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จํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก โดยหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  
คือ นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี ๒ อายุ ๕ – ๖ ป  โรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนท้ังส้ิน ๓๐ คน  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย  
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           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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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 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ศิลปะไทยมีความรุงเรืองงดงาม  เปนท่ีเล่ืองลือในนานาอารยประเทศมาชานาน 
ประวัติศาสตรศิลปะไทยจึงเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเจริญของชนชาติไทย ท้ังดานความคิด 
จิตใจ วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามไดเปนอยางดี   นับต้ังแตคร้ังยังเปนชุมชนเรรอน 
อาศัยตามถํ้า ราว ๓ พันปกอน จากการคนพบเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการลาสัตว นําไปสูการเรียนรู
สืบทอดภูมิปญญาภายในชุมชน สามารถพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยลําดับ จนเขาสูสังคม
เกษตรกรรม ชุมชนโบราณไดพัฒนาความรูความสามารถจนเกิดการสรางสรรคงานศิลปะข้ึน
มากมาย เชน มีการประดับตกแตงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ภาชนะตางๆ การนําสีมาแตงแตมเพิงผา เปน
ภาพวาดจากจินตนาการท่ียังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน จนถึงยุคประวัติศาสตร ชางโบราณยังคง
รักษาและพัฒนาภูมิปญญาอยางตอเนื่อง ท้ังดานรูปแบบ เทคนิค และคติทางงานชาง กอใหเกิด
ศิลปะท่ีแสดงลักษณแหงความเปนชนชาติไทยไดอยางแทจริง อาทิศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย  
ศิลปะลพบุรี ศิลปะหริภุญไชย ศิลปะสุโขทัย ศิลปะลานนาหรือเชียงแสน ศิลปะอูทอง ศิลปะ
อยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร 0

๑   
การถายทอดองคความรูดานประวัติศาสตรศิลปะไทยจากรุนสูรุน นอกจากจะมี

ความสําคัญตอผูเรียนท่ีจะสามารถองคความรูนั้นมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันให
เปนสุขและมีความเจริญกาวหนาแลว ยังเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงรากเหงาแหงชุมชนและ
วัฒนธรรมสังคมไทย นํามาซ่ึงความรัก ความช่ืนชม ศรัทธา ในศิลปะประจําชาติ อันเปนกลไก
สําคัญกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย และรักษาไวใหคงอยู
เพื่อประโยชนสุขของลูกหลานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุดอีกดวย   

การวางรากฐานการเรียนรูดานประวัติศาสตรศิลปะไทย จึงจําเปนตองดําเนินการการ

เผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตรศิลปะไทยใหลูกหลานไทยไดรับรูในทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ระดับช้ัน อยางตอเน่ือง ดวยแนวคิด วิธีการ และกระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง เหมาะสม โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ควรปลูกฝงต้ังแตยังอยูในชวงเด็กเล็กหรือปฐมวัย คือชวงอายุระหวาง ๓ – ๖ ป ซ่ึงเปน 

                                                            

 ๑ สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางใน
ศาสนา. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๔),  ๑๗ – ๑๙. 
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  ๒

ชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดในการวางรากฐานชีวิตและการเรียนรูดานศิลปะของมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 0

๒ 
การศึกษาปฐมวัยของไทย มีการตื่นตัวและปรับกระบวนทัศนอยางขนานใหญ  

นับตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให
พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอยางจริงจัง เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดตั้ง
คณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ผูบริหาร นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก ครู
และผูเกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย 1

๓   ระบุสาระสําคัญ คือ การพัฒนาเด็ก ตั้งแตแรกเกิด ถึง ๕ ป บนพื้นฐานการ
อบรมเล้ียงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรู ท่ีสนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละ
คน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม ท่ีเด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และ
ความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม  

นอกจากนี้ยังไดกําหนดหลักการสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  
๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  
๒. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
๓. พัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  
๔. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี

ความสุข  
๕. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัวชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก  
จากขอมูลดงกลาวขางตน  เห็นไดวาการสรางพื้นฐานความรู  ความเขาใจ  ใน

ประวัติศาสตรศิลปะไทยใหเกิดข้ึนในกลุมเด็กปฐมวัยนั้น  หากนําหลักการแนวคิดการเรียนรูตาม
พื้นฐานการทํางานของสมอง (BBL) มาเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู  ก็จะกอใหเกิดผลดีตอการ
เรียนรูดานประวัติศาสตรศิลปะในสังคมไทยเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากกระแสการศึกษาโลก ได
พัฒนาเขาสูการวิจัยกระบวนการทํางานของสมองมนุษย เพื่อคนหาคําตอบท่ีจะนําไปสูการสราง
กระบวนการเรียนรูท่ีตรงกับศักยภาพการทํางานของสมอง ดังท่ีประเทศผูนําทางการศึกษาอยางเชน  
                                                            

๒ ศันสนีย  ฉัตรคุปต, ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๒), ๑-๑๐. 

๓ ____________. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖. กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  
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สหรัฐอเมริกา ไดประกาศใหตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ เปนทศวรรษแหงการศึกษาคนควาวิจัย
ระบบสมองของมนุษย (Decade of the Brain) ๔  เปนท่ีมาของการรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฏี 
เกี่ยวกับกลไกการทํางานของสมอง พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู สรางเปนทฤษฎีเกี่ยวกับ
สมองและกระบวนการเรียนรู นั่นคือ แนวคิดแบบ Brain-based Learning (BBL) มีเปาหมายเพื่อให
เด็กและเยาวชนมีระดับสติปญญาและวุฒิภาวะทางอารมณสูงข้ึน สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูความรูความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
การทํางานของสมอง แทนท่ีจะคํานึงถึงความสอดคลองกับอายุ ช้ันเรียน หรือหองเรียนเพียงอยาง
เดียว 3

๕  
ดังนั้น การนําแนวคิดแบบ BBL มาใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสอดแทรก

กระบวนการเรียนรูดานประวัติศาสตรศิลปะไทย จึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
ท่ีมีคุณภาพและกอใหเกิดผลท่ียั่งยืน  ท้ังนี้ ธรรมชาติการเรียนรูของสมองมนุษยนั้น หากไดรับการ
ปลูกฝงรูความเขาใจในชวงวัยนี้  จะสรางความรัก ความผูกพัน ความหวงแหน ในรากเหงาทาง
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ อันจะกอใหเกิดผลดีในดานความศรัทธาช่ืนชมในศิลปะประจําชาติ และ
พรอมท่ีจะทํานุ บํารุงรักษา ใหมีความรุงเรืองงดงามสืบไป 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา 

๑.  เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระความรูดานประวัติศาสตรศิลปะท่ีเหมาะสม
สําหรับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง  

๒.  เพื่อสรางส่ือการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะไทยสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง  

๓.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอส่ือการเรียนรู
ประวัติศาสตรศิลปะไทย เร่ือง : พระพุทธรูป ๘ ปาง 
 
สมมุติฐานของการศึกษา  

                                                            
๔ ศันสนีย  ฉัตรคุปต. ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. 

(กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๒),  ๑-๑๐. 
๕สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมอง

ของเด็กปฐมวัย. (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๙),  ๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  ๔

เด็กปฐมวัย คือชวงอายุระหวาง ๓ – ๖ ป เปนชวงท่ีสมองมีการเจริญเติบโตของเซลล
ประสาทสูงสุด จึงเปนชวงท่ีกระบวนการทํางานของสมองเปดรับการเรียนรูไดดีท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัย
ดานสมองไดระบุวา ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีเรียกวา โอกาสทองของการเรียนรู หรือชวงหนาตาง
ของโอกาส (Window of opportunity) ซ่ึงหากมนุษยไดรับการกระตุนกระบวนการทํางานของสมอง
ไดอยางถูกตองเหมาะสมในชวงระยะเวลาดังกลาว จะกอใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางไร
ขีดจํากัด ผลที่ไดรับคือการพัฒนาศักยภาพมนุษยใหมีความรูความคิด และทักษะ  เต็มตาม
ความสามารถของตนเองไดอยางแทจริง 

ประวัติศาสตรศิลปะ  คือการเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธของเวลาระหวางอดีตและ
ปจจุบัน ซ่ึงสมองจะทําการเช่ือมโยงส่ิงตางๆรอบตัว เพื่ออธิบายความเปนจริงของโลก และตอบ
คําถามท่ีมนุษยมักสงสัยในที่มาของทุกส่ิง การศึกษาอดีตทําใหมนุษยรูจักรากเหงาของตนเอง ของ
ทองถ่ิน ของประเทศ และของโลก เพื่อนํามาเปนบทสรุปสําหรับการกาวไปขางหนาของมนุษย โดย
มีศิลปะเปนเคร่ืองมือท่ีถายทอดความคิด จินตนาการ ออกมาเปนรูปแบบของผลงาน ท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาชีวิต พัฒนาความคิด ขัดเกลา และสรางเสริมลักษณะนิสัยอันดีงาม 

การสรางส่ือการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง จึงเปนชวงท่ีดีท่ีสุดในการวางรากฐานศักยภาพสมองมนุษย 
เพื่อใหสามารถทําความเขาใจในความสัมพันธของส่ิงแวดลอมรอบตัวท่ีกอใหเกิดเปนปรากฏการณ
ตางๆในปจจุบัน  และกระตุนกระบวนการทํางานของสมองใหสามารถคิด จินตนาการ ไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง 
 
ขอบเขตและขั้นตอนของการศึกษา  

๑. ขอบเขตของการศึกษา  
  ศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะไทย 
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง เฉพาะเร่ือง
พระพุทธรูป 8 ปาง ในกลุมตัวอยางและระยะเวลาที่กําหนด   

๒. ข้ันตอนการศึกษา  
  ๒.๑  การตรวจสอบเอกสาร 
  ๒.๒  คนควาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับประเทศผูนําทางการศึกษาของโลก 
  ๒.๓  คนควาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของ
สมอง (Brain-based Learning) สําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย 
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  ๒.๔  คนควาขอมูลการจัดการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย  
  ๒.๕  คนควาขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบส่ือการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะท่ี
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย โดยมุงศึกษาเฉพาะเร่ืองพระพุทธรูปจาํนวน 
๘ ปาง 

๓.  นําขอมูลท่ีไดมาจัดสรางเปนส่ือการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามหลักการแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง จํานวน ๑ รายการ 

๔.  นําส่ือการเรียนรูท่ีจัดสราง เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน และความยากงาย โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

๔.๑  ผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ  
๔.๒  ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดแบบ BBL  
๔.๓  ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา : ส่ือคอมพิวเตอร CAI 

๕.  ปรับปรุงส่ือการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 

๖.  นําผลการทดลองมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
๗.  สรุปผลการวิเคราะห จัดทําเปนรายงานแบบพรรณนา ประกอบตาราง และแผนภูมิ 

 
วิธีการศึกษา 

ดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง ในกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๒ ภาคเรียนท่ี 
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ จากโรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน ๓๐ คน โดย
การสุมอยางงาย  และใชกระบวนการวิจัยแบบวิเคราะห เพื่อจัดทํารายงานแบบพรรณนา ประกอบ
ตารางและแผนภูมิ 
 
แหลงขอมูล 

แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยนี้แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
๑.  ขอมูลทางเอกสาร อาทิ ตํารา บทความทางวิชาการ หนังสือ  ผลงานการวิจัย ฯลฯ 

โดยการคนควาจากแหลงตางๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ 
  ๑.๒ อินเทอรเน็ต 
  ๑.๓ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  แหลงขอมูลภาคสนาม โดยการทดลองส่ือการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง 
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อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

๑.   อุปกรณการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับขอมูลทางเอกสาร ไดแก 
  ๑.๑   กระดาษ เคร่ืองเขียน อุปกรณบันทึกดวยระบบอิเลคทรอนิคส และดิจิตอล 
  ๑.๒  เคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมออกแบบงานศิลปะ (computer graphic)  

๒.  อุปกรณในการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก 
  ๒.๑  อุปกรณบันทึกภาพ ท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
  ๒.๒ อุปกรณบันทึกเสียง 
  ๒.๓  แบบบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบรายการ (check list) 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.  สามารถสรางส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไทย ตามแนวคิด
การเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง เร่ือง : พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจักได 

๒. สามารถศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
และมีความพึงพอใจในส่ือฯ ระดับดีมาก 

๓.  สามารถสรางแนวทางการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะใหเกิดข้ึนในการจัดการ
เรียนรูระดับปฐมวัยในสังคมไทย 

๔ .  สามารถสรางความตระหนักและกระตุนใหระบบการศึกษาในสังคมไทย 
โดยเฉพาะในวงการศึกษาปฐมวัย ใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูดานประวัติศาสตรศิลปะใหกับ
เด็กปฐมวัยไทยอยางเปนรูปธรรม 
 
นิยามศัพท 

ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู    หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเปนตัวกลาง
ถายทอดเร่ืองราวเนื้อหาท้ังภาพ เสียง ขอความ และกราฟกตางๆ จากผูสงไปยังผูรับเพื่อการเรียนการ
สอน สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ใหหมายถึง ส่ือคอมพิวเตอรท่ีถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธรูป
จํานวน ๘ ปาง ท่ีจะทําใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีวางไว ทําใหส่ิงท่ีเปนนามธรรม
เขาใจยาก กลายเปนรูปธรรมท่ีเด็กปฐมวัยเขาใจงาย เรียนรูงาย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู
และคนพบดวยตนเอง 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  ๗

เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กอายุ ๓  - ๖ ป เคล่ือนไหวไดอยางแคลวคลอง ท้ังการเดิน วิ่ง 
กระโดด ปนปาย หอยโหน เร่ิมทรงตัวไดดี ชอบการเลนท่ีมีบรรยากาศผจญภัย และการเคล่ือนไหว
เลียนแบบผูใหญ ชอบเลนเกมท่ีมีกติกามากข้ึน โดยเฉพาะเกมท่ีประกอบอุปกรณตางๆ มีพัฒนาการ
ใชทักษะกลามเน้ือเล็กดีข้ึน  ในการศึกษาคร้ังนี้ เด็กปฐมวัยใหหมายถึง เด็กระดับอนุบาล ๒ ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   หมายถึง  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ ของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีองคประกอบของหลักสูตร คือ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  คุณลักษณะตามวัย  ระยะเวลาในการเรียน  สาระการเรียนรู  แนวทางจัด
ประสบการณ ขอบขายกิจกรรมประจําวัน  การประเมินพัฒนาการ การจัดหลักสูตรสถานศึกษา  การ
จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ ๓ – ๖ ป) และการเช่ือมตอการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาป
ท่ี ๑  
 

การเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง  หมายถึง  การเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีการ
เรียนรูหรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติ  เรียกโดยท่ัวไปวา BBL หรือ Brain-based Learning  
ซ่ึงเปนการจัดประสบการณการเรียนรูของผูสอนใหกับผูเรียน โดยตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาศักยภาพสมองในแตละชวงวัยอยางเหมาะสม   
 

ประวัติศาสตรศิลปะ  หมายถึง การศึกษาประวัติศาสตรท่ีเปนอารยธรรมของมนุษย 
จากหลักฐานดานศิลปกรรม ท้ังท่ีเปนความเช่ือทางศาสนา การสรางสรรคเพื่อประโยชนในการ
ดํารงชีวิต เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อความร่ืนรมย  ในการศึกษาคร้ังนี้  หมายถึง ประวัติศาสตร
ศิลปะไทย ท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปางในพระพุทธศาสนา 
  

พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง  หมายถึง รูปสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา สรางข้ึนดวย
วิธีการตางๆ เชน แกะสลักจากหินหรือไม หลอดวยโลหะ ปนดวยดินเผา วาดภาพลงบนผืนผาหรือ
อาคาร  โดยการแสดงอิริยาบถตางๆ ท้ังการนั่ง นอน ยืน เดิน  ซ่ึงใหความหมายเก่ียวของกับพุทธ
ประวัติตอนท่ีสําคัญๆ และโดยการแสดงดวยการยกพระหัตถหรือการวางพระหัตถในทาตางๆ 
เรียกวา ปาง   ท้ังนี้  พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ปางมารวิชัย ปางสมาธิ ปาง
รําพึง ปางปฐมเทศนา ปางหามสมุทร ปางเสด็จลงจากดาวดึงส  ปางปาลิไลยก และ ปางปรินิพพาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

๙

บทท่ี ๒ 

การจัดการเรียนรู ดวยสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ 
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามพืน้ฐานการทํางานของสมอง 

 
สมองและพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

ทางการแพทยจัดให “สมอง”  เปนอวัยวะที่สําคัญอยางยิ่งของรางกาย  เพราะนอกจาก
จะมีหนาท่ีควบคุมเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด การเรียนรู ความฉลาด พฤติกรรม และบุคลิกภาพ
แลว  สมองยังทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของอวัยวะอ่ืนๆ  เชน  การทํางานของหัวใจ ระบบ
ภูมิคุมกันและฮอรโมนตางๆ 0

๖ 
สมองของมนุษยมีวิวัฒนาการอันซับซอนมานับลานป ตัง้แตยุคเร่ิมแรกซ่ึงมีเพียงเซลล

ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ พัฒนาข้ึนมาเปนยุคสัตวเล้ือยคลาน  และพัฒนาข้ึนมาอีกข้ันเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม  
จนกระท่ังพัฒนาข้ึนเปนมนษุยในท่ีสุด ซ่ึงสมองของมนุษยท่ีววิัฒนาการขึน้เปนลําดับหลังสุดนี้  
ไดแสดงใหเหน็ถึงความสลับซับซอนและอัจฉริยภาพแหงสมอง  ท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางจาก
สัตวโลกชนิดอ่ืน เปนสมองท่ีมีความเขาใจในกฎเกณฑตางๆทางธรรมชาติ จนนําไปประยุกตเปน
องคความรูในการพัฒนาการดํารงชีวิต  ใหเกดิเปนส่ิงอํานวยความสะดวก สินคาตางๆ และ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะกระบวนการท่ีมนษุยสามารถเขาใจจิตใจอันสลับซับซอนของตนเอง 1

๗ ซ่ึง
สัตวโลกชนิดอ่ืนๆไมสามารถทําได 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง เร่ิมตนตั้งแตมีการปฏิสนธิระหวางไขกับ
สเปรมหรือเช้ืออสุจิ เซลลท่ีปฏิสนธิแลวจะมีการแบงตัวอยางมากมาย  โดยประมาณวันท่ี ๑๘ 
หลังจากปฏิสนธิ เซลลสวนหนึ่งจะเจริญเติบโตเปนสมอง  เร่ิมมีรูปรางมองเห็นเปนแผนเนื้อเยื่อ
บางๆ หลังจากนั้นประมาณชวง ๑ เดือนแรกหลังจากปฏิสนธิ แผนเนื้อเยื่อบางๆนี้จะเร่ิมโคงงอมา
บรรจบกันตรงกลาง มีลักษณะเหมือนทอหลอดกาแฟ  ซ่ึงหลังจากนั้นอีกประมาณ ๒ สัปดาห  
สวนนี้จะเร่ิมโปงพองเพื่อจัดโครงสรางเปนสมองสวนหนา สมองสวนกลาง และสมองสวนหลัง 
พรอมๆกับเนือ้เยื่อสวนท่ีจะเจริญไปเปนสวนอ่ืนๆของรางกาย เชน เนือ้เยื่อท่ีเปนหนาตาของเด็ก ก็
จะมีการเจริญพัฒนาไปดวย ๘ 

                                                            

 
๖
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต, ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๔๒), ๑. 
 

๗
 จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ, รูจัก Kid รูจิตเด็ก. (กรุงเทพฯ: ฐานบุคส, ๒๕๕๑), ๑๔. 

๘
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต, ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. ๑๓.  
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๙

ระยะเดือนท่ี ๒ ถึงเดือนที่ ๔ ระหวางการตั้งครรภ เซลลสมองหรือเซลลประสาท 
(Neurons) 0

๙จะมีการแบงตัวอยางรวดเร็ว ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เซลลตอนาที โดยเซลลเหลานี้จะ
ตายไปเองตามธรรมชาติ ประมาณ ๓๐ – ๕๐ เปอรเซ็นต โดยเซลลท่ียังคงเหลืออยู จะเคล่ือนยายไป
ยังตําแหนงตางๆของสมอง เพื่อทําหนาท่ีตางๆ ประมาณเดือนท่ี ๖ ของการต้ังครรภ จะมีการจัด
ระดับเปนช้ันๆตามโครงสรางแตละสวนของสมอง เพื่อทําหนาท่ีตางๆอยางสมบูรณ และพื้นผิว
สมองในสวนท่ีเรียกวาคอรเท็กซ (Cortex) เซลลประสาทจะเรียงกันเปนช้ันๆ รวม ๖ ช้ัน 1

๑๐ 
เซลลประสาทนับแสนนับลานเซลลนี้ ตรงกลางของแตละเซลลจะเปนท่ีอยูของ

นิวเคลียส ซ่ึงมีแขนงใยประสาทยื่นออกจากตัวเซลล คือ แอกซอน (Axon) กับ เดนไดรท 
(Dendrite) 2

๑๑  แอกซอนจะมีลักษณะหางยาวมีเพียงหางเดียวใน ๑ เซลลประสาท ทําหนาท่ีสง
ขอมูลในรูปของสารเคมี  โดยจะย่ืนปลายแขนงไปเช่ือมตอกับแขนงเดนไดรทของเซลลประสาท
ตัวอ่ืน  ซ่ึงเดนไดรทนี้แตละเซลลจะมีนับพันๆแขนงทีเดียว ทําหนาท่ีรับขอมูลจากแอกซอน 
กระบวนการที่แอกซอนของเซลลประสาทเซลลหนึ่ง เช่ือมตอกับเดนไดรทของเซลลประสาทอีก
เซลลหนึ่งทําใหสามารถสงผานขอมูลกันไปมาระหวางเซลลประสาทไดนั้น เรียกวา กระบวนการ
ซีแนปส (Synapse) 3

๑๒ (ภาพท่ี ๑) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
๙ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมองของ

เด็กปฐมวัย, (กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๑), ๖. 
 ๑๐ ศันสนีย  ฉัตรคุปต, ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร, ๑๕. 
 ๑๑ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมองของ
เด็กปฐมวัย, ๖. 
 ๑๒ จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ, ออกแบบสมองลูกใหเปนเลิศ. (กรุงเทพฯ: ฐานบุคส, 
๒๕๕๑), ๔๐. 

   ส
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๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑ กระบวนการเช่ือมตอวงจรการเรียนรู ซีแนปส (Synapse) 
 
เซลลสมองนับแสนลานเซลลเหลานั้น รวมตัวกันอยูเปนกอนสมอง  ท่ีมีโครงสรางแบงออกไดเปน 
๓ สวน (ภาพท่ี ๒) คือ 

๑) สมองใหญ (Cerebrum) มีอยูประมาณ  ๗๐ เปอรเซ็นตของสมองท้ังหมด แบงเปน
สมองซีกซายและขวา เช่ือมตอกันดวยเสนใยประสาทท่ีเรียกวา คอรปสคอลโลซัม (Corpus 
Callosum) 4

๑๓  
สําหรับสมองใหญนี้  เราสามารถแบงสมองสวนท่ีทําหนาท่ีในการเรียนรู  ออกเปน ๔ 

สวนใหญๆ คือ  
๑) สมองสวนหนา (Frontal Lobe) ทําหนาท่ีเสมือนผูบริหารดานการเรียนรู  ความจํา 

การคิดข้ันสูง การวางแผน การตัดสินใจ และการกําหนดทางเลือกตางๆ 
๒) สมองสวนหลัง (Parietal Lobe) ทําหนาท่ีในกระบวนการรับสัมผัส  รับรูมิติ และ

การแกปญหาบางอยาง 
๓) สมองสวนทายทอย (Occipital Lobe) ทําหนาท่ีดานการมองเห็น จดจําส่ิงของหรือ

คน รับรูทําความเขาใจความหมายของขอมูลใหมๆ และทําความเขาใจจากส่ิงท่ีมองเห็น 
                                                            

 
๑๓ ศันสนีย  ฉัตรคุปต, ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร, ๒๘. 

 



 

 
 

๑๑

๔) สมองสวนขมับ (Temporal Lobe) อยูดานขางเหนือใบหู รับรูขอมูลการไดยิน 
ความจําบางสวน และการพูดบางประเภท 5

๑๔ 
๒) สมองเล็ก (Cerebellum) อยูท่ีดานหลัง จะมีท้ังซีกซายและขวาเชนกัน มีขนาด

ประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นตของสมองทั้งหมด มีหนาท่ีในการประสานใหกลามเน้ือทํางานไดอยาง
ราบร่ืน  คนท่ีดื่มเหลาจะไมสามารถเดินตัวตรงได เพราะแอลกอฮอลมีผลไปกดสมองสวนนี้ ทําให
เดินเซไปมา   และสมองเล็กยังอาจมีหนาท่ีเกี่ยวกับภาษา เพราะเด็กท่ีไมสามารถส่ือสารได เชน 
เด็กท่ีเปนโรคออทิซ่ึม (Autism) พบวามีความผิดปกติในการพัฒนาการของสมองสวนนี้ 6

๑๕ 
๓) สมองสวนกลาง หรือแกนสมอง หรือกานสมอง อยูตรงใจกลาง ติดตอกันต้ังแต

สมองใหญลงมาจนถึงสมองเล็ก และเช่ือมตอไปจนถึงไขสันหลัง  โดยท่ัวไปมีหนาท่ีเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต เชน ควบคุมการเตนของหัวใจ  การหายใจ  ซ่ึงเปนระบบอัตโนมัติ     เราจึงไมสามารถ
ส่ังใหหัวใจหยุดเตนหรือหยุดหายใจได 7

๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๒ โครงสราง ๓ สวนของสมอง 
ท่ีมา : การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑), ๑๐. 

                                                            

 ๑๔ จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ, ออกแบบสมองลูกใหเปนเลิศ, ๒๘ - ๒๙. 
 

๑๕
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต, ส่ิงแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร, ๒๘. 

 ๑๖ เร่ืองเดียวกัน, ๒๙. 

 



 

 
 

๑๒

สมองมนุษยจะเติบโตเต็มท่ีเม่ืออายุ ๒๕ ปข้ึนไป  มีศักยภาพ ๖ ดาน ท่ีทําใหมนุษย
สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ และตอบสนองตอส่ิงแวดลอม โดยศักยภาพเหลานี้จะแตกตางกันไปตาม
ตนทุนสมองท่ีไดรับทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ และจากการฝกฝนหรือการใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  ศักยภาพทั้ง ๖ ดาน ประกอบดวย 

ดานท่ี  ๑ การสรางจินตนาการจากส่ิงท่ีมองเห็น (Creative Visualization) การมองเห็น
ของมนุษยนั้นมีหลายดาน ตั้งแตการสังเกตรายละเอียดส่ิงรอบตัว ประมวลส่ิงท่ีเห็นออกมาเปน
รูปแบบตางๆ นํารูปแบบน้ันเก็บเปนขอมูลในความทรงจํา และดึงความจํานั้นออกมาใชเม่ือถึงเวลา
จําเปน  

ดานที่ ๒ การตอบสนองทางอารมณ ซ่ึงสมองในสวนท่ีดูแลเร่ืองอารมณ เปนพื้นฐาน
สําคัญของพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กทุกอายุ  สังเกตไดวาเราจะจดจําไดเฉพาะในเร่ืองท่ีเปน
ความเจ็บปวดหรือความสุข ในขณะท่ีลืมเร่ืองอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนแวดลอมในขณะนั้น  อารมณและ
ความรูสึกจึงเปนพื้นฐานสําคัญของการทํางานของสมอง 

ดานที่ ๓ การวางแผนและตัดสินใจ  สมองสวนหนา (Frontal Lobe) มีความสามารถ
ในการคาดการณตางๆ เพื่อการตัดสินใจตามเปาหมายท่ีวางไว การวางแผนและการตัดสินใจ จึง
ตองไดรับการฝกฝน หากไมคิด ไมทํางาน ไมฝกฝน ใชชีวิตโดยไมมีเปาหมาย สมองในสวนนี้จะ
คอยๆฝอไป 

ดานท่ี ๔ ภาษาและการคํานวณ  พัฒนาการดานการพูดและภาษาของมนุษย จะมี
ตอเนื่องเกือบตลอดชีวิต การส่ือสารทุกวันทําใหระบบการเช่ือมโยงของเซลลสมองเขมแข็ง ไม
เส่ือมกอนวัยอันควร เชนเดียวกับความสามารถดานการคํานวณ ท่ีมนุษยมีความสามารถใกลเคียง
กัน แตหากเราไมใชสมองสวนนี้ ผลักภาระใหคนอ่ืนหรือใชเคร่ืองคิดเลขแทนแลว สมองสวนนี้ก็
จะตายลงหรือดอยคุณภาพไป 

ดานท่ี ๕ ความทรงจํา ถือเปนกุญแจสําคัญของการเรียนรูของมนุษย  โดยการเปลี่ยน
ประสบการณส่ิงท่ีประสบอยูรอบตัว ไปเปนรหัสเก็บไวในสมอง และเรียกมาใชเม่ือจําเปน ทํางาน
ไดมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับคอมพิวเตอร เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาแมในยามที่นอน
หลับ  

ดานท่ี ๖ การมีปฏิสัมพันธกับสังคม  เปนกระบวนการทางสมองที่เปนรากฐานสําคัญ
ของการเรียนรูและสติปญญา ตองไดรับการฝกฝนอยางดี ตอเนื่อง จะมีผลตอการกระตุนและ
พัฒนาศักยภาพสมองใหดํารงอยูตอไปไดยาวนาน สามารถปองกันการเกิดสมองเส่ือมกอนวัยได 
8

๑๗ 
                                                            

  
๑๗

 จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ, ออกแบบสมองลูกใหเปนเลิศ, ๑๓ - ๑๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๓

เด็กในวัยแรกเกิด ถึงอายุ ๑๒ ป การเติบโตของสมองเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหสมอง
มีขนาด ๙๐ – ๙๕ เปอรเซ็นตของวัยผูใหญ ซ่ึงการขยายตัวนี้ไมไดหมายถึงการเพ่ิมจํานวนเซลล
สมอง  แตเปนการสรางใยประสาทเช่ือมโยงกันระหวางเซลลสมองสวนตางๆ สลับกันไปกับการ
จัดระเบียบเซลล ทําใหใยประสาทมีความหนาแนนมากข้ึน ชวยใหการสงกระแสประสาทมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวย9

๑๘  
ชวงปฐมวัย คือในระยะ ๖ ปแรกของชีวิต เด็กจะเรียนรูทุกๆเร่ืองไดอยางรวดเร็ว มา

จากการท่ีเซลลสมองสรางใยประสาทเช่ือมโยงกันอยางมากมายน่ันเอง การเช่ือมโยงเหลานี้คือ
วงจรการเรียนรู ท่ีเกิดข้ึนไดจากการกระตุนใหเด็กไดใชสมอง และหากสมองสวนไหนท่ีไมถูก
กระตุนใหใช ก็จะถูกขลิบท้ิง เรียกวา พรุนนิ่ง (Pruning) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจาก ๖ ป
แรกไปแลว กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีกระตุนการทํางานของสมอง จึงจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง 
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กในวัยกอน ๖ ป ท่ีจะไมทําใหสมองเกิดภาวการณกําจัดท้ิง  
ตามหลักธรรมชาติท่ีวา ส่ิงใดท่ีไมไดใช  หรือไมมีประโยชน ก็จะถูกกําจัดไปนั่นเอง 10

๑๙  
ดังนั้น การจัดส่ิงแวดลอม ใหสามารถกระตุนพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย จึง

เปนสวนสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพการทํางานของสมอง  ซ่ึงสามารถจัดลําดับข้ันการพัฒนาการ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไดดังน้ี  

๑) เด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทุกสวน ท้ังการฟง  ดู ล้ิมรส ดมกล่ิน สัมผัส และ
ความรูสึก 

๒) เช่ือมโยงการรับสัมผัสกับกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็ก 
๓) มีปฏิสัมพันธ ผูกพันกับคนเล้ียงดู ซึมซับพฤติกรรมจากผูเล้ียงดู 
๔) วัย ๗ - ๘ เดือน พูดพยางคเดียวได  ชวง ๙ – ๑๐ เดือน เขาใจภาษา ตอบสนองทาง

สีหนาหรือทาทาง  และชวง ๑๑ – ๑๒ เดือน สามารถเลียนแบบทาทางตางๆ 
๔) ชวง ๑๓ – ๑๕ เดือน ทําตามคําบอก ช้ีบอกอวัยวะ รูปภาพ ชวง ๑๖ – ๑๘ เดือน พดู

ภาษาแมไดอยางนอย ๕ คํา 
๕) ชวง ๑๙ - ๒๔ เดือน แสดงอารมณตางๆได พูดได ๕๐ – ๑๐๐ คํา ขีดเขียนเสนยุงๆ

ได 

                                                            

 
๑๘สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมองของ

เด็กปฐมวัย, ๘. 
 ๑๙ จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ, ออกแบบสมองลูกใหเปนเลิศ, ๑๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๔

๖) ชวง ๒๕ – ๓๐ เดือน เลนสมมุติ ตอตานเม่ือถูกบังคับ พูดประโยคส้ันๆ ขีดเสน
วนๆ  ชวง ๓๑ – ๓๖ เดือน รอคอยได เลนสมมุติเปนเร่ืองตอเนื่องกัน บอกช่ือตัวเองได  ชอบ
ซักถาม ชอบฟงนิทาน และเขาใจเร่ืองราว เขาใจขนาด ลากเสนแนวต้ังได 

๗) ชวง ๓๗ – ๔๘ เดือน แสดงความเปนตัวของตัวเอง เลนแบบมีกติกางายๆได  บอก
สีได พูดเลาเร่ืองใหคนอ่ืนเขาใจได เขียนรูปวงกลม เม่ือถูกสอนจะรูจักจํานวนนับ ๑ – ๓ ได 

๘) ชวง ๔๙ – ๖๐ เดือน รูจักไหว ขอบคุณ ขอโทษ มีจินตนาการ ชอบถามคําถาม นับ
จํานวน ๑ – ๕ บอกสีได รูจักตัวอักษร วาดรูปส่ีเหล่ียม 

๙) ชวง ๖๑ – ๗๒ เดือน รูทิศ ตําแหนง รูจํานวน ๑ – ๑๐ วาดสามเหล่ียม เขียนอักษร
งายๆได 

๑๐) เรียนรูไดดีท่ีสุดในกิจกรรมที่ใชมือและเสียง มีสุนทรียภาพทางดนตรี จังหวะ 
และทวงทํานอง จึงเปนโอกาสทองของการวางรากฐานดานภาษา  ศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว 11

๒๐ 
การกระตุนศักยภาพสมอง จึงมีความสําคัญเรงดวนเปนอยางยิ่งในชวงปฐมวัย คือ ๖ ป

แรกของชีวิต เปนโอกาสทองในการพัฒนาศักยภาพสมองในมนุษยอยางแทจริงเพราะเปนชวงเวลา
ท่ีโดยธรรมชาติของสมองเด็กวัยนี้  สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการคิด วิเคราะห แยกแยะ 
และสรางสรรค  ไดอยางไรขีดจํากัด  การสรางกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัยในแตละดาน  
จึงเปนกลไกสําคัญในการสรางสังคมไทย  ใหมีความเขมแข็งเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ยั่งยืนตอไป
ในอนาคต   
 
มาตรฐานการจัดการเรียนรูปฐมวัยของไทย  

นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา การศึกษาไทยไดปรับเปล่ียนการเรียนการสอน

ไปเปนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center) โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนการพัฒนาสมองกับ

การเรียนรูของเด็กเปนหลัก  คือใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข เสริมสรางทักษะในการใชส่ือท่ี

เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สรางเสริมบุคลิกภาพ ความเปน

ผูนํา ความรูรอบตัวท่ีสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 12

๒๑   

                                                            

 
๒๐

 จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ, ออกแบบสมองลูกใหเปนเลิศ, ๒๑ - ๒๒. 
 ๒๑ ศันสนีย  ฉัตรคุปต. รายงานส่ิงแวดลอมและการเรียนรู สรางสมองเด็กใหฉลาดได
อยางไร, ๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๕

ความต่ืนตัวในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยเหลานี้  มาจากการท่ีนานาประเทศไดให
ความสําคัญในเร่ืองความรูเกี่ยวกับสมอง  ดังเชน สหรัฐอเมริกา ไดประกาศใหป พ.ศ.๒๕๓๓ – 
๒๕๔๒ เปนทศวรรษแหงการคนควาในเรื่องเกี่ยวกับสมอง หรือ Decade of The Brain ๒๒

นอกจากนั้น  การแพรหลายขององคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมอง  โดยเฉพาะการให
ความสําคัญของการสรางสมองใหมีความแข็งแกรงตั้งแตชวงปฐมวัย อันเปนรากฐานสําคัญของ
การเติบโตเปนมนุษยท่ีมีคุณภาพ  เปนสวนสําคัญท่ีทําใหแวดวงการศึกษาไทยตองปรับตัว และ
เปล่ียนแปลงกระบวนการจัดรูปแบบการเรียนรูในเด็กปฐมวัยอยางขนานใหญ จนนําไปสูการ
กําหนดการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลใหเปนวาระแหงชาติ  และประกาศหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๖ ข้ึนเพ่ือรองรับแนวคิดดังกลาวใหเปน
รูปธรรม  

ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยของไทย   
มีผลอยางยิ่งตอการสรางศักยภาพสมอง กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดปรัชญา

การศึกษาปฐมวัย  ใหมีการพัฒนาเด็กในชวงวัยดังกลาว  บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและสงเสริม
กระบวนการเรียนรู  ท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใต
วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเขาใจของทุกคน และยังเปนการสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตใหเด็กสามารถพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังนี้  การที่จะสรางพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยตามธรรมชาติหรือตามความสามารถตามวัยใหเกิดข้ึนไดอยางเพียงพอและเหมาะสมน้ัน  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกําหนดถึงพัฒนาการ ๔ ดานหลักไว  ไดแก ๒๓ 

 
ดานท่ี ๑  : พัฒนาการดานรางกาย คือ มีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีเปนการ

เปล่ียนแปลงในทางที่ดี ท้ังในดานโครงสราง ความสามารถในการเคล่ือนไหว และการมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

                                                            
๒๒

 ศันสนีย  ฉัตรคุปต. รายงานส่ิงแวดลอมและการเรียนรู สรางสมองเด็กใหฉลาดได
อยางไร, ๒. 

 
๒๓

 __________ . รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบอนุบาลศึกษาปท่ี ๒ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๕๐,  ๘ – ๑๕. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๖

ดานท่ี ๒  : พัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ  คือ การที่เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในดานตางๆ ตามความรูสึกท่ีตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  โดยอาจมีการควบคุมจาก
ภายใน เพื่อชวยในการประเมินสถานการณ และกระตุนการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

ดานท่ี ๓  : พัฒนาการดานสังคม  คือ ความสามารถในการเปล่ียนแปลงในการสราง
ความสัมพันธระหวางตนเองและผูอ่ืน  รวมทั้งการปรับตัวใหเขากับสังคมไดดวย  โดยพัฒนาการ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย จะเปนไปตามลําดับข้ันตอน เร่ิมจากการมีปฏิสัมพันธกับคนใกลชิด  
เรียนรูวาตนเปนสมาชิกในสังคม  

ดานท่ี ๔  : พัฒนาการดานสติปญญา  คือความสามารถทางสมองของเด็ก ท่ีเกิดข้ึน
จากการสงเสริมความสามารถในการเรียนรู การสังเกต การจําแนก และทักษะตางๆ โดยการจัด
กิจกรรมและประสบการณท่ีเหมาะสมกับความสามารถตามวัย ซ่ึงมีลําดับพัฒนาการตามขั้นตอน  
๗ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑.ความสามารถในการรับรู 
๒.ความสามารถในการจําแนกเปรียบเทียบ 
๓. ความสามารถในการจัดหมวดหมู ประเภท 
๔. ความสามารถในการสรางความคิดรวบยอด 
๕. ความสามารถในการหาความสัมพันธ 
๖. ความสามารถในการหากฎเกณฑและหลักการ 
๗.ความสามารถในการแกปญหา 
นอกจากนั้น  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ยังไดวางกรอบแนว

ทางการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กปฐมวัยไว  

ดังนี้ ๒๔ 

 

 

 

                                                            
๒๔

 ___________.  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย และทดลองรูปแบบการ
อบรมพัฒนาครูปฐมวัยและผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๑, 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), ๔๒. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๗

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยทีดี 
๒. กลามเน้ือใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน

สัมพันธกัน 
๓. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

๕. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกําลังกาย 
๖. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวัย 
๗. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย 
๘. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย 
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
๑๑. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
๑๒. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
 
 ดานสาระการเรียนรู   
ไดกําหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับ

ตัวเด็ก บุคคล และสถานท่ี ท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงตางๆรอบตัว ท่ีเด็กมีโอกาสได
ใกลชิดหรือมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน และเปนส่ิงท่ีเด็กสนใจ จะไมเนนเนื้อหาและการทองจํา  
โดยมีองคประกอบ ๒ สวน ไดแก 16

๒๕   
๑. ประสบการณสําคัญ  คือการเรียนรูของเด็กท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ 

ส่ิงของ เหตุการณ บุคคลตางๆ ท่ีอยูรอบตัว  ซ่ึงจะชวยใหเด็กเกิดทักษะท่ีสําคัญ  เปนการสรางองค
ความรู  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกัน  โดยกําหนดใหจัดกิจกรรมสงเสริม
ประสบการณท่ีจะนําไปสูการคิด  การใชภาษา  การสังเกต การจําแนกและการเปรียบเทียบ  เร่ือง
เกี่ยวกับจํานวน  และมิติสัมพันธ   

                                                            
๒๕

  __________. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย และทดลองรูปแบบการ
อบรมพัฒนาครูปฐมวัยและผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๑, 
๔๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๘

๒. สาระท่ีควรรู  คือเร่ืองราวรอบตัวเด็กท่ีนํามาเปนส่ือในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิด
การเรียนรู  ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดไดเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความ
สนใจของเด็ก  คํานึงถึงประสบการณ ส่ิงแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก  ไดแก ๒๖ 

๒.๑  เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก คือเด็กควรรูจักช่ือ นามสกุล รูปราง หนาตา อวัยวะ
ตางๆ เพื่อใหสามารถระวังและรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย  การรับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ   เรียนรูท่ีจะเลนและทําส่ิงตางๆดวยตนเองหรือกับผูอ่ืน  ตลอดจนเรียนรูท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น  ความรูสึก และแสดงมารยาทท่ีดี 

๒.๒  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก  เด็กควรมีโอกาสไดรูจัก
และรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา ชุมชน รวมท้ังบุคคลตางๆ ท่ีเด็กตองเก่ียวของ 
หรือมีโอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะไดเรียนรูส่ิงมีชีวิต ส่ิงไมมีชีวิต และความ
เปล่ียนแปลงของโลก  ส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน ฯลฯ 

๒.๔ ส่ิงตางๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรจะไดรูจักสี ขนาด รูปราง รูปทรง น้ําหนัก 
ผิวสัมผัสของส่ิงตางๆรอบตัว ส่ิงของเคร่ืองใช ยานพาหนะ และการส่ือสารตางๆท่ีใชอยูใน
ชีวิตประจําวัน 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประจําวัน หลักสูตรไดเปดกวางใหครูผูสอนสามารถจัดทํา
กิจกรรมตางๆไดหลายรูปแบบ โดยยึดหลักความสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และตอง
มีขอบขายของกิจกรรมประจําวัน 18

๒๗ คือ  
๑. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสม ยืดหยุนไดตามความตองการ 

ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล  คือ 
๑.๑ กิจกรรมที่ตองใชความคิด ท้ังในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลา

ตอเน่ืองนานเกินกวา ๒๐ นาที 
๑.๒ กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชนการเลนตามมุม การเลนกลางแจง 

ฯลฯ ใชเวลาประมาณ ๔๐ – ๖๐ นาที 

                                                            
๒๖ __________.การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย และทดลองรูปแบบการ

อบรมพัฒนาครูปฐมวัยและผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๑, 
๔๓. 

๒๗
 เร่ืองเดียวกัน, ๔๔. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๑๙

๒. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง  โดยจัดกิจกรรม
ใหครบทุกประเภท ท้ังการใชกลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็ก กิจกรรมเปนรายบุคคล กลุมยอย
และกลุมใหญ กิจกรรมท่ีเด็กเปนผูริเร่ิมและผูสอนเปนผูริเร่ิม กิจกรรมท่ีใชกําลังและไมใชกําลัง   

๓. การจัดกิจกรรมประจําวันควรออกแบบใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยองครวมผาน
การเลนและการเรียนรูหลากหลาย 

๔. จัดใหมีการประเมินพัฒนาการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง ตามจุดประสงคการ
เรียนรู และเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณและกิจกรรมประจําวัน 

ขอบขายของการจัดกิจกรรมประจําวันนั้น  ผูสอนตองกําหนดใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู และครอบคลุมพัฒนาการดานตางๆท่ีกําหนดไว  อาทิ เชน การพัฒนา
กลามเนื้อใหญ  การพัฒนากลามเนื้อเล็ก  การพัฒนาอารมณ – จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  
การพัฒนาสังคมนิสัย  การพัฒนาการคิด  การพัฒนาภาษา  การสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ เปนตน19

๒๘   
จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  เห็นไดวาเนน

สงเสริมใหจัดประสบการณท่ีจะสรางพัฒนาการตามวัย  และใหความสําคัญของการจัดการเรียนรู
ท่ีครอบคลุมพัฒนาการของสมองอยางรอบดาน    จึงเปนหนาท่ีของผูสอน  ในการกําหนดแผนและ
กระบวนการตางๆ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก ซ่ึงเด็กๆแตละคนจะมีเวลาการศึกษา
ระดับอนุบาล ๒ ป โดยศึกษาปละ๓๘ – ๔๐ สัปดาห ๆ ละ ๕ วัน 2 0

๒๙  กิจกรรมตางๆเนนความ
หลากหลายและสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร   ท่ีจะนําไปสูการสรางคุณลักษณะพึง
ประสงคของเด็กปฐมวัยตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว  
 
 
 

                                                            
๒๘

  __________. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย และทดลองรูปแบบการ
อบรมพัฒนาครูปฐมวัยและผูบริหารโรงเรยีน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๑, 
๔๕. 

๒๙
 จิณภัค  รามสูตร. “การสรางส่ือการตูนภาพเคล่ีอนไหวเพื่อพัฒนาทักษะความ

ฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กอนุบาล” (การคนควาอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐), ๘. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๒๐

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามพื้นฐานการทํางานของสมอง 
การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามพ้ืนฐานการทํางานของสมอง  ตองมีองค

ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูและส่ือการ
เรียนรู ท่ีตรงตามแนวทางการเรียนรูของสมอง  ก็จะเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมาตรฐานการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ กําหนดไว  
 

ธรรมชาติการเรียนรูของสมอง 
สมองมนุษยทุกคนมีธรรมชาติการเรียนรู ท่ีมาจากการท่ีสมองไดรับประสบการณจาก

ส่ิงแวดลอม ผานกระบวนการรับรูจากประสาทสัมผัสทุกสวน ซ่ึงพบวามีธรรมชาติ ๑๒ ประการ  
ประกอบดวย ๓๐ 

๑. สมองเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
๒. สมองหาความหมายจากส่ิงท่ีเรียนรู 
๓. สมองเรียนรูไดโดยการสรางความสัมพันธในแบบแผนการเรียนรู 
๔. สมองเรียนรูกันพรอมท้ังระบบ การเรียนรูเปนแบบองครวม 
๕. อารมณเปนสวนประกอบและมีบทบาทสูงตอการขับเคล่ือนการเรียนรู 
๖.  ความสําเร็จเปนเง่ือนไขทางบวกของการเรียนรู  สวนความลมเหลวเปนเง่ือนไข

ทางลบ 
๗. การเรียนรูเกิดข้ึนกับทุกส่ิง ท้ังส่ิงท่ีสนใจและส่ิงท่ีผานการรับรูไปโดยไมตั้งใจ 
๘. สมองทํางานและเกิดการเรียนรูไดท้ังในขณะท่ีรูตัว และในภาวะท่ีพนไปจากความ

สํานึกรู 
๙. สมองเรียนรูโดยใชระบบจดจําเพื่อชวยในการคิด 
๑๐. การเรียนรูของสมองอาศัยการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยา และเปนการพัฒนา

ตอเน่ือง ตอยอด 
๑๑.สมองเรียนรูได อยางไมมีขีดจํากัด 
๑๒. สมองแตละคนมีลักษณะเฉพาะ มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตนเปนหนึ่งเดียว 

                                                            
๓๐สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมอง

ของเด็กปฐมวัย. ๑๖ -  ๑๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๒๑

สมองจึงทํางานและเรียนรูไดตลอดเวลา  แมในชวงของการนอนหลับก็เปนเวลาท่ี
สมองไดทบทวน ประมวลคัดแยก ลบท้ิงขอมูลท่ีมีเขามาตลอดท้ังวัน  การนอนหลับสนิทอยางดี
และเพียงพอในแตละวัน จึงเปนผลดีตอสมองมาก 22

๓๑  
การประยุกตใชองคความรูเร่ืองธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   กอใหเกิดทฤษฎีการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพื้นฐานการทํางานของสมอง (Brain 
Based Learning) หรือท่ีเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา การเรียนรูท่ีเขากับการทํางานของสมอง (Brain 
Compatible Learning) นั่นคือ การเรียนรูตามโครงสรางและการทําหนาท่ีของสมอง ซ่ึงหากสมอง
ไมถูกปดกั้นจากการเรียนรูตามกระบวนการปกติ ทุกคนยอมสามารถเรียนรูไดอยูแลวตาม
ธรรมชาติ 23

๓๒  
 
การจัดประสบการณการเรียนรูและสื่อการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย 

การสรางรูปธรรมการเรียนรูผานกระบวนการ เทคนิค เคร่ืองเลนตางๆ ท่ีสามารถ
กระตุนกระบวนการทํางานของสมอง และสรางวงจรการเรียนรูใหเกิดข้ึนในสมองของเด็กไดอยาง
แข็งแรงและหนาแนน  มีแนวทางการจัดประสบการณและส่ือการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 

 
๑. พัฒนาการดานรางกาย  
การเคล่ือนไหวเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนากลามเนื้อใหญและ

กลามเน้ือเล็กในเด็กปฐมวัย  มีผลตอการทํางานของสมองเปนอยางมาก  เพราะนอกจากจะสราง
ความสมดุลใหกับระบบการไหลเวียนของโลหิต เปนการเพ่ิมออกซิเจนไปเล้ียงสมอง  การพัฒนา
ทักษะการเคล่ือนไหวยังมีผลตอการอาน การตอบสนองตอความเครียด การเขียน ความใสใจ และ
การพัฒนาการรับรูสัมผัส 24

๓๓ 
เด็กวัย ๓ – ๔ ป จะเคล่ือนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว เร่ิมทรงตัวไดดี ชอบการ

เลนท่ีมีบรรยากาศการผจญภัย  ชอบปนปายตีลังกา  ชอบการเคล่ือนไหวเลียนแบบผูใหญ  และการ

                                                            
๓๑ วิทยากร เชียงกูล, เรียนลึกรูไว ใชสมองอยางมีประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ: สถาบัน

วิทยาการการเรียนรู, ๒๕๔๗), ๑๐๕. 
๓๒

 เร่ืองเดียวกัน,  ๑๑๕. 
๓๓ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

สมองของเด็กปฐมวัย,  ๑๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๒๒

เลียนแบบตัวละครที่ช่ืนชอบ  อีกท้ังยังชอบเลนเกมท่ีมีกติกามากข้ึน เชน เกมแขงขัน เกมประกอบ
คํารอง/บทรอง เปนตน เกมที่ประกอบอุปกรณตางๆ ท้ังแบบอยูกับท่ีและเคล่ือนท่ีได จะชวยพัฒนา
ทักษะการเคล่ือนไหวใหกับเด็กทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงสรางสรรค 25

๓๔ 
เม่ืออายุ ๔ – ๕ ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการใชกลามเน้ือเล็กไดดีข้ึน  สามารถจับส่ิงของ

ตางๆไดม่ันคงและวางไดดีข้ึน  การสรางกิจกรรมท่ีทําใหเด็กสามารถใชสายตา มือ และสมอง 
ทํางานรวมกันอยางประสานสัมพันธ จะชวยใหการพัฒนากลามเนื้อเล็กไดดียิ่งข้ึน  การเลนในวัยนี้
ท่ีสําคัญ ไดแก การวิ่งแขง การเลนทราย  การเดินบนทอนไมทอนเดียว  การรองเพลง  การทํา
จังหวะ  การตัดกระดาษ  การฉีกตัดปะเปนรูปตางๆ เปนตน 26

๓๕ 
๒. พัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ และสังคม 
เด็กๆเรียนรูอารมณของตนเองผานเหตุการณตางๆในชีวิตประจําวัน  ท้ังท่ีบาน 

โรงเรียน ชุมชน  ในสถานการณตางๆ  ซ่ึงอารมณตางๆท่ีกอตัวข้ึนนั้น เปนสวนหนึ่งของ
บุคลิกภาพ  ความรัก  ความอบอุน จากการโอบกอด สัมผัส เลนบทบาทสมมติ  เปนปฏิกิริยาท่ีเด็ก
สัมพันธกับโลกภายนอก  ซ่ึงการขัดเกลาและพัฒนาอารมณ – จิตใจ ใหกับเด็กปฐมวัยนั้น  
นอกจากการใชเหตุผลแลว  ยังตองอาศัยแรงบันดาลใจ เชน ความประทับใจ  ความเห็นใจ  ความ
เสียใจ ความกังวล เปนตน 27

๓๖ 
กระบวนการสรางตนแบบของอารมณ – จิตใจ และสังคม ใหเกิดข้ึนในเด็กไดอยางดี  

คือการใหเด็กไดฟงนิทาน  เร่ืองเลา  เร่ืองจริง  เร่ืองท่ีนาสะเทือนใจ  เปนการจําลองวิถีชีวิตและการ
ตัดสินใจของคนเราแบบตางๆ  โดยใหเด็กไดเห็นถึงผลของการตัดสินใจนั้นๆ  เด็กจะเกิดความ
เขาใจและยึดถือแบบอยางท่ีดีและถูกตองเพ่ือนําไปปฏิบัติ  กิจกรรมดานดนตรี  ศิลปะ นาฏศิลป  
สามารถกระตุนใหเด็กๆไดสะทอนความคิด ความรูสึก  ท่ีจะมีผลตอการพัฒนาอารมณ –   จิตใจ 
ของเด็ก นับเปนการวางรากฐานอุปนิสัยและบุคลิกภาพ 28

๓๗ 
๓. พัฒนาการดานสติปญญา 
ภาษา คือเคร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษย ในการเพิ่มเติมและพัฒนาสติปญญา

ของตนเอง  เพราะภาษาเปนการส่ือสารท่ีสามารถสงผานขอมูลท้ังจากผูรับและผูให  รวมไปถึง

                                                            
๓๔ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

สมองของเด็กปฐมวัย, ๒๐. 
๓๕ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๕. 
๓๖

 เร่ืองเดียวกัน,  ๒๙. 
๓๗ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๒๓

ขอมูลจากส่ิงแวดลอมรอบตัวเราท้ังหมดดวย   การพัฒนาทักษะภาษา จึงเปนส่ิงสําคัญและ
เปนรากฐานของการพัฒนาดานสติปญญาอยางแทจริง 

เด็กสามารถพัฒนาทักษะภาษาได  ดวยองคประกอบ ๒ สวน  คือ การไดยิน และการ
มองเห็น พัฒนาเปนภาษาพูด ภาษาอาน และภาษาเขียน ตามลําดับในท่ีสุด  มีงานวิจัยพบวา มนุษย
สามารถเรียนรูภาษาไดตั้งแตยังเปนทารกอยูในครรภมารดา และหากหลังคลอดเด็กไดรับการ
กระตุนทางภาษาอยางตอเนื่องและถูกวิธี  เด็กก็จะสามารถเรียนรูภาษาไดดี เปนพื้นฐานการเรียนรู
ดานอ่ืนๆตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 29

๓๘  
สมองจะเปดรับภาษาไดดี จากกิจกรรมท่ียั่วยุ ทาทาย มีคุณภาพ หลากหลาย อาจเปน

กิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมกลุมอยางสมดุล  สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีมีชีวิตชีวาท้ังในและนอก
หองเรียน  การสอนภาษาแบบตรงๆ ซํ้าซาก ยัดเยียด จะสรางความเครียดและปดกั้นการเรียนรูของ
สมอง 30

๓๙   
 
ความสําคัญของการจัดการศึกษาพระพุทธรูปในประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดนําการนอมนําหลักพุทธศาสนาเขาสูวิถี
ชีวิตปถุชน  ท่ีไมไดเปนเพียงโลกทัศนหรือทาทีตอโลกเทานั้น  แตยังเปนการประเมินคา 
วิพากษวิจารณ จัดสรร  เปล่ียนแปลงสังคมและโลกดวย  หลักพุทธศาสนาจึงไมเพียงสอนในเร่ือง
ชีวิต  ท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติอยางถูกตองเทานั้น  แตยังใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมทาง
สังคม  ท่ีเปนเหตุและปจจัยเช่ือมโยงควบคูกันไป  หลักพุทธศาสนาจึงเปนท้ังหลักความจริง (สัจ
ธรรม) และหลักความประพฤติ (จริยธรรม) พุทธศาสนาจึงมีลักษณะท่ีเปนองครวมอยางชัดเจน 31

๔๐ 
 เด็กปฐมวัยเปนชวงเวลาสําคัญยิ่งในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ผูเช่ียวชาญดานสมอง
ไดทําการศึกษาแลวพบวา จริยธรรมมีอยูแลวในสมองของเด็ก มีเครือขายเสนใยประสาททําหนาท่ี
เกี่ยวกับจริยธรรมมาต้ังแตเกิด32

๔๑ กระบวนการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย จึงเปนส่ิง

                                                            
๓๘สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

สมองของเด็กปฐมวัย,  ๓๓. 
๓๙

 เร่ืองเดียวกัน,  ๓๓. 
๔๐

 จิรัฐกาล  พงศภคเธียร. จิตตปญญาศึกษา. (กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, ๒๕๕๓), 
๕๕. 

๔๑ ศันสนีย  ฉัตรคุปต. ส่ิงแวดลอมและการเรียนรู สรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. 
(กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๒), ๒๑๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๒๔

ท่ีสรางข้ึนได การจัดประสบการณใหเด็กวัย ๓ – ๖ ขวบ  ไดเขาถึงและเกิดการเรียนรูหลัก
พระพุทธศาสนานั้น  เช่ือมรอยองคความรูท้ังหมดใหเด็กไดสัมผัสเร่ืองราวอยางเปนธรรมชาติ  มี
ความถี่ตอเนื่องสม่ําเสมอ  สรางบรรยากาศใหเด็กรูสึกเปนสุข ทาทายใหคนหา  และสนุกท่ีจะ
นําไปปฏิบัติ  การเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ ถือเปนองคความรูดานอารยธรรมทางศิลปะท่ีมีความ
เช่ือมโยงกันศาสนา ท่ีจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางเปนสุข  กระตุนศักยภาพสมองไดอยาง
เหมาะสม  และยังทําใหคุณธรรมจริยธรรมถูกปลูงฝงไดในวัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดอีกดวย 

 
พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย  
หลักฐานการรับวัฒนธรรมทางศาสนาในดินแดนไทย ยอนหลังไปในราวพุทธ

ศตวรรษท่ี ๘ – ๙ 33

๔๒ ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีพอคาหรือนักผจญภัยชาวอินเดีย ไดเดินทางไปมาคาขายใน
ภูมิภาคนี้  และนําศิลปะทางศาสนาติดตัวเขามาดวย จากหลักฐานจากการพบพระพุทธรูปศิลปะ
อินเดียสมัยคุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ - ๑๑ สลักจากศิลา ในพระอิริยาบถยืนตริภังค พระหัตถ
ขวาแสดงปางประทานพร ขนาดสูง ๑๖.๕ ซม. พบท่ีตําบลเวียงสระ อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี (ภาพท่ี ๓) 34

๔๓    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๔๒ ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย. (กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๒๔. 
๔๓

 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางใน
ศาสนา.( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๔.), ๑๗ – ๒๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๒๕

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี ๓ พระพุทธรูปปางประทานอภัย สมัยคุปตะ 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห, พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย, พิมพคร้ังท่ี ๒ 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๕),  ๔๓. 

 
นอกจากน้ัน ยงัมีหลักฐานเอกสารท่ีเขียนข้ึนโดยพระภกิษุชาวลังกา ไดเขียนคัมภีร

มหาวงศข้ึน หางจากเหตุการณนั้นราว ๗๐๐ ป  ไดกลาวถึงคณะสมณทูต ๙ สาย ท่ีออกเดินทางไป
เผยแพรศาสนานอกดินแดนอินเดีย และ ๑ ในจํานวน ๙ สายน้ัน คือสายพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระ ระบุวาเดนิทางมาเผยแพรพระพุทธศาสนา ในดินแดนท่ีเรียกวา สุวรรณภูมิ 35

๔๔ 
คติในการสรางพระพุทธรูปนั้น  พบวาในสมัย ๘๐ ปกอนพุทธศักราช ไมมีการทํารูป

เทพเจาหรือบุคคลสําคัญเปนรูปมนุษย  เพราะเกรงวาจะเปนการลบหลูไมเคารพ จึงไมนิยมทํากัน 
แมเม่ือพระพุทธองคใกลเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตามตํานานพุทธประวัติกลาววา พระอานนทได
ทูลปรารภวา เหลาภิกษุพุทธบริษัทไดเคยใกลชิดเห็นพระองคอยูเนืองนิตย คร้ันพระองคเสด็จ
ปรินิพพานแลวคงจะพากันวาเหวโศกาอาดูร ดวยไมเห็นพระองคอีกตอไป  พระพุทธเจาจึงทรง

                                                            
๔๔

 พัชรินทร  ศุขประมูล และคณะ. รูปและสัญลักษณแหงพระศากยพุทธ.  (กรุงเทพฯ 
: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), ๓๓. 

 



 

 
 

๒๖

อนุญาตท่ีสังเวชนีย-สถานไว ๔ แหง สําหรับพุทธบริษัทท่ีใครจะเห็นพระองค ใหไปปลงธรรม
สังเวช ไดแก 36

๔๕ 
๑. สถานท่ีประสูติ ณ ลุมพินีวัน แขวงเมืองกบิลพัสดุ ปจจุบันอยูในตําบลรุมมินเด 

ประเทศเนปาล 
๒. สถานท่ีตรัสรู  ณ โพธิพฤกษมณฑล แขวงเมืองคยา ปจจุบันอยูในตําบลพุทธคยา 

รัฐพิหาร ประเทศเนปาล 
๓. สถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ตําบลอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี 

ปจจุบันอยูในสารนาถ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
๔. สถานท่ีทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ระหวางตนรังคู  ณ แขวงเมืองกุสินารา 

ปจจุบันอยูในมณฑลกาเสีย ประเทศเนปาล  
นอกจากสังเวชนียสถานโดยพระบรมพุทธานุญาตท้ัง ๔ แหงแลว ยังมีสถานท่ีท่ี

พระพุทธเจาทรงแสดงมหาปาฎิหาริยอีก ๔ แหง ท่ีพุทธบริษัทนิยมไปบูชา คือ ๔๖ 
๑. สถานท่ีซ่ึงพระพุทธเจาทรงเสด็จลงจากดาวดึงส ณ เมืองสังกัสยะ หรือสังกัสสนคร 

ปจจุบันอยูในแขวงสุขานโกต รัฐอุตตระประเทศ 
๒. สถานท่ีซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ณ เมืองสาวัตถี ปจจุบันอยูใน

แขวงสาเหตุมาเหตุ รัฐอุตตระประเทศ 
๓. สถานท่ีซ่ึงพระพุทธเจาทรงโปรดชางนาฬาคีรี ณ เมืองราชคฤห ปจจุบันอยูท่ีเมือง

ปตตนะ รัฐพิหาร 
๔. สถานที่ซ่ึงพระพุทธเจาทรงรับรวงผ้ึงจากพญาวานร  ณ เมืองเวสาลี ปจจุบันอยูใน

ตําบลซัฟฟารปุระ  รัฐพิหาร  
ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๓ – ๖ ชวงศิลปะอินเดียโบราณ ไดเกิดภาพเลาเร่ืองทางพุทธ

ศาสนา โดยยุคนั้นภาพแทนพระพุทธเจาเปนเพียงสัญลักษณ เชน สถูป บัลลังกเปลา เสาไฟ เปนตน 
ภาพแทนพระพุทธเจาในลักษณะพระพุทธรูปปรากฏขึ้นคร้ังแรก ในศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๒ ชวง
พุทธศตวรรษท่ี ๖ – ๑๐ เปนศิลปะคันธาระ (ภาพท่ี ๔) ศิลปะมถุรา (ภาพท่ี ๕) และศิลปะอมราวดี 
(ภาพท่ี ๖) 38

๔๗  

                                                            
๔๕ พัชรินทร  ศุขประมูล และคณะ. รูปและสัญลักษณแหงพระศากยพุทธ,  ๖. 
๔๖ เร่ืองเดียวกัน,  ๗. 
๔๗

 เชษฐ  ติงสัญชลี, พระพุทธรูปอินเดีย.(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔), 
๑๗. 



 

 
 

๒๗

คติการสรางพระพุทธรูปของอินเดีย ไดพัฒนาจนถึงขีดสุด ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ – 
๑๓ ชวงศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๓ ซ่ึงในยุคนี้มีศิลปะคุปตะท่ีไดรับการยอมรับวา พระพุทธรูปมี
สุนทรียภาพท่ีงดงามท่ีสุด (ภาพที่ ๗)  จากน้ัน ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘ อันเปนชวงศิลปะ
อินเดียสมัยท่ี ๔ พุทธศาสนาไดเส่ือมความนิยมลงในอินเดีย  การสรางพระพุทธรูปพบเพียงบาง
พื้นที่  ซ่ึงพบวานิยมพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในศิลปะปาละตอนปลาย และศิลปะ 
กัศมีร (ภาพท่ี ๘)39

๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔ พระพุทธรูปยืน แสดงประทานอภัยมุทรา (ปางประทานอภัย) ศิลปะคันธาระ 
ท่ีมา : เชษฐ  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย. (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔) 
 
 
 
 
                                                            

๔๘ เชษฐ  ติงสัญชลี, พระพุทธรูปอินเดีย, ๓๑. 



 

 
 

๒๘

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๕ พระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงอภัยมุทรา (ปางประทานอภัย) แบบหันเฉียง ศิลปะมถุรา 
ท่ีมา : เชษฐ  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย. (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๖ พระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงอภัยมุทรา (ปางประทานอภัย) แบบหันเฉียง ศิลปะอมราวดี 
ท่ีมา : เชษฐ  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย. (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔) 
 

 



 

 
 

๒๙

 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๗ พระพุทธรูปยืน แสดงอภัยมุทรา (ปางประทานอภัย) ศิลปะคุปตะสกุลชางสารนาถ 
ท่ีมา : เชษฐ  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย.(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔) 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๘ พระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงภูมิสปรรศมุทรา (ปางมารวิชัย) ศิลปะกัศมีร 
ท่ีมา : เชษฐ  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย.(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔) 

 



 

 
 

๓๐

คติการสรางพระพุทธรูปปางตางๆ  
คติแรกเร่ิมในการสรางพระพุทธรูปนั้น  เพื่อเปนตัวแทนของพระพุทธเจา และบอก

เลาพุทธประวัติ 40

๔๙ ซ่ึงถือเปนการนอมนําคําสอนของพระศาสดาเขาสูจิตใจไดหนทางหนึ่ง  และยัง
เปนการสรางสุนทรียภาพทางจิตใจอันเกิดจากการไดสรางสรรคส่ิงท่ีสวยงามอันเนื่องมาจาก
ศรัทธา  การสรางพระพุทธรูปนับต้ังแตสมัยอินเดียรุนแรกๆจนถึงดินแดนไทยโบราณ คาบเกี่ยว
จนถึงสมัยปจจุบัน จึงแสดงรายละเอียดพระพุทธรูปดวยอิริยาบถในลักษณะตางๆ  ท่ีเรียกวา มุทรา 
และ ปาง สะทอนแนวคิดเชิงชางท่ีตองการถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแตละตอนนั้นได
อยางดียิ่ง 

คําวา มุทรา (Mudra) เปนภาษาสันสกฤต หมายถึง รหัสนัยอันเกิดจากทาทางท่ีปรากฎ
ในนาฎศิลปอินเดีย และในรูปเคารพศาสนาฮินดู  ศาสนาเชน  และศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย 
โดยมีมือเปนองคประกอบหลัก สวนอ่ืนๆของรางกาย คือ ใบหนา แขน ขา ลําตัว และอิริยาบถ
ตางๆ (นั่ง นอน ยืน เดิน) เปนองคประกอบรวม 4 1

๕๐ ซ่ึงการแสดงทาดวยพระหัตถเหลานี้มี
ความหมายเพื่อบอกเลาววาพระพุทธเจาทรงกําลังทําอะไรนั่นเอง 42

๕๑ 
นักวิชาการผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ ไดระบุวา มุทรา แปลวา สัญลักษณ 

อาจหมายถึงการแสดงพระหัตถ  เงินตรา หรือสัญลักษณใดๆก็ได ในทางประติมานวิทยา มุทรามี
ความหมายเฉพาะการแสดงพระหัตถ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Gesture ซ่ึงในศิลปะอินเดียไดมีการ
แบงมุทราออกเปน ๖ มุทราหลัก มีรายละเอียดดังนี้ คือ 43

๕๒  
๑. อภัยมุทรา (ประทานอภัย)  แสดงโดยยกฝาพระหัตถขวาต้ังข้ึนเหนือแนวสะโพก  

พระหัตถซายจับชายจีวรหรือวางบนพระเพลา พบในอิริยาบถประทับนั่งและยืน  
๒. วรทมุทรา  (ประทานพร) แสดงโดยแบฝาพระหัตถขวา นิ้วพระหัตถท้ัง ๕ ช้ีลง

ดานลาง มักพบคูกับการจับชายจีวรดวยพระหัตถซาย นิยมในพระพุทธรูปยืนมากกวาประทับนั่ง  

                                                            
๔๙

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห. พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย. (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๓๒. 

๕๐
 สน สีมาตรัง. ความหมายและพุทธประวัติในพระพุทธรูปท่ีพบในประเทศไทย. 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๓๖๔๒๒ ศิลปะไทยประยุกต ๒(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร),  ๘. 

๕๑ ศักดิ์ชัย  สายสิงห. พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย. ๓๒. 
๕๒ เชษฐ  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย.(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๔), 

๖๐. 



 

 
 

๓๑

๓. ธยานมุทรา  (สมาธิ) แสดงโดยวางพระหัตถท้ังสองซอนกันบนพระเพลา  มุทราน้ี
จึงใชกับพระพุทธรูปประทับนั่งเทานั้น  

๔. ภูมิสปรรรศมุทรา  (มารวิชัย) แสดงโดยวางพระหัตถขวาบริเวณพระชงฆ (แขง) 
หรือพระชานุ (หัวเขา) ในลักษณะชี้ หรือสัมผัสแผนดิน  สวนพระหัตถซายมักวางหงายบนพระ
เพลา  

๕. วิตรรกมุทรา (แสดงธรรม) แสดงโดยยกฝาพระหัตถขวาต้ังข้ึนคลายอภัยมุทรา แต
นิ้วพระหัตถจีบเปนวงโดยใชนิ้วพระหัตถสองน้ิวแตะกัน  มักไดแก พระอังคุฐ(นิ้วโปง)และพระ
ดรรชนี(นิ้วช้ี)  

๖. ธรรมจักรมุทรา  (ปฐมเทศนา)  แสดงโดยยกพระหัตถขวาข้ึนและจีบนิ้วเปนวง
คลายวิตรรกมุทรา พระหัตถซายยกข้ึนและช้ีนิ้วใดนิ้วหนึ่งแตะวงจีบนิ้ว  

สวนคําวา ปาง หมายถึงพุทธประวัติตอนใดตอนหน่ึง  ซ่ึงแรกเร่ิมมีเพียง ๔ ปาง ตาม
สังเวชนียสถาน ๔ แหง อันไดแก สถานที่ประสูติ  ตรัสรู  ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ดังท่ีได
กลาวมาแลวเบ้ืองตน  ตอมาภายหลังไดเพิ่มข้ึนอีก ๔ ปาง รวมเปน ๘ ปาง เรียกวา อัษฎามหาสถาน 
ปางท่ีเพิ่มข้ึนไดแก ปางทรมานชางนาฬาคีรี ปางทรงรับบาตรจากพญาวานร ปางยมกปาฎิหาริย 
และปางเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 44

๕๓ 
 
การคิดคนพระพุทธรูปปางตางๆในประเทศไทย 

เหตุการณสําคัญในการสรางพระพุทธรูปในประวัติศาสตรศิลปะไทย  ทําใหเกิดการ
คิดคนพระพุทธรูปปางตางๆเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย  ไดเกิดข้ึนอยางมากมายในสมัยแผนดินรัชกาลท่ี ๓ 
เม่ือทรงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช
องคท่ี ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร  ใหคิดคนพุทธอิริยาบถปางตางๆตามพุทธประวัติ รวมจํานวน
ท้ังส้ิน ๔๐ ปาง  โดยทรงคัดเลือกและจัดสรางเพียง ๓๓ ปาง เวนไว ๗ ปาง คือ ปางมารวิชัย ปาง
สมาธิ ปางหามญาติ  ปางยืน ปางคันธารราฐ ปางขัดสมาธิเพชร และปางไสยาสน และสรางอีก ๑ 
ปาง เปนพระพุทธรูปปางนาคปรก  จึงรวมเปนพระพุทธรูปท่ีพระองคทรงสรางท้ังส้ิน ๓๔ ปาง 
ประดิษฐานไวในหอราชกรมานุสรณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 45

๕๔   

                                                            
๕๓ ศักดิ์ชัย  สายสิงห. พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย, ๓๒. 
๕๔

 สน สีมาตรัง. ความหมายและพุทธประวัติในพระพุทธรูปท่ีพบในประเทศไทย, 
๘๘. 



 

 
 

๓๒

นอกเหนือจากปางท้ัง ๗ ท่ีทรงเวนไวแลว  ๓๓ ปางท่ีทรงโปรดฯ ใหสรางข้ึน
ประกอบดวย 

๑. ปางทุกรกิริยา 
๒. ปางรับมธุปายาส 
๓. ปางลอยถาด 
๔. ปางรับหญาคา 
๕. ปางถวายเนตร 
๖. ปางจงกรมแกว 
๗. ปางประสานบาตร 
๘.ปางฉันสมอ 
๙.ปางลีลา 
๑๐.ปางประทานเอหภิิกขุอุปสมบท 
๑๑.ปางปลงกรรมฐาน 
๑๒.ปางหามสมุทร 
๑๓.ปางอุมบาตร 
๑๔.ปางภุตตกิจ 
๑๕.ปางพระเกศธาตุ 
๑๖.ปางเสด็จลงเรือขนาน 
๑๗.ปางปาลิไลยก 
๑๘.ปางหามพระแกนจันทร 
๑๙.ปางนาคาวโลก 
๒๐.ปางปลงพระชนม 
๒๑.ปางรับอุทกัง 
๒๒.ปางสรงนํ้า 
๒๓.ปางรําพึง 
๒๔.ปางสําแดงชราธรรม 
๒๕.ปางประดิษฐานพระพุทธบาท 
๒๖.ปางสําแดงโอฬาริกนิมิต 
๒๗.ปางรับผลมะมวง 
๒๘.ปางขับพระวักกลิ 



 

 
 

๓๓

๒๙.ปางฉันมธุปายาล 
๓๐.ปางหามมาร 
๓๑.ปางสนเข็ม 
๓๒.ปางช้ีอัครสาวก 
๓๓.ปางเปดโลก  

 
ในสมัยแผนดินรัชกาลท่ี ๓ นี้ จึงอาจกลาวไดวา เปนยุคแหงการริเร่ิมสรางสรรค  ผู

ศึกษาวิเคราะหวานาจะเปนจุดเร่ิมตนใหพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชางฝมือท่ีชํานาญทาง
พุทธศิลป  มีความกลาท่ีจะออกแบบพระพุทธรูปในอิริยาบถใหมๆ  โดยมีแนวคิดและแรงบันดาล
ใจจากความศรัทธาเล่ือมใสในพุทธประวัติแตละตอนที่ตนถนัด หรือผูจัดสรางมีความเลื่อมใส
ศรัทธาเปนพิเศษ นอกจากนั้น ยังอาจสะทอนความเช่ือโดยรวมท่ีสําคัญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ของสังคมนั้นๆ  ท่ีมีตอการยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเร่ืองใดเปนพิเศษ  ซ่ึงอาจดูไดจากความ
นิยมในการเลือกสรางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติตอนใดตอนหน่ึงในจํานวนท่ีมากเปนสําคัญ
นั่นเอง 

ผูชวยศาสตราจารย สน สีมาตรัง  ไดทําการรวบรวมจํานวนพระพุทธรูปปางตางๆ  
โดยศึกษาจากเอกสารที่เปนส่ิงพิมพ ตํารา บทความวิชาการตางๆ จํานวน ๖ ฉบับ ทําการเทียบเคียง
และเรียบเรียง พบวา มีจํานวนพระพุทธรูปท้ังส้ิน ๗๑ ปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

๑. ตําราพระพุทธรูปฉบับหลวง พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส  จํานวน  ๔๐ ปาง 

๒. หนังสือพระพุทธรูปปางตางๆ เรียบเรียงโดยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ (ปวน อินทุ
วาส)และนายเกษม บุญศรี  สนองพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๙ ได
นําพระพุทธรูปจํานวน ๔๐ ปาง ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  มาใช
ท้ังหมดและรวบรวมเพิ่มอีก ๑๕ ปาง   

๓. หนังสือพระพุทธรูปปางตางๆ เรียบเรียงโดย สมพร อยูโพธ์ิ  ภัณฑารักษเอก 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  จัดพิมพใน ป พ.ศ. ๒๕๑๔ ไดรวบรวมปางเพ่ิมจากของหลวง
บริบาลบุรีภัณฑ อีก ๒ ปาง คือ ปางหามญาติ และปางทรงจีวร แตมี ๑ ปางท่ีรวบรวมซํ้ากัน และ ๑ 
องคท่ีเปนพระพุทธรูปชัยวัฒน  

๔. ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ เรียบเรียงโดยพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารีมหา
เถระ) วัดราชโอรสาราม เม่ือป พ.ศ.๒๕๒๒ โดยรวบรวมจํานวนปางจาก ขอ ๑  ๒ และ ๓ โดยเพ่ิม
อีก ๑๑ ปาง รวมเปน ๖๖ ปาง 



 

 
 

๓๔

๕. หนังสือพระพุทธรูปท่ีระเบียงรอบองคพระปฐมเจดีย  เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย
ไขศรี ศรีอรุณ  จัดพิมพเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๙ ซ่ึงหนังสือไดนําเสนอถึงพระพุทธรูปจํานวนท้ังส้ิน ๘๐ 
องค เปนพระพุทธรูปท่ีเกี่ยวกับพุทธประวัติจํานวน ๖๖ ปาง นอกนั้นเปนตามตําราอ่ืนๆท่ีไม
เกี่ยวกับพุทธประวัติ 

๖. บทความวิชาการ เ ร่ืองพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี พระนิพนธของ 
ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล พิมพเผยแพรเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๓ ทรงแสดงความเปนวา
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี คือ พระปางเสด็จลงจากดาวดึงส  

จากหลักฐานเอกสารท้ัง ๖ ฉบับดังกลาว  ผูชวยศาสตราจารย สน สีมาตรัง  สามารถ
เรียบเรียงได ๖๙ ปาง และคนพบเพิ่มอีก ๒ ปาง คือ ปางเสด็จข้ึนสูดาวดึงส และปางโปรดมหิสร
เทพบุตร ทําใหจํานวนพระพุทธรูปปางตางๆ ในประเทศไทย ท่ีผูชวยศาสตราจารย สน สีมาตรัง  
รวบรวมไดมีจํานวนท้ังส้ิน ๗๑ ปาง 46

๕๕ 
 
คติการสรางพระพุทธรูป ๘ ปาง 

ในดานประวัติศาสตรศิลปะ พบวา พระพุทธรูป ๘ ปาง หรือ อัษฏมหาปาฏิหาริย  เปน
พระพุทธรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงนิยมทํากันมากในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะสมัยราชวงศปาละ ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔ – ๑๕  ประกอบดวยรูปเคารพอันเปนสัญลักษณแสดงเหตุการณมหาปาฏิหาริย ๘ 
อยาง (ภาพท่ี ๙)  ท่ีปรากฏในพุทธประวัติ  คือ 

๑. ภาพตอนประสูติ นิยมทํารูปพระนางสิริมหามายายืน พระหัตถขางหนึ่งเหน่ียวกิ่ง
ไม  คือตนสาละ  สิทธัตถะกุมารประทับตรงพระโสณีขวา  บางทีมีภาพบุคคลรายลอม ขางขวาคือ
พระอินทร  ขางซายคือพระนางมหาประชาบดี 

๒. ตอนตรัสรู  ทําเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญตรงกลาง 
๓. ตอนแสดงปฐมเทศนา  ทําเปนพระพุทธรูปน่ังปางวิตรรกะ  ท่ีฐานมีรูปกวางหมอบ 
๔. ตอนปรินิพพาน ทําเปนพระพุทธไสยาสน อาจมีรูปบุคคลกําลังนั่งไหวหรือมีรูป

สถูปประกอบ 
๕.ตอนแสดงยมกปาฏิหาริยท่ีเมืองสาวัตถี  นิยมทําเปนพระพุทธรูปนั่งหอยพระบาท  

แสดงปางวิตรรกะ  มีภาพตนมะมวงปรากฏอยูดวย 
๖.ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส ณ เมืองสังกัสสยะ  ทําเปนพระพุทธรูปยื่นพระหัตถท้ัง

สองยกข้ึนแสดงปางวิตรรกะ เบ้ืองซายเปนรูปพระพรหม เบ้ืองขวาเปนรูปพระอินทร 
                                                            

๕๕
 สน สีมาตรัง. ความหมายและพุทธประวัติในพระพุทธรูปท่ีพบในประเทศไทย, 

๘๘ - ๙๐. 



 

 
 

๓๕

๗.ตอนโปรดชางนาฬาคีรี หมายถึงเหตุการณขณะที่พระพุทธเจากําลังเสด็จพระราช
ดําเนินอยูในเมืองราชคฤห พระเทวทัตไดปลอยชางนาฬาคีรีซ่ึงกําลังตกมันหมายจะทําราย
พระพุทธเจา แตชางกลับสงบเช่ืองเม่ือเผชิญกับพระองค  จึงนิยมทําเปนพระพุทธรูปยืนแสดงปาง
ประทานอภัย มีรูปชางหมอบอยูดานขาง 

๘.ตอนพญาวานรถวายรวงผึ้ง  หมายถึง เหตุการณระหวางทางท่ีพระพุทธเจาเสด็จ
ผานเมืองเวสาลี  เมืองหลวงของกษัตริยลิจฉวี  พญาวานรไดนํารวงผ้ึงมาถวายพระพุทธองค  นิยม
ทําเปนพระพุทธรูปน่ังอุมบาตร มีรูปลิงหมอบอยูดานขาง 
 

 
 

ภาพท่ี ๙ พระพุทธรูป ๘ ปาง ศิลปะปาละ 
ท่ีมา : ภาพพระพุทธรูป 8 ปาง ศิลปะปาละ เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก 
http://2.bp.blogspot.com/_zJpnTu57Koc/TReEyEZk4OI/AAAAAAAAZk8/9g7iG8rvpxs/s1600/
LI-archi-AIC-901b.jpg 
 
 
 
 



 

 
 

๓๖

พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 
การสรางความคุนชินใหกับเด็กปฐมวัย  ไดเร่ิมรับรูถึงประวัติศาสตรศิลปะโดยวางพื้น

ฐานความรูเกี่ยวกับพระพุทธรูป ดวยเน้ือหาท่ีเขาใจงาย  ชวนใหสนใจและติดตาม  รวมถึงการนํา
กระบวนการเลาเร่ืองแบบนิทาน  และเทคนิคการสรางกระบวนการเรียนรูดวยแนวคิดการจัดการ
เรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง (Brain-based learning)   นั้น  เนนนําหลักการเรียนรูท่ีให
เด็กสัมผัสประสบการณตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  ส่ิงท่ีเด็กๆ
สามารถจับตองได  และนํากลับไปคิดทบทวน จนสามารสรางมโนภาพในสมองไดอยางชัดเจนใน
ท่ีสุด   

การสอนประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเก ี่ยวกับคติการ
สรางพระพุทธรูป ๘ ปาง ในทางประวัติศาสตรศิลปะ  โดยคล่ีคลายส่ิงท่ีเปนนามธรรม  ให
ผสมผสานกับวิถีชีวิตท่ีเด็กปฐมวัยตองดําเนินอยูตลอดเวลา ดวยการสรางความจดจําท่ีสอดคลอง
กับอิริยาบถตางๆ ประจําวัน  ไดแก  การนั่ง  นอน ยืน เดิน รวมถึงการยกมือในทวงทาตางๆ  ซ่ึงจะ
ทําใหเด็กอนุบาลสามารถคิดทบทวนใหเขากับรางกายของตนเอง กิจกรรมตางๆใน  และคอยๆ
ซาบซ้ึงกับสุนทรียภาพทางศิลปะและปรัชญาทางศาสนาในระดับตอไป 

การเลือกสรรพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง เพื่อใหเด็กปฐมวัย  ไดเรียนรูท้ังในเชิง
ปรัชญาความคิดหลักธรรมคําส่ังสอน  หลอหลอมคุณธรรมและจริยธรรม  และการสราง
สุนทรียภาพในจิตใจ ใหเกิดความประทับใจจากความงามทางศิลปะ การคัดสรรพระพุทธรูป
จํานวน ๘ ปาง จึงตองคํานึงถึงปจจัยนําสูการเรียนรูตางๆ ดังตอไปนี้   

๑. พระพุทธรูปท่ีเด็กสามารถเขาใจไดงาย จดจําไดงาย 
๒.พระพุทธรูปท่ีเด็กสามารถเห็นความสวยงาม และเกิดแรงบันดาลใจได 
๓. พระพุทธรูปท่ีมีเร่ืองราวใกลตัวเดก็  กระตุนความสนใจ ทาทายใหคิด 
๔. พระพุทธรูปท่ีเด็กสามารถนําเร่ืองราวไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
๕. พระพุทธรูปท่ีเด็กสามารถนําความรูท่ีได ไปตอยอดในการศึกษาท่ีสูงข้ึนตอไป 
 
สําหรับพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีผูวิจัยทําการคัดสรรนั้น ไดใชกระบวนการ

กล่ันกรอง ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ศึกษาคนควา เกี่ยวกับเนื้อหา  รูปภาพ  ท่ีมา และพุทธประวัติท่ีเกี่ยวของ  ของ

พระพุทธรูปแตละปาง   เพื่อหาความสอดคลองกับปจจัยท้ัง ๕ ประการ ขางตน 



 

 
 

๓๗

๒.  ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ ดานพุทธศาสตร และดานการศึกษา
ปฐมวัย  เพื่อวิเคราะหความถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม ของขอมูลท้ังหมด  และนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญของพระพุทธรูปแตละปาง  เพื่อวิเคราะหหาขอดีและขอดอยท่ีมีตางๆกัน 

๓.  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ในกลุมครูผูสอนปฐมวัย  เพื่อให
ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพระพุทธรูปในเด็กปฐมวัยท่ีมีอยูในปจจุบันเบ้ืองตนพอ
สังเขป  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการคัดสรรพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีตรงกับความตองการ
ของเด็กปฐมวัย ตลอดจนเกิดประโยชนกับการจัดทําแผนการเรียนการสอนของครูปฐมวัยใหมาก
ท่ีสุด 

จากกระบวนการกล่ันกรองท้ัง  ๓ ข้ันตอนดังกลาว  สามารถคัดสรรพระพุทธรูป
จํานวน ๘ ปางได  ตามผลการวิเคราะหดังตารางตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๘

ตารางท่ี ๑  สรุปประเมินปจจยันําสูการเรียนรูและผลการกล่ันกรอง 
 
 
ท่ี พระพุทธรูป ปจจัยนําสูการเรียนรู ผลวิเคราะหกล่ันกรอง 
๑. ปางมารวิชัย ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ

ธรรมชาติการเรียนรู  
๒.พบไดบอยท่ีสุด มีความสวยงาม
หลากหลาย 
๓.ผูสอนรูจักเกือบทุกคน 
สอดแทรกกิจกรรมได 

๒. ปางสมาธิ ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรู  
๒.พบไดบอยท่ีสุด มีความสวยงาม
หลากหลาย 
๓.ผูสอนทุกคนรูจัก สามารถ
ถายทอดงาย 

๓. ปางรําพึง ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรู 
๒.พบเหน็นอย มีพุทธลักษณะเดน
เปนเอกลักษณ 
๓.ผูสอนเช่ือมโยงไปสูเร่ืองอ่ืนๆได 
เชน ธรรมชาติ 

๔. ปางปฐมเทศนา ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรู 
๒.พบไดบอย มีความสวยงาม
หลากหลาย 
๓.ผูสอนเช่ือมรอยกับวนัสําคัญทาง
ศาสนาได 

 
 



 

 
 

๓๙

ตารางท่ี ๑. สรุปประเมินปจจยันําสูการเรียนรูและผลการกล่ันกรอง (ตอ) 
 
 
ท่ี พระพุทธรูป ปจจัยนําสูการเรียนรู ผลวิเคราะหการกล่ันกรอง 
๕. ปางหามสมุทร ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ

ธรรมชาติการเรียนรู 
๒.พบเหน็นอย มีพุทธลักษณะ
เดนเปนเอกลักษณ 
๓.ผูสอนเช่ือมโยงกับเหตุการณ
ปจจุบันได 

๖ ปางเสด็จลงจาก
ดาวดึงส 

ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรู 
๒.พบเหน็นอย มีพุทธลักษณะ
เดนเปนเอกลักษณ 
๓.ผูสอนเช่ือมเร่ืองราวความ
กตัญูไดด ี

๗. ปางปาลิไลยก ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรู 
๒.พบเหน็นอย มีพุทธลักษณะ
เดนเปนเอกลักษณ 
๓.ผูสอนเช่ือมการสอนสู
ธรรมชาติส่ิงแวดลอมได 

๘. ปางปรินิพพาน ครบ ๕ ปจจัย ๑.เหมาะสมและสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรู 
๒.พบไดบอย มีพุทธลักษณะเดน
เปนเอกลักษณ 
๓.ผูสอนเช่ือมรอยกับวนัสําคัญ
ทางศาสนาได 

 



 

 
 

๔๐

พระพุทธรูปแตละปางท่ีจะนาํมาสรางการเรียนรูประวตัิศิลปะใหกับเดก็ปฐมวัยนั้น  คนควาจาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เพื่อนําไปออกแบบ-สรางส่ือ มีรายละเอียด ดังนี ้
 

๑.พระปางมารวิชัย ๕๖ 
เปนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายหรือมือซาย วางหงายอยูบนพระเพลาหรือ

ตัก สวนพระหัตถขวาวางคว่ําลงท่ีพระชานุหรือหวัเขา นิ้วพระหัตถช้ีพระธรณีก็คือแผนดินนั่นเอง   
มีความหมายถึงตอนกอนท่ีพระพุทธเจาจะทรงตรัสรู พระยามารชื่อวัสวดี ข่ีชางคิรีเมขล ยกพลหมู
มารมากล่ันแกลงพระองค  พระองคมิไดทรงหวั่นไหว  ทรงอางพระธรณีเปนพยาน ในการบําเพ็ญ
บารมีของพระองคทุกชาติมา  พระธรณีไดปรากฎราง เปนผูหญิง แลวบีบมวยผม มีน้ําหล่ังไหล
ออกมาทวมพระยามารวัสวดี และเหลามารพายแพไป (ภาพท่ี ๑๐ และ ๑๑) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี ๑๐ พระพุทธชินราช  ปางมารวิชัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จ.พิษณุโลก 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห.รายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พฒันาการ และ
ความเชื่อของคนไทย (บทท่ี ๙). (กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศิลปากร.๒๕๕๓), ๑๐. 

                                                            
๕๖

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพทุธรูป. (กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระ
ราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๕๓),  ๒๒ – ๓๖. 
 



 

 
 

๔๑

 

 
ภาพท่ี ๑๑  พุทธประวัติ ทรงประกาศชัยชนะเหนือหมูมาร 
ท่ีมา : ชมรมแผเมตตา. ภาพพุทธประวัติ พระพุทธเจา ศิลปะแบบอินเดีย เขาถึงเม่ือ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก http://phooza.exteen.com/20110905/entry-7 
 

 
๒.พระปางสมาธิ ๕๗ 
เปนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถหรือมือท้ังสองวางอยูบนพระเพลาหรือ

ตัก โดยมือขวาซอนบนมือซาย   มีความหมายถึงตอนท่ี  พระพุทธเจานั่งขัดสมาธิใตตนมหาโพธ์ิ ท่ี
ตําบลพุทธคยา ใกลแมน้ําเนรัญชรา ในประเทศเนปาล ปจจุบันนี้  เพื่อพิจารณาวิธีหลุดพนจาก
ความทุกข  โดยต้ังพระทัยวาจะไมเสด็จลุกข้ึน ตราบเทาท่ียังไมตรัสรูเปนพระพุทธเจา (ภาพท่ี ๑๒ 
และ ๑๓) 
 

 

                                                            
๕๗

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพทุธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 
 



 

 
 

๔๒

 

ภาพท่ี ๑๒ พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพฯ 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห.รายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พฒันาการ และ
ความเชื่อของคนไทย (บทท่ี ๑๓). (กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๑๒. 
 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ พุทธประวัติ ตอน ตรัสรูใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ 

 

  

 

 

ภาพท่ี ๑๓ พุทธประวัติ ตอน ทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
ท่ีมา :  ชมรมแผเมตตา. ภาพพุทธประวัติ พระพุทธเจา ศิลปะแบบอินเดีย เขาถึงเม่ือ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก http://phooza.exteen.com/20110905/entry-7 

 



 

 
 

๔๓

๓.พระปางรําพึง 49

๕๘ 
เปนพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถหรือมือท้ังสองประสานกันท่ีพระอุระหรืออก 

โดยมือขวาทับมือซาย  เปนกิริยารําพึงคือการคิดถึงอยูในใจ  มีความหมายถึงตอนท่ี  พระพุทธองค
ทรงคํานึงวา คนเราน้ันยอมมีปญญาแตกตางกัน และมีความสามารถในการรับฟงและรับรูคําส่ัง
สอนไดไมเทากัน เปรียบเสมือนบัวท่ีเกิดในน้ํา บางพวกยังจมอยูใตน้ํา บางพวก 
ข้ึนปร่ิมน้ํา และบางพวกเติบโตพนน้ําแลว (ภาพท่ี ๑๔ และ ๑๕) 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี ๑๔ พระพุทธรูปปางรําพึง  หอราชกรมานุสร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีมา : พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, พระปางรําพึง. เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เขาถึงไดจาก http://www.naryak.com/forum/พระพุทธปฏิมา/ในพระบรมมหาราชวัง-f2-t664.html 

 

                                                            
๕๘

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพทุธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 



 

 
 

๔๔

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๕ พุทธประวัติ ตอน ปางรําพึง 
ท่ีมา : วัดปรกฟากิตติมงคล จังหวดัชลบุรี. พุทธประวัติ ตอน พระพุทธองคทรงพิจารณาหมูเวไนย
สัตว ท่ีสามารถรูตามธรรมท่ีทรงแสดงได เปรียบประดจุบัว ๔ เหลา. เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก http://www.watprokfa.com/index.php/component/content/article/1-latest-
news/54-2012-04-06-13-28-28 
 

๔.พระปางปฐมเทศนา  ๕๙ 
เปนพระพุทธรูปน่ังหอยพระบาท หรือขัดสมาธิ พระหัตถขวาหรือมือขวา ยกข้ึนเสมอ

พระอุระหรืออก  จีบนิ้วพระหัตถใหพระอังคุฐหรือนิ้วโปงและพระดัชนีหรือนิ้วช้ี เปนวงกลม อัน
หมายถึงพระธรรมจักร พระหัตถซายหรือมือซาย วางอยูบนพระเพลา  มีความหมายถึงตอนท่ี 
พระพุทธเจาทางแสดงพระธรรมแกปญจวัคคีย ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี  ในวัน
เพ็ญเดือน ๘ นับเปนการแสดงธรรมเปนคร้ังแรก ซ่ึงพระธรรมที่ทรงแสดงนั้น  เรียกวา ธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร (ภาพท่ี ๑๖ และ ๑๗) 
 

                                                            
๕๙

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพุทธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 



 

 
 

๔๕

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๖ พระพุทธทักษิณม่ิงมงคล  วัดเขากงมงคล  จังหวัดนราธิวาส 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห.รายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พฒันาการ และ
ความเชื่อของคนไทย (บทท่ี ๑๔). (กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๒๐. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๗ พุทธประวัติ ตอน ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย 
ท่ีมา :  คํานวณ ชานันโท. ภาพพุทธประวัติ ตอน ทรงแสดงปฐมเทศนา. เขาถึงเม่ือ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕. เขาถึงไดจาก http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=2890.0 
 



 

 
 

๔๖

๕.พระปางหามสมุทร ๖๐ 
เปนพระพุทธรูปประทับยืน ยกพระหัตถหรือมือท้ังสองแบตั้งข้ึนเสมอพระอุระหรือ

อก มีความหมายถึงตอนท่ี  พระพุทธเจาเสด็จมาพรอมดวยหมูศิษย ไปยังท่ีอยูของชฎิลหรือฤาษี 3 
พี่นอง ท่ีริมฝงแมน้ําเนรัญชรา และทรงแสดงปาฎิหาริยหลายอยางเพื่อทําลายทิฐิมานะของชฎิล
เหลานั้น  เชน พระพุทธองคสามารถเดินจงกรมอยูไดในกลางฝนโดยไมเปยก  ชฎิลท้ังหลายเห็น
ดังนั้น จึงยอมออนนอมขอบรรพชา และในท่ีสุดไดบรรลุเปนพระอรหันตท้ังหมด (ภาพท่ี ๑๘ และ 
๑๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๘ พระพุทธรูปปางหามสมุทร   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  กรุงเทพฯ 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห.รายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พฒันาการ และ
ความเชื่อของคนไทย (บทท่ี ๑๓). (กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๒๖. 
 

                                                            
๖๐

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพุทธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 



 

 
 

๔๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑๙ พุทธประวัติ ตอนโปรดชฎิลสามพ่ีนอง  
ที่มา :  คํานวณ ชานันโท. ภาพพุทธประวัติ ตอน ทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลสามพี่นอง. เขาถึงเม่ือ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕. เขาถึงไดจาก http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=2890.0 
 

๖.พระปางเสด็จลงจากดาวดึงส ๖๑ 
เปนพระพุทธรูปประทับยืน ยกพระหัตถหรือมือท้ังสองตั้งข้ึนเสมอพระอุระหรืออก 

จีบนิ้วพระหัตถท้ังสองในทาแสดงธรรม  คือปลายน้ิวช้ีแตะกับปลายนิ้วโปงเปนวงกลม  มีความ
หมายถึงตอนท่ี  พระพุทธเจาเสด็จข้ึนไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรคช้ันดาวดึงสเปน
เวลา ๓ เดือน  คร้ันออกพรรษา จึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย  (ภาพท่ี ๒๐ และ ๒๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๖๑

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพุทธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 

 



 

 
 

๔๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๐ พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส (ปางทรงแสดงธรรม)  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร  กรุงเทพฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๙ พุทธประวัติ ตอน เสด็จลงจากดาวดึงส 
ท่ีมา : วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร. ประวัติประเพณีตักบาตรเทโว. เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 

๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก http://www.phraborommathat.com/tradition3.php 

 

 



 

 
 

๔๙

๗.พระปางปาลิไลยก  ๖๒ 
เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง  พระหัตถซายหรือมือซายวางคว่ําบนพระชานุหรือหัวเขา

เบ้ืองซาย พระหัตถขวาหรือมือขวา วางแบบนพระชานุเบ้ืองขวา เปนกิริยาทรงรับ มีชางหมอบ
ถวายกระบอกน้ํา และลิงนั่งถวายรวงผ้ึง  อยูดวย   มีความหมายถึงตอนท่ี พระพุทธองคเสด็จ
ประทับอยูท่ีเมืองโกสัมพี เพราะหมูสงฆเวลานั้น มีความขัดแยงไมสามัคคีกัน พระพุทธองคจึง
เสด็จฃไปยังปาช่ือ ปาลิไลยกะ มีพญาชางช่ือ ปาลิไลยกหัตถี คอยรับใช วันหนึ่งพญาลิงผานมา 
เห็นพญาชางถวายกระบอกน้ําแดพระพุทธองค  จึงเกิดกุศลจิตนํารวงผ้ึงมาถวาย (ภาพท่ี ๒๒และ 
๒๓) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒๒ พระสมณโคดมปางปาเลไลยก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ท่ีมา : ลักษณะไทย. พระพุทธปฏิมา ประทับหอยประบาท ปางปาเลไลยก สมัยรัตนโกสินทร.
เขาถึงเม่ือ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก http://www.laksanathai.com/book1/p371.aspx 

 

 

                                                            
๖๒

 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู ตอน พระพุทธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 

 



 

 
 

๕๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๓ พุทธประวัติ ตอน ทรงรับรวงผ้ึงจากพญาวานร 
ท่ีมา :  คํานวณ ชานันโท. ภาพพุทธประวัติ ตอน ชางกับลิงเปนพุทธอุปฐฐาก. เขาถึงเม่ือ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๕. เขาถึงไดจาก http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=2890.0 
 
 

๘.พระปางปรินิพพาน ๖๓ 
เปนพระพุทธรูปในทาบรรทมหรือทานอน  โดยนอนตะแคงขางขวา หลับพระเนตร 

พระเศียรหรือศีรษะหนุนพระเขนยหรือหมอน ฝาพระหัตถขวาหรือมือขวารองรับพระเศียร พระกร
ซายหรือแขนซาย ทาบไวบนพระปรัศวหรือสีขางดานซาย พระบาทซายหรือเทาซายซอนทับบน
พระบาทขวา เหยียดปลายเทาเสมอกันท้ังสองขาง มีความหมายถึงตอนท่ี  พระพุทธองคประทาน
ปจฉิมโอวาทแกพระอานนท และพระภิกษุท้ังหลาย ใหดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท  แลว
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 เวลาใกลรุง ระหวางตนรังคู ณ เมือง กุสินารา (ภาพ
ท่ี ๒๔ และ ๒๕) 
 

 
                                                            

๖๓
 ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพทูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับ

เสริมการเรียนรู ตอน พระพุทธรูป,  ๒๒ – ๓๖. 
 

 



 

 
 

๕๑

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๔ พระพุทธรูปปางไสยาสน(หรือปางปรินิพพาน)   วดัสุทัศนเทพวราราม   กรุงเทพฯ 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห.รายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พฒันาการ และ
ความเชื่อของคนไทย (บทท่ี ๑๓). (กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๕๘. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๕ พทุธประวัติ ตอน เสด็จดับขันธปรินิพพานใตตนรังคู 
ท่ีมา :  เก็บตะวัน.ภาพพุทธประวัติ โดย อ.คํานวน ชานันโท  เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เขาถึงไดจากhttp://www.keptawan.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2307 

 

 



 
 

๕๒

บทท่ี ๓ 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาคนควาอิสระในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพและความพึง

พอใจ ในการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพ้ืนฐาน
การทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจาํนวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก  โดยผูศึกษาได
ดําเนินการศึกษาคนควาตามหัวขอดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
การสรางเคร่ืองมือในการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
การเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะในเด็กปฐมวัย   ยังไมเคยมีปรากฏมากอนในการ

จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค เกี่ยวกับการมีสุขภาพจิตท่ีดแีละมีความสุข  การมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจติใจท่ีดีงาม  
การชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การรักธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและความเปน
ไทย  

มาตรฐานเหลานี้ เปนโอกาสท่ีดีสําหรับเด็กๆ จะไดรับการสงเสริมใหเรียนรูรากเหงา
ของบรรพบุรุษ ผานประวตัศิาสตรท่ีเปนความงดงามอยางมีสุนทรียภาพ  การวางรากฐานในการ
เรียนรูและซึมซับประวัติศาสตรศิลปะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทท่ีเกี่ยวของกับศิลปกรรมท่ีมา
จากความเคารพศรัทธาตามแนวทางของศาสนา  จะเปนจดุเร่ิมตนท่ีดีสําหรับการปลูกฝงการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรมตอไปในอนาคต 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี  ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี ๒ อายุ ๕ – 
๖ ป  ในโรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน
ท้ังส้ิน ๓๐ คน   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบ
งาย คือนักเรียนช้ันอนุบาล ๒ อายุ ๕ – ๖ ป จํานวน ๓๐ คน ท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเทพวิทยา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ขณะผูศึกษากําลังดาํเนินการเก็บขอมูล   

   ส
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 ๕๓ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแก 
๑.  สื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย  ตามพื้นฐาน

การทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ที่เด็กไทยควรรูจัก  ประกอบดวย 
สวนที่ ๑  พระพุทธรูป ๘ ปาง 

  สวนที่ ๒ เกมคนหาพระพุทธรูป  
  สวนที่ ๓  เกี่ยวกับสื่อ  
  สวนที่ ๔ ผูผลิต 

๒.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง  เพื่อทํากิจกรรม
ทดสอบกอน ระหวาง และหลังเรียน 

๓.  แบบทดสอบกอนเรียน  เพื่อประเมินพื้นฐานความรู และประสบการณของกลุม
ตัวอยาง 

๔.  แบบเก็บขอมูลเกมคนหาพระพุทธรูป และแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อประเมิน
ผลลัพธความรูและประสบการณการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 

๕.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมเชิงคุณภาพของผูเรียน เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมการใชสื่อ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
การสรางเคร่ืองมือในการศึกษา 
 

ข้ันตอนการสรางสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู 
ผูศึกษาไดแบงขั้นตอนการสรางสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู ประวัติศาสตรศิลปะ

สําหรับเด็กปฐมวัย  ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง  เร่ือง พระพุทธรูป จํานวน ๘ ปาง ที่เด็กไทย
ควรรูจัก  ไว ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 
 

ข้ันตอนท่ี ๑ : ข้ันเตรียมการ 
๑.กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและสถานการณของสื่อในภาพรวม   จากน้ันจึง

ดําเนินการคนควา รวบรวมขอมูล เพื่อจัดเตรียมเปนสวนประกอบสําหรับการสรางสื่อ โดยมี
จุดประสงคหลักคือ  การเรียนรูเกี่ยวกับพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง 

๒. ดําเนินการวางโครงสรางองคประกอบของสื่อเพื่อตอบสนองตามจุดประสงคที่วาง
ไว  และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีทั้งสิ้น ๔ สวน โดยตองครอบคลุมการ

   ส
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 ๕๔ 

เรียนรูเร่ืองพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ของกลุมเปาหมาย และตรงตามธรรมชาติการเรียนรูของ
สมองเด็กปฐมวัย  เปนหลัก 

๓. เขียนเคาโครงเร่ืองแตละสวน  และกําหนดเปนแผนผังการทํางานแตละขั้นตอนของ
สื่อ  สําหรับทําการสรางเปนภาพ  บทบรรยาย  เสียงพากย  เสียงประกอบอ่ืนๆ  ใหมีความครบถวน
สมบูรณ 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ : ข้ันตอนการออกแบบและสรางสื่อ 

๑.ใชโปรแกรมสําหรับการออกแบบกราฟกในการวาดและออกแบบตัวการตูนในเร่ือง
ทั้งหมด 

๒. คนหาภาพประกอบอ่ืนๆ  เชน  ภาพลายเสนพระพุทธรูป ภาพถายพระพุทธรูป  
ภาพวาดพุทธประวัติ  ฯลฯ  เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูในสวนที่ ๑ และ สวนที่ ๒ ทําการตกแตงดวย
โปรแกรมสําหรับออกแบบกราฟก  เพื่อใหเกิดความคมชัด สวยงาม เหมาะสมกับการนําเสนอในสื่อ
สําหรับเด็กปฐมวัย 

๓. นําขอมูลทั้งภาพและเสียง มาจัดทําเปนสื่อคอมพิวเตอรฉบับราง  นําผลงานให
ผูเชี่ยวชาญ ๓ ดาน ไดแก  ดานประวัติศาสตรศิลปะ  ดานเทคโนโลยีการศึกษา  และดานการเรียนรู
ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง  ทําการตรวจสอบความเหมาะสมดานเน้ือหาและการผลิตของสื่อ 

๔. นําขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุง  โดยถือความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รอยละ ๘๐ 
ขึ้นไปเปนเกณฑ   
 

ข้ันตอนท่ี ๓ : ข้ันประเมินผลและแกไข 

๑. นําสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตาม
พื้นฐานการทํางานของสมอง  เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ที่เด็กไทยควรรูจัก ไปทดลองใชกับ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๒ อายุ ๕ – ๖ ป โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๐ คน ที่ยังไมเคย
ไดรับการเรียนรูดานพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปางมากอน 

๒. ดําเนินการปรับปรุงแกไขสื่อตามผลการประเมินการทดลองใช เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

เมื่อดําเนินการครบทุกขั้นตอนแลว  ผูศึกษาจึงนําสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
ประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง  เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน 
๘ ปาง ที่เด็กไทยควรรูจัก ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
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 ๕๕ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
๑. สังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง  ขณะทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเตรียม

ความพรอม  และดําเนินการประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) เปนเวลา ๑๕ นาที 
๒. กลุมตัวอยาง ทั้ง ๓๐ คน เร่ิมใชสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ

สําหรับเด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ที่เด็กไทยควร
รูจัก พรอมๆกัน  โดยผูศึกษาคอยสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง และบันทึกในแบบสังเกต
พฤติกรรม เปนเวลา ๓๐ นาที 

๓. หลังจบการเรียนรูผานสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับ
เด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ที่เด็กไทยควรรูจัก 
ใหกลุมเปาหมายทําการทดสอบตามแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ที่กําหนดไวตามแผนจัดกิจกรรม เปนเวลา ๑๕ นาที 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษานําขอมูลที่รวบรวมได ทําการวิเคราะหผล ดังน้ี 
๑. ขอมูลแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) คือการประเมินผลความรูพื้นฐานของกลุม

ตัวอยางทั้ง ๓๐ คนกอนเรียน  นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่ และคารอยละ เสนอผลการวิเคราะหใน
รูปแบบของตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 

๒.ขอมูลแบบประเมินผลการเลนเกมคนหาพระพุทธรูป  คือขอมูลเชิงปริมาณเพื่อวัดผล
ประสิทธิภาพการใชสื่อของกลุมตัวอยางทั้ง ๓๐ คน ขณะทําการเรียนรู    นํามาวิเคราะหแจกแจง
ความถี่ และคารอยละ เสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 

๓. ขอมูลแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) คือขอมูลวัดผลการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ทั้ง ๓๐ คน ตามจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว  นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่ และคารอยละ เสนอ
ผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 

๔. ขอมูลแบบสังเกตพฤติกรรม คือขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชสื่อ
และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอสื่อ  นํามาวิเคราะห และ เสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ
ของการบรรยาย 
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๕๖

บทท่ี ๔ 
บทวิเคราะห 

 
การศึกษาคนควาอิสระในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดมุงศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

การใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางาน
ของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก  จึงทําการวิเคราะหผลการศึกษา
คนควา  ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 

การออกแบบ - สรางส่ือและผลการศึกษา 
ขอวิจารณ 

 
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 
ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางานของ
สมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 

ไดนําหลักการและแนวคิดการสรางประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กแตละคน  โดย
คํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของสมอง  ไดแก 0

๖๔ 
๑.  ภาวะทางอารมณ (State)  เพื่อใหเด็กมองโลกในแงดี  มีทัศนคติในเชิงบวก  เด็กจะ

เรียนรูไดงายข้ึน 
๒. การใหความหมาย (Meaning)  เนื่องจากสมองจะเลือกจดจําส่ิงท่ีมีคุณคาและ

ความหมายกับตนเอง  การเรียนรูจากส่ิงท่ีมีความหมาย และเรียนรูจากส่ิงใกลตัว  เด็กสามารถ
เปรียบเทียบกบัประสบการณเดิมท่ีผานมา จะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ และจดจําไดงายข้ึน  
สามารถนําการเรียนรูใหมๆไปเช่ือมตอกับความรูเดิมท่ีมีอยู สรางเปนความรูใหมๆไดอยางตอเน่ือง 

๓. การจดจอ (Attention) สมองคนเราสามารถรับขอมูลไดคร้ังละไมเกนิ ๑๐ อยาง  
และมนษุยมีความจําปกติท่ีสามารถจําไดอยูราว ๕ – ๙ อยาง โดยจําไดดีประมาณ ๘ นาที 

๔. การจําได (Retention) สมองมีระดับความจําจากกระบวนการเรียนรูวิธีตางๆ 
ภายหลังจาก ๒๔ ช่ัวโมงท่ีเราไดเรียนรูไป ดังนี้ คือ   
 

                                                            
๖๔

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
สมองของเด็กปฐมวัย, ๑๓ -  ๑๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๕๗

การฟงคําบรรยายอยางเดียวโดยไมมีการซักถาม จําไดรอยละ ๕  
การอานเร่ืองราวท่ีใหแงคิด ความเห็น จําไดรอยละ ๑๐   
การฟงดวยหูและเห็นดวยภาพ จําไดรอยละ ๒๐   
การแสดง จําไดรอยละ ๓๐  
การอภิปรายถกเถียง จําไดรอยละ ๕๐   
การลงมือปฏิบัติ  จําไดรอยละ ๗๕  
และ การนําส่ิงท่ีปฏิบัติมาสอน จําไดรอยละ ๙๐ 
การนําองคความรูขางตน มาประกอบกับองคความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะ ท่ี

เกี่ยวของกับพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง  จัดทําเปนแนวทางในการออกแบบและจัดสรางส่ือ 
สามารถสรุปรายละเอียดองคประกอบของส่ือ รวมท้ังส้ิน ๔ สวนไดดังนี้  คือ 
  

๑. พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง 
๑.๑ วิดีโอคําคลองจอง เร่ือง พระพุทธรูป จํานวน ๘ ปาง 
เนื้อหา :  บอกลักษณะเดนของพระพุทธรูปแตละ ๘ ปาง โดยการเนนย้ําซํ้าเพื่อ

วางพื้นฐานความรูดานประวัติศาสตรศิลปะไทย ดวยวิธีการ ซึมซับสู วงจรการเรียนรูของเด็กจน
แข็งแรงและแนนหนา สรางตัวละครเอกคือ สามเณรธุจา  และ พี่เหวา เปนตัวแทนการทําความดี 
และเพื่อนในจินตนาการ 

รูปแบบ :  ใชคําคลองจอง  ดวยภาษาท่ีเรียบงาย กระชับไมเยิ่นเยอ  ชัดเจนเปน
รูปธรรม  สามารถสัมผัสไดในชีวิตประจํา   

การนําเสนอ : เดินเร่ืองดวยบทละครใชตัวการตูน ภาพการตูนและลายเสน  ท่ี
ทําใหเด็กมีความรูสึกคุนเคย อบอุนใจ  ความยาวประมาณ ๓ นาที สามารถนําความสนใจใหกบัเดก็
ไดโดยไมเบ่ือ  

๑.๒ สไลดภาพและบรรยายรายละเอียดพระพุทธรูปแตละปาง พรอมพุทธ
ประวัติ 

เนื้อหา : บอกรายละเอียดพระพุทธรูปแตละปาง  เนนลักษณะเดน และเลา
เร่ืองราว พุทธประวัติ  เพื่อใหเด็กเห็นท่ีมาของพระพุทธรูปแตละปาง บทและภาษานํามาจาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเพื่อใหเด็กคุนเคยกับภาษาท่ีมีความซับซอนมากข้ึน  กระตุนความ
ประทับใจในเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสมัย พุทธกาลสร า งแรง บันดาลใจใหกับ เด็ ก
เช่ือมโยงการพัฒนาคุณธรรจริยธรรมเขากับชีวิตจริงได 

   ส
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๕๘

รูปแบบ :บทบรรยายใชภาษาท่ีซับซอนข้ึน  นําเสียงพากยแบบการตูนท่ีเด็กรูสึก
คุนเคย  เม่ือเด็กฟงพรอมกับดูภาพที่สวยงาม จะสรางความสุข สนุกสนานกับเนื้อเร่ืองและกระตุน
จินตนาการใหกับเด็ก 

การนําเสนอ:ภาพจริงของพระพุทธรูปแตละปาง  ทําใหเด็กเช่ือมตอสิ่งที่เปนนามธรรมสู
รูปธรรมไดงายขึ้น   ภาพวาดพุทธประวัติเปนการใชภาพ ๑ ภาพเลาเรื่อง สรางความคิดรวบยอด (Concept)   

๒. เกมคนหาพระพุทธรูป 
เนื้อหา : เรียนรูรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธรูปแตละปาง  สรางการจดจํา 

แยกแยะ  การวางแผนตัดสินใจ  ทาทายความคิด ใชสายตา และการคํานวณ เด็กเกิดการเรียนรูใน
การแกปญหาดวยตนเอง สามารถสรางวิธีการใหมๆในการแกปญหาและเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองได 

รูปแบบ :คนหาภาพท่ีแตกตางจากภาพอ่ืนๆ  กระตุนใหเด็กตองสํารวจอยาง
รอบคอบ  เกิดวงจรการจดจํา และแยกแยะเช่ือมประสบการณเดิม 

การนําเสนอ: เกมท่ีตองทําใหทันเวลา  ทาทายใหเด็กมีสมาธิ ใชธูปเปนเครื่องจับเวลา 
สอดคลองกลมกลืนกับวัฒนธรรมการบูชาพระ มีรางวัลคือดาวเด็กดีจอมขยัน เปนเคร่ืองเสริมแรงใหเด็กสนใจ
เลนซ้ํา   

๓. เก่ียวกับส่ือ 
เนื้อหา : ถอดองคความรูเร่ืองกระบวนการที่ส่ือมีผลตอการเรียนรูของสมองเด็ก

ปฐมวัย  เพื่อใหพอแม ผูปกครอง ครูผูสอน มีความรู ความเขาใจวัตถุประสงคและกลไก
การทํางานของส่ือ  ทําใหสามารถนําส่ือไปใชไดตรงตามวัตถุประสงค วิธีการท่ีถูกตอง  ประยุกต
และพัฒนาการใชส่ือใหหลากหลายไดมากข้ึน 

รูปแบบ :คําอธิบายกระบวนการท่ีส่ือทํางานกระตุนการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย  
ภาษาเรียบงาย กระชับไมเยิ่นเยอ 

การนําเสนอ: แผนภาพและแผนภูมิ ประกอบเพลง  
๔. ผูผลิต 

เนื้อหา : รายละเอียดเกี่ยวกับผูจัดสรางส่ือ  เปนการส่ือสารกับผูใชส่ือ ส ร า ง
ความรูสึกคุนเคยไววางใจ และเปนชองทางในการติดตอเพื่อสอบถามขอมูลความรูเพิ่มเติมใน
อนาคต 

รูปแบบ :ประวัติการศึกษา การทํางาน ผลงานโดยสังเขป 
การนําเสนอ: แผนภาพประกอบเพลง 
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๕๙

องคประกอบท้ัง ๔ สวนนี้  สวนท่ี ๑ และ ๒ เปนสวนท่ีใชในการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย  เด็กๆสามารถทดลองใชส่ือท้ัง ๒ สวนนี้ไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนท่ีผูใหญตองคอย
กํากับ เด็กสามารถสรางการเรียนรูตางๆได ความยากงายของเนื้อหาและเกมท่ีคละกันไปใน
อัตราสวน ๒ : ๓ : ๑  คือระดับการเรียนรูในเนื้อหาท่ีมีความ งาย ๒ สวน : ปานกลาง ๓ สวน : ยาก 
๑ สวน  จะทําใหเด็กมีกําลังใจท่ีจะสรางการเรียนรูไดจนจบ  การชนะหรือผานในแตละข้ันตอนได 
จะทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน   

กระบวนการของส่ือยังกระตุนใหเด็กพัฒนากลามเนื้อเล็กบริเวณมือ  กลามเน้ือใหญ
บริเวณแขนและไหล  พัฒนาสายตา  การฟง  การรับรูและจัดเก็บขอมูล  ยังพัฒนาสมองในสวน
ของการคิดและวางแผน  ท้ังการควบคุมรางกาย  การแกปญหาเฉพาะหนา  รวมไปถึงการแกปญหา
จากการเรียนรูขอมูลและการเลนเกมอีกดวย  อนึ่ง การใชส่ือจนจบกระบวนการนั้น เด็กจะใชเวลา
ในการใชส่ือท้ังส้ินประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที  เปนระยะเวลาที่เด็กจะไดหยุดพักและเปล่ียนอิริยาบถ  
สามารถทํากิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆท่ีหลากหลายตอไปได  

สวนท่ี ๓ และ ๔ เปนสวนสําหรับพอแม ผูปกครอง ครูผูสอน และผูสนใจท่ัวไป ใช

ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของส่ือ  ท่ีมีผลตอกระบวนการเรียนรูของสมองเด็ก

ปฐมวัย   ชวยใหสามารถพัฒนาการใชส่ือไดอยางเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  และหากพอแม ผูปกครอง 

ครูผูสอน และผูสนใจทั่วไป มีความตองการที่จะสรางส่ือดวยตนเอง  ก็สามารถนําองคความรูท่ีได

ไปจัดสรางส่ือท่ีเหมาะสมตามความรู ความสามารถ  ความสนใจ ความถนัด และงบประมาณของ

ตนเอง 

การออกแบบ – สรางส่ือและผลการศึกษา 

 การออกแบบ - สรางส่ือ 
 หลังจากการคนควาขอมูลและไดดําเนินการกล่ันกรองเพื่อคัดสรรพระพุทธรูปจํานวน ๘ 
ปาง ตาม ๓ ข้ันตอนแลว ผูศึกษาไดผลผลิตเปนส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวตัิศาสตรศิลปะ
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทย
ควรรูจัก  ในรูปแบบของบทเรียน เกม ขอมูลเกี่ยวกับส่ือ และผูผลิต บันทึกลงแผน ซีดี จํานวน ๑ 
ชุดโดยมีการหลักการ กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้ 
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๖๐

๑. จัดทําแผนผังกําหนดเคาโครงเนื้อเร่ือง  บุคลิกตัวละคร  บทบรรยาย  ภาพและเสียง

ประกอบ (ภาพที่ ๒๖ – ๓๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี    ๒๖  การออกแบบเคาโครงหนา Home page 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   ๒๗   การออกแบบเคาโครงหนาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับพระพุทธรูปจํานวน 8 ปาง 

เก่ียวกับสื่อ

HOME

Home-
พระพุทธรูป 8 ปาง
ท่ีเด็กไทยควรรูจัก

*ชื่อ-รายละเอียดโปรแกรม

พระพุทธรูป เกมคนหา

Game-
เสียงเกมคนหาจับผิดภาพ
*ชื่อตอน_เกมคนหาฯ

1

 

พ่ีเหวา
เณรธุจา

พระพุทธรูป
(หนา 2-1 ถึง 2-8 เปนรายละเอียด
แตละปางพรอมภาพพุทธประวัติ)

เกมคนหา
(หนา 3-1 ถึง 3-8
เปนเกมแตละปาง)

เกี่ยวกับสื่อ

HOME_
ปุมพระพุทธรูป

Game-
เสียงเกมคนหาจับผิดภาพ
*ช่ือตอน_เกมคนหาฯ

Article 1-
ภาพลายเสน-คําคลองจอง
*องคท่ี 1A-1-ปางมารวิชัย

Article 1-
เสียงคําคลองจอง

*เสียงสอดคลองกับภาพคะ

HOME

2



 

 
 

๖๑

 

 

เณรธุจา พ่ีเหวา

Article 2-1-
ปางมารวิชัย-พุทธประวัติ

Article2-1-
เสียงพ่ีเหวา-ปางมารวิชัย

(พุทธประวัต)ิ

HOME

2-1

 

ภาพท่ี ๒๘   การออกแบบเคาโครงหนา แสดงภาพพระพุทธรูปแตละปาง 

 

ภาพท่ี   ๒๙ การออกแบบเคาโครงหนา แสดงภาพพุทธประวัตแิตละปาง 

 

Article 2-1-
พุทธประวัติปางมารวิชัย

หนาตอๆไปจะเรียงกันไวแลว

Article2-1-
เสียงพ่ีเหวา-ปางมารวิชัย

(พุทธประวัต)ิ

เณรธุจา พี่เหวา

HOME

2-1

เณรธุจา พ่ีเหวา

Article 2-1-
ปางมารวิชัย-พุทธประวัติ

Article2-1-
เสียงพ่ีเหวา-ปางมารวิชัย

(พุทธประวัต)ิ

HOME

2-1
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ภาพท่ี  ๓๐  การออกแบบเคาโครงหนา เขาสูการเลนเกมพระพุทธรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๓๑ การออกแบบเคาโครงหนารูปแบบวิธีการเลนเกม 

 

 

หนาแรก GAME
ใหเด็กเลือกกดกระด่ิงเพ่ือเลนเกม

1-8

3

HOME

GAME
คําอธบิายเกม

เณรธุจาพ่ีเหวา

3-1

HOME

เกมท่ี 1G-
พระปางมารวิชัย

เณรธุจา

GAME
ตอบถกู-ตอบผิด-หมดเวลา

เกมท่ี 1G-
พระปางมารวิชัย

*ภาพลายเสน-ปางมารวิชัย
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4

HOME

หนาเก่ียวกับสื่อ 
ไมมีเสียงบรรยาย

ทําไวสําหรับผูปกครอง
ศึกษาและเขาใจการทํางาน

ของสื่อเร่ืองน้ี

ปุมสมอง และ ปุมวันจันทร
สําหรับผูปกครองกดเลือก 

เขาไปอานเนื้อหา

 

ภาพท่ี  ๓๒  การออกแบบเคาโครงหนา สมอง และกระบวนการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๓๓    การออกแบบเคาโครงหนา รายละเอียดเก่ียวกับส่ือ 

 

เนื้อหาทั้งหมดเก่ียวกับ
- สรุปกระบวนการทํางานของสมอง
- พระพุทธรูปจํานวน 8 ปางที่เด็กไทยควรรูจัก
- ส่ือคอมพิวเตอรกระตุนการเรียนรูอยางไร

4 -1

HOME
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๖๔

 

ภาพท่ี  ๓๔    การออกแบบเคาโครงหนาแสดงประวัติผูผลิตส่ือ 

๒. ออกแบบฉากหลัง-ตัวละคร ภาพประกอบ / เขียนบท-บันทึกเสียง  สวนเนื้อหา

และเกม (ภาพท่ี ๓๕ – ๓๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   ๓๕  การใชโปรแกรมตกแตงภาพออกแบบภาพพื้นหลังวดีิทัศน 

หนาประวัติและการทํางาน
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๖๕

 

ภาพท่ี   ๓๖  การใชโปรแกรมตกแตงภาพออกแบบภาพตัวละครหลัก 

 

 

ภาพท่ี   ๓๗  การใชโปรแกรมตกแตงภาพออกแบบภาพและตัวอักษรของส่ือท้ังหมด 

 



 

 
 

๖๖

๓. นําสวนประกอบท้ังหมดมาจัดทําส่ือโดยใชโปรแกรมดังตอไปนี้ 
Adobe Flash CS5 
เปนโปรแกรมท่ีทํางานในดานมัลติมีเดียหรือทํางานดานแอนิเมชันตางๆ ท้ังเว็บ

แอนิเมชันการตูนแอนิเมชัน งานแบนเนอรภาพเคล่ือนไหวหรืองานมัลติมีเดียแบบอินเตอรแอคทีฟ
ท่ีโตตอบกับผูใชงาน สามารถนําส่ือตางๆ เชน ภาพนิ่ง กราฟก เสียง ภาพยนตร และมัลติมีเดียแทบ
ทุกประเภทมาประยุกตใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมการทํางานแบบ
พื้นฐาน จนไปถึงการเขียนคําส่ังควบคุม (Action Script) ใหโปรแกรม Flash แสดงผลตามท่ีเรา
ตองการ โดยเห็นไดชัดจากเว็บไซตในปจจุบันแทบทุกเว็บไซตจะนํา Flash เขามาเปนสวนหนึ่งใน
การเพิ่มความนาสนใจ ดูทันสมัย รวมท้ังจัดการดานขอมูลมัลติมีเดีย 

Adobe Photoshop CS5 
Photoshop สามารถใชในการตกแตงภาพเล็กนอย เชน ลบตาแดง, ลบรอยแตก

ของภาพ, ปรับแกสี, เพ่ิมสีและแสง ไปจนถึงการตกแตงภาพแบบมืออาชีพ เชน การใสเอฟเฟกต
ใหกับรูป เชน ทําภาพสีซีเปย, การทําภาพโมเซค, การสรางภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพตอ
กัน นอกจากนี้ยังใชไดในการตัดตอภาพ และการซอนฉากหลังเขากับภาพ 

๔. นําส่ือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน 
๕. ปรับปรุงแกไขส่ือตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
๖.นําส่ือไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายท่ียังไมเคยมีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับ

พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปางมากอน จํานวน ๑๐ คน 
๗. จัดทําส่ือในรูปแบบโปรแกรมการเรียนรูแผนซีดี  นําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

คือนักเรียนช้ันอนุบาล ๒ อายุ ๕ – ๖ ป โรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหประมวลผล 
 
ผลการศึกษา  

๑. การวิเคราะหจากการผานเกณฑแบบทดสอบกอน ขณะเรียน และ หลังเรียน 
  ๑.๑  แบบทดสอบกอนเรียน   
  เพื่อประเมินผลความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธรูป จํานวน ๘ ปาง  วาเด็กแตละ
คนมีเคยเห็นหรือมีประสบการณเกี่ยวกับพระพุทธรูป จํานวน ๘ ปาง มากนอยเพียงใด  โดยใหเด็ก
กลุมตัวอยาง นักเรียนอนุบาลปท่ี ๒ อายุ ๕ – ๖ ป จากโรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวนทั้งส้ิน ๓๐ คน เปนชาย ๑๒ คน และหญิง ๑๘ คน  โดยใหเด็กแตละคน  กากบาทบน
รูปภาพพระพุทธรูปในแบบทดสอบกอนเรียน (ภาพท่ี ๓๘ ) หากนักเรียนรูจัก เคยเห็น  หรือเคยมี



 

 
 

๖๗

ประสบการณอยางหน่ึงอยางใดกับพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปางนี้ มาแลว  เชน  ผูปกครองเคยพาไป
ไหวพระท่ีวัด  เห็นภาพพระพุทธรูปจากปายหรือหนังสือตางๆ  พระพุทธรูปประจําโรงเรียน เปน
ตน 
 

 

ภาพท่ี  ๓๘  แบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๘  การทําแบบทดสอบกอนเรียนของเด็กนกัเรียนกลุมเปาหมาย 

 ผลสรุปสามารถแสดงใหเห็น ดังปรากฏตามตารางท่ี ๒ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๖๘

ตารางท่ี ๒  สรุปผลการทดสอบกอนเรียน 

ท่ี  พระพุทธรูป  จํานวนเด็ก

ท่ีรูจัก 

ชาย  รอยละ 

ชาย 

หญิง  รอยละ 

หญิง 

รอยละ 

(รวม) 

๑.  ปางมารวิชัย  ๑๖  ๕  ๖.๗๖  ๑๑  ๑๔.๘๖  ๒๑.๖๒ 

๒.  ปางสมาธิ  ๑๐  ๓  ๔.๐๕  ๗  ๙.๔๖  ๑๓.๕๑ 

๓.  ปางรําพึง  ๑๐  ๕  ๖.๗๖  ๕  ๖.๗๖  ๑๓.๕๒ 

๔.  ปางปฐมเทศนา  ๙  ๒  ๒.๗๐  ๗  ๙.๔๖  ๑๒.๑๖ 

๕.  ปางหามสมุทร  ๓  ๒  ๒.๗๐  ๑  ๑.๓๕  ๔.๐๕ 

๖.  ปางเสด็จลงจาก

ดาวดึงส 

๑  -  -  ๑  ๑.๓๕  ๑.๓๕ 

๗.  ปางปาลิไลยก  ๗  ๒  ๒.๗๐  ๕  ๖.๗๖  ๙.๔๖ 

๘.  ปางปรินิพพาน  ๑๘  ๕  ๖.๗๖  ๑๓  ๑๗.๕๗  ๒๔.๓๒ 

รวม  ๗๔  ๒๔  ๓๒.๔๓ ๕๐  ๖๗.๕๗  ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา  เด็กนักเรียนจํานวนท้ังส้ิน ๓๐ คน เปนนักเรียนชาย  ๑๒ คน เปน

นักเรียนหญิง ๑๘ คน  พระพุทธรูปปางปรินิพพาน เปนปางท่ีมีเด็กนักเรียนท้ังหมดรูจักหรือเคย

เห็นมากท่ีสุด คือเปนจํานวน ๑๘ คน คิดเปน รอยละ ๒๔.๓๒ รองลงมา คือปางมารวิชัย จํานวน 

๑๖ คน คิดเปน รอยละ  ๒๑.๖๒  รองลงมาในจํานวน ๑๐ คน เทากัน หรือคิดเปนรอยละ ๑๓.๕๑ 

คือ พระปางสมาธิ และ ปางรําพึง  ใกลเคียงกับปางปฐมเทศนา  ท่ีมีจํานวนนักเรียนรูจักหรือเคย

เห็น ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๖  รองลงมาไดแก ปางปาลิไลยก จํานวน ๗ คน คิดเปน รอยละ 

๙.๔๖ ในขณะท่ีปางหามสมุทรมีจํานวนนักเรียนท่ีรูจักหรือเคยเห็นคอนขางนอย คือ ๓ คน คิดเปน



 

 
 

๖๙

รอยละ ๔.๐๕ และ ปางเสด็จลงจากดาวดึงส มีนักเรียนรูจักหรือเคยเห็นนอยท่ีสุด คือจํานวน ๑ คน 

คิดเปน รอยละ ๑.๓๕ 

๑.๒  แบบทดสอบระหวางเรียน 
  ใชการประเมินผลจากการเลนเกมคนหาพระพุทธรูป  เม่ือกลุมตัวอยางไดชม
วิดีโอคําคลองจอง และเลือกชมสไลดบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธรูปและพุทธประวัตแิตละปางตา
มอธัยาศัยแลว  จึงใหเด็กนักเรียนทุกคนเขาสูกระบวนการเลนเกม  ในเน้ือหาสวนท่ี ๒ ของ
ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพ้ืนฐานการทํางานของ
สมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก   
  นักเรียนแตละคนจะเปนผูเปดเขาไปเลนเกมดวยตนเอง  โดยเลือกดําเนนิการตาม
กติกาท่ีโปรแกรมไดกําหนดไว  เดก็ๆสามารถทดลองใชอุปกรณและเลนเกมดวยตนเอง  รวมท้ังขอ
คําปรึกษาไดในกรณีท่ีไมเขาใจกตกิาการเลนเกมหรือมีปญหาอุปสรรคขัดของจากการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณประกอบอ่ืนๆ  
  เม่ือนักเรียนกดเขาไปเลนเกมในแตละเกม  กําหนดใหเดก็นักเรียนกากบาทลงใน
ชองส่ีเหล่ียมตามแบบประเมินท่ีแจกให เม่ือเด็กสามารถชนะในแตละเกม  เด็กนักเรียนทุกคนตอง
เลนเกมครบท้ัง ๘ เกม  โดยคนท่ีเสร็จเร็วท่ีสุด ๓ คน จะไดรับรางวัล สวนคนอ่ืนๆจะไดรับรางวัล
ปลอบใจเชนกนั  การใหรางวัลพิเศษและปลอบใจ  เปนการนําหลักการเสริมแรงมาใชกระตุนให
เด็กพัฒนาศักยภาพตนเองใหสูงข้ึน (ภาพท่ี ๓๙ – ๔๑) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๓๙  หนาแรกของเกมพระพุทธรุป 

 



 

 
 

๗๐

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔๐  หนาแรกของเกมพระพุทธรูปแตละปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔๑  แบบทดสอบระหวางเรียน (เกมพระพุทธรูป) 

 

 



 

 
 

๗๑

ตารางท่ี ๓ สรุปผลการทดสอบระหวางเรียน  :  เกมคนหาพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง 

นักเรียนคนท่ี จํานวนเกม

ท้ังหมด 

จํานวนเกม

ท่ีเลน 

เวลาท่ีใชในการเลน จํานวนเกมท่ี

เลนได 

รอยละ 

๑ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที ๘ ๑๐๐ 

๒ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๓ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๔ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๕ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๖ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๗ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๘ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๙ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๐ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๑ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๒ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๓ ๘ ๖ มากกวา ๑๕ นาที ๖ ๗๕ 

๑๔ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๕ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

 



 

 
 

๗๒

ตารางท่ี ๓ สรุปผลการทดสอบระหวางเรียน  :  เกมคนหาพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง (ตอ) 

นักเรียนคน

ท่ี 

จํานวนเกม

ท้ังหมด 

จํานวนเกมท่ี

เลน 

เวลาท่ีใชในการเลน จํานวนเกมท่ี

เลนได 

รอยละ 

๑๖ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๗ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๘ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๑๙ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๐ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๑ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๒ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๓ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๔ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๕ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๖ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๗ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๘ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๒๙ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

๓๐ ๘ ๘ นอยกวา ๑๕ นาที  ๘ ๑๐๐ 

 



 

 
 

๗๓

จากตารางท่ี ๓  พบวา  เด็กนักเรียนท้ัง ๓๐  คน  ไดเลนเกมครบทุกคน  โดยมีเกม
จํานวนท้ังส้ิน ๘ เกม  เด็กนักเรียนจํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๗ สามารถเลนเกมไดครบ
ท้ัง ๘ เกม ไดอยางถูกตองในเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ไดรับดาวเด็กดีจอมขยันครบท้ัง ๘ 
ดวง  ภายในเวลาท่ีกําหนด คือไมเกิน ๑๕ นาที   โดยมีเด็กนักเรียนเพียง ๑ คน  คิดเปนรอยละ 
๓.๓๓ ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด ท่ีไมสามารถเลนเกมไดครบตามกําหนด  โดยเลนได
จํานวน ๖ เกม  

ผลจากการประเมินระหวางเรียนดวยเกมคนหาพระพุทธรูป  สามารถวิเคราะหไดวา  
เด็กนักเรียนมีความสามารถในการคนหา  จดจํา แยกแยะ  วางแผนในการตัดสินใจ  การนับและ
การคํานวณ  เปนอยางดี  ซ่ึงเกมไดกําหนดรูปแบบใหมีลักษณะของความยากและงายคละกันใน
อัตราสวนท่ีเหมาะสม   ดังนั้น ในเชิงปริมาณ พบวา เด็กเกือบทุกคน สามารถเลนเกมไดครบท้ัง ๘ 
เกม และบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดภายในเวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงอัตราท่ีเด็กสามารถเลนเกม
ไดจนส้ินสุดนั้น ถือวาอยูในเกณฑท่ีดีมาก คือ ๙๖.๖๗   

ในเชิงคุณภาพ จากการสังเกต พบวา เด็กแตละคนมีรูปแบบการแกไขปญหาท่ีแตกตาง
กัน  และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเกิดความหลากหลาย  มีขีดความสามารถในการ
พลิกแพลงไดสูง  ทําใหเห็นถึงกระบวนการคนหาคําตอบเพื่อเอาชนะเกมของเด็ก มีรูปแบบ
ตางๆกัน สามารถสรุปไดเปน ๓ รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี ๑  ศึกษาและเลนเกมตามกติกา  ใชการคนหาภาพท่ีแตกตางโดยเลือกสังเกต
ทีละภาพอยางถ่ีถวน จดจําแตละภาพเพื่อเปรียบเทียบ  เม่ือพบความแตกตางอยางชัดเจนจนแนใจ 
จึงกดเลือกภาพ 

รูปแบบท่ี ๒ ใชวิธีกดแบบสุมไปเร่ือยๆ พรอมๆกับสังเกตภาพแตละภาพไปดวย เด็ก
กลุมนี้จะเลนเกมอยางรวดเร็ว  เม่ือผิดพลาดจะลองใหมทันที     

รูปแบบท่ี ๓ ใชวิธีการกดเลือกทีละภาพ  จนกวาจะเจอภาพท่ีถูกตอง  สวนใหญเปน
เด็กท่ีไมคุนเคยกับเคร่ืองมือ ไมเขาใจกติกา ทําใหเด็กจะมีลักษณะคอนขางชา จึงเลือกกดภาพไป
ตามเร่ือยๆและขาดความสนุกสนาน  เด็กกลุมนี้มักคอยมองเพื่อนๆ และขอความชวยเหลือในการ
เลนเกม 

๑.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
เพ่ือประเมินผลการเรียนรูท้ังหมดของกลุมตัวอยาง  และศึกษาการมีปฏิสัมพันธ

ในการเรียนรูรวมกันของเด็กนักเรียน  การทดสอบหลังเรียนจึงกําหนดใหเด็กนักเรียนท้ัง ๓๐ คน 
แบงเปนกลุมยอย ๆ ละ ๓ คน จํานวน ๑๐ กลุม เพ่ือชวยกันทํางานเลือกภาพพระพุทธรูปเพ่ือแปะ



 

 
 

๗๔

ลงกระดาษคําตอบ  โดยภาพแตละภาพตองตรงกับหมายเลขท่ีปรากฏในวิดีโอพระพุทธรูปจํานวน 
๘ ปางดวย  ซ่ึงผลการทดสอบสรุปไดตามตารางท่ี ๔ ดังตอไปนี้ (ภาพท่ี ๔๒ – ๔๓) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔๒  หนาแสดงตําแหนงพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปางเพ่ือทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔๓  การทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 



 

 
 

๗๕

ตารางท่ี ๔  สรุปผลการทดสอบหลังเรียน 

กลุมท่ี  จํานวน

นักเรียน (คน) 

จํานวนภาพ

ท้ังหมด (ภาพ) 

เวลาท่ีใชในการ

ทํางาน (นาที) 

จํานวนภาพท่ีทํา

ได (ภาพ) 

รอยละ 

๑ ๓ ๘ นอยกวา ๑๕ ๘ ๑๐๐ 

๒ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘ ๑๐๐ 

๓ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๖ ๗๕ 

๔ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘ ๑๐๐ 

๕ ๓  ๘  นอยกวา ๑๐  ๘ ๑๐๐ 

๖ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘ ๑๐๐ 

๗ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘  ๑๐๐ 

๘ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘  ๑๐๐ 

๙ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘  ๑๐๐ 

๑๐ ๓  ๘  นอยกวา ๑๕  ๘  ๑๐๐ 

เฉล่ีย ๓๐ ๘๐ - ๗๘ ๙๗.๕๐ 

 

จากตารางท่ี ๔ พบวา  เด็กจํานวน ๙ กลุม จาก ๑๐ กลุม  สามารถทําแบบทดสอบได
ครบตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   คือสามารถติดภาพพระพุทธรูปไดตรงตามหมายเลขท่ีกํากับไว  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยกลุมท่ีทําไดเร็วท่ีสุด คือกลุมท่ี ๕ ไดรับรางวัลพิเศษ ตามแนวคิด
การเสริมแรงใหเด็กเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ทํางานรวมกัน และแกไขปญหา ไดดียิ่งข้ึน  มีเพียง 
๑ กลุม คือกลุมท่ี ๓ เทานั้น ท่ีติดภาพครบท้ัง ๘ ภาพ แตมีความผิดพลาดโดยการติดสลับท่ีกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๗๖

ระหวางภาพพระพุทธรูปปางหามสมุทร ลําดับท่ี ๕ และ ปางเสด็จลงจากดาวดึงส ลําดับท่ี ๖ 
เนื่องจากภาพมีความคลายคลึงกัน   

การสังเกตในเชิงคุณภาพ  พบวา เด็กมีความสุข และสนุกสนาน ในการติดภาพกับ
กระดาษทดสอบเปนอยางมาก  ทํางานประสานกันภายในกลุม แบงหนาท่ีกันในการคัดเลือกภาพ  
ศึกษาขอมูลเปรียบเทียบระหวางจอภาพกับภาพตัวอยาง  มีการตรวจทานความถูกตอง  เม่ือพบ
ความผิดพลาดก็สามารถแกไขดวยตนเองภายในกลุมได   

จากเกณฑการประเมินผลประสิทธิภาพส่ือไวท่ี รอยละ ๘๐  นั้น  พบวา เด็กท้ังหมด
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดในเกณฑเฉล่ีย รอยละ ๙๗.๕๐ ผานในเกณฑดีมาก  บรรลุ
วัตถุประสงคในการออกแบบ/สรางและการใชงาน นั่นคือ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูท้ังในรูปแบบ
เฉพาะตัวบุคคลและกลุมยอย  เกิดการจดจํา  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  จํานวนและการนับ  การ
วางแผนตัดสินใจ  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและเพ่ือน  รวมท้ังการมีสุนทรียภาพจากงาน
พุทธศิลปอีกดวย 

 
๒.การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรมรวมกัน 

จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรมรวมกัน ของกลุมตัวอยาง 
จํานวนท้ังส้ิน ๑๐ ในการศึกษาคร้ังนี้  กําหนดใหมีรายละเอียดในกการประเมินพฤติกรรม ดังนี้ คือ 

๑. มีความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
๒. แสดงความดีใจเมื่อไดดูส่ือ 
๓. แสดงความกระตือรือรนในการใชส่ือ 
๔.ขอคําอธิบายหรือความชวยเหลือในการใชส่ือ 
๕.ซักถามแสดงความสนใจเก่ียวกับเนื้อหาของส่ือ 
๖.ใชส่ือครบทุกรายการ 
๗.มีการพูดคุย หัวเราะ  สนุกสนาน กับเพื่อนๆ ขณะดําเนินกิจกรรม 
๘.มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมกลุม 
๙.มีความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน 
๑๐.มีความตองการใชส่ือในคร้ังตอไป 

 ผูศึกษาไดทําการสังเกตพฤติกรรมและประเมินผล  โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี ๕ 

ดังตอไปนี้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๗๗

ตารางท่ี ๕  แบบสังเกตพฤติกรรม 

เกณฑการประเมิน ท่ี รายการสังเกตพฤติกรรม 

มาก ปานกลาง นอย 

๑. มีความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

   

๒. แสดงความดใีจเม่ือไดดูส่ือ     

๓. แสดงความกระตือรือรนในการใชส่ือ     

๔. ขอคําอธิบายหรือความชวยเหลือในการใชส่ือ     

๕. ซักถามแสดงความสนใจเก่ียวกับเนื้อหาของ

ส่ือ 

    

๖. ใชส่ือครบทุกรายการ     

๗. มีการพูดคุย หัวเราะ  สนกุสนาน กับเพื่อนๆ 

ขณะดําเนินกิจกรรม 

    

๘. มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมกลุม     

๙. มีความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบ

ระหวางเรียนและหลังเรียน 

    

๑๐. มีความตองการใชส่ือในคร้ังตอไป     

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๗๘

 วิเคราะหผลจากตารางท่ี ๕ พบวา เดก็ทุกคนมีความสนใจและกระตือรือรนในการใช

ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพ้ืนฐานการทํางานของ

สมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก  เปนอยางมาก  สังเกตไดจากตั้งแตทํา

การทดสอบกอนเรียน  เพือ่ประเมินพื้นฐานความรูของเด็กนกัเรียนทุกคน และเตรียมความพรอม

ใหเดก็กอนเขาสูกิจกรรมการเรียนรูท่ีวางไว  ผลการสังเกตพบวา  เดก็ใชเวลาในการคิดทบทวน

คําถาม  อยางต้ังใจ  มีความซ่ือสัตยในการตอบคําถามตามขอเท็จจริง  และขอใหอุปกรณการ

ทดสอบอยางครบถวน  หากใครยังไดไมครบก็จะรองขอ  และชวยเหลือเพ่ือนๆในการทําความ

เขาใจและตอบคําถามอีกดวย 

 เม่ือเร่ิมกิจกรรมการใชส่ือ  เด็กแตละคนไดใหความรวมมือในการใชส่ือเปนอยางด ี  ขณะ

ชมวิดีโอ เร่ืองพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง เด็กทุกคนจะมีสมาธิในการชมเปนอยางมาก  ไมละ

สายตาจากภาพ และไมชวนกันเลนหรือพูดคุยระหวางชมวิดีโอ  เม่ือชมจบแลว  เด็กเกือบท้ังหมด

จะกดเลือกเพือ่ชมใหมซํ้าอีก  และเม่ือถูกถามเก่ียวกับเนื้อหาในวดิีโอ  ดังเชนคําถามเก่ียวกับตัว

ละครหลักในเร่ือง  เด็กทุกคนสามารถตอบไดวา คือ สามเณรธุจา  และ พี่เหวา  หรือคําถามเก่ียวกบั

จํานวนพระพทุธรูป  ก็สามารถตอบไดวา มีจํานวนท้ังส้ิน ๘ องค   มีอิริยาบถ นั่ง  นอน  ยืน  เดิน  

เปนตน 

 การสังเกตพฤติกรรมเม่ือเดก็กดเลือกชมภาพจริงของพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง พรอม

พุทธประวัติ  หลังจากการชมวิดีโอจบแลว  พบวา  เดก็เกือบท้ังหมดมีความสนใจ มีสมาธิในการดู

ภาพและฟงเนือ้หาเปนอยางมาก  จากการสุมสอบถามเด็กจํานวน ๕ คน ท้ังชายและหญิง พบวา 

เด็กตองการดแูตละภาพพรอมกับฟงเร่ืองราวเกีย่วกับพทุธประวัติจนจบทีละเร่ือง และตองการดใูห

ครบทุกเร่ือง  นอกจากนั้น  ผูศึกษาไดทําการสอบถามเด็กแตละคนถึงความสวยงามและความชอบ

ในภาพพระพุทธรูปและพุทธประวัติ  พบวา  เด็กแตละคนสามารถตอบไดวาตนเองชอบ

พระพุทธรูปองคใดท่ีสุด  ซ่ึงจากการสอบถามพบวา  เด็กสวนใหญเห็นวาพระพุทธชินราช ปางมาร

วิชัย สวยงามท่ีสุด  รองลงมาคือปางปฐมเทศนา  ปางปาลิไลยก  ปางสมาธิ  และปางปรินิพพาน 

ตามลําดับ  มีอยางละ ๑ คน ชอบปางเสด็จลงจากดาวดึงส   ปางรําพึง  และปางหามสมุทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

๗๙

 การสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กเลนเกมคนหาพระพุทธรูป  พบวา  เด็กแตละคนมีความ

เฉลียวฉลาด  และหาวิธีในการแกไขปญหาไดดวยตนเองที่แตกตางกัน  เด็กเกือบท้ังหมดสามารถ

ใชอุปกรณและเลนเกมไดอยางคลองแคลว  มีเพียง ๓ คนท่ีไมคอยไดใชคอมพิวเตอร จึงไมคลอง

ในการจับเมาสเพื่อกดเลนเกม  แตเม่ือผานไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถทํากิจกรรมไดอยาง

ราบร่ืน  จากการสังเกตพบวาเดก็มีความสุข  ตื่นเตน และสนุกสนานในการคนหาความแตกตาง

ของภาพ  เด็กทุกคนมีสมาธิจดจอเปนอยางดี   เด็กสวนใหญสามารถคนหาความแตกตางของภาพ

ไดพบคอนขางรวดเร็ว  มีเพยีง ๒ – ๓ คนท่ีคอนขางชา   

ขอวิจารณ 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการ

เรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูป
จํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก  ของเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี ๒ อายุ ๕ – ๖ ขวบ จํานวน ๓๐ 
คน จากโรงเรียนเทพวิทยา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  สามารถนํามาเปนขอวิจารณได ดังน้ีคือ 

 
๑. การออกแบบและสรางส่ือ   
การศึกษาคนควาโดยยึดองคความรู ๓ ดาน คือ ดานประวัติศาสตรศิลปะ  ดานการ

เรียนรูตามพื้นฐานการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และดานเทคโนโลยีการศึกษา   
ประสิทธิภาพของส่ือจึงอยูบนฐานของความสมบูรณดานเน้ือหา  การผลิต  และกระบวนการใช
งาน     

๑.๑ ดานประวัติศาสตรศิลปะ    
เปนจุดประสงคหลักในการเรียนรูของส่ือชุดนี้  ไดกล่ันกรองและคัดเลือกเนื้อหา

ท่ีเนนความถูกตอง ชัดเจน   ภาพท่ีใชเปนส่ือมีความสวยงามและเหมาะสม เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูรับส่ือ มีการวางเคาโครงเร่ืองท่ีดี เพื่อใหเช่ือมรอยตอเน่ืองกัน ตามลําดับเนื้อหาท่ีตองเรียงบน
ฐานของเวลาตามขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึน   เพื่อไมใหผูรับส่ือเกิดความสับสน  
สามารถคนควาหาความรูในระดับท่ีสูงข้ึนตอไปได    

ผูศึกษามีความเห็นวา การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในเด็กปฐมวัยจะบรรลุ
เปาหมายการเรียนรู ท่ีวางไว   เ ม่ือเด็กๆได เห็นความสวยงามของศิลปะอยางใกลชิดใน
ชีวิตประจําวัน  และไดรับฟงเนื้อเร่ืองท่ีเหมือนนิทาน  เร่ืองเลาแบบตํานาน พงศาวดาร  ซ่ึงเปนส่ิง
ท่ีตรงกับธรรมชาติของเด็ก และเด็กชอบมาก ความสุขและความประทับใจจะเปนรากฐานใหเด็ก
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สนใจใฝรู มีทัศนคติท่ีดี  พรอมท่ีจะเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะดวยตนเองมากข้ึน  ซ่ึงจะเปนกําลัง
สําคัญในการดูแลรักษาศิลปวัตถุของชาติตอไปในอนาคต   

๑.๒ ดานการเรียนรูตามพื้นฐานการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) 
ไดนําเทคนิคการใชส่ือเพ่ือกระตุนการทํางานของสมอง  ซ่ึงจะตองใหความสําคัญ

ในเร่ืองของความสุขท่ีไดรับจากการเรียนรู  การถอดรหัสขอมูลท่ีเปนนามธรรมออกมาเปน
รูปธรรม  เพื่อใหงายตอการสรางความเขาใจ  สามารถเช่ือมโยงประสบการณเดิม สรางเปนวงจร
เรียนรูใหมๆได  กลไกของส่ือจะบรรลุผลสําเร็จไดตองปลอยใหเด็กไดใชงานส่ือดวยตนเอง  ซํ้าๆ 
บอยๆ  และหากมีการจัดกิจกรรมเสริมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสในการเรียนรูไดครบทุกสวน
แลว  ก็จะทําใหวงจรการเรียนรูของเด็กมีความแข็งแรง  สมบูรณ  และแผขยายเสนใยประสาท
ไดมากข้ึน  เปนตนวา การใหเด็กไดปน  วาด หรือตัดแปะ ภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีนําเสนอไป   

ผูศึกษามีความเห็นวา ผูสอนหรือผูปกครองควรจัดกิจกรรมเสริม  ดวยการชวนให
เด็กๆวาดภาพกิจกรรมทางศาสนาท่ีเด็กเคยเขารวม  หรือพาเด็กเดินเท่ียวชมวัดท่ีอยูไมไกลจาก
บริเวณโรงเรียน/บาน  จะทําใหเด็กมีฐานความรูท่ีกวางข้ึน ไดสัมผัสของจริงท่ีเปนประสบการณ
ตรง ไดพัฒนาความคิดสรางสรรค  และพัฒนารางกายกลามเนื้อใหญ/เล็ก ไดอีกดวย 

๑.๓ ดานเทคโนโลยีการศึกษา    
เปนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารกับเด็ก  ซ่ึงปจจุบัน

เทคโนโลยีไดกาวเขามามีสวนสําคัญในชีวิตประจําวันของทุกคนเปนอยางมาก  ประเทศช้ันนําใน
โลกตางพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสรางความม่ันคง ความเจริญกาวหนา และความสุขใหกับประชากร
ของตน  การลาหลังทางเทคโนโลยีจะทําใหเกิดชองวางระหวางสังคมในโลกยุคปจจุบันเปนอยาง
มาก  การสรางส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู จะชวยลดชองวางของการรับขอมูลขาวสารท่ี
ตองการส่ือได     

ผูศึกษามีความเห็นวา  ผูท่ีมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับเด็กในชวง
ปฐมวัย ควรเตรียมความพรอมใหกับเด็กสําหรับการข้ึนไปศึกษาในระดับประถมศึกษา  โลกมี
ความตื่นตัวและเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  อีกท้ังรัฐบาลไดทําการสงเสริมการใช 
Tablet หรือคอมพิวเตอรพกพา ใหกับเด็กๆในระดับประถมศึกษา การเตรียมรางกาย จิตใจ และ
สติปญญาใหกับเด็กปฐมวัย  เพื่อใหรูเทาทันเทคโนโลยี  และใชส่ือไดอยางมีคุณภาพ  จึงเปนส่ิง
สําคัญท่ีทุกฝายจะตองดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงของอนาคตไดอยาง
ม่ันคงยิ่งข้ึน  
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๒. ผูมีสวนเกี่ยวของในการใชส่ือ 
ผู มีสวนเกี่ยวของ   ไดแก   โรงเรียนเทพวิทยา  สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดย

ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการ  ครูผูสอน อันไดแก ครูประจําช้ัน  ครูพี่เล้ียง  ครูประจํา
วิชาคอมพิวเตอร  ตลอดจนเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี ๒  พบวา  ทุกฝายใหความรวมมือและ
สนับสนุนการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนอยางดี  เปดโอกาสใหเด็กนักเรียนกลุมตัวอยาง  ไดใช
หองเรียนคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ในการศึกษาคร้ังนี้   รวมท้ังจัดเวลาในการทํา
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยเปนพิเศษอีกดวย   

ผูศึกษามีความเห็นวา  การที่โรงเรียนเห็นความสําคัญ  และใหการสนับสนุนการ
เรียนรูท้ังดานประวัติศาสตรศิลปะ   การเสริมสรางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม และดานเทคโนโลยี 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ียังไมเคยมีมากอนในการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น  เปนขอเดนของผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
วิสัยทัศนตอการดําเนินชีวิตของสังคมในอนาคต  และยังเปนสวนสําคัญท่ีผูบริหารโรงเรียน และ
ครูปฐมวัย ไดแลกเปล่ียนเรียนรูไปพรอมๆกับเด็กอีกดวย  คุณครูจะสามารถนําความรูใหมเกี่ยวกับ
พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง  กระบวนการเรียนรูบนฐานการทํางานของสมอง  และโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีเหมาะสําหรับเด็ก  ไปประยุกตใชหรืออาจจะจัดสรางดวยตนเองตอไปในอนาคต  
 

๓. กิจกรรมการเรียนรู 
เด็กปฐมวัยมีศักยภาพสมองท่ีจะเรียนรูไดอยางไรขีดจํากัด  หากผูสอนสนับสนุนให

เด็กไดสัมผัสประสบการณตรงจากประสาทสัมผัสทุกสวน สอดคลองกับวัยและศักยภาพของเด็ก
แตละคน ตังแตการมองเห็น การฟง  การพูด  การรับรส  การสัมผัสทางกาย  และการมีสุนทรียภาพ
ทางใจ ความรูสึกนึกคิดแลว  เด็กจะเติบโตข้ึนอยางมีความสุขและเฉลียวฉลาด  กิจกรรมหลักจาก
การใชส่ือคอมพิวเตอร และกิจกรรมเสริมท่ีกระตุนการเรียนรูของเด็กในคร้ังนี้ เชน การพูดคุย หรือ
เลาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธรูป  การเลนเกมท่ีทําใหเด็กไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ฯลฯ  

ผูศึกษามีความเห็นวา  โรงเรียนควรจัดชวงเวลาเฉพาะใหเด็กปฐมวัยไดใชส่ือและ
เคร่ืองมือตางๆเปนประจํา  เพราะปจจุ บันเด็กไม มีกิจกรรมดานนี้ ท่ีโรงเ รียน  แตไปใช
ส่ือคอมพิวเตอรเองท่ีบาน  ซ่ึงหากผูปกครองไมมีเวลาควบคุม ดูแล ใหความรู เด็กอาจใช
ส่ือคอมพิวเตอรในทางที่ผิด ไมเหมาะสม จึงควรมีครูรับผิดชอบท่ีเขาใจพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
สามารถใชเทคโนโลยีไดเปนอยางดี และเปดพื้นท่ีใหเด็กไดเรียนรูท่ีโรงเรียน จะชวยใหเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนและเหมาะสม 
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บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามพื้นฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก โดยมีความ
มุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา  เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระความรูดาน
ประวัติศาสตรศิลปะท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบน
พื้นฐานการทํางานของสมอง   รวมท้ังเพื่อสรางส่ือการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะไทยสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางานของสมอง  และศึกษาประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอส่ือคอมพิวเตอรเร่ืองนี้นั้น 
  

วิธีการศึกษา 
ไดทําการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ ท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธรูป

จํานวน ๘ ปาง  และขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมอง  ธรรมชาติการเรียนรูของสมอง
เด็กปฐมวัย   ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๖  พรอมท้ังศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอยูใน
ปจจุบันแลว  ผูศึกษาจึงไดรวบรวมองคความรูท้ังหมด  มาจัดทําเปนส่ือคอมพิวเตอรดังกลาว  ตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และกระบวนการผลิตส่ือคอมพิวเตอร (CAI) สอดคลองกับแนวทางของ
การจัดทําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

ภายหลังจากการสรางส่ือคอมพิวเตอรแลว  ผูศึกษาไดนําส่ือดังกลาวใหผูเช่ียวชาญ ๓ 
ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทํา  และ
ขอแนะนําในการปรับปรุง  ซ่ึงจากการใหคะแนนโดยรวมพบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็นชอบท่ี 
๐.๙๗  ถือวาผาน สามารถนําไปใชทดลองกับกลุมเปาหมายได 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี ๒ 
อายุ ๕ – ๖ ป  ในโรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
จํานวนท้ังส้ิน ๓๐ คน  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย  

ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียน  
และหลังเรียน  รวมท้ังแบบสังเกตพฤติกรรม  เพื่อบันทึกผลการใชส่ือของกลุมเปาหมายท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  นําผลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงปริมาณโดยวิธีการทางสถิติ  ดวยการแจกแจง 
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ความถ่ี  และคารอยละ เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหผลบันทึกขอสังเกตจากบริบทและปจจัยตางๆ
ท่ีเกี่ยวของพบเห็น นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง แปลผลโดยการบรรยาย  
 

ผลการศึกษา 
จากการทดสอบกอนเรียน พบวา เด็กนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน ๓๐ คน เปน

นักเรียนชาย  ๑๒ คน เปนนักเรียนหญิง ๑๘ คน  พระพุทธรูปปางปรินิพพาน เปนปางท่ีมีเด็ก
นักเรียนท้ังหมดรูจักหรือเคยเห็นมากท่ีสุด คือเปนจํานวน ๑๘ คน คิดเปน รอยละ ๒๔.๓๒ 
รองลงมา คือปางมารวิชัย จํานวน ๑๖ คน คิดเปน รอยละ  ๒๑.๖๒  รองลงมาในจํานวน ๑๐ คน 
เทากัน หรือคิดเปนรอยละ ๑๓.๕๑ คือ พระปางสมาธิ และ ปางรําพึง  ใกลเคียงกับปางปฐมเทศนา  
ท่ีมีจํานวนนักเรียนรูจักหรือเคยเห็น ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๖  รองลงมาไดแก ปางปาลิไลยก 
จํานวน ๗ คน คิดเปน รอยละ ๙.๔๖ ในขณะท่ีปางหามสมุทรมีจํานวนนักเรียนท่ีรูจักหรือเคยเห็น
คอนขางนอย คือ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๐๕ และ ปางเสด็จลงจากดาวดึงส มีนักเรียนรูจักหรือเคย
เห็นนอยท่ีสุด คือจํานวน ๑ คน คิดเปน รอยละ ๑.๓๕ 

การประเมินผลระหวางเรียน โดยการเลนเกมคนหาพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง พบวา  
เด็กนักเรียนท้ัง ๓๐  คน  ไดเลนเกมครบทุกคน  โดยมีเกมจํานวนท้ังส้ิน ๘ เกม  เด็กนักเรียน
จํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๗ สามารถเลนเกมไดครบท้ัง ๘ เกม และชนะ ไดรับดาวเด็กดี
จอมขยันครบท้ัง ๘ ดวง  ภายในเวลาท่ีกําหนด คือไมเกิน ๑๕ นาที   โดยมีเด็กนักเรียนเพียง ๑ คน  
คิดเปนรอยละ ๓.๓๓ ท่ีไมสามารถเลนเกมไดครบตามกําหนด  เลนไดจํานวน ๖ เกม  

ในเชิงปริมาณ พบวา เด็กเกือบทุกคน สามารถเลนเกมไดครบท้ัง ๘ เกม และบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดภายในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงอัตราท่ีเด็กสามารถเลนเกมไดจนส้ินสุดนั้น 
ถือวาอยูในเกณฑท่ีดีมาก คือ ๙๖.๖๗  สวนในเชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะหไดวา  เด็กนักเรียนมี
ความสามารถในการคนหา  จดจํา แยกแยะ  วางแผนในการตัดสินใจ  การนับและการคํานวณ  เปน
อยางดี 

การทดสอบหลังเรียน  พบวา   เด็กจํานวน  ๙  กลุม  จาก  ๑๐  กลุม   สามารถทํา
แบบทดสอบไดครบตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   คือสามารถติดภาพพระพุทธรูปไดตรงตาม
หมายเลขท่ีกํากับไว  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  มีเพียง ๑ กลุม เทานั้น ท่ีติดภาพครบท้ัง ๘ ภาพ 
แตผิดพลาดโดยการติดสลับท่ีกัน สําหรับการสังเกตในเชิงคุณภาพ  พบวา เด็กมีความสุข และ
สนุกสนาน ในการติดภาพกับกระดาษทดสอบเปนอยางมาก  ทํางานประสานกันภายในกลุม แบง
หนาท่ีกันในการคัดเลือกภาพ  ศึกษาขอมูลเปรียบเทียบระหวางจอภาพกับภาพตัวอยาง  มีการ
ตรวจทานความถูกตอง  เม่ือพบความผิดพลาดก็สามารถแกไขดวยตนเองภายในกลุมได   
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๘๔

การสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของกลุมตัวอยางเม่ือใชส่ือ พบวา เด็กแตละคนไดให
ความรวมมือในการใชส่ือเปนอยางดี  ขณะชมวิดีโอ เร่ืองพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง เด็กทุกคนจะ
มีสมาธิในการชมเปนอยางมาก  ไมละสายตาจากภาพ และไมชวนกันเลนหรือพูดคุยระหวางชม
วิดีโอ  เม่ือชมจบแลว  เด็กเกือบท้ังหมดจะกดเลือกเพื่อชมใหมซํ้าอีก  และเม่ือถูกถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาในวิดีโอ  ก็สามารถตอบได  

การสังเกตพฤติกรรมเมื่อเด็กกดเลือกชมภาพจริงของพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง 
พรอมพุทธประวัติ  หลังจากการชมวิดีโอจบแลว  พบวา  เด็กเกือบท้ังหมดมีความสนใจ มีสมาธิใน
การดูภาพและฟงเนื้อหาเปนอยางมาก  จากการสุมสอบถามเด็กจํานวน ๕ คน ท้ังชายและหญิง 
พบวา เด็กตองการดูแตละภาพพรอมกับฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติจนจบทีละเร่ือง และ
ตองการดูใหครบทุกเร่ือง  นอกจากนั้น  จากการสอบถามพบวา  เด็กสวนใหญมองวาพระพุทธชิน
ราช ปางมารวิชัย สวยงามที่สุด  รองลงมาคือปางปฐมเทศนา  ปางปาลิไลยก  ปางสมาธิ  และปาง
ปรินิพพาน ตามลําดับ  มีอยางละ ๑ คน ชอบปางเสด็จลงจากดาวดึงส   ปางรําพึง  และปางหาม
สมุทร 

ดังนั้น จากเกณฑการประเมินผลประสิทธิภาพส่ือไวท่ี รอยละ ๘๐  นั้น  พบวา เด็ก
ท้ังหมดสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดในเกณฑเฉล่ีย รอยละ ๙๗.๕๐ ผานในเกณฑดีมาก  
บรรลุวัตถุประสงคในการออกแบบ/สรางและการใชงาน นั่นคือ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูท้ังใน
รูปแบบเฉพาะตัวบุคคลและกลุมยอย  เกิดการจดจํา  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  จํานวนและการนับ  
การวางแผนตัดสินใจ  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและเพ่ือน  รวมท้ังการมีสุนทรียภาพจาก
งานพุทธศิลปอีกดวย 
 

ปญหาท่ีพบในการศึกษา 
๑. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีอุปกรณดานคอมพิวเตอรไมเพียงพอสําหรับ

จํานวนนักเรียน ทําใหการศึกษาจําเปนตองเลือกโรงเรียนท่ีมีศักยภาพและความพรอมสูงเปนหลัก   
๒.  ครูปฐมวัยมีศักยภาพในการใชเคร่ืองมือท่ีเปนเทคโนโลยีตางๆ ไดคอนขางจํากัด   
๓.  บุคลากรทางการศึกษายังมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ และ

การประยุกตใชองคความรูเร่ืองกระบวนการเรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง (Brain-based 
Learning) คอนขางนอย  
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ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาขางตน  ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กระทรวงศึกษาธิการควรจัดใหองคความรูดานประวัติศาสตรศิลปะ เปนสวนหนึ่ง

ของการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลศึกษา  เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการปลูกฝง
สุนทรียภาพผานความงามทางศิลปะท่ีเปนรูปธรรม  สรางความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพ
ชน  เกิดความรักความหวงแหนในสมบัติของแผนดิน  และยังเปนการนอมนําหลักธรรมคําสอน
ของแตละศาสนา  เขาสูกระบวนการเรียนรูไดอยางเปนธรรมชาติ  หลอหลอมใหเด็กๆ เติบโตข้ึน
เปนพลเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  สรางสรรคสังคมใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต 

๒. ควรมีการพัฒนาตอยอดการสรางส่ือคอมพิวเตอร ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธรูป ใหมี
รายละเอียดในเชิงลึก และมีความหลากหลายในเชิงปริมาณใหมากข้ึน   ท้ังนี้  บุคลากรทางการ
ศึกษาในแตละทองถ่ิน ควรริเร่ิมและขยายแนวคิดการจัดทําส่ือการศึกษาประเภทน้ี ใหมีเนื้อหา
สอดคลองกับบริบทของตนเอง  เชน  การจัดทําเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยแตละองค 
ท่ีคนพบภายในหมูบาน  หรือการนําเสนอภาพเลาเร่ืองท่ีเปนจิตรกรรมฝมือชางทองถ่ินของตน  ก็
จะเปนเร่ืองใกลตัวท่ีสรางความสนใจ  ตื่นตัวในการดูแลรักษา  และภาคภูมิใจในบานเกิดของ
ตนเอง โดยเฉพาะในกลุมเด็กนักเรียน นักศึกษา ในทองถ่ินได 

๓.  ควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยขอมูลกลางเกี่ยวกับภาพ เสียง และกราฟกตางๆ   
ทางดานประวัติศาสตรศิลปะ เพื่อบริการสังคม กระตุนใหบุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจ
ท่ัวไป  สามารถนําขอมูล  ภาพ  เสียง ไปจัดทําส่ือการเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา ชวยใหครู 
อาจารย  ผูปกครอง  ท่ีเคยมีขอจํากัดในการจัดการเรียนรูใหกับเด็ก นักเรียน นักศึกษา มีชองทางใน
การคนควาและสรางส่ือดวยตนเองไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน  ชวยประหยัดคาใชจายในการซ้ือส่ือ  
และยังเกิดความสนุกสนาน เปนการเพิ่มพูนความรูใหกับตนเองไดเปนอยางดีอีกดวย   
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รายการอางอิง 
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ทิศนา  แขมมณีและคณะ. หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย. พิมพคร้ัง
 ท่ี ๒, กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๖. 
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และ พิรุณ  อนวัชศิริวงศ. การตูน มหัศจรรยแหงการพัฒนาสมองและการ
 อาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, ๒๕๕๓. 
สน  สีมาตรัง. ความหมายและพุทธประวัติในพระพุทธรูปท่ีพบในประเทศไทย. เอกสารคําสอน
 วิชา ๓๖๔๒๒๒ ศิลปะไทยประยุกต ๒, ศิลปะบัณฑิต สาขาประยุกตศิลป คณะ
 มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สันติ  เล็กสุขุม. ประวัติศาสตรศิลปะไทย การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา. 
 กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๔. 
สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์. ม.ร.ว. ศรีทวารวดี ถึง ศรีรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗. 
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________ . แนวทางจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย. สํานักวิชาการและ
 มาตรฐานการศึกษา ,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,กระทรวง
 ศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,  
               ๒๕๔๙. 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. งานชางสมัยพระนั่งเกลาฯ . กรุงเทพฯ : มติชน , ๒๕๕๑. 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
 ๒๕๕๕. 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 
ศักดิ์ชัย  สายสิงห และ ไพฑูรย  พงศะบุตร. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค
 ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉบับเสริมการเรียนรู เลม ๘. พิมพคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพฯ : 
 ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๕๓. 
ศิลป  พีระศรี. ประวัติศาสตร และแบบอยางศิลปะโดยสังเขป. พิมพคร้ังท่ี ๓ . กรุงเทพฯ : โรง

พิมพมติชนปากเกร็ด, ๒๕๕๐. 
วิทยากร  เชียงกูล.  เรียนลึกรูไว ใชสมองอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาการการ
 เรียนรู, ๒๕๔๗. 
เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการดานประวัติศาสตรศิลปะ. ความสัมพันธทางพุทธศาสนและ
 พุทธศิลป ระหวางศรีลังกา พมา และไทย. ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 
 
ส่ือออนไลน 
คํานวณ ชานันโท. ภาพพุทธประวัติ ตอน ทรงแสดงปฐมเทศนา. เขาถึงเม่ือ ๒๗ ตุลาคม 

๒๕๕๕. เขาถึงไดจาก 0http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=2890.0 
คํานวณ ชานันโท. ภาพพุทธประวัติ ทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลสามพ่ีนอง.  

  เขาถึงเม่ือ ๒๗   ตุลาคม ๒๕๕๕. เขาถึงไดจาก 
http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=2890.0        

ชมรมแผเมตตา. ภาพพุทธประวัติ พระพุทธเจา ศิลปะแบบอินเดีย เขาถึงเม่ือ ๒๗ ตุลาคม  
                 ๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก 1http://phooza.exteen.com/20110905/entry-7 
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พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, พระปางรําพึง. เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕   
            เขาถึงไดจาก http://www.naryak.com/forum/พระพุทธปฏิมา/ในพระบรมมหาราชวัง-f2-

t664.html 
ภาพพระพุทธรูป 8 ปาง ศิลปะปาละ เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก 
 http://2.bp.blogspot.com/_zJpnTu57Koc/TReEyEZk4OI/AAAAAAAAZk8/9g7iG8rvp     
               xs/s1600/LI-archi-AIC-901b.jpg 
วัดปรกฟากิตติมงคล จังหวดัชลบุรี. พุทธประวัติ ตอน พระพุทธองคทรงพิจารณาหมูเวไนยสัตว 

ท่ีสามารถรูตามธรรมท่ีทรงแสดงได เปรียบประดุจบัว ๔ เหลา. เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม  ๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก 
3http://www.watprokfa.com/index.php/component/content/article/1- latest-news/54-
2012-04-06-13-28-28 

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร. ประวัติประเพณีตักบาตรเทโว. เขาถึงเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  
              เขาถึงไดจาก http://www.phraborommathat.com/tradition3.php 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการศึกษาคนควาอิสระ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
๑. ผูชวยศาสตราจารย  น.ต.ดร. สัญชัย   พัฒนสิทธ์ิ 
 หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 อุปนายกสมาคมการประดิษฐไทย 
 กรุงเทพมหานคร 
 
๒.ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง 
 หัวหนาภาควชิาประวัติศาสตรศิลปะ 
 คณะโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กรุงเทพมหานคร 
 
๓. อาจารยสุนทรี  กุลนานนท 
 นักวจิัยและผูเช่ียวชาญดานส่ือ BBL ในเดก็ปฐมวยั 
 สมาคมนักวิจยัไทยเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว (สวทด.) 
 กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการศึกษาคนควาอิสระ 
หนังสือขอเก็บขอมูล 

แบบประเมินความสอดคลองของส่ือกับจุดประสงค 
ผลการประเมินความสอดคลองและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2221-3900 โทรสาร 0-22265355 
Faculty of Archaeology, Silpakorn University 31 Na Phra Lan Road, Phra Nakorn District, Bangkok 10200 
Tel. 0-2221-3900 Fax 0-22265355 

 

 

มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
เร่ือง   ขอเรียนเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ   
เรียน ผูชวยศาสตราจารย  น.ต.ดร. สัญชัย   พัฒนสิทธ์ิ 
 

เนื่องดวย นางวันจันทร  คีรีวงก  นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ  สาขาประวัติศาสตร
ศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รหัส ๕๑๑๐๗๓๒๓  ขณะน้ี อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําสารนิพนธ เร่ือง ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน 
8 ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก  โอกาสนี้  ใครขอเรียนเชิญทาน เพ่ือเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ความเท่ียงตรงของส่ือดังกลาว  เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย อันจะสงผลตอการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูดานศิลปะไทยใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพกับเด็กปฐมวัยไทยตอไป 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง   
 
         ขอแสดงความนับถือ   
 
 

                  (ผศ. ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง) 
                            หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ 
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ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2221-3900 โทรสาร 0-22265355 
Faculty of Archaeology, Silpakorn University 31 Na Phra Lan Road, Phra Nakorn District, Bangkok 10200 
Tel. 0-2221-3900 Fax 0-22265355 

 

 

กุมภาพนัธ  ๒๕๕๖ 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล  
เรียน ทานผูอํานวยการโรงเรียน   
 

เนื่องดวย นางวันจันทร  คีรีวงก  นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ  สาขาประวัติศาสตร
ศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รหัส ๕๑๑๐๗๓๒๓  ขณะน้ี อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําสารนิพนธ เร่ือง ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน 
๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก  โอกาสน้ี  สาขาวิชาฯ ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาได
เก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนของทาน โดยมีกลุมเปาหมายคือนักเรียนในระดับช้ันอนุบาล ๒  
เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย อันจะสงผลตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานศิลปะไทยให
เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพกับเด็กปฐมวัยไทยตอไป   โดยนักศึกษาจะเปนผูดําเนินการเก็บขอมูล
ดวยตนเอง ท้ังนี้  วันและเวลาท่ีนักศึกษาจะเขาดําเนินการนั้น  นักศึกษาจะเปนผูแจงใหทานทราบ
ในภายหลังอีกคร้ังหนึ่ง  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง   
 
         ขอแสดงความนับถือ   
 
 

                     (ผศ. ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง) 
                              หัวหนาภาควิชาประวัตศิาสตรศิลปะ 
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ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคดิการเรียนรูบนพืน้ฐานการทํางานของสมอง 

เร่ือง 
สามเณรธุจา  เณรนอยเรืองปญญา  กับ พี่เหวา คูหูจอมขยนั 

ตอน 
พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 

 
วัตถุประสงคของส่ือ 
 ๑. เพื่อวางพื้นฐานความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะไทย ผานพระพุทธรูป จํานวน ๘ 
ปาง 
 ๒. เพื่อสรางสุนทรียภาพดานศิลปะ  ทวงทํานอง   ภาษาและการคํานวณ  ใหกบัเด็ก
ปฐมวัย  อันจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูและการทํางานของสมองท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพื่อปลูกฝงแนวคิดดานคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดข้ึนในเด็กปฐมวัย  ทําใหสามารถ
พัฒนาจริยธรรมในข้ันสูงไดอยางดีตอไปในอนาคต 
 
กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายหลัก     เด็กนกัเรียนในระดบัช้ันอนุบาล ๒ (อายุ ๕ - ๖ ป) 
 กลุมเปาหมายรอง      พอ แม ผูปกครอง  ครูปฐมวัย  ผูดแูลเด็ก 
 
รูปแบบ 
 เปนส่ือคอมพิวเตอร  ท่ีนําเสนอดวยภาพการตูน ประกอบภาพจริง  โดยใชวิธีการเลา
เร่ืองผานตัวละครหลัก  ไดแก สามเณรธุจา และ พี่เหวา  ใหความรูสึกท่ีเปนตัวแทนของเด็กๆ ใน
ดานความดี ความนารัก ความอบอุน  และความเปนเพื่อน   ใชคําคลองจองและเกมคนหา
พระพุทธรูป มาเปนเคร่ืองมือสรางการเรียนรู   ความเขาใจ  ย้ําใหเกดิความจําผานกระบวนการ
ประสบการณตรงผานส่ือท่ีใหความสุขและความสนกุตามวัย  ทาทายดวยความยากงายคละกันไป   
รูปแบบเหลานี้  ชวยใหเด็กเกดิจินตนาการ  สามารถนําส่ิงท่ีเปนรูปธรรมไปคิดวิเคราะหเชิง
นามธรรม เม่ือเติบโตข้ึน   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๖ 
 

องคประกอบของส่ือ  มี ๔ สวน คือ 
 สวนท่ี ๑. พระพุทธรูป ๘ ปาง 
   ๑.๑ วีดีโอ คําคลองจอง 
   ๑.๒ สไลดบรรยายพระพุทธรูปและพุทธประวัต ิ
 สวนท่ี ๒. เกมคนหาพระพุทธรูป 
 สวนท่ี ๓. เกีย่วกับส่ือ 
 สวนท่ี ๔. ผูผลิต 
 
 สําหรับสวนท่ี ๓ และ ๔ นั้น  พอ แม ผูปกครอง ครูปฐมวัย หรือผูดูแลเด็ก สามารถเขา
ใชศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ือ  เพื่อใหสามารถใชส่ือนี้กับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๗ 
 

แบบประเมินความสอดคลองของ 
ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็กปฐมวัยไทย 

ตามแนวคดิการเรียนรูบนพืน้ฐานการทํางานของสมอง 
เร่ือง 

สามเณรธุจา  เณรนอยเรืองปญญา  กับ พี่เหวา คูหูจอมขยนั 
ตอน 

พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 
สวนท่ี ๑.  ดานเนื้อหา 
 

คะแนน ขอ หัวขอพิจารณา 

๑ ๒ ๒ 

รวม IOC สรุป 

๑. องคประกอบ  เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง       

 ๑.๑ ตรงกับจดุประสงคการเรียนรู ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๑.๒ ความเหมาะสมของรูปแบบหรือวิธีการ
นําเสนอ 

๐ ๑ ๑ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๑.๓ ความนาสนใจของการนําเสนอ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๑.๔ ความถูกตองตามหลักวชิา ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๑.๕ ความเหมาะสมกับระดับกลุมเปาหมาย ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๑.๖ ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๑.๗ ความสมบูรณของเนื้อหา ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

๒. ภาพ        

 ๒.๑ ความสัมพันธระหวางภาพกับเนื้อหา ๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๒.๒ ความถูกตองของภาพตรงตามเน้ือหา ๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

๓. ภาษา       

 ๓.๑ ถูกตองตามหลักการใชภาษา ๑ ๑ ๐ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๓.๒ ชัดเจน เขาใจไดตรงตามระดับของ
กลุมเปาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๓.๓ ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสม ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๘ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

• ในแตละเฟรมที่นําเสนอ ควรมีจุดเนนหลักใหผูชมสนใจเพียงจุดเดียว เพื่อใหผูชมไดรับรู
จุดเนน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

• เปล่ียนเปนพระพุทธรูปประจําวันจะดีกวาหรือไม  เพราะมีจํานวน ๘ ปางเทากัน 

• ส่ือนี้นาสนใจในแงการนําเร่ืองเลาเกี่ยวกับพระพุทธรูปแตละปางมากระตุนความสนใจ
เกี่ยวกับศิลปะและศาสนา หากจะผลิตเพือ่เผยแพรสามารถตอยอดการสงเสริมคุณธรรม
ท่ีมีในพระพุทธรูปแตละปางได สามารถสรางความนาสนใจในเร่ืองเลาแบบนิทานชาดก
ได (เหมือนเทปเสียงนิทานชาดกท่ีมีจําหนาย เด็กๆก็ชอบมาก) สวนเร่ืองภาษาชวงคํา
คลองจอง เปนคําท่ีเลนเสียงสนุก มีจังหวะจะโคนท่ีนาจะถูกใจเดก็ๆ  แตในแงภาษาเขียน 
อาจตรวจสอบใหถูกตองตามหลักภาษาอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๙ 
 

สวนท่ี ๒.  ดานเทคนิคการผลิต 
 

คะแนน ขอ หัวขอพิจารณา 

๑ ๒ ๒ 

รวม IOC สรุป 

๑. ภาพ       

 ๑.๑ ส่ือความหมายตรงตามจุดประสงคการ
เรียนรู 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๑.๒ ความเหมาะสมของขนาดและ
องคประกอบภาพ 

๑ ๑ ๐ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๑.๓ ความนาสนใจ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๑.๔ ความคมชัด ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

๒. รูปแบบการนาํเสนอ       

 ๒.๑ ความนาติดตามของลําดับข้ันตอนการ
นําเสนอ 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๒.๒ ความเหมาะสมของการใชภาษา
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๒.๓ ความงายและสะดวกตอการใชงาน ๑ ๑ ๐ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

๓. การออกแบบ       

 ๓.๑ ความเหมาะสมของตัวอักษร (สี,รูปแบบ
,ขนาด) 

๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๓.๒ ความเหมาะสมของการใชสีในการ
ออกแบบ 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๓.๓ การจัดวางภาพมีความสมดุล ๑ ๑ ๐ ๒ ๐.๖๖ ผาน 

 ๓.๔ การจัดวางภาพมีความกลมกลืน ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 ๓.๕ ส่ือความหมายไดชัดเจน เขาใจได ตรง
ตามระดับของกลุมเปาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ผาน 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๐ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

• รูปภาพนั่งผิด และไมหลากหลาย 

• ภาพวาดลายเสนมีขนาดเล็ก และมีรายละเอียดท่ีตองสังเกตจดจํา เม่ือใชกับคอมพิวเตอร
โนตบุค หรือ Tablet อาจจะเล็กเกินไป ความสะดวกงายในการใชงานควรปรับปรุงหนา
เลนเกม ท่ีใหเลือกระฆัง ๘ ใบเหมือนกนั นาจะใสภาพพระพุทธรูปแตละปาง เพือ่การ
เลือกที่มีจุดหมายมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบกอนเรียน 

แบบประเมินผลระหวางเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
ภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๒ 
 

แผนกิจกรรมการเรียนรู 
เร่ือง 

พระพุทธรูป จํานวน ๘ ปาง 
 
๑. จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.๑   มีความสุข สนุกสนานกับภาพ  เร่ืองราว และเกม  
 ๑.๒   กระตือรือรนในการพูดคุย ซักถาม เกี่ยวกับพระพุทธรูปและพุทธประวัติ 
 ๑.๓   สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  เชน  รูจักพระพุทธรูปในสถานท่ี
  ตางๆ เชน  พระพุทธรูปท่ีบาน  พระพุทธรูปท่ีโรงเรียน  เปนตน 
 
๒. สาระการเรียนรู 
 ๒.๑  สาระท่ีควรเรียนรู 
  ๒.๑.๑   พระพุทธรูป จาํนวน 8 ปาง 
  ๒.๑.๒  อิริยาบถตางๆของพระพุทธรูป ท่ีสอดคลองกับชีวิตประจําวนั 
  ๒.๑.๓  คําศัพทใหมๆเกี่ยวกับพระพทุธรูปท่ีตรงกับระดับช้ันของกลุมเปาหมาย 
 ๒.๒  ประสบการณสําคัญ 
  ๒.๒.๑  การเห็นภาพ และฟงคําคลองจอง สรางสุนทรียภาพดานศิลปะ ภาษา 
  และทวงทํานอง 
  ๒.๒.๒ การเลนเกมท่ีชวยย้าํความจํา การแยกแยะ การวางแผน และการคํานวณ 
  ๒.๒.๓ การพดูคุย ซักถาม รวมกิจกรรม  สรางปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู และ 
                        ผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๓ 
 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  
กิจกรรมท่ี  ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

๑. ๕ นาที รองเพลง ผอนคลาย ทําสมาธิ   สรางความสงบ  
๒. ๕ นาที พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณท่ีเด็กนกัเรียน

ไดเขาไปเกี่ยวของกับพุทธศาสนาอยางไร
บาง เชน  การไปทําบุญท่ีวัด  วันหรือ
เทศกาลสําคัญตางๆ  พระพุทธรูปท่ีบาน 
เปนตน 

เช่ือมโยงเร่ืองท่ีจะ
เรียนรูใหเขากบั
ชีวิตประจําวัน 
กระตุนใหเด็กแสดง
ความคิด 

๓. ๕ นาที ทดสอบกอนเรียน ดวยการเลือกภาพ ภาพพระพุทธรูปท่ี
รูจักหรือเคยเห็น 

๔. ๒๐ นาที เด็กนกัเรียนเร่ิมใชส่ือ โดยครูใหคําแนะนํา สรางประสบการณ 
๕. ๑๐ นาที พูดคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกีย่วกับ

เร่ืองราวจากส่ือ เชน คําคลองจอง  ดาวเด็ก
ดีจอมขยัน 

ทบทวนเนื้อหา และ
กระตุนความจาํ 

๖. ๑๕ นาที ทดสอบหลังเรียน  ดวยการเลือกภาพ แปะภาพท่ีตรงกับส่ือ 
 
๔. ส่ือการเรียน 
 ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็กปฐมวัย  ตามแนวคิดการ
เรียนรูบนพืน้ฐานการทํางานของสมอง  เร่ือง  สามเณรธุจา  เณรนอยเรืองปญญา  กับ พี่เหวา คูหู
จอมขยัน  ตอน  พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 
 
๕. การประเมิน 
 โดยการสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ 
  ๑. การเขารวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานและกระตือรือรน 
  ๒. การพูดคุย ซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกีย่วกับพระพุทธรูปได 
  ๓. มีความตองการใชส่ือซํ้าอีก 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๔ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกลุมเปาหมาย 
 

ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคดิการเรียนรูบนพืน้ฐานการทํางานของสมอง 

เร่ือง 
สามเณรธุจา  เณรนอยเรืองปญญา  กับ พี่เหวา คูหูจอมขยนั 

ตอน 
พระพุทธรูปจํานวน 8 ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 

 
คําชี้แจง 
 1. ผูศึกษา และครูผูรับผิดชอบประจําช้ันเรียน รวมสังเกตพฤติกรรมการใชส่ือของ
กลุมเปาหมาย โดยทําเคร่ืองหมายในชองท่ีประเมินตามรายการท่ีกําหนดให 
 2. เกณฑการวดั  คือ  1 = นอย   2  = ปานกลาง  และ  3 = มาก 
 

ผลการประเมิน ขอ รายการประเมินพฤติกรรม 

1 2 3 
1. มีความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบกอน

เรียน 
   

2. แสดงความดใีจท่ีไดชมส่ือ    
3. มีความกระตือรือรนในการใชส่ือ    
4. ขอคําอธิบาย หรือ ความชวยเหลือในการใชส่ือ    
5. ซักถามแสดงความสนใจเก่ียวกับส่ือ    
6. ทดลองใชส่ือครบทุกรายการ    
7. มีการพูดคุย หวัเราะสนกุสนาน กับเพื่อนๆ    
8. มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมจับกลุม    
9. มีความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบหลัง

เรียน 
   

10. มีความตองการใชส่ืออีกในคร้ังตอไป    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



แบบทดสอบกอนเรียน          ช ..............    ญ...............  คนที่....................... 

  
 

 

   

 
 

 

 



แบบประเมินผลระหวางเรียน (เกมคนหาพระพุทธรูป ๘ ปาง : ดาวเด็กดีจอมขยัน)   ช ..............    ญ...............  คนที่....................... 
    

    
 
 

 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน (จับกลุมแปะภาพตามหมายเลข)          กลุมที่............................ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ ๖ ๗ ๘ 
 
 

 



แบบทดสอบหลังเรียน ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยกนัเลือกแปะภาพพระพุทธรูปใหตรงกับตัวเลขในแตชอง                                             

  
 

 

   

 
 

 

 



๑๐๙ 
 

 
หนาปกซีดี : ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

ตามแนวคดิการเรียนรูบนพืน้ฐานการทํางานของสมอง 
เร่ือง พระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ท่ีเด็กไทยควรรูจัก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
ณ โรงเรียนเทพวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ผูวิจัยอธิบายวธีิการใชส่ือคอมพิวเตอรใหกบัเด็กนกัเรียนกลุมเปาหมาย 
 

 
 

เด็กนกัเรียนกลุมเปาหมาย ระดับช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี ๒ ทดลองใชเคร่ืองมือ 



๑๑๑ 
 

 
 

เด็กนกัเรียนกําลังชมวิดีโอพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง ดวยความสนใจ 
 

 
 

ผูวิจัยแจกรางวัลใหกับเดก็นกัเรียนท่ีชนะเกมภาพพระพทุธรูป  



๑๑๒ 
 

 
 

เด็กนกัเรียนตอบคําถามเก่ียวกับวิดีโอพระพุทธรูปตามกิจกรรมประเมินระหวางเรียน 
 

 
 

เด็กนกัเรียนสนุกสนานกับเกมละลายพฤติกรรมแขงขันตอบปญหาเร่ืองพระพุทธรูป 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

 
 

ผูวิจัยใหคําแนะนําเด็กนกัเรียนท่ีตองการชมวิดีโอและเลนเกมซํ้า 
 
 

 
 

เด็กนกัเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆในการเขาชมส่ือไดอยางมีสมาธิ 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 

 
 

เด็กนกัเรียนมีความสุขในการชมภาพและฟงเนื้อเร่ืองเกีย่วกับพระพุทธศาสนา 
 
 
 

 
 

เด็กนกัเรียนแบงกลุมละ 3 คน ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยการแปะภาพตามชอง 
ใหตรงกับภาพจากวิดีโอพระพุทธรูปจํานวน ๘ ปาง 



๑๑๕ 
 

 
 

ผูวิจัยมอบรางวัลใหกับเดก็นกัเรียนกลุมท่ีชนะในการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
ไดถูกตองและใชเวลานอยท่ีสุด 

 
 

 
 

ผูวิจัยมอบสื่อฯและของที่ระลึกใหกับผูบริหาร ครูประจําช้ันอนุบาลปที่ ๒ และกลุมพ่ีเล้ียง 
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