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คําสําคัญ :  ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู / ประวัติศาสตรศิลปะ / เด็กปฐมวัย / การเรียนรูบน 
                  พื้นฐานการทํางานของสมอง / พระพุทธรูปจาํนวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 
  วันจนัทร  คีรีวงก : ส่ือคอมพิวเตอรเพือ่การเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพืน้ฐานการทํางานของสมอง : เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ 
ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   : ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห.  ๑๑๖ หนา. 
 
                   การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อสรางส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง เรื่อง : พระพุทธรูป
จํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก โดยหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  
คือ นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี ๒ อายุ ๕ – ๖ ป  โรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนท้ังส้ิน ๓๐ คน  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย  
     ผลการศึกษาพบวา การทดสอบกอนเรียน เด็กนักเรียน ๓๐ คน เปนชาย ๑๒ คน เปนหญิง ๑๘ 
เคยเห็นพระพุทธรูปมากอน และเมื่อไดทดลองใชสื่อคอมพิวเตอรท่ีจัดสรางน้ี พบวา เด็กท้ังหมดทําการ
ทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๙๗.๕๐ ถือวาผานเกณฑประสิทธิภาพท่ีต้ังไว รอยละ ๘๐ ใน
ระดับดีมาก จากการสังเกตเชิงคุณภาพ พบวา เด็กมีความสุข และสนุกสนาน สามารถทํางานประสานกัน
ภายในกลุม แบงหนาท่ีกันศึกษาขอมูล  มีการตรวจทานความถูกตอง  เมื่อพบความผิดพลาดก็สามารถ
แกไขดวยตนเองภายในกลุมได   
    สื่อท่ีจัดสรางในครั้งน้ี จึงบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว คือ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูท้ังในรูปแบบ
เฉพาะตัวบุคคลและกลุมยอย  เกิดการจดจํา  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  จํานวนและการนับ  การวางแผน
ตัดสินใจ  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและเพ่ือน  รวมท้ังการมีสุนทรียภาพจากงานพุทธศิลป  ตาม
แนวทางการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง 
    การศึกษาครั้ง น้ีมีขอเสนอแนะ  คือ  กระทรวงศึกษาธิการควรจัดใหองคความรูด าน
ประวัติศาสตรศิลปะ เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลศึกษา  อีกท้ังควรมีการ
พัฒนาตอยอดการสรางส่ือคอมพิวเตอร ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธรูป ใหมีรายละเอียดในเชิงลึก และมีความ
หลากหลายในเชิงปริมาณใหมากข้ึน   นอกจากน้ัน ควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยขอมูลกลางเก่ียวกับ
ภาพ เสียง และกราฟกตางๆ   ทางดานประวัติศาสตรศิลปะ เพื่อบริการสังคมอีกดวย 
 
ภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ                                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                                   ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
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 WANCHAN  KIRIWONG : COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION FOR LEARNING 
ART HISTORY IN KINDERGARTEN BASED ON THE BRAIN - BASED LEARNING CONCEPT 
TITLE : 8 BUDDHA STATUE POSTURES THAT THAI KINDERGARTEN SHOULD KNOW. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PROF. SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D .  116 pp. 
 
           The purpose of this study is to create the computer assisted instruction for 
kindergarten based on the concept of brain-based learning, title: 8 Buddha statue 
postures that Thai kindergarten should know. As well as to study the efficiency and 
satisfaction of the population in this study, the kindergarten age 5-6 years in 
Thepwittaya school. Semester 2, 2012. A total of 30 samples were selected using 
simple random sampling. 
    The results showed that the samples of  12 males and  18 females used to 
see some of the Buddha statues before. When students have been experimenting 
with the computer assisted instruction  which contents are consisted of eight postures 
of Buddha and  also the game about searching the Buddha statue postures as the 
game photo hunt.The study shows that children can do in the posttest was 97.50 
percent, which is higher than the standard evaluation of 80 percent to gain , so its is 
considered in a very good quality. The observation also shows that the children are 
happy and fun to use the materials on this computer. They can work in the group to 
reviewed for accuracy and when an error is detected, it can be solved within the 
group. 
    This computer assisted instruction  is reach the objective of the study is to 
put the children's brain-based learning in both individual and group, they can identify 
and count the number of comparisons, planning and make a decisions on their own. 
More over this brain-based learning can create the interactive  environment in the 
class and keep them to learn how to make a relationship with others, as well as to 
learn about the aesthetics of the Buddhist art. 
    This study suggested that the Ministry of Education should provide 
knowledge of art history as part of the curriculum in kindergarten education. 
Including, they should be developed to create computer assisted  instruction of 
Buddha statue in-depth detail , diversity and more quantity. Finally, it should support 
the establishment of a central data center with audio and graphics in the history of art 
as a social services. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานคนควาอิสระในคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงลงดวยดี  โดยความกรุณาของคณาจารยภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอกราบ
ขอบพระคุณ ทานอาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห ที่ไดใหโอกาสและกรุณาให
คําปรึกษา ชี้แนะ ตรวจทานแกไข ตลอดจนใหกําลังใจดวยความเมตตาเปนอยางสูง  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี ที่กรุณาให
โอกาสและผลักดันจนการคนควาอิสระคร้ังน้ี สําเร็จลงได 

ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม  ที่เปนตนแบบแรง
บันดาลใจ ใหผูวิจัยไดถือเปนแบบอยาง ในการนําองคความรูดานประวัติศาสตรศิลปะ มาเปน
แนวทางในการทํางานเพื่อเชิดชู และรักษาเอกลักษณไทยใหคงอยูคูสังคมไทย โดยเฉพาะเพื่อพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  ขอขอบคุณ คุณพิธาน ต้ังอิทธิโภไคย   คุณนรินทรทร จะมะลี  
คุณกําพล บุญเฉลย ที่ไดใหความสนับสนุนในการจัดสรางสื่อเร่ืองน้ีจนผานพนไปดวยดี 

สุดทายน้ี ขอกราบระลึกถึงพระคุณ  คุณพออุดม คีรีวงก และคุณแมฟองจันทร  คีรีวงก   
ผูเปนครูคนแรกในชีวิตของผูวิจัย และยังคงเปนครูของผูวิจัยไปตลอดชีวิต  ความดีงามอันเกิดแกผล
การศึกษาในคร้ังน้ี  ผูวิจัยขอมอบให ด.ญ.ปญญ  คีรีวงก  “นองแบงปน” บุตรสาวคนเดียวอันเปนที่
รักยิ่ง  และเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหเกิดจุดเร่ิมตนของการสรางสื่อเร่ืองน้ี 
 

นางวันจันทร    คีรีวงก 
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