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บทที ่ 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

                     ปัจจุบนัเคร่ืองเรือนมีความจาํเป็นต่อคนส่วนใหญ่มากมีใชก้นัทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นตู ้

โต๊ะ และเกา้อ้ีจะมีความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัทุกสถานท่ีก็ตอ้งมีไวใ้ช ้ แมก้ระทัง่เด็กยงัตอ้งมี

เคร่ืองเรือนสําหรับเด็กแต่ส่วนใหญ่เด็กวยั  2 - 5  ปีน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงพฒันาการทางด้าน

ร่างกายทาํใหไ้ม่เกิดการคุม้ค่าในการลงทุนของผูป้กครองแต่จริงๆ แลว้ เคร่ืองเรือนควรสามารถเล่น

เพื่อเสริมสร้างพฒันาการเด็กไดโ้ดยเร่ิมจากการเสริมสร้างพฒันาการร่างกาย ความเจริญเติบโตท่ี

เก่ียวกับร่างกายทั้ งหมด  เช่น  เสริมสร้างพฒันาการกล้ามเน้ือท่ีใช้ในการเคล่ือนไหว ได้แก่ 

กล้ามเน้ือตา กล้ามเน้ือมือ โดยมีของเล่นเป็นตัวช่วยท่ีจะเสริมสร้างพฒันาการกล้ามเน้ือและ

เสริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมองเด็ก การเล่นเป็นตวัเสริมสร้างใหเ้ด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

และส่งเสริมเชาวปั์ญญา จะเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ์ทาํให้เด็กมีอิสระในการคิดอย่างเต็มท่ี การเล่น

ของเดก็จะช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกายและสุขภาพ  นบัว่าเป็นการออกกาํลงักายท่ีดี ช่วย

ใหก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆ เจริญเติบโต ทาํใหก้ารประสานงานของอวยัวะต่างๆ  ทาํงานสัมพนัธ์กนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                     เฟอร์นิเจอร์สาํหรับเด็ก เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อพฒันาการของเด็กเพราะช่วงเด็กวยั 2 - 5 ปี 

จะมีสัดส่วนความสูงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเกณฑ ์ คือจะมีสัดส่วนความสูงตามเกณฑ ์ระยะท่ี 1 ใช้

กบัเด็กอาย ุ2 ปีถึง 2 ปี 11 เดือนจะมีความสูงตํ่าสุด 77  เซนติเมตร สูงสุด 109  เซนติเมตร ระยะท่ี 2 

ใชก้บัเดก็อาย ุ3 ปีถึง 3 ปี 11 เดือน จะมีความสูงตํ่าสุด  82  เซนติเมตร สูงสุด 120 เซนติเมตร ระยะท่ี 

3 ใชก้บัเด็กอาย ุ4 ปีถึง 5 ปี จะมีความสูงซ่ึงเด็กช่วงอาย ุ2 - 5 ปี จะมีความสูงตํ่าสุด 86 เซนติเมตร 

สูงสุด 127 เซนติเมตร 

                     ในปี พ.ศ. 2454 หลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ไดน้าํพนัธ์ุยางไปปลูกท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 

ทาํใหอ้าชีพการทาํสวนยางแพร่ขยายไปอยา่งรวดเร็ว  ทั้งภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก จนกระทัง่บดัน้ี

มีเน่ือท่ีปลูกยางในประเทศไทยรวมทั้งสินประมาณ 9 ลา้นไร่ เป็นไมท่ี้มีคุณภาพ ทางกายภาพ หลาย 
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ประการใกลเ้คียงกบัไมส้กั มีลวดลายท่ีสวยงาม  ยอ้มสีได ้ ตกแต่งง่าย  นํ้าหนกัเบา  ทั้งมีราคาถูกได้

ง่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัไมช้นิดอ่ืน  ดว้ยประกอบ ดา้นคุณสมบติัอนัโดดเด่น หลายประการเช่นน้ี ไม้

ยางพาราจึงเป็นท่ีรู้จกั และนิยมใชแ้พร่หลายทัว่โลก  ในเวลาอนัรวดเร็ว ในช่ือของ “ ไมส้ักขาว ”

คุณสมบติัของไมแ้ปรรูปท่ีนิยมทาํของเด็กเล่น และเคร่ืองเรือนไมย้างพารามีความเหมาะสมทั้งใน

ดา้นเน้ือไม ้สี ปริมาณทาํออกเป็นไมท่ี้มีภายในประเทศและส่งเสริมใหมี้การทาํส่งออก 

                   จากขอ้มูลดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบเคร่ืองเรือนประเภทชุดโต๊ะเกา้อ้ี

ใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบไดเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการทางดา้นร่างกายกบัเด็กช่วงวยั 2 - 5 ปี

และสามารถปรับตามขนาดไปตามช่วงวยัของเด็กได้โดยเพิ่มส่วนท่ีสามารถสร้างพฒันาการ

ทางดา้นร่างกาย รวมทั้งสมองท่ีสามารถเล่นไปกบัเฟอร์นิเจอร์ชุดน้ีได ้

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                    1  เพื่อศึกษาหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาํหรับเดก็รวมทั้งพฒันาการของเดก็ช่วง 

                        วยั  2 - 5  ปี   

                    2  เพื่อศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรวยั  2 - 5  ปี 

                    3  เพื่อทาํการออกแบบโดยพฒันาประเมินแบบและปรับปรุงรวมทั้งการสร้างตน้แบบ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

                    ในการศึกษาและการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอ้ีท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อเสริมสร้าง

พฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วงวยั 2 - 5 ปี จาํนวน 1 ชุด ใชท่ี้บา้นสามารถปรับ

ขนาดสัดส่วนได ้3 ระดบั รวมทั้งมีชุดเกมพฒันาการเรียนรู้ประมาณ 4 แบบ โดยผา่นขั้นตอนการ

ทาํงานดงัน้ี 

                    1.  ศึกษาขอ้มูลในเร่ืองสดัส่วนเดก็ในช่วงอาย ุ 2 - 5  ปี 

                    2.  ศึกษาขอ้มูลในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์เดก็อาย ุ 2 - 5  ปี 

                    3.  ศึกษาสาํรวจกิจกรรม  และพฤติกรรมการเล่นของเดก็อาย ุ 2 - 5  ปี 

                    4.  ศึกษากรรมวิธีการผลิตและไมย้างพารา 

                    5.  ศึกษาจิตวิทยาการใชสี้ 
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                    6.  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปผลแนวทางการออกแบบ 

                    7.  ทาํการออกแบบใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบในการประเมินผลการออกแบบ 

                    8.   ทาํการปรับปรุงแกไ้ขและสรุปผลการออกแบบ 

                    9.   ทาํการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑ ์

                   10. ทาํการนาํเสนอขอ้มูลและรายงานผลวิจยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

                    1. เพื่อได้ทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ี

ปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเดก็ช่วง 2 - 5 ปี 

                    2. เพื่อไดต้น้แบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นแนวทางหน่ึงสามารถช่วยเสริมสร้างพฒันาการ

ทางดา้นร่างกายใหเ้ดก็รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าต่อการลงทุนของผูป้กครอง 
 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 

                    1.  เคร่ืองเรือนรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์  หมายถึง  ชุดโตะ๊เกา้อ้ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ

ความสูงของการนัง่  การเขียนหนงัสือของเดก็ในช่วงวยั  2 - 5  ปีไดใ้น  3  ระดบั 

                    2.  พฒันาการทางร่างกาย  หมายถึง  ช่วยใหก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆ  เจริญเติบโตทาํใหก้าร

ประสานงานของอวยัวะต่างๆ  รวมกนั  เช่น  การนัง่โยกและใชก้ลา้มเน้ือมือทาํงานสัมพนัธ์กนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถเสริมสร้างเชาวอ์ารมณ์  EQ  (Emotional  Intelligence)    

                    3.  การเล่นการเรียนรู้  หมายถึง  ในชุดอุปกรณ์โต๊ะเกา้อ้ีท่ีสามารถเล่นท่ีเก่ียวกบัดา้น

สมองโดยการนบัจาํนวนและรูปทรงใชจ้บัช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญา  IQ  (Intelligence  

Quotient)  เพ่ิมข้ึนสามารถเล่นและเหมาะสมกบัเด็กช่วงอาย ุ 2 - 5  ปี  เนน้การฝึกทกัษะคนเดียว  

นัง่อ่านหนงัสือ  เขียนหนงัสือ  เป็นการเล่นแบบคนเดียว 
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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
      การวิจยัเร่ืองโครงการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง  2 - 5  ปี  ผูว้ิจยัรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและ
การเรียนรู้สําหรับเด็กช่วง  2 - 5  ปีพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก  และพฒันาการทางดา้นร่างกาย  
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  พฒันาการของเล่นเดก็ 
                  หลกัการออกแบบเคร่ืองเรือนสาํหรับเดก็ 
                  พฒันาการของเดก็ช่วงวยัต่างๆ 
                  ขนาดและสดัส่วนของร่างกายเดก็ปฐมวยั 
                  ขนาดสดัส่วนของเฟอร์นิเจอร์ 
                  วสัดุและกรรมวิธีการผลิต 
                  กรรมวิธีผลิต 
                  การตกแต่งการขดัผวิและการทาํสี 
                  จิตวิทยาสีของเดก็ 
                   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
พฒันาการของเล่นเด็ก 

             1.  ประวติัความเป็นของเล่น 
        นิติ สุวรรณ  (8 : 2544) ของเล่นกบัเด็กนั้นเป็นส่ิงคู่กนัมาชา้นานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั  และไดมี้การพฒันาของเล่นและรูปแบบการเล่นมาตลอด ของเล่นนบัไดว้่าเป็นส่ิงอาํนวย
ในดา้นพฒันาการต่างๆ ของเดก็และยงัสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินไดเ้ป็นอยา่งดี 
                       ของเล่นเด็กนั้นมีมานานเก่าแก่เท่ากบัอายุของมนุษยชาติ  ยงัมีตวัอย่างหลงเหลืออยู่
แมจ้ากยุคท่ีห่างไกลเราท่ีสุด  ของเล่นเก่าแก่ส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาหล่อดว้ยโลหะสัมฤทธ์ิ  ดินเผา  
หรือทาํดว้ยไมแ้ละตกแต่งดว้ยกระจกหรือลูกปัดดินเผา  ตวัอยา่งท่ีมีอยูท่ี่เป็นรูปสตัวต่์างๆ  กมี็ตั้งแต่ 
รูปสตัวต์วัจ๋ิวๆ  พวกววัควาย  สุนขั  นกและสตัวแ์ปลกๆ  อ่ืนๆ  ทาํดว้ยสมัฤทธ์ิหรือดินเผาไปจน 
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�������	
��������������������������������������������������  �����!�����"#�$�"%����

���&������������������  ������!�'����������� �������(�����)�����$' ��!����*�+������&��

�����!�#,��-.����*� ��������"����$���,�����%�&�	/���*���!�����������!��"%���+  &
�����

���0�$�&&",�� 

    0�1����2���  19  �!�������������!�0�,�����������$(��������!����0��&��������

�����
*�  �����(������&����	�)���� �������&���+  ����$' ���
� �0��"!����+  ���#���	�)�����!�

�"%��������#,��*%�,�"���,��2���!��+  ��!�  Marklin and Bing  ����
*�����%��.����0�$�&&",��

�����!���%�	/����!���* ��& ����!����*���!���+  %.1.  1850  ����  ..1.  2393  $�������  �.3  &�

�������%���#��%��* ����  1  ������
*�  ����  �.6  �����!����������������������+  �$�!�,���������  ���

��!����,���������%�	/���!���*����  ������&������
*�&���������12��������',��&�����#�!�,���������,���

��!�.�����!0�,��������!���*�  ,������%��$' ������ �������������!��,,��*   ��!� ����0��,��<����=�  

�����  ���������"������������+  ��� 

              ���� �"���-  (? : AC44)  ����!���!�  �����������!���!���$' ��"������������

�����	.�F���
*�0����$���1����2���  19 ���(���(��'�����������!�����1���!����,$� ����  

%.1.  1930  �$' ������ �����!�#�����!�� ��%��.�!������/!����!�&���.����������
*��'������

��!����������0����'��"%�������(���  ��!�!�&��$' ��)��������$���2G��������$������$���$��!�  

����	&�������* �����%��� ��,��  ��%���������"���-<���%�H+  ���,#�����!���*   ������!��*�

�!�����������0��������,,�����!���*���*� 

   0��!��1����2���  17  ���1����2���  18   ������1����2���  19  �����!���/+  .��

��*��$' ��������*��/� ������������"��%��.���!�  ����  ��� �����,�*���%���,  ��!���� �����

���������  �������(��'�� ����%�������!�����/��!���,�����!���*������������  ��!��!�����

���&�	������!��$' ��%�����$���,����!�  ��*���'�+  J
� ���&��$��#���<�'%��0�������,������

$���1����2���  18  ����$' ��"K������&�L�����������,�*���%���,������,$���,$���  �����&

0��������!�����������������������!�����,������������,�*���%���,  ������,0�!��������

���&"����&�����������J�  ���J�  (Chelsea)  �J)��<�  (Sevres)  �������&�<  (Limoges) 

      2.  $�����������!������� 

                         ������,�����!�������������������!����  �����!�#,��-������  $�&&",��� ��

��!��������������!�#,��-#����  �!�����&�.,��'���!������������!�.�*�,�����������!

��P�%J
����!�����&���&�����"Q������� �����!�����%�/!����������.����*�����	������������  

����G�������!����.,��/!0���������#������<#�R��������  �)�����%  ���< �Q��<  ���  �������/!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6

��������������������������  3  ���%�������$0��������  “NARATIVE  OF  A  RESIDENCE  IN  

SIAM”  .��.<�����  ..1.   2395  ������������P�&��������	
�  %���"���.��#�����������J�*����%��

�������$��&��.!�%��&��������  ����* ���!���* �( ��  �������  ����2)��  ��!��$��1��  

��!���.!  �������������!�����$' ��������,J�,J���������  ��!�  �	,���"�  ����	��������  

&���	
��������������  5  ������R��������
*������� ���%�����& ����!��������*��)��<�� �&��<   ���  

�%��������$̂�� �%�����$���,��������!�  �����!�0��������������  5  ����������.�F��0����

�����!�����/$�,,�����!�����
*�  ����! �"K����������  �"K�����$"�  �/�����  �	���  �/�#$! �  

�/�,��  ��!���/����  �$' ���� 

           �����!�0������*��!����,$�&&",������.��������!�0������*�������!�.������

��!��.�����!������ ��!0�$�&&",�������!��������.�F�������!�����
*���!�.�����!  �$' ������!�

�.�����!������  ��������!�0�$�&&",��� �����!���!��.�F��0�����!��+  ����'���!�����  ���

��!�&
��$� ��������%�H������,�'�0�$�&&",��  #��_.�������!����J
� ��$' ������!��������0��������

���.�F���������'�0���!�����  �$' ������!������%"-%!����$��#���<�����������,  %�/  

(/ �$�%��� ,������  ���(/ �������������,�'�0���������J�*������!������$��#���<�!������!����

�'��������!��0��������.�F���������!��+  ����'���!����������� 

                         $�&&",�������!��������.�F���/$�,,������  �������.�F���/$�,,�����!�

�������������������"�!��+  ��(����$' ������!�  ��������!�,����!�������0����  $�&&",��� ����

���(��������&����!����/!��!����!�  �"K����������  �"K�����$"�  �/�#$! �  �/�,��  �$' ����  ��!

�/$�,,��&&��$������$�.���0��������,�"%����  ������,�����!��'������&����*�0�$�&&",����

����������$���P��������.�F���/$�,,�����!��'�0��!+  /�����!���0&������,�'������
*�  

�����!��'������&����*��!�����&���'������/!����+�$  ��!�  ���#��  ������  �����"�  �	�)���  

���������<  &���������!���������!���*�����* ���������'�+  ��,��!�����!��0�H!  �.���

�����!���!��$���P���*�&��������!��������!���������$  �'�+  �!�����&���,��!��$' ���"!�  

�.���&����0�����%�����"�����%�
�%��*�  �����!��'������&���!�����&�����/!���  ����

�'���!�  #�������  �����	�������Q��-��!��+  ��!��������/�����0&0�!����$' �.��12�'%��  ���

#����� ���.���&���%"-%�/%��/����!��0����� ����������������Q������!��!��+  0���'�

$��P��&���",������"  .`����������'�#������$&�������/ �������J"�J�_���*�&
��$' �������

Q����������,(/ �/�����&�&�,�'�����-���!���!����������",������"  �����!����������,�'����  3 - 

5  ��,  ����!���0&�����*���
� ��'%��  ���#��  J
� ����#�������'���������$��*��!�����&���������"

.��������������,,(���'%��  ����*����  .������  ������'�����  � ��"�����!������* ������%���
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������!������!����  �����!����$���P�  ���#��  &����/$�,,���2-������'���������$�'%��  

�/$�,,���  �/$�,,��!  �����/$�,,����!��  �/$�,,�������!������*�����*�!������'�+  ��,

�.��������'�+  ����!����#����*�.������'�����%���%�&���������!�������.��������
*��$

����,���������<&���+  &
����0�������!����#�����%�����"���������$' �.��12�/$�,,�����!�

���$���P�  ���#��  �!���/$�,,�����!����#����*��!�����&����/$�,,��������������  ���

#���!��0�H!&��������!0�H!&������$���������,�'����  3 - 5  ��,  �����!����#����* �$' ����

��!���� ��!�%�������� ����%�  �����!����0�'������ �'���!��������%�����"�����

�.���.������&��0& �'�+  �'&����%�����,��������
*�  �/$�,,������#��#������$����'���,

&��$' ��/$�,,����<���*�������!� �.���/�������Q��������������" 

           $���P����#��&�����/!  c  ���2-� %��  ���#���,,��!���%�����  ���#���,,

��!������%�  ���#���,,��.���.������  ���#���,,��!��.���.������  �/$�,,��������!����

#��%��  �����
*�����,�������#������0����* ��������#���$��#������&�,����$' ������
  %���#%��

���������!����* �	������#%������'&�#���$�����/ �  ��!�! ��0�H!&�������,,#%����

.�$����-����'�+  ��!��������������� �,,���#�������!������%���*��'&���"�.�+  ��,��!�

��%�����   (���� �"���-, AC44 : AA - Aj) 

                    3. �/$�,,�����!�����'� 

           �/$�,,�����!�����'���'�0�P/��P�%�!��+  ����#��  ������/$�,,������!�0�����

����� �$' ������!������$����&���/$�!�����(�������+  ��!�  �/����  ��* �����  ������.����  

�����!����� ��0�����������*   ���&���!%!���$������$���/$�,,��,��!����#,��-��&�$�&&",�����

��!�,����!�����&����H���H�-���&��0������
�����'�0��������<  ����*�  ��!�!�&��$' ����*�����

0  ����0�'��� �����!�����'���'�&
����&����/$���2-����%����%�
���������"�#�������!����

��!�����'�#� 

        �/$�,,�����!�0�$�&&",����*   �����������,,���(�������
*���!�����������

��&&���������!����$' �����$' �������� ����'&����,,0��!+  ���%�$���2G<������������

��!����!�/ �&,��*�  ��* ���*   �$' ��$���%����&�� H��������������������!��+  �����"2�<���  

�����!����!�  �����!�������/$���2-��$' ��%�����,��  ��(�������
*��$' �%��* ����0����$�   %.1.  pqt4  

J
� ��$' �����	�&��������.����������/����<��$���,%��������'&0����,���$' �%��* ����0�#�� 

          �!����������"2�<%�����!�����������&���
*��$#%&���/!0�����1�������'&���

$���2G<�����!��'$���2G<�����!����������,,����������&���
*���  �$' ���� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8

          �����!��'�&����/$�,,���$���2G<�
*�����*�  �������&��������������,,���

%�R��&�������� 

           ������������,,&�������"2�<������.����������  J
� �.�&�&��������$' �  j  

$���P�  %��  %�  ����<  ����������  #������!� 

           %��!��0�H!  ����!  �����!����� ���$' ��/$%�  ��*�����$' ��/$������%�&���+  ����

�.�����!%����%�
���,%�  ��!�  �"K���(�������,�+  �����/$%�0����2-����<�/�  �����$' �P�.

0%�(/ �0  ��!�'�%�������'���!��/$%�����&��&�0��/����!��$' �0%�  J
� ����&��$' �,"%%���������������  

,"%%����%�H���#�� 

            ����<�!��0�H!  ����!  �����!����� ���,,�$' ��/$����<��*�$��  ����*�����<���*�������"2�<

0���$' �.���� 0���$' ������  ����<������*�����/��!� �������<$! ��!��+  ��!�  ����  ���  � ��  %���  ��/  

�$'   ��!  ���� u�u  ��!�������,%�  %��  ����*��/$����<�������������%����%�
�����0����2-�

���<�/����.�/����!��$' �����<����  ��������,�����!�������������,,��&������<��*   ����/!����

���  ����$' ��/$�,,�����!����������������!#,��-�.�����������%������%���0�����(/�.��

��/!��,����<��/!�$' ���������!�����&�$�&&",�� 

                    c.  �����!�����'� 

            “��!�”  ���.&���"��������%��������!�  “����.�����"�  ����(!������-<  

��!����.���” ��!�#������$��%��������!�  “%����.���.����$' ���&�����������
*�#�

���#�����  ��!���������(� ��!���$� ���������&"$����%<  #��_.���&��&�����$��!����&����

0�����%�����"���������$' ������,��%����%���”  �����.�&��-����%����������%���!�

��!��������!��������  &���'����!��������'���!���*���!�����  0�����������$#��$�!�$��#���<  

�.��������!�&��!��0���'�����,%�����"������.���.����$' ����(!��%�������-<�%���  

���&����* ��������!��0���'���������/ ������������������,����� ��������,����������0�#�����%�

��1����/!  ��������'����!�$���P��!��+  ��������!�����"$��-<�����!�����'���* �&�

�$������$���/$�,,�$����P�.������  0�����������,%���������������!��%�  ��*���*

������&���!��'��"�%���%��������������!������$�_.������� �����.�F������$����,,

_,�,����������*�����!�����  ���$�HH�  ����-<  ����$' ��$�����*�����_.�����������$

&����* ������'����,#��
*����2-������!�  ����"$��-<�����!�&��.���%����"!����J�,J����
*����

�"F�P�������'� 
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                    5.  $��#���<��������!� 

             �����!��!���!������.�F������������!���������"�P�.  ��,�!��$' �������

�������������  �!��0����������*��!���!��+ �&��H���,#� ���0�����$������������������!��+  

���������.��Q<�������!����$�����Q�P�.  ��!�  ���$����������������������  ��������

���  ���	
����$�����������$������������������%�,%"�������������������������  

�����!����	/������ ���$' �����!���������������.�F���������! ���������"�P�.��,�'����$' �

��!��� 

         �����!��$' ��������������0���'���%���%��� ���� ���������%<  ����!����������<

$�HH�  %���%��� �������������%<&��$' ��$����!����,/�-<	���'��������0����%���!����'����  J
� �

�'�&�	!����%��������	��* �$0��0�����$' �(/ �0�H!  �.������$�H��0��!+  �������
*� 

          �����!�&��$' ������������!����
� �����'�  �.����'�&�����,������-<

���%�����������!��+  ����$' ����(!��%�����!0�����%����
��%���������'���%����������  

�$' ���������!��0���'��/ �&������(���������!��+  ����!��0���'��/ �&�����$�H���������
*���,��������  

���&������!�0�����������,�'��'�$' �����&���$' ���!����
�����&��!��%�������-<������� ������'�

���$' ���!��� �.���&����0���'�%�������-<����!��	/����������!��(������!�(/ �����  ���&����

0���'����"�P�.�����
*������� 

         �����!�����'�&��!��$' ����1
�2���!����
��  �'���.�F�����2-��!��+  &�����

��!���*� + �������'��/ �&�������&�����,��������������!��'&��!������0���'���%����/ ����������

�����
*�   ���0���'���$���,���-<����
*� �����*��'�� ������,%�����"������$0�������  �����!�

�$' ����G��0����.�F�����������%�  �!��0���'���#�����������%������"!���!����

$�����Q�P�. ������������/ ���������������$' �������P��0���"!�  ��������������$' �(/ �������(/ �

���  J
� ������,��"!���* ������0���'��������*��w��-x<���,��%�,����,,���%����(/ �0�H!    �$' �

����!��0���'�������/ �����������%�����!��	/������!��$0����%�  �����!��!��0���'�����0&����

�!��+  ��
*�  �!��0���'��/ �&��$��,���0��������,���������� ����/ �&������!�������,�.����+  ��,�!�

�$' �����!���!������,"%������2-�����'����������
*�  ���&����* �����!���,�.����+  0�#������� 

&��!��0���'��/ �&��$��,���0�����%��'������,  ����$' ����R
 �R�������������%��$0������� 
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                   6.  ��%<$����,��������Q�.��!������!�����'� 

                               �'�$G������!��%�&���!���!���������  ����!������!�����'�&����,,�(�

�_.��  ��!�����!�����'��'�
*���/!��,�����!��$��*  

                             �"�P�. �'�������"�P�.�  &���!������!��'�����&',$! ����+  ��+  �.����'������

�"�P�.�  �!����.��������� �'�&
���!������!�!�(/ ��H������(/ ���� 

                        ���.�F����������������*�  �'������������*�.�F������! �������,/�-<��'����  

�!��&���!��������!��'������������*���!.�F�������'���� �'�,��%���!�����	��!�����!��

������,�.����+ �.�����������*��!�������.�F����!��'���� 

                        ���$�HH� ������'����"��$����- p ��, �����!�����'�&��
*���/!��,���$�HH�

��� �'����  �'�_��&���!������!��'��
, ��������!�����'�&��!�0����'�	
����$�HH����

�'���� ��������"�� A ��, �����!�����'��
,����'�_��&�����!�������!����'�����  �.���

�'�_�� &�������,,�����!��!�� �����%���%�%���
�����!��'��
, 

                               �'�_��&��������!������������������$' ���� �0��!+ ��  0��-�����'��
,��!

�����	�����  �'�_��&�0������0������!������!��'��
,  ����'�_�������,��!�%�����

�����!���!��$' ���/!  0�,��%��* ��'�_����,�!��������� �����!��,��!���y��"����  ��!&�

��,��!�������0�����$�HH������,�����,�������������� ��!��+  ���&�����������

�����!��'�����+ �$ 

                         �����!��'������&���!�����&�����/!���  �����'���!�  #�������  �����	�����

��Q��-��!��+  ��!��������/�����0&0�!����$' �.��12�'%��  ���#��������.���&���%"-%�/%��

/����!��0����� ����������������Q������!��!��+  0���'�$��P��&���",������"  .`���������

�'�#������$&�������/ �������J"�J�_���*�&
��$' �������Q����������,(/ �/�����&�&�,�'�����-�

��!���!����������",������"   

                         �����!����������,�'����  3 - 5  ��,  ����!���0&�����*���
� ��'%��  ���#��  J
� ����

#�������'���������$��*��!�����&���������".��������������,,(���'%��  ����*����  .������  

������'�����  � ��"�����!������* ������%���������!������!����  �����!����$���P�  ���#��  

&����/$�,,���2-������'���������$�'%��  �/$�,,���  �/$�,,��!  �����/$�,,����!��  �/$�,,���

����!������* �����* �! ������'�+  ��,�.��������'�+  ����!����#����* �.������'��
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���%���%�&���������!�������.��������
*��$����,���������<&���+  &
����0�������!����#��

���%�����"���������$' �.��12 

                         �/$�,,�����!����$���P�  ���#��  

                         �!���/$�,,�����!����#����*��!�����&����/$�,,��������������  ���#��

�!��0�H!&��������!0�H!&������$���������,�'����  3 - 5  ��,  �����!����#����* �$' ������!�

�����!�%������������%�  �����!����0�'�������'���!��������%�����"������.���.���

���&��0& �'�+  �'&����%�����,��������
*�  �/$�,,������#��#������$����'���,&��$' �

�/$�,,����<���*�������!� �.���/�������Q��������������" 

                         $���P����#��&�����/!  c  ���2-� %��  ���#���,,��!���%�����  ���#���,,

��!������%�  ���#���,,��.���.������  ���#���,,��!��.���.������ 

                         �/$�,,��������!����#��%��  �����
*�����,�������#������0����* ��������#���$

��#������&�,����$' ������
  %���#%�����������!����*�	������#%������'&�#���$�����/�  ��!

�!��0�H!&�������,,#%����.�$����-����'�+  ��!��������������� �,,���#�������!���

���%���*��'&���"�.�+  ��,��!���%�����  (���� �"���-,  AC44 : A4 - Az) 

����������	

����������������
���� 

                    �����������,,��%������%�H�����,�������!�  ����* �  &
��$' ���� ����%�H���

(/ �����,,%��%���
�	
� ������&���������,,�$' �������������&���%<$����,���1��$�  �$' �

���������	
����%���%���������%<   (Creative Idea)  ����$' �����.�����,����

&"$����%<�����"2�< �����������,,&
�$����,�$��� 

                    �������0�����  (Function)  ����	
� �������,,�)��<���&��<0�����������0�����

	/���������$� �������������� �.�������%�������������(/ ��"$#P%  ���(/ �,��#P%  �����!��  ���

����,,#�K��������,#�K�������  #�K����������������0���������"!������!�  ��������*����������,

��',������ ��� ��%��� ��0�����& ���$' �  �!��#�K��������* ���!& ���$' ���������� ��',������  ��� �

�%�����0��  ��������0����0������'��%�������!�����  ������%�������#�K�������'%�������

�!��  �������  ��!	������������0��#�K���������������'��  �.�����!�������0�������!��,/�-<

��!����%��  �$' ���� 

                    %���$��P��  (Safety)  �������,,�)��<���&��<����%���
�	
�%���$��P�����(/ �

�"$#P% ���(/ �����������������  ��!�  � ��"���0��(����)��<�� �&��<��* ���������.�2  ������!��&"
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�!������!��0,�������!�0��������������  ���&����* &�����0��%����/ ��
��!������0���$������

%���$��P�����  �$' ���� 

                    %�����'����  (Construction)  ����	
� %�����'��������)��<���&��<���� �����

����,,��*� %��&������0��#%�������0�����������%�����'���������  ��!����%���
�	
����

$�����$����,���.�&��-����  ��!0�!�!�#%����������0�H!��!�����&�������'���������$  

#%��������)��<���&��<&"������%�H��*���/!���� ���!� ���%�����'�������#%��������)��<���&��<��*�

&���� ���������
*���/!��,$���P� �����������)��<���&��< ��!� �)��<���&��<���0��P��0���%��

,���.����1����*��!����'����������!��)��<���&��<��Q��-� �$' ���� 

                    %��������,��0����0��  (Ergonomics)  %��  ����%���
�	
����!������������0�

���0�����  ���  �����&�������(/ ��"$#P% ���(/ �,�� #P%  ��!�  ������* ������������!�����

���������,���0����� ���������,����%����"!����  �$' ����  %��������,��0����0���$' �

%����/ �0��!�����%������%�H���0��������,,�"��������  #���&"�"!�����0��%������

%����/ ��
�����  ��������,��0����0�� ��*����������������,Q����������%�  ��*�������&������� 

������������������� J
� ���%�������!���������$,���������2-��.1  �(!�.��Q"<  P/��$����1  

���%�  ������������� �����!��(���P�-x<�!��0�H!(���&��$����1�������  J
� �����,,#�

0������G�����(/ �0������������  ��*��������/$�!��  %����%����  ���%�������  J
� ���&&���!

�������0����0��0�$����1�	,������ ���%��� �����  �%��� ��&���,�������!����0����

������  �.���������!�� ���%�����'�������%�����������!����,%�0�$����1�	,

������� 

                    %����������!�0��  (Aesthetics or Sales Appeal)  %��  ��������,,0���)��<���&��<��

�/$�!��  ���  ����������� �!�0�����0��J�*�  ���&����* ����%��&��!�������,��������,������

0�����/$�!��  ���  �����  ��!(/ ��"$#P% ���(/ �,��#P%0����
*� 

                    ��%�.�%��  (Cost)  �������,,���������/ �&���������������0��� ��"0��	/�����  

�����*�������Q����(���������������,�)��<���&��<��*�  +  �.���&�(������!�� �������  J
� ���(�

�$	
���%�����)��<���&��<  �������/ �&����������0��� ��"��������  &����0���)��<���&��<����%�

.���%�����%���������������� 

                    ���J!��,���"����2��!��  (Easy of Maintenance)  %��  �������,,&���������,,

�)��<���&��<0�������	�����  ���J!���J����!��  ��!�"!������������������"�����������
*�  %!�

,���"����2�  �������
�������� 
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                    � ��"  (Materials)  �������,,�)��<���&��<%��&������0��� ��"0��	/������������

��,����!��)��<���&��<��*�0��� ���	�����0  ��!�  0�����,���.���������1�������%��&�0��� ��"

���0&
�&�������� ���&����* ����%���
�	
�$����-���"����!�����������.���0  ��J�*���

����!��������! %"-��,�������!��  +  ��������(����$' ��)��<���&��<����������������!  ��%����

���"���������,��� ����$���P��)��<���&��<  ������!  �$' ���� 

                    ������Q����(���  (Production)  ���������������,,(���P�-x<����  �����	(�����

��������'�  $��������"  %!����  ���%!�0��&!������  +  �%��� ��&���  ����"$��-<�������/!

�����	0��������(�����  ������!  �$' ���� 

                    ������!�  (Transportation)  �������,,����%���
�	
����$�����%!����!�  ���

���!�����������!  ����0��� ������������������*����0�������!�������! ������!����,�  

�����* �  �����������1 ����������,��&"��,�!���!������!�����������������"  ����1
�2����

����/ �,��&"���%��  �������*�������0��0�������!�����������  �/�  �����!���  $����,��� 

(���� ���*��"�#���,  AC4j : pq)  

 

��������������������������� 

                   0�P�2�����`2  ��% ���������	
����.�F�������/! 2 % ��%�� “Growth” ��� �  

“Development” % �����%����* 0��$�$�����$ 0�P�2�����'0��$�+ ����!� %���������,���  

.�F�����,���  ,��%��'0���!�  ����&��H������  ������.�F����� ���&�������%����������%��

P�2�����`2 2 % ����*���%��������!�������/! 

                    % ���!� “Growth” �!�&��$��!��������������,#� J
� �����	
�����$������$��

������$����- ��!� �$������$���������������/$�!�� %�� #��
*� �/��
*� 0�H!�
*�  ������  

����
*� �������������	
� ����.����������/$�!�����������P��0�  �������������  

���&�����$�����$��$����- ������!�����%��������	������� ��!� &��������
*�  

������/ �������
*�%���%������"(�������
*� ����*�����&��H���,#�&
�����
*�����*��! ��������

������� 

                    �!��%���!�  “Development”  ��*�����	
�%����$������$�������������������,  

%"-P�.�$' �0�H!  ����$' �����$������$������$' ����,������!���������,�������$�$' �����,  

�.���,���"&"�! ���������������  &�,���"���/��"  &�����������$������$��  0��!��

$����!�����������!��������!�����  �����!����*�����������.��Q<�����!��0���  0�

���2-��������$������$����*�����$' �G�������,����$������$����*��/��$���� ��+  J
� ����
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�$������$������!����* �����,P�2���� ����&��H�
*�����������,#� J
� �����	
�����.����
*�

������%"-P�.#���� #��!�����&�0��% ���!� “Development” %�������!� ����	
�  .�F�����  

(�����F�< �"���-�!��, 2553 : 4p – 4A)   

p. .�F������������!�����  (PHYSICAL  DEVELOPMENT) 

              .�F������������!�����  ����	
�  %����&��H���,#������������,�!�������*��� 

.�F�������������*����0��0�����%��������  ��������*����0��0�����%������������!  ��������*���  

��������*����  ��������*�����  J
� ���������*����!���* ����������$��������  #�$�����������*����

�����������'������* � ����!�.�  �'�� ����!�����	&�������������0�����  ,��%�&������������,  

��!������&���'������* �����2������������*��������%������������!�������R
 ����2�0����0��

���&
��$' �����& ���$' �������,�'������*   ����$' �.�*�G��������2����������$��-�������
*� 

              �'������* ��,�%�������� ��%������_�,����_�  %�!���%�!�  ��!��,��/!�����_�

��������*�����'������* �&��H���,#���!������'�  ��������*�0�H!�&��H�����!���������*��!�� ���

$������������!����������*��������������!����  ��������.�F������!���'��H������'����

��!��!����  0�������* �'��H��&�.�F����'���!��'����0��"����  #��_.��.�F�������������*�

�!��  %���	�����0���������'�&�.�������������  #��!��0�H!�'�&�	�������� 

             ��������	��"$%��������	����'� ����!�����" A - C $�  0��!�����

%��������	����!�����������*  

                           �'����  A – j  $�  

                   ��������*����������'������* ��'��������
*� ���0���%����������%�!���
*� ��!�!�&��$' ����

���� ���# $� �$! �� ���&������������ J
� ������'�����!������!����!#���������'&����������
*���!���*� �.������

����#���������&���������/ �����0��!+��,��� ����������/!� �� j ��, �'������	��!��!����,%�������J
� ����0���'�

��������.������������%�������������
*� 

                   �����!��������������*� ����! ���#�� &������������ J
� ����&��%�����"���������� ��

�!��0���'�R
 �0����������*������0���������������%�����"�����!�����R
 ������/�$����0�H! �.���R
 �

���0����������*���������*���� �����*��!��.�F����������� ��������������0�����.��Q<���  ����������  1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15

��������  1  ��������!�������,�'����"  A – 3  $�    

 

�������!�"#$ �%&����!�"#$ ����'�������� ������� 

���#�� 

 

����!����� 

�
*��$����,����

����0�����#��

�$�������

���� 

�	���	 

 

����!����� 0����	�, 

&������  j  ��� 

 

����!����� 
�
*��$��������

0����	�, 

������< 

 
 

����!����� 
$� ��
*���������

���� 

�/�$� 

 

�����������*���� 
0��������,

�/�$���������� 
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�����  :  �����������  [������<].   ����	
������  2  �����%�  255c  ����	
���&��            

               http://www.ruunlamalila.com/sampun/jp-wooden-toy-plantoys-planpreschool-for-age-A- years-up-th 

                          �'����  j  –  4   $�  

         � '� � �� ��* � �� � � � � � # � � � � �� � �
* � � � � � � � � � 	 � % ���� � � � � � �% �!� � � � �

���������  �.�������� ���* ��������'��������  ���0�� �'���,�����!�������

���+ ��* ���� �  ���������,��������� ���#����� ���#���� �� #�����

��,�/�,�� 	�,&������ j �����%�!����* ��!�,�'����� q  – pt ��* �  &�,�����������

���/ $ ��,����  0��������$�����������2 ���,��� ������*� ��'�+ ��!� �$����

������ ��/����� �����* �������"����* � ����� 

         �����!����� ���������* �  ����!  ���#�� �	&������������ J
� ��!��

.�F�����2�����%�������������������* ������0���������� R
 ������/�$� ���

��'� �$' ����R
 �0�����2����0�� ��������* �����'������* ����0����������$���� �Q� P�.

����
* ����.�F�� ���������$��������.��Q<����!���������,��� ����������   2  
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��������  2  ��������!�������,�'����"  3 – c  $�    

 

�������!�"#$ �%&����!�"#$ ����'�������� ������� 

'(�)�� 

 

����!����� 

�
*��$����,����

����0�����#���$

����������� 

*������  3  �(� 

 

����!����� 
�
*��$��������

0����	�, 

�+�����$  

 

����!����� 
$� ��
*���������

���� 

�,��+, 

 

����!����� 0����	�, 

�,���� ����!����� 
�����'����$

���� 


����+'( 

 

�����������*���� 
0��������,���

�!���� 
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��������  2  ��������!�������,�'����"  3 – c  $�   (�!�) 

 

�������!�"#$ �%&����!�"#$ ����'�������� ������� 

�%�
�� 

 

����!����� 

0��������,

���0�������

����$���/ 

�����  :  �����������  [������<].   ����	
������  2  �����%�  255c  ����	
���&��            

               http://www.ruunlamalila.com/sampun/jp-wooden-toy-plantoys-planpreschool-for-age-A- years-up-th 

   

                         �'����  4  –  C  $�  

           � ��  4 -  C  $� �'������	���������&�������������%�!�� ���*���	���,������"�	 

�������,�����
*���,��� ���#����������� 4 	
� z ���� �'������*��*�(/ ��H��(/ ������,���#

#����� ��!�#�#(� ��!� $� ������� ������� u�u �.����!������'�.�F����'�������� &
��$' �������

���������&������,�������������� �!����������*�����'��'.�F������
*���!���� J
� ��'�

�����	&�,����%����������2�����,,�!��+�� 0��������$�����������2������� ���

�����/�$��$' ������%���  ����������/!� ��  C – z  $�  �'�%�,%"�����%������������ ���&���������

����� �!�����0����� �'������	���/$���.�*�G�����,�����2-�����/$����� ��������2�

����������� �����*�����'���!�0�H!+�����  �!���������/������.�F����!����'���� � ��0���'�

.����&��!������������ ��!� ���0�!���������"����*� ���������������� �$��)�� ������� �$' �

��� ����*�.!���!%���$� #����0���"���R
 �R����������/ ����������  �����!��������������*����

���$��������.��Q< ����! �	&������������ ��������# J
� ��!��R
 � �����������������

%�����'����0����,��������*��� R
 ������������������!��.�F�����������$����� ���.��Q<

����!������,�������.������2����0����������*���� �.���$���"��<0����,�����$��&����� ��!�  �����

���"����*�  �$' ����  ����������  3 
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��������  3  ��������!�������,�'����"  c – 5  $�    

 

�������!�"#$ �%&����!�"#$ ����'�������� ������� 

'(�)�� 

 

����!����� 

�
*��$����,����

����0�����#��

�$�������

���� 

*������  3  �(� 

 

����!����� 
�
*��$��������

0����	�, 

�+�����$  

 

����!����� 
$� ��
*���������

���� 

�,��+, 

 

����!����� 0����	�, 


����+'( 

 

�����������*���� 
0��������,���

�!���� 

�-��� 

 

�����������*���� 
0�����������

�������� 

�-���)�(� 

 

����!����� 
$� �$�������$

������ 

�����  :  �����������  [������<].   ����	
������  2  �����%�  255c  ����	
���&��            

               http://www.ruunlamalila.com/sampun/jp-wooden-toy-plantoys-planpreschool-for-age-A- years-up-th 
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��������  c  ���.�F��������%��������	�������!���������'����"  A - C  $�  

 

���.  2  &/  ���.  3  &/  ���.  4  &/  ���.  5  &/  

-$����������!

���.��Q<��� 

-�����	���� ���#

����� ������!�,�

$��������� 

- $� �$! ��������!�  

����� 

- �
*�-��,����� 

- #����� ���#���

&������� 

- 	�,�	&������     

�������� 

- ��,$���������� 

��,��*� ��!������� 

- ��	��������'� + 

����������*�����'� + 

- &�,���� ������� 

- �!���!��/�,�1�<�� 

?-pt ��!� 

- �����/�$��� 

- ��������*������

$��������.��Q<��
*� 

- ������/ �&�����0��.��� 

- ����������� 

- ���,��������� 

����� z J�. �� 

- ��,���������  

���,���� 

- ����/�,���-����*� 

- ����#�� $� �$! ��

,��� ���!�� 

- 0�!���"� 	�

���"� 

- ������������ 

- _������2�$' ���*�

0�H!�� 

- �������2�$' �

������ 

- ������/$%����

%����������!��!

��,/�-< 

- �����	���������

$�����*�����������

������ 

- �������������� C 

������ 

- ���� ���# $� �$! �� 

���� ������������ 

- #���/�,����� 

- 	�,�	&��������

����'����,��%��* �	�,

&������ A ����� 

- ����������������

����"����� �"�$� �� 

- �$��)�� ���(�   ����

������ �,��� �%��

&�������� 

- �����/�$�0�!���, �����

�� 

-�����*�����������!���

&���*�����+ �� 

-�����"� �/J�$�� 

- )����*����������" )��

�������������������� 

- �����	$� �$! ��

���# ������������ 

�������#����  �������

���#�� 

- ����%��������     �"�

�!��%�!���%�!��
*���� 

- �%�����������&�����

�.�����%�������0&�

�
*� 

- #��������,�/�,�� 

- �������!�$��������� 

- �������������� 

- ������ ,�,�����������

�� 

- ���	�������� 

- ��!�)"�,���� 

- ������/$������������ 

- �,������,������ 

- ���,&�,���������'� + 

�� 

   ส
ำนกัหอ
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�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 

      2. .�F���������!�����  .�F������������!���������'�0������*   #������$��

%����&�� H���,#������������* ������%�����'��.�������
* �  ��%���%�!���%�!��!����  

��"�������,��&�����!��+  ��������  ����%��������! �����  ��!�  ���#�������$

����������!���!���������  ��,�/�,�����������
*�&��.�*�����������*����  ����
*���,���

���,����!��%�!���%�!�  �/ �&��/�����2-���������  ��!�  ������2�%�����������!�����  

�$' ���� 

      3.  .�F�����������$�HH�  .�F��������������$�HH�����'�0������*   �$' �������

0����H���2-<�������������	"����	�������  �����2�0����0��P�2������	���&���P�.0�

&����������0������* ��%�����*�0&������!��  ��%���%�������0&��������,����$���,����,  ���

&�����,0�������������'�0������*�
*���/!��,�����,�/ �  �����.�F������$' ��$��!����� ���,  ��!�  

,��%�������!�����  ��  �����  �����  ��  �/$�!��  &���������/ �&��&������/!���������  ,��

����  �����"�  ������"����������  .���������Q����$�H����������  �����#����,��!�

���������  �$' ����  (.�.���  1���,  2553 : Ct - Cp) 

                    c.  .`�����������!�����'�����!�������  ���-� ��H&��"�.�1�  (AC4� : pj) 

           ������&���'��!����������  �$' ���������,������,,�'�&���1�����������/!��,+  ���  

�����	���0���'������$�/!%����/ �0��!+  &�������!�  .`�����������!�����!�(�.�F��������

�'� �����	�,!�����$' �  4  �,,  ����*  

            �����!�����! ����� ����2�����%��������  ����%��������&����0���'���� ���/ �

��������,�����  ��!�  �/ �&����Q�%�,%"���������*���������0����������$����������
*�  J
� �&����

0���'���%�������0&0��������������	.
��������� �����!�$���P���*   ����!  ����%��������

0��������,&��������   �����!���,�%�������!�0����� �����!��������#��!�������  ������

��!��%����������������  �$' ���� 

           �����!�������,,  �$' ������!�����'���,���  �'�&���!�������,,����������

0���+  ����'����&�����"���-<0������$��&�����  J
� �����!  ���������,,�����0�,���  ��!�  ��!�

   ส
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�$' �.!���!  ��!����* ������  ��!����������������  ���������!�������,,,"%%�����'��/ �&��  ��!�  

��!��$' ������&  %�/  ���.!�%����!%�� ���#����1�<  ����'���,  �$' ���� 

             �����!����&�����������%���%���������%<�$' ������!�����'���.�F��������

�/��
*������&�������!�����+   J
� �&�.,0��'���������"  4 - C  $�  �����!����J
� �%��������	�����

��/!0����  �����!����!�  �����!����� �'�&�.������!�����0���$' ������!��+  �����%�������  ��!�  

$�����������  $� ��  %!��  �"#��%<0���	�)��  �$' ����  ���&����!���������  �'�� ����,��!�

��������  ��!��$� �$��  #�$�* ��$' ��/$�!��+  ����%�
��$' ��(!�  �����0&��,  ��!����,�'��  

��!���*�  ��!����/$��,����  �$' ����  

             �����!�����!���������2����P�2�  ������,�'�$G����J
� ������	����0&$��#�%

���+  ��������0&������������(/ �0�H!./��� %�/ (/ �$�%���  ���(/ ��,�����*��/%��������!�������'�

0����"���,���0��P�2�0������
*�#������!������0���'�)��  0���'���!���*����  #��������*����

�$' ������!��+ ����0���'�./ ����!���*�$����,���������./ ��!����$�H��������!�  ��!������.��

�������!�$����,������!�������������0������  �$' ���� 

���������������$���,!�$���P������!��,!�����$' �  4  $���P�  ����*  

             �����!��,,���(�� (Manipulative play) �����!�$���P���*�!��.�F�����2����

0����*����0����&�,����
����	"�������  ��!�  �����!����� P�. ���!� ��������/�$� �$' ���� 

             �����!������&�� (Physical Play) �����!��.������������������R
 ����2����

�����������������*� �'������%� ��%����/ �&�����$��,�����$���,���-<��� ��!� ������� ���

���# �!����*� 

                           �����!��.���������#�P�. (Imagination Play) �����!��$' �������������%�%���
�	
�

���������� ���������,,,�,��������"���
*� ��!� �����!�,�,������������ ������������ 

��������� 

              �����!��,,��������%< (Creative Play) �����!��������������&�������� �����

%����
�%� ��������%<����$���2G<�!��+��!����.�,����2���������2 ���$�* � �$' ���� 

                     5.  ��%<$����,��������Q�.��!������!�����'��!���������� 

              ����������  �'��!�����&���!���/!P��0�%��,����������!���*�  ������'�#��
*�

�'��'&��������!���,�.����,���0����%�����������
*� 

              �.1 0�����!��  z  $� �������'�  �'��������'��H��&���%�������!�����

������� �.�����/!0������������������  �'�&��������!��$' ���/!�_.��0��.1������� 

   ส
ำนกัหอ
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             �"�P�.  ��%������%�H	���'����"�P�.�����'��.���������  &
���!��������!��'����

�&',$! �� 

             ���.�F�������������*� �'������.�F�������������*���!�����! �������,/�-<

��'����  &���!��������!��'������������*���!.�F����!����'���� 

   

����	�-���������������������&1'��� 

                   ���������!������'���%�����%�H��!������!��������,,��%���)��<���&��<  

�"$��-<�����!�  �"$��-<��������������,�'�  �.���	����%�������)��<���&��<���&��"$��-<

�����!�  �"$��-<��������������,�'� ���!���*�	/�������
*�#�(������,���!������'��'&����

0��,"%���P�.����'����������$  J
� �&��$' �(�����	
�%�����0&���������/ �����'����  ����*�  ���

&
�����������/ �	
����.�F������������!���������'��!����������������&
�&�����  ���  ��� 

��!�������,�����%�!����� 

 

��������  C  ��������������!��+  ����!�����  �����������!������'���� – �'��H�� 

 

'������������ ���������� ��������� 
���'�%���

�����.� 

���'�%���

�6�/�� 

���'�%�

���%��.� 

%����/���� p.ttt ?j ptj pAt 

%����/����,����� t.qjj ��.4j qz.tq ppp.qz 

%����/����,���! t.?A� z?.z4 ?C.p? qq.A4 

%����/����,��� t.4j� jz.A� 4C.tp CA.44 

%����/����*������
*�,� p.ACC pt4.pz pAq.Az pCt.zt 

%����/����� t.jAj Az.? jj.Az j?.�z 

%����/����,�� t.4zt j?.p? 4�.j? CC.A 

%����/����,�������	
����! t.jC4 Aq.jA jz.4z 4A.4A 

%����/�&���������	
����,����!�� t.t?A z.?t ?.44 q.?4 

%����/�&��.�*�	
����!������!�� t.Ap? p?.tq AA.4C Az.pz 

%����/�&��.�*�	
���,,������!� t.AAj p?,Ct AA.qz Az.�z 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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��������  C  ��������������!��+  ����!�����  �����������!������'���� – �'��H��  (�!�) 

'������������ ���������� ��������� 
���'�%���

�����.� 

���'�%���

�6�/�� 

���'�%�

���%��.� 

������������	
���!� t.AAj p?.Ct AA.qz Az.�z 

����&�����	
����,�!�����,� t.AC4 Ap.t? Az.pz jt.4? 

����&�����	
���!� t.jAq A�.j jj.?? jq.4? 

%������������������� t.zAz Cp.qC z4.4� �C.pA 

%������������������ t.AAz p?.�C Aj.A� A�.pA 

�������*������$�������� t.4qp 4t.�C Ct.C� C?.qA 

%������������!��1�� t.AzA Ap.�4 Az.q? jp.44 

%��������������! t.ACj At.qq Az.tC jt.jz 

 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 

 

��������  z  ������������%������%�H�!��������,,�.����������$0�� 

 

'���7/�7/���'�����8������	

 ������+&9�( 9���������� �����(��/: 

p. ����&��.�*�-���!������!�� �����%����/����������� ���������� 

A. ����&��.�*� ��!����,� 
��������������!��&��.�*�-�(!�������&��

����� 

j. ����&��������� ���!�����,� 

���������!�������*�0���(!�������&������� 

�����%����/���������� ���,����(!����

���&������� 

4. ����&��������� ���! �����%����/����.���.�� 

C. ����&�����1�� $������ 
��������*�������0�������,$�����,��(!����

���&������� 

z. ����&����� ���,�!�����,� �����%���������������� 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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��������  z  ������������%������%�H�!��������,,�.����������$0��  (�!�) 

 

'���7/�7/���'�����8������	

 ������+&9�( 9���������� �����(��/: 

�. %�������������� 
�����%��������������������������!��������� 

����"������������� 

?. %��������������� �'�$��� 
����������!������!���(!�������&����,

.���.�� 

q. %����������������� �����%�����������.���.�� 

pt. ����&����!����,� .�*�#�K������ �������������!�������*�#�K������ 

 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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��������  �  ��������!���!��+  ����!������'�$G���� 

 

DIMENTION  (CM)  AGE  (Y) 2  &/  3  &/  4  &/  5  &/  

 

q� ptt pt4 ppt 

 

q� ptt pt4 ppt 

 

ppz.4 pAt pA4.j pjA 

 

pq.4 At At.? AA 
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��������  �  ��������!���!��+  ����!������'�$G����  (�!�) 

 

DIMENTION  (CM)  AGE  (Y) 2  &/  3  &/  4  &/  5  &/  

 

A4.j AC Az A�.C 

 

4?.C Ct CA CC 

 

?�.j qt qj.z qq 

 

z�.q �t �A.? �� 
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��������  �  ��������!���!��+  ����!������'�$G����  (�!�) 

 

DIMENTION  (CM)  AGE  (Y) 2  &/  3  &/  4  &/  5  &/  

 

?�.j qt qj.z qq 

 

44.4 4C.4 4�.A 4?.z 

 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

            �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

            ���������������"����� 
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P�.���  p  ��������������!������'� 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

            �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

            ���������������"����� 

 

��������  8  ��������������!������'� 

 

YEAR MONTH 1 2 3 4 5 6 7 

A z-pA q� 4t Cz A4 AC pp pC 

j t-z ptp 4p C� AC AC pA pz 

4 z-pA ptC 44 zt Az Az pA pz 

C t-z pt� 4C zp A� A� pA p� 

( ��!�� : �J������� ) 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

            �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

            ���������������"����� 
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P�.���  A  ��������������!�����&�,��������������'�   

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

            �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

            ���������������"����� 

 

 
 

P�.���  j  ��������������!�������������'� 
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�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 

      1.  &�������������!���'����" A – C $�  ��*��������H�� �����	��"$���

���!�����&������0��0��������,, ����*  

                         %�������!��������&��������!	
����1�� $����- z.C - �  ��*� ($����- pz - 

p?  J�.) ����!��$������&�����1��	
����������$����- z.C – � ��*� 

                         %������&��������	
�$�����*����� �_����$����- C ��*� ($����- pA.C J�.) 

#���%!������"$����- 4 ��*� ���%!��/��"$����- C.C ��*� (pt – p4 J�.) 

                          %���������R! ����&��������	
�����!�����!�����/�R! �������/���*���� �_����

$����- A ��*� ($����- C J�.) �!��%�������� �_����$����- A.C ��*� ($����- z J�.) 

                          %�����������*����&������!�����!�����/�R! ������,���/���*����	
�$�����*�

��� �_����$����- A.C ��*� ($����- z J�.) 

                          %�����������*����&������!�����!�����/�R! ������,���/���*����	
�$�����*�

��� �_����$����- A.C ��*� ($����- z J�.) 

                          %�����������*������!���&������!�����!�����/��!����� p ��� A 	
�$���

��*������!��� �_����$����- A ��*� $����- C J�. 

 

 
 

P�.���  4  ��������������!���������'� 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 
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��������  q  ��������������!���������'� 

 

 ��������.� ����6�/�� ����%��.� 

� c 5 5.5 

� 1.6 2 2.5 

� 1.5 2.5 3.2 

� 2 2.5 2.7 

* 1.5 2 2.2 

��!��  :  ��*�)"� 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 

      0������� �����������������������* �  �!��0�-!%�/(/ ��������'�&�������

��&�����!�����,�#�K������ J
��&�����1
�2�,����-����!��  .,�!�  Julius  Panero  ���  Martin  

Zelnik  &���!��	
����!������'����"  A – C $�   ��!���*�  ���������!������'��!��0�H!&��'�

��!�����G��$����-  A  �J�������  &������$���,����,�!�����" ���������!��  .�&���"$

������!��,����-�����������"0������������&��������'����"  A – C  $�   ������*  

 

 
 

P�.���  C  ��������������!�����,�����'� 

�����  :  ���� ���*��"�#���,  AC4j.  )���������	

�.�)�0-��/��	


�%"�  �������.�Q<������ 

             �,,  �������.�Q<�������,,�"��������,�-x�� %-������1����<  

             ���������������"����� 
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           %�����������,�� ��-����������������'����"  A – C  $�   �����	���,&�,���	"��

����$����-  At – AA  ��*�  (Ct.? -CC.?  �J�������) 

                        %����
����,�� ��-����'������	���*�����,���	"������  $����- pA – p4  ��*� 

(jt.4 -jC.C �J�������) 

 

 
 

P�.���  z  ��������������!���������'�   

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 

 

���������������@��$���*��$  

 

 
 

P�.���  7  ���%����/�����'����"  A - C  $�  



3c

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 

��������  pt  ���%����/�����'����"  A - C  $�  

 

���. �����.� �6�/�� �%��.� 

A   

j 

4 

C 

�� 

?A 

?4 

?z 

q� 

ptt 

pt4 

ppt 

ptq 

pAt 

pAj 

pA� 

 

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 
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                   2.  ������*������������,���!���'� 

 

 
 

P�.���  ?  ���������*  

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 
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��������  pp  ���������!�����������*  

��!���$' ���������� 

��8���B"$ '��� 
�-��
���� 

1 2 3 4 5 

SH %����/��_��������!��������0��������� 

��������� 

ptCt pAtt pj�t pC4t pzCt 

HC %����/����������� ��������� Azt jtt j4t j?t 4At 

Dj %����
����������� ��������� A�t jtt j4t j?t 4tt 

WC %������������������ �����������!����

��!� 

A?t jpC jCt j?t 4tC 

Hz &"����������0��!�����(�����.���.��

����!�� ��������� ��!���� 

pzt p�t pqt Att Apt 

H� %����/�&�����,.�*��������	
���,

�!��.���.�� ��������� ��!���� 

pAt pjt pCt pzt p�t 

H? %����/�&�����,.�*����

���� 	
���,,�.���.�� 

��������� 

��!����

��!� 

Apt ACt A?t jpt jCt 

��!���� ACt A?t jpt jCt jqt 

H4 %�����������.���.�� ��������� ��!

������!� 

ACt ACt ACt A?t A?t 

Rp ��1��%��������.�*��������������� 

��������� 

jt 	
� 

Ct 

jt 	
� 

Ct 

jt 	
� 

Ct 

jt 	
� 

Ct 

jt 	
� 

Ct 

RA ��1��%���#%�����(�����.���.�� 

��������� ��!������!� 

jtt jtt jtt jtt jtt 

 �"����.�*�������� ��1� j j j j j 

 �"����.���.�� ��1� ptC ptC ptC ptC ptC 
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��������  pp  ���������!�����������*   (�!�) 

  ��!���$' ���������� 

��8���B"$ '��� 
�-��
���� 

1 2 3 4 5 

HC %����/����������� ��������� Azt j4t j4t 4AC 4AC 

Dj %����
����������� ��������� A�t j4t j4t 4tt 4tt 

WC 
%������������������ �����������!����

��!� 
A?t pAtt �������%���������� 

 

�������"  HC ��&��.�*�	
�&"�/��"���&"�
������.�*��������������� 

  Dj �������������
���������.�*��������&���������&�	
�����������&�� 

                                        &"������� Hz    

  Hz ��&��&"�����"���.�*��������	
���,�!�����.���.���!��������(�� 

  H� ��&��&"�����"���.�*��������	
���,�!�����.���.�� 

  Rp �$' ���1��%�����#�$����- �!��#%����* ��!& ���$' ������$' ��!��#%�� 

                                        ����������!����,/�-< 

  �$' ��"����.�*��������� �&��������, 

   �$' ��"����.���.����&��������, 
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                   3.  #�K�������������,���!���'� 

 

 
 

P�.���  q  ���#�K� 

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 
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��������  pA  ���������!�����#�K� 

     ��!���$' ���������� 

��8���B"$ '��� 
�-��
���� 

1 2 3 4 5 

SH %����/��_��������!��������0��������� ptCt pAtt pj�t pC4t pzCt 

Hp %����/����#�K� 4?t C4t ztt z�t �At 

HA 
%����/������"��,�!��#�K� ,�� ��-���

���� 
j�t 4jt 4qt Czt zpt 

Hj %����/������"��,#�K� ,�� ��-�����!� jCt jCt 4tt 4tt 4Ct 

H4 
%����/������"���#�K� ,�� ��-����

���� 
ACt ACt jtt jtt jCt 

Wp %�����������#�K� 4Ct 4Ct Ctt Ctt Ctt 

Lp %���������#�K� 
����� ztt ztt �tt �tt �tt 

%/! pAtt pAtt p4tt p4tt p4tt 

WA 
%�������������"����!���!�� ,�� ��-���

����!� 
4Ct 4Ct Ctt Ctt Ctt 

Dp 
%����
������"����!���!�� ,�� ��-���

����!� 
jtt jtt jCt jCt 4tt 

DA 
%����
������"����!���!�� ,�� ��-

�������� 
4tt 4tt 4tt 4tt 4tt 

Hp %����/����#�K� 4?t ztt ztt �At �At 

Wp %�����������#�K� ztt ?tt ?tt ?tt ?tt 

Lp %���������#�K� ztt 1200 �������%���������� 

�'�����. Hp ��&��.�*�	
�(��,����.�*�#�K�   

 

              ���7���
)�0-	�-��(��/: 

            ��������,������������,0������ #�K����������*������!��� 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



c0

��������  pj  ������������,#�K����������*  

 

�����
7/� ������7���
 	���� ������ 	���F� ������ ��J/7���
��' '��. 

L0LQ ���' S �:�������� ������� �:�������� 

p. ����������$

������� 

600 - 20 ��� C.p 

A. ����������$

������� 

600 - 20 ��� C.A 

j. ����������$

������� 

600 F - ��� C.4 

 

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 

 

%�����'����%�������� 

           ��������,������������,0��������� p3 ������* ����0����������$��� 

� ��"��������" ��$�����������!����"������� 
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c1

��������  p4 ���%�����'�������%�������� 

 

�����
7/� 
�������

��(��/: 
������7���
 

*��������:�

�����
7/�

7���
 

	����-7��

������ 

���'�%�

����-�-

��-	7�

'�����'�� 

��J/7���
��' 

'��. 1U15 ���' 4 

p .�*�������� 
����	���,�

.�*�������� 
pt pztt - ��� 5.1 

A .���.�� 
����	���0����

���,���.���.�� 
pt �zt - ��� C.A 

j .�*�������� 
%���������.�*�

������� 
pttttt qCt - ��� C.C 

4 .���.�� 
%���������

.���.�� 
pttttt jjt - ��� C.z 

C ��������*  

����	����0�

������,�$

������� 

pt zAt - ��� C.� 

z ��������*  

����	����0�

������,�$

������� 

10 c90 - ��� C.? 

� ��������*  
���
���������*

�����"� 
10 500 - ��� C.q 

? .�*�������� 
�������,,�

.�*�������� 
10 - A4t ��� C.pt 

q .���.�� 

�������,0�

������,���

.���.�� 

10 - jjt ��� C.pp 

pt ������*��*���� 

�����������     

������ 10 - ztt ��� C.pt 

������ 10 - 600 ��� 5.13 
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c2

�'�����. 

1. 0�����,�������, 

2.  ������,����,���  5, 6, 7 0��0���������2���"�  1250  ������ (��H&��P�-<

�(���(!��, 25c1 : c6 – 53) 

 

                   c.  ������!���������������#�K����������*������,�'� 

           c.1  ���!�����0��0���������������*������,�'�$G������*�  0������G������'�  0��

�!���/�#��_����%��  105  �J�������  ����*�  ���!���������������������*������,�'�  %�� 

                                %����/�.�*��������������*$����-  26  �J������� 

                                %����
�.�*��������  27  �J������� 

                                %�����������.�*��������  ��!������!�  32  �J������� 

                                %����/�&�����,.�*��������	
���,,�.���.��  ��!������!�  21  �J�������  

�����!����  25  �J������� 

            c.2  ���!�����0��0���������#�K�������,�'���*�  0������G������'�  0���!���/�

#��_����%��  105  �J������� ����*� ���!���������������������*������,�'�$G���� %�� 

                                %����/�$����-  c8  �J������� 

                                %�������������"���#�K�  c0  �J������� 

                                %�����������"���#�K�  60  �J������� 

 

����.	�-���'��J/������� 

      ���'�'�����+'(  

      ��� (wood) �$' ����"�!���������0��0��������������/!��1��  ����$' ��!��$����,���%�H 

����! ���,$���/�����!�� ,��$���/�����!�� ��!,��� ��*�,��� .�*�0��!�  0������%����������  

����)��<���&��<�!��+ 

      ����&�-��
���+'( 

                   ���&��$' ��������<��������
�� ���$����,��� �$�����$' ��!������"$����,���

�J��<���������� 

      ���.�*  �!�����	�&���$���������$ &���������& ���$' ���!���������������.�� ����!  

�$� ���*���� ���#$���� ���0�����������*������!���������,���  

                   ��!���� �!�����	�&�����.�*   
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c3

                    0&���  0&����������&���&"��"!�+ 

                    &�-�!7���+'( 

          ����,!�������0������� j ���  %�� ������*���'� ������*�$������  ������*��!�� 

                     1.  ������*���'� �$' ������������*����!������������%�����'�������������!����0��

�!����������R������� ���*��������*�������*����,�$&�	
����*���������*�������* ��������

������* �������,�� ����!���������� ���,�������!� ��!�������� ������&�����*�����!��0�H!&�

�$' ����0���� ��������* �!��0�H!&����� �����$' �����������* ��������#������$&�������* ���!

$����- �At 	
� p,pAt ��#����� �!��/�,�1�<���� ������!���*� ������*���'�,����� ����! �����'�

��� $��/! �%��� ��%!�#�� ������ �� ������� ����� �������� ���� ��"�.� ����� 

             %"-��,��� : ���*���������� ��%�����'���� ����� �!��P�.����1 ��*�`/����  

`/R� ���*�������������!��0�H!��(���� �������* �������� ����! :��������� $��/! ��'���� �� ����� 

u�u 

                    2.  ������* �$������ �$' ��������� ���* ���/!0����,$������ ��%�����'���� ���

�������,���.�$����- �������*�������*����,�$&�	
����*������� ��!�!��0�H!&��$' ����

���*������� ���* ����������������,��� &
������!���������� ���,�������!� ���������&��

�!��0�H!&��$' �������������������� &
����������0��0��������%���������� �������������* &�

��/!0����,$������ �$' �����������* �������*���!$����- zqt 	
� p,pjt ��#����� �!��/�,�1�<����  

������*�$������,����� ����! ������%������ ���%��� ���,� �����  .��� ��%!���� �/� ���

��)� � 

            %"-��,��� : ���*������'�$������ %��������.�$����- ��!������!�������*�

��'� �����������#������$����0������)��<���&��< �.������������!����!�� ����! ������,�  

���%��� ��%!� .��� u�u 

      3.  ������*��!�� �$' ����������*��!�� ������, ��%�����'��������������������"  

������$�����,������ �����������!������������,�������,���������!��������� �����

���*�����'����!���������$&�����!���$&�	
�������,���� ��������* &�����* �������*���!$����-  

Ctt  	
� ?�t ��#������!��/�,�1�<���� ������*��!��,����� ����! ���������� ��� &��$�$! �  

���,�� ����� ����&� .���� ��� ���������� 

                   %"-��,��� : ���*�����!��  %��������������!��������  ���*����������������/�  ����!��

0�H!&���$�H������  ��!�  �� ���� $���  ���*���������!�� ����!  :  ������  ���  & ��$�$! �  .���  ����� 

�������  u�u 
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cc

                         �������,�  �$' ���������������'� - ������� �/�$����- z - pC ���� �
*����

$! ���,���P�%����� ���P�%0�� ���2-����*�����$' ������ ����������������!�� ���* ����� 

���*��������������!����!�� ����������� ��,��* �%!��������� ��%�����������Q������� j - 

z  $�  ����0���������%�������� ��������!�������,�'� 

            ������.��$�  (�����������) �$' ����������������� - ���0�H! �/�

$����- At - AC ���� �
*���/!���$! ���, ���0���+ ����������P�%����� P�%

���������_�������� P�%�������� P�%���������_���0�� ���2-����*�����$' �����* �����!��

%!�����������������	/�����1���+ ���'&������
*� ���* ����� ���*����������%!�������!�� ������

��*���������� ����!��!�� ����������� ����0������%�����$���,,��� �%������������*�� ������, 

�$�������� ���,���� �����!�������,�'� 

            �����.�  �$' �������������0�H!���  �/�$����- At - 4t ���� �
*����$! ��

�,���P�%�����  ���P�%���������_��������  P�%���������_���0��  ���2-����*�����$' ������  

���	/�����1���&������������!�����  ���* �����  ���*��!��%!���������,  �,��!��!��  �����

������.���%�� ��,��* ������!�����  ��%�����������Q�������  ?  ����	
�  4  $�   ����0��

����,,��!�%������  �����"  ������)  ���&�*�)��  ���,��  �����  ���������2 �%���������� ���

��!��'� 

            ������  �
*��$' ���/!��/!���$! ��,H&.��-P�%�����  ,���!�����P�%�������

������� �$' �������0�H!�/���*���!  At  �����
*��$  ���2-����*�����$' �������������������

�����$' �����* ������!  �����������������)����!�+  �������* ����0����  ���* ���������������������

������ ���*����,  ������&���!���������  ���*���'�.�$����- ��%���������!���������

���$��� ��  �.��������.����%#�%��#�� ����!����������������  �$' �������(
��������

�!�������/!����!��  ��,��*����������%�����������Q���������*���!  pp - p?  $�   �������&�0��0�

����!��������%��,��������  ����  �	  ��,0�!����%�������!�������,�'�  ������,����������� 

            ������.��� �$' ����������������� – ���0�H!  �/�$����-  jt - 4t  ����  

�$' �������&������$��/$������.��� �����������#%!����.���$�/�������0��! ���������!���* ��/!

P�%0�����P�%�����������$����1��� ���2-����*�����$' ���������%!������  ���* ����

��'����� �����������������!�����������!������  �$' ���������!��  ("�!����������  ���

�����0�����0��!����$� ��������2���������,��* �������&���%��������  ��!�!��&����������$  

�$' ���������.������!������� ��%�	/� ����������&�0��0�����!����������,,%������  �%�����
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c5

�����  ������0�!���0�������� �.���������
��$/�/�  ���0�$�&&",��0���$' ����"0����(������

��!��'������� 

            ������Q����(������ ������Q����(����"$��-<�����!�&�����  �����&�����������

���$��/$0��������/$�,,����������&����*�&
���������������!�  #������
� �&�� �����

���� 

 

��������  pC  ����$���,����,������$���P��!�� + 

 

��� ���B"-��:�+'( �/ ���'	���	�� 
&��'�"    7��

��� ('3) 

��� 

���* �������� ���*�

���,�����!

��������� 

����������� ��

��* �������� 

��'���������

������(!����,��!�

�!�� 

zC.�z� 

����$'  
���* ����� ���*����,

��!��������� 
������������� 

%!������������

���������,��!��!�� 
jC4 

#����� 
���* ����� ���*�������

��� ������������ 

��������	
����

�!�� 

��������'�

.�$����-0��0�

�!����������,��!�

�!�� 

%!���������� 

����� 

���* �������� ���*�

������������

��������� 

����� 

��'������������

0��!���!��!�����

�������� 

Cjt 

�� 
���* ����� ���*�������

����������&� 

�����	,��*����

�!�� 

������.�$����-

���������,��!��!�� 

j,?pp ���������

�!������ 

�"#��  
������	,������

�!�� 
 

Aqq 

 

�!�$! � 
���* ����� ���*���!�/ �

������ 

���������!��	
�

��������! 

������.�$����-

���������,��!��!�� 
%!���������� 
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c6

��������  pC  ����$���,����,������$���P��!�� +  (�!�) 

����$! � 
���* ����� ���*����,

��!��������� 

�����	/�����1

���&���� 

�������!�� ������

���,��!��!�� 
p,A?� 

$�������  ��������������  j,4qp 

���.��� ���* ����� ���*������� ����� 

��������'�

.�$����- ������

���,��!��!�� 

��� 

 

�����  :  ��H&��P�-<  �(���(!��,  25c1.  ������	

&��
&�.��.�)�0- – ��(��/:��/�����������.
�� 

            ������%#�#�������,,(���P�-x<�"��������(���P�-x<1��$$���2G<   

            �	�,����%#�#��������%�  ��������#������ 

                    &��������$���,����,%"-��,����������$��/$�����������%������'���!�������.�����

%������������*�0�������*���� �� $����-�������$' ���������P��0�$����1����!������0�������

����!������� 

                      5.  ������.��� 

                         1.1  $������%����$' ���������.��� 

                    �����.������2w��"$���2G<���1-P�%� �������$/���$����1�����J�� 

��'��!�����.������.����$' �����.���0��(������.��
� �  &
����%�����0&���&�������������$�/�

0�$����1���,��� ��!������*�R����J
� ��$' ��&�����������  ���.��Q"<������&
���!�����	��

.��Q"<������,����0����������%��* ���*�&�������� ..1. 2ccc  .���	��	��.����2<  �������$

$����1���#���J�� &
���#�����������������,�����������$' �(������'&  ������������������

�" ��������������",��* �  �!��������2�������.��.<��,�����*���
� � &
�,��&"�����_��_�0�!������

�)�!����� ��,���������,�������� 

                    �����������%��* ���*��& ����� c ��� .���	��	��.����2<�������$�/����,�� ��-

����,���.��  ����P������� &���������  &������"!������*  .���	��	��.����2<��0������.��Q"<

�!��$  &�����������$�/�$����- c5 ��!  ��,���!�.���	��	��.����2<%�� �&�����������%����

���$����1��� 
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c7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�.���  10  .������2w��"$���2G<���1-P�%����.���	��	��.����2< 

�����  :  +'(������� [������<]. ����	
������ 1c �����%� 255c ����	
���&��      

            http://www.108wood.com/index.php?lay=show&ac= article&Id=578803&Ntype=6       

 

                                 &����* � .������2w��"$���2G<u���!��&������� �������P� ������ ���

(/ �0�H!,����$���������$�/����  �.��������$�������!��$ �-���������'��,����0�������� 

(/ �0�H!,���  ���.��Q"<����$�&�&!��  ����!������0����2w�$�/�#������$�!��&
�����,������!��

���0����������$' � “,����!����.������” ���0�$�  ..1. 2c5c ������������  ($/� $"-1�� ) ��

���.��Q"<����$$�/����&�����&���,"��  ���0������.�������������.�!�����$��!������'� ��*�

P�%0�����P�%�������� &��������,���* ����������$�/����0�$����1��������*����$����- 9 

������!   0��(�(���$� ����!� 5 ������  ��������0����,$����1�$' �����, 3 ���.�����%����� 

���&���������������$����� 

            p.A  %"-��,���������.��� 

            ������.��� �$' ���������%"-P�. ������P�. ����$�����0����%�����,������ 

���������������� � ������� ����!��!�� ��* ������,� ��*�����%�	/� ������$���,����,��,����������  

�����%<$����, ���%"-��,������#�!� ����$�������!���*  ������.���&
��$' �����/ �& �� ���

����0���.�!��������#�� 0������������'� 0�������� “ ���������  (White Teak )” 
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c8

��������  16  ���%"-��,���������.��� 

 

 

�����  :  �����F�< �"���-�!��. 2553. ������	

�������������
����7/�'/&�8��7�������/���%( .   

                  �������.�Q<%�"1����<�"�����������,�-x��  %-�%�"1����<�"��������   ����������%#�#���  

                  (���P�-x<�"��������  �	�,����%#�#���.��&��������&��%"-���������,�� 

 

            1.3  ���!������������.����������.��� 

                                 ������.��� ��������0��0��"�������� ���$�&&",����*  ������!��&�� ���

���.��� �����"2�< �$' �(/ �$�/��������*���*�  ������!���* �$' ������������"��� 0��(�(�����* ����������!

%" ��%!�����1�2G��& 0������������* ��������!��$  &
�&���$' �����#%!���� ����$�/�����0��! 

�����&�Q�������0����$����,����. ������������ ����*� $����1���&
�����, 

(�$��#���<&��������.��� ���#%!��.������$�/���� ��0��0��"����������� $����-$� ��  p4 

�����/�,�1�<���� �������$! �&��Q������� ����$' �����!������������$! �Q������� ����!��

��$�����Q�P�.�!���  ���0��$��#���<���.����������.�������������� ���(!���� ���

���.��� �����0��$��#���<  ��!����$�����Q�P�.�
*�������+ $����-������!� .�*���������� p��! 

�����	0�������� ���������(!�1/��<���� A ��*� �
*��$ $����- 4t �/�,�1�<���� J
� ������	�,!�

$���P�  ����������������� �$' � j $���P� ����*  ����������(!�1/��<���� ? ��*��
*��$ 

&����� A �/�,�1�<���� ���$���P���*����$0��(�������� (Veneer ����������(!�1/��<���� z - ? 

��*� & ����� Aj �/�,�1�<���� ���$���P���*  ����$�������$' �����$��/$����!��+ ��$����- ?  

�/�,�1�<���� �!���������� pC �/�,�1�<���� �$' ���* ������ ���$� ���� J
� �����$(����$' �����(!�$��<

�����*� (Particle Board) �������(!���'����) �����(!�0������%��������!�$������  

(Medium Density Fibreboard ) ��������'�����(!�1/��<���� A - z ��*� & ����� pC �/�,�1�<���� 

���$���P���*  ����$0���$' ����"�!������ ���)� � ������	"�, 0�#�����(���$��<�����*������'��  

��) ���0��$��#���<������.����$��/ $ ������.����$��/ $�!��0�H!����$0��(����$' �

�)��<���&��< ��*��!���)��<���&��< � ��"�!������ ����'���!� ���0��0�%�������� ���,�/$ ���

�."�'
���+'(������� 

 %���

��*�  

(%) 

%���

	!��&���.�� 

%�����'����  ��./J�.² %�����*� 

X  ptt  

��./J�.² 

%���

������

����%�� 

%���

��'�  

��. 

���� ���,�, ������� 

 ������.��� 12 0.70 973 c78 162 960 2.86 538 
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����!�� �(���������� (Pallet) ���0�!(���� u�u �!����������  &���������)��<���&��<  ����%�����

����� �!���� �$���$����1�!��+ ��!� &�� H��$"! � =!���� ������� ������ u�u �$' ����	"�,0����

(��� ���%��$���P�����!��$ ������  (Hevea brasilinsis) �$' �.�������� ����0,%/! �����(��0,�$' �

$��&���"�$�  $�/�0�P�%0���$' ��!��0�H! ���P�%��������  ������� ���$�/����0�$�&&",��

�!��0�H!�������.��Q"<� ��',������(�(���#���Q���������* ����&�������� ������������,������

������,�/�&��.�*��� pCt �J������� ������ Ct �J������� ��������������"#��_����$����- � $�   

�����	�����* ����������$� �
*���/!��,R� ���������������,���"����2������� ���$�/����#�

����+ �$ $�/��$' �.�*�������!��������$����!$���,.������������+ �������$��$�/��
*���/!

��,��2����(/ ��$' ��&������!��0�H!�$' ��&�������������'� .�*����	��%����_������!���� 13 ��! /

��� ����*�.�*����$�/�����!��0�H!����$�/�.���������,����!���	�$�/���� ���$�/�.���������

�����
*���/!��,���2-��� ���0��$��#���<������P�.�1�2G��&������%������!��������� ���

$�/����0�.�*���������!���������������&��!��� ��!����&��H���,#�&������!�$��� ������������

����%�����'� ���0�����������$� �����*��������������$ 

                          p.4  %����/ ���������,.��Q"<��� 

                        �	�,����&�����  ������������2��0��%������.��Q<��,���$��,$�"�.��Q"<

��� ������(�����%������.��Q"<���0�$����1 ����$�����.��Q"<�����,$����1  ���&����

% ��������.��Q"<����"�  c  $�   #�%���
�	
�(�(���  ����&��H���,#� ����������#�%���%���

���������,�P�..�*���� 

                          p.C  ���0��$��#���<&��������.���0�$�&&",�� 

                        ���*����$! �������$����1 �����!������'�&�����	
�$�&&",��  ���*����$! �

���!���* ��	/��$������$' �.�*����$�/�.���1�2G��&�!��+  �����*�,���!���$' �������  &��$' �.��

��2�����	�����!����� ������,!��+  ��������������! ������������ ����$�/�.����!   ��!�  0�

P�%��������$����1�$' ���������"���%�H������,"��"�������$! �������$����1 

                        $�&&",�����(���������.���&�����#%!���������!� �.����$������$' ����.��Q"<

�$����-�!������	�����$����-$� �� 230,000 ��!  ���*����&�����������	/���#%!������	

�����0��$��#���<��$����-��!�� 22 �,.�. �����%�����$' ����*�������.��������#%!� �.���

�$�����0��!��$����-	
� 5 �����/�,�1�<�����!�$�  (����1
�2����,�!� �����	���������.���

�����0����$����- 70 - 75 �$��<�J'��< ���$����-����!�����(������!���!  ������.����!��

0�H!�����(����$' ��)��<���&��<�����*��!�����(���P�-x<�������+ �.�������!���� $�&&",�����

�����&������!����(���P�-x<������.���$� ����!� �����!����������,�� ������&���"��������
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������.������������!������'� ���0������!��&������������%��/��
*� $�&&",���$' ��$��!��

�!������� ���%��������������(���P�-x<�$' ��������������(���P�-x<�����* �0����

�!��$����1  ������������*  

                        (���P�-x<������.���  ����!  �%��� ����� �����  �����!�  �(!���*������  

(particle board)  �����  �(!�0���!����'�%��������!�$������  (MDF)  .�*�������$��<���< 

���,�/$  �%�����%���  ����+  �$' ���� 

                        ��!�����'�����!������ 

                        ������������,��������)���0�H! 

                        ���*��.���0��/$�,,�!�� + ��!� )� � 	!�� 

                        ������0�!$�� 

                 p.z  ���2-����*�������.��� ���%"-��,����!�� +  

                        ������.������*������������  %���	!��&���.�������!��  0.60 – 0.70  ���

%�����*�0����  12  %  �!������$' ����.�*   �����!���!����!�����  ���*����%!������������  ���* ��

����'�����	
���� 

                          p.�  ���2-�#%������� 

                        ������.�����!��'���$� �!���  ��!�����������'���������&��%�������!��

����!��%�����!�����)�,��<  ���$����-%��������!������/!�����  Parenchyma  ���

����������2-�  Pore  �$' ��,,���������R  2 – 3  Pore  %�����  ������&����/!%!������

�����������  Metatracheal  Parenchyma  (concentric)  ����,  Ray  �$' ����!�������������� 

                          1.8  �����)�������� 

                        ������������0�$����1��� ��&"$����%<�.�����',��* ��������$' �����  ��!

(�.���������&��������������  %��  ������.���  0�������������	/���#%!��!��0�H!	/��(�

��*�,���!������$���)� �  ��������%����"!����0����!�������$' �������  $����,������

���.�����'�  ����*��������)������������ ��������$0��$��#���<�����  &����&�������������

������.�����0�$��#���<�������!��������&
���!��(/ ���0&���������.����$0�����0�����%���

�/H�$�!�����1�2G��&�$' ���!���� 
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��������  p�  ������%�����,"%������������&������0��"��������������$����1  

 

&�-�!7�.�������' 
	��)�('����&�/���	&�� ����'��*��	��	'�
7 

25c5/2002 2560/2017 

#������$��/$������.��� 10.0 13.7 

#���������������� 8.c 12.8 

#������(!����$��<������ ����(!�0����

�� 
c.2 9.3 

#������)��<���&��< 161.9 230.2 

�����)������������������#����� 7.1 22.6 

��' 191.6 288.6 

 

�����  :  �����F�< �"���-�!��. 2553. ������	

�������������
����7/�'/&�8��7�������/���%( .   

                  �������.�Q<%�"1����<�"�����������,�-x��  %-�%�"1����<�"��������   ����������%#�#���  

                  (���P�-x<�"��������  �	�,����%#�#���.��&��������&��%"-���������,�� 

 

                                  $�&&",�����&�)��������  �����������(" �%������������($��,J�*�������&��

����!��+  ���������������)���,,����*��$��  �&�����������&����0����,%����������

%"-P�.�����* ������!�  ����������.����!������%��  &����������&.,�!�  ��������*���!  18  

$� �
*��$  ������!��������������#�������	
�  ����&����#%!���������!����������#�������!�  

6  ��*�  	/�������  ���������'����0,&�	/���',��,�"��(�  ,��.�*���������0������%��������/

�.������0��("  �"$��-<���0��0������)���!��0�H!�$' ����������< ����&����������!������ ���

�!��������.���������  1.00 - 1.30 ����  0�!�	���<,���"�#�������%�  ����$������

#������$��/$  ���#������"������������!��+  P�%��������������P�%0�������������

���������!��0������%��.!��������!������!������$�/!#������!��+  ����������!�	
�#�����

#��_����$����-  30 - 100  ��. ����������������� �����������)�� �������0����*�����" ��'�

����"��&�.���  1  � ��  �����!����  3  � ��  �.�������	/�������&�����*�����������&�������� 

                          p.q  #������$��/$������.��� 

                        $�&&",�����0��������.����.�!����0������"�P�%���$����1  #������$�

�/$������.����!��0�H!��/!���P�%0�� ������&��.�*����$�/�������$����-  85 %  ���.�*����$�/�
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������$����1  #������$��/$�����'��!��0�H!��!������,����"$��-<����*��������������

���0������$��/$��������%"-P�.  �!��#������$��/$������0�H!���"$��-��!��+  %!������

���������&�������#������$��/$���0��������%!���������  ����0��!�����#������$��/$

���  %��  $����-���	"�,����!�������%!���������  ���0������$��/$���%��������H  �������0&	
�

%����������0�����$��/$0��������$��/$���+  ��*�� �������������.����$��/$%!������

��!���������0����,�"��������  &"������#������$��/$������.���%��  #����������'�

����������������%������!��0��!��`/R�  ������&��������������!������/!�!�����

�����$ 

             1.10  �"��������������.���   

                      ���,��������������������,������.�����*���,,�"� + $�&&�� %��,%�"�

��*���!�����������.��Q"<������.��� ���$�/� �����������.�����0��$��#���< ��*�������

�1�2G��&  ���%�������������� $����1���������.��$�/����.��������!�����$�   ������

�#�,�����P�%��G0��!��  pt  $�   ���(!������*  ���"!��������0��$��#���<&���������$' ����� &�

��'�	
����#������%�,%"��������.�*�������$�/���������!�����&� J
� ����&���.�*�������$�/�

������#��������	
�$��#���<&��������.����$' ���%�H ���&����!��+ ���������.���0�

$����1�����!���"�Q1����<���.�F��������&� $��#���<����1�2G��& ����������������%����

���&���� �����������1
�2���!��&���&����*���,,  &
���%�����%�H�������&����"�����������

���.�����*���,,��*���!������	
�$���������#����0����.�F��0�$�&&���!��+  ��&���

�"�Q1����<�"��������������.����.��������%������&����%�����%�H���������.�����*�

��,,0��P�.$�&&",�����0��������.���0����&����������/!��������.�F���$����0����,��
� �

��*�  ������.���� ��%���1���P�.���&������	����0��$��#���<������������  &
���%���&���$' �

���&�����������/�%!��.���0��!������ ����!��0��$��#���<  ����  Waste  0���$' �&����$' �&��  ������

.�F�����&���0���$' �#������!����$�����Q�P�.���$�����Q�(� 
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��������  18  �����%�����!���������$��/$���� + ����,��,������.��� 

 

����+'( 
����+'( 

+'(7��� (
�7/'.3) +'(	&��%& (
�7/@.�.3) 

$��/!  pC,ttt p,ttt 

��%!�#�� pC,ttt p,Att 

�� q,ttt-pt,ttt 800 

���  (Q�������) At,ttt 1,200 

���  (���������) pt,ttt ztt 

���.��� ��t-qAC pqt - Att 

 

�����  :  �"���	 ���.�-�������"�. ACCj. �����(���%&	


��*.!�"#$*���WB+'(������� �����������' ���� 

               !�"#$!��9�(  ��"/WF�B������	�-*����!��9�(  �������.�Q<$��HH�1��$���,�-x��  ����������� 

               ����,,����11��$<  P�%�����������,,����11��$<   �����������1��$��� 

 

                           p.pp  ������������%��������!�� 

                           ������.����!��%������  1.00 – 1.30  ����  ,���"�#��	���<,���"�

����!�	
�#����������(!�����������* �����������$����-���'&����,������������������������

������,�������$� $� �.�*�����������!������*�.�*�%���������.�*����/���� ����������!�������!

�$' ����,��,  ��,J������  ���.���,��#�������!���*����&���� ������!���!��������������!���$' �

���,��,  ������������!�����0������������������'�������$���,����,��,��Q�������  ��������&��!

.,���%�����������!���!��������������!��!��0 ���.���,��#�������������������%���

#��!���!�����������  ���#�������!� 30  J.�.  �!�����$���$' ����,�� 

                           1.1A  �����,��*����������,��� 

                       ��������&#������$��/$������.������P�%��������  & �����  c  

#�����  ������P�%0��& �����  9  #�����  .,�!�#������$��/$������.������%���������* ������  

�������,���  ��*���*�  11  #��  ���.���  2  #����!���*�����$��/$����.�����!������  ����*  

              p.1j  �����,��*������ 

                       �����)����������������,���"��/!#������$��/$���  ������0�����

�����*���!����  3  � ��  ��*�P�%0�����P�%����������!�����0������%��$� ��������*����������

   ส
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�&����������!��!��0  ���������!�������/!#������$��/$  ���	/���������$��/$�����  �.���$� ��������

������������*����������  ����&���$��/$��������������* ���&��.��,��������#,���  #�

������������*�����,,��'��J��<�!���,��� 

                      ������.����$' ���������%�����������Q�������� ���������*���  ������

����������������!��  .,�!������,��* ����,,0�������  ���%���&"���	"���  ��*���!  3.5 – 

8.0  �
3
  ��������0��0������%��  Timbor  ��%���#�������  50 – 65  ,��  Boric  +  Boric  +  

Borax  ��%���#�������  32 – c0  ,�����  Cellbor  ��%���#�������  36 – c2  ,��  0������0�

������!�%��* �$����-  1  p/A  J�.  #�0��%�����  150 – 200  $��</��*�
2
 

                       ������.���&��,����&�����(!���������* ����������  ���2-�����,���

�$' �����,����,,0������* ���* ���*�  ,��#�����%��� ��%�,%"��,,���#����������������,���

���.���  �!�����&���!��������,���  ��!�,���#���1��%��������H����&��$���,���-<  

�,���0����%�����*�  8  –  12  %  ����0�����,��!�����$����-  7 – 15  ��*�  �
*���/!��,������  

%���������%�����*��������!�������,������&��,%�����*�������  0���%�������%�����*�  

����$��/$������.���������/H����$����-  65 – 70%  ���0���12��������* ������&����������!

��#���������Q����&������,�!������$' ��12�����0�����$��#���<  ��!��%��  $� ����  �12���  �����!

�����	�$��/$������  ����$�$' ����*��.���0�������%�������0�����������* �  (Boiler)  �.������

%�������&����* ��$��������,�.����,���  ��* ������  ,��#���������$�$' ����*��.���0����������* �  

(Boiler)  �.����������* ��$���$��#���<��!������  ����!����
� ���(/ �����,J�*�����$�.����'  ���Q/$  

����"K�������!�� +  �������*���������.����$��/$�$' �������,�����/!�����!�  �$' �������*���'�$��

����  0����������$� �  ��* ����  �����* ���/!���  ��������������  ����!�� +  ���$����,�����/!0����

���  �$' �$�&&���!��0��������*���  �������$���P���  $���  ��,�����������!�����  ���

$� ��������0��������������������*����&�����*���  ����  ��Q������(��������"%��  �������* ���

�������*����  ���������#�0��	�����'�����* ����%�������$0�������.���  �$' �	�����'������R�$� 

��� – ����  ��������	��,��������/�  ���!���* ���*�����!�������* ����%��  ���%��� ��$�����* ����

�%�����/�"HH���1  (Vacuum)  ��������'�������,����������������0��	��'�.��12��'������$0�	��

����*���  ���&������0���/��$' ��/$#%�����	��  ��������!0��������!�0�����!���,���������* ���

�������������������*���0��������Q�����!������$' ��/�&���������  ���������%!�&����_����  150  –  

160  ,���  ��* ����%�����0��0����������0����*�������  ��������&����!��0�$���P�����,��2����

�!��(��%�������  ,��,��2����&�.�������%����!�����������$  �.���0����������������������$' �

�/����,�����!��#�����  ��!������,	��&�0������%������ +  �������������	��&�(!���,�����
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����* ����%����*���0��������,��  1 ½ - 2  ����#��  ����*�  0������
� �&���  c – 5  ��,��!���*�  

�������* ����������*������!��%��* �0�����$����-  160  �/�,�1�<)"�  %!�0�!&!���/�,�1�<)"���  20 – 

25  ,�� 

                       ������������!����������,���  �$' ���%��%�����!��#����������	!����

0��%������$��,���  ������������!����������,���  ��� ��	"$����%<�.����������0��%�������0����

�,(!�������/! ���*�����"��(!�  ����%�����*�����������������������*�����,  &���$' �������

�(����������  ���������������������������������&������,���  ��������������&���!������&�%����

��� �����&������$' �%/!  ������!���������(��������!#�����  ��* ���!  5 – 10  %/!  0��.�*���������

.���%��  �����/!0�����1#$�!�  �����,�������.�(!������!���  0�����!��������%������

����,��������������������������%������  ���������  ���%����������������  #�

�������,�  �.�-��'�  (Pallet)  ���0����������!����*�  �����0�������!���(!��!��&�����$����-  

1  ��*�)"�  ��������"����  ����������&,�$�	���
� �&�0������������!����*�  �!�����&�0�����

��� �������  1  ��*�)"  �.�����!�������0�������!����*�����������$  %�������0���������		!����

��"����������	
�  %����/������*���/!���%����/�����.������,  $���&�������/���/!����!��  33 – 

60  ��*� 

                       ����,���  (Kiln  Dry) 

                       ����,������.���0��������'�&���$' ���!�����  ��,�$' ���*�����"�������

�,��������2����*�������.���  �!������$����)��<���&��<����(���P�-x<����+  ����,���0�P�%

���������$' ��,,����	�����P�..�*����#�����  5 – 10  ���  �����0�����������  ,������ ���$' �

���%/!�������������������  $���/���������������$' ��,,��������������.����������*��������  ���

�,,�!���G_�,$/�  %��������  2.50 – 3.00  ����  �
�$����-  10 – 12  ����  ��������������,

��!��%��* �$����-  16 – 20  �.���'�  P��0�����,��.����$! �%�������0����"������(!���$

�����������������������������&���������0����%������  ������<���.���������*����������  ��

������� ��&���!����'�  ,�������&����$' �%��,��,�!����'�  �.���0��%�������	!��������/!$� �  

(Heating)  &�����,��%���������
*�  ���"�����������,,��*�  �.����������������������'�����  $� 

$���/����,�����$� ����%����  3 - 5  � ��  �.���0���������������* ������/!0�������������,%�������

����������  ����!���*�&����0����* ������/!0����*��������������  ����* �&��$� ����/!���.�*���������,  

���������������!������,  �����������0����%������ ��!� �������  c”  c”  ����������  3”    c”  

��������,0�����������  	���$' ����  1”   1”  ���� 1”  2” &������/!0�������������  ������������

������0��0����%��������!���*�  ���0��%�����*�0����*�������0����%������  ����,�����!��%��* �
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0������  8 – 13  � ��  �%�������0�����$' �����  �����	
������  7  � �%�����*�������%��* ����  	��

%�����*�0���������$����-  30%  �����%�������0����0�������$����-  c0  ��1��J��J��� 

���&���!���  %��* ����  2  %����%�����*�0��������&��%��* �������  3  � ��  %���%�����*�&����,

&��%��������H�!�  ������� ��%�����*�&���������  8%  �������*�����!�����������%���

�����������  ���%�������  %�����*�0�����1$����-  1c – 16%  	��0�`/R�&���%�����*�

�����!���*�  ����*�������������&�����������',���0�����������!	!������������$  �����!������

��������*�%����.���&����0�����/J
�%�����*�0�����1����'���!�$��� 

                                     ������&��,%"-P�.������.��� 

                       ������.����$��/ $���(!��������Q����2����* ���� �������������������

����,���������!������$(����$' ��)��<���&��<  ���&������������&%"-P�.���  �.������,�!���* ����%�����

��J
������$0����*������������.���0  & ���$' ��������&��,����"�����, #�0����Q��"!������!��

��������������,�����&  2 - 3  ��*�  (0���!���"��������,)  �.������&/�!���* ����%������������$

0����*�������.�������,����������* ���J
������$��/!0����*���������������  �.���.����&�$� �����

���*�������������������*�������.����%����������������!  ����Q�(������%�����0�����&��,

%�� ����%�����0������$' ��!�����������*  (��#%����J"��� ��� (Chrome Azurol Power) t.C ���� 

����=���#J���� ��J
��� (Anhydrous Aodium Acctate) t.C ���� ��* ������,���"�Q��  (Distilled k 

water) ptt ��������� �������%����*� j (��0������R�$� ���� ������������0����* ����%�����(��0��

./!���&"!���* �������!�������������  ����������!���������������,�� ��-0�������'��  (���"���0����

����.������������������*� ����!����*�� ����������$��#���<��!��������) ���������* ������,

,�� ��-��������� $�!���$' ����!�������$' ����!�����������!�0 ����	
� ��* ����%���������������$0�

���*���� �.���$� ��������*�������������&����������*����0��!��������Q����2����*������*� ��J
������$

0����*���������!���*� 

                     ���%������� ��* ������0��0�������,������.���  %��(��0��� ���!����  

����(��0���$' �%��* �%���0��(�0�������,���!� 

                           X.L   ����!�"#$+'(������� 

                      ���&�����(���P�-x< 

                      ������������.���0��$��#���<�.����
* �  ��* �0����$�� ��-���%���

�����������(���P�-x<  J
� �����!��$����10����������, ��!� 

                                   2.1.1  �)��<���&��<������.��� 

                                   2.1.2  (���P�-x<��� 
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      2.1.2.1  �%�����0����������� 

      2.1.2.2  ���,�/$��� 

      2.1.2.3  �/$�������  ����%�����$���,��������� 

      2.1.2.c  � ��"�!��������������� 

      2.1.2.5  ���$��<���<  ���.�*� 

      2.1.2.6  ������  ��!�  �����������������% �*�� �� ������,����!������ 

                                   2.1.3  ���(���P�-x<����(!� 

      2.1.3.1  ����$��/$�$' ��(!�������� z ��. 

      2.1.3.2  �(!�����������< 

      2.1.3.3  ������(���P�-x<����(!�����+ 

      2.1.3.c  �����!����  $���P�$�������$�HH� 

      2.1.3.5  ���*��.���  ����!  )� ����	!�� 

�����  :  ����!�"#$*��+'(�������  [������<].  ����	
������  1c  �����%�  255c  ����	
���&��      

            http://www.dtangdto.com/furnituretip/FurnitureTip-buyer.html   

 

���'��J/���&�-��
����. 

                   1.  ����������  (Wood  Joints)  ����	
� ������������������!��������������

������*���!  2  ��*��
*��$���������0���$' ��/$�,,���$��������,��&,����������������������*�

�����*���$����,����������0�������2-�  �/ $�! ��  ����"������'����  ������ ����$' �

$��#���<��������0������� �������������& ���$' �0���*�.�*�G��������*  
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���������_�� 

 
���������������� 

 
���������$���, 

 
�������,��%�
� �����"� 

�������,��%�
� �$� ��� 

 
�������,��%�
� ������ 

 
�������,��%�
� ������ 

 
�������,��%�
� �����������  

�������,��%�
� �����������$� ��� 

�������,��%�
� �$������ 

��������J���!����'����� ��������J��,��0,����"�  
����J���!��,���!�� 

��������J���!����*� ��������J���!���_ 

 
���������������� 

 
�����������������!����� 

 
����������������������� 

����������������$������������� 

����������������$������������ 

�������$���,�����������,!� 
�������$�����������������,!�  

�����������%/! �������,!��������������"� 

 
�������,!����������$���, 

������������������$� ��� �����������������$� ��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�.���  11  ��������������,,�!�� +  

�����  :  �����(�+'(�����  [������<].  ����	
������  9  �������  255c  ����	
���&�� 

            http://www.designlikeus.com/detaildesign_view.php?select_ddd_id=9  

 

A. �����������,,�"�  4C  ��1�  qt  ��1�  �������!���,����,,�!�� + 

                            �����������$' ���*�1����< ���1��$<  J
� ��������,,%����%����/ ��������0&0�

�/$�,,�!��+ 0�����&��.������&���0���$' �.�*�G�����������0��������,,����!�P��0�����
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�������,,�)��<���&��< ������������������������ J
� �#������$��������,!�������������������!����

�$' ���"!�+������*  

 

 
�����������,,�"� qt ��1�  

�����������,,,��0,  
�����������,,,���!�� 

 
�����������,, ,��0,���,���!�� 

 
�����������,,,���!������������

 
�����������,,,���!����!��� 

 
����!���,���������  

����!���, ����!���,�,,�'�%$����� ����!���,�,,,��0, 

 
����!���,����,,�_��� 

 
����!���,�,,$��_��� 

 
����!���,�,,�� 

 
�����������,,  c5  ��1�����

�������$���,�,,����, 

�����������,,  c5  ��1�

�����������$���,�,,��,!�

��, 

 
�����������,,  c5  ��1��������

����$���,�,,������*� 

 
�����������,,  c5  ��1������������

$���,�,,�J���!�� 

 
�����������,,  c5  ��1������������

$���,�,,����*� 

 

 

 

 

 

 

 

P�.���  12  ��������������,,�"�  4C  ��1�  qt  ��1�  �������!���,����,,�!�� +   

�����  :  �����(�+'(�����  [������<].  ����	
������  9  �������  255c  ����	
���&�� 

            http://www.designlikeus.com/detaildesign_view.php?select_ddd_id=9  

 

�����	������������	�-���7���/ 

                   1.  �����(������2 

           �!�����&��%���,�������������������2�����!��  ����������	������* �

�%����������������������&���$' �����0����/!���� �����(��0������,�$' ��������%�H����"J
� �&��!��

�,����/���!��+ ����2�������&�����(�
������ ������������'����  ��!,����������� J
� �
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�����&�����#��������2������������
� ������2-�.��12 ������!� ����2������* �J
� ������

��*� 

                   2.  ������������2������*� 

          ����2������* ����0�������$' �����2�������������  �!��0������&"!���* ����%�/!

�!������&
������0���� ���������0���(!�����������2�����.���0����������,  0�������(��

������0������2������* �����(����!���������  0������&��������$������* ��������

�����������!0�������"	
�.�*���*��!��������*����.�*�  �.���&����0�������� ������	���  #��_.��

����"������������, &����������0������.����$' ��!�������������	������!�� 

           0����������!����*����&��������Q���* %��0������2���������������,��* ����

��Q���* &������������������,  ���$� �������!0��(�����&�/���  ����"�����*������* &����0���������

��������
*���'�����  ���0�������%���������*�������&��(����������&�0����* �����,�J�� 

��*�������������2���� 

           �������2������.��������������#���,�.���0���������_�� 

           0���,(����!���*�������%��* � ����&��$��,���������������������� 

           0������2�����,��<  p – A  ���. �����������������!�  ����&����!�����,(�����

0������2�����,��<  t  �����',���%��* � 

            ���������2����������������* ��  �������������!� 

            �������.��(����%��%������.�$����-0��������  ����#$K ��"����!��+  ���

��!����&�����  ����$�!����*���� 

            ������#$K �0������2�����,��<  p - t  �����%��* � 

            �������.����,������(����,R"! ���0��0����%�����,�����*����  ����(����* �&�

����.�$����- 

            0���12(���",����.�� + ��* � ��0��������*�����.����"������* �����  ������*����0��

���� 

            ���12(��������'���$�����.�������!��/!0����* ������������0������2

�������0������  �/,��*����0����������$' �%��* ��"���� 
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           �(�����-��� 

           ��!�������2����������* �����  &�������,���*����  ����.�����0��#$K �  ��!�

(�����������$&����0��J
��������*����  ����&���"���* �����  ��!%��������2���������  &����

0������.����"���%��0���12(����'0�������!��  0��������!����*�  &�������0��,��

����"��!����&�����  �.��������&����0���������������&�������� ����� ���0��(�������!��$' �

��� 

                   3.  ����"���* ����� 

              Q��������������!�����/�!��+  ����
*�0����*���������$  ����*��!������������* ����

����!��+  %���"���* �����0���������!��  ����"���* �������������	�����#���Q��!��+  %��  0��

�$� ���������.��(����,��* �  	��&�0����%"-P�.�%��0���$� ��$� ��(����,��* ������  	����!��

��* ��������&0����* �����K�J�'��  ���(��0�����������	��,����*������ �������&0���$����

����!��&"!�������&�0��( ���",���'�� 

              ��Q���%�����������* �����  #��������+  0���$� ��"�����$0����*�����������"

��!����&�������!���"���* ���"�%��* �  %���"�����$/0���/�.���%��  �������������.�������'&�

�",����������������"0��! ������������0������,���� 

              ������"������* �����'&���� %��$�!����*����$����-  At  ����  0������.��

���+  0��( ��	/���������+  �.���0������.�����������$0��/���&���'� $�!����*����&�����.��

��'����&
���������0������,�������%��* ���
��  #��_.����,���%������������!�0������,�����!��

�����* ����������  �������������!������Q��!��+  �!��$ 

                   c.  ����
������/ 

          0��������*��!��0��%�����&������!��0�H!&�����0�����/��������		����!��  

���/���0��&��,!���  j  ���2-�  %��  ���/�
�,,����  ���/�
�,,R��0���*����  ���/$�,,����

R��  (Stud) 

                         ���/�
�,,����  &�������
���*����0����,��!�����������  &�������������

�/����'��  

                         ���/�
�,,R��0���*����  &������������/ �����$R��0���*���������
� �0�����    

����
��*��������+ �� 
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                                        ���/�
�,,����R��  &����'����/!���$������������� 

                   5.  $���P�������/������0����� 

          ���/�,,�
���  0��������,��*��!������������,P����/�  ���������%����������/!

�������  ���/��* ����*��-���*�������  �������(!��1/��<����������$����-  qt%  ������  

#%����������/��* &���%�������"!������������������
  ������"��* &
���!����0������'�%���/��!��!��

0  �����!�����0���������!  ���/�
��������/,  �����$�������,������/� 

           ���/�,,����R��  �$' ����/�����!�����  ��!&������������������  �!��0�H!&�

�����0�������������'��������!������*����������,�.��  $������/�����*�!�����&������",��'�

�/$�!��$������/��* &������2-�����!������
*���/!��,��Q�����
������,�.�� 

���&�����/�������!������*   � �������/��������������+  �������G�����������!��������$' �

����G��������!���0�����0���������  �������!�����0����'����!��$��*  

 

 

 

P�.���  pj  ����/$�,,���������������������/   

�����  :  &�-�!7������%  [������<].  ����	
������  25  �"��%�  255c  ����	
���&��    

             http://www.mesutstudent.com/board/showthread.php?tid=667 
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P�.���  p4  ����/$�,,���������������������/  

�����  :  &�-�!7������%  [������<].  ����	
������  25  �"��%�  255c  ����	
���&��    

             http://www.mesutstudent.com/board/showthread.php?tid=667 

 

 
 

P�.���  pC  ����/$�,,�������������������'��   

�����  :  &�-�!7������%  [������<].  ����	
������  25  �"��%�  255c  ����	
���&��    

             http://www.mesutstudent.com/board/showthread.php?tid=667 



6c

           6.  ������� 

           ��������$' ��������!�(���������(���P�-x<0������������$' �����������("

.��������Q�������  �!������%�����&/(��������������!��������#�����!���&"!�����

�������� ��* �������������$����$�* ������+  ������!	�����������%������������!��  #������

�������2���� �����������,��������0������������!$��12(�����2�������0��������  

0��( ���"!���'#�������%��* ���
� ��.�����!0&�!�(�����$��1&��R"! �(�����+   ����&
��������.�*�

���������'� #�0���!��(�����.����!������������&������$ ��&���!���&���������&
������

����2������* ���!�������� ���0����* �����,/!����(�J��)���!��&����0����������,����'�  

����,�����
*� &����*�0��( ����'0��������*����J��%�/!&
�������*����  A  ����*���* ��&0���!��(�������

���.�*���,���������� ��0������ ��J�* ����  A - j  %��* �&���'��!�����,����������  ������&�������

&
�0������2������!������������!���(!��,�  ����&
������������������$	���$' �������$��-��

%����  A – j  %��* � 

                   �.  ���.!��� 

           ������Q���*������������,���������!��������������.�*������!�� &����*�&
�

�����������&�.!�  (���������* �����������<0������.���%��0�!0���.!��� ���.!���%���!��&��

(����$����-  pt - pA  ��*�  	��0�����!���*��&�������*�  	��������'&��$' ���'��!������*�������

�$' ������*��$���� %��* ����%��.!��,�+  0��������*����  ����$�!��0������������&
�%!��.!���,��

�$��� &���!�&�����,���.�  $�!����*����&���������  	���������0��(�������%����������,  0��

0��������  ������'%�����������%��* � ��.!���������*���/!���������.�*�  	�����.�*���!����,�������0��

���.!���&�����*���!�������� ����*�  0�����!�����������,.�*�����&�����������������2

�����* ��,��<������  ��0������,����"��!����&������ 	���$' ����������+  ���&�����������%��&�

.!���������.�*��!�����&�.!�������������  ��* ���* �'�.���0����������������*�������
*�  ��!�$' ����

��*��$������� ���&��&��$' �������$��-�������������!���*� ��*���* �
*���/!��,%�������������

�&����������*�+ 

 

*����7���/������� 

                    ����,�!���%������%�H����!���������'�����'�  �.����$' ������������" ��%����/ ��
�

���P����!��+���&��0&0����%���������  0�����'�  �'�&���0&���������/ ����2-����!��+  
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�������!����  �/ ��
�����-<�!��+  �������*���(��!�&��0& �'�&��������,��0����
� ��$' �.��12������

��"!�0��"!���
� �#��_.�� J
� ��'������!�!��'�&�����,.�F����������P�.��������!����  J
� �

�'���!��%�&�����,�������!���* ����!���������  ����*�  ��-x<�����0�����������&
��"!��$����!�  

������,������&��!����!�������������" ������-<0�����%����/ ��
���"�����  ��������  �!���0&���

����"  �����������&�� �����!��$' ���&��������������%�����"�����  ����*�  ,������1����������

0��&
�%���$' ������0��%����/ ��
���"����������!���� 

                    1.  ����Q������� 

           ��0���Q����������&�����(�������!������� %�� ���� �������� ����* ����� ���

�$' ��� Tertiary ��� Secondary �����*��� pA �� 	���,!���0��������%�
� ���
� �#�$����-&�0��

���$' � A ��"!� %�� ���"!� �������'� ����Q������� pA �� ������*  

                    2.  &������������  (Color psychology) 

                         ��%"-��,������0�����%����������  ����!�������%����$' �&"�!�  ���&����*��

� �������	������	
�����-<���  ����(��!��������,, ����*  

           2.1  �����%����/ ��
�  ��0��%����/ ��
��!�(/ �.,��'�����!������$  �
*���/!��$���,

���-<���P/���������(/ �/ ���0����0��������,,���&���$' ���������%����/ ��
��!�������(��

����  � �������,������1������ 

                         A.A  �����%����!���0&  �������Q�.��!��������,,  �!�������%���$����,0&

���%�����0&�$' �����,������.,��'� 

                         A.j  ��,����H���2-<������	"  ���&��$���,���-<���P/������  ��!�  �������

�)  ����������.�� 

j. �`2w���  

           ��!�� ����������0������!�� + ���,!���!�� ����*  

��!��������)� ����< ��!�� 0������������)� ����<��* ����&�����(��������%������� �,!�

����$' � 3 ��  %�� ���� ������� �������* ����� ��!��������&�������  ��!��0������������&�������

��*����&��%�������������0�%����/ ��
������"2�< �,!�����$' � c  ��  %�� ���� �� ������ �� �����  

�������* �����   

           ��!���������%�� ��!��0����������%����*����&�����(����
*��.���0�!0������

�"����������������1��$� �,!�����$' � 3 �� %�� ���� �������� �������* ����� 
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4. �������%���  (analogous  colours)   

           �$' ��������/!�%������0�������� ��!� ����������,��������� ����*� A &�/���������� 

(harmony) �������/!�!���������$ %����������'&�%!�� + ��� %��������� ����%���������'

&��.�������
*� &������$' �%/!�� �������������!�����&���������!�����&�	
�&"���������� 

 

 
 

P�.���  16  ����������   

�����  :  ���(��/  [������<].  ����	
������  25  �"��%�  255c  ����	
���&��   

            http://realcolorwheel.com/tubecolors.htm   

 

          ����$' ����	"  (pigment)  �,!�����$' �  

              ��!�� ��������*����  (primary  colours)  ��  j  ��  %��  ��������  ����  �������* �����  

��!����*�  j  �� �$' ��������!�����	(���
*����� ��!�����	(�������������$' ������� + ��  

             ����*�������  (secondary  colours)  ��  j  ��  ���&����������!����*�  j  ��(���������

����%/!�'&��������������*   

     ��������  +  ����  >  �����  

     ��������  +  ����* �����  >  �������  

     ����  +  ����* �����  >  ���!�� 

           ����*�������  (tertiary  colours)  �$' ��������&������������*����  A  (����,��!������%/!  

�'&������.����
*����  z  ��  %�� ��������� ����� ����������� �������* ����� �!���� �!����* ����� 
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            ������  (neutral  colour)  �$' ���������&��������������"���(������������  �������

��!����*�  j  ��  ������  �'&��������� J
� ��$' ��������!+  ����,�� 0����	!��P�.&��$' � ������$' �

���  (spectrum) �$' ���������&����������������  ��!��&��$' �  RGB  ��!���������������� 

                   5.  ����G�����0����0��������"$��-<�����������,�'�   

           ������	/�%�,%"���!0������������� �.������������������&������������!��'�

�� %��   

                           �����#���   ��!����  250  ��./��.   

                           ���J���%   ��!����  100  ��./��.   

                            �,�����   ��!����  500  ��./��.   

                            �%�����   ��!����  100  ��./��.   

                            $���    ��!����  100  ��./��.   

                           ������    ��!����  250  ��./��. 

           �����0����,�����!����%���$' ���$���P� Non-Toxic $��P��&�����������  $���  

#������� ������)��<�����=�< (����%�����.,0����) (���� �"���-,  AC44  :  C? - 62) 

                   6.  �����&�����������������,������'�   

           ���0������,�'� J
� ���"$��������!� �'�+ ��,�������%����0� J
� �Q����������

�'�&�J"�J���� ����*�0��������,,(���P�-x<0�'�����*� ��!��������������.������������� ����

%���
� ������2�%���������� �������������0����0�������#����� ����",�� ���

$��	�1
�2���*� �����J ,� �.��<����< ����!���������*  

           ���0����%�����&�%���
�	
������/!������������!��+  �������/!,��"$��-<��� �

(���P�-x<0+ �'�����*�  &�$�����!��������!  �
*���/!��,���0������!�������!���*����  

           � ��"����������������"�����������/!����  ��!& ���$' �����0�!�������$���  �.���0���'�+  

������0&����!�����"��,��*����� ���(�����(�������� 

           ����%"-��,���0����0��%����/ ��
�����*�  ���0����.�*����0�H!+  ��*�%��&�������

%��������������,�� �.���0�����������,Q�������  ��!%��0������� �.���&�����0���/ ��
��
����

�!��  ����*��������0���������0���� ����! 

           %����$' ����������������  �.����$' �������'���,&
����0���!�����,������1P��0�

����������0��!���/!������,�'�+  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                   7.  %����������  E.Q.  

           EQ = Emotional quotient  %��  %���_���������-<  ���.�F�� EQ %��  �/ �

����-<�������� ����0&����-<���(/ ����� ��'�����'�0&(/ ����� ���������  �!�������(/ ����� ���0&���

��0�!0&��� %�,%"�����-����������� ��!�"����.�����!� ��!����-<%������ ��!0��%����/ ��
�

��!����,��� ���������0�$�&&",�� ��!�!���� #��Q ����J
��1���#��Q������!(/�0&�&',��� 0&��'�

��������	�����-<� ����"  &��$' �%�����!���,	�� ���&���%�����0��% ��������  �����,��,�����0�

�����  �%��.���Q����(/ �����  �� ��������.���  ���  ������������ ��!�_������ �"!�������!���!��!

��� 

                   8.  %����������  I.Q.  

           IQ = Inteligence quotient  ����	
�  %���_��������$�HH� ����&�����"����

����,��,���"&��� $���%����/!���  qt – ptt �$' ������%��������	���%� ���%����< %��������	

���������� ��%���&�� ����!������� %����- ��!��!��� ��������+��!� %���%���������%< 

���2��!��+0����������  ���2������$��&�����  u�u   (����������'���'6���������
����  �����  EQ  

	�- IQ  [������<].)   

                   9.  .� �H�������������`2   

                        ���2-�������2���� �/$�,,��������� ����	
� ������2�����$' ����2-�����,+ 

�!���!������0��������0��	�������������%<����!��+ ��!� 0��0����.��.<���%����(!�$� ��

$����1 .��.<������ ������� ������!��+ 	�����!��$' ����2����0����2-��/$�,,�����������*

�$' ��,,���%�H0�1
�2�����,,��*����2�P�2������*�.�*�G�� 

� � ¡ % ¢ £ � & _ � J ¤ H w � G F -  � 	 � Q � , $ ( R . ) P � � � � � 1 2 � � y � = 

                          ���2-�������2�P�2�����`2  �$' �������0���������#���$' ��,,����  �/$�! ��

���2-����������2���%����$' ����,��,�$' ���������"������!������������-�"��<��!�0�

P�2����  #����&�0��������2��,,#�Q�%  (Gothic)  �$' �������2������������������!������� 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 

������	�-�����*��7/���/����(�� 

                    �����F�<  �"���-�!��.  (2553 : 44 ) ��������1
�2�%��������	����'�0����

&��������"�/$�������%-��  �������"$�!�  �'�  c  ��,  ���&�&��/$�������%-�����0&��,  

������%��!����������������2-��������������'�  #�����& ������$' ���"!�+  ��!�����&�  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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%��������	����'����������  &
�� ����!�����	��!�����!�  �$' ����&���"!���!�����&���  ��!

�$' �%��������	0����&��������"����/$�������%-�������!� 

                    ,"H���  .`�2���F��.  (2551 : 38)  ��������1
�2��'���%��������	������,��������

������%����/ �����*���!������  ��������(���"$��-<  ������$���,���-<����'������	����!�  

��������  ��%�%��  �����������/ ������������������  &��!��$' ����������/ �����  #��_.�����

������/ �&��$���,���-<�����&�������!� �"$��-<�����!������&����������%������,������

�'� 

                    ��"-��1��  _��1��$���. (ACj� : pt) ��������1
�2������!�,�������&���0���'�

��!����������  #�&"�"!������������$������$��#����  $���P�������!����&�

��Q��������'�+  ��!������!�  &��!���!������1���P�.���������/ �����'�  �����!��������,,���

��!��������!�(��!�%���%����&��0&����'�+  �'�J
�J�,�������%�H�!��+  &�������!���*���!

��'�&�#� 

                    .�.���  1���. (2553 : Ct - Cp) ��������&�����������1
�2��������,,�������

���<�/��!���������������/ �������������������,�'�$G����  .�F�����������$�HH�  .�F�����

���������$�HH�����'�0������*   �$' �������0����H���2-<�������������	"����	�������  �����2�

0����0��P�2������	���&���P�.0�&����������0������*��%�����*�0&������!��  ��%���%���

����0&��������,����$���,����,  ���&�����,0�������������'�0������* �
*���/!��,�����,�/ �  �����
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บทที ่ 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
      ในการดาํเนินการวิจยัเร่ือง โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้เพื่อ
เสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง 2 - 5 ปี ขั้นตอนวิธีการดาํเนินการ
วิจยัในการศึกษาและออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทาง
ร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเดก็ช่วง 2 - 5 ปีดงัขั้นตอน ดงัน้ี 
                  แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
                  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
                  วธีิการดาํเนินการวิจยั 
                  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

      การวเิคราะห์ขอ้มูล 
      สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
  1. แหล่งท่ีมาของขอ้มุลเพื่อดาํเนินการวิจยัในการศึกษาและออกแบบชุดโต๊ะเกา้อ้ีท่ี
ปรับเปล่ียนรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยัในคร้ังน้ี  
ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกออกแบบเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
           แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเป็นผูท้าํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม เป็น
เคร่ืองมือท่ีสาคญัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี 

          แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
และจาํเป็นสาํหรับการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํเก็บการรวบรวมจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีมีผูอ่ื้น หรือ หน่วยงาน
อ่ืนๆ ทาํการเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ เช่น จากรายงาน ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร และเวบ็ไซด์
ต่างๆ เป็นตน้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
            กลุ่มตวัอย่างประชากร คือ  ผูป้กครองท่ีมีบุตรวยั  2 – 5  ปี จาํนวน 30 คน ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาความตอ้งการก่อนการออกแบบ 

    กลุ่มตวัอย่างผูป้ระเมินแบบ  คือ ให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเด็ก จาํนวน 3 ท่าน  
เป็นผูป้ระเมินแบบเพ่ือนาํมาทาํการแกไ้ขปรับปรุงและใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนนาํไป
ผลิตตน้แบบ  
 
วธีิการดําเนินการวจัิย 
                    การกาํหนดลกัษณะของเคร่ืองมือ 

      ผูว้ิจยัไดก้าํหนดลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอนในการศึกษา ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ีคือ  

      ขั้นตอนท่ี  1  ทาํการศึกษาขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
               1.  ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารตาํรางานวิจยั  
               2.  ทาํการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 30 คน 
      เคร่ืองมือท่ีใช้แบบสอบถามโครงการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ 

เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง 2 – 5 ปี สาํหรับสอบถาม
ผูป้กครองเด็ก  ทั้งน้ีเพื่อให้รู้ว่าผูป้กครองของเด็กตอ้งการเลือกชุดโต๊ะสาํหรับเด็กแบบไหน  แบ่ง
ออกเป็น  3  ตอน  คือ 
                       ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง 
          ตอนท่ี  2  การประเมินการเลือกซ้ือของผูป้กครอง 
          ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ 

                            3.  ทาํการสรุปจากการสาํรวจทาํการวิจยัภาคสนามจากกลุ่มตวัอย่างเพ่ือ
สร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเดก็ช่วง  2 – 5  ปี   
                                          4.  การประเมินการเลือกซ้ือของผูป้กครอง      
       ขั้นตอนท่ี  2  ขั้นตอนการออกแบบ  
                                          1.  ทาํการออกแบบจาํนวน 10 รูปแบบให้ท่ีปรึกษาเลือกเหลือ 5 แบบ  
นาํไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาคดัเลือกแบบ     
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       เคร่ืองมือท่ีใช้แบบประเมินการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได้ เพื่อ
เสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สําหรับเด็กช่วง 2 – 5 ปี เป็นการสอบถาม
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้เพื่อทาํการพฒันาปรับปรุงในขั้นสุดทา้ย                                                                
                                          6.  ทาํการพฒันาปรับปรุงและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                                          7.  ทาํการเขียนแบบเพื่อการผลิตและสร้างตน้แบบผลิตภณัฑ ์

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                    การออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได้  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทาง
ร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง 2 - 5 ปี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา
งานวิจยั ดงัน้ี 
                   ขั้นตอนการออกแบบผลติภัณฑ์ 
                    1.  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัเคร่ืองเรือนเด็กและของเล่นเพื่อการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทางดา้นร่างกาย   
                    2.  ทาํแบบสอบถามผูท้รงคุณวฒิุ ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบของเล่น
และทาํการประเมินรูปแบบ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบดงัน้ี 

           การประเมินแบบร่างผลิตภณัฑท์ั้ง 5 แบบ เพื่อทาํการพฒันาปรับปรุงในขั้นสุดทา้ย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
                     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาและออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ 
เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง 2 – 5 ปี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นกลุ่มตามลาํดบัขั้นตอนของการดาํเนินการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
                     ขั้นการออกแบบ เคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้ เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทาง
ร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง 2 – 5 ปี ประกอบดว้ย โดยผูป้กครองของเด็กผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลและการนาเสนอหลกัคิดในการออกแบบของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์และนาํเสนอใน
รูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งการนาํเสนอขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
                      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
Statistic) หรือสถิติพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ  
(Percentage) 
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                      ตอนท่ี 2 มุมมองผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ แนวทางการออกแบบในงานวิจยัน้ีประกอบ 
ดว้ย เคร่ืองเล่นท่ีเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย และเกมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการทางสมอง  
โดยการใชส้ถิติพื้นฐานแสดงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)   
                      ตอนท่ี 3 แนวทางการพฒันาใหม่ โดยการใชส้ถิติพื้นฐานแสดงความถ่ี (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) รวมถึงสรุปประเดน็ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

              1.  สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

                   ค่าร้อยละ  %  (Percent)    =   
 
                     2.  ค่าเฉลีย่ (Arithmetic  Mean) 
                          ค่าเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํคะแนนทุกค่ามารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้มูล ดงัสูตร
ต่อไปน้ี 
                          ค่าเฉล่ียหรือมชัฌิมเลขคณิต (Mean)     =  

 

                                                                                   
      = ค่าเฉล่ียของคะแนน 
     ∑X = ผลรวมของจาํนวนคะแนน 
     N = จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนคาํตอบทั้งหมด  x  100 
จาํนวนผต้อบทั้งหมด 

ผลรวมของจาํนวนคะแนนทั้งหมด 
จาํนวนผต้อบทั้งหมด 
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ขั้นตอนการวจัิย 
 

 
 
ภาพท่ี  17  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
      จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัไดแ้บบขั้นตอนการทาํงานออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้สะดวกโดยทาํ
ขั้นตอนตามวตัถุประสงคส์ามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

ส่วนที่  1  วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัแลว้เรียบเรียงเน้ือหาใหเ้ป็น
หลกัคิดและแนวทางการออกแบบ   

ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามผูป้กครองเด็กช่วง 2 – 5 ปี สอบถามเก่ียวกบัชุด
โตะ๊เกา้อ้ีจาํนวน  30  คน 

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้เพ่ือ
เสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สําหรับเด็กช่วง 2 – 5 ปี เป็นการสอบถาม
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 คนท่ีมีความรู้ มีทั้งหมด 5 แบบ เพื่อนาํไปทาํการพฒันาปรับปรุงในขั้น
สุดทา้ย   
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลจากเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 
วเิคราะห์สัดส่วนเคร่ืองเรือนโต๊ะและเก้าอี ้ ผลการวเิคราะห์พบว่า 
โตะ๊    ระดบั  1    ความสูงของโตะ๊  480  มิลลิเมตร  ช่วงวยั  2  ขวบ   -   2  ขวบ  11  เดือน  
     ความยาวของโตะ๊  600  มิลลิเมตร 
     ความกวา้งของโตะ๊  450  มิลลิเมตร 
โตะ๊     ระดบั  2     ความสูงของโตะ๊  510  มิลลิเมตร  ช่วงวยั  3  ขวบ  -  3  ขวบ 11 เดือน 
                  ความยาวของโตะ๊  600  มิลลิเมตร 
     ความกวา้งของโตะ๊  450  มิลลิเมตร 
โตะ๊     ระดบั  3     ความสูงของโตะ๊  540  มิลลิเมตร  ช่วงวยั  4  ขวบ  -  5  ขวบ 
     ความยาวของโตะ๊  600  มิลลิเมตร 
     ความกวา้งของโตะ๊  450  มิลลิเมตร 
เกา้อ้ี     ระดบั  1    ความสูงของท่ีนัง่เกา้อ้ี  260  มิลลิเมตร  ช่วงวยั  2  ขวบ  -  2  ขวบ  11  เดือน  
     ความลึกของเกา้อ้ี  270  มิลลิเมตร 
     ความกวา้งของเกา้อ้ี  280  มิลลิเมตร 
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เกา้อ้ี      ระดบั  2      ความสูงของโตะ๊  290  มิลลิเมตร  ช่วงวยั  3  ขวบ  –  3  ขวบ 11 เดือน 
        ความลึกของเกา้อ้ี  270  มิลลิเมตร 
        ความกวา้งของเกา้อ้ี  280  มิลลิเมตร 
เกา้อ้ี ระดบั  3      ความสูงของโตะ๊  320  มิลลิเมตร  ช่วงวยั  4  ขวบ  –  5  ขวบ 
        ความลึกของเกา้อ้ี  270  มิลลิเมตร 
                     ความกวา้งของเกา้อ้ี  280  มิลลิเมตร 
 
ตารางท่ี  19  แสดงขอ้มูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เล่น 
                     แบบทั้งตวั 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์ รูปผลิตภณัฑ ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จาํนวน ร้อยละ 

สไสเดอร์ 

 

ดา้นร่างกาย 
ปีนข้ึนแลว้ล่ืนลง

มา 
1 3.3 

รถขาไถ 

 

ดา้นร่างกาย ใชข้าถีบ 4 13.3 

มา้โยก 

 

ดา้นร่างกาย 

ปีนข้ึนแลว้ล่ืนลง
มาข้ึนไปนัง่บนท่ี
นัง่ใชต้วัโยกไป
หนา้และหลงั 

23 76.7 

สะพานโคง้ 
 

ดา้นร่างกาย 
ปีนปายขา้มไปขา้ม

มา 
- - 

รถเขน็ 

 

ดา้นร่างกาย เดินเขน็ดนัไปหนา้ 2 6.7 

รวม 30 100.0 
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                               จากตารางท่ี  19  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  ท่ี
ผูป้กครองตอ้งการมากท่ีสุด  เล่นแบบทั้งตวั  (มา้โยก)   มากท่ีสุด  จาํนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  76.7  (รถขาไถ)   
รองลงมา  จาํนวน   4   คน  คิดเป็นร้อยละ  13.3  (รถเขน็)   รองลงมา  จาํนวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.7  (สไลเดอร์)  
รองลงมา  จาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.3  
 
ตารางท่ี  20  แสดงขอ้มูลทั้งหมดในการวเิคราะห์ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เล่น 
                     แบบใชมื้อ 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์ รูปผลิตภณัฑ ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จาํนวน ร้อยละ 

ลูกบอล 
 

ดา้นกลา้ม 
เน้ือมือ 

ใชมื้อหยบิและใชข้า
เตะเขา้ประตู 

- - 

ไมตี้บอล 
 

ดา้นกลา้ม 
เน้ือมือ 

ใชไ้มตี้ใหเ้ขา้ช่อง - - 

ตวัจบัลาก 

 

ดา้นกลา้ม 
เน้ือมือ 

ใชมื้อจบัแลว้ลาก
ตาม 

27 90.0 

ตวัต่อ  3  มิติ 
 

ดา้นกลา้ม 
เน้ือมือ 

ใชมื้อต่อตามช่อง - - 

บลอ็ก
รูปทรง
เรขาคณิต  

ดา้นกลา้ม 
เน้ือมือ 

ใชมื้อหยบิวางต่อ
กนั 

3 10.0 

รวม 30 100.0 
 
                               จากตารางท่ี  20   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   เกมสาํหรับการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการทางสมองของ
เด็ก ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  ลกัษณะการเล่น 3 มิติ  (กล่องหยอดรูปทรง)  มากท่ีสุด  จาํนวน  11  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  36.7   (นาฬิกา)  รองลงมา  จาํนวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.3  (ลูกคิด)  รองลงมา  จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  
30.0   
 
 
ตารางท่ี  21  แสดงขอ้มูลทั้งหมดในการวเิคราะห์เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของ 
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                     เดก็  ลกัษณะการเล่น  3  มิติ 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์ รูปผลิตภณัฑ ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จาํนวน ร้อยละ 

ลูกคิด 

 

ดา้นสมอง นบัจาํนวน 9 30.0 

นาฬิกา 

 

ดา้นสมอง 
ใชห้มุนเขน็วา่
เวลาน้ีเขม็จะอยู่

ตรงไหน 
10 33.3 

กล่องหยอด
รูปทรง 

 

ดา้นสมอง 
หยบิแลว้หยอด
ใส่ตามช่อง 

11 36.7 

หยอดต่อเน่ือง  
4  เมด็ 

 

ดา้นสมอง 
หยอดใหค้รบ  4  
ลูกตามแนว 

- - 

เกม  OX 
 

ดา้นสมอง ใส่ตามแนว - - 

รวม 30 100.0 
 
                                จากตารางท่ี   21   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   เกมสาํหรับการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการทางสมองของ
เด็ก ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  ลกัษณะการเล่น 3 มิติ (กล่องหยอดรูปทรง)  มากท่ีสุด  จาํนวน  11  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  36.7   (นาฬิกา)  รองลงมา  จาํนวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.3   (ลูกคิด)  รองลงมา  จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  30.0   
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ตารางท่ี  22  แสดงขอ้มูลทั้งหมดในการวเิคราะห์เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของ 
                     เดก็  ลกัษณะการเล่น  2  มิติ 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์ รูปผลิตภณัฑ ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จาํนวน ร้อยละ 

จิกซอร์ 
 

ดา้นสมอง ต่อตามรูป - - 

ต่อคาํ
พยญัชนะ 

 

ดา้นสมอง ต่อใหเ้ป็นคาํ 4 13.3 

ตวัจบัลาก 

 

ดา้นสมอง 
จบัลากตามเสน้

ขดลวด 
- - 

ตวัต่อ  3  มิติ 
 
ดา้นกลา้มเน้ือมือ ใชมื้อต่อตามช่อง 4 13.3 

บลอ็กรูปทรง
เรขาคณิต 

 

ดา้นสมอง 
ใชมื้อหยบิวางต่อ

กนั 
22 73.3 

รวม 30 100.0 
 
                    จากตารางท่ี   22  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  เกมสําหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
ทางสมองของเด็ก ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  ลกัษณะการเล่น 2 มิติ  (บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต)  มาก
ท่ีสุด  จาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.3  (ต่อคาํพยญัชนะ)  รองลงมา  จาํนวน  4  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  13.3  (ตวัต่อ  3  มิติ)  รองลงมา  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.3   
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  23  แสดงท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑน้ี์สร้างเป็นชุดโตะ๊เกา้อ้ีควรมีลกัษณะเป็นภาพการ์ตนู   



 

 

80 

                     ประเภทไหน 
 
ท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑน้ี์สร้างเป็นชุดโตะ๊เกา้อ้ีควรมีลกัษณะเป็นภาพ
การ์ตูนประเภทไหน 

จาํนวน ร้อยละ 

   สตัว ์

 
22 

 
73.3 

     ผลไม ้

 
 
2 

 
 
6.7 

        ผกั 

 
 
3 

 
 
10.0 

  รถ 3 10.0 

รวม 30 100.0 
 
                              จากตารางท่ี  23  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   ท่านตอ้งการให้ผลิตภณัฑน้ี์สร้างเป็นชุดโต๊ะเกา้อ้ีควรมี
ลกัษณะเป็นภาพการ์ตูนประเภทไหน  สัตว ์ จาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.3  ผกั  จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  10.0  รถ  จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.0  ผลไม ้ จาํนวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  24  แสดงวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิเคราะห์การเขา้ไม ้
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การเขา้ไมแ้บบสลบั  เป็นการเขา้มุม 
ไมเ้พื่อใหแ้ขง็แรงมากข้ึน 

 

การเขา้ไมแ้บบสลบั  เป็นการ 
เขา้มุมไมเ้พื่อใหแ้ขง็แรงมากข้ึน 

สรุปการเขา้ไม ้
การเขา้ไมแ้บบสลบั  เป็นการเขา้มุมไมเ้พื่อใหแ้ขง็แรงมากข้ึน เหมาะสมกบัการเขา้มุม 
การเขา้ไมแ้บบสลบั  เป็นการเขา้มุมไมเ้พื่อใหแ้ขง็แรงมากข้ึน  มีเดือยไวส้าํหรับเสียบเพ่ือใหแ้น่น 

 
วสัดุหลกั  :  ไมย้างพาราเหมาะสมกบัการทาํเฟอร์นิเจอร์ง่ายต่อการตดั  ขดัทาํผวิไม ้ มีนํ้ าหนกัเบา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  25  แสดงวิเคราะห์การใชสี้ 
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สีท่ีมีผลต่อความรู้สึกของมนุษยใ์นดา้นจิตใจ  
ซ่ึงกล่าวในเร่ือง  ความรู้สึกของสี  นกัจิตวิทยา
แบ่งแม่สีเป็น  4  สี  คือ  1)  สีแดง  (Red)  2)  สี
เหลือง  (Yellow)    3)  สีเขียว  (Green)    4)  สี
นํ้ าเงิน  (Blue)  เป็นหลกัเพราะจะช่วยใหดึ้งดูด
ความสนใจเดก็  สีฟ้า  สีชมพ ู และสีขาว  จะทาํ
ใหสี้เด่นชดัข้ึน 

 
สรุปการใชสี้  ไม่จาํกดัสี  สีแดง  สีนํ้ าเงิน  สีเหลือง  สีฟ้า  สีชมพู  สีเขียว  สีม่วง  สีส้ม  สีขาว  สีดาํ  
เป็นการใชสี้ท่ีสดใสเพ่ือดึงดูดเดก็ 
 
สีท่ีใช ้  :  สีท่ีใชก้บัของเล่นไมค้วรเป็นสีประเภท  Non - Toxic  ปลอดภยัจกสารตะกัว่  ปรอท  
โลหะหนกั  และสารฟอร์มลัดีไฮต ์ (สารเคมีท่ีพบในกาว) 
 
ตารางท่ี  26  แสดงวิเคราะห์กราฟิก 
 

     
แบบท่ี  1 แบบท่ี  2 แบบท่ี  3 แบบท่ี  4 แบบท่ี  5 

สรุปกราฟิกท่ีใชใ้นงานเคร่ืองเรือน  มีหนา้ตาใกลเ้คียงกบัสิงโต 
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สรุปการปรับเปล่ียนระดบั  :  ความสูงแต่ละระดบัสูงข้ึนท่ีละ  3  เซนติเมตร 
 
สรุปผลรวม 
 

 
 
ภาพท่ี   18  แสดงสรุปรวมแบบสอบถามความตอ้งการของผูป้กครอง 
 
สรุปแบบสอบถามผูป้กครอง  มีขอ้มูลดงัน้ี 

1. โตะ๊และเกา้อ้ีเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย  มีของเล่น  มา้โยก   
2. ของเล่นเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย  ใชก้ลา้มเน้ือมือ  มีของเล่น   ตวัจบัลาก   
3. เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็  ลกัษณะการเล่น  3  มิติ  มี 

   ของเล่น  กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต   
4. เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็  ลกัษณะการเล่น  2  มิติ  มี   
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   ของเล่น  บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต   
5. ของเล่นใชอ้นัดบัแรกท่ีมีค่าเปอร์เซ็นตม์ากท่ีสุด 

 
วเิคราะห์แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ   
                      แบบสอบถามผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านไดป้ระเมินแบบทั้ง 5 แบบ โดยเรียงลาํดบัความชอบ
ตามภาพ  (ถา้ชอบมากท่ีสุดใชห้มายเลข 1 ชอบมากใชห้มายเลข 2 ชอบปานกลางใชห้มายเลข 3   
ชอบนอ้ยใชห้มายเลข 4 ชอบนอ้ยท่ีสุดใชห้มายเลข 5) 
หมายเหตุ  การเรียงลาํดบั  หมายเลข  1  คือเหมาะสมมากท่ีสุด     ไดค่้าคะแนน  5  คะแนน 
                                          หมายเลข  2  คือเหมาะสมมาก             ไดค่้าคะแนน  4  คะแนน 
                                          หมายเลข  3  คือเหมาะสมปานกลาง    ไดค่้าคะแนน  3  คะแนน 

 หมายเลข  4  คือเหมาะสมนอ้ย         ไดค่้าคะแนน  2  คะแนน 
 หมายเลข  5  คือเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด     ไดค่้าคะแนน  1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี   27   แสดงภาพรวมแบบทศันียภาพ   
 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
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อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 

1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
5=1 3=3 4=2 2=4 1=5 
1=5 5=1 2=4 4=2 3=3 
 = 3.66  = 2.66  = 3.00  = 2.66  = 3.00 

ค่าฉลีย่   

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 

 
      จากตารางท่ี   27  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ภาพรวมแบบทศันียภาพ  แบบท่ี  1  มี

ผูท้รงคุณวฒิุ  เห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  2  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี  28  แสดงวิเคราะห์รูปแบบมุมมองทางดา้นขา้ง 
 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
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อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 

1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
2 = 4 4 = 2 3 = 3 5 = 1 1 = 5 
1 = 5 4 = 2 5 = 1 2 = 4 3 = 3 
 = 4.66  = 2.66  = 2.33  = 2.33  = 3.00 

ค่าเฉลีย่   
มากท่ีสุด ปานกลาง นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 

ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 
 

 
                    จากตารางท่ี  28  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  รูปแบบมุมมองทางดา้นขา้ง  แบบท่ี  1  
มีผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  2  คน 
 
ตารางท่ี  29  แสดงวิเคราะห์การปรับระดบัความสูงได ้ 3  ระดบั 
 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 

     
อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 

1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
1 = 5 5 = 1 4 = 2 3 = 3 2 = 4 
1 = 5 4 = 2 5 = 1 2 = 4 3 = 3 
 = 5.00  = 4.33  = 2.00  = 3.00  = 2.66 

ค่าเฉลีย่   
มากท่ีสุด มาก นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง 

ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 

 
                   
                    จากตารางท่ี  29  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  การปรับระดบัความสูงได ้3  ระดบั  
แบบท่ี  1  มีผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  3  คน 
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ตารางท่ี  30  แสดงวิเคราะห์แบบโตะ๊ทางดา้นหนา้ 
 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 

     
อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
5 = 1 3 = 3 4 = 2 2 = 4 1 = 5 
1 = 5 4 = 2 3 = 3 2 = 4 5 = 1 
 = 3.66  = 3.00  = 2.66  = 3.33  = 2.33 

ค่าเฉลีย่   
มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย 

ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 
 
                     จากตารางท่ี  30  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  แบบโต๊ะทางดา้นหนา้  แบบท่ี  1  มี
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  2  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  31  แสดงวิเคราะห์แบบโตะ๊ทางดา้นในเกา้อ้ี 
 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
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อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
2 = 4 5 = 1 4 = 2 3 = 3 1 = 5 
1 = 5 5 = 1 2 = 4 4 = 2 3 = 3 
 = 4.33  = 2.00  = 3.00  = 2.33  = 3.00 

ค่าเฉลีย่   
มาก นอ้ย ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง 

ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 
 
                    จากตารางท่ี  31  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   แบบโตะ๊ทางดา้นในเกา้อ้ี  แบบท่ี  1  มี
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  2  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  32  แสดงวิเคราะห์รูปแบบมุมมองทางดา้นขา้งโตะ๊ 

 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
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อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
2 = 4 5 = 1 4 = 2 3 = 3 1 = 5 
1 = 5 5 = 1 2 = 4 4 = 2 3 = 3 
 = 4.66  = 2.00  = 2.33  = 2.33  = 3.00 

ค่าเฉลีย่   
มากท่ีสุด นอ้ย นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 

ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 

 
                     จากตารางท่ี  32  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  รูปแบบมุมมองทางด้านขา้งโต๊ะ  
แบบท่ี  1  มีผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  2  คน 
 
ตารางท่ี  33  แสดงผลรวมโตะ๊ 

 

 แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
ภาพรวม  = 3.66  = 2.66  = 3.00  = 2.66  = 3.00 
รูปแบบมุมมองทางดา้นขา้ง  = 4.66  = 2.66  = 2.33  = 2.33  = 3.00 
การปรับระดบัความสูงได ้ 3  ระดบั  = 5.00  = 4.33  = 2.00  = 3.00  = 2.66 
แบบโตะ๊ทางดา้นหนา้  = 3.66  = 3.00  = 2.66  = 3.33  = 2.33 
แบบโตะ๊ทางดา้นในเกา้อ้ี  = 4.33  = 2.00  = 3.00  = 2.33  = 3.00 
รูปแบบมุมมองทางดา้นขา้งโต๊ะ  = 4.66  = 2.00  = 2.33  = 2.33  = 3.00 

ผลรวมค่าเฉลีย่  = 4.16  = 2.48  = 2.55  = 2.66  = 2.66 

 
                     จากตารางท่ี  33  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   ผลรวมโตะ๊แบบท่ี  1  มีค่าเฉล่ีย  4.16 
มาก 
ตารางท่ี  34  แสดงวิเคราะห์รูปแบบทศันียภาพเกา้อ้ีดา้นหนา้และดา้นหลงั 
 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
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อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
1 = 5 5 = 1 2 = 4 4 = 2 3 = 3 
 = 5.00  = 3.00  = 3.33  = 2.00  = 1.66 

ค่าเฉลีย่   

มากท่ีสุด ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย นอ้ย 
ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 

 
                    จากตารางท่ี  34  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   รูปแบบทศันียภาพเกา้อ้ีดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั  แบบท่ี  1  มีผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  3  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  35  แสดงวิเคราะห์รูปแบบเกา้อ้ีดา้นขา้ง 

 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
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อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
1 = 5 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 
1 = 5 4 = 2 3 = 3 2 = 4 5 = 1 
 = 5.00  = 3.33  = 3.00  = 2.66  = 2.00 

ค่าเฉลีย่   

มากท่ีสุด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย 
ความพงึพอใจอยู่ในระดบั 

 
                     จากตารางท่ี  35  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  รูปแบบเกา้อ้ีดา้นขา้ง  แบบท่ี  1  มี
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  3  คน 
 
ตารางท่ี  36  แสดงผลรวมเกา้อ้ี 
 

 แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 แบบที ่ 4 แบบที ่ 5 
ทศันียภาพเกา้อ้ีดา้นหนา้และดา้นหลงั  = 5.00  = 3.00  = 3.33  = 2.00  = 1.66 
รูปแบบเกา้อ้ีดา้นขา้ง  = 5.00  = 3.00  = 3.00  = 2.66  = 2.00 

ผลรวมค่าเฉลีย่  = 5.00  = 3.16  = 3.16  = 2.33  = 1.83 

 
                     จากตารางท่ี  36  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  เกา้อ้ีแบบท่ี  1  มีค่าเฉล่ีย  5.00  มาก
ท่ีสุด 
 
 
 
ตารางท่ี  37  แสดงวิเคราะห์บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิด  
                    และกลา้มเน้ือมือ 
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แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 

   
บลอ็กรูปทรงเราขาคณิต  ควรมีลายไหม          มี                  ไม่มี              อ่ืนๆ 
ถา้มีลาย  ควรมีลายแบบไหน                          ตวัเลข           จุด                อ่ืนๆ 
ควรประยกุตใ์ชก้บัการเล่นอ่ืนๆ                        ควร               ไม่ควร           อ่ืนๆ 

อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
2 = 4 1 = 5 3 = 3 

ไม่มี  ตวัเลข   ควร 
1 = 5 1 = 5 1 = 5 

ไม่มี  จุด        ควร 
1 = 5 1 = 5 1 = 5 
 = 4.66  = 3.66  = 4.33 

ค่าเฉลีย่   
มากท่ีสุด มาก มาก 

ความพงึพอใจอยู่ในระดับ 
 
                    จากตารางท่ี  37 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต เพ่ือเสริมสร้าง
พฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ  แบบท่ี 1 มีผูเ้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด  
2  คน 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  38  แสดงวิเคราะห์เกมจบัลาก เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือ 

                     มือ 
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แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 

  
อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 

2 = 4 1 = 5 
1 = 5 2 = 4 
2 = 4 1 = 5 
 = 4.33  = 4.66 

ค่าเฉลีย่    
มาก มากท่ีสุด 

ความพงึพอใจอยู่ในระดับ 
 
                    จากตารางท่ี  38  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  เกมจบัลาก เพื่อเสริมสร้างพฒันาการ
ทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ  แบบท่ี  2  มีผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  39  แสดงวิเคราะห์กล่องหยอดรูปทรง  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิดและ 
                     กลา้มเน้ือมือ 
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แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 

  
กล่องหยอดรูปทรง  ควรมีลายไหม                       มี                ไม่มี            อ่ืนๆ 
ถา้มีลายควรเป็นลายอะไรในรูปทรง                      ตวัเลข         จุด             อ่ืนๆ 
รูปทรงควรใหส้ามารถใชก้บัเกมอ่ืนๆ ไดไ้หม           ควร            ไม่ควร        อ่ืนๆ 

อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
1 = 5 2 = 4 
2 = 4 1 = 5 
2 = 4 1 = 5 
 = 4.33  = 4.66 

ค่าเฉลีย่    
มาก มากท่ีสุด 

ความพงึพอใจอยู่ในระดับ 
 
                    จากตารางท่ี  39  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  กล่องหยอดรูปทรง  เพ่ือเสริมสร้าง
พฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ  แบบท่ี  1  มีผูท้รงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด 
2  คน 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  40  วิเคราะห์ระบบการปรับระดบัของชุดโตะ๊เกา้อ้ีในการปรับความสูงควรใชร้ะบบใด 

 

แบบที ่ 1 แบบที ่ 2 แบบที ่ 3 
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ระบบขดัเล่ือนแบบขั้นบนัได 

 
ระบบนาํหมุดท่ีมีล่ิมลอ็คแยกออกจาก

กนั 

 
ระบบแบบกลอนประตท่ีูมีตวัลอ็ค

ยดึติดดา้นผนงัของไม ้

อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน อนัดบั = คะแนน 
2 = 4 1 = 5 3 = 3 
3 = 3 1 = 5 2 = 4 
2 = 4 1 = 5 3 = 3 
 = 3.66  = 5.00  = 3.33 

ค่าเฉลีย่   
มาก มากท่ีสุด ปานกลาง 

ความพงึพอใจอยู่ในระดับ 
 
                    จากตารางท่ี  40  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ระบบการปรับระดบัของชุดโต๊ะเกา้อ้ี
ในการปรับความสูงควรใชร้ะบบใด  แบบท่ี  2  มีผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  3  คน 
 
สรุปสุดท้ายแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ชุดโตะ๊เกา้อ้ี  แบบท่ี  1  ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมาก  ไดค่้าเฉล่ีย  3.66 
2. บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือ 

มือ  แบบท่ี  2  ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  ไดค่้าเฉล่ีย  4.66 
3. เกมจบัลาก  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ  แบบท่ี  2   

ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  ไดค่้าเฉล่ีย  4.66 
4. กล่องหยอดรูปทรง  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ   

แบบท่ี  2  ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  ไดค่้าเฉล่ีย  4.66 
 

5. ระบบการปรับระดบัของชุดโต๊ะเกา้อ้ีในการปรับความสูงควรใชร้ะบบใด  แบบท่ี  
2  ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด  ไดค่้าเฉล่ีย  5.00  
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การออกแบบและการสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์   
 

 
 

 

ภาพท่ี  19  แสดงโตะ๊ท่ีไดจ้ากการออกแบบ 
 

  
 

ภาพท่ี  20  แสดงเกา้อ้ีท่ีไดจ้ากการออกแบบ 
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ภาพท่ี  21  แสดงภาพรวมโตะ๊เกา้อ้ีประกอบกนั 
 

 
 

ภาพท่ี  22  แสดงการปรับระดบัความสูงของโตะ๊และเกา้อ้ีน้ี  3  ระยะ 
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ภาพท่ี  23  แสดงภาพดา้นของโตะ๊เดก็ 
 

 
 
ภาพท่ี  24  แสดงภาพดา้นของเกา้อ้ีเดก็ 
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ภาพท่ี  25  แสดงทศันียภาพการใชง้านของเดก็ในการการตวัอกัษรบนโตะ๊ 
 

 
 
ภาพท่ี  26  แสดงทศันียภาพในการนัง่เล่นเกมแผน่ของเดก็ 
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ภาพท่ี  27  แสดงทศันียภาพในการนัง่เล่นบลอ็กรุปทรงเรขาคณิตของเดก็ 
 

 
 

ภาพท่ี  28  แสดงทศันียภาพในการนัง่เล่นตวัจบัลากของเดก็ 
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ภาพท่ี  29  แสดงทศันียภาพในการนัง่เล่นมา้โยกของเดก็ 
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บทที ่ 5 
สรุปการผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
      จากการวิจยัเร่ือง โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได ้เพื่อเสริมสร้าง

พฒันาการทางร่างกายและการเรียนรู้สาํหรับเด็กช่วง 2 - 5 ปี คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปขั้นตอนของการ
วิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
       สรุปผลการวิจยั 
       อภิปรายผล 
       ขอ้เสนอแนะ 
    
สรุปผลการวจัิย 

1. จากการศึกษาขอ้มูลในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  1 
                        สรุปขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
               1.1  จากการสรุปการปรับเปล่ียนระดบั : ช่วงเด็กอาย ุ 2 - 5 ปี จะมีสัดส่วนความสูงตาม
เกณฑ ์ระยะท่ี 1 ใชก้บัเดก็อาย ุ2 ปีถึง 2 ปี11 เดือน จะมีความสูงตํ่าสุด 77 เซนติเมตร สูงสุด 109 เซนติเมตร ระยะท่ี  
2  ใชก้บัเด็กอาย ุ 3  ปีถึง  3  ปี 11  เดือน จะมีความสูงตํ่าสุด  82  เซนติเมตร สูงสุด 120  เซนติเมตร ระยะท่ี 3 ใชก้บั
เดก็อาย ุ  4  ปีถึง  5  ปี  จะมีความสูงซ่ึงเดก็ช่วงอาย ุ2 - 5 ปี จะมีความสูงตํ่าสุด 86 เซนติเมตร สูงสุด 127 เซนติเมตร  
ความสูงแต่ละระดบัสูงข้ึนท่ีละ 3 เซนติเมตร   

           1.2  จากการสรุปแบบสอบถามผูป้กครอง  ตอ้งการใหใ้ชง้านหรือแล่นกมบนโตะ๊ได้
หลายๆ อย่างอยู่ในชุดเดียวกนั ไดค่้าร้อยละ 100 แยกโต๊ะและเกา้อ้ีออกจากกนั ไดค่้าร้อยละ 83.3 
ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บจากแบบสอบถามความตอ้งการของกลุ่มปกครองวยั 2 - 5 ปี ไดรู้ปประเภทสัตว ์คือ  
สิงโต โต๊ะและเกา้อ้ีเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย มีของเล่น มา้โยก ของเล่นเสริมพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย ใชก้ลา้มเน้ือมือ  มีของเล่น  ตวัจบัลาก เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทาง
สมองของเดก็ ลกัษณะการเล่น 3 มิติ มีของเล่น กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต เกมสาํหรับการเรียนรู้
เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็ ลกัษณะการเล่น  2  มิติ มีของเล่น บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต ของเล่น
ใชอ้นัดบัแรกท่ีมีค่าเปอร์เซ็นตม์ากท่ีสุด 

          1.3  จากการสรุปชุดโตะ๊เกา้อ้ี แบบท่ี 1 ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมาก ไดค่้าเฉล่ีย  
3.66  บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต  เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ แบบท่ี 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 103 

ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด ไดค่้าเฉล่ีย 4.66 เกมจบัลาก เพื่อเสริมสร้างพฒันาการ
ทางดา้นความคิดและกลา้มเน้ือมือ แบบท่ี 2 ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด ไดค้่าเฉล่ีย 4.66 
กล่องหยอดรูปทรง เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางด้านความคิดและกลา้มเน้ือมือ  แบบท่ี 2 
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด ไดค่้าเฉล่ีย 4.66 ระบบการปรับระดบัของชุดโตะ๊เกา้อ้ีในการ
ปรับความสูงควรใชร้ะบบใด แบบท่ี 2 ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุด ไดค่้าเฉล่ีย  5.00 

               1.4  สรุปการเขา้ไม ้: การเขา้ไมแ้บบสลบั เป็นการเขา้มุมไมเ้พื่อใหแ้ขง็แรงมาก
ข้ึน การเขา้เดือยคู่ การเขา้ชนเดือยกลม วสัดุหลกั:ไมย้างพาราเหมาะสมกบัการทาํเฟอร์นิเจอร์ง่าย
ต่อการตดั ขดัทาํผวิไม ้มีนํ้ าหนกัเบา สีท่ีใช ้ : สีท่ีใชก้บัของเล่นไมค้วรเป็นสีประเภท Non - Toxic  
ปลอดภยัจกสารตะกัว่ ปรอท โลหะหนกั และสารฟอร์มลัดีไฮต ์(สารเคมีท่ีพบในกาว) สรุปการใชสี้  
สีแดง สีนํ้ าเงิน สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีม่วง สีส้ม สีขาว สีดาํ เป็นการใชสี้ท่ีสดใสเพื่อดึงดูด
เดก็ 
 
อภิปรายผล 
                   เพื่อศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูป้กครองวยั 2 - 5 ปี เพื่อทาํการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ี
ปรับความสูงได ้และไดล้งเกบ็ขอ้มูลทั้งแบบสอบถามได ้ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการมา 4 เกม 
                   ของเล่นเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย คือ มา้โยก ขอ้ดีของเล่นคือเด็กข้ึนไปนัง่บนตวั
มา้โยกแลว้เอามือตรงดา้มขา้งใชโ้ยกเยกทาํใหเ้พลิดเพลิน เป็นของเล่นท่ีมี EQ เหมาะสาํหรับเด็กทุก
วยั 
                   ของเล่นเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย ใชก้ลา้มเน้ือมือ คือ ตวัจบัลาก ขอ้ดีของเล่นคือ
เด็กจะใชมื้อจบัลากไปตามรางเล่ือนทาํใหเ้ด็กไดใ้ชก้ลา้มเน้ือมือ  ป็นของเล่นท่ีมี IQ เหมาะสาํหรับ
เดก็วยั 2 - 4 ปี สอดคลอ้งกบังานวิจยั อรุณรัศมี ฉายศิลปไชยไดท้าํการศึกษาของเล่นบางชนิดอาจทาํ
ให้เด็กเล่นไดห้ลายวยัโดยจุดมุ่งหมายของมนัเปล่ียนไปไดโ้ดยตลอด ประเภทขของเล่นตลอดจน
วิธีการท่ีเดก็ๆ เล่นของเล่น จะช่วยส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ของเด็ก ของเล่นท่ีออกแบบไวอ้ยา่งดี
ตอ้งส่งผลต่อความคิดและจิตใจของเดก็ๆ เดก็ซึมซบัสาระสาํคญัต่างๆ จากของเล่นตั้งแต่เลก็จนโต 
                   เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเด็ก ลกัษณะการเล่น 3 มิติ คือ กล่อง
หยอดรูปทรงเรขาคณิต  ขอ้ดีของเล่นคือเดก็จะหยบิตวัรูปทรงเรขาคณิตแลว้หยอดใส่ตามช่องท่ีเป็น
รูปทรงเรขาคณิตกจ็ะหล่นใส่กล่องนั้นพอจะเล่นก็หยบิออกมา  เป็นของเล่นท่ีมี  EQ  เหมาะสาํหรับ
เด็กวยั 2 - 5 ปี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเอก พฤกษาวฒันา ไดท้าํการศึกษาเด็กมีความสามารถ
สําหรับส่ิงท่ีดีงามและความรู้มาตั้งแต่แรกเกิด การไดส้ัมผสัอุปกรณ์ หรือมีประสบการณ์ท่ีเด็ก
สามารถไดเ้ล่น ไดแ้สดงออก ไดคิ้ดคน้  มีการเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระทาํ จดัว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีดี  
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โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเล่นอุปกรณ์ของเล่นและกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวยัของเดก็ 
                   เกมสําหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเด็ก ลกัษณะการเล่น 2 มิติ คือ  
บล็อกรูปทรงเรขาคณิต ขอ้ดีของเล่นคือเด็กจะหยิบบล็อกรูปทรงเรขาคณิตมีประกอบเป็นรูปทรง
ต่างๆ  ตามจินตนาการของเด็ก เป็นของเล่นท่ีมี IQ เหมาะสาํหรับเด็ก 2 - 5 ปี สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชยัวฒัน์ สุวรรณอ่อน ไดท้าํการศึกษาความสามารถของเด็กในการจาํแนกวสัดุรูปทรงเรขาคณิต 
ได้ขอ้สรุปว่า เด็ก 4 ขวบ มักจะจัดรูปทรงเรขาคณิตตามใจชอบ ตามท่ีคิดว่าสวยงามและตาม
ลกัษณะท่ีตนเองมองเห็น โดยมิไดจ้าํแนกเป็นกลุ่มๆ อยา่งชดัเจน 
                   สรุปขอ้มูลกราฟิกท่ีเก็บไดเ้ป็นหนา้สิงโต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพิมล ศกัดา ทาํ
การวิจยัเร่ืองการศึกษาและออกแบบหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองการออมสําหรับเด็ก
ปฐมวยั เป็นการใชก้ราฟิกภาพมาช่วยในเร่ืองกราฟิกพยญัชนะบนโตะ๊ 
                   การทดสอบโต๊ะและเกา้อ้ี โต๊ะ ของเล่นท่ีอยูภ่ายในโต๊ะเม่ือเล่ือนสไลดอ์อกมาจะมีของ
เล่นเสริมสร้างพฒันาการทาวดา้นสมอง เด็กหยิบบลอ็กรูปทรงเรขาคณิตมาหยอดใส่ช่องท่ีกาํหนด
ได้ และเล่ือนตามรางได้ หยิบของมาประกอบตามจินตนาการ เม่ือเล่นเสร็จก็จะเก็บใส่ในโต๊ะ  
พยญัชนะบนโต๊ะเด็กจะใช้น้ิวช้ีตามพยญัชนะ เกา้อ้ี เด็กนั่งเล่นและโยกดว้ย ผูป้กครองสามารถ
ปรับเปล่ียนระดบัความสูงได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
                   จากการวิจยัคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สําหรับเด็กรวมทั้ง
พฒันาการช่วงวยั 2 - 5 ปี ศึกษาขนาดและสัดส่วนของร่างกายเด็ก ศึกษาขนาดสัดส่วนของ
เฟอร์นิเจอร์ และเพื่อศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรวยั 2 - 5 ปี เพื่อทาํการออกแบบ
โดยพฒันาประเมินแบบปรับปรุงและสร้างตน้แบบ เน่ืองจากเป็นการวิจยัแผน ข. จึงไม่ไดท้าํการ
สาํรวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จึงแนะนาํใหผู้ว้ิจยัคร้ังต่อไปควรจะทาํการวิจยัใหล้งลึกถึงความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอขอ้มูลการสมัภาษณ์ 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั 
 แบบสอบถามท่ีใชส้อบถามผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
แบบสอบท่ีใชป้ระเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญเพือ่เลอืกรูปและความงามในโครงการ  
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การออกแบบเคร่ืองเรือนทีป่รับเปลีย่นรูปแบบได้  เพือ่เสริมสร้างพฒันาการทางร่างกายและการ
เรียนรู้สําหรับเด็กช่วงวยั  2 – 5  ปี 

 
 
คําช้ีแจง  ขอให้ท่านผูเ้ช่ียวชาญช่วยคดัเลือกรูปแบบของชุดโต๊ะเก้าอ้ีรวมทั้ งรูปแบบเกมท่ีใช้
ประกอบกบัโต๊ะ  โดยคาํนึงถึงในดา้นรูปแบบและความงามเป็นหลกั  สามารถคาดกาลถึงการนาํมา
สร้างและผลิตไดจ้ริงในระบบอุตสาหกรรม รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพื่อผูว้ิจยัจะนาํมากลบัมาพฒันา
ปรับปรุงและสร้างตน้แบบผลิตภณัฑใ์นช่วงถดัไป 
 
 

   ในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้จะมีรายละเอยีดให้ท่านช่วยกรอกดงันี ้
 
      อนัดบัท่ี  1    ภาพท่ีท่านพอใจมากท่ีสุด     ใหใ้ส่อนัดบัหมายเลข  1 
      อนัดบัท่ี  2    ภาพท่ีท่านพอใจมาก        ใหใ้ส่อนัดบัหมายเลข  2       
      อนัดบัท่ี  3    ภาพท่ีท่านพอใจปานกลาง    ใหใ้ส่อนัดบัหมายเลข  3 
      อนัดบัท่ี  4    ภาพท่ีท่านพอใจนอ้ย             ใหใ้ส่อนัดบัหมายเลข  4 
      อนัดบัท่ี  5    ภาพท่ีท่านพอใจนอ้ยท่ีสุด     ใหใ้ส่อนัดบัหมายเลข  5 

รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเวน้ช่องวา่งไวใ้หท่้านช่วยกรุณาเขียนเพิ่มเติมให ้
 
 
 

สุดท้ายนี ้ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลแบบสอบถาม 
รวมทั้งท่ีใหข้อ้แนะมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

        นาย  อาํนวย  ศรีสานติวงศ ์ รหสันกัศึกษา  52155329 
        นกัศึกษาปริญญาโท  ( แผน ข ) 

     ภาควิขาออกแบบผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก  ค 
ผลงานการออกแบบร่างขั้นตน้ 
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ผลงานการออกแบบร่างขั้นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี  30  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  1 
 

 
 

ภาพท่ี  31  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  2 
 

 
 

ภาพท่ี  32  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  3 
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ภาพท่ี  33  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  4 

 

 
 
ภาพท่ี  34  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  5 

 

 
 
ภาพท่ี  35  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  6 
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ภาพท่ี  36  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  7 

 

 
 
ภาพท่ี  37  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  8 

 

 
 
ภาพท่ี  38  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  9 

 

 
 
ภาพท่ี  39  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  10 



 130 

 
 
ภาพท่ี  40  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  11 

 

 
 
ภาพท่ี  41  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  12 

 

 
 
ภาพท่ี  42  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  13 

 

 
 
ภาพท่ี  43  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  14 
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ภาพท่ี  44  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  15 

 

 
 
ภาพท่ี  45  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  16 

 

 
 
ภาพท่ี  46  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  17 

 

 
 
ภาพท่ี  47  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  18 



 132 

 
 
ภาพท่ี  48  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  19 

 

 
 
ภาพท่ี  49  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  20 

 

 
 
ภาพท่ี  50  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  21 

 

 
 
ภาพท่ี  51  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  22 
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ภาพท่ี  52  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  23 

 

 
 
ภาพท่ี  53  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  24 

 

 
 
ภาพท่ี  54  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  25 

 

 
 
ภาพท่ี  55  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  26 
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ภาพท่ี  56  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  27 

 

 
 
ภาพท่ี  57  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  28 

 

 
 
ภาพท่ี  58  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  29 

 

 
 
ภาพท่ี  59  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  30 
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ภาพท่ี  60  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  31 

 
 

 
 
ภาพท่ี  61  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  32 

 

 
 
ภาพท่ี  62  SKETCH  DESIGN  แบบท่ี  33   
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการนาํเสนอ 
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วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  
รายได ้ สถานะของผูต้อบแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี  41  แสดงเพศ 
 

 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 17 56.7 
หญิง 13 43.3 
Total 30 100.0 

  
                   จากตารางท่ี   41  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   เพศ  ชาย  จาํนวน  17  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  56.7  หญิง  จาํนวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.3  
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ตารางท่ี  42  แสดงอาย ุ
 

 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

21 - 30  ปี 16 53.3 
31- 40  ปี 14 46.7 
Total 30 100.0 

 
                   จากตารางท่ี   42  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   อาย ุ 21 – 30  ปี  จาํนวน  16  คน  คิด
เป็นร้อยละ  53.3  31 - 40  ปี  จาํนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.7 
 
ตารางท่ี  43  แสดงสถานภาพการสมรส 
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สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

สมรสแล้ว 30 100.0 
Total 30 100.0 

 
                   จากตารางท่ี   43  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   สถานภาพการสมรส สมรสแลว้  
จาํนวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  100   
 
ตารางท่ี  44  แสดงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 
 

 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนประมาณ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่  10,000  บาท 4 13.3 
10,000 -15,000  บาท 3 10.0 
มากกวา่ 15,000 - 20,000  บาท 15 50.0 

20,000  บาทข้ึนไป 8 26.7 
Total 30 100.0 

  
                   จากตารางท่ี  44  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ  นอ้ยกวา่  
10,000  บาท  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.3  10,000  - 15,000  บาท  จาํนวน  3  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  10.0  มากกวา่  15,000 - 20,000  บาท  จาํนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.0  20,000 บาท
ข้ึนไป  จาํนวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.7 
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ตารางท่ี  45  แสดงท่านมีบุตรก่ีคน 
 

 
 

ท่านมีบุตรกีค่น จํานวน ร้อยละ 

1  คน 17 56.7 
2  คน 9 30.0 
3  คน 4 13.3 
Total 30 100.0 

                              
                   จากตารางท่ี  45  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ท่านมีบุตรก่ีคน  1  คน   จาํนวน  17  คน  
คิดเป็นร้อยละ  56.7   2  คน  จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.0  3  คน  จาํนวน  4  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  13.3   
 
ตารางท่ี  46  แสดงท่านมีบุตรอยูใ่นช่วงอายน้ีุหรือไม่ 
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ท่านมีบุตรอยู่ในช่วงอายุนีห้รือไม่ จํานวน ร้อยละ 

2  ปี 4 13.3 
3  ปี 12 40.0 
4  ปี 7 23.3 
5  ปี 6 20.0 
อ่ืนๆ ... 1 3.3 
Total 30 100.0 
 
                   จากตารางท่ี  46  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ท่านมีบุตรอยูใ่นช่วงอายน้ีุหรือไม่  3  ปี  
จาํนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.0  4  ปี  จาํนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.3  5  ปี  จาํนวน  6  
คน  คิดเป็นร้อยละ  20.0  2  ปี  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.3  อ่ืนๆ  ร้อยละ  3.3 
 
มุมมองผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
ตารางท่ี  47  แสดงถา้ใหท่้านเลือกมีความตอ้งการชุดโตะ๊เกา้อ้ีเดก็ในลกัษณะไหน 
 

 
 

ถ้าให้ท่านเลอืกมีความต้องการชุดโต๊ะเก้าอีเ้ด็กในลกัษณะไหน จํานวน ร้อยละ 

แยกโตะ๊และเกา้อ้ีออกจากกนั 25 83.3 
รวมอยูต่วัเดียวกนั 5 16.7 
Total 30 100.0 
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                   จากตารางท่ี  47  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ถา้ให้ท่านเลือกมีความตอ้งการชุดโต๊ะ
เกา้อ้ีเด็กในลกัษณะไหน  แยกโต๊ะและเกา้อ้ีออกจากกนั  จาํนวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.3  
รวมอยูต่วัเดียวกนั จาํนวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.7 

 
ตารางท่ี  48  แสดงท่านตอ้งการใหใ้ชง้านหรือเล่นเกมโตะ๊ไดห้ลายๆ อยา่งอยูใ่นชุดเดียวกนัหรือไม่ 
 

 
 

ท่านต้องการให้ใช้งานหรือเล่นเกมโต๊ะได้หลายๆ อย่างอยู่ในชุด
เดียวกนัหรือไม่ 

จํานวน ร้อยละ 

ตอ้งการ 30 100.0 
                    
                     จากตารางท่ี  48  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ท่านตอ้งการใหใ้ชง้านหรือเล่นเกมโต๊ะ
ไดห้ลายๆ อยา่งอยูใ่นชุดเดียวกนัหรือไม่  ตอ้งการ  จาํนวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
 
ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เล่นแบบทั้งตวั 

   
 

สไลเดอร์ รถขาไถ มา้โยก สะพานโคง้ปีนปาย รถเขน็ 
ภาพท่ี  63  แสดงของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เล่นแบบทั้งตวั 
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ตารางท่ี  49  แสดงท่านคิดวา่ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  
                    เล่นแบบทั้งตวั (สไลเดอร์) 
 

 
 

ช่ือผลติภัณฑ์ รูปผลติภัณฑ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จํานวน 
ร้อย
ละ 

สไสเดอร์ 

 

ดา้นร่างกาย 
ปีนข้ึนแลว้ล่ืนลง

มา 
1 3.3 

รถขาไถ 

 

ดา้นร่างกาย ใชข้าถีบ 4 13.3 

ม้าโยก ดา้นร่างกาย 

ปีนข้ึนแลว้ล่ืนลง
มาข้ึนไปนัง่บนท่ี
นัง่ใชต้วัโยกไป
หนา้และหลงั 

23 76.7 

สะพานโค้ง 

 
ดา้นร่างกาย 

ปีนปายขา้มไป
ขา้มมา 

- - 

รถเข็น ดา้นร่างกาย เดินเขน็ดนัไปหนา้ 2 6.7 

รวม 30 100.0 
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              จากตารางท่ี  49 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าของเ ล่นเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  ท่ีผู ้ปกครองต้องการมากท่ีสุด  เล่นแบบทั้ งตัว  (ม้าโยก )  มากท่ีสุด  
จาํนวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.7  (รถขาไถ)  รองลงมา  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  
13 .3  (รถเข็น )  รองลงมา  จาํนวน  2  คน  คิด เ ป็นร้อยละ  6 .7  (สไลเดอร์)  รองลงมา  
จาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  3 .3   
 
ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เล่นแบบใชมื้อ 
 

     

ลูกบอลเลก็ ไมตี้บอล ตวัจบัลาก ตวัต่อ 
บลอ็กรูปทรง
เรขาคณิต 

 
ภาพท่ี  64  แสดงของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เล่นแบบใชมื้อ 

 
ตารางท่ี  50  แสดงท่านคิดวา่ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกาย ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  
                      เล่นแบบใชมื้อ (ลูกบอลเลก็) 
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ช่ือผลติภัณฑ์ รูปผลติภัณฑ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จํานวน ร้อยละ 

ลูกบอล ดา้นกลา้มเน้ือมือ 
ใชมื้อหยบิและใช้
ขาเตะเขา้ประตู 

- - 

ไมตี้บอล 
 

ดา้นกลา้มเน้ือมือ ใชไ้มตี้ใหเ้ขา้ช่อง - - 

ตวัจบัลาก ดา้นกลา้มเน้ือมือ 
ใชมื้อจบัแลว้ลาก

ตาม 
27 90.0 

ตวัต่อ  3  มิติ ดา้นกลา้มเน้ือมือ ใชมื้อต่อตามช่อง - - 

บลอ็กรูปทรง
เรขาคณิต 

 

ดา้นกลา้มเน้ือมือ 
 

ใชมื้อหยบิวางต่อ
กนั 

3 10.0 

รวม 30 100.0 
    
                   จากตารางท่ี   50   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   ของเล่นเสริมสร้างพฒันาการทางดา้น
ร่างกาย  ท่ีผูป้กครองตอ้งการมากท่ีสุด เล่นแบบใชมื้อ  (ตวัจบัลาก)  มากท่ีสุด  จาํนวน  27  คน  คิด
เป็นร้อยละ  90.0  (บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต)  รองลงมา  จาํนวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.0    
 
เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็  ลกัษณะการเล่น  3  มิติ 
 

   

 

ลูกคิด นาฬิกา กล่องหยอดรูปทรง หยอดต่อเน่ือง 4 เมด็ เกม  OX 
 
ภาพท่ี  66  แสดงเกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็  ลกัษณะการเล่น  3  มิติ 
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ตารางท่ี  51  แสดงท่านคิดวา่มีความตอ้งการเกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็   
                     ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด ลกัษณะการเล่น 3 มิติ 
 

 
 
ช่ือผลติภัณฑ์ รูปผลติภัณฑ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จํานวน ร้อยละ 

ลูกคดิ 

 

ดา้นสมอง นบัจาํนวน 9 30.0 

นาฬิกา 

 

ดา้นสมอง 
ใชห้มุนเขน็วา่
เวลาน้ีเขม็จะอยู่

ตรงไหน 
10 33.3 

กล่องหยอด
รูปทรง 

 

ดา้นสมอง 
หยบิแลว้หยอด
ใส่ตามช่อง 

11 36.7 

หยอด
ต่อเน่ือง  4  

เม็ด 
 

ดา้นสมอง 
หยอดใหค้รบ  4  
ลูกตามแนว 

- - 
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ช่ือผลติภัณฑ์ รูปผลติภัณฑ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จํานวน ร้อยละ 

เกม  OX 
 

ดา้นสมอง ใส่ตามแนว - - 

รวม 30 100.0 
 
                                 จากตารางท่ี   51   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   เกมสาํหรับการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการทางสมองของ
เดก็ ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  ลกัษณะการเล่น 3 มิติ  (กล่องหยอดรูปทรง)  มากท่ีสุด  จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  
36.7   (นาฬิกา)  รองลงมา  จาํนวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.3  (ลูกคิด)  รองลงมา  จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ  30.0   
 
เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็  ลกัษณะการเล่น  2  มิติ 
 

     

จิกซอร์ ต่อคาํพยญัชนะ 
ขดลวดจบั

ลาก 
จิกซอร์  3  มิติ 

บลอ็กรูปทรง
เรขาคณิต 

 
ภาพท่ี  67  แสดงเกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็  ลกัษณะการเล่น  2  มิติ 

 
ตารางท่ี  52  แสดงท่านคิดวา่มีความตอ้งการเกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางสมองของเดก็   
                     ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด  ลกัษณะการเล่น  2  มิติ 
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ช่ือผลติภัณฑ์ รูปผลติภัณฑ์ เสริมพฒันาการ การเล่น จํานวน ร้อยละ 

จิกซอร์ ดา้นสมอง ต่อตามรูป - - 

ต่อคาํ
พยญัชนะ 

 

ดา้นสมอง ต่อใหเ้ป็นคาํ 4 13.3 

ตัวจับลาก 

 

ดา้นสมอง 
จบัลากตามเสน้

ขดลวด 
- - 

ตัวต่อ  3  มิต ิ ดา้นกลา้มเน้ือมือ ใชมื้อต่อตามช่อง 4 13.3 

บลอ็กรูปทรง
เรขาคณติ 

ดา้นสมอง 
ใชมื้อหยบิวางต่อ

กนั 
22 73.3 

รวม 30 100.0 
                     
                   จากตารางท่ี   52  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า เกมสาํหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทาง
สมองของเด็ก ท่ีท่านอยากทาํมากท่ีสุด ลกัษณะการเล่น 2 มิติ (บลอ็กรูปทรงเรขาคณิต) มากท่ีสุด  
จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 (ต่อคาํพยญัชนะ) รองลงมา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  
(ตวัต่อ 3 มิติ) รองลงมา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  13.3   
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แนวทางการพฒันาใหม่ 
ตารางท่ี  53  แสดงท่านตอ้งการใหโ้ตะ๊และเกา้อ้ีท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเคร่ืองเล่นท่ีสามารถปรับ    
                     ขนาดตามร่างกายเดก็หรือไม่ 
 

 
 

ท่านต้องการให้โต๊ะและเก้าอีท้ี่สามารถเปลีย่นเป็นเคร่ืองเล่นที่สามารถ
ปรับขนาดตามร่างกายเด็กหรือไม่ 

จํานวน ร้อยละ 

ตอ้งการ 30 100.0 
Total 30 100.0 

 
                   จากตารางท่ี  53  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   ท่านตอ้งการใหโ้ต๊ะและเกา้อ้ีท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นเคร่ืองเล่นท่ีสามารถปรับขนาดตามร่างกายเด็กหรือไม่  ตอ้งการ  จาํนวน  30  คน  คิด
เป็นร้อยละ  100.0 
 
ตารางท่ี  54  แสดงสามารถเล่นไดห้ลายๆ  เกมในชุดโตะ๊เกา้อ้ีเดียวกนั 
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สามารถเล่นได้หลายๆ  เกมในชุดโต๊ะเก้าอีเ้ดียวกนั จํานวน ร้อยละ 
ตอ้งการ 30 100.0 
Total 30 100.0 
 
                   จากตารางท่ี  54 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ สามารถเล่นไดห้ลายๆ เกมในชุดโต๊ะเกา้อ้ี
เดียวกนั ตอ้งการ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  100.0 
 
ตารางท่ี  55  แสดงสามารถออกแบบเป็นของเล่นท่ีเขน็ไปมาได ้
 

 
 

สามารถออกแบบเป็นของเล่นทีเ่ข็นไปมาได้ จํานวน ร้อยละ 
ตอ้งการ 30 100.0 
Total 30 100.0 

                    จากตารางท่ี   55  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  สามารถออกแบบเป็นของเล่นท่ีเขน็ไป
มาได ้ ตอ้งการ  จาํนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
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ตารางท่ี  56  แสดงสามารถปรับเป็นรถท่ีใชข้าถีบได ้
 

 
 
 

สามารถปรับเป็นรถทีใ่ช้ขาถีบได้ จํานวน ร้อยละ 
ตอ้งการ 30 100.0 
Total 30 100.0 

 
                   จากตารางท่ี   56  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  สามารถปรับเป็นรถท่ีใชข้าถีบได ้ ตอ้งการ  
จาํนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
 
ตารางท่ี  57  แสดงสามารถออกแบบเป็นชุดโตะ๊เกา้อ้ีโยกเยกได ้
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สามารถออกแบบเป็นชุดโต๊ะเก้าอีโ้ยกเยกได้ จํานวน ร้อยละ 
ตอ้งการ 30 100.0 
Total 30 100.0 

 
                   จากตารางท่ี   57  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถออกแบบเป็นชุดโต๊ะเกา้อ้ีโยกเยกได ้ 
ตอ้งการ  จาํนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
 
ตารางท่ี  58  แสดงสามารถเล่นเป็นชุดพฒันาการเรียนรู้เป็นหลายๆ ได ้
 

 
 

สามารถเล่นเป็นชุดพฒันาการเรียนรู้เป็นหลายๆ ได้ จํานวน ร้อยละ 
ตอ้งการ 30 100.0 
Total 30 100.0 

 
                   จากตารางท่ี  58  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  สามารถเล่นเป็นชุดพฒันาการเรียนรู้เป็น
หลายๆ ได ้ ตอ้งการ  จาํนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
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ท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑน้ี์สร้างเป็นชุดโตะ๊เกา้อ้ีควรมีลกัษณะเป็นภาพการ์ตูนประเภทไหน 
 

   

 

สตัว ์ ผลไม ้ ผกั รถ 
 
ตารางท่ี  59   แสดงท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑน้ี์สร้างเป็นชุดโตะ๊เกา้อ้ีควรมีลกัษณะเป็นภาพการ์ตูน 
                      ประเภทไหน 
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ท่านต้องการให้ผลิตภัณฑ์นี้สร้างเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ควรมีลักษณะเป็นภาพ
การ์ตูนประเภทไหน 

จํานวน ร้อยละ 

   สตัว ์

 
22 

 
73.3 

     ผลไม ้

 
 
2 

 
 
6.7 

        ผกั 

 
 
3 

 
 
10.0 

  รถ 3 10.0 

รวม 30 100.0 
 
                   จากตารางท่ี   59  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่านตอ้งการให้ผลิตภณัฑ์น้ีสร้างเป็นชุดโต๊ะ
เกา้อ้ีควรมีลกัษณะเป็นภาพการ์ตูนประเภทไหน  สัตว ์ จาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.3  ผกั  
จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.0  รถ  จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.0  ผลไม ้ จาํนวน  2  คน  
คิดเป็นร้อยละ  6.1 
 
กลุ่มสตัว ์ควรเป็นสตัวก์าร์ตนูประเภทไหนกลุ่มสตัว ์  
 

     
สิงโต ลิง หมี หมู กระต่าย 
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ตารางท่ี  60  แสดงกลุ่มสตัว ์ควรเป็นสตัวก์าร์ตูนประเภทไหนกลุ่มสตัว ์
 

 
 

กลุ่มสัตว์ ควรเป็นสัตว์การ์ตูนประเภทไหน จํานวน ร้อยละ 

 สิงโต 
9 30.0 

  ลิง 3 10.0 

หมี 
3 10.0 

  หมู 
3 10.0 

 กระต่าย 

 
4 

 
13.3 

Total 22 73.3 
ไม่เลือก 8 26.7 

Total 30 100.0 
 
                   จากตารางท่ี   60  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  กลุ่มสัตว ์ ควรเป็นสัตวก์าร์ตูนประเภทไหน
กลุ่มสตัว ์ สิงโต  จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.0  กระต่าย  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.3  
ลิง  จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.0  หมีจาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.0  หมู  จาํนวน  3  
คน  คิดเป็นร้อยละ  10.0 
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ภาคผนวก  จ 
ผลงานตน้แบบผลิตภณัฑ ์
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ภาพท่ี  68  แสดงโตะ๊และเกา้อ้ีท่ีสามารถปรับระดบัได ้ 3  ระยะ 
 

 
 

ภาพท่ี  69  แสดงสดัส่วนมนุษยใ์นการใชง้าน 
 

 
 

ภาพท่ี  70  แสดงขนาดสดัส่วนโตะ๊ 
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ภาพท่ี  71  แสดงขนาดสดัส่วนเกา้อ้ี 
 

 
 

ภาพท่ี  72  แสดงภาพการแยกช้ินส่วนของโตะ๊ 
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ภาพท่ี  73  แสดงภาพการแยกช้ินส่วนของเกา้อ้ี 
 

 
 

ภาพท่ี  74  แสดงภาพส่วนต่างๆ ของโตะ๊และเกา้อ้ี 
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ภาพท่ี  75  แสดงมุมมองของโตะ๊และเกา้อ้ี 
 

 
 

ภาพท่ี  76  แสดงทศันียภาพของโตะ๊เกา้อ้ีเวลาใชง้าน 
 

 
 

ภาพท่ี  77  แสดงภาพโตะ๊เกา้อ้ี 
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ภาพท่ี  78  แสดงภาพโตะ๊เกา้อ้ีจากรูปภาพจริง 

 

 
 

ภาพท่ี  79  แสดงภาพการใชง้านของเดก็ 
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ภาคผนวก  ฉ 
ผลงานการเขียนแบบเพ่ือการผลิต 
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