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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยประยุกต์เชิงพ้ืนที่ เน้นให้ได้กรอบแนวคิดการออกแบบสนามเด็ก
เล่นตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือเป็นแนวทางประยุกต์เพ่ือสร้างพ้ืนที่เล่นและเรียนรู้
กลางแจ้ง มีกระบวนการวิจัย โดยส่วนแรกศึกษาจากทฤษฎีที่เก่ียวข้อง แนวคิดการทํางานของสมอง 
การออกแบบพ้ืนที่ และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ส่วนต่อมาศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ในพ้ืนที่เล่นและทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัย เก็บข้อมูลโดยใช้การมีส่วนร่วมของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
รามวิทยาประชานุสรณ์ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการสังเกตและการสอบถาม ระดม
ความเห็น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา หลังจากน้ันนําผลการศึกษาทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้
กรอบแนวคิดในการออกแบบประยุกต์สนามเด็กเล่นตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ต่อมา
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเพ่ือสร้างพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งเพ่ือให้เด็กได้ทดลองเล่นและทํากิจกรรม 
ท้ายที่สุดนําผลที่ได้จากการออกแบบและผลการใช้งานจากการสังเกต เพ่ือสอบถามข้อคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ผลสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบสนามเด็กเล่นดังกล่าว 
 ผลการศึกษา กรอบแนวคิดในการออกแบบเพ่ือประยุกต์สนามเด็กเล่นตามแนวคิด        
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า สิ่งที่ควรให้ความสําคัญมีดังน้ี 1) ตําแหน่ง ทําเลท่ีต้ังมีความ
เหมาะสม มีความเช่ือมต่อและปลอดภัย พ้ืนที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและการเล่นได้โดยไม่เกิด
อุปสรรค มีความต่อเน่ืองกันระหว่างพ้ืนที่ ภายในห้องเรียนกับพ้ืนที่กลางแจ้ง หรืออยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 
อยู่ในความควบคุมดูแลได้สะดวก สามารถให้เด็กเล่นอิสระได้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแล มีความ
เช่ือมต่อกับธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 2) ขนาดและลักษณะของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรม 
พ้ืนที่รองรับการทํากิจกรรมเด่ียว-กลุ่ม และพ้ืนที่ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 3) กิจกรรม 
และพ้ืนที่รองรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ พ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย ทั้งกล้ามเน้ือ
มัดใหญ่ ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านมีลักษณะพ้ืนที่และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงรองรับกิจกรรม
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนงานได้หลากหลายรูปแบบ มีการสัมผัสกับธรรมชาติ และพ้ืนที่
สามารถทําความสะอาดได้ง่าย 4) ความปลอดภัยพ้ืนที่เล่นตามเกณฑ์ข้อกําหนดมาตรฐาน รวมถึงทั้ง
ด้านวัสดุ ด้านการก่อสร้าง และขั้นตอนการก่อสร้าง และ 5) มีความเหมาะสมกับชุมชน การเลือกใช้
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วัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนที่ หรือเศษวัสดุ การมีกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน            
ทั้งความร่วมมือด้านวิธีการและแรงงาน รวมถึงมีส่วนร่วมโดยเด็กมีส่วนในการออกความเห็น รู้สึกเป็น
เจ้าของ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ผลการวิจัยข้างต้น           
กรอบแนวความคิดในการออกแบบประยุกต์สนามเด็กเล่นตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการสังเกตการณ์การเล่นของเด็กปฐมวัยในสนามเด็กเล่นโดยใช้การเรียนรู้
สมองเป็นฐานที่สถานที่จริง มีความสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง รวมถึงเหมาะสมกบัพ้ืนที่โรงเรียนขนาดเล็กในชนบท 
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Abstract 

 
          This study focuses on the conceptual framework of the playground design 
based on the brain-based learning approach as an approach to creating play areas and 
learning outdoors. Research Process The first part studies the theory involved. Concept 
of brain function Space design and brain-based learning. Later studies of behavior and 
needs in the play area and Activities of early childhood Data collection using early 
childhood participation in Ramwittaya Prachanusorn School, Si Khiw District, Nakhon 
Ratchasima Province. Observations and brainstorming questions were analyzed. The 
results of both studies were analyzed to provide a framework for the design of a 
playground based on a brain-based learning concept. Later, the design and 
development stage to create an outdoor play area for children to try and play. Finally, 
the results of the design and the results of the observation. For inquiries from experts 
and stakeholders. The result is a conceptual framework for the design of the 
playground. 
          A study of conceptual framework for the design of a playground based on 
concept. Learning by using the brain as the basis for what should be important as 
follows: 1) Location is appropriate. Connected and secure. Space to promote activities 
and play without obstacles. There is continuity between areas. In the classroom with 
outdoor areas. Or nearby. It is easy to control. Children can play freely. It is in control. 
It is connected to nature. And have a good environment. 2) Size and characteristics of 
the area appropriate to the activity. Single Activity Area - Groups And the space creates 
interactions between each other. 3) Activities and areas supporting development 
activities. Developmental area of the body. Big muscles Promote all aspects of the 
area and have a variety of activities. It also supports flexible activities. Can be modified 
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in many ways. Have a touch of nature. And the area can be cleaned easily. 4) Play 
area safety according to standard requirements. Including material. Construction And 
the construction process and 5) Suitable for community. Selection of materials 
available in the area or fraction of materials. Participatory processes with stakeholders 
in the community. Both methodological and labor cooperation. Include participation 
by children taking part in the comments. Feel owned And be responsible for the 
environment outside the classroom. RESULTS Conceptual framework for designing 
playground applications based on brain-based learning. Based on the synthesis of early 
childhood playground observations on the playing field, using brain-based learning at 
the real location. Is consistent with the needs of children. Promote learning based on 
brain development. Suitable for small rural areas. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาในครั้งน้ี ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน 
คณะครูโรงเรียนรามประชาวิทยานุสรณ์ ที่อนุเคราะห์สถานที่และความร่วมมือ นักเรียนปฐมวัย        
ของโรงเรียนที่สละเวลาร่วมเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตและสอบถาม 
กลุ่มชาวบ้าน คนในชุมชน บ้านผาแดงที่สละเวลาในการระดมความเห็นและให้ความร่วมมือ ใน
ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้าง ตลอดจนแรงจิตอาสาของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชาวนิตย์  พรหมราษฎร์ 
อาจารย์ศาสตรา ต้ังใจ อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอ่ิม และอาจารย์สถิตพงษ์ วงศ์สง่า คณาจารย์คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ช่วยแรงกายแรงใจในการก่อสร้าง และใน
ฐานะสถาปนิกและวิศวกรที่ช่วยในการตรวจสอบควบคุมงานรวมถึงความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีคุณภาพตามท่ีต้ังใจไว้ 
 ท้ายที่สุดขอขอบคุณ อ.ดร.นิธิ ลิศนันท์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อ.ดร.อารีย์ ศรีอํานวย อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้อนุเคราะห์ให้คําปรึกษาการศึกษาในคร้ังน้ีอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณโรงเรียน
รามวิทยาประชานุสรณ์ อําเภอสีคิ้ว กลุ่มไม้ขีดไฟ และองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ อําเภอ        
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้นําผลสรุปของงานวิจัยน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพ้ืนที่ เชิง
สาธารณะ งานวิจัยครั้งน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2559 ขอขอบคุณสํานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผลักดันให้งานวิจัยน้ี
สําเร็จลุล่วงได้ 
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