วยวิธีการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 

 

ภาพท่ี 66 แสดงรูปตดัการออกแบบด้วยวธีิการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 

 

ภาพท่ี 67 แสดงหุน่จําลองการออกแบบด้วยวธีิการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 
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ที่ตัง้โครงการที่ 1 ถนนข้าวสาร : การออกแบบด้วยวิธีการแยกพืน้ที่ออกจากกัน 

 

ภาพท่ี 68 แสดงวิธีการจดัโซนน่ิงด้วยวิธีการแยกพืน้ท่ีออกจากกนั 

ในการออกแบบด้วยวิธีแยกพืน้ท่ีออกจากกนั ผู้วิจยัได้ใช้ กริด เป็นเคร่ืองมือในการแบ่ง

พืน้ท่ีออกเป็นพืน้ท่ีหน่วยยอ่ยๆโดยให้พืน้ท่ี 1 หน่วยยอ่ยท่ีสดุมีขนาดเพียงพอตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 กิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 69 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ใน  1 หนว่ยการใช้งาน 

 

 
ภาพท่ี 70 แสดงหน่วยยอ่ยของพืน้ท่ีตอ่ 1 หนว่ยการใช้งาน 
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ภาพท่ี 71 แสดงวิธีการการเรียงตวัของหน่วยยอ่ย 

 
ภาพท่ี 72 แสดงหุน่จําลองการเรียงตวัของหนว่ยยอ่ยเม่ือนํามาออกแบบลงไปในท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 73 แสดงหุน่จําลองการเรียงตวัของหนว่ยยอ่ยเม่ือนํามาออกแบบลงไปในท่ีตัง้โครงการ 
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ที่ตัง้โครงการที่ 1 ถนนข้าวสาร : การออกแบบด้วยวิธีการผสานการรวมและแยกพืน้ที่เข้า
ด้วยกัน 

 
ภาพท่ี 74 แสดงการจดัโซนน่ิงการออกแบบด้วยวธีิการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 

การออกแบบโดยใช้วิธีการนีผู้้วิจยัได้แบ่ง พืน้ท่ีออกเป็น 2 แบบ ตามโซนน่ิงท่ีวางไว้โดย

ส่วนท่ีเป็นส่วนการเรียนรู้จะใช้การแยกพืน้ท่ีเป็นหน่วยเล็กมาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบส่วน

พืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีสว่นกลางจะใช้วิธีการรวมพืน้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ 

 
ภาพท่ี 75 แสดงหุน่จําลองการออกแบบด้วยวธีิการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 

 
ภาพท่ี 76  แสดงโมเดลการออกแบบด้วยวิธีการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 
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ที่ตัง้โครงการที่ 2 แพร่งภธูร : การออกแบบด้วยวธีิการรวมกลุ่มพืน้ที่เข้าหากัน 

 
ภาพท่ี 77 แสดงวิธีการจดัโซนน่ิงด้วยวิธีการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 

 
ภาพท่ี 78 แสดงรูปตดัการออกแบบด้วยวธีิการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 

 
ภาพท่ี 79 แสดงหุน่จําลองการออกแบบพืน้ท่ีร่วมกนัของโครงการและบริบทรอบโครงการ 

 
ภาพท่ี 80 แสดงหุน่จําลองการออกแบบด้วยวธีิการรวมกลุม่พืน้ท่ีเข้าหากนั 
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ที่ตัง้โครงการที่ 2 แพร่งภธูร : การออกแบบด้วยวธีิการแยกพืน้ที่ออกจากกัน 

 
ภาพท่ี 81 แสดงวิธีการจดัโซนน่ิงด้วยวิธีการแยกพืน้ท่ีออกจากกนั 

 
ภาพท่ี 82 แสดงหุน่จําลองการออกแบบด้วยวธีิการแยกพืน้ท่ีออกจากกนั 

 
ภาพท่ี 83 แสดงโมเดลการออกแบบด้วยวิธีการแยกพืน้ท่ีออกจากกนั 
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ที่ตัง้โครงการที่ 2 แพร่งภธูร: การออกแบบด้วยวธีิการผสานการรวมและแยกพืน้ที่เข้า
ด้วยกัน 

ภาพท่ี 84 แสดงการจดัโซนน่ิงการออกแบบด้วยวธีิการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 

 

ภาพท่ี 85 แสดงหุน่จําลองการออกแบบด้วยวธีิการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 

 
ภาพท่ี 86 แสดงหุน่จําลองการออกแบบด้วยวธีิการผสานการรวมและแยกพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 
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4.  สรุปผลการทดลองหาเคร่ืองมือออกแบบสถาปัตยกรรม 
จากการทดลองสามารถสรุปผลการออกแบบได้เป็นตารางดงัตอ่ไปนี ้

การทดลองการออกแบบที่ตัง้โครงการที่ 1 ถนนข้าวสาร 

ตารางท่ี 1 แสดงตารางสรุปผลการออกแบบท่ีตัง้โครงการท่ี 1 

 

จากตารางสรุปผลการออกแบบผู้วิจยัได้เลือกวิธีการท่ี 3 ในการพฒันาไปสูก่ารออกแบบ

สถาปัตยกรรมเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีความยืดหยุ่นท่ีสดุในการออกแบบสามารถตอบจดุประสงค์ของ

การออกแบบได้ดีท่ีสดุ 
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การทดลองการออกแบบที่ตัง้โครงการที่ 2 แพร่งภธูร 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการออกแบบท่ีตัง้โครงการท่ี 2 

 
จากตารางสรุปผลการออกแบบผู้วิจยัได้เลือกวิธีการท่ี 3 ในการพฒันาไปสูก่ารออกแบบ

สถาปัตยกรรมเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีความยืดหยุ่นท่ีสดุในการออกแบบสามารถตอบจดุประสงค์ของ

การออกแบบได้ดีท่ีสดุ 
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บทที่ 6 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 

1.  การกาํหนดพืน้ที่ใช้สอยและผู้ใช้งาน 

ตารางท่ี 3 แสดงการจดักลุม่พืน้ท่ีใช้งานตามประเภทการใช้งาน 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการจดักลุม่พืน้ท่ีใช้งานตามการเข้าถึง 

 
พืน้ท่ีใช้สอยและผู้ใช้งานจะแบง่พืน้ท่ีเป็นสว่นๆดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีใช้สอยกบัผู้ใช้งาน 
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2.  การออกแบบความสัมพันธ์ภายในโครงการ 

 
ภาพท่ี 87 แสดงความสมัพนัธ์ของการใช้สอยของพืน้ท่ีในโครงการ 

3.  การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตัง้โครงการที่ 1 ถนนข้าวสาร 

 
ภาพท่ี 88 แสดงการวเิคราะห์ ZONING ในท่ีตัง้โครงการ 
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3.1  การจัด ZONING ในที่ตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 89 แสดงการจดั ZONING ในท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 90 แสดงการพฒันาการจดั ZONING ในท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 91 แสดงการพฒันาการจดั ZONING ผสานกบัการจดัระบบ CIRCULATION 
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ภาพท่ี 92 แสดงการวางตําแหน่งพืน้ท่ีใช้งานในโครงการ 
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ภาพท่ี 93 แสดงการจดัระบบการสญัจรในโครงการ 
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ภาพท่ี 94 แสดงแปลนพืน้ชัน้ 1-4 
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ภาพท่ี 95 แสดงรูปตดัอาคาร 

 
ภาพท่ี 96 แสดงรูปตดัอาคาร 



68 

 
ภาพท่ี 97 แสดงรูปตดัอาคาร 

 
ภาพท่ี 98 แสดงรูปตดัอาคาร 
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ภาพท่ี 99 แสดงรูปทศันียภาพโครงการ 

 
ภาพท่ี 100 แสดงรูปทศันียภาพโครงการ 
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ภาพท่ี 101 แสดงหุน่จําลองอาคาร 

 
ภาพท่ี 102 แสดงหุน่จําลองอาคาร 
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ภาพท่ี 103 แสดงหุน่จําลองอาคาร 

 
ภาพท่ี 104 แสดงหุน่จําลองอาคาร 
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4. การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตัง้โครงการที่ 2 แพร่งภธูร 
4.1  การจัด ZONING ในที่ตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 105 แสดงการจดั ZONING ในท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 106 แสดงการจดั CIRCULATION ในท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 107  แสดงการจดั OPEN SPACE ลงในท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 108 แสดงการจดั ผสานระหวา่ง ZONING และ CIRCULATION ลงในท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 109 แสดงการจดั ZONING ในท่ีตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 110 แสดงการจดัเคร่ืองมือในการออกแบบลงในท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 111 แสดงการผสานจดัเคร่ืองมือในการออกแบบและ ZONING ลงในท่ีตัง้โครงการ 

 
ภาพท่ี 112 แสดงแปลนพืน้ชัน้ 1-4  



76 

 
ภาพท่ี 113 แสดงการใช้งานของพืน้ท่ีชัน้ 1-4   
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ภาพท่ี 114 แสดงระบบการสญัจรภายในโครงการ   
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ภาพท่ี 115  แสดงรูปตดัอาคารแตล่ะช่วง 
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ภาพท่ี 116 แสดงรูปตดัอาคารแตล่ะช่วง 
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ภาพท่ี117 แสดงรูปทศันียภาพโครงการ 

 
ภาพท่ี 118 แสดงรูปทศันียภาพโครงการ 
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ภาพท่ี 119 แสดงหุน่จําลองอาคาร 

 

ภาพท่ี 120 แสดงหุน่จําลองอาคาร 
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ภาพท่ี 121 แสดงหุน่จําลองอาคาร 

 

ภาพท่ี 122 แสดงหุน่จําลองอาคาร 
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บทที่ 7 

สรุปการศกึษาวิทยานิพนธ์ 

ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและวิธีการออกแบบ

สถาปัตยกรรมอย่างมีระบบเพ่ือเป็นฐานข้อมลูในกระบวนการการออกแบบครัง้ตอ่ไปและได้ศกึษา

เก่ียวกับการสร้างพืน้ท่ีเรียนรู้ขึน้โดยผ่านการออกแบบโรงเรียนท่ีมีลกัษณะท่ีตัง้ท่ีแตกต่างกันเพ่ือ

ทดสอบวา่วิธีการออกแบบสามารถตอบสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ได้หรือไม ่

1. สรุปวิธีการและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ในแง่ของวิธีการและกระบวนการออกแบบสามารถทําให้ผู้ วิจยัทํางานออกแบบอย่าง

เป็นระบบโดยการทํางานอย่างเป็นขัน้ตอนซึง่กระบวนการนีทํ้าให้ผู้วิจยัสามารถนําไปพฒันาใช้ตอ่

ได้ในงานออกแบบอ่ืนๆซึ่งมีเนือ้หาคนละแบบกับงานวิจัยชิน้นีโ้ดยสามารถสรุปกระบวนการ

ออกแบบของงานวิจยัชิน้นีไ้ด้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 123 แสดงกระบวนการวิจยั 
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2. สรุปการศกึษาเก่ียวการออกแบบสถาปัตยกรรม 
จากสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ว่า พืน้ท่ีเรียนรู้ในปัจจบุนัว่า การเรียนหนงัสือในห้องเรียนกบัการ

เรียนหนังสือนอกห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ทัง้ 2 ท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนไปจากท่ี

เป็นอยู่ได้หรือไม่ และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ี 2 ท่ีนีส้ามารถเกิดขึน้ร่วมกันได้หรือไม่ ในการ

ทดลองออกแบบในการวิจยันีส้ามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
ผลการออกแบบความสัมพันธ์ภายในโครงการ 
ส่วนการออกแบบพืน้ท่ีภายในโครงการ ในการวิจยัจะพบว่าพืน้ท่ีเรียนรู้บางพืน้ท่ีก็ไม่

สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไปมากจากเดิมได้เน่ืองจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของกิจกรรมนัน้ไม่

สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนจากท่ีเป็นอยูไ่ด้มากนกั การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงไม่สามารถ

ควบคมุพฤติกรรมการเรียนรู้ได้แต่จะสามารถกระตุ้นหรือส่งเสริมกิจกรรมนัน้ได้ เช่น การเรียนรู้ท่ี

ต้องการสมาธิ ในพืน้ท่ีประเภทนีจํ้าเป็นต้องการพืน้ท่ีปิดล้อมเพ่ือไม่ให้ตวัผู้ เรียนรู้เกิดการเสียสมาธิ

จากสภาพแวดล้อมภายนอก การออกแบบจึงไม่สามารถทําให้พืน้ท่ีประเภทนีเ้ปิดไปมีปฏิสมัพนัธ์

กบัพืน้ท่ีประเภทอ่ืนได้ในการเปิดพืน้ท่ีจะเปิดได้เพ่ือเป็นการเสริมบรรยากาศการเรียนรู้มากกวา่   

แตใ่นการวิจยัจะพบว่าพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ในลกัษณะของ WORKSHOP และพืน้ท่ีท่ี

สนับสนุนการเรียนรู้ทัง้หมดจะสามารถทําหน้าท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมได้ ซึ่งในการ

ปรับเปล่ียนจะขึน้อยู่กบัการวิธีการปรับโครงสร้างของพฤติกรรมจากเดิมท่ีเป็นอยู่ ในการวิจยัชิน้นี ้

ผู้ วิจัยได้พยายามปรับโครงสร้างใหม่โดยการเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ทางสงัคมเพ่ือจะใช้ทะลาย

กรอบของโรงเรียนท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั เพ่ือให้เดก็ออกมาจากห้องเรียนเยอะท่ีสดุเท่าท่าท่ีจะเป็นไป

ได้เพ่ือให้ตวัเดก็ได้เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 
ภาพท่ี 124 แสดงกระบวนการปรับโครงสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ผลการออกแบบที่สัมพันธ์กับบริบทรอบที่ตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 125 แสดงสรุปการออกแบบทัง้ 2 ท่ีตัง้ 

 

ในการออกแบบบนท่ีตัง้โครงการท่ี 1 เป็นการออกแบบท่ีพยายามจะซ่อนตวัเองแบบ

ปกปิดอยู่บนท่ีตัง้โครงการ แต่ก็พยายามจะบอกถึงการมีตัวตนของโครงการอยู่ การออกแบบ

สามารถออกแบบเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามโปรแกรมท่ีวางไว้ได้แตเ่น่ืองจากท่ีตัง้ท่ี

มีขนาดจํากดัและมีความวุ่นวานสงูเม่ือต้องผสานการออกแบบท่ีคํานึงถึงบรรยากาศการเรียนรู้เข้า

ไปด้วยจะไม่สามารถตอบโจทย์เร่ืองของความโปร่งได้ดีมากนัก และเม่ือบริบทรอบท่ีตัง้มีความ

วุ่นวายและมีการซบัซ้อนของพืน้ท่ีมากลกัษณะของโครงการจึงไม่ค่อยไม่ตอบสนองต่อท่ีตัง้ทําให้

การออกแบบในระบบเปิดไมส่ามารถอํานวยได้มากนกั 

ในการออกแบบบนท่ีตัง้โครงการท่ี 2 เป็นการออกแบบเพ่ือซอ่นตวัเองอยู่ในบริบทของท่ี

ตัง้แตเ่ป็นวิธีเปิดเผยตวัตน เน่ืองจากขนาดของท่ีตัง้และบริบทของท่ีตัง้เอือ้ตอ่โปรแกรมมากกว่าทํา

ให้ผลลัพธ์ของการออกแบบมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าท่ีตัง้ท่ี 1 ในการออกแบบสามารถออกแบบ

เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามโปรแกรมท่ีวางไว้ได้และยงัสามารถเพิ่มโปรแกรมพิเศษ

ท่ีเก่ียวกบัชมุชนรอบท่ีตัง้โครงการลงไปในโครงการได้ด้วยเพ่ือให้โครงการผสานกบัท่ีตัง้โครงการได้

ดีขึน้เพ่ือไมทํ่าให้รู้สกึวา่มีโรงเรียนอยู ่
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3. ข้อเสนอแนะในการออกแบบพืน้ที่ว่างกับการเรียนรู้  
ในการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีผู้ วิจัยได้ทําการทดลองขึน้นัน้ผู้ วิจัยได้เลือก

สถานท่ีจริงมาทําการออกแบบเพื่อข้อมลูท่ีถกูต้องและสามารถนําไปพฒันาใช้ต่อได้ ในวิธีการท่ี

ผู้วิจยัเลือกใช้เป็นเพียงแคส่ว่นหนึง่ของหลายๆประเดน็เท่านัน้ ซึง่ทําให้เห็นว่าในหนึ่งการออกแบบ

สามารถเป็นไปได้หลายวิธีการขึน้อยูก่บัการเลือกวิธีการใดมาใช้มากกว่าไม่ได้หมายความวา่จะไม่

มีวิธีการอ่ืนในการออกแบบอีก  

จากการวิจยัทําให้ผู้วิจยัเห็นได้วา่รูปแบบของการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเป็นอยูน่ัน้ขึน้อยูก่บั

จดุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้แตล่ะท่ีซึง่จะแตกต่างกนัไป โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมจะ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับรูปแบบได้นัน้ก็ต่อเม่ือมีโครงสร้างของพฤติกรรมเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึน้

หรือการพยายามท่ีจะกําหนดตวัแปรใหมล่งไปเพื่อให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมเปล่ียนไป 

การออกแบบสถาปัตยกรรมนัน้เป็นแค่หนึ่งเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิด

ประสิทธิภาพมากขึน้เพราะในหลกัสูตรการเรียนรู้นัน้ยงัมีอีกหลายประเด็นทําให้การเรียนรู้นัน้ๆ

สามารถประสบความสําเร็จได้ทัง้ตวัผู้ เรียนรู้ ผู้สอน สื่อการเรียนรู้และอ่ืนๆ 
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