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บทคัดย่อ 

 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning หรือการเรียนรู้แบบลงมือท า เป็นรูปแบบที่
เป็นที่สนใจในระบบการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการ
ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 การศึกษาควรให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน งานวิจัย
ชิ้นนี้มีเป้าหมายเพ่ือค้นหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและการจัดพ้ืนที่การ
เรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงของผู้ เรียน ท าให้สามารถเรียนรู้เองได้มากขึ้น และสนุกกับการ
เรียน ไม่ใช่การรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว โดยการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
ต้องการพ้ืนที่ในรูปแบบที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป ซึ่งต้องประกอบไปด้วย พ้ืนที่การเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับวิธีการสอน และรองรับการใช้เทคโนโลยี  

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 
Learning ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ผ่านการท า
วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยการสัมภาษณ์และการเก็บ
ข้อมูลจากการเล่นเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของโรงเรียน
ฉลาดเล่น ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ห้องเรียน พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่การเรียนรู้แบบเป็น
ทางการ พ้ืนที่การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่สนับสนุน โดยการประดิษฐ์และ
พัฒนาต้นแบบเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถช่วย
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ส่งเสริมให้เกิดการท าวิจัยและการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล โดยเกมกระดาน
โรงเรียนในอุดมคติสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านความต้องการและพฤติกรรม รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ของผู้ใช้งานพ้ืนที่ทั้ง 6 พ้ืนที่ จากครูและนักเรียนในโรงเรียน  

 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบลงมือท า, การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม, เกมกระดานโรงเรียน
ในอุดมคติ 
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ABSTRACT 

 

Active Learning pedagogy has been under the spotlight in Thai 
educational system in the past 10 years. The government has declared the National 
Education Act 1999; Education should focus on the learners. This research aims to 
find a way in which a classroom environment and the learning area of the school can 
support Active Learning. Active Learning emphasizes the practical implementation of 
the learner so students can learn by themselves and enjoy learning without solely 
receiving one-way information from instructors. Unlike general classroom design, 
Active Learning requires various room types and forms, congruent with the Pedagogy 
and supporting Technology.  

The data is collected from Thammasat Secondary and Darunsikkhalai 
schools by employing Participatory Action Research (PAR) through interviews and 
workshop, playing Ideal School Board Game. The research has found that there are 
six learning areas required for Active Learning school and these areas have various 
relationships to each other; (i) Classroom, (ii) Workshop areas, (iii) Formal learning 
spaces, (iv) Informal learning spaces, (v) Green areas, and (vi) Supporting areas. The 
invention and development of Ideal School Board Game help to enhance levels of 
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participatory action research and design. It also helps the researcher to investigate 
needs and behaviors, thus understanding uses and relationship of the 6 learning 
areas directly from school teachers and students.  

 

Keywords: Active Learning, Participatory Action Research, Ideal school board game 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

ความตองการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนกําลังสําคัญสูการพัฒนาประเทศในอนาคต ปจจุบันประเทศไทยมี

คุณภาพการศึกษาท่ีต่ําลงทุกป ดูไดจากการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-Net (Ordinary 

National Educational Test) พบวา เด็กไทยมีความรูต่ํากวามาตรฐานอยูเสมอๆ นอกจากนี้นักเรียน

ไทยไดเขาทําการทดสอบ PISA (Programme for International Students Assessment) ซ่ึงเปน

การทดสอบเพ่ือใชวัดระดับการเรียนรูของนักเรียนอายุ 15 ปท่ัวโลก มีนักเรียนเขารวมสอบกวา 72 

ประเทศ พบวาผลสอบของนักเรียนไทยอยู ในอันดับรั้งทาย (วิชาวิทยาศาสตรอันดับท่ี 52, 

คณิตศาสตร อันดับท่ี 54, การอานอันดับท่ี 57) ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานอยางเวียดนามทําอันดับ

ไดดีกวาในทุกวิชา (อันดับท่ี 8, 22, 32 ตามลําดับ) PISA ยังพบวา เด็กไทย 74% อานภาษาไทยไมรู

เรื่อง อานไมออก อานแลวตีความไมได วิเคราะหความหมายไมถูก และยังพบวานักเรียนไทยท่ีมี

ความรูวิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมีเพียง 1% เทานั้น ท้ังท่ีโรงเรียนไทยมีการเรียนการสอนมากกวา 8 

ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงแตกตางจากประเทศฟนแลนดทําคะแนนไดเปนอันดับท่ี 1 ในทุกการทดสอบ ท้ัง ๆ ท่ี

มีการเรียนการสอนไมเกิน 5 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงพบวา หลักสูตรของโรงเรียนฟนแลนดมีรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ Active Learning คือรูปแบบแบบการเรียนการสอนท่ีมีนักเรียนเปนศูนยกลางการ

เรียนรูโดยมีครูเปนผูคอยแนะนํา (Facilitator) การเรียนในแตละวันจะเรียนสลับกับการปลอยเด็ก ๆ 

ใหทําในสิ่งท่ีตนเองชอบ การวิ่งเลนสนุกกับเพ่ือน ๆ ท้ังวัยเดียวกันและตางวัย เพราะการพัฒนาดาน

รางกายก็สําคัญไมแพกับการพัฒนาดานสมอง นอกจากนี้ยังพบวาในอีกหลายประเทศก็มีรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning เชน ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุน ประเทศอังกฤษ ประเทศ

เยอรมัน ฯลฯ 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning เปนรูปแบบท่ีเปนท่ีสนใจในระบบการศึกษาทุก

ระดับของประเทศไทยในชวงระยะเวลาประมาณ 10 ปท่ีผานมา รัฐบาลไดมีการประกาศ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การศึกษาควรใหความสําคัญแกผูเรียน สงเสริม

กระบวนการคิด การแกไขปญหา และการจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

ในชวงป พ.ศ.2560 ไดมีการจัดอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู Active Learning ของสถาบัน

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ใหกับโรงเรียนท่ีสนใจ อีกท้ังยังมีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

ฉลาดเลน Active School เพ่ือลดภาวะเนือยนิ่งเพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายใน

โรงเรียน ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีโรงเรียนเขารวมโครงการกวา 12 โรงเรียน ไดนําแนวคิดในการจัดสรรเวลา

และโอกาสใหนักเรียนไดมีการมีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวรางกาย ควบคูไปกับการเรียนรูใน

หลักสูตร โดยใชกิจกรรมการเลนแบบ Active Play ท่ีผานการทดลองทางการวิจัยแลววา สามารถ

เพ่ิมพูนประสบการณ กระตุนการเรียนรู ทักษะดานการฟงพูดอานเขียน การคิดวิเคราะห และชวยใน

การพัฒนาทักษะตางๆ ท่ีเหมาะสมตามชวงวัย ตามคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมี

ประสิทธิผล ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวนี้จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเทศไทย 4.0 นโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ตามหลัก 4H อันประกอบดวย Head Hand 

Heart และ Health ท่ีรัฐบาลกําลังมุงเนนในปจจุบัน (สํานักขาวสรางสุข, 2560) 

การออกแบบพ้ืนท่ีทางดานกายภาพของโรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning School) ควร

มีสวนชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซ่ึงมีความ

ตองการแตกตางจากพ้ืนท่ีการเรียนรูในรูปแบบ Passive Learning ท่ีกิจกรรมการเรียนรูมีเพียงการ

ถายทอดความรูทางเดียว การออกแบบสภาพแวดลอมท่ีดีของโรงเรียนฉลาดเลนท่ีมีการสอนแบบ 

Active Learning นั้นจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะมีความตองการดานพ้ืนท่ี (Space) ท่ีสอดรับกับรูปแบบ

วิธีการสอน (Pedagogy) และรองรับการใชเทคโนโลยี (Technology) โดยการออกแบบพ้ืนท่ีควร

คํานึงถึงการรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลาย กิจกรรมท่ีสงเสริมการปฏิบัติจริงของผูเรียน และพ้ืนท่ี

รองรับกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเคลื่อนไหวทางกาย เชน การออกแบบ Active Design Toolkit for 

School (The Partnership for a Healthier New York City, 2015) เพ่ือสงเสริมสุขภาพทางกาย

ของผูเรียนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน โดยการเคลื่อนไหวรางกายจะนําไปสูการพัฒนาการท่ีดี 

ท้ังในดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา นอกจากนี้การออกแบบทางกายภาพท่ีมีความ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูสอน และเจาของโรงเรียน จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหกิจกรรม

การเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดี และจะนําไปสูการออกแบบโรงเรียนท่ีดีเพ่ือสรางบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีความใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ตอไปในอนาคต 
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1.2 คําถามการวิจัย 

 

 การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสนับสนุนแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในระดับมัธยมศึกษาควรเปนอยางไร? 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. ศึกษารูปแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีการเรียนรูภายในหองเรียนและพ้ืนท่ีสงเสริม

กระบวนการเรียนรูนอกหองเรียน ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผูเรียน

เปนศูนยกลางการเรียนรู และครูเปนผูใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

2. พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือสืบหาความตองการเบื้องตนของผูเรียนและผูสอนท่ีใชการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือนํามาสรางและกําหนดแนวทางในการออกแบบโรงเรียน

ฉลาดเลน 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาขอมูลกรณีศึกษาโรงเรียนท้ังในและตางประเทศท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ประกอบดวยพ้ืนท่ีการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน โดยวิเคราะหผาน

แนวคิด ทฤษฎี และการออกแบบสภาพแวดลอมเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

2. ขอบเขตดานการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เพ่ือพัฒนาวิธีการออกแบบตนแบบของเครื่องมือวิจัย

โดยมีวัตถุประสงคของการใชเครื่องมือการวิจัยเพ่ือสืบหาความตองการเบื้องตนของผูใชงานใน

โรงเรียนท้ังผูเรียนและผูสอน ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในบริบทชานเมืองกรุงเทพมหานคร  
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3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ศึกษาและเ ก็บขอมูลลักษณะการใช พ้ืน ท่ีทางการเรียนรู ของ โรงเรียนสาธิตแห ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และใช

เครื่องมือวิจัย เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาด

เลนท่ีสนองตอความตองการของผูใชงาน 

4. ขอบเขตดานเวลา 

ศึกษาขอมูลเปนระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต สิงหาคม พ.ศ.2560 – พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การศึกษาแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ในบริบทชานเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงเรียนในแถบชานเมืองกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

คอนขางมาก ทําใหเกิดพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบ Active Learning ท้ังในและนอกหองเรียน โดย

การศึกษาแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน

บริบทชานเมืองกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุตติยภูมิในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยขอมูลปฐมภูมิไดจากการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และขอมูลทุตติยภูมิไดจากการ

สัมภาษณและการเลนเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติจากผูท่ีมีประสบการณดานการเรียนการสอน 

Active Learning ท้ังครูผูสอนและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาปจจัย

ท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. เปนประโยชนตอสถาปนิก นักวิชาการ องคกรการศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังรัฐบาลและ

เอกชน สามารถใชเปนคูมือประกอบการพิจารณาปจจัยทางกายภาพท่ีสงผลตอการออกแบบโรงเรียน

ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 



Ref. code: 25605916030280TVI

5 

 

2. สรางองคความรู กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการออกแบบโรงเรียน Active Learning 

3. เปนแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางการเรียนรูหรือสภาพแวดลอมทางกายภาพของ

โรงเรียนท่ีจะใชการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

1.7 นิยามศัพท 

 

1. Active Learning หมายถึง การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ โดยเปนการเรียนการสอนท่ีมีการ

โตตอบแลกเปลี่ยนความรู การมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน 

2. Passive Learning หมายถึง การเรียนการสอนแบบรับขอมูลทางเดียว มุงเนนการทองจํา

เพ่ือคะแนนและเกรด โดยขาดปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 

3. สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดการเรียนรู ตั้งแตหองเรียน 

หองสมุด รวมถึงพ้ืนท่ีนอกหองเรียนเชนทางเดินระหวางหองเรียน พ้ืนท่ีสวนกลาง และพ้ืนท่ี

การเกษตร ซ่ึงสภาพแวดลอมทางกายภาพหมายความรวมถึงการออกแบบองคประกอบทาง

สถาปตยกรรม ไดแกขนาดหองเรียนท้ังความกวาง ยาว สูง การจัดการเฟอรนิเจอรในชั้นเรียน และ

การใชวัสดุ สี  

4. คุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูเรียนเปนนักคิดวิเคราะหแกปญหา มี

ความคิดสรางสรรค เปนนักประสานความรวมมือ และเปนผูมีนิสัยใฝรูใฝเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง 

5. การออกแบบ Active Design Toolkit for School หมายถึง การออกแบบสภาพ- 

แวดลอมเพ่ือสงเสริมสุขภาพทางกายของผูเรียน 

6. ความใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง ผูเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียน สามารถ

สรางแรงจูงใจไดจากการสรางบรรยากาศการเรียนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered 

Pedagogy) สรางความรูสึกสนุกสนานและสรางความม่ันใจใหกับผูเรียน มีความยืดหยุนท่ีสามารถ

ปรับเขากับผูเรียนแตละคนได 

7. หลัก 4H หมายถึง หลักการพัฒนาของผูเรียนในดานสติปญญา (Head) ดานทัศนคติ 

(Heart) ดานเรียนรูและปฏิบัติจริง (Hands) และดานสุขภาพ (Health) 

8. Facilitator หมายถึง ครูถูกเปลี่ยนบทบาทเดิมจากท่ีเปนผูถายทอดความรูเปนผูให

คําแนะนําและผูอํานวยความสะดวกทางการเรียนรูของผูเรียน 
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9. เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ หมายถึง เครื่องมือวิจัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน อยูในรูปแบบเกม

กระดานเพ่ือจําลองพ้ืนท่ีการเรียนรู สําหรับการจัดวางผังของโรงเรียนตามท่ีผูเลนตอการ ผานการ

ระดมสมองของผูเลนท่ีมีประสบการณดานการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซ่ึงกอใหเกิด

ความสะดวกตอการสื่อสารใหเห็นภาพเดียวกันระหวางผูเลนเกมกระดานและผูวิจัย เพ่ือใชในการ

วิเคราะหดานพฤติกรรมการใชงานท่ีสงผลตอรูปแบบการจัดวางพ้ืนท่ีการเรียนรูภายในโรงเรียน 

รวมท้ังความตองการดานรูปแบบของพ้ืนท่ีการเรียนรู 

10. โรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning School) หมายถึง โรงเรียนท่ีสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาส เรียนรูจากประสบการณตรง การ

สงเสริมการมีสุขภาพและความแข็งแรงของนักเรียน เพราะเห็นวาการเคลื่อนไหวรางกาย จะนําไปสู

การพัฒนาการท่ีดี ท้ังในดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา ดังจะเห็นไดจากดําเนินนโยบาย 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

11. การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม หรือ Participatory Action Research 

(PAR) หมายถึง การทําวิจัยรวมกันระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล โดยใชเครื่องมือเกมกระดานโรงเรียน

ในอุดมคติ เพ่ือการเก็บขอมูลเบื้องตนดานการออกแบบโรงเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการและ

พฤติกรรม ของครูและนักเรียนในโรงเรยีน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เพ่ือเปนการทําความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูและเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู

ของผูเรียน ท้ังในดานวิชาการรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธกับครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน ในบทนี้ผูวิจัยได

ทบทวน ศึกษางานวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและกรณีศึกษา โดยแบงเปนหัวขอดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดและความหมายของ Active Learning 

2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.3 กรณีศึกษาตางประเทศ 

2.4 ขอสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา 

2.5 กรณีศึกษาแนวทางการเก็บขอมูลผานการใชเครื่องมือวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและความหมายของ Active learning 

 

ผูวิจัยทําการศึกษาถึงการใหความหมายของ Active Learning ของนักวิชาการดานศึกษา- 

ศาสตรท้ังในและตางประเทศ พบวา RW Revans (1907) ไดกลาวถึงการเรียนในรูปแบบการลงมือ

ปฏิบัติเปนครั้งแรก โดยใหความหมาย Active learning วาเปนการเรียนรูท่ีกระตือรือรน (Action 

Learning) โดย RW Revans กลาววา “ไมมีการเรียนรูโดยไมมีการกระทําและไมมีการกระทําโดยไม

ตองเรียนรู” หลังจากนั้นจึงมีการพูดถึงความหมายของการเรียนรูในรูปแบบ Active Learning ตอมา 

Bloom (1956) ซ่ึงใหความหมายของการเรียนแบบ Active Learning ไววาเปนการกระทําสิ่งตางๆ

และการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกเขากําลังทําอยู โดยมีแนวคิดการแบงประเภทของการเรียนรูท่ีไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายคือ Bloom's Taxonamy เปนการแบงประเภทของการเรียนรูในลักษณะการ

เรียนรูทางปญญา (Cognitive Domain) ออกเปน 6 ข้ัน ไดแก 

1) ความรู (Knowledge) 

2) ความเขาใจ (Comprehension) 

3) การนําไปใช (Application) 

4) การวิเคราะห (Analysis) 
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5) การสังเคราะห (Synthesis) 

6) การประเมิน (Evaluation) 

Bonwell และ Eison (1991) ไดใหความหมายของ Active Learning วาเปนกระบวนการ

เรียนรูท่ีทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการนอกเหนือจากการอดทนฟง เปนกระบวนการจัดการ

เรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือกระทํา ไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไป 

Meyers และ Jones (1993) ไดใหความหมายของ Active Learning วา Active Learning 

คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการ อันไดแก 

1) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย 

2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

Fedler และ Brent (1996) ไดใหความหมายของ Active learning วา Active learning 

คือรูปแบบการเรียนรูท่ีผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู (receive) ไปสูการมีสวนรวมใน

การสรางความรู (co-creators) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ Bonwell และ Eison 

ตอมา ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ (2550) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวทางของ Active Learning ท้ังหมด 7 ประการดังนี้ 

1) จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตองสะทอนความตองการใน

การพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน 

2) สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

ท่ีดีกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม

รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

4) จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย 

6) วางแผนเก่ียวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ท้ังในสวนของเนื้อหา และ

กิจกรรม 

7) ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของท่ีผูเรียน 



Ref. code: 25605916030280TVI

9 

 

ตอมา ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning 10 ประการ ดังนี้ 

1) เปนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และการ

นําความรูไปประยุกตใช 

2) เปนการเรยีนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 

3) ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

4) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังในดานการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ 

รวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน 

5) ผูเรียนไดเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

6) เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิดอยางลุมลึก ผูเรียนจะเปนผู

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

7) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง 

8) เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนบูรนาการท้ังดานขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสูการสรางความคิดรวบยอด 

9) ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย

ตนเอง 

10) ความรูเกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน 

ซ่ึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ของไชยยศ เรือง

สุวรรณ ในขอท่ี 2 และขอท่ี 4  เรื่องการมีสวนรวมในการเรียนการสอน และการเรียนรูแบบรวมมือ มี

ความสอดคลองกับ Bonwell และ Eison และในขอท่ี 10 ความรูเกิดจากประสบการณ ซ่ึงมีความ

เชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ Kolb’s experiential learning cycle  

บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ Active Learning ในขอ

ท่ี 2 ของ ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ กลาวถึงการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจา

โตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน มีความสัมพันธกันกับ

ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ของไชยยศ เรืองสุวรรณ ในขอท่ี 

4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังในดานการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน 
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และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงความสัมพันธกันของการใหความหมาย Active 

learning ดังตารางท่ี 2.1  

ตารางท่ี 2.1  

ตารางแสดงความสัมพันธเชิงความหมายดานการเรียนรูแบบ Active learning 

 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2560  
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ตารางแสดงความสัมพันธเชิงความหมายดานการเรียนรูแบบ Active learning จาก

ตารางท่ี 2.1 พบวามีการใหความหมายท่ีใกลเคียงและสอดคลองกัน โดยสีเทาเขม คือการให

ความหมายของนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานศึกษาศาสตร ตําแหนงสีเทาออนหมายถึงการแสดง

ความสัมพันธของใหความหมายท่ีมีความใกลเคียงกัน ตําแหนงตัวเลขสีขาวหมายถึงการแสดง

ความสัมพันธระหวางขอ และ ตัวอักษร K หมายถึง สอดคลองกับทฤษฎี Kolb’s experiential 

learning cycle ท่ีจะอธิบายในหัวขอทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากตารางดังกลาวผูวิจัยเห็นถึง

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนและไดใหใจความสําคัญของ Active learning วาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีมี

ผูเรียนเปนศูนยกลาง เกิดการเรียนรูไดจากการลงมือกระทํา หรือการลงมือปฏิบัติ ผานการมี

ปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน  ดังภาพท่ี 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1 ใจความสําคัญของ Active learning. โดยผูวิจัย, 2560 

 

2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.1 Active learning theory  

Edgar Dale (1969) ไดสรางพีระมิดการเรียนรูโดยอางอิงจากพีระมิดการเรียนรูของ

NTL (National Training Laboratories Institute) โดยแบงกระบวนการเรียนรูเปนสองสวน สวน

แรกเปนสวนบนของพีระมิดเรียกวา Passive อีกสวนหนึ่งเปนสวนฐานของพีระมิดเรียกวา Active 

โดยสวนบนของพีระมิดหรือสวน Passive จะแบงเปนรอยละของความจําท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะการมี

สวนรวมท่ีแตกตางกัน 5 สวน ดั้งนี้ 

1. รอยละ 5 ของสิ่งท่ีเรียนรูเม่ือพวกเขาไดเรียนรูจากการบรรยาย 

2. รอยละ 10 ของสิ่งท่ีเรียนรูเม่ือพวกเขาไดเรียนรูจากการอาน 
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3. รอยละ 20 ของสิ่งท่ีเรียนรูจากเสียง 

4. รอยละ 30 ของสิ่งท่ีเรียนรูเม่ือมองเห็นภาพ 

5. รอยละ 50 ของสิ่งท่ีเรียนรูจากภาพและเสียง เชน ดูภาพยนตร ดูงานนิทรรศการ  

สวนฐานของพีระมิดหรือสวนท่ีเรียกวา Active จะแบงเปนรอยละของความจําท่ี

เกิดข้ึนตามลักษณะการมีสวนรวมท่ีแตกตางกัน 2 สวน ดั้งนี้ 

1. รอยละ 75 จากการพูด เชน การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการอภิปราย 

2. รอยละ 90 จากการพูดและลงมือกระทํา เชน การแสดงละคร การจําลองประสบการณ

จริง การลงมือปฏิบัติจริง การนําสิ่งท่ีเรียนรูมาสอนคนอ่ืนหรือใชทันที 

พีระมิดการเรียนรูของ Edgar Dale แสดงการเรียนรูแบบ Active Learning ทําให

ผูเรียนสามารถรักษาผลการเรียนรูใหอยูคงทนไดมากและนานกวากระบวนการเรียนรู Passive 

Learning เนื่องจากการเรียนรูแบบ Active Learning สอดคลองกับการทํางานของสมองท่ีเก่ียวของ

กับความจํา โดยสามารถเก็บและจําสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูอยางมีสวนรวม โดยมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวม

ชั้น ผูสอน และสิ่งแวดลอม การเรียนรูไดผานการลงมือปฏิบัติ ทําใหผูเรียนมีการเก็บความจําระยะ

ยาว (Long Term Memory) และทําใหอัตราสวนรอยละของผลการเรียนรู มีปริมาณท่ีมากกวา และ

ยืนยาวกวา ซ่ึงอธิบายไว ดังภาพท่ี 2.2 

 

ภาพท่ี 2.2 Cone of learning. โดย Edgar Dale, 1969 
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2.2.2 Kolb’s experiential learning cycle 

การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning Cycles) ภาพท่ี 2.3 เปน

วิธีการเรียนรูในแตละบุคคล มีผูคิดคนโดย David Kolb (1984) ซ่ึงมีข้ันตอนท้ังหมด 4 ข้ันตอนเปน

วงจรตอเนื่องกันคือ  

1. Concrete Experience (Act) ประสบการรูปธรรม หมายถึงการสรางประสบ-

การณซ่ึงเกิดข้ึนไดจาก การเรียนการสอนในหองเรียน การอานหนังสือ การดูวีดีทัศน การทดลอง การ

พูดคุยและการประชุม 

2. Reflective Observation (Reflect) การไตรตรองเปนข้ันตอนท่ีผูเรียนมุงท่ีจะ

ทําความเขาใจความหมายของประสบการณท่ีไดรับโดยการสังเกตอยางรอบคอบเพ่ือการไตรตรอง

พิจารณา มีการสะทอนการเรียนรูหรือการทบทวนการเรียนรู เชน การเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรู การ

บันทึกการเรียนรู การทําการบาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน (Dialogue / Discussion)  

3. Abstract Conceptualization (Conceptualize) การสรุปองคความรู หรือการ

สรุปเปนหลักการนามธรรม เปนข้ันท่ีผูเรียนใชเหตุผลและใชความคิดในการสรุปรวบยอดเปนหลักการ

ตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนไดจากการเขียนแผนภาพมโนทัศน (Mind Mapping) การสรุปการเรียนรูออกมาเปน 

Model หรือ Framework การนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียน 

4. Active Experimentation (Apply) การประยุกตใชความรูหรือการทดลอง

ปฏบิัติจริง เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนนําเอาความเขาใจท่ีสรุปไดในข้ันท่ี3 ไปทดลองปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ

วาถูกตอง ข้ันตอนนี้เนนท่ีการประยุกตใชเพ่ือคํานึงถึงสิ่งท่ีจะตองเรียนรูตอไป เปนแนวทางในการ

พัฒนาตอหรือศึกษาตอ สิ่งท่ีเรียนรูนั้นถูกตองหรือผิดพลาดเพ่ือการดําเนินการเรียนรูในข้ันตอนท่ี 1 

จากทฤษฎีนี้ Kolb ชี้ใหเห็นวา ผูเรียนแตละคนจะเนนในข้ันตาง ๆ แตกตางกัน ซ่ึง

รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบท่ัวไปจะเปนรูปแบบการเรียนในหองเรียน ท่ีมีครูผูสอนเปน

ศูนยกลาง มีการสั่งการบานใหกลับไปทํานอกชั้นเรียน และสงงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงคะแนน ซ่ึงเม่ือเทียบ

กับวงจรการเรียนรูจากประสบการณ จะเรียนรูไดแค 2 ข้ันตอน โดยยังขาดข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 

4 ไป ทําใหผูเรียนไมสามารถนําไปสูการเรียนรูแบบตอยอดองคความรูได ซ่ึงผูเรียนควรตองทําให

ตนเองอยูในวงจรการเรียนรูเพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู กลาวคือเพ่ือสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง และทําใหเกิดการใฝรูตลอดชีวิต (Life Long learning) 
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ภาพท่ี 2.3 Kolb’s experiential learning cycle. โดย David Kolb, 1984 

 

2.2.3 Constructionism 

Constructionism Theory ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา ถูกพัฒนาโดย 

Professor Seymour Papert แหงสถาบัน M.I.T. ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองเชื่อวาความรูเกิดข้ึนไดจากประสบการณไมใชวาเปนผูรับ

ขอมูลเพียงทางเดียว แตตองเกิดจากประสบการณใหมและเกาเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม 

2.2.4 การจัดวางผังหองเรียนเพ่ือการเรียนรูแบบรวมมือ  

ทิพวัลย ทองอาจ (2555) ไดทดลองรูปแบบการจัดวางผังหองเรียนเพ่ือการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยกําหนดให 1 หองเรียน มี 4 กลุม กลุมละ 8 คน ซ่ึงแบงเปน 4 รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 วงกลม มีการใชโตะวงกลมขนาดใหญสําหรับแตละกลุม ทุกคนนั่งหันหนาเขาหา

กัน พบวามีขอดีคือ สามารถทํางานรวมกันไดสะดวก ของไมตกพ้ืน เหมาะกับงานกลุมใหญ แตมี

ขอเสียคือบางท่ีนั่งตองหันหลังใหกระดาน 

รูปแบบท่ี 2 สี่เหลี่ยม มีการใชโตะ 4 ตัว มาประกอบกันใหเปน 1 กลุม โดยผูเรียนจะนั่งตรง

ขามกัน 2 ฝง และหันหนาเขาหากันภายในกลุมและหันขางใหกับกระดานหนาชั้นเรียน พบวามีขอดี

คือการทํางานรวมกันได ของไมตกพ้ืน ทุกคนมองเห็นกระดาน แตมีขอเสียคือท่ีนั่งริมจะไมมี

ปฏิสัมพันธเหมือนท่ีนั่งตรงกลาง 
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รูปแบบท่ี 3 ตัววีหัวกลับ แตละกลุมใชโตะเรียงกันเปนรูปตัววี โดยหันดานกวางเขาหา

กระดานหนาชั้นเรียน พบวามีขอดีคือ สามารถทํางานรวมกันพอได ของไมตกพ้ืน ทุกคนมองเห็น

กระดาน แตมีขอเสียคือท่ีนั่งริมจะไมมีปฏิสัมพันธกับท่ีนั่งหัวโตะ 

รูปแบบท่ี 4 วงกลมเนนการใชเฟอรนิเจอรแบบลอยตัว มีการใชเฟอรนิเจอรแบบลอยตัว 

สามารถเคลื่อนยายมานั่งรวมกันเปนกลุมได พบวามีขอดีคือ ผูเรียนสามารถทํางานรวมกันแลกเปลี่ยน

ความเห็นได โดยงานท่ีเกิดข้ึนจะเหมาะกับงานเดี่ยว มีขอเสียคือของอาจรวงหลนได และไมเหมาะกับ

การนําเสนอผลงานรวมกัน 

จากการทดลองการจัดผังท่ีนั่งหองเรียนสําหรับการเรียนแบบรวมมือพบวารูปแบบท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรูแบบรวมมือคือ รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 4 เนื่องจากสงเสริมใหเกิดการ

ทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธและเกิดการแลกเปลี่ยนทางการเรียนรู โดยรูปแบบท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบท่ี 1 

เนื่องจากเปนโตะกลมขนาดใหญ เหมาะกับการทํางานเปนกลุมใหญ สามารถทํางานรวมกันไดสะดวก

โดยท่ีของไมตกพ้ืน ดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 

เปรียบเทียบรูปแบบการจัดผังท่ีนั่งหองเรียนสําหรับการเรียนแบบรวมมือ 

 

หมายเหตุ. จาก “การจัดวางผังหองเรียนเพ่ือการเรียนรูแบบรวมมือ”, การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 49: สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  (น.4), โดย 

ทิพวัลย ทองอาจ, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักหอสมุด. ดัดแปลงโดย ผูวิจัย, 

2560  
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2.2.5 The Active Design Toolkit for Schools 

The Active Design Toolkit for Schools (2015) เป็นชดุเคร่ืองมือสําหรับการ

ออกแบบเพ่ือทําให้เกิดกิจกรรรมในรูปแบบ Active สําหรับโรงเรียน ให้แนวคิดและแหล่งข้อมลูเพ่ือ

รวมการออกแบบท่ีใช้งานอยู่ในโรงเรียนในนิวยอร์ก หลายความคิดท่ีนําเสนอมีความเรียบง่าย แต่

มีศักยภาพในการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ ท่ี ดีของนักเรียน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย 

Partnership for Healthier New York City ในปค.ศ.2015 โดยร่วมมือกบัหน่วยงานด้านสขุภาพ

และสขุอนามยัทางจิตการศกึษาและการคมนาคมในเมืองนิวยอร์ก 

 

2.2.5.1 ความหมายของ Active Design 

Active Design หมายถึง แนวทางในการพัฒนาออกแบบอาคาร ถนนและ

ละแวกใกลเคียงโดยใชการออกแบบทางสถาปตยกรรมและการวางผังเมือง เพ่ือทําใหเกิดการออก

กําลังกายประจําวันและมีอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีสามารถเขาถึงไดมากข้ึน โดยการ

ออกแบบทางกายภาพของ Active Design มาชวยใหพ้ืนท่ีทางกายภาพนั้นสนับสนุนใหเกิดการทํา

กิจกรรมเชิงปฏิบัติจริงของผูเรียนในรูปแบบ Active Learning ได เชน พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสําหรับการ

เคลื่อนไหวรางกาย พ้ืนท่ีการเลนกีฬา พ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติการทําอาหาร พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

 

2.2.5.2 เปาหมายของ Active Design 

เปาหมายของ Active Design แบงเปน 4 ดานดังนี้ 

(1) Active Recreation เพ่ือปรับปรุงและจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับการเลนกีฬา

หรือการออกกําลังกายสําหรับนักเรียน ท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยการใชศิลปะซ่ึงสามารถชวย

ดึงดูดความสนใจของนักเรียนในดานสรางเสริมสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี สามารถสงเสริมการออก-

กําลังกายโดยการทําพ้ืนท่ีท่ีนารื่นรมยและนาดึงดูดใจมากข้ึน นอกจากนี้การใชพ้ืนท่ีท่ีมีอยูโดยสราง

โปรแกรมเพ่ือเสริมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหไดนักเรียนท่ีมีการขยับรางกายในพ้ืนท่ีท่ีมี

อยู เชน หอประชุมทางเดิน หรือแมแตหองเรียนใหใชโปรแกรมวดิีโอและเสียงเพ่ือชวยใหนักเรียนขยับ

เคลื่อนไหวรางกาย 

(2) Foods and Beverages การเขาถึงอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ี

ราคาไมแพงชวยเสริมการเขาถึงการออกกําลังกายเพ่ือปรับปรุงสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมีโอกาส



Ref. code: 25605916030280TVI

17 

 

ใหตัวเลือกกับนักเรียนใหมีสุขภาพดีมากข้ึนและเปนท่ีตองการมากข้ึนสําหรับนักเรียน สามารถทําการ

เปลี่ยนแปลงไดท้ังขนาดใหญและเล็กในพ้ืนท่ีชุมชนโรงเรียน 

(3) Green space and Nature Healthy การสรางพ้ืนท่ีสีเขียวเชนสวนท่ี

ใหความเปนธรรมชาติ สภาพแวดลอมท่ีดีจะชวยสนับสนุนการใชชีวิตใหมีชีวิตชีวา โรงเรียนสามารถ

ชวยนักเรียนเสริมสรางความสัมพันธกับธรรมชาติได พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีอยูมีจํานวนจํากัดในโรงเรียน

สามารถทําสวนและการปลูกพืช ท้ังยังสอนนักเรียนไดเก่ียวกับการกินเพ่ือสุขภาพและชวยใหพวกเขา

พัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธดวยการทํางานรวมกับคนอ่ืน ๆ การทํางานและการเลนในธรรมชาติ

ยังมีโอกาสท่ีจะชวยใหรางกายแข็งแรง แมเพียงเล็กนอยของพ้ืนท่ีสีเขียว หรือซุมสมุนไพรในรม 

นอกจากนี้การทําสวนการปลูกตนไมดอกไมสามารถทําใหหองเรียนสวางข้ึนได 

(4) Safe Commuting สงเสริมการข่ีจักรยาน การเดิน หรือใชวิธีอ่ืน ๆ ท่ี

ใชพลังงานของมนุษยและความพยายามท่ีจะเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยใหสงเสริมความ

ปลอดภัยของการจราจร และทําใหการเดินทางถูกใชงานจริงท้ังยังเปนตัวเลือกท่ีนาสนใจสําหรับ

นักเรียน เชน การออกแบบเสนทางสัญจรทางรถยนต ทําทางใหแคบลง ทําSpeed Dumpsเพ่ือลด

ความเร็ว สวนบริเวณใกลกับทางเดินเทาใหสรางบรรยากาศท่ีสงบเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของผูขับข่ี 

นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมความปลอดภัยในการข่ีจักรยาน สงเสริมใหมีการขยายเสนทางจักรยาน มีท่ี

จอดจักรยานโดยติดตั้งท่ีวางจักรยานในสถานท่ีสําหรับจัดเก็บจักรยานท่ีปลอดภัยหรือใกลบริเวณ

ผูใชงานเพ่ือสงเสริมการปนจักรยานในหมูนักเรียนและพนักงาน  

 

2.2.6  เทคโนโลยีกับการเรียนรู  Future Learning Spaces (F.L.S.) 

ชวงประมาณป ค.ศ.2010 การศึกษาในตางประเทศไดเริ่มมีเทคโนโลยีเขามาใชใน

การศึกษา โดยมีชื่อเริ่มเรียกวา Smart classroom (ดูภาพท่ี 2.4) ซ่ึงมีรูปแบบการสอนสอดคลองกับ

การใชเทคโนโลยี เนนการคิด การเรียนรูดวยตัวเองของเด็ก ในการคนความากข้ึน โดยท่ีผูสอนจะใช

อุปกรณประกอบการสอนเพ่ือใหเด็กเห็นภาพ และเขาใจไดถูกตองมากข้ึน เชน Interactive board 

เครื่อง 3D print และ Lab-top สวนเฟอรนิเจอรท่ีใชในหองเรียนแบบ Smart classroom นั้นจะ

เปนเฟอรนิเจอรลอยตัว (ดูภาพท่ี 2.5) ท่ีมีลอทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีโดยงาย โตะเกาอ้ีสามารถปรับ

ระดับได ใหเหมาะกับสรีระท่ีแตกตางกันของผูเรียน หรือเพ่ือปรับอิริยาบถของผูใชงานจากการนั่งท่ี

โตะเปนการยืนเพ่ือนําเสนอผลงาน ทําใหการศึกษาพัฒนาไปในทางท่ีดข้ึีน  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนท่ีสามารถ

นําไปสู Future learning Space (FLS) นั่นคือรูปแบบของหองเรียนท่ีดีและตอบสนองตอการศึกษา

ในรูปแบบ Active Learning ไดมากข้ึน  
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ภาพท่ี 2.4 Smart classroom. โดย World Ort (30 ตุลาคม 2560).  From Smart Classrooms 

to Future Learning Spaces: A new World ORT innovative initiative [Video file]. สืบคน

จาก https://www.youtube.com/watch?v=tT9-VqJQEB4 

 

 

ภาพท่ี 2.5 Flexible and Movable Furniture in smart classroom. จาก Active Learning at 

Case Western University, (1 พฤศจิกายน 2560). สืบคนจาก https://er.educause.edu, 

ดัดแปลงโดย ผูวิจัย, 2560 
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2.3 กรณีศึกษาตางประเทศ 

เกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษาตางประเทศ ประกอบไปดวยเกณฑ 4 ขอดังนี้ 

1. เปนโรงเรียนท่ีมีการสอนแบบ Active Learning 

2. เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

3. เปนโรงเรียนในบริบทชานเมือง 

4. มีนักเรียนตอหองไมเกิน25คน 

จากเกณฑดังกลาวผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความนาสนในเชิงการออกแบบทาง

สถาปตยกรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพิจารณาดานปจจัยการออกแบบสภาพแวดลอมทาง

กายภาพของโรงเรียนท่ีสงเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมี 3 โรงเรียน

ดังนี้ 

2.3.1 The New Ergolding Secondary School 

2.3.2 PEGS Senior School 

2.3.3 Mosfellsbær Preperatory High School 

 

2.3.1 The New Ergolding Secondary School 

 

ภาพท่ี 2.6 The New Ergolding Secondary School, ( 3 พฤศจิกายน 2560). สืบคนจาก 

https://behnisch.com/ 



Ref. code: 25605916030280TVI

20 

 

2.3.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

(1) สถานท่ีตั้ง : Ergolding, Germany 

(2) สถาปนิก : Architektur büro Leinhäupl + Neuber 

(3) ขนาดพ้ืนท่ีโรงเรียน : 12,500 ตารางเมตร 

(4) ขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน : ปรับปรุงทางดานเทคนิคเพ่ือสราง

บรรยากาศภายในท่ีอบอุนมีสีสันและนาดึงดูดใจสําหรับการเรียนรูซ่ึงเปนท่ีตอบสนอง และเสริมสราง

คุณภาพของวิสัยทัศนดานการสอนของโรงเรียน 

2.3.1.2 ขอมูลการออกแบบ 

(1) ออกแบบอาคารโดยวาง Function แบบเชื่อมถึงกันได ผานทางโถงตรง

กลางสามารถมองเห็นเชื่อมโยงกันผานทางสายตา  

(2) ออกแบบตามสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตการวางแนวอาคาร มีผลตออุณหภูมิ

อาคารไปถึงการประหยัดพลังงานดวย 

2.3.1.3 วิเคราะหกรณีศึกษา 

(1) วิเคราะหดานการเขาถึง 

ผูวิจัยไดวิเคราะห การเขาถึงของ The New Ergolding Secondary 

School โดยแบงเสนทางสัญจรออกเปน 2 แบบ คือ เสนทางสัญจรของรถ (เสนสีน้ําเงิน) และเสนทาง

สัญจรของผูใชอาคาร (เสนสีแดง) การเขาถึงภายในอาคาร ทางเขาหลักอยูกลางอาคาร จะพบกับพ้ืนท่ี

โถงทางเขาและบันไดหลัก ในชั้นแรกทางสัญจรจะเริ่มจากตรงกลางแยกยอยเขาสูพ้ืนท่ีในสวนซาย

และขวา สวนทางเขารองจะอยูบริเวณริมอาคารจะมีโถงทางเขาเล็กและบันไดท่ีสามารถไปสูชั้นท่ี 2 

ไดเชนกัน  ในชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 4 การสัญจรจากบันไดกลางจะแยกไปตามทางเดินสวนซายและขวา 

เพ่ือเขาสูหองตางๆท่ีแยกอยูคนละฝงกันอยางชัดเจน (ดูภาพท่ี 2.7) จะเห็นไดวาพ้ืนท่ีบริเวณชั้นท่ี 1 

จะมีความเปน Public มากกวาชั้นบน เนื่องจากสามารถเขาไดหลายทิศทางและดวยลักษณะของการ

ใชงานพ้ืนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย เชน Supporting areas, Formal learning space และ 

Green space ในขณะท่ีชั้นบนจะเปน Semi public และ Private ซ่ึงจะประกอบไปดวย หองเรียน, 

Workshop และ Informal learning space (ดูภาพท่ี 2.8) 
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ภาพท่ี 2.7 Circulation diagram ของ The New Ergolding Secondary School. โดย ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 2.8 Zoning diagram ของ The New Ergolding Secondary School. โดย ผูวิจัย 
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ตารางท่ี 2.3 

 สรุปรูปแบบของพ้ืนท่ีลักษณะตางๆ ของ The New Ergolding Secondary School. 

  

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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(2) วิเคราะหดานพ้ืนท่ี 

ผูวิจัยไดวิเคราะหการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพกับการเรียนรูแบบ  

Active Learning ของ The New Ergolding Secondary School โดยแบงเปนพ้ืนท่ี ท่ีสนใจ 6 

สวน ดังนี้ 

1) Classroom รูปแบบหองเรียน มีการใชเทคโนโลยีชวยในการสอน 

หองเรียนมีแสงสวางเขาถึง สามารถมองเห็นวิวภายนอกไดหองมี

partition สามารถก้ันแบงพ้ืนท่ีได 

2) Workshop Areas รูปแบบหองเรียน มีการใชเฟอรนิเจอรท่ีสามารถ

เคลื่อนยายได 

3) Formal Learning Spaces พ้ืนท่ีทํางานอยูระหวางพ้ืนท่ีระหวางหอง

ตาง ๆ สามารถใชทํางานกลุมได 

4) Informal Learning Spaces พ้ืนท่ีพูดคุยขนาดเล็ก บริเวณริมทางเดิน 

5) Green Areas พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมกลางแจงและสนามเด็กเลน 

6) Supporting Areas ใชทํากิจกรรมและสงเสริมการเรียน มีแสงสวาง

เขาถึง 

จากตาราง 2.3 สรุปการออกแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีมีผลตอการเรียนแบบ 

Active Learning จากกรณีศึกษา The New Ergolding Secondary School เห็นไดชัดวา ใน

หองเรียนสวนใหญจะใชเทคโนโลยีเขาประกอบกับการสอน การใชเฟอรนิเจอรท่ีสามารถเคลื่อนยายได

เพ่ือความยืดหยุนในการใชงาน และมีการใช Partition แบงหอง เพ่ือสนองความตองการการใชพ้ืนท่ี

ท่ีหลากหลายและตอบสนองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีไมมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี นอกจากนี้ในการ

ออกแบบ มีการแทรกพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสามารถกอใหเกิดการสนทนาในเกือบทุกพ้ืนท่ี เปนการกระตุน

การเรียนรูอยางหนึ่งนอกหองเรียน 
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2.3.2 PEGS Senior School 

 

ภาพท่ี 2.9 PEGS Senior School, ( 3 พฤศจิกายน 2560). สืบคนจากhttps://www.dezeen.com 

2.3.2.1 ขอมูลท่ัวไป 

(1) สถานท่ีตั้ง : 83 Park Street, Moonee Ponds VIC 3039,Australia 

(2) สถาปนิก : McBride Charles Ryan 

(3) ขนาดพ้ืนท่ีโรงเรียน : 8,000 ตารางเมตร 

(4) ขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน : เรียนรูศึกษารวมกันโดยมุงเนนท่ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือสงเสริมอนาคตท่ีดีท่ีสุดใหกับนักเรียนแตละคนภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี

และใหการสนับสนุน 

2.3.2.2 ขอมูลการออกแบบ 

ใชแนวคิดท่ีวา หองสมุดศูนยการเรียนรูเปนศูนยกลางของโรงเรียน มีการวาง

ฟงกชันกระจายตัวแตละปก2ดานของหองสมุดจะกลับมาเชื่อมโยงกันข้ึนรูปเปน Infinity symbol 

เกิดเปน court yard ตรงกลาง 2 คอรด เปนการปองกันพ้ืนท่ีในการเรียนรูใหเกิดความเปนสวนตัว 

(Privacy) รวมถึงมีผลกับแสง การระบายอากาศ และมุมมอง 
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2.3.2.3 วิเคราะหกรณีศึกษา 

(1) วิเคราะหดานการเขาถึง  

ผูวิจัยไดวิเคราะห การเขาถึงของ PEGS Senior School การเขาถึงภายใน

อาคาร เนื่องจากอาคารเปนรูป Infinity symbol เกิดเปน 2 คอรด ทําใหมีทางสัญจรหลักถึง 4 จุด 

โดยทางสัญจรจะเดินรอบถึงกันไดบริเวณทางเดิน และแยกไปตามหองตางๆท้ังชั้นแรกและชั้นสอง (ดู

ภาพท่ี 2.10) จะเห็นไดวาพ้ืนท่ีบริเวณชั้นหนึ่งจะมีความเปน Semi public เนื่องจากการใชงานพ้ืนท่ี

Supporting Areas และหองเรียน Workshop ท่ีติดกับธรรมชาติ เปนการใชพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับดาน

นอก ในขณะท่ีชั้นบนจะมีความเปน Private โดยจะประกอบดวยหองเรียนเปนสวนใหญ และ

เชื่อมโยงกับดานนอกทางสายตา (ดูภาพท่ี 2.11) 

(2) วิเคราะหดานพ้ืนท่ี 

ผูวิจัยไดวิเคราะห การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพกับการเรียนรู

แบบ Active Learning ของ PEGS Senior School โดยแบงเปนพ้ืนท่ี ท่ีสนใจ 5 สวนดังนี้  

1) Classroom รูปแบบหองเรียน มีการใชเทคโนโลยีชวยในการสอน มีการ

เลือกใชสีออกแบบหอง  

2) Formal learning spaces พ้ืนท่ีทํางานกลุม 

3) Informal learning spaces พ้ืนท่ีพูดคุยขนาดเล็ก บริเวณริมทางเดิน 

4) Green areas พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมและเปนท่ีหมุนเวียนอากาศ 

5) Supporting areas เปนหองอานหนังสือท่ีมีโตะสําหรับท้ังแบบเดี่ยวและ

แบบกลุม 

จากตารางท่ี 2.4 สรุปการออกแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีมีผลตอการเรียนแบบ

Active Learning จากกรณีศึกษา PEGS Senior School จุดเดนคือ รูปทรงอาคารท่ีโอบลอม

ธรรมชาติเขามาเปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรม ทําใหการออกแบบพ้ืนท่ีดานในบริเวณชั้นท่ี 1

สามารถใชธรรมชาติเขาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูได ซ่ึงเปนการสงเสริมกับการเรียนรูแบบ Active 

Learning ลักษณะพ้ืนท่ีการเรียนรูนั้นนอกจากใชเทคโนโลยีและเฟอรนิเจอรท่ีปรับเปลี่ยนไดแลวยังมี

การเพ่ิมพ้ืนท่ีทํางานกลุมใหมากข้ึนในพ้ืนท่ีสวน Supporting areas 
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ภาพท่ี 2.10 Circulation diagram ของ PEGS Senior School. โดย ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 2.11 Zoning diagram ของ PEGS Senior School. โดย ผูวิจัย 
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ตารางท่ี 2.4 

 สรุปรูปแบบของพ้ืนท่ีลักษณะตาง ๆ ของ PEGS Senior School 

 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2560 
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2.3.3 Mosfellsbær Preperatory High School 

 

ภาพท่ี2.12 Mosfellsbær Preperatory High School, (3 พฤศจิกายน 2560). สืบคนจาก 

https://www.archdaily.com/ 

2.3.3.1 ขอมูลท่ัวไป 

(1) สถานท่ีตั้ง : เมือง Mosfellsbaer  

(2) สถาปนิก : A2F arkitektar  

(3) ขนาดพ้ืนท่ีโรงเรียน : 12,500 ตารางเมตร 

(4) ขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน : ออกแบบใหมีหองเรียนหลายแบบ เพ่ือ

สงเสริมการพัฒนาความคิดของเด็ก 

2.3.3.2 ขอมูลการออกแบบ 

(1) ออกแบบอาคารโดยวาง Function แบงออกเปนสองฝง เชื่อมท้ังสองฝง

ดวยโถงตรงกลางซ่ึงทําหนาท่ีเปนโถงทางเขาและเปนพ้ืนท่ีท่ีใชงานแบบ Multi-Function 
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(2) อาคารมีลักษณะเปนแนวราบแผบนผืนดินตั้งอยูบนเนินเขา ใกลกับใจ

กลางเมือง จึงมีผลตอการออกแบบรูปราง และการเลือกวัสดุของอาคารภายนอก โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือลดมลภาวะทางเสียงภายในของอาคาร 

2.3.3.3 วิเคราะหกรณีศึกษา 

(1) วิเคราะหดานการเขาถึง  

ผูวิจัยไดวิเคราะห รูปแบบการเขาถึงของ Mosfellsbær Preperatory High 

School มีลักษณะเปนอาคาร 3 ชั้น ประกอบดวย 2 สวนหลักซ่ึงเชื่อมตอดวยพ้ืนท่ีท่ีโปรงโลง ซ่ึงทํา

หนาท่ีเปนโถงทางเขา ท่ีเชื่อมตอทางเขาหลักของอาคารทางตะวันออกเฉียงเหนือกับสนามเด็กเลน

ในทางใต และยังเปนทางเชื่อมตอไปยังชั้นบน (ดูภาพท่ี 2.13) จะเห็นไดวาพ้ืนท่ีบริเวณชั้นหนึ่ง จะใช

สําหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ชั้นลางจะเปนพ้ืนท่ีสาธารณะและการบริหาร (ตอนรับ, หองสมุด, 

โรงอาหาร, หองเอนกประสงค, หองพนักงาน) รวมถึงแผนกศิลปะท่ีตั้งอยูชั้นลางดวย เพ่ือใหสามารถ

เชื่อมตอกับพ้ืนท่ีดานนอกไดโดยตรง สวนชั้นบนเปนท่ีตั้งของแผนกวิทยาศาสตรและการศึกษา 

หองเรียนสามารถแบงออกเปน 3 กลุมคือ หองเรียนแบบดั้งเดิมพ้ืนท่ีทํางานท่ีเปดกวางและพ้ืนท่ี

ทํางานท่ีปด เพ่ือตอบรับความตองการสภาพแวดลอมท่ีตางกัน (ดูภาพท่ี 2.14) 

(2) วิเคราะหดานพ้ืนท่ี 

ผูวิจัยไดวิเคราะห การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพกับการเรียนรู

แบบ Active Learning ของ PEGS Senior School โดยแบงเปนพ้ืนท่ี ท่ีสนใจ 5 สวน ดังนี้  

1) Classroom รูปแบบหองเรียน มีการเลือกใชสีออกแบบหอง และ

เฟอรนิเจอรสามารถเคลื่อนยายได 

2) Workshop areas มีแสงสวางสองถึง มีอุปกรณสําหรับ Workshop และ

เฟอรนิเจอรสามารถเคลื่อนยายได 

3) Informal learning spaces พ้ืนท่ีพูดคุยขนาดเล็ก บริเวณสวน 

4) Green areas พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมและเปนสนามเด็กเลน 

5) Supporting areas บริเวณตูล็อกเกอรนอกจากเก็บอุปกรณสามารถเปน

พ้ืนท่ีพูดคุยขนาดเล็ก 

 



Ref. code: 25605916030280TVI

32 

 

โดยจากตารางท่ี 2.5 สรุปการออกแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีมีผลตอการเรียน

แบบActive Learning จากกรณีศึกษา Mosfellsbær Preperatory High School จากรูปทรง

อาคารและการดีไซนใหมี Green roof ทําใหหองเรียนบางสวนของชั้นท่ี 2 ไดเชื่อมตอกับธรรมชาติ

ดานนอกทําใหเกิดพ้ืนท่ีเรียนรูท่ีมีความหลากหลายประกอบกับอุปกรณตางๆและเฟอรนิเจอรสงผลท่ีดี

ตอการเรียนรู  
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ภาพท่ี 2.13 Circulation diagram ของ Mosfellsbær Preperatory High School. โดย ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 2.14 Zoning diagram ของ Mosfellsbær Preperatory High School.  โดย ผูวิจัย 
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ตารางท่ี 2.5 

 สรุปรูปแบบของพ้ืนท่ีลักษณะตาง ๆ ของ Mosfellsbær Preperatory High School.   

 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 2.15 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษา, โดยผูวิจัย 

 

รูปแบบการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีผลโดยตรงกับการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ของโรงเรียนท้ังเรื่องการออกแบบท่ีสงเสริมดานอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเชนการใชเทคโนโลยี 

การใชเฟอรนิเจอรลอยตัวตาง ๆ รวมท้ังเรื่องการออกแบบท่ีสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางกายท้ังการคิด

ออกแบบพ้ืนท่ีสําหรับรองรับกิจกรรมทางกายตาง ๆ ของนักเรียน รวมท้ังวิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรม เชน การใชสี เสน ตัวอักษร รูปรางรูปทรง ท้ังหมดนี้ลวนสอดคลองกับ

การใชงานและออกแบบเพ่ือสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning โดยผูวัยไดสรุปความสัมพันธของสมรรถนะหรือความสามารถของนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียน ในรูปแบบผังความคิด ซ่ึงแสดง

ถึงพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีควรคํานึงถึงเพ่ือสงเสริมการใชงานในรูปแบบตางๆ (ดังภาพท่ี 2.16) 
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รูปแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีพบในกรณีศึกษาตางประเทศพบวารูปแบบของพ้ืนท่ี

สงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning มีหลายหลายนอกเหนือจากในหองเรียนเชน สนามกีฬา 

สวน หองสมุด ลานกิจกรรม ฯลฯ (ดังภาพท่ี 2.17) นอกจากนี้ผูวิจัยไดแสดงภาพแนวความคิดในการ

ออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning (ดังภาพท่ี 2.18)  

ซ่ึงประกอบไปดวยพ้ืนท่ี 6 สวน ไดแก  

1. Classroom 

2. Workshop spaces  

3. Formal learning spaces 

4. Informal learning spaces 

5. Green areas 

6. Supporting areas 

 

ภาพท่ี 2.17 พ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning นอกเหนือจากหองเรียน 

 

ภาพท่ี 2.18 ภาพแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบ 

Active Learning 
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 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบวาสถาปนิกมีบทบาทสําคญัในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพืน้ท่ีการเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน โดยสถาปนิกควร

ใหความสําคัญกับการออกแบบท่ีมีความเก่ียวของสอดคลองกับการเรียนการสอนในชวง During 

Class มากท่ีสุด และสวนรองลงมาจะเปนการเรียนรูในชวง Before Class และ After Class ซ่ึงเรื่อง

กระบวนการและวิธีในการออกแบบทางสถาปตยกรรมใหคํานึงถึงการออกแบบท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยา 

และการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ รูปแบบการใชงานท่ีเหมาะสมในแตละสวนของอาคาร 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning (ดังภาพท่ี 2.19)   

 

 

ภาพท่ี 2.19 บทบาทของสถาปนิกท่ีมีสวนเก่ียวของกับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

พืน้ท่ีการเรียนรู้เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา ผูวิจัยไดสรุปกรอบการ

วิจัย แสดงความเชื่อมโยงของท่ีมาและความสําคัญของโครงการดังภาพท่ี 2.20 ซ่ึงแสดงปญหาท่ีเกิด

ข้ึนกับระบบการศึกษาของไทย การคนควาวรรณกรรม และการปฎิบัติท่ีเกิดข้ึน 
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2.5 กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องมือวิจัย 

 

กรณีศึกษา Learning Space โดย Matt Renwick (2016) ใชเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลโดยเริ่มจากการนํารูปภาพของพ้ืนท่ีการเรียนรูสมัยใหม นํามาใหกลุมตัวอยางดูและแสดง

ความเห็นโดยการติดรูปหนายิ้มลงบนรูปท่ีตนเองชอบ จากนั้นไดกลาวถึงวาหองเรียนท่ีดีควรมีรูปแบบ

ใดและใหทุกคนชวยกันคิดถึงแนวทางท่ีตองการลงในกระดาษรูปหกเหลี่ยม จากนั้นนําผลท่ีไดมาเรียง

ตอกันและทําการวิเคราะหและสรุปถึงแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู ดังภาพท่ี 2.21 

 

 

 

ภาพท่ี 2.21 กรณีศึกษา Learning Space. โดย Matt Renwick, 2016. ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องมือวิจัย ชื่อ A little makerspace โดยการแบงพ้ืนท่ี

การเรียนรูเปน 4 ประเภท ไดแก พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการ พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการ 

พ้ืนท่ีสนับสนุน พ้ืนท่ีปฏิบัติการ โดยการใชเครื่อง 3d Printer ในการสรางโมเดลรูปหกเหลี่ยมขนาด

เล็ก โดยใชงานผานการออกแบบวางผังรวมกันของนักการศึกษา เพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีงายและเขา

ใจความตองการของผูใชงาน ดังภาพท่ี 2.22 
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ภาพท่ี 2.22 เครื่องมือปลดปลอยความคิดสรางสรรคภาพท่ี. โดย Print Lab, 2016. ดัดแปลงโดย

ผูวิจัย 

 

 

ภาพท่ี 2.23 ทําไมตองเปนเกมกระดาน, โดยผูวิจัย 

 

2.6 ขอสรุปแนวทางการออกแบบเครื่องมือวิจัย 

 

แนวทางการออกแบบเครื่องมือวิจัยสามารถสรางเปนรูปแบบของเกมกระดานท่ีจับตอง

ไดงาย มีความสนุกสนาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซ่ึงการนั่งลอมวงของเกมกระดานมีขอดีคือ ทําให
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เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด การคิดวางแผน กระตุนประสาทสัมผัสใหคิดไวทําไว และมีการ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา ซ่ึงสามารถทําเปนเกมกระดานท่ีไมตองมีการแขงขันเพ่ือแพชนะ แตจะเปนการ

สรางสิ่งหนึ่งรวมกัน ผานการระดมสมองของผูเลน ทําใหมีทางเลือกท่ีหลากหลายไมมีถูกไมมีผิด และ

สามารถรวมกันหาขอตกลงเพ่ือใหไดผลท่ีดีท่ีสุด ตามภาพท่ี 2.23 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning) ระดับชั้น

มัธยมศึกษา เปนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูแบบ Active Learning ควบคู

กับลักษณะของรูปแบบทางสถาปตยกรรม สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรู โดยขอมูลท่ีไดมาจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุตติยภูมิ ไดแก งานวิจัย บทความ การเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงขอมูลจาก

การสัมภาษณ การใชเครื่องมือวิจัยเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ จากการลงพ้ืนท่ีศึกษา ผานการทํา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยผูวิจัยมีสวนรวมกับ

กลุมตัวอยางในชวงหลังจากการระดมสมองของกลุมตัวอยาง เพ่ือหาขอตกลงรวมกันถึงแนวทางการ

ออกแบบโรงเรียนในอุดมคติ ท่ีสะทอนถึงความตองการของผูใชงานจริง โดยนําขอมูลท้ังหมดมา

วิเคราะหเพ่ือสืบหาความตองการของผูสอนและผูเรียน ในการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 

ในบริบทชานเมืองกรุงเทพมหานคร 

 

3.2 พ้ืนท่ีศึกษา 

 

ผูศึกษาไดกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาใหมีขอบเขตในประเทศไทย โดยคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีการเรียน

การสอนแบบ Active Learning ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก โดยแตละ

โรงเรียนมีแนวความคิดและรูปแบบการสอนท่ีแตกตางกัน แตมีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดี เปนท่ี

ตองการของผูปกครอง และเปนท่ียอมรับของสังคม 

 โดยจากการศึกษาเบื้องตนพบวาประเทศไทยมีโรงเรียนประมาณ 33 โรงเรียน ท่ีสนใจ

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรอยละ 76 ใหความสนใจและเขาอบรมการใช

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning รวมถึงมีการทดลองใช Active Learning 

แทรกในบางชวงของรูปแบบการเรียนการสอนเดิม และพบวารอยละ 24 เปนโรงเรียนท่ีมีการเรียน

การสอน Active Learning แบบเต็มรูปแบบ (ภาพท่ี3.1) 
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ภาพท่ี 3.1 โรงเรียนท่ีใหความสนใจ Active Learning. โดยผูวิจัย, 2560 

 

3.2.1 เกณฑในการคัดเลือก  

ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกโรงเรียน Active Learning ท่ีมีความสอดคลองกับ 

หัวขอ “แนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน (Active Learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม- 

ศึกษา ในบริบทชานเมืองกรุงเทพมหานคร” เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปนตอการพัฒนา

โครงการและสามารถนําเอาไปตอยอดในการออกแบบได ซ่ึงจะคัดเลือกโรงเรียนท่ีผานเกณฑการ

คัดเลือกอยางนอย 3 ใน 4 ขอ โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ (ภาพท่ี3.2) 

1. โรงเรียนท่ีใหความสนใจ Active Learning ในไทย 

2. โรงเรียนมัธยมท่ีมีการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

3. ท่ีตั้งโรงเรียนอยูในกรุงเทพ และปริมณฑล มีจํานวนนกัเรียนประมาณ 25 คนตอหอง 

4. เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนท้ังหมดไมเกิน 120 คน 
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ภาพท่ี 3.2 เกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา. โดยผูวิจัย, 2561 

 

3.2.2 กรณีศึกษา 

จากการคัดเลือกกรณีศึกษา มีกรณีศึกษาท่ีตองทําการศึกษาและเก็บขอมูลจํานวน 2  

โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat Secondary School) 

2. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (Darunsikkhalai School For Innovate Learning) 

  โรงเรียนท้ังสองมีรูปแบบทางกายภาพท่ีแตกตางกันโดยโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนอาคารเรียน 2 ชั้น ในขณะท่ี โรงเรียนดรุณสิกขาลัยเปนอาคารเรียนสูง 

14 ชั้น โดยผูวิจัยไดเปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษาในภาพท่ี 3.3 นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบ

หลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนใหเห็นถึงแนวทางท่ีแตกตางกัน โดยโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใชหลักสูตรนวัตกรสังคม เรียนเปนกลุมประสบการณเรียนรู ภายใต

แนวทาง 2PTR และการประเมินผลรายสัปดาห (Weekly Reflection) ในขณะท่ี โรงเรียนดรุณสิกขา

ลัย ใชหลักสูตร 2 ภาษา ใชกระบวนการเรียนรูแบบ Constructionism โดยเนนการเรียนควบคูกับ

การทําโครงงาน และมีการประเมินผลผูเรียนผานการ Reflection หลังจากการทําโครงงาน โดยจัดให

เกิดการสนทนาหรือการสะทอนความคิดระหวางผูสอน ผูเรียน และผูปกครอง ในภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.3 เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษา. โดยผูวิจัย, 2561 

 

 

ภาพท่ี 3.4 เปรียบเทียบหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอน. ดัดแปลงโดยผูวิจัย, 2561 

 

โดยแตละโรงเรียนผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับท่ีตั้ง เอกลักษณของโรงเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภายในและภายนอกหองเรียน ซ่ึง

แตละท่ีมีความแตกตางกันจํานวน 2 โรงเรียนดังนี้ 

 



Ref. code: 25605916030280TVI

48 

 

1. สาธติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (Thammasat Secondary School) 

(1) ท่ีตั้งของโรงเรียน 99 หมู ่18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 12121  

 

ภาพท่ี 3.5 บรรยากาศโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. โดย Thammasat University 

Official (30 ตุลาคม 2560). จาก รร.นองใหม รร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. สืบคนจาก 

https://pantip.com/ 

 

 (2) จากระบบการศึกษาท่ีเนนทองจํามากกวาการทําความเขาใจ และบรรยากาศของการ

แขงขันเพ่ือไปสูความสําเร็จ ทําใหเด็กขาดความสุขในการเรียนรู โดยปราศจากการคนพบศักยภาพใน

ตัวเอง จึงเกิดการตั้งโรงเรียนสาธิตนี้ข้ึนเพ่ือเปนพ้ืนท่ีบมเพาะใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเติบโตอยาง

มีคุณภาพ คนพบศักยภาพและความสนใจของตนเองจนลงลึกในสิ่งทีรักกลายเปนความเชี่ยวชาญท่ีจะ

เปนรากฐานสูการตอยอดเรียนรูสิ่งใหมๆอยางมีความสุข 

(3) รูปแบบการเรียนเปนแบบเฉพาะของโรงเรียน คือ แนวคิด 2PTR อันประกอบดวย 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) การเรียนรูโดยใชโครงงานตามความ

สนใจของผูเรียน (Project-based Learning)  การเรียนรูโดยใชสาระเปนฐาน (Theme-based 

Learning) และการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning) 
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 (4) รูปแบบพ้ืนท่ีการเรยีนรู 

  

ภาพท่ี 3.6 พ้ืนท่ีการเรียนรูในหองเรียน. (30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://satit.tu.ac.th/ 

  

ภาพท่ี 3.7 พ้ืนท่ีการเรียนรูนอกหองเรียน. (30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://satit.tu.ac.th/ 

 

2. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (Darunsikkhalai School For Innovate Learning) 

 

ภาพท่ี 3.8  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย. โดย Darunsikkhalai School for Innovative Learning (30 

ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://e-school.kmutt.ac.th/ 

(1) ท่ีตั้งของโรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เลขท่ี 126 ถนนประชา

อุทิศ บางมด ทุงครุ กทม. 10140 
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(2) หลักสูตรเปน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ มีชั้นเรียนโครงงาน (Project-based Learning) เพ่ือ

ฝกฝนและพัฒนาทักษะ รวมถึงกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือก

หัวขอตามอัธยาศัย สอดคลองตามวัยและความพรอมของตัวผูเรียน ชั้นเรียนวิชาและทักษะพ้ืนฐาน

ตาง ๆ เชน ภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เปนตน เพ่ือแนะนําความรูท่ัวไปท่ีจําเปนและ

เหมาะสมกับวัยของผูเรียนแตละชวงชั้น คัดเลือกจากหลักสูตรพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัด

กระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยเนนการสรางความเขาใจใหแกผูเรียน

เปนสําคัญ และเปนแหลงสรางแรงบันดาลใจสูชั้นเรียนโครงงานดวย 

(3) รูปแบบการเรียน เปนการสอนนอย (Teach Less) เรียนรูดวยตนเองมาก (Learn More) 

เปนกระบวนการเรียนรูแบบ Constructionism จากแนวคิดของ Prof.Seymour Papert แหง 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ท่ีสังเกตแลวพบวา เด็กจะเรียนรูไดดี ตองนําเรื่อง

ท่ีเด็กชอบมาใหเด็กลงมือทํา เนนการปฏิบัติจริงเต็มตามศักยภาพของผูเรียน (Learning how to 

learn) ทําใหผูเรียนคิดท่ีจะคิดตอไปเองได (Thinking about Thinking) บนความเชื่อท่ีวา มนุษยทุก

คนสรางการเรียนรูดวยตนเองอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาท่ีแทจริง คือการสรางบรรยากาศ

ท่ีสงเสริมผูเรียนใหสรางการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (learning rich environment) โดยครูเปนผู

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสําคัญ 4 ประการ  

 

ภาพท่ี 3.9  ปจจัยการสรางเสริมบรรยากาศผูเรียน. โดย Darunsikkhalai School for Innovative 

Learning (30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 

 

ท้ังนี้ มีกระบวนการ 3 ข้ันตอน ท่ีถูกออกแบบใหหมุนเวียนในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  

1) คิดและออกแบบดวยตนเอง (Thinking or Designing) เพ่ือฝกฝนการคิดและ

จินตนาการ 

2) นักเรียนจะตองเปนผูท่ีลงมือทําดวยตนเอง (Making or Doing) 

3) กระบวนการสะทอนความคิด (Reflecting or Contemplating) นักเรียนไดฝกฝน

สะทอนความคิด วาตนเรียนรูไดอยางไร และแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางไร 
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ภาพท่ี 3.10  กระบวนการ 3 ข้ันตอนท่ีเกิดซํ้าในชั้นเรียน. โดย Darunsikkhalai School for 

Innovative Learning (30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 

 

4) รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู 

 

 

ภาพท่ี 3.11  พ้ืนท่ีการเรียนรูในหองเรียน. โดย Darunsikkhalai School for Innovative Learning 

(30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 

 

 

ภาพท่ี 3.12 พ้ืนท่ีการเรียนรูนอกหองเรียน. โดย Darunsikkhalai School for Innovative 

Learning (30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 
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3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บขอมูลจากการสํารวจและสัมภาษณ

ผานการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการสัมภาษณและการทํากิจกรรมรวมกันผาน

เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูมีประสบการณ

ดานการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ท้ังครูและนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) โดย

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑสําหรับการคัดเลือกประชากรกลุมตัวอยางในการสัมภาษณและเก็บขอมูลการ

เลนเกมกระดานในอุดมคติ ดังภาพท่ี 3.13 

 

 

ภาพท่ี 3.13 ข้ันตอนของการเก็บขอมูลและการคัดเลือกประชากรกลุมตัวอยาง. โดยผูวิจัย, 2561 

 

เกณฑสําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยางครูผูสอนในการสัมภาษณ โดยกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมกับการสัมภาษณกําหนดไวดังนี้ 

1) เปนครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณดานการสอนแบบ Active Learning  

2) เปนตัวแทนของครูผูสอนจากแตละกลุมสาระการเรียนรู อยางนอย 1 คนตอกลุมสาระ

การเรียนรู 
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เกณฑสําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยางครูผูสอน ในการเลนเกมกระดานในอุดมคติ 

ใน 1 เกม ใชผูเลนเปนกลุม กลุมละ 6 คน โดยกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับการเลนเกมกระดานในอุดม

คติกําหนดไวดังนี้ 

1) เปนครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณดานการสอนแบบ Active Learning  

2) เปนตัวแทนของครูผูสอนจากแตละกลุมสาระการเรียนรู อยางนอย 1 คนตอกลุมสาระ

การเรียนรู 

เกณฑสําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยางนักเรียน ในการเลนเกมกระดานในอุดมคติ 

ใน 1 เกม ใชผูเลนเปนกลุม อยางนอยกลุมละ 6 คน โดยกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับการเลนเกม

กระดานในอุดมคติกําหนดไวดังนี้ 

1) เปนนักเรียนท่ียินดีเขารวมกิจกรรม กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

2) เปนตัวแทนของนักเรียนท่ีมีความสนใจดานการออกแบบ หรือมีความสนใจดานการเลน

เกมกระดาน  

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 

3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ 

1) การสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลเก่ียวกับการออกแบบ

พ้ืนท่ีและรูปแบบทางสถาปตยกรรมกับการเขาใชงานของนักเรียน วามีปจจัยใดท่ีสงเสริมและไม

สงเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบ การปรับพ้ืนท่ีให

เหมาะสม ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยของอาคาร ท้ังพ้ืนท่ีหองเรียน พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีสวนกลาง 

2) แบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณก่ึงโครงสรางเพ่ือรวบรวมขอมูลความคิดเห็น

ของผูท่ีมีประสบการณดานการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือนํามาวิเคราะหและปรับใช

ในโครงการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข) 

3) เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ มีวัตถุประสงคเพ่ือการเก็บขอมูลดานการวางผัง

พ้ืนท่ีการเรียนรูของโรงเรียนท่ีตอบสนองตอพฤติกรรมการใชงานท้ังดานบรรยากาศของโรงเรียน และ

การจัดวางสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน โดยออกแบบเกมกระดานข้ึนเพ่ือ

เปนสื่อกลางท่ีทําใหเกิดความนาสนใจ สามารถจับตองไดท้ังเด็กและผูใหญ ทําใหผูเลนเห็นภาพตรงกัน 
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และมีปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืน ๆ ได โดยผูเลนท่ีเขารวมกิจกรรมนั้นสามารถนําเสนอแนวทางการจัด

วางของพ้ืนท่ีการเรียนรูของโรงเรียนโดยอาศัยการระดมสมอง (Brainstorm) เพ่ือใหผลลัพธท่ีไดนั้น

สอดคลองและตอบสนองตอพฤติกรรมการใชงานของผูเลน ซ่ึงการเลนเกมกระดานผานการระดม

สมองนั้นจะชวยใหเกิดการอธิบายผานการเลนโดยการสื่อสารผานภาพ และเกิดการวิเคราะหรวมกัน  

การออกแบบเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคตินั้นมีแนวคิดการแบงพ้ืนท่ีการเรียนรูแต

ละสวนใหอยูในรูปแบบ 6 เหลี่ยม เนื่องจากเปนรูปรางท่ีสามารถตอกันไดหลายทิศทางและตอไดอยาง

อิสระและมีรูปแบบการตอท่ียืดหยุนและหลากหลาย มากกวารูปแบบ 4 เหลี่ยม และสามารถเรียงตอ

กันไดอยางเปนระบบพรอมท้ังเพ่ิมโอกาสของจุดเชื่อมตอไดหลากหลาย (ภาพท่ี 3.14) 

 

 
ภาพท่ี 3.14 เปรียบเทียบรูปแบบการตอของ รูปแบบ 4 เหลี่ยม และ รูปแบบ 6 เหลี่ยม. โดยผูวิจัย, 

2561 

 

วิธีการเลนเกมกระดาน ใชผูเลน 3-6 คน โดยผูเลนแตละคนรับหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีของ

ตนเองซ่ึงจะแบงตามสีท่ีผูเลนสุมเลือกจากกระดานเกม (ภาพท่ี 3.15) เม่ือผูเลนแบงหนาท่ีแลวจะ

ไดรับอุปกรณสําหรับการเลน (ภาพท่ี 3.16) ไดแก แผนคําอธิบายขอดีขอจํากัดของรูปแบบพ้ืนท่ีแตละ

สี, แผนภาพพ้ืนท่ีของโรงเรียน สีละ 6 รูปแบบ และแผนเปลา สําหรับวาดเขียนพ้ืนท่ีท่ีตองการ

เพ่ิมเติม อยางนอยคนละ 3 แผน เม่ือไดรับอุปกรณครบแลวจึงใหผูเลนอานแผนคําอธิบายท่ีไดรับใน

เวลา 10 นาที และชวยกันระดมความคิดในการจัดสรรพ้ืนท่ีโรงเรียนในอุดมคติ ภายในเวลาไมเกิน 30 

นาที จากนั้นสงตัวแทนหรือรวมกันอภิปรายโรงเรียนในอุดมคติ ภายในเวลา 15 นาที  
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ภาพท่ี 3.15 กระดานเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ. โดยผูวิจัย, 2561 

 

 

ภาพท่ี 3.16 อุปกรณการเลนเกมบอรด. โดยผูวิจัย, 2561 

 

ในกระดานเกมแตละสีจะแบงกลุมตามรูปแบบพ้ืนท่ีของโรงเรียน 6 พ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ี

แตละสวนนั้นไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมกรณีศึกษาของโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนแบบ 
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Active Learning ในตางประเทศ โดยพ้ืนท่ีของโรงเรียนท้ัง 6 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีหองเรียน (สีสม) ภาพ

ท่ี 3.17, พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการ (สีเหลือง) ภาพท่ี 3.18, พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการ (สี

ชมพู) ภาพท่ี 3.19, พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ (สีเทา) ภาพท่ี 3.20, พ้ืนท่ีการเรียนรูทางธรรมชาติ (สีเขียว) 

ภาพท่ี 3.21 และพ้ืนท่ีสนับสนุน (สีน้ําเงิน) ภาพท่ี 3.22  

 

ภาพท่ี 3.17 พ้ืนท่ีหองเรียน (สีสม). โดยผูวิจัย, 2561 

 

 

ภาพท่ี 3.18 พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการ (สีเหลือง). โดยผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 3.19 พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการ (สีชมพู). โดยผูวิจัย, 2561 

 

 

ภาพท่ี 3.20 พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ (สีเทา). โดยผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 3.21 พ้ืนท่ีการเรียนรูทางธรรมชาติ (สีเขียว). โดยผูวิจัย, 2561 

 

 

ภาพท่ี 3.22 พ้ืนท่ีสนับสนุน (สีน้ําเงิน). โดยผูวิจัย, 2561 

 

3.4.2 ขอมูลทุตติยภูมิ 

ศึกษาขอมูลงานวิจัย สื่อวิชาการ และบทความท่ีเก่ียวของจากทางอินเตอรเน็ต โดย

คัดกรองขอมูลท่ีนาเชื่อถือ มีแหลงอางอิง เพ่ือนํามาปรับใชเพ่ือการออกแบบตามหลักการทฤษฎีการ
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เรียนรูแบบ Active Learning และตามทฤษฎีการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการกําหนดรูปแบบรายละเอียดโครงการทางสถาปตยกรรม ใชองคประกอบขอมูลจาก

หลายดานเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning โดยแบงการวิเคราะหเปน 4 สวน 

1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณครูผูสอนผูมีประสบการณดาน Active Learning 

เพ่ือนํามาสนับสนุนดานการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยอาคารและการรองรับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

2) การวิเคราะหจากการสํารวจลงพ้ืนท่ีภาคสนามโดยใชการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

ทางทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยจะใหความสําคัญกับ

รูปแบบการจัดโตะเกาอ้ีเรียน พ้ืนท่ีสําหรับทํางาน และการเตรียมพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีรองรับ

เทคโนโลย ีดังภาพท่ี 3.23 

 

ภาพท่ี 3.23 แผนภาพแสดงปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning. โดยผูวิจัย, 2560 

3) การวิเคราะหขอมูลจากการเลนเกมกระดานในอุดมคติ โดยการวิเคราะหและเปรียบเทียบ

รูปแบบท่ีเกิดจากการเลนเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติกับรูปแบบของโรงเรียน เพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการจัดรูปแบบพ้ืนท่ีทางการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน 

4) การประเมินโครงการและรูปแบบท่ีนําเสนอ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการออกแบบ 
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ภาพที่ 3.24 ขั้นตอนการวิจัยและการออกแบบ. โดยผูวิจัย 
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บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

 

4.1 ผลการศึกษาจากการเก็บขอมูล 

 

ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนสําหรับการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลดังนี้ 

1) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

โดยผูวิจัยไดแบงการเก็บขอมูลของแตละโรงเรียนเปน 3 สวนไดแก  

1) ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

2) ขอมูลจากการสัมภาษณและทําแบบสอบถาม 

3) ขอมูลจากการเลนเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ 

4.1.1 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4.1.1.1 ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

จากการลงพ้ืนท่ีพบวา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปน

อาคารเรียนท่ีสรางตอเติมจากอาคารเกา เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 6,500 ตารางเมตร 

 

ภาพท่ี 4.1 ผังบริเวณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. โดยผูวิจัย, 2561 
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 พ้ืนท่ีของโรงเรียนประกอบไปดวยอาคารหลักเปนอาคารเรียน 2 ชั้น และ

อาคารดานหลังเปนหองปฏิบัติการ (ภาพท่ี4.2) และโรงอาหาร (ภาพท่ี4.3) ซ่ึงเปนอาคาร 1 ชั้น 

อาคารท้ังสองเชื่อมตอกันดวยพ้ืนท่ีสระวายน้ํา (ภาพท่ี4.4) และพ้ืนท่ีสนามหญา (ภาพท่ี4.5) ซ่ึงใช

สําหรับการจัดกิจกรรมกลางแจง เชน กิจกรรมกีฬาสี  

 

   
ภาพท่ี 4.2 บริเวณหองปฏิบัติการ. โดยผูวิจัย, 2561 

 

  
ภาพท่ี 4.3 บริเวณโรงอาหาร. โดยผูวิจัย, 2561 

 

   
ภาพท่ี 4.4 บริเวณสระวายน้ํา. โดยผูวิจัย, 2561 

 

  

ภาพท่ี 4.5 บริเวณสนามหญา. โดยผูวิจัย, 2561 
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โดยอาคารเรียนหลักบริเวณพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 ประกอบดวย โถงทางเขา สามารถ

รองรับการใชงานไดหลากหลาย รายลอมดวยหองสมุด ทําใหหองสมุดขาดความเปนสวนตัวเพราะติด

กับพ้ืนท่ีสวนกลางโดยไมมีผนังก้ัน ดังภาพท่ี 4.6 บริเวณพ้ืนท่ีหองเรียนวางอยูพ้ืนท่ีดานในใหความเปน

สวนตัวแกนักเรียน มีพ้ืนท่ีการเรียนรูท้ังแบบทางการและพ้ืนท่ีการเรียนรูไมเปนทางการ (ภาพท่ี 4.7) 

แทรกอยูตามจุดตาง ๆ ของโรงเรียน เชน หองสมุด และ โถงหนาหองประชุม  

 

  

ภาพท่ี 4.6 บริเวณหองสมุดติดกับโถงทางเขาของโรงเรียน. โดยผูวิจัย, 2561 

 

  

ภาพท่ี 4.7 พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการบริเวณหองสมุด และพ้ืนท่ีการเรียนรูไมเปนทางการบริเวณ

โถงหนาหองประชุม. โดยผูวิจัย, 2561 

 

โดยพ้ืนท่ีการเรียนรูนอกหองเรียนในสวนอ่ืน ๆ นั้นแตเดิมไดถูกออกแบบ

ไว เปนชุดเครื่องเรือน มีโตะและเกาอ้ีสําหรับการนั่งพูดคุยและการทํางานแบบกลุม แตปจจุบันไมถูก

ใชงานและถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีสําหรับเก็บของ เชน โตะและเกาอ้ี ดังภาพท่ี 4.8 
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ภาพท่ี 4.8 พ้ืนท่ีการเรียนรูนอกหองเรียน และการใชงานปจจุบัน. โดยผูวิจัย, 2561 

 

บริเวณทางเขาดานหลังของโรงเรียนมีพ้ืนท่ีลอกเกอรสําหรับเก็บของ 

เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนเปนลักษณะการเดินเรียนตามหองตาง ๆ ทําให นักเรียนไมมีหอง

ประจําของตนเอง จึงมีความตองการพ้ืนท่ีสําหรับเก็บของใชสวนตัวของนักเรียน เชน กระเปานักเรียน 

โดยตองการพ้ืนท่ีสําหรับวางอุปกรณการเลนกีฬาของนักเรียนเพ่ิมเติม ดังภาพท่ี 4.9 และบริเวณดาน

ใน หรือดานหลังท้ังหมดของอาคารจะเปนพ้ืนท่ีหองเรียน (ภาพท่ี 4.10) เชน หอง Homeroom 

หองเรียนสังคมศึกษา หองเรียนคอมพิวเตอร สามารถดูภาพรวมของผังชั้นท่ี 1 ของโรงเรียนไดดังภาพ

ท่ี 4.11 

 

 

ภาพท่ี 4.9 พ้ืนท่ีลอกเกอร. โดยผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 4.10 หองเรียนบริเวณชั้นท่ี 1. โดยผูวิจัย, 2561 

 

 

ภาพท่ี 4.11 ผังพ้ืนชั้นท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. โดยผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 4.12 ผังพ้ืนชั้นท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. โดยผูวิจัย, 2561 

 

บริเวณพ้ืนท่ีชั้นสองของอาคาร (ภาพท่ี 4.12)  มีบันไดหลัก (ภาพท่ี 4.13)  

เชื่อมตอกับพ้ืนท่ีโถงชั้นท่ี 1 ทําใหเกิดการมองเห็นไดงาย โดยมีพ้ืนท่ีของหองพักครูลอมบริเวณโถง

กลาง เอ้ือตอการสอดสองดูแลนักเรียน และมีพ้ืนท่ีระเบียงสําหรับปลูกตนไม (ภาพท่ี 4.14)  สราง

บรรยากาศธรรมชาติและความเปนสวนตัวจากการมองเห็นของบุคคลภายนอกโรงเรียน  

 

  

ภาพท่ี 4.13 บริเวณโถงกลางเชื่อมตอกับบันไดหลัก. (30 ตุลาคม 2560). สืบคนจาก 

http://satit.tu.ac.th/ 
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ภาพท่ี 4.14 บริเวณระเบียงสําหรับปลูกตนไม. โดยผูวิจัย, 2561 

 

พ้ืนท่ีสําหรับพักคอยกอนเขาสวนหอประชุม สามารถใชเปนพ้ืนท่ีรวมตัวกัน

ของนักเรียนได โดยตอเชื่อมกับทางเดินหลัก (ภาพท่ี 4.15) ท่ีจะเชื่อมตอกับหองเรียน (ภาพท่ี 4.16) 

ซ่ึงเรียงตัวกันทางดานในของอาคาร โดยแบงเปน หองเรียนภาษาจีน หองเรียนภาษาไทย และ

หองเรียนวิทยาศาสตร 

 

  

ภาพท่ี 4.15 บริเวณทางเดินหลัก. โดยผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 4.16 หองเรียนบริเวณชั้นท่ี2. โดยผูวิจัย, 2561 

 

4.1.1.2 ขอมูลจากแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณ 

จากการใหทําแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุมตัวอยางครูผูสอนพบวา 

ในแตละกลุมประสบการณ (กลุมสาระวิชา) มีการจัดรูปแบบของหองเรียนท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

รูปแบบของการสอนท่ีครูผูสอนเปนผูกําหนด โดยในบางโอกาสจะใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ

ออกแบบการเรียนรูดวย 

(1) กลุมประสบการณวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รูปแบบพ้ืนท่ีหองเรียนปจจุบันเนนกิจกรรมการเลนเกมทาง

คณิตศาสตร การทดลองทางวิทยาศาสตร และ การจดบันทึกผานการนําเสนอดวยสไลด ฉายโดย

โปรเจคเตอร กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนแบบกลุม โดยการสอนจะมีครู (สัญลักษณวงกลมสีดํา) อยางนอย 

2 คน (ถาเปนกิจกรรมท่ีใชครูจํานวนมาก อาจมีมากกวา 2 คน) เด็กนักเรียนนั่งเปนกลุม กลุมละ 5-6 

คน ดังภาพท่ี 4.17 โดยครูผูสอนใหความเห็นวา รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูมีผลตอกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยตองการพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับใหนักเรียนจดจอกับการเรียนไดมากข้ึน 

รูปแบบพ้ืนท่ีหองเรียนในฝนตองการใหมีพ้ืนท่ีนั่งแบบกลุมและ

ตองการใหพ้ืนท่ีโดยรอบหองเปนสวนใชงานตางๆเชน โตะหนาหองสําหรับเตรียมเอกสารและอุปกรณ

การสอน ดานหนาหองเปนพ้ืนท่ีกระดานและโปรเจคเตอร โดยมีโตะครูผูสอนอยูท่ีมุมหอง ดานขาง

ของหองดานหนึ่งเปนพ้ืนท่ีลางทําความสะอาดและตูเก็บเครื่องแกวหรือตูเก็บอุปกรณสําหรับการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร อีกดานหนึ่งเปนพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณเชนเดียวกัน และบริเวณดานหลังของ

หองเรียนเปนพ้ืนท่ีเก็บของของนักเรียน 
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ภาพท่ี 4.17 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูกลุมประสบการณวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

(2) กลุมประสบการณสุขภาพและสุขภาวะ 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบันมีพ้ืนท่ีกระดานกระจกท้ังดานซาย

และขวาของหองเรียน ดานหนาหองเรียนเปนพ้ืนท่ีสําหรับฉายโปรเจคเตอร มีโตะครูผูสอนท่ีมุม

ดานหนาหอง และเปยโน มีลําโพงท่ีมุมหอง สวนใหญหองจะเปนพ้ืนท่ีวาง เนนกิจกรรม Workshop 

และการจดบันทึก โดยตองการพ้ืนท่ียืดหยุนท้ังการทํางานกลุมและเด่ียว หองเรียนปจจุบันเปน

หองเรียนโลง ๆ มีโตะญ่ีปุนยกมาใชในเวลาสําหรับการจดบันทึก นั่งโตะละ 2-3 คน แตโตะไมคอย

แข็งแรงและขนาดไมใหญพอซ่ึงทําใหการวาดเขียนไมสะดวก ดังภาพท่ี 4.18 โดยใหความเห็นวาการ

ใชงานหองเดิมนั้นดีอยูแลว แตตองการใหเพ่ิมจุดยืม Laptop สําหรับเด็ก ๆ และตองการใหนักเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรูของตัวนักเรียนเอง 
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ภาพท่ี 4.18 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูกลุมประสบการณสุขภาพและสุขภาวะ 

 

(3) กลุมประสบการณสุนทรียะทางศิลปะ 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบันเปนหองเรียนท่ีมีเวทีดานหลังเปน

กระดานกระจก มีเปยโนวางท่ีดานหนาเวที ดานขางของหองเปนพ้ืนท่ีสําหรับวางของ อีกดานหนึ่งเปน

พ้ืนท่ีกระดานและโตะครูผูสอน ไมมีหนาหองเรียนท่ีชัดเจน เนนกิจกรรม Workshop สําหรับการ

ทํางานท้ังแบบเดี่ยวและกลุม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการสอน ใชพ้ืนท่ีแบบลานโลงในการเรียน

การละคร ดังภาพท่ี 4.19 โดยครูผูสอนใหความเห็นวา ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ และสื่อการสอนโดย

ไมใหกระทบพ้ืนท่ีโลง ตองเก็บสิ่งของไดโดยไมตองเคลื่อนยายบอย ๆ ในยามท่ีตองเปลี่ยนไปจัด

กิจกรรมอ่ืน ๆ 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝนตองการใหมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม

การแสดงแบบ Black box Theater เพ่ิมมานสีดําบริเวณกระดานท้ังสองดาน บริเวณกลางหองเรียน

ติดต้ังฝาเปนบารไฟสําหรับพ้ืนท่ีแสดงกลางหอง เพ่ิมอุปกรณเปนบอรดไฟเนื่องจากในขณะทําการ

แสดงตองปดไฟ โดยจะเปดไฟเฉพาะสวนกลางของหอง 
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ภาพท่ี 4.19 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูกลุมประสบการณสุนทรียะทางศิลปะ 

 

(4) กลุมประสบการณการส่ือสารและภาษา 

 

ภาพท่ี 4.20 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูกลุมประสบการณการสื่อสารและภาษา 

   รูปแบบพ้ืนท่ีหองเรียนปจจุบัน มีกระดานหนาหอง และจัดโตะเปน

รูปตัวยู เนนกิจกรรมการจดบันทึก รองลงมาเปนการทํา Workshop โดยใชพ้ืนท่ียืดหยุนสําหรับลาน

โลงและการใชโตะเกาอ้ีสําหรับการจัดกลุม 5-6 คน หองเรียนจะประกอบดวยครู 2-4 คน โดยมากจัด
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โตะเปนรูปตัวยูเนื่องจากทําใหนักเรียนมีความเปนกลุมเดียวกัน และจะเปลี่ยนการจัดตามความ

เหมาะสมของกิจกรรมการสอน ดังภาพท่ี 4.20  

รูปแบบพ้ืนท่ีหองเรียนในฝนอาจใหโตะมีลอเพ่ือใหงายตอการ

เคลื่อนยาย และไมกอใหเกิดเสียงดังรบกวนการเรียนการสอนของหองอ่ืนๆ 

 

(5) กลุมประสบการณมนุษยกับสังคม 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบัน เนนกิจกรรมการ Workshop และ

การจดบันทึก โดยการ Workshop ตองการพ้ืนท่ีลานโลง สวนการจดบันทึกตองการใชโตะเกาอ้ี

สําหรับการทํางานกลุมและเดี่ยว หากจัดเปนกลุมใชสําหรับกลุมละ 5-6 คน ดังภาพท่ี 4.21 ในชวง

แรกเปนการบรรยายใหนั่งโตะแบบคู จากนั้นชวงกิจกรรมจะแยกยายกันไปทํางานแบบกลุมนั่งบริเวณ

โตะท่ีจัดไวรอบหอง 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝน ตองการพ้ืนท่ี 3 รูปแบบ โดยมีพ้ืนท่ี

โลงสําหรับทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย แยกจากพ้ืนท่ีทํางานกลุมและพ้ืนท่ีจดบันทึกออกจาก

กันชัดเจน มีพ้ืนท่ีกระดาน 2 ฝงของหองเรียน ในบริเวณพ้ืนท่ีจดบันทึก และพ้ืนท่ีทํางานกลุม 

 

 
ภาพท่ี 4.21 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูกลุมประสบการณมนุษยกับสังคม 
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ตารางท่ี 4.1 

ตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ของกลุมตัวอยางครูผูสอนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2561
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ตารางที่ 4.2 

 ตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางครูผูสอนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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4.1.1.3 สรุปขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

   จากตารางท่ี 4.1 พบวาความตองการของรูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูนั้นไดให

ความสําคัญถึง 5 Core Competencies (สมรรถนะ 5 ประการ) ท้ังดาน การสื่อสาร การคิด การ

แกปญหา การทํางานรวมกันเปนกลุม จิตวิญญาณสวนบุคคลของผูเรียน 

   ปจจุบันหองเรียนรองรับนักเรียนไดประมาณ 25 คนตอหอง และครูผูสอน

สูงสุดจํานวน 4 คน ตอหอง หองเรียนท่ีดีควรเปนหองเรียนท่ีสงเสริมใหเกิดการสื่อสาร เชน การจัด

หองโดยใหนักเรียนมีความเปนกลุมกอนเดียวกันทําใหนักเรียนเกิดการสื่อสารกัน การจัดหองท่ี

สามารถปรับเปลี่ยนใหทํางานเปนกลุมไดจะทําใหเกิด การคิด และการแกปญหารวมกันเปนกลุม ทํา

ใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองไปพรอมกับเพ่ือนรวมชั้น โดยการปรับเปลี่ยนการจัด

หองเรียนนั้นอาจเกิดข้ึนระหวางการเรียนจึงควรคํานึงถึงเรื่องความสะดวกในการเคลื่อนยาย และการ

เรียนแบบเดี่ยวทํางานคนเดียวก็สามารถนั่งรวมกันเปนกลุมขนาดใหญได เพ่ือใหเกิดความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกันของผูรวมชั้นเรียน  

   จากตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจตอสภาพทางกายภาพดานตาง ๆ ไดแก 

เครื่องเรือน บรรยากาศในหองเรียน และอุปกรณท่ีใชในการสอน  

   ครูผูสอนมีความตองการใหเครื่องเรือน โตะและเกาอ้ี มีการเคลื่อนยายท่ี

สะดวก สามารถเคลื่อนยายไดงาย (Mobility) ตองการเกาอ้ีท่ีเขากับสรีระของรางกายท้ังของนักเรียน 

และครูผูสอนโดยใหมีขนาด (Scale) ท่ีเหมาะสมตามแตละชวงวัย และตองการใหโตะเกาอ้ีมีความ

แข็งแรงทนทาน (Strength)  

   บรรยากาศในหองเรียนตองการใหหองเรียนเก็บเสียง (Sound) ไดดี 

ปองกันการรบกวนจากภายนอก และตองการใหขนาด (Space) ของหองเรียนใหญข้ึนจากหองเดิม 

   อุปกรณท่ีใชในการสอนพบวา กระดานวัสดุกระจกท่ีใชอยูปจจุบันมีการ

สะทอนแสงทําใหผูเรียนมีการมองเห็น (Visibility) ท่ีไมชัดเจน โปรเจคเตอรควรใหภาพท่ีชัดเจน และ

สามารถฉายภาพไดหลายดาน 

   โดยผูวิจัยไดสรุปและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณท่ี

เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไวดังภาพท่ี 4.22  
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ภาพท่ี 4.22 แผนภาพสรุปขอมูล AL จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ TSS 

 

4.1.1.4 ขอมูลจากการเลนเกมกระดาน 

(1) ขอมูลจากการเลนเกมกระดานของกลุมตัวอยางครูผูสอน 

การเลนเกมกระดานของตัวแทนครูจากแตละกลุมประสบการณ

จํานวน 6 คน พบวามีการวางทางเขาออกของโรงเรียนไวท้ังดานหนาและดานหลัง โดยพ้ืนท่ีทางเขา

หลักประกอบไปดวยพ้ืนท่ีสําหรับจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน สําหรับเปนพ้ืนท่ีแรงบันดาลใจของ

นักเรียน และหองเกียรติประวัติจัดอยูบริเวณใกลโถงพักคอยของผูปกครอง มีพ้ืนท่ีสหกรณโรงเรียน 

พ้ืนท่ีถัดมาดานในเปนพ้ืนท่ีใชงานรวมกันของครูและนักเรียนมีหองพักครู หองสมุด และหอประชุม 

พ้ืนท่ีโดยรอบท่ีกระจายตัวออกมาเปนพ้ืนท่ีหองเรียน แยกไปตามสวนตาง ๆ ของโรงเรียน โดย

หองเรียนแตละหองจะอยูใกลชิดธรรมชาติ และพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการและไมเปนทางการแทรก

อยูตามสวนตาง ๆ ของโรงเรียน พ้ืนท่ีสนามกีฬา และโรงอาหารไวดานหลังของโรงเรียนเพ่ือสราง

ความเปนสวนตัว ดังภาพท่ี 4.23  

 



Ref. code: 25605916030280TVI

77 

 

 
ภาพท่ี 4.23 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุมตัวอยางครูผูสอน โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(2) ขอมูลจากการเลนเกมกระดานของกลุมตัวอยางนักเรียน 

  การเลนเกมกระดานของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

จํานวน 2 กลุม กลุมละ 6-10 คน โดยกลุมท่ี 1 มีการวางสวนไวกลางโรงเรียนและสวนอ่ืนไดวางไว

โดยรอบ ดังภาพท่ี 4.24 โดยกลุมท่ี 2 มีการวางผังแตกตางออกไป ดังภาพท่ี 4.24 
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ภาพท่ี 4.24 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุมท่ี 1 โรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

ภาพท่ี 4.25 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุมท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพที่ 4.26 แผนภาพแสดงความเหมือนและตางของขอมูลจากการเลนเกมกระดานโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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4.1.1.5 สรุปขอมูลจากการเลนเกมกระดาน 

จากการทํา Action Research รวมกับกลุมตัวอยางครูผูสอนและนักเรียน

พบวามีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเรื่องการจัดการพ้ืนท่ีของหองเรียนท่ีกระจายตัวและหองเรียน

อยูใกลชิดกับธรรมชาติ โดยนักเรียนเสนอแนวทางใหมีพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน

เพ่ิมเติม เชน หองตัดตอ หองอัดเสียง โดยสวนพักผอนของนักเรียนจะอยูแยกตัวออกไปใหความรูสึก

อิสระและเปนสวนตัว 

4.1.2 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

4.1.2.1 ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

 

ภาพท่ี 4.27 แผนผังชั้นท่ี 1-10 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจัย 
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 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ตั้งอยูภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี รูปแบบสถาปตยกรรมเปนตึกสูง 14 ชั้น โดยมีพ้ืนท่ีของโรงเรียนอยูในชั้นท่ี1-10 (ดังภาพ

ท่ี 4.27) เปนโรงเรียนแนวด่ิงมีพ้ืนท่ีใชสอยโดยประมาณ 10,000 ตารางเมตร โดยผูวิจัยไดแบงพ้ืนท่ี

ออกเปน 2 สวนไดแก Public Zone (ชั้นท่ี1-5) Classroom Zone (ชั้นท่ี 6-10) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ชั้นท่ี 1 ประกอบดวย พ้ืนท่ีอเนกประสงคขนาดใหญ หองธุรการ ลานสนาม

เด็กเลน สวนหยอม และพ้ืนท่ีตรวจสุขภาพของนักเรียนกอนเขาสูโถงลิฟตและบันไดดังภาพท่ี 4.28 

ชั้นลอย (ชั้น M) เปนหองประชุม หองซอมดนตรี สตูดิโอ พ้ืนท่ีจัด Exhibition ดังภาพท่ี 4.29 

 

ภาพท่ี 4.28 พ้ืนท่ีอเนกประสงคขนาดใหญ ชั้นท่ี 1. โดยผูวจิัย  

 

ภาพท่ี 4.29 ผังพ้ืนชั้นท่ี 1 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย. โดยผูวิจยั 
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ภาพท่ี 4.30 ผังพ้ืนชั้นลอย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย. โดยผูวิจยั 

ชั้นท่ี 2 (ภาพท่ี 4.31) Mini Theater เปนหองแบบ Multipurpose ใชเปน

ท่ีเคารพธงชาติ ประชุม จัดงานแสดง สามารถเปดบานเฟยมเพ่ือเชื่อมตอพ้ืนท่ีไปยังสนามกีฬาในรมได 

(ภาพท่ี 4.32) 

 

ภาพท่ี 4.31 ผังพ้ืนชั้นท่ี 2 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย. โดยผูวิจยั 
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ภาพท่ี 4.32 สนามกีฬาในรม ชั้นท่ี 2 

โดยรูปแบบชั้นท่ี 2 หอง Mini Theater สามารถปรับเปนหองท่ีใชในการ

จัดแสดงผลงานของนักเรียนได โดยจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางเกาอ้ีเปน 2 ชวง ในชวงแรกเปน

การนําเสนอผลงานหนาเวที ชวงท่ี 2 เปนการนําเสนอผลงานตามกลุมโปรเจกต มีการพูดคุยสอบถาม

กันระหวางผูเรียนและผูท่ีสนใจ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานจากการนําเสนอผลงานเปนการ

จัดเกาอ้ีเปนวงกลมขนาดใหญ เพ่ือทําการ Reflection ดังภาพท่ี 4.33 โดยการ Reflection เปนการ

สะทอนแนวคิดเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เชน นักเรียนสะทอนความคิดตอผลงานของตนเอง วา

นักเรียนมีความพึงพอใจตอผลงานท่ีตนเองทําหรือไม การทํางานรวมกันกับผูเรียนโปรเจกตเดียวกัน

เปนอยางไร และมีขอผิดพลาดอะไรท่ีควรจะปรับปรุง ทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึงขอผิดพลาดของ

ตนเองและเรียนรูการทํางานของผูเรียนคนอ่ืนๆดวย นอกจากนี้ยังสะทอนความคิดของครูผูสอนและ

ผูปกครอง เพ่ือใหเกิดการทําความเขาใจถึงปญหาของผูเรียนและสามารถใหคําแนะนําเพ่ิมเติมได ทํา

ใหทุกฝายเกิดการเรียนรูรวมกัน เพ่ือท่ีโรงเรียนจะไดนําไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตอไปใน

อนาคต โดยบรรยากาศของวันแสดงผลงานนักเรียนและการ Reflection แสดงดังภาพท่ี 4.34  

 

ภาพท่ี 4.33 ผังแสดงรูปแบบการจัดวางเพ่ือการใชงานท่ีแตกตางกัน 
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ภาพท่ี 4.34 บรรยากาศการนําเสนอผลงานนักเรียนและการ Reflection  

 

ชั้นท่ี 3 มีการใชงานเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 (พ้ืนท่ีสนามกีฬา) และชั้นท่ี 4 

(หองออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ) โดยชั้นท่ี 3 นี้มีการใชงานเปนหองอาบน้ํา หองล็อก-เกอรของ

นักเรียน ดังภาพท่ี 4.35 

 

 

ภาพท่ี 4.35 ผังพ้ืนชั้นท่ี 3 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย. โดยผูวิจยั 

 

ชั้นท่ี 4 หองอเนกประสงค ใชสําหรับซอมการแสดงท้ังการเตน ดนตรี 

รองรับกิจกรรมทางกีฬา โยคะ และหองออกกําลังกาย (Fitness)  ภาพท่ี 4.36 และภาพท่ี 4.37 
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ภาพท่ี 4.36 ผังพ้ืนชั้นท่ี 4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย. โดยผูวิจยั 

  

ภาพท่ี 4.37 หองออกกําลังกายและซอมการแสดง ชั้นท่ี 4 โดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.38 ผังพ้ืนชั้นท่ี 5 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจยั 



Ref. code: 25605916030280TVI

86 

 

 ชั้นท่ี 5 (ภาพท่ี 4.38) โรงอาหาร จํานวน 60 ท่ีนั่ง (ภาพท่ี 4.39) หอง

ทําอาหาร (Food Lab) สนามฟุตซอล (ภาพท่ี 4.40) จากการสํารวจพบวาพ้ืนท่ีรับประทานอาหารไม

เพียงพอตอการใชงาน ท้ังจํานวนท่ีนั่งและขนาดพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร สวนสนามฟุตซอลนั้นมีพ้ืนท่ี

จํากัดทําใหไมเพียงพอตอความตองการ 

  

ภาพท่ี 4.39 โรงอาหาร ชั้นท่ี 5, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.40 สนามฟุตซอล ชั้นท่ี 5, โดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.41 ผังพ้ืนชั้นท่ี 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจยั 
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ชั้นท่ี 6 (ภาพท่ี 4.41) Classroom Zone ประกอบดวย หองทดลองทาง

วิทยาศาสตร (ภาพท่ี 4.42) ใชรวมกันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หองพักครู หองพักผอน

ของครู มีบริการถายเอกสาร หองไอที หอง Sound Lab สําหรับชมภาพยนตร (ภาพท่ี 4.43) จากการ

สํารวจพบวาพ้ืนท่ีทางเดินหนาลิฟตถูกปรับเปนพ้ืนท่ีเก็บเอกสารและอุปกรณสําหรับการสอน (ภาพท่ี 

4.44) 

  

ภาพท่ี 4.42 หองทดลองทางวิทยาศาสตร ชั้นท่ี 6, โดยผูวิจยั 

  

ภาพท่ี 4.43 หอง Sound Lab ชั้นท่ี 6, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.44 หองพักครแูละพ้ืนท่ีเก็บของ ชั้นท่ี 6, โดยผูวิจัย 
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ชั้นท่ี 7 (ภาพท่ี 4.45) หองเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 มีนักเรียนหองละ 

10 คน โตะเรียนออกแบบตามการใชงานของแตละวิชา เชน โตะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ทําใหการจัดโตะ

ภายในหองมีความยืดหยุน (ภาพท่ี 4.46) มีพ้ืนท่ีตลาดดอกบัว เปนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมแสดงผลงานของ

นักเรียน สวนพ้ืนท่ีบริเวณริมทางเดินเปนพ้ืนท่ีปลูกผักและพ้ืนท่ีเลี้ยงปลา (ภาพท่ี 4.47) เนื่องจาก

นักเรียนในวัยประถมศึกษาจะถูกปลูกฝงใหเปนคนชางสังเกต โดยจะไดเรียนรูเก่ียวกับการเกษตรและ

การเลี้ยงสัตว ซ่ึงทางโรงเรียนใชตูปลา เพ่ือจําลองระบบนิเวศนใหนักเรียนไดเห็นภาพของระบบ

นิเวศน และเรียนรูอยางเขาใจ 

ภาพท่ี 4.45 ผังพ้ืนชั้นท่ี 7 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจยั 

ภาพท่ี 4.46 หองเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นที่ 7, โดยผูวิจัย 
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ภาพท่ี 4.47 พ้ืนท่ีปลูกผักและพ้ืนท่ีเลี้ยงปลา ชั้นท่ี 7, โดยผูวิจัย

 

ภาพท่ี 4.48 ผังพ้ืนชั้นท่ี 8 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจยั 

ชั้นท่ี 8 (ภาพท่ี 4.48) ประกอบดวย หองเรียนชั้นมัธยมศึกษา หอง Exam 

room หอง Facilitator (หองพักอาจารย) และหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 6 หอง โดยพ้ืนท่ี

หองเรียนแตละหองนั้นสามารถเชื่อมตอไปยังระเบียงดานนอกได โดยเปนพ้ืนท่ีใชในการทดลอง การ

เลี้ยงปลา ระบบหมุนเวียนน้ําท่ีใชสําหรับรดน้ําตนมะเขือเทศ และเลี้ยงไก (ภาพท่ี 4.49) ในวันจันทร 

อังคารและพุธ หองเรียนจะใชสําหรับเรียนในวิชาพ้ืนฐานโดยแยกเรียนตามระดับชั้น สวนในวัน
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พฤหัสบดีและวันศุกร ใชหองเรียนสําหรับแบงทํางานตามกลุมบานโปรเจกต ซ่ึงมี 4 บานไดแก บาน

วิทยา บานวิศวะ (ภาพท่ี 4.50) บานศิลป (ภาพท่ี 4.51) และบานวิทยประยุกต  

  

ภาพท่ี 4.49 พ้ืนท่ีระเบียงทดลอง ชั้นท่ี 8, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.50 หองเรียนบานวิศวะ ชั้นท่ี 8, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.51 หองเรียนบานศิลป ชั้นท่ี 8, โดยผูวิจัย 

ชั้นท่ี 9 (ภาพท่ี 4.52) ประกอบดวยหองสมุด (ภาพท่ี 4.53) หองเรียนศิปะ 

พ้ืนท่ีสวนหลังคา และหองสวดมนต โดยหองสมุด มีพ้ืนท่ีสําหรับนั่งทํางานแบบกลุม มีพ้ืนท่ีรองรับการ
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นําเสนอผลงาน (ภาพท่ี 4.54) และพ้ืนท่ีนั่งเลน สวนบริเวณหองศิลปะ (ภาพท่ี 4.55) สามารถเชื่อมตอ

กับสวนหลังคากลางแจงได โดยพ้ืนท่ีสวนหลังคามีไวรองรับการทํางานในท่ีแจง การทํางานท่ีตองการ

การระบายอากาศ เชนงานท่ีมีฝุน หรือมีกลิ่นรบกวน ถัดจากสวนหลังคามีพ้ืนท่ีหองพระ (ภาพท่ี 4.56)  

สําหรับนั่งสมาธิและสวดมนต  

 

ภาพท่ี 4.52 ผังพ้ืนชั้นท่ี 9 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจยั 

 

  

ภาพท่ี 4.53 หองสมุด ชั้นท่ี 9, โดยผูวิจัย 
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ภาพท่ี 4.54 พ้ืนท่ีนําเสนอผลงานภายในหองสมุด ชั้นท่ี 9, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.55 พ้ืนท่ีหองศิลปะและสวนหลังคา ชั้นท่ี 9, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.56 หองพระบริเวณทางเขาและพ้ืนท่ีภายใน ชั้นท่ี 9, โดยผูวิจัย 
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ชั้นท่ี 10 (ภาพท่ี 4.57) พ้ืนท่ีปฏิบัติการประกอบดวยพ้ืนท่ีเอนกประสงค 

(ภาพท่ี 4.58) เปนพ้ืนท่ีโลงถัดจากบริเวณโถงหนาลิฟต ภายในประกอบดวยหอง Consulting center 

สําหรับใหคําปรึกษา หอง Constructionism Lab 1 (หองพักอาจารย) และหอง Constructionism 

Lab 2 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ถัดมาคือบริเวณหอง Fab Lab ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําหรับสอนการใช

เครื่องมือเพ่ือตอยอดในการทําโปรเจกต ประกอบดวยหองประชุมยอย (ภาพท่ี 4.59) หอง Fab Lab 

1 เปนหองทํางานประดิษฐ (ภาพท่ี 4.60) หอง Fab Lab 2 เปนหองเครื่องมือ Laser Cutter และ 3d 

Printer (ภาพท่ี 4.61) และหอง Fab Lab 3 เปนหองเครื่องมือชาง ท่ีตองคํานึงถึงการระบายอากาศ 

(ภาพท่ี 4.62) 

 

ภาพท่ี 4.57 ผังพ้ืนชั้นท่ี 10 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.58 บริเวณลานเอนกประสงค ชั้นท่ี 10, โดยผูวิจัย 
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ภาพท่ี 4.59 หองประชุมยอยภายในหอง Fab Lab 1 ชั้นท่ี 10, โดยผูวิจัย 

   

  

ภาพท่ี 4.60 หอง Fab Lab 1 ชั้นท่ี 10, โดยผูวิจัย 

  

ภาพท่ี 4.61 หอง Fab Lab 2 ชั้นท่ี 10, โดยผูวิจัย 

   

ภาพท่ี 4.62 หอง Fab Lab 3 ชั้นท่ี 10, โดยผูวิจัย 
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4.1.2.2 ขอมูลจากแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณ 

การวางผังของอาคารเรียนไมเปนอุปสรรคตอการใชงาน ปญหาท่ีพบดาน

การเลือกใชวัสดุ โดยวัสดุกระดานไมควรเปนกระดานดํา วัสดุพ้ืนควรเขียนและลบได บางครั้งนักเรียน

ตองทํางานท่ีพ้ืน จึงไมควรเปนวัสดุท่ีเย็น เชน กระเบื้อง โดยอาจใชพ้ืนเปนไมปารเกตแทน นอกจากนี้

ยังมีความตองการของครูและนักเรียนในเรื่องของบรรยากาศหองเรียนกับธรรมชาติ ซ่ึงท้ังครูและ

นักเรียนแสดงความเห็นวา มีผลตอบรรยากาศท่ีดีทางการเรียนรู ความสบายตา และการสรางสรรค

ผลงาน ซ่ึงจากการใหทําแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุมตัวอยางครูผูสอนพบวา ในแตละกลุม

ประสบการณ (กลุมสาระวิชา) มีการจัดรูปแบบของหองเรียนท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับรูปแบบของการ

สอนท่ีครูผูสอนเปนผูกําหนด 

(1) กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร 

 

ภาพท่ี 4.63 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบัน รองรับนักเรียนประมาณ 10-15 

คน บริเวณหองเรียนแบงเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูภายในและพ้ืนท่ีการเรียนรูภายนอกท่ีเปรียบเสมือน

ระเบียงสําหรับทําการทดลอง ท้ังเลี้ยงสัตวและปลูกผัก ซ่ึงระเบียงดังกลาวสามารถเดินเชื่อมตอไปยัง

พ้ืนท่ีหองเรียนอ่ืนๆได ซ่ึงพ้ืนท่ีภายในหองเรียนนั้นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอนคือ การ
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แขงตอบปญหาทางคณิตศาสตร โดยการใหนักเรียนนั่งรวมกลุมและแบงกลุมท่ีโตะเดียวกัน (โตะ

หมายเลข 1) ดังภาพท่ี 4.63 ใหผูเรียนชวยกันคิดแกโจทยท่ีครูผูสอนเขียนบนกระดาน (White 

Board) นอกจากนี้พบรูปแบบการจัดโตะเปนโตะแบบกลุมตั้งแต 2-5 คน ประกอบดวยเครื่องเรือน

หลากหลายรูปแบบ เชน โตะญี่ปุนใกลกับระเบียง ซ่ึงผูเรียนมักจะนั่งในบริเวณดังกลาว โตะเกาอ้ีแบบ

กลุม โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร และโตะวางอุปกรณสําหรับทํางานโปรเจกต 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝนตองการใหมีพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรม

ท่ีแตกตางกันภายในหองเรียน ไดแก โตะเกาอ้ีนั่งแบบกลุมเปนโตะกลมของผูเรียนและผูสอน สําหรับ

คุยงานโปรเจกต โดยมีชั้นวางกระเปานักเรียนท่ีสามารถกันพ้ืนท่ีออกจากสวนทีใชสอนปกติ ซ่ึงจะจัด

โตะและเกาอ้ีผูเรียนใหหันมาใหความสนใจบนกระดานเพ่ือดําเนินกิจกรรมการสอน โดยตองการให

ผูเรียนมีสมาธิกับการเรียน สวนพ้ืนท่ีปฏิบัติการคอมพิวเตอรนั้นจําเปนใหมีไวคงเดิม และตองการใหมี

พ้ืนท่ีเก็บอุปกรณสําหรับการทําโปรเจกตแยกเปนสัดสวน นอกจากนี้ตองการโปรเจคเตอรเพ่ิมเติม

เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมการสอนไดสะดวกยิ่งข้ึน 

(2) กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 

 
ภาพท่ี 4.64 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 
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รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบัน ผูสอนจะอยูบริเวณกลางหองโดยมี

ผูเรียนนั่งแบบกลุมลอมรอบ การเรียนการสอนเนนการฟงบรรยายในภาคทฤษฎีและลงมือทําจริงใน

ภาคปฏิบัติ โดยรอบหองมีพ้ืนท่ีโปรเจคเตอรดานหนาและกระดานดําดานขางซ่ึงผูสอนใหความเห็นวา

ไมเหมาะกับผูแพฝุน ซ่ึงรูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝนตองการใหผูเรียนไดเรียนรูอยางใกลชิดกับ

ธรรมชาติ เชน สวน หรือ ฟารม เพราะตองการใหมีบรรยากาศการเรียนท่ีสบายและไดเรียนรูจาก

ธรรมชาติโดยตรง ดังภาพท่ี 4.64 

(3) กลุมสาระวิชาดนตรีและศิลปะ 

 
ภาพท่ี 4.65 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู กลุมสาระวิชาดนตรีและศิลปะ 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบันแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวน สวนท่ี 1 

เปนพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมนําเขาสูบทเรียน โดยเริ่มอธิบายถึงรูปแบบและเนื้อหาท่ีจะเรียน สวนท่ี 2 

เปนพ้ืนท่ีสําหรับใหผูเรียนทํากิจกรรมปฏิบัติดนตรี โดยการเรียนจะใหอุปกรณท่ีแตกตางกันวางแยก

สวนกัน มีจอ TV LED แบบมีลอเลื่อน และกระดาน (White board) สวนท่ี 3 บริเวณหลังหองเปน 

Music Zone มุมดนตรี ดังภาพท่ี 4.65 
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รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝนตองการใหมีพ้ืนท่ีการแสดงออกหรือมี

เวทีสําหรับผูเรียนใหไดแสดงความสามารถ โดยหองเรียนควรเปนหองท่ีโปรงโลง เปดมุมมองใหเห็นวิว

ทิวทัศนได แตไมทําใหผูเรียนเสียสมาธิในการเรียน ตองการใหหองเรียนมีการแบงสัดสวนอยางชัดเจน

เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลายและเหมาะกับวัยของผูเรียน โดยมีพ้ืนท่ี Activity Area เปน

พ้ืนท่ีโลงสําหรับจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีพ้ืนท่ีสําหรับซอมวงดนตรี และมุมผอนคลายของนักเรียน  

(4) กลุมสาระวิชาภาษาไทย 

 
ภาพท่ี 4.66 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู กลุมสาระวิชาภาษาไทย 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบันจัดพ้ืนท่ีการเรียนรูเปนกลุมรูปตัวยู 

มีกระดานดานหนาหองเรียน เนนการเรียนแบบจดบันทึก  โดยเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช

เนื้อหาเปนแกนกลางและผูสอนกับผูเรียนรวมกันกําหนดโครงรางรายวิชา โดยเนนการเรียนรูแบบ

โตตอบ ซ่ึงผูสอนเปนผูชี้แนะแหลงขอมูล ดังภาพท่ี 4.66 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝน ตองการใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับสืบคน

เปนโตะคอมพิวเตอร มีพ้ืนท่ีโตะสําหรับนั่งทํางานแบบกลุม และมีพ้ืนท่ีมุมหนังสือ (วรรณคดีและ
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ภาษาไทย) โดยกระดานตองการท้ังแบบเขียนไดและพ้ืนท่ีฉายโปรเจคเตอร ซ่ึงผูสอนใหความเห็นวา

บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียนคือ บรรยากาศผอนคลาย 

(5) กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ภาพท่ี 4.67 รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรู กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูปจจุบัน หองเรียนสามารถปรับเปลี่ยนการ

จัดวางเครื่องเรือนเพ่ือใหตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนการสอนได โดยการจัดพ้ืนท่ีการเรียนรูมี 3 

รูปแบบ เริ่มตนจากการเขาสูการสอน จะจัดโตะหันหนาเขาหากันเพ่ือทําการประชุมหรือทําการสอน 

จากนั้นใหนักเรียนทํา Workshop โดยการนั่งลอมวง ซ่ึงอาจใชเกาอ้ีหรือไมใชก็ได บางครั้งมีการจัด

กิจกรรม Creative play เชนการทําจิตกรรม งานปน และวาดภาพ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเนนใหเกิด

การมีปฏิสัมพันธ การจัดกลุมทําใหผูเรียนและผูสอนพบหนากันทุกคน โดยครูผูสอนเปนสวนหนึ่งของ

ผูเรียนไมแปลกแยกจากกัน และผูเรียนทุกคนจะตองมองเห็นสื่อโสตทัศนูปกรณไดอยางชัดเจน 

รูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูในฝน ใหความเห็นวาแบบเดิมท่ีมีอยูนั้น

เหมาะสมดีแลว และตองการใหเพ่ิมมุมผอนคลายสําหรับการจัดวางเครื่องด่ืมและขนม สําหรับ

นักเรียน โดยบรรยากาศการเรียนท่ีดีควรเปนบรรยากาศท่ีสงบ ไมมีสิ่งรบกวน เชน เสียง หรือกลิ่น 
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ตารางท่ี 4.4 

ตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ของกลุมตัวอยางครูผูสอนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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ตารางที่ 4.5 

ตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางครูผูสอนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
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  4.1.2.3 สรุปขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

   จากตารางท่ี 4.4 พบวา ความตองการของรูปแบบพ้ืนท่ีการเรียนรูนั้นไดให

ความสําคัญถึง การเรียนรูรวมกัน และการใหความสําคัญกับผูเรียนเปนสําคัญการจัดการเรียนการ

สอนจึงใหผูเรียนเขามามีสวนในการกําหนดรูปแบบท่ีผูเรียนตองการได 

   ปจจุบันหองเรียนรองรับนักเรียนไดประมาณ 10-15 คนตอหอง และ

ครูผูสอน 1 คน ตอหอง หองเรียนท่ีดีควรเปนหองเรียนท่ีสงเสริมใหเกิดการสื่อสารท้ังการสื่อสาร

ระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน  โดยผูสอนมักจะเขารวมกลุมกับผูเรียน เพ่ือใหรูสึก

ไมแบงแยกผูสอนและผูเรียน โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางโครงรางรายวิชาเรียน และเนนการ

เรียนรูท่ีมีการโตตอบกัน มีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน โดยการจัดการเรื่องของเครื่องเรือนนั้นมีสวน

สําคัญทําใหเกิดสมาธิท่ีดีทางการเรียน และการใชงานท่ีแตกตางกันตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีแตกตางกัน โดยหองเรียนควรมีมุมผอนคลายสําหรับผูเรียนดวยเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีของ

หองเรียน ซ่ึงไมตองอยูในกรอบเสมอไป โดยหองเรียนอาจอยูใกลชิดกับธรรมชาติได 

   จากตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจตอสภาพทางกายภาพดานตาง ๆ ไดแก 

เครื่องเรือน บรรยากาศในหองเรียน และอุปกรณท่ีใชในการสอน  

   จากแบบสอบถามและการสัมภาษณเพ่ิมเติมพบวา ครูผูสอนมีความ

ตองการโตะและเกาอ้ีท่ีเขากับสรีระของรางกายท้ังของนักเรียน และครูผูสอนโดยใหมีขนาด (Scale) 

ท่ีเหมาะสมตามแตละชวงวัย และตองการใหโตะเกาอ้ีมีจํานวนท่ีเพียงพอตอนักเรียน ความสบายของ

เกาอ้ี (Comfort) และรูปแบบเกาอ้ีท่ีเหมือนกัน (Conformity) 

   บรรยากาศในหองเรียนตองการใหหองเรียนเก็บเสียง (Sound) ไดดี 

ปองกันการรบกวนจากภายนอก โดยตองการใหภายในหองเรียนใชวัสดุธรรมชาติ (Natural) เพ่ือ

บรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ 

   อุปกรณท่ีใชในการสอน พบวา กระดานดําท่ีใชอยูปจจุบันมีฝุนมากไม

เหมาะกับคนเปนภูมิแพ โปรเจคเตอรตองการใหมีจํานวนมากข้ึน และเปดติดไดงาย  แตในการสอน

สวนใหญจะใชจอ LED แทน เพราะใหภาพท่ีคมชัด (Visibility)  สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกเพราะ

เปนแบบมีลอเคลื่อนท่ี 
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4.1.2.4 ขอมูลจากการเลนเกมกระดาน 

การทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action 

Research) รวมกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม แบงเปน กลุมครูผูสอนซ่ึงเปนตัวแทนจากตางกลุมสาระวิชา

จํานวน 6 คน และกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบานศิลปจํานวน 6 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาท่ีสนใจดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนและมีประเด็นนาสนใจ 

(1) ขอมูลจากการเลนเกมกระดานของกลุมตัวอยางครูผูสอน 

วางผังโดยใชพ้ืนท่ีครบท้ังหมด โดยใหความเห็นตอการจัดผังโรงเรียนใน

อุดมคตินี้วาเปนโรงเรียนท่ีมีครบทุกความตองการใชงาน การวางพ้ืนท่ีสวนตางๆเพ่ือการสนับสนุนแต

ละพ้ืนท่ีรวมกัน เชน พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการอยูใกลกัน หองศิลปะอยูใกลสวนเผื่อการทํางานท่ีมีฝุน

ละออง พ้ืนท่ีหองเรียนและพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบเปนทางการถูกวางกระจายกันตามลักษณะการใชงาน

ในรูปแบบท่ีแตกตางกัน พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมทางการวางใกลกันเปนกลุม เพ่ือสรางพ้ืนท่ีทางการ

เรียนรูขนาดใหญใหกับนักเรียน สวนพ้ืนท่ีสีเขียวกระจายอยูในทุกสวนของโรงเรียนเพ่ือสราง

บรรยากาศท่ีดีทางการเรียนรู และมีพ้ืนท่ีสวนสนับสนุนเพ่ิมเติม ไดแก หองธุรการ สหกรณเพ่ือให

นักเรียนไดฝกเรียนรูการใชเงิน หองแสดงผลงานนักเรียนวางใกลกับสวนพักคอยผูปกครอง หองพระ 

สนามเด็กเลน ฟารมเลี้ยงไก หองดนตรี หองพยาบาล หองซอมเตน หองประชุมแผนงาน  และหองไอ

ที เพ่ือสนับสนุนหองเรียนท่ีตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดังภาพท่ี 4.68 

              
ภาพท่ี 4.68 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุมตัวอยางครูผูสอน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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(2) ขอมูลจากการเลนเกมกระดานของกลุมตัวอยางนักเรียน 

วางผังโดยใชพ้ืนท่ีไมครบท้ังหมด มีแนวคิดในการวางหอประชุมขนาดใหญ

ไวดานหนาโรงเรียนเพ่ือภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน มีพ้ืนท่ีพักคอยสําหรับผูปกครอง มีตนไมใหญเพ่ือ

สรางบรรยากาศท่ีดีดานหนาทางเขา บริเวณรอบเสาธงเปนพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ และลาน

อเนกประสงค หองเรียนวางกระจายตัวตามรูปแบบการใชงานท่ีแตกตางกัน พ้ืนท่ีปลูกผักวางใกลกับ

หองครัวเพ่ือท่ีจะสามารถเก็บเก่ียวไดสะดวก หองศิลปะวางใกลกับสวนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงาน พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการวางเปนกลุมเชนเดียวกับพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบ

ทางการ ดังภาพท่ี 4.69 

 

  

ภาพท่ี 4.69 การวางผังโรงเรียนในอุดมคติโดยกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณ

สิกขาลัย  
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ภาพที่ 4.70 แผนภาพแสดงความเหมือนและตางของขอมูลจากการเลนเกมกระดานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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4.1.2.5 สรุปขอมูลจากการเลนเกมกระดาน 

จากการทํา Action Research รวมกับกลุมตัวอยางครูผูสอนและนักเรียน

พบวา มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเรื่องการจัดการพ้ืนท่ีของโรงเรียนโดยเริ่มจากทางเขาของ

โรงเรียนเปนพ้ืนท่ีแบบสาธารณะของโรงเรียน เปนพ้ืนท่ีอเนกประสงคใชงานไดหลากหลาย รองรับ

สําหรับนักเรียนและผูปกครอง โดยการจัดพ้ืนท่ีหองเรียนจะกระจายไปตามสวนตาง ๆ ของโรงเรียน 

โดยหองเรียนท่ีมีการใชงานใกลเคียงกันจะจับกลุมใกล ๆ กัน พ้ืนท่ีใกลชิดกับหองเรียนสวนมากเปน

พ้ืนท่ีนั่งทํางานของนักเรียนท้ังแบบทางการและไมเปนทางการ โดยกลุมนักเรียนมีความคิดแตกตาง

เรื่องการวางแปลงปลูกผักไวใกลกับบริเวณครัวเพ่ือความสะดวก สวนกลุมครูจะเนนการคิดพ้ืนท่ี

สนับสนุนดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเชน หองไอที วางไวระหวางกลุมหองเรียนท่ีตองใชอุปกรณทาง

อิเล็กทรอนิกสสะดวกตอการดูแลซอมแซม และการคํานึงถึงเรื่องความหลากหลายของหอง 

Auditorium วาควรเปนหองแบบ Multipurpose เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลายของโรงเรียน 

ท้ังนี้การจัดพ้ืนท่ีใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีสีเขียววามีความสําคัญตอบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูและ

การทํางาน จึงมีการวางพ้ืนท่ีสีเขียวไวติดกับพ้ืนท่ีหองเรียน พ้ืนท่ีทํางานแบบไมเปนทางการ และหอง

ศิลปะ 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ 

 

5.1 ผลการวิเคราะห 

 

5.1.1 ผลการวิเคราะหจากเครื่องมือการวิจัย เกมกระดานในอุดมคติ 

5.1.1.1 ผลการวิเคราะหการแบงพ้ืนท่ีและเสนทางการสัญจร 

(1) กลุมนักเรียน กลุมท่ี 1 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

แบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 หองเรียนรอบสวนขนาดใหญ เปนพ้ืนท่ีสวนวางไวกลางโรงเรียนมี

เสาธงอยูกลางสวน (นักเรียนอธิบายเพ่ิมเติมวาอาจจะไมจําเปนตองมีเสาธงก็ได เนื่องจากท่ีโรงเรียนไม

มีการเคารพธงชาติ แตใหนักเรียนรองเพลงประจํามหาวิทยาลัยแทน) โดยมีพ้ืนท่ีหองเรียนและสวน

สนับสนุนวางสลับกันโดยรอบสวนขนาดใหญนี้ เชน พ้ืนท่ีหองเรียนรูปแบบตาง ๆ พ้ืนท่ีหองสมุด โรง

อาหาร พ้ืนท่ีทางกีฬา พ้ืนท่ีจอดจักรยาน จากการอธิบายของนักเรียนพบวา นักเรียนมีความตองการ

บรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติโดยพ้ืนท่ีตรงกลางนี้เปนสวนขนาดใหญท่ีมีความเปนสวนตัว นักเรียน

สามารถมองออกไปนอกหนาตางแลวพบกับบรรยากาศท่ีดีของพ้ืนท่ีสวนขนาดใหญไดในทุก ๆ

หองเรียน สามารถใชเปนพ้ืนท่ีพักผอนในสวน และจัดกิจกรรมกลางแจงได 

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีกิจกรรมของนักเรียน ทางดานขวาของผังโรงเรียน เปนพ้ืนท่ี

กิจกรรมของนักเรียนสําหรับการเรียนรูแบบไมเปนทางการประกอบดวย หองเลนเกม ท่ีนั่งสบาย ๆ 

หองเลนดนตรี และหองตัดตอวีดีโอสําหรับ You-tuber ซ่ึงบริเวณดังกลาวจะอยูใกลกับรานสะดวกซ้ือ

ท่ีอยูใกลกับทางเขาของโรงเรียน 

สวนท่ี 3 พ้ืนท่ีดานหลังโรงเรียน ประกอบดวย พ้ืนท่ีหองพักครู ใกลกับหอง

ประชุมขนาดใหญ โดยหองพักครูถูกวางใหไมติดกับหองเรียนของนักเรียน เพ่ือความเปนสวนตัวของ

นักเรียน 

สวนท่ี 4 พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ กลุมพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการถูกวางอยูในบริเวณ

ใกลกันท่ีดานซายของผัง โดยหองปฏิบัติการจะวางอยูรอบบริเวณพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการและไม

เปนทางการ มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีหองพยาบาลใกลกับหองทดลอง เพ่ือรองรับอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

นักเรียนเม่ือทําการทดลอง 
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ภาพท่ี 5.1 การแบงพ้ืนท่ีของกลุมนักเรียน กลุมท่ี 1 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

 

การวางเสนทางการสัญจรเปนเสนทางหลักวนเปนวงกลมรอบสวนขนาดใหญ 

จากนั้นจึงกระจายเสนทางรองออกโดยรอบ จุดศูนยกลางเปนเสาธงของโรงเรียน สวนท่ีเปนหองเรียน

จะเขาถึงไดงาย เชื่อมตอไปยังพ้ืนท่ีผอนคลายและทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ของนักเรียนได เชน หองเลนเกม 

หองดูภาพยนตร  สวนท่ีเปนหองปฏิบัติการจะอยูดานในเพ่ือใหเกิดความเปนสวนตัว และสรางสมาธิ

ในการเรียน สวนกีฬาจะอยูดานหลังของโรงเรียนใหความรูสึกเปนสวนตัว ดังภาพท่ี 5.2 

 

ภาพท่ี  5.2 วิเคราะหเสนทางการสัญจรของกลุมนักเรียน กลุมท่ี 1 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 
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(2) กลุมนักเรียน กลุมท่ี 2 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

แบงพ้ืนท่ีออกเปน 7 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 พ้ืนท่ีทางเขา มีพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเปนสวนของเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย มีเสาธงบริเวณดานหนาโรงเรียน มีพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการขนาดใหญดานหนาสําหรับเปน

หองปฏิบัติการเอนกประสงค โดยใกลกันจะมีสวนของหองพักครูจะอยูบริเวณทางเขา ถัดมาไดวาง

ตนไมขนาดใหญไวท่ีบริเวณดานหนาของโรงเรียนเพ่ือใหมีความเปนธรรมชาติ โดยวางใกลกับสวนท่ี

เปนหองนอนและหองล็อกเกอรของนักเรียน ซ่ึงอยูใกลกับพ้ืนท่ีจอดจักรยาน โดยพ้ืนท่ีหองนอนของ

นักเรียนนั้นมีเผื่อไวสําหรับนักเรียนท่ีมาโรงเรียนในชวงเชา และยังออนเพลียจากการเดินทางในตอน

เชาท่ีโรงเรียนยังไมเขาเรียน 

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีสนับสนุน พ้ืนท่ีถัดมาจากพ้ืนท่ีทางเขาเปนพ้ืนท่ีสวนสนับสนุน

ประกอบดวย พ้ืนท่ีโรงอาหาร พ้ืนท่ีสนามกีฬาท้ังในรมและสนามกีฬากลางแจง โดยมีพ้ืนท่ีหอง

พยาบาลใกลกับพ้ืนท่ีสนามกีฬาเผื่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเลนกีฬา นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีสหกรณของ

โรงเรียน เปนพ้ืนท่ีขายอุปกรณเครื่องเขียน  

สวนท่ี 3 หองเรียน หองเรียนและหองปฏิบัติการจะวางรายลอมสวนขนาด

เล็กท่ีวางกระจายไปตามสวนตาง ๆ ของโรงเรียน โดยหองเรียนจะวางติดกันเปนกลุมยอย ๆ

เชนเดียวกับหองปฏิบัติการ ซ่ึงท่ีนาสนใจคือ หองปฏิบัติการทําอาหารวางใกลกับรานพิซซาและราน

กาแฟท่ีต้ังอยูภายในโรงเรียนซ่ึงจะวางใกลกับสวนท่ี 4 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีกิจกรรมของนักเรียน และ

นอกจากนี้ยังมีสวนของตู ATM ภายในโรงเรียนดวย 

สวนท่ี 4 พ้ืนท่ีกิจกรรม หองเลนเกม วางใกลกับหองตัดตอวีดีโอสําหรับ You-

tuber ซ่ึงติดกับหอประชุมขนาดใหญ สามารถนําผลงานจากหองตัดตอข้ึนแสดงภาพภายในหอง

ประชุมไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

สวนท่ี 5 พ้ืนท่ีผอนคลายของนักเรียน เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการ

วางเปนกลุมขนาดใหญ เชน พ้ืนท่ีนั่งสบาย พ้ืนท่ีนั่งแบบข้ันบันได หองแบบผสม หองดูภาพยนตร โดย

สวนพ้ืนท่ีผอนคลายนี้ ไดเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบเปนทางการ กอนท่ีจะเขาถึงบริเวณ

หองเรียน พ้ืนท่ีผอนคลายนี้จะอยูไมหางจากพ้ืนท่ีสีเขียวและหองศิลปะ โดยสามารถมองเห็นกิจกรรม

ของหองเรียนศิลปะได  



Ref. code: 25605916030280TVI

110 

 

สวนท่ี 6 พ้ืนท่ีหองเรียนกลุมยอย ถูกวางแยกออกไปบริเวณดานซายลางของ

ผัง เปนพ้ืนท่ีหองเรียนท่ีนั่งแบบผสม อยูใกลกับแปลงปลูกผัก และพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการ

เปนหองแบบผสมท่ีมีพ้ืนท่ีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ เหมาะสําหรับการนั่งทํางานแบบกลุมเล็ก

และเปนพ้ืนท่ีพบปะ มีการใชสีกระตุนใหเกิดความสนุกสนาน 

สวนท่ี 7 พ้ืนท่ีสงบ สําหรับหองท่ีตองการใชสมาธิในการทํางานหรือการเรียน

เชน พ้ืนท่ีหองสมุดวางใกลกับพ้ืนท่ีสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีผอนคลายและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มี

พ้ืนท่ีนั่งอานหนังสือและพ้ืนท่ีพบปะพูดคุยวางอยูบริเวณทางเดิน มีหองท่ีเพ่ิมข้ึนมาเชนหองละหมาด 

และหองเงียบสําหรับการทําสมาธิของนักเรียน 

 

 

ภาพท่ี 5.3 การแบงพ้ืนท่ีของกลุมนักเรียน กลุมท่ี 2 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

 

การวางเสนทางการสัญจรเสนทางหลักผานบริเวณโถงตอนรับดานหนาโรงเรียนเขาสู

พ้ืนท่ีหองเรียน โดยมีสวนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวเปนสวนกระจายเสนทางออกไปยังสวนตาง ๆ เชน พ้ืนท่ี

สนับสนุน และสามารถเชื่อมตอไปยังพ้ืนท่ีสงบ โดยบริเวณนี้เขาถึงไดยากท่ีสุด และมีความเปนสวนตัว

สูง อีกฝงหนึ่งจะเปนเสนทางแยกเขาสูพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีผอนคลายของนักเรียนท่ีวางลึก

ท่ีสุด และมีความเปนสวนตัวสูง ดังภาพท่ี 5.4 
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ภาพท่ี 5.4 วิเคราะหเสนทางการสัญจรของกลุมนักเรียน กลุมท่ี 2 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

 

(3) กลุมครูผูสอน  โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

แบงพ้ืนท่ีออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 พ้ืนท่ีโถงทางเขาของโรงเรียน ทางเขาดานหนาเอ้ือประโยชนตอการ

ข่ีจักรยานมีพ้ืนท่ีสําหรับจอดจักรยานและสวนขนาดใหญดานหนาโรงเรียน เปรียบเสมือนเปนพ้ืนท่ี 

Buffer ชวยกรองเสียงและมลพิษทางอากาศรวมถึงมลพิษทางเสียงจากภายนอกโรงเรียน ถัดมาเปน

พ้ืนท่ีของ Exhibition hall เปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน เปนผลงานของนักเรียน ให

ผูปกครอง และบุคคลภายนอกไดเห็นถึงศักยภาพของนักเรียน รวมถึงตัวนักเรียนเองท่ีจะสรางแรง

บันดาลใจใหกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ พ้ืนท่ีติดกันเปนพ้ืนท่ี Hall of fame เปนหอเกียรติประวัติของ

โรงเรียนมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดแสดงประวัติความเปนมาของโรงเรียน วิสัยทัศนรวมท้ังรางวัลตาง ๆ ของ

โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ี Show Area คือพ้ืนท่ีสําหรับปลอยของ ของนักเรียน สําหรับการแสดง

ความสามารถของนักเรียน เชน แสดงการวิ่งระยะสั้นดวยความเร็ว ฯลฯ พ้ืนท่ีนั่งพักคอยของ

ผูปกครอง และพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบเปนทางการและไมเปนทางการอยูรอบบริเวณนี้ดวย 

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีสวนกลางของโรงเรียน เปนพ้ืนท่ีของหอประชุมขนาดใหญ 

พ้ืนท่ีหองสมุด หองคอมพิวเตอร หองพยาบาล พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบผสม และหองพักครู โดยหองพัก

ครูจะวางอยูสวนกลางของโรงเรียนเพ่ือการดูแลสอดสองนักเรียนไดอยางท่ัวถึง 
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สวนท่ี 3 พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบสนุกสนาน ท่ีดานขวาของผังโรงเรียน มีการจัด

กลุมหองเรียน3รูปแบบ วางเปนโซนใกลกับหองปฏิบัติการท่ัวไป และหอง FABLAB มีพ้ืนท่ีการเรียนรู

ท้ังแบบทางการและแบบไมเปนทางการแทรกอยูในบริเวณเดียวกัน และมองเห็นพ้ืนท่ีสีเขียวภายนอก

อาคารได โดยมีอุโมงคตนไมเปนทางเชื่อมไปสูสวนท่ี 4 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดานหลังโรงเรียน 

สวนท่ี 4 พ้ืนท่ีดานหลังโรงเรียน ประกอบดวย พ้ืนท่ีหองเรียนศิลปะท่ีวางใกล

กับสวนขนาดใหญ โดยสวนนี้จะถูกวางลอมรอบดวยหองเรียน หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ีนั่งข้ันบันได สวน

ของหองปฏิบัติการทําอาหารใกลกับพ้ืนท่ีปลูกผักงายตอการเก็บเก่ียว และใกลกับพ้ืนท่ีโรงอาหาร ซ่ึง

จะอยูใกลกับพ้ืนท่ีทางเขาดานหลังของโรงเรียน โดยใกลกันนั้นจะเพ่ิมท่ีจอดจักรยานท่ีดานหลังของ

โรงเรียนดวย โดยยังคงมีพ้ืนท่ีสีเขียวเปนตนไมขนาดใหญสรางความรมรื่นใหกับสวนท่ีจอดจักรยาน 

และพ้ืนท่ีกิจกรรมทางกีฬา 

สวนท่ี 5 พ้ืนท่ีการเรียนรู เปนสวนของหองเรียนแบบกลุมหลายรูปแบบและ

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรวางอยูเปนกลุมทางซายของผังโรงเรียน เชื่อมตอกับสวนกลางของ

โรงเรียนได โดยผานอุโมงคตนไม 

 

 
ภาพท่ี  5.5 การแบงพ้ืนท่ีของกลุมครูผูสอน โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 
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การวางเสนทางการสัญจรเสนทางหลักผานบริเวณโถงตอนรับของโรงเรียน 

เขาสูพ้ืนท่ีใชงานรวมกันภายในโรงเรียน เชน หองสมุด ซ่ึงวางเปนศูนยกลางท่ีสามารถกระจายไปตาม

สวนตาง ๆ ได ทางซายและขวาเปนสวนของพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงไปถึงบริเวณดานหลังของ

โรงเรียน เชน หองเรียนศิลปะใกลกับพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสนามกีฬา และโรงอาหาร ดังภาพท่ี 5.6 

 

 

ภาพท่ี  5.6 วิเคราะหเสนทางการสัญจรของกลุมครูผูสอน โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร 

 

(4) กลุมนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

แบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 พ้ืนท่ีลานกิจกรรมทางเขาของโรงเรียน 

สวนท่ี 2 หองเรียนและพ้ืนท่ีผอนคลาย 

สวนท่ี 3 พ้ืนท่ีสนับสนุนหลังโรงเรียน 

สวนท่ี 4 หองเรียนและพ้ืนท่ีทํางาน 
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ภาพท่ี  5.7 การแบงพ้ืนท่ีของกลุมนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

 

ภาพท่ี  5.8 วิเคราะหเสนทางการสัญจรกลุมนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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(5) กลุมครูผูสอน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

 
ภาพท่ี  5.9 การแบงพ้ืนท่ีของกลุมครูผูสอน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

 

 

ภาพท่ี  5.10 วิเคราะหเสนทางการสัญจรกลุมครูผูสอน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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จากภาพท่ี 5.10 การวางเสนทางการสัญจร เสนทางหลักสามารถเดินไดรอบโรงเรียน

และมีทางเขาบริเวณกลางโรงเรียนซ่ึงเปนศูนยกลางของพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบสนุกสนานของนักเรียน 

และแยกไปทางซายเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูอาคารเรียนแยกกลุม สามารถเดินเขามาใชพ้ืนท่ีการเรียนรู

แบบสนุกสนานไดอยางสะดวก ทางขวาจะเปนพ้ืนท่ีเลนพ้ืนท่ีออกกําลังกายของนักเรียน โดยพ้ืนท่ี

ดานหนาของโรงเรียนจะเปนพ้ืนท่ี ท่ีใชรวมกันไดหลายคน จากสวนกลางของโรงเรียนถัดเขาไปจะเปน

พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการของนักเรียนแลวจึงเขาสูพ้ืนท่ีเรียนและพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีของคนภายในโรงเรียน มีความเปนสวนตัวสูง  

5.1.1.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธพ้ืนท่ี 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความสัมพันธของพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนของแตละกลุม

ตัวอยาง ทําใหพบถึงความคลายคลึงกันของการจัดวางพ้ืนท่ีของกลุมตัวอยางในหลากหลายดาน เชน 

การวางพ้ืนท่ีการเรียนรูไวใกลชิดกับธรรมชาติ การวางพ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการท่ีวางเปน

กลุมขนาดใหญ การวางพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีมีการใชงานท่ีสงเสริมกันไวในบริเวณท่ีใกลกัน การวางโซน

ตางๆเพ่ือใหเกิดการเขาถึงยากและงายแตกตางกัน ซ่ึงผานการคิดเรื่องความเปนสวนตัวของการเขาถึง

แตละพ้ืนท่ี โดยผูวิจัยไดแสดงผานแผนภาพ เพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบได ดังภาพท่ี 5.11 เปนตน 
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ภาพที่ 5.11 แผนภาพเปรียบเทียบขอมูลการแบงพื้นที่จากการเลนเกมกระดาน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพที่ 5.12 แผนภาพเปรียบเทียบขอมูลเสนทางสัญจรจากการเลนเกมกระดาน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพที่ 5.13 แผนภาพเปรียบเทียบขอมูลการแบงพื้นที่จากการเลนเกมกระดาน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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ภาพที่ 5.14 แผนภาพเปรียบเทียบขอมูลเสนทางสัญจรจากการเลนเกมกระดาน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
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ภาพที่ 5.15 แผนภาพแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่หองเรียน 
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ภาพที่ 5.16 แผนภาพสรุปความสัมพันธแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่หองเรียน  
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ภาพที่ 5.17 แผนภาพแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่หองปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 5.18 ตารางสรุปความสัมพันธแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่หองปฏิบัติการ  
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ภาพที่ 5.19 แผนภาพแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่การเรียนรูแบบทางการ 
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ภาพที่ 5.20 แผนภาพสรุปความสัมพันธแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่การเรียนรูแบบทางการ 
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ภาพที่ 5.21 แผนภาพแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่การเรียนรูแบบไมทางการ 
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ภาพที่ 5.22 แผนภาพสรุปความสัมพันธแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่การเรียนรูแบบไมทางการ 
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ภาพที่ 5.23 แผนภาพแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่สีเขียว 
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ภาพที่ 5.24 แผนภาพสรุปความสัมพันธแสดงพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่สีเขียว 
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ภาพที่ 5.25 แผนภาพแสดงความเหมือนและตางของขอมูลจากการเลนเกมกระดาน 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพที่ 5.26 แผนภาพแสดงความเหมือนและตางของขอมูลจากการเลนเกมกระดาน 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพที่ 5.27 แผนภาพสรุปความสัมพันธของพื้นที่การเรียนรูรูปแบบตาง ๆ 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

 

6.1 สรุปแนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลน 

 

แนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลนผานการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) ในการพัฒนาตนแบบของเครื่องมือการวิจัยออกมาในรูปแบบการ

เลนเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ ทําใหไดขอมูลความตองการของผูใชงานจริง ในบริบทการเรียน

การสอนแบบ Active Learning  

 

6.1.1 สรุปการวิเคราะหความสัมพันธพ้ืนท่ีใกลเคียง Adjacency Matrix 

แนวทางการออกแบบโรงเรียนฉลาดเลนของกลุมตัวอยางมีความตองการท่ี

คลายกัน ดานการวางพ้ืนท่ีการเรียนรูใหอยูใกลชิดธรรมชาติ และการวางพ้ืนท่ีแตละสวนท่ีมีการใช

งานใกลเคียงกัน หรือการใชงานตอเนื่องกันจะวางในบริเวณใกลกัน แสดงดังภาพ Adjacency Matric 

 

ตารางท่ี 6.1 ตาราง Adjacency Matrix จากการวางผังกลุมครูผูสอน DSIL 
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ตารางท่ี 6.2 ตาราง Adjacency Matrix จากการวางผังกลุมนักเรียน DSIL 

 
 

ตารางท่ี 6.3 ตาราง Adjacency Matrix จากการวางผังกลุมครูผูสอน TSS 
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ตารางท่ี 6.4 ตาราง Adjacency Matrix จากการวางผังกลุมนักเรียน กลุมท่ี 1 TSS 

 
 

ตารางท่ี 6.5 ตาราง Adjacency Matrix จากการวางผังกลุมนักเรียน กลุมท่ี 2 TSS 

 
 

6.1.2 เปรียบเทียบความตองการของกลุมตัวอยางครูผูสอนจากท้ัง 2 โรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองการใหการออกแบบโรงเรียน

เอ้ือประโยชนตอรูปแบบการสอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได มีความยืดหยุนในการใชงาน มีพ้ืนท่ีมากพอ

สําหรับกิจกรรมหลากหลาย โดยพ้ืนท่ีควรสรางใหเกิดบรรยากาศท่ีสรางสรรคและใกลชิดธรรมชาติ 
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สวนการใชงานเทคโนโลยีในการสอนนั้นตองการใหนักเรียนมี Tablet สวนตัวเพ่ือใหเขาถึงความรูได

อยางรวดเร็ว 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ตองการใหการออกแบบโรงเรียนเอ้ือประโยชนตอการมี

สวนรวมของนักเรียนในการเรียนรู โดยครูผูสอนและนักเรียน เรียนรูรวมกัน โดยพ้ืนท่ีควรเปนพ้ืนท่ีไร

กฎเกณฑ  ใหเด็กเกิดอิสระทางความคิด ไมยึดติด มีพ้ืนท่ีทางธรรมชาติแทรกตามสวนตาง ๆ ของ

โรงเรียน มีเครื่องเรือนท่ีเหมาะกับสรีระ มีความแข็งแรง และทันสมัย 

 

6.1.3 เปรียบเทียบความตองการของกลุมตัวอยางนักเรียนจากท้ัง 2 โรงเรียน 

   โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความตองการโรงเรียนท่ีมีพ้ืนท่ี

ธรรมชาติขนาดใหญ โดยท่ีหองเรียนจะใกลชิดกับธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหการเรียนมีความผอนคลาย

มากยิ่งข้ึน ตองการหองคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว และตองการพ้ืนท่ี

ของนักเรียนสําหรับการทํากิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจนอกจากการเรียนวิชาปกติในหองเรียน 

   โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนท่ีใหนักเรียนเลือกทําโครงงานท่ีนักเรียนสนใจ โดยนักเรียนตองการใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการ

ทํางานซ่ึงเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญอยูใกลชิดธรรมชาติ 

 

6.1.4 การวิเคราะหแนวทางการออกแบบรูปแบบการใชงานพ้ืนท่ี ท่ีสอดคลองกับ

การเรียนการสอน และรองรับการใชเทคโนโลยี 

   รูปแบบการเรียนรู Active Learning สามารถเกิดข้ึนไดในพ้ืนท่ี 6 รูปแบบของ

เกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ โดยพ้ืนท่ีเหลานั้นไดรองรับการใชงานท่ีตรงกับความตองการของ

ผูใชงานท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผูวิจัยพบวา 

   (1) Classroom พ้ืนท่ีหองเรียนควรมีการออกแบบใหรองรับรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย บรรยากาศภายในหองเรียนควรมีการมองเห็นไดวามีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึน

ภายในหองเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม หองเรียนควรใชวัสดุท่ีแข็งแรง เพ่ือ

รองรับกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยายเครื่องเรือน เพ่ือท่ีจะปรับหองเรียนให

เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน เชนการจัดท่ีนั่งเรียนเปนกลุมเพ่ือสงเสริมการ

ทํางานรวมกัน หรือบางครั้งอาจไมตองใชโตะเกาอ้ีเชนการเรียนรูแบบสนุกสนาน การแสดงละคร การ

จัดนิทรรศการภายในหองเรียน 
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(2) Workshop พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการควรอยูใกลกัน เชน หองปฏิบัติการท่ัวไป 

หองทดลอง หอง Fab-lab และควรมีพ้ืนท่ีนั่งทํางาน หรือหองประชุมกอนเขาใชงานหองปฏิบัติการ 

เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีตอเนื่องกันได และหองเหลานี้ชวยใหเกิดการเรียนรูผานการลงมือทําจริง 

(3) Formal Learning Space พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบทางการ สามารถใชเปนพ้ืนท่ีการ

ทํางานกอนเขาหองเรียนได มีรูปแบบการนั่งทํางานท่ีหลากหลายท้ังแบบกลุมและแบบเดี่ยวเพ่ือ

ตอบสนองการทํางานนอกชั้นเรียน สงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

(4) Informal Learning Space พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบไมเปนทางการ พ้ืนท่ีเหลานี้มักจะ

รวมกันเปนพ้ืนท่ีใหญเพราะทําใหเกิดเปนพ้ืนท่ีผอนคลายของนักเรียน พ้ืนท่ีทํากิจกรรมแบบ

สนุกสนานท่ีนักเรียนตองการ เชนการเลนกับเพ่ือนรวมชั้น หรือการทดลองทําสิ่งใหม ทําใหนักเรียนได

ผอนคลายอาจนําไปสูแนวคิดท่ีสรางสรรค เพราะการเรียนรูเกิดจากความฉลาดเลน  

(5) Green Areas พ้ืนท่ีทางธรรมชาติ สามารถปรับเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูทางการ เกษตร

ได รวมท้ังยังสรางบรรยากาศท่ีดีใหกับโรงเรียนอีกดวย พ้ืนท่ีสีเขียวมักอยูใกลกับพ้ืนท่ีศิลปะ ชวยให

เกิดภาวะนาสบายและนําไปสูแนวคิดสรางสรรคของนักเรียนได 

(6) Supporting Area พ้ืนท่ีทางการกีฬาทําใหเกิดการเคลื่อนไหวทางกาย โดยพ้ืนท่ี

กีฬาสามารถวางในสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีสวนรวมของโรงเรียน อาจวางในพ้ืนท่ีหลังโรงเรียนเพ่ือสรางความ

เปนสวนตัวในโรงเรียนได โรงเรียนควรมีพ้ืนท่ีจอดและปนจักรยานในบริเวณทางเขาของโรงเรียน 

นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนไดและสงเสริมกิจกรรมทางกายได นอกจากนี้ควรมีพ้ืนท่ีอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีตองใชพ้ืนท่ีมาก เชน พ้ืนท่ีจัดนิทรรศการโดยพ้ืนท่ีนี้เปน

พ้ืนท่ียืดหยุน สามารถใชทับซอนกับบางพ้ืนท่ีได เชน หองเรียน หอประชุม และสนามกีฬา  

 

6.2 ขอจํากัดของงานวิจัย 

 

6.2.1 ดานรูปแบบของเครื่องมือวิจัย 

(1) เครื่องมือไมมีการกําหนดเรื่องขนาด (Scale) ของพ้ืนท่ีจริง แตกําหนดใหทุกพ้ืนท่ี

มีขนาดเทากัน 

(2) เครื่องมือมีรูปแบบการใชงานเปนแนวราบ (2 มิติ) ทําใหมีขอจํากัดเรื่องรูปแบบ

การเชื่อมตอไปยังชั้นอ่ืน ๆ และจะแสดงผลในแนวราบเทานั้น 
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6.2.2 ดานข้ันตอนการใชงานเครื่องมือวิจัย 

การใชงานเหมาะกับผูเลนจํานวน 6 คน หากผูเลนมีจํานวนมากเกินไป (โดยเฉพาะ

นักเรียน) อาจทําใหเสียการควบคุม และผูเลนบางสวนขาดความสนใจ มีความจําเปนตองใชผูชวยใน

การบันทึกขอมูลอยางนอย 1 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเลนเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ และ

ผูชวยเปนผูจดบันทึกคําสําคัญระหวางการใชงานเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติ 

 

6.3 ขอเสนอแนะของงานวิจัย 

 

ดานการใชงานเครื่องมือวิจัย เครื่องมือวิจัยนี้เหมาะสําหรับการออกแบบในข้ัน

เริ่มตน (Preliminary Design) โดยใหกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชงานจริงเปนผูออกแบบหลักของโรงเรียน

ในอุดมคติตามท่ีตองการ โดยผูวิจัยสามารถเขาไปมีสวนรวมในการออกแบบไดผานการตั้งคําถามใหผู

เลนไดชวยกันระดมสมองในการหาคําตอบท่ีตรงกับความตองการใชงานในพ้ืนท่ีแตละสวนและเปน

การชวยกันคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดในการออกแบบเบื้องตน ซ่ึงเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคติเหมาะ

สําหรับผูเลนจํานวน 6 คน เพราะผูเลนแตละคนจะไดรับหนาท่ีในการดูแลพ้ืนท่ีของตนเอง 1 พ้ืนท่ี ทํา

ใหสามารถเขาใจพ้ืนท่ีของตนเองเปนอยางดี และสามารถเสนอแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนท่ีของตนใหกับผู

เลนคนอ่ืน ๆ ได  

ดานรูปแบบของเครื่องมือวิจัย เนื่องจากเครื่องมือวิจัยมีความเปน 2 มิติ ทําใหการ

ออกแบบรูปแบบของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชในการเลนนั้นควรท่ีจะจับตองไดสะดวก มีขนาดท่ี

พอเหมาะ ซ่ึงขนาดอุปกรณเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคตินี้มีขนาดเหมาะสมแลว แตมีขอเสนอแนะ

ใหทําสัญลักษณของการเชื่อมตอเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะหขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน เชน สัญลักษณลูกศร

เพ่ือแสดงการเชื่อมตอแนวราบของแตละพ้ืนท่ี และสัญลักษณบันไดเพ่ือแสดงการเชื่อมตอแนวดิ่ง 

งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางการออกแบบท่ีสนองความตองการและ

พฤติกรรมการใชงานของผูใชงานจริงท้ังผูสอนและผูเรียน ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

จึงเปนวิธีการทําวิจัยท่ีเหมาะสมกับการเก็บขอมูลท่ีมีการคิดวิเคราะหรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูใชงาน

จริง ซ่ึงการพัฒนาเครื่องมือเกมกระดานโรงเรียนในอุดมคตินั้นมีสวนชวยเปนตัวกลางของการสื่อสาร

ระหวางผูใชงานจริงและผูวิจัย ทําใหมองเห็นภาพเดียวกัน เกิดความรูและความเขาใจตรงกัน ถึงความ

ตองการใชงานในดานตาง ๆ บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน และแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีใหสอดรับกับ

วิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบสอบถามนกัเรียน 

 

แบบสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากกลุมตัวอยางตัวแทนของนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมการเลนเกมกระดานในอุดมคติดวยความสมัครใจ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถามครูผูสอน 

 

แบบสอบถามครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากกลุมตัวอยางตัวแทนของครูผูสอนท่ี

เปนตัวแทน 1 คน จาก 1 กลุมสาระวิชาหรือกลุมประสบการณ โดยหลังจากการทําแบบสอบถามจะมี

การสัมภาษณเพ่ิมเติมเพ่ือไดขอมูลโดยละเอียด 
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