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54155331: สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� 
คําสําคัญ: ของเล�นเพ่ือพัฒนากล%ามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัย / ของเล�นในการป/0นดิน 
  รัศมน  ทองงามขํา: โครงการออกแบบของเล�นในการป/0นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร%าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย.  อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�: ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ. 185 หน%า. 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาข%อมูลท่ีเก่ียวข%องกับงานวิจัย โดยมีการข้ึนรูป
เครื่องป/0น ดินเผาด%วยแปBนหมุน พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ปF) สื่อและของเล�นเด็ก หลักการ
ออกแบบของเล�นเด็ก รวมท้ังศึกษาความต%องการของกลุ�มเปBาหมาย 2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�
ชุดของเล�นในการป/0นและการขั้นรูปเพื่อเสริมสร%างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อประเมินความ  
พึงพอใจท่ีมีต�อผลิตภัณฑ�ของเล�นในการป/0นและการข้ันรูปเพ่ือเสริมสร%างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ของผู%ใช%กลุ�มเปBาหมาย 

ลําดับข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 1) ศึกษาข%อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข%อง จากนั้นเก็บข%อมูลปฐมภูมิโดยใช%แบบสอบถามปลายเปHดเก็บข%อมูลความต%องการของผู%ใช%    
และข%อมูลเชิงลึกจากกลุ�มเปBาหมาย โดยนําข%อมูลมาทําการวิเคราะห�เพ่ือทําการออกแบบ 2) ออกแบบ   
ชุดของเล�นโดยสอดคล%องกับลักษณะการเรียนรู%ของเด็ก 3 รูปแบบ พร%อมทําต%นแบบเพื่อทดสอบ   
การใช%งานเพ่ือหาความเหมาะสม ออกแบบและสร%างภาพร�างสามมิติ 3 แนวทาง และประเมินแบบ
โดยผู%เชี่ยวชาญด%านการออกแบบ 2 ท�าน ผู%เชี่ยวชาญด%านเด็ก 3 ท�าน โดยใช%แบบสอบถามมาตราส�วน
ประเมินค�าเพ่ือเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดหนึ่งแบบและทําการพัฒนาเพ่ือทําต%นแบบต�อไป 3) สอบถามความ
พึงพอใจของกลุ�มผู%ปกครองของเด็กปฐมวัย 10 ท�าน โดยใช%แบบสอบถามแบบมาตราส�วนประเมินค�า
การวิเคราะห�ข%อมูลโดยใช% ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการสัมภาษณ�แบบ
ปลายเปHดนํามาแสดงผลในรูปแบบเชิงพรรณนาและค�าทางสถิติ 

จากผลการวิจัยพบว�าชุดของเล�นในการป/0นและการข้ึนรูปเพ่ือการเรียนรู%เรื่องสัตว� 
สามารถส�งเสริมพัฒนาการเด็กได%ดี และสามารถตอบสนองต�อการใช%งานของกลุ�มเปBาหมายได% โดยได%รับ
คะแนนประเมินจากผู%บริโภคเฉลี่ยอยู�ในภาพรวมอยู�ในเกณฑ�มากท่ีสุด โดยหัวข%อท่ีได%รับคะแนนสูง
ท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ�มีความสะดวกในการเล�นของเด็กท่ีตอบสนองกับความเพลิดเพลินรวมท้ังในเรื่อง   
สีในตัวผลิตภัณฑ� มีค�าคะแนนเฉลี่ยท่ี 5 (S.D.= 0) รวมท้ังด%านทัศนคติของผู%ใช%ท่ีอยู�ในลําดับรองลงมา
มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.53 (S.D.= 0.55) ด%านการใช%งาน มีค�าเฉลี่ยท่ี 4.14 (S.D.= 0.47) และด%านความ
สวยงาม มีค�าเฉลี่ยท่ี 4 (S.D.= 0.51) ตามลําดับ 

 

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�                                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                             ปFการศึกษา 2558 
ลายมือชื่ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�........................................ 
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54155331: MAJOR: PRODUCT DESIGN 
KEY WORD: CLAY THROWING TOY / TOY FOR SMALL MUSCLES STRENGTHENING FOR 
      YOUNG CHILDREN. 
 RATSAMON THONGNGAMKHAM: TOYS DESIGN PRODUCT FORMS CREATION 
AND SCULPTURING FOR BABY AND YOUNG CHILD DEVELOPING BEHAVIOR. THESIS 
ADVISOR: ASST. PROF. RATTHAI PORNCHAROEN. 185 pp. 
 

 The objectives of this project 1) General information study of clay pottery 

relating to the physical development of young child including toys and media related 

and find out the requirement of the target group. 2) Design and develop the clay 

throwing and sculpturing toy product for young child. Target group satisfactory 

appraisal in this toy product. 

 The implementation procedure is as follows. 1) Secondary data study from 

documents and research works. Then, primary data (open ended questionnaire) will be 

collected to find out the requirement of users and deep information of the target 

group. 2) Set of toy design related to the perception characteristics of young child in 3 

specific jobs. The prototype will be tested and product analysed for feasible. Then, 

the results will be used in design work including 3D preparation in 3 alternatives 

under the advisory of 2 experts in design and 3 experts in physical development of 

young child and providing questionnaire for appraisal and selection the best one for 

producing. 3) Appraisal the satisfaction of the 10 young child hosts had been analysed 

from questionnaire in terms of percentage, means and S.D. together with the open 

end questionnaire in descriptive term. 

The appraisal result had been concluded that the model producing for 

animal study can create the physical development and attract the attention of 

young children including the highest score appraised by expert team in terms of the 

convenience of using and relaxing for user. The average score is 5 (S.D.=0), the 

product colour attraction score is 5 (S.D.=0), the child hosts satisfaction in product 

beauty score is 4 (S.D.=0.51), the work ability score is 4.14 (S.D.=0.47) and attitude of 

the product user score is 4.53 (S.D.=0.55). 
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วิทยานิพนธ� อาจารย� ดร.สาธิต เหล�าวัฒนพงษ�กรรมการสอบวิทยานิพนธ� และผู�ช�วยศาสตราจารย�  
ดร.อภิสักก� สินธุภัค อาจารย� ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบท่ีกรุณาให�
คําปรึกษาแนะนํา และข�อเสนอแนะท่ีเป.นประโยชน�แก�ผู�วิจัย ส�งผลให�วิทยานิพนธ�เล�มนี้มีความ
สมบูรณ�ยิ่งข้ึน ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท�านเป.นอย�างสูง 
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย� แพทย�หญิงบุษบา วิวัฒน�เวคิน กุมารเวชศาสตร�หน�วย
ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย อาจารย� วิสิฏฐ�ศรี เพ็งนุ�ม พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นางพันธ�ทิพย� อินโทอธิพร อาจารย�ใหญ�
และเจ�าของโรงเรียนอนุบาลอธิพร สําหรับการเป.นผู�เชี่ยวชาญในการประเมินแบบ และ ครู อารมณ� 
เขียวเจริญ ครูอนุบาลโรงเรียนชลประทานวิทยา ท่ีให�ข�อมูลและความรู�ความรู�อันเป.นประโยชน�ในการ
เก็บทําวิจัย ส�งผลให�ผู�วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุล�วงด�วยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย�สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ทุกท�านท่ีให�ความรู� ให�คําแนะนําและประสบการณ�อันมีค�ายิ่งแก�ผู�วิจัย ขอขอบพระคุณเจ�าของหนังสือ 
วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ�ทุกเล�ม ท่ีช�วยให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีความสมบูรณ� ขอขอบคุณ
เพ่ือนๆ ท่ีให�คําแนะนําและความช�วยเหลือในช�วงการทําวิทยานิพนธ�ตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คุณป>า และครอบครัว ท่ีให�กําลังใจและการสนับสนุนอย�าง
ดียิ่งเสมอมา 
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แสดงพัฒนาการด�านรางกายตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก...................................................
แสดงอารมณ-ด�านบวกและอารมณ-ด�านลบของเด็กปฐมวัย………..………..…………………
แสดงอารมณ-ของเด็กปฐมวัยในแตละชวงอายุ.............................................................
แสดงปริมาณโลหะหนักในสารละลายท่ีสกัดได�จากสีสารเคลือบ วัสดุขีดเขียน 
 พลาสติก กระดาษและกระดาษแข็ง………………………………………..…….….……….
แสดงปริมาณโลหะหนักท่ีสกัดได�จากสารละลายฟQงเกอร-เพ�นต-และดินป*8น...................
แสดงเพศของผู�ใช�กลุมเป<าหมาย..................................................................................
แสดงอาชีพของผู�ใช�กลุมเป<าหมาย...............................................................................
แสดงระดับการศึกษาของผู�ใช�กลุมเป<าหมาย……………………………..…………………………
รายได�โดยเฉลี่ยตอเดือนของกลุมเป<าหมาย..................................................................
แสดงลักษณะท่ีอยูอาศัยของผู�ใช�กลุมเป<าหมาย...........................................................
แสดงจํานวนบุตรหลานในครอบครัวท่ีมีอายุ 3-6 ปLของกลุมเป<าหมาย........................
แสดงความเก่ียวข�องของกลุมเป<าหมายกับบุตร-หลาน.................................................
แสดงความถ่ีในการมีสวนรวมในเลนของบุตรหลานของกลุมเป<าหมายในหนึ่งสัปดาห-.........
แสดงความต�องการของกลุมเป<าหมายในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลนของ 
 บุตร-หลาน ตอหนึ่งสัปดาห-.................................................................................
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แสดงกิจกรรมการเลนเพ่ือพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กท่ีบุตร-หลานของกลุมเป<าหมาย 
 กระทําเป&นประจํา……………………..….…………………………………………………..……..
แสดงความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ตางๆ (หมวดท่ี 1)…………………..….……..
แสดงความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ตางๆ (หมวดท่ี 2)…………………..…….…..
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แสดงการเรียนรู�ท่ีกลุมเป<าหมายอยากให�มีในการออกแบบชุดของเลน (หมวดท่ี 1)……... 
แสดงการเรียนรู�ท่ีกลุมเป<าหมายอยากให�มีในการออกแบบชุดของเลน (หมวดท่ี 2)……... 
แสดงจํานวนของรูปแบบการเรียนรู�ท่ีกลุมเป<าหมายอยากจะให�มีในชุดของเลน................ 
แสดงลักษณะการเลนในชุดของเลนท่ีกลุมเป<าหมายอยากจะให�มี…………..……………...
แสดงวัสดุท่ีใช�ผลิตชุดของเลนท่ีกลุมเป<าหมายคิดวาเหมาะสม……………….…………..….
แสดงโทนสีท่ีเหมาะสมในการออกแบบชุดของเลนตามความเห็นของกลุมเป<าหมาย......
แสดงราคาท่ีเหมาะสมในการขายชุดของเลนในความคิดของกลุมเป<าหมาย................
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เปรียบเทียบความเหมาะสมของการสร�างรูปทรงด�วยวิธีใช�แมพิมพ-และวิธีใช� 
 แผนสร�างรูปทรง..................................................................................................
เปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกดแบบตางๆ...................................................
เปรียบเทียบความสามารถของหัวคว�านแบบตางๆ………………………………….……….……
เปรียบเทียบการใช�งานของพิมพ-ในแบบตางๆ.............................................................
เปรียบเทียบการใช�งานของฝาปQดเพ่ือกันดินล�นออกมาจากพิมพ-ในแบบตางๆ.............
เปรียบเทียบการใช�งานของข�อตอสําหรับยึดตัวพิมพ-กับแป<นหมุนในแบบตางๆ...........
เปรียบเทียบการใช�งานของรูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป<นหมุนในแบบตางๆ…………..….
เปรียบเทียบระบบกลไกท่ีใช�รูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป<นหมุนในแบบตางๆ…………....
แสดงความสูงขณะยืนและนั่งของเด็กปฐมวัย…………………………………………………..…..
แสดงการวัดขนาดสัดสวนมือของเด็ก…………………………………………………………..……..
แสดงผลทดสอบการจับสิ่งของขนาดเส�นผานศูนย-กลางตางๆ…………….…………………..
แสดงการทดสอบความยาวของการจับตัวจับสําหรับหมุนแป<น....................................
แสดงการเปรียบเทียบวัสดุพลาสติกชนิดตางๆ.............................................................
แสดงการเปรียบเทียบวัสดุโลหะ…………………………………………………………….…………..
แสดงการจัดชุดรูปแบบการเรียนรู�................................................................................
แสดงผลการวิเคราะห-ข�อมูล "ชุดของเลนจําลองการข้ึนรูปด�วยแป<นหมุน 
 เพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว-ตางๆ"……………………..…….……………….…..….….………….
แสดงผลการวิเคราะห-ข�อมูล "ชุดของเลนจําลองการข้ึนรูปด�วยแป<นหมุน 
 เพ่ือการเรียนรู�เรื่องการทําเบเกอรี"………………...……………………….….………………
แสดงผลการวิเคราะห-ข�อมูล "ชุดของเลนจําลองการข้ึนรูปด�วยแป<นหมุน 
 เพ่ือการเรียนรู�เรื่องพืชและดอกไม�"…………………………………….………………………
แสดงผลความพึงพอใจในคุณลักษณะด�านความงาม...................................................
แสดงผลความพึงพอใจด�านการใช�งาน.........................................................................
แสดงผลความพึงพอใจด�านทัศนคติท่ีมีตอผลิตภัณฑ-....................................................
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สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หน�า 
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แสดงการข้ึนรูปบนแป<นหมุนท่ีหมุนด�วยมือหรือเท�า....................................................
แสดงการข้ึนรูปบนแป<นหมุนท่ีใช�มอเตอร-ไฟฟ<า...........................................................
แสดงแป<นหมุนแบบใช�แรงคนท่ีพบได�ในประเทศไทย..................................................
แสดงแป<นหมุนท่ีขับเคลื่อนด�วยมอเตอร-ไฟฟ<า.............................................................
แสดงแผนทรงโค�งท่ีทําด�วยไม�......................................................................................
แสดงแผนทรงโค�งท่ีทําด�วยโลหะ.................................................................................
แสดงไม�แตงดินหัวแบบตางๆ.......................................................................................
แสดงไม�ขูดดิน (Large Ribbon Tool.........................................................................
แสดงไม�ป*8นดิน (Large Ribbon Tool & Double Loop Tool.................................
แสดงลวดตัดดิน (Wire Clay Cutte...........................................................................
แสดงมีดปลายแหลม (Fettling Knife)........................................................................
แสดงข้ันตอนการหมักดินแชน้ํา...................................................................................
แสดงข้ันตอนการกวนดินเพ่ือทําน้ําดิน........................................................................
แสดงข้ันตอนการกรองเศษวัสดุออกจากน้ําดิน............................................................
แสดงข้ันตอนการนําน้ําดินท่ีผานการกรองแล�วเข�าเครื่องรีดน้ําดิน..............................
แสดงข้ันตอนการนําดินมาเข�าเครื่องนวดดิน...............................................................
แสดงภาพเทอร-โมพลาสติก 7 ประเภท........................................................................
แสดงรูปพรรณสแตนเลสชนิดตางๆ.............................................................................
แสดงข้ันตอนการศึกษาและออกแบบชุดของเลนเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการ 
 ของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ชวงอายุ 3-6 ปL)……………….………....……… 
แสดงการข้ึนรูปดินด�วยแป<นหมุน………………………………………………………………………
แสดงการออกแบบโครงสร�างตัวเครื่องแยกออกมาเป&น 3 สวน...................................
แสดงการข้ึนรูปดินด�วยการใช�แมพิมพ-สร�างรูปทรง…………………………………..………….
แสดงการข้ึนรูปดินด�วยการใช�แผนรูปทรงในการข้ึนรูป...............................................
แสดงวิธีการกดหัวคว�านท้ัง 3 แบบ.............................................................................
แสดงหัวคว�าน 3 แบบ………………………………………………………………………………………
แสดงผลการคว�านดินแป<งโดว-ด�วยหัวคว�านท้ัง 3 แบบ………………………………………….
แสดงพิมพ-รูปถ�วย 3 แบบ…………………………………………………………………….………… 
แสดงรูปแบบฝาปQดกันดินล�น 2 แบบ..........................................................................
แสดงการใช�งานฝาปQดกันดินล�น 2 แบบ......................................................................
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แสดงข�อตอตัวผู�และตัวเมียท้ัง 2 แบบ………………………………………………………………..
แสดงวิธีหมุนและกลไกการหมุน 3 แบบ…...……………………..…………………………………
แสดงระยะการเอ้ือมมือของเด็ก…………………………………………………………………………
แสดงการวัดขนาดสัดสวนด�านบนของเด็ก…………………………………………………………..
แสดงการวัดขนาดสัดสวนมือของเด็ก..........................................................................
แสดงการจับสิ่งของขนาดเส�นผานศูนย-กลาง 5 เซนติเมตร 7 เซนติเมตร 
 และ 9 เซนติเมตร……………………………………..……………………………………..……..
แสดงขนาดการจับของเด็ก..........................................................................................
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

พัฒนาการเด็ก คือ การพัฒนาการของเด็กในด�านต�างๆ ได�แก� พัฒนาการด�านร�างกาย 
อารมณ� สังคม และสติป"ญญา เด็กท่ีมีพัฒนาการท่ีบกพร�องในวัยเด็กจะส�งผลกระทบไปถึงสภาวะทาง
ร�ายกายและจิตใจในอนาคต ในช�วงปฐมวัยเด็กจะมีการพัฒนาการทางร�างกายอย�างรวดเร็วในส�วนของ
กล�ามเนื้อมัดใหญ�และมัดเล็ก และจะมีการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กคือ มือและนิ้วมือในการ
หยิบจับสิ่งของ และทํางานละเอียดอ�อนต�างๆ ซ่ึงการพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กในช�วงนี้ หากมีการพัฒนา
ท่ีไม�เต็มท่ีหรือบกพร�อง ก็จะส�งผลต�อการทํางานท่ีต�องใช�กล�ามเนื้อมือในอนาคต เช�น การเขียนหนังสือ 
หรือการกลัดกระดุมเสื้อ 

 โดยในช�วง 5-10 ป9ท่ีผ�านมา มีการสํารวจและศึกษาวิจัยระดับพัฒนาการของเด็กไทยซ่ึง
เป<นข�อมูลระดับชาติหลายครั้ง เริ่มจากการสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยครั้งท่ี 1 
ในช�วงป9 พ.ศ. 2534-2535 ได�มีการประเมินพัฒนาการเด็กช�วงปฐมวัยด�วยแบบประเมินคัดกรองอย�าง
ง�ายๆ ซ่ึงดัดแปลงมาจาก DDST (Denver Developmental Screening Test) ผลท่ีได�พบว�า เด็กมี
ป"ญหาพัฒนาการล�าช�าค�อนข�างมากในด�านภาษาและการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก (fine motor) หลังจาก
นั้นได�มีการศึกษาสํารวจระดับพัฒนาการเด็กอีกหลายครั้ง ได�แก� การสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชน
โดยการตรวจร�างกาย พ.ศ. 2539-2540 การสํารวจสภาวะสุขภาพพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย ของสํานักส�งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเริ่มครั้งแรกในป9 พ.ศ. 2542 
และมีการสํารวจต�อเนื่องอีก 2 ครั้ง ครั้งล�าสุดคือในป9 พ.ศ. 2507 นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัย
พัฒนาการแบบองค�รวมของเด็กไทยศึกษาในป9 พ.ศ. 2544 ซ่ึงได�รับการสนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 8 พบว�า ผลการสํารวจทุกครั้งมีข�อสรุปสอดคล�องตรงกันว�า เด็กไทยจํานวน
มากมีพัฒนาการด�านภาษาและการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กค�อนข�างล�าช�า และผลการสํารวจโดยสํานัก
ส�งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท่ีใช� Denver II ในการประเมินป9 พ.ศ. 2550 พบว�า
ขนาดของป"ญหาไม�ลดลงและในบางพ้ืนท่ีพบแนวโน�มว�ามีพัฒนาการด�านการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวสงสัยล�าช�ามากข้ึน (รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร�างกาย ครั้งท่ี 4 
พ.ศ. 2551-2: 136) 

จากป"ญหาของการพัฒนาการในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีล�าช�า ผู�วิจัยจึงได�มีการ
ออกแบบชุดของเล�นในการป"]นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจ
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จากการข้ึนรูปด�วยวิธีแป^นหมุน ให�สอดคล�องกับพัฒนาการลักษณะการเล�นและจิตวิทยาการเล�นของเด็ก 
โดยพบว�าเด็กวัยนี้จะมีลักษณะการเล�นท่ีเริ่มเล�นกับคนอ่ืน (Associative Play) และเริ่มเล�นเป<นกลุ�ม
(Cooperative Play) มีพฤติกรรมในการเล�น คือ การเล�นเลียนแบบ (Imitation) การสํารวจ (Exploration) 
การทดสอบ (Testing) และการสร�าง (Construction) และชอบทํากิจกรรมศิลปะสร�างสรรค� เช�น การป"]น 
การวาดเขียน มีความสนใจในเรื่องของสี รูปทรง และผิวสัมผัส เริ่มมีการใช�งานอวัยวะร�างกายในส�วน
ต�างๆ อย�างสัมพันธ�กัน เช�น มือและตา และเนื่องจากเด็กในวัยนี้เริ่มมีการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมือ 
นิ้วมือ ท่ีจะเป<นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเขียนและการใช�มือและนิ้วมือทํางานท่ีละเอียดอ�อนในอนาคต 

สิ่งต�างๆ เหล�านี้จึงเป<นแนวทางท่ีทําให�ผู�วิจัยได�คิดค�นชุดของเล�นท่ีสามารถพัฒนา
กล�ามเนื้อมือและนิ้วมือ พร�อมท้ังพัฒนาการเรียนรู�ด�านสังคม สติป"ญญาและสอดคล�องกับลักษณะการ
เล�นทางจิตวิทยาการเล�นของเด็กตามช�วงวัย โดยได�ใช�นําวิธีการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน  
มาเป<นแนวความคิด ท่ีจะจําลองลักษณะการหมุนเพ่ือสร�างรูปทรงของดิน มาจําลองให�อยู�ในรูปแบบ
ของของเล�นท่ีเด็กสามารถใช�งานได�ง�าย สนุก และปลอดภัยต�อเด็ก ซ่ึงนอกจากเด็กจะได�เรียนรู�เรื่อง
การสร�างรูปทรงจากการหมุน เด็กยังจะได�เรียนรู�รูปแบบของกิจกรรมและอาชีพหนึ่งของผู�ใหญ� ซ่ึง
สร�างประสบการณ�ต�ออาชีพท่ีคนอาจจะไม�ค�อยได�รู�จักแพร�หลายนัก การสอดแทรกคุณลักษณะเฉพาะ
ของแต�ละอาชีพต�างๆ ท่ีหลากหลายลงไปให�เด็ก เด็กจะสามารถซึมซับและเข�าใจคุณลักษณะของอาชีพ
นั้นๆ ได�ง�ายข้ึน เม่ือเวลาท่ีเด็กไปพบเจอสิ่งนั้นๆ ในตอนทีเด็กมีอายุท่ีมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย โดยมีการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) สื่อและของเล�นเด็ก หลักการออกแบบของเล�นเด็กรวมท้ังศึกษา
ความต�องการของกลุ�มเป^าหมาย 
 2.  เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุดของเล�นในการป"]นและการข้ันรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 3.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต�อผลิตภัณฑ�ของเล�นในการป"]นและการข้ันรูปเพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของผู�ใช�กลุ�มเป^าหมาย 
 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาจากกลุ�มของเด็กปฐมวัย กลุ�มผู�ปกครองของเด็กปฐมวัยครู
โรงเรียนอนุบาล หมอและพยาบาลท่ีทํางานในสาขาเก่ียวกับเด็ก เพ่ือนํามาใช�เป<นข�อมูลในการออกแบบ
และพัฒนาชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัยให�ตรงกับ 
ความต�องการของกลุ�มเป^าหมาย โดยมีแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
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 ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และนําแนวทางการออกแบบและข�อกําหนด
ทางการออกแบบของเล�นเด็กท่ีมีอยู�มาใช�เป<นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบแล�วทําการศึกษา
ความคิดเห็นความต�องการของกลุ�มผู�ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีมีต�อผลิตภัณฑ�ชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�าง
การพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย 
 ศึกษาข�อกําหนดเก่ียวกับลักษณะของของเล�นท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มาพัฒนา
ปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมท่ีจะเป<นชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย โดยมีแนวความคิดในการออกแบบดังต�อไปนี้ 

1. พัฒนาการทางจิตสังคม 8 ขั้น ตามทฤษฎีของแอริคสัน (The Eight Stages of 
Psychosocial Development in Erikson) (Erik Erikson. 1950-1963)  

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน�ป"ญญาของเพียเจต� (Piaget’s Cognitive Develpoment 
Theory)ฌองเพียเจต� (Jean Piaget : 1896-1980) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป<นการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการ
พัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) ตามข�อมูล ดังนี้ 

1. ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ได�แก� ชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กใน 
เด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเคร่ืองป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน ข�อมูล
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและความต�องการของผู�ใช�กลุ�มเป^าหมาย 
 ตัวแปรตาม ได�แก� ความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ�มเป^าหมายท่ีมีต�อชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�าง
การพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูป
เครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุนตามแนวทางท่ีได�ออกแบบพัฒนา 

2. กลุ-มตัวอย-างท่ีเป�นตัวแทนประชากร 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�ในการทํางาน 3 ส�วน โดยมีกลุ�มประชากรท่ีแตกต�างกัน
ผู�วิจัยจึงขอเสนอตามวัตถุประสงค� ดังนี้ 
 วัตถุประสงค�ท่ี 1 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาข�อมูล 
  1. ศาสตราจารย� แพทย�หญิง กุมารเวชศาสตร� หน�วยทางเดินอาหาร 1 ท�าน และ 
ครูโรงเรียนอนุบาลท่ีมีประสบการณ�มากกว�า 10 ป9 1 ท�าน 
   2. กลุ�มผู�ปกครองท่ีมีบุตร-หลานอายุ 3-6 ป9อยู�ในครอบครัว จํานวน 50 คน 
ระยะเวลาสํารวจ 1 เดือน 
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 วัตถุประสงค�ท่ี 2 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการออกแบบ 

  1.  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการออกแบบผลิตภัณฑ� 2 ท�าน  
  2.  ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 3 ท�าน  
  วัตถุประสงค�ท่ี 3 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาผลความพึงพอใจ 
  สมาชิกของครอบครัวท่ีมีเด็กอายุ 3-6 ป9อยู�ในครอบครัว จํานวนครอบครัวละ 2 คน 
จํานวน 5 ครอบครัว ระยะเวลาสํารวจ 2 สัปดาห� 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
 ในงานวิจัยมีการเก็บรวบรวมข�อมูลแบ�งตามวัตถุประสงค� ได�ดังนี้ 

วัตถุประสงค�ท่ี 1 

 1. เก็บข�อมูลปฐมภูมิโดยใช�แบบสอบถามแบบอัตนัย โดยสัมภาษณ�ศาสตราจารย� 
แพทย�หญิงกุมารเวชศาสตร�หน�วยทางเดินอาหาร 1 ท�าน และครูโรงเรียนอนุบาลท่ีมีประสบการณ�
มากกว�า 10 ป9 1 ท�าน เพ่ือเก็บข�อมูลพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กปฐมวัย และสิ่งท่ีควรคํานึงในการ
ออกแบบของเล�นเด็กปฐมวัย 
 2. เก็บข�อมูลปฐมภูมิจากผู�ใช�กลุ�มเป^าหมายคือกลุ�มผู�ปกครองท่ีมีบุตร-หลานอายุ 
3-6 ป9อยู�ในครอบครัว จํานวน 50 คน ระยะเวลาเก็บข�อมูล 1 เดือนโดยใช�แบบสอบถามปรนัยเป<น
เครื่องมือในการเก็บข�อมูลผ�านทางเว็บไซท� https://drive.google.com เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ความต�องการของผู�ใช�ท่ีมีผลต�อชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุนโดยผ�าน
การพิจารณาจากอาจารย�ท่ีปรึกษา  
 3.  เก็บข�อมูลทุติยภูมิศึกษาข�องมูลจากการเอกสารและตํารางานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  วัตถุประสงค�ท่ี 2 

 1. สร�างแบบสอบถามโดยผ�านการพิจารณาจากอาจารย�ท่ีปรึกษา 
 2. เก็บข�อมูลปฐมภูมิโดยใช�แบบสอบถามแบบปรนัยประกอบภาพผลิตภัณฑ�ท่ีออกแบบ 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นข�อเสนอแนะจากผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบผลิตภัณฑ� 2 ท�าน และ
ผู�เชี่ยวชาญด�านเด็กปฐมวัย 3 ท�าน 
  วัตถุประสงค�ท่ี 3 

  เก็บข�อมูลปฐมภูมิโดยใช�แบบสอบถามแบบปรนัยและการสัมภาษณ�ประกอบกับการ
ให�กลุ�มเป^าหมายได�ทดลองกับต�นแบบผลิตภัณฑ�จริง ท่ีได�พัฒนาหลังจากได�รับคําแนะนําจาก
ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของจากผู�ใช�กลุ�มเป^าหมายคือ ผู�สมาชิกของครอบครัวท่ีมีเด็ก
อายุ 3-6 ป9อยู�ในครอบครัว จํานวน ครอบครัวละ 2 คน จํานวน 5 ครอบครัว จากระยะเวลาเก็บข�อมูล 
2 สัปดาห�โดยใช�แบบสอบถามปรนัยเป<นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�สรุปวิธีดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค� ดังนี้ 
 วัตถุประสงค�ท่ี 1 

1. ศึกษาข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) 
2. ศึกษาสื่อและของเล�นเด็ก หลักการออกแบบของเล�นเด็ก 
3. ศึกษากรรมวิธีการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน 
4. ศึกษาข�อมูลความคิดเห็นความต�องการของกลุ�มเป^าหมาย 
5. ศึกษาข�อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
6. วิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�เพ่ือสร�างข�อกําหนด (Design Criteria) และหาแนวทางในการ

ออกแบบ (Design Direction) ให�ตอบสนองความพึงพอใจของผู�ใช� (Target Group) มากท่ีสุด โดยไม�เกิน
ขอบเขตของกรอบการวิจัย 
 วัตถุประสงค�ท่ี 2 

 1.  นําข�อมูลท่ีสรุปได�จากการวิเคราะห�ในวัตถุประสงค�ข�อท่ี 1 มาสร�างเป<นข�อกําหนด 
(Design Criteria) และหาแนวทางในการออกแบบ (Design Direction) ให�ตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ�มเป^าหมาย (Target Group) มากท่ีสุด โดยไม�เกินขอบเขตของกรอบการวิจัย 
  2.  ออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย 
(ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน 3 รูปแบบ 
ตามแนวทางท่ีได�จากการวิเคราะห�ข�อมูล 
 3.  นําแบบร�างชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน ท่ีได�
ออกแบบขอคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ� 1 รูปแบบมาพัฒนาตามคําแนะนําท่ี
ได�รับ 
 4. นําแบบท่ีผ�านการพิจารณาปรับปรุงมาทําการเขียนแบบและสร�างต�นแบบพัฒนา
ปรับปรุงให�สมบูรณ�ท่ีสุดเพ่ือเป<นแนวทางการผลิตชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อ
มัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน 
 วัตถุประสงค�ท่ี 3 

 1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ�มเป^าหมายท่ีมีต�อชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการ
พัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูป
เครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน ท่ีผู�วิจัยได�ทําการออกแบบ 
 2.  สรุปผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอข้ันสุดท�าย 
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ประโยชน�ท่ีคาดว-าจะได4รับ 
 1.  ได�ข�อมูลและผลการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือเป<นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา 
ชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�
แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน 
 2.  ได�ชุดของเล�นเพื่อเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย 
(ช�วงอายุ 3-6 ป9) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน ท่ีตอบสนองความ
พึงพอใจของผู�ใช�กลุ�มเป^าหมาย 
 3. ได�ผลการประเมินและผลสรุปเพ่ือเป<นกรณีศึกษาและต�นแบบในการออกแบบและ
พัฒนาชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) 
โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน และสามารถนําผลจากงานวิจัยไปเพ่ือ
การพัฒนาชุดของเล�นสําหรับเด็กปฐมวัยอ่ืนๆ ต�อไป 
 4. ได�ต�นแบบทางผลิตภัณฑ�ท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร�างการพัฒนาการของกล�ามเนื้อ
มัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป9) รวมท้ังเป<นแนวทางการจดสิทธิบัตรต�อไป 
 5. นําจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร�ผลงานวิจัย 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต�ปฏิสนธิถึง 6 ป9บริบูรณ�แต�ในที่นี้ผู�วิจัยจะใช�คําว�า
เด็กปฐมวัยในการแทนเด็กในช�วงอายุ 3-6 ป9 

 2. กล�ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง กล�ามเนื้อท่ีอยู�บริเวณรอบๆ น้ิวมือ นิ้วเท�า ซ่ึงเป<นส�วนสําคัญ 
ในการบังคับ ให�นิ้วทํางานได�อย�างดี มีประสิทธิภาพ 

 3. การข้ึนรูปเครื่องป"]นดินเผาด�วยแป^นหมุน หมายถึง การข้ึนรูปแบบทรงกลมโดยอาศัย
เครื่องมือแป^นหมุน มีท้ังชนิดยืนและนั่ง 

 4. แป^นหมุน หมายถึง แป^นหมุน มีลักษณะเป<นไม�กลม โดยมีแกนเหล็กอยู�ตรงกลาง 
สําหรับรองรับเครื่องป"]นดินเพ่ือตกแต�งโดยรอบ 

 



 
บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป'(นดินเผาโดยใช�แป*นหมุน ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลแนวคิด
ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

ข�อมูลเก่ียวกับการข้ึนรูปเครื่องป��นดินเผาด�วยวิธีแป#นหมุน 
1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการเครื่องป'(นดินเผา 
2. การข้ึนรูปด�วยวิธีแป*นหมุน 
3. ชนิดของแป*นหมุน 
4. อุปกรณ:ในการป'(น 
5. ดินท่ีใช�ในการป'(น 
ข�อมูลเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. กล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย 
2. พัฒนาการทางร�างกายของเด็กในช�วงปฐมวัย 
3. พัฒนาการทางสังคมของเด็กในช�วงปฐมวัย 
4. พัฒนาการทางอารมณ:และจิตใจของเด็กในช�วงปฐมวัย 
5. พัฒนาการทางสติป'ญญาของเด็กในช�วงปฐมวัย 
ข�อมูลเก่ียวกับการเล*นของเด็กปฐมวัย 
1. เด็กกับการเล�น 
2. พัฒนาการการเล�นของเด็กปฐมวัย 
3. สื่อและของเล�นเด็ก 
4. การป'(นดินเพ่ือเสริมพัฒนาการของเด็กในช�วงปฐมวัย 
ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบ 
1. หลักการออกแบบของเล�นเด็ก 
2. วัสดุท่ีใช�ในการออกแบบ 
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ข�อมูลเก่ียวกับการข้ึนรูปเครื่องป��นดินเผาด�วยวิธีแป#นหมุน 
1.  ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องป��นดินเผา 
 คําว�า เซรามิก (Ceramic) หมายถึง สิ่งของต�างๆหรือผลิตภัณฑ:ท่ีทําข้ึนจากดิน หิน 

ทราย แก�ว และแร�ธาตุ นํามาข้ึนรูปด�วยกระบวนการต�างๆแล�วผ�านการเผาให�เกิดความคงรูปทรงถาวร  
ในสมัยกรีกเรียกว�า เครามอส (Karamos) หมายถึง สิ่งท่ีถูกเผา เครื่องป'(นดินเผาจึงมีความหมายรวมถึง
ภาชนะดินเผา (Pottery) เช�น หม�อ จาน ชาม แจกัน เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ:ต�างๆ เช�น แก�ว 
โลหะเคลือบ (ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร: 2537: 1)  

 เซรามิก (Ceramics) หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากการนําเอาสารอนินทรีย:ท่ีเปWนอโลหะ ได�แก� 
สารจําพวกแร�หิน หรือดินท่ีเกิดอยู�ตามธรรมชาติมาใช�เปWนวัตถุดิบหลัก และผ�านกรรมวิธีการผลิต และ
สิ่งท่ีสําคัญจะต�องผ�านกระบวนการความร�อนเพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ:ท่ีมีความแข็งแกร�ง หรือผลิตภัณฑ: 
ท่ีสามารถนําไปใช�งานได�ดี (สมศักด์ิ ชวาลาวัณย: 2549: 1)  
  เครื่องป'(นดินเผาในยุคแรกมนุษย:นําดินมาป'(นเปWนรูปร�างต�างๆแล�วนํามาตากแห�ง เพ่ือ
นํามาใช�สอย โดยยังไม�มีการเผาไฟ มีการนําไขมันสัตว:และยางไม�มาทาท่ีตัวเครื่องป'(นดินเผา เพ่ือให�
สามารถใส�น้ําได� และเม่ือมนุษย:เริ่มมีความก�าวหน�าในการใช�ไฟ จึงได�มีการนําเครื่องป'(นดินเผามาเผาไฟ
จนเกิดเปWนเครื่องป'(นดินเผาท่ีมีความทนทานมากข้ึน และต�อมาจึงมีการคิดค�นวิธี เคลือบพ้ืนผิว
เครื่องป'(นดินเผาเพ่ือให�มีความสวยงาม แทนทาน และกันการรั่วซึม 
  นอกจากจะใช�เครื่องป'(นดินเผาเพ่ือประโยชน:ใช�สอยในชีวิตประจําวันแล�ว มนุษย:ยังใช�
เครื่องป'(นดินเผาในโอกาสอ่ืนๆ เช�น การประกอบพิธีกรรมต�างๆ โดยการใช�เครื่องป'(นดินเผามาบรรจุศพ 
การใช�เก็บอัฐิ และการนํามาใช�ทําเปWนเครื่องประดับเพ่ือความสวยงาม 
  เครื่องป'(นดินเผานอกจากจะเปWนเครื่องมือใช�สอยในการดํารงชีวิต ยังมีบทบาทสําคัญ
ในพิธีกรรมต�างๆเครื่องป'(นดินเผาหรือเซรามิก จึงเปWนตัวบ�งบอกถึง สภาพวิถีชีวิตความเปWนอยู�  
การดํารงชีพ พิธีกรรมและวัฒนธรรมในแต�ละยุค ซ่ึงการศึกษาและค�นคว�าเครื่องป'(นดินเผา สามารถทํา
ให�เราได�รู�ถึงเหตุการณ:ท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ�านมาแต�ละยุคแต�ละสมัยได�เปWนอย�างดี 

  ข้ันตอนการผลิตเครื่องดินเผา หรือเครื่องดินเผาแบบใช�ในชีวิตประจําวัน (Earthen 
ware) มีดังนี้ 

1. ออกแบบเครื่องป'(นดินเผาตามความต�องการและตามวัตถุประสงค:การใช�สอย 
2.  การเตรียมดินในการป'(น นําดินผสมกับทรายและหินตามสูตรท่ีต�องการ นวดให� 

เข�ากันแล�วเก็บไว�ในท่ีชื้นคลุมด�วยพลาสติกหรือผ�าเป^ยกหมาด   
3.  การนวดดิน นําดินท่ีเตรียมไว�มานวดเพ่ือไล�ฟองอากาศออก จนได�เนื้อดินท่ีไม�มี

ฟองอากาศภายใน  
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4.  การข้ึนรูป สามารถข้ึนได�หลายวิธี เช�น 
4.1 ข้ึนรูปด�วยวิธีอิสระ ด�วยการกลึงดินให�เปWนเส�นยาว หรือคลึงด�วยแผ�นให�เปWน

แผ�นบาง 
4.2 ข้ึนรูปด�วยวิธีหล�อน้ําดินด�วยแม�พิมพ: โดยใช�น้ําดินท่ีผสมจนมีความเหลวข�น 

เทลงในแบบพิมพ:  
4.3 ข้ึนรูปด�วยวิธีแป*นหมุน ใช�แรงเหวี่ยงของแป*นหมุนในการข้ึนรูปดินให�เปWน

ภาชนะ 
4.4 ข้ึนรูปด�วยวิธีกดแบบพิมพ:ลงบนแป*นหมุน หรือท่ีเรียกว�า จิกเกอร:ริง 

5. การตกแต�งลวดลาย โดยการขูดพ้ืนผิวให�เปWนลวดลาย การฉลุ แกะลาย ป'(นนูน หรือ
ป'(นแปะ การเขียนสีใต�เคลือบ  

6.  การผึ่งดินท่ีป'(นและตกแต�งเรียบร�อยแล�วนํามาผึ่งให�แห�งสนิท 4 – 5 วัน และนําไป
เผาต�อไป 

7.  การเผา โดยปกติจะเผา 2 ครั้ง คือ เผาครั้งท่ี 1 หรือเรียกว�าการเผาดิบในอุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส เพ่ือให�ดินสุก ไล�น้ําให�ระเหยออกจากดินจนหมด ดินเม่ือผ�านการเผาดิบแล�วจะมี
ความแข็งและมีรุพรุนในเนื้อดิน ซ่ึงอาจใช�เวลา 4 – 6 ชั่วโมง ถ�าหนามากอาจใช�เวลา 12 ชั่วโมง ต�อจากนั้น
อาจจะทําการเผาครั้งท่ี 2 คือเผาเคลือบ เปWนการเคลือบสารเคมีท่ีผสมเปWนเคลือบสูตรต�างๆ พ�นหรือ 
จุ�มลงไปบนพ้ืนผิวเครื่องป'(นดินเผา แล�วจึงนําไปเผาไฟตามวิธีการของการเคลือบชนิดต�างๆ โดยจะมี
การเผาในอุณหภูมิท่ีต�างกันไปตามชนิดของการเคลือบนั้นๆ 

2.  การข้ึนรูปด�วยแป#นหมุน 
 การข้ึนรูปด�วยแป#นหมุน (Throwing Method) การข้ึนรูปด�วยแป*นหมุน หรือ 

ในภาษาอังกฤษใช�คําว�า โทรอิง (throwing) มาจากภาษาอังกฤษแบบเดิมคือคําว�า“throwen” หรือ 
“thrawen” ท่ีแปลว�า การหมุน (twist หรือ turn หรือ curl) การข้ึนรูปด�วยแป*นหมุน เปWนวิธีการข้ึนรูป 
ท่ีมีความสําคัญและนิยมแพร�หลายโดยท่ัวไป ต้ังแต�สมัยโบราณจนถึงป'จจุบัน ความก�าวหน�าทาง
วิทยาศาสตร:เปWนสิ่งหนึ่งท่ีทําให�เครื่องมือเครื่องใช�ของวิธีการนี้เจริญข้ึนมีการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาใช�
โดยเปลี่ยนจากการใช�แป*นหมุนท่ีหมุนด�วยแรงคนมาเปWนการใช�แป*นหมุนไฟฟ*า การข้ึนรูปผลิตภัณฑ:
เซรามิคจากแป*นหมุนนี้โดยอาศัยหลักการนําแรงท่ีได�จากแรงเหวี่ยงจากศูนย:กลางของแป*นหมุนตาม
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได�ช�วยในการดึงดินข้ึนรูปเปWนผลิตภัณฑ:ตามรูปแบบท่ี
ต�องการ ซ่ึงความเร็วรอบของแป*นหมุนเปWนสิ่งสําคัญเพราะสามารถกําหนดรูปแบบและขนาดของ
ผลิตภัณฑ:เซรามิคได� คือ ถ�าความเร็วรอบของแป*นหมุนช�าจะข้ึนรูปผลิตภัณฑ:ได�ใบใหญ� แต�ถ�าความเร็ว
รอบของแป*นหมุนเร็วจะข้ึนรูปผลิตภัณฑ:ได�เฉพาะใบเล็กเท�านั้น ซ่ึงความเร็วรอบของแป*นหมุนท่ีเปWน
มาตรฐานประมาณ 80 รอบต�อนาที วิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ:เซรามิคด�วยแป*นหมุนใช�สําหรับผลิตภัณฑ: 
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ท่ีมีสัณฐานกลม เพราะสามารถผลิตได�ค�อนข�างรวดเร็ว โดยมีขนาดรูปแบบท่ีใกล�เคียงกันมาก แต�ท้ังนี้
ต�องมีชํานาญพอสมควร (สมศักด์ิ ชวาลาวัณย: 2554) 

ข้ันตอนการข้ึนรูป การข้ึนรูปจะมีอยู�สองแบบ คือ การข้ึนรูปบนแป*นหมุนท่ีหมุน
ด�วยมือหรือเท�า และการข้ึนรูปบนแป*นหมุนท่ีใช�มอเตอร:ไฟฟ*า 

 การข้ึนรูปบนแป*นหมุนท่ีหมุนด�วยมือหรือเท�ามีกรรมวิธี ดังนี้ 
1. นําเนื้อดินท่ีหมัก มานวดเพ่ือไล�อากาศ และป'(นเปWนเส�น 
2. นําดินท่ีป'(นเปWนเส�นค�อยๆ ขดไล�ข้ึนมาจากบริเวณฐานภาชนะและค�อยขดวนข้ึนไป

จนถึงด�านบน 
3. ตบแต�งให�เรียบเสมอ และปรับความหนาให�เท�ากัน 
การข้ึนรูปบนแป*นหมุนท่ีใช�มอเตอร:ไฟฟ*ามีกรรมวิธี ดังนี้ 
1. นําดินมาวางไว�บนแป*นหมุนไฟฟ*า 
2. ใช�มือกดดินท่ีหมุนเบาๆ ให�เปWนรูปทรงครึ่งวงกลม หรือทรงโดม ท่ีมีสัณฐาน

สมมาตรกัน ก�อนจะนําข้ึนเปWนรูปทรงท่ีต�องการต�อไป ข้ันตอนนี้จะเรียกว�าการต้ังศูนย: 
3. ใช�นิ้วมือเจาะดินลงไปตรงศูนย:กลาง แต�ไม�ลึกถึงฐานแป*น โดยต�องเหลือความหนา

ของเนื้อดินไว�ให�เปWนฐาน 
4. ค�อยใช�มือและนิ้วดึงเนื้อดินข้ึนมาให�ได�เปWนรูปทรงท่ีต�องการ โดยในการดึงต�องให�

ดินมีความหนาท่ีสมํ่าเสมอกัน โดยท่ีส�วนฐานจะมีความหนามากกว�าเล็กน�อยเพ่ือท่ีจะรองรับน้ําหนัก
ของตัวชิ้นงาน 

5. ปล�อยชิ้นงานให�แห�งหมาด แล�วจึงนําชิ้นงานมาขูดตกแต�งรูปทรงและฐานอีกครั้งหนึ่ง 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการข้ึนรูปบนแป*นหมุนท่ีหมุนด�วยมือหรือเท�า 
ท่ีมา: สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (สสวท.), แหล*งเรียนรู�เครื่องป��นดินเผา, 
เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://www.fieldtrip.ipst.ac.th/ 
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ภาพท่ี 2 แสดงการข้ึนรูปบนแป*นหมุนท่ีใช�มอเตอร:ไฟฟ*า 
ท่ีมา: สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (สสวท.), แหล*งเรียนรู�เครื่องป��นดินเผา, 
เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://www.fieldtrip.ipst.ac.th/  
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3. ชนิดของแป#นหมุน 
  ลักษณะแป*นหมุนแบ�งออกได�เปWน 2 ประเภทคือ 

1. แป*นหมุนท่ีใช�แรงคนเหวี่ยง ใช�มือหรือเท�าหมุน มักจะมีหัวแป*นท่ีขนาดใหญ� และ
ทนเพ่ือให�มีรอบหมุนท่ีหมุนได�นาน ไม�ต�องหมุนบ�อย ประหยัดแรงในการหมุน ในประเทศไทยท่ีพบเครื่อง
แป*นหมุนท่ีใช�แรงคนเหวี่ยงในหลายแหล�ง เช�น  แป*นหมุนของช�างป'(นจังหวัดนครปฐมท่ีทําจากไม�  
มีแป*นอยู�ตรงกลางและมีส�วนล�อเกวียนท่ีล�อมรอบ โดยจะใช�เท�าถีบหรือมือหมุนไปท่ีส�วนล�อเกวียน 
ด�านนอก เพ่ือช�วยในการหมุน การข้ึนรูปหม�อดินเผาและโอ�งน้ําขนาดเล็กของชาวบ�านหม�อ ตําบลเขวา 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่ีใช�การวางชิ้นงานไว�บนท�อนไม�ท�อนเดียว และใช�การเดินวนรอบ
ท�อนไม�เพ่ือการข้ึนรูปผลิตภัณฑ:แทนการหมุนของแป*น รวมท้ังแป*นหมุนของช�างป'(นชาวบ�านมะยิง 
ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีใช�การฝ'งส�วนฐานลงในพ้ืนดิน ให�โผล�พ�นพ้ืน
ข้ึนมาเฉพาะส�วนหัวแป*นรองข้ึนรูปหรือหัวแป*น เท�านั้น 

 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงแป*นหมุนแบบใช�แรงคนท่ีพบได�ในประเทศไทย 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการข้ึนรูปด�วยแป#นหมุน, เข�าถึงเม่ือ 
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni/file.php/1/ 
Ceramic_Design_4/c-1all.pdf 
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 2.  แป*นหมุนท่ีขับเคลื่อนด�วยมอเตอร:ไฟฟ*าหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial 
revolution) ช�วงคริสต:ศตวรรษท่ี 18–19 ทําให�มีการนําพลังงานไฟฟ*ามาใช�มากข้ึน จึงส�งผลทําให�มี
การเปลี่ยนแปลงของการออกแบบแป*นหมุนมีการนํามอเตอร: (motor) มาช�วยขับเคลื่อน ทําให�สามารถ
ปรับความเร็วของการหมุนได� จึงทําให�มีการออกแบบเครื่องแป*นหมุนออกมาได�ตามวัตถุประสงค:การ
ใช�งานท่ีต�างกันออกไป เช�นเครื่องแป*นหมุนสําหรับการข้ึนรูปผลิตภัณฑ:ขนาดใหญ� เครื่องแป*นหมุนท่ี
สามารถข้ึนรูปพร�อมกันได�หลายเครื่องโดยใช�สายพานและมอเตอร:เครื่องเดียวกัน 
 

 
 

 

ภาพท่ี 4 แสดงแป*นหมุนท่ีขับเคลื่อนด�วยมอเตอร:ไฟฟ*า 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการข้ึนรูปด�วยแป#นหมุน, เข�าถึงเม่ือ 
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni/file.php/1/Ceramic_ 
Design_4/c-1all.pdf 
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4. อุปกรณ?ในการป��น 
  เครื่องมือมีความจําเปWนมากในการป'(นเครื่องป'(นดินเผา เครื่องมือจะมีไว�สําหรับตกแต�ง

และสร�างสรรค:เครื่องป'(นดินเผาให�ได�รูปทรงและความสวยงามตามต�องการของผู�ใช� โดยชนิดของ
เครื่องมือในงานเครื่องป'(นดินเผาโดยอุปกรณ:หลักๆจะมีอยู� 7 ชนิด ดังนี้ 

1. แผ�นทรงโค�ง (Potters Rib) ใช�สําหรับสร�างส�วนโค�งของภาชนะเครื่องป'(นดินเผา 
ในข้ันตอนของการข้ึนรูปภาชนะด�วยแป*นหมุน โดยแผ�นทรงโค�งนี้มักจะทําด�วยไม� หรือโลหะแผ�นทรงโค�ง
จะช�วยให�การข้ึนรูปภาชนะทรงโค�งนั้นสวยงาม และข้ึนรูปได�ง�ายข้ึนในส�วนของแผ�นทรงโค�งท่ีทําด�วยโลหะ 
มีลักษณะเปWนแผ�นบางๆ มีท้ังแบบท่ีเปWนทรงโค�งต�างๆ แผ�นโลหะจะใช�ในการขูดแต�งทรงของภาชนะ
โดยรอบท่ีต�องการพ้ืนผิวท่ีเรียบ มักจะใช�แต�งชิ้นงานให�เรียบร�อยในข้ันตอนสุดท�ายเพราะได�พ้ืนผิวท่ี
เรียบเนียนกว�าแผ�นท่ีทําด�วยไม�และยังใช�ในการตัดหรือฝานเนื้อดินได�อีกด�วย 

 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 5 แสดงแผ�นทรงโค�งท่ีทําด�วยไม� 
ท่ีมา: Mkmpotterytools, Wood ribs:Mkm craftsman series wood ribs, Accessed July 
5, 2016, Available fromhttp://www.mkmpotterytools.com/wood-ribs.php  
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ภาพท่ี 6 แสดงแผ�นทรงโค�งท่ีทําด�วยโลหะ 
ท่ีมา: Mudtools, Ribs:Stainless rib, Accessed July 5, 2016, Available fromhttp://www. 
mudtools.com/product/shape-1-stainless-rib/?v=5b79c40fa7c2 
 

2. ไม�แต�งดิน (Modeling Tool) ไม�แต�งดินมักจะทําด�วยไม� มีส�วนหัวท่ีเปWนรูปทรงหลาย
แบบ เพ่ือการตกแต�งดินได�ตามความต�องการท่ีหลากหลาย มักใช�ขูดตกแต�งดินให�เปWนลวดลายหรือ
รูปทรงตามต�องการ 

 

 

ภาพท่ี 7  แสดงไม�แต�งดินหัวแบบต�างๆ 
ท่ีมา: Pottersconnection, Tools: S wooden modelling tools & forged steel modeling  
tools, Accessed July 5, 2016, Available fromhttp://www.pottersconnection.co.uk/ 
shop/32/57/index.htm 
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ไม�ขูดดินและไม�ป'(นดิน (Large Ribbon Tool& Double Loop Tool)ด�ามจับจะทําด�วยไม� และมีปลาย
ห�วงเหล็กติดอยู�ท่ีปลายไม� ไม�ขูดดินจะมีขนาดใหญ�กว�าไม�ป'(นดิน และมีปลายห�วงอยู�ท่ีปลายด�ามเพียง
ด�านเดียว ไม�ขูดดินใช�ในการขูดดินออกจากแป*นหมุน หรือขูดพ้ืนผิวชิ้นงานท่ีต�องการการขูดท่ีเปWน
บริเวณกว�าง ส�วนไม�ป'(นดินจะมีหลายขนาด และจะมีปลายห�วงเหล็กอยู�ท้ังหัวและท�ายของด�ามจับ 
ปลายห�วงข�างหนึ่งจะเปWนปลายห�วงทรงกลม อีกข�างจะเปWนปลายห�วงทรงแหลมคล�ายสามเหลี่ยม 
เหมาะแก�การใช�งานในพ้ืนท่ีแคบ  

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 8  แสดงไม�ขูดดิน(Large Ribbon Tool) 
ท่ีมา: Horoekahouse, Pottery sculpting big ribbon loop 3 pc tool set, Accessed July 5, 
2016, Available fromhttps://horoekahouse.co.nz/product/pottery-sculpting-big-ribbon-
loop-3-pc-tool-set/ 
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ภาพท่ี 9  แสดงไม�ป'(นดิน (Large Ribbon Tool & Double Loop Tool)  
ท่ีมา: Sculpturedepot, Single & double loop tools, Accessed July 5, 2016, Available 
fromhttp://www.sculpturedepot.net/clay-wax-
tools/product.asp?Single_Double_Loop_Tools 
 

3. ฟองน้ํา (Sponge) ฟองน้ําใช�ในการเช็ดไปท่ีผิวของดินเพ่ือป*องกันดินแห�ง หรือ 
จะใช�ในการช�วยข้ึนรูปภาชนะในข้ันตอนการข้ึนรูปด�วยแป*นหมุนก็ได� โดยใช�ฟองน้ํารองไปท่ีนิ้วมือ 
ให�ฟองน้ําสัมผัสกับผิวดินแทนนิ้วมือ จะทําให�ผิวชิ้นงานท่ีกําลังดึงข้ึนมีความเรียบกว�าใช�นิ้วมือเพียง
อย�างเดียวฟองน้ําท่ีใช�สามารถใช�ฟองน้ําท่ัวไปท่ีมีขายในท�องตลาดได� โดยท่ีหากเปWนฟองน้ําสําหรับ
แต�งหน�าก็จะให�พ้ืนผิวงานท่ีเรียบและละเอียดกว�าฟองน้ําท่ัวไป ความเรียบของผิวงานทีได�จะข้ึนอยู�กับ
ความละเอียดของผิวฟองน้ํา 

4. ลวดตัดดิน (Wire Clay Cutter) ทํามาจากเส�นลวดหรือเส�นเอ็นก็ได� นํามาพันไว�
กับไม� หรือยาง ท่ีปลายของลวดท้ังสองข�าง เพ่ือให�เปWนท่ีสําหรับมือจับ ลวดตัดดินใช�สําหรับตัดชิ้นงาน
ออกจากแป*นหมุนในเวลาท่ีทําชิ้นงานเสร็จแล�ว เวลาใช�งานให�ใช�มือจับท่ีท่ีจับท่ีปลายท้ังสองด�านให�
เส�นเอ็นนั้นตึง แล�วจึงลากเส�นเอ็นผ�านเนื้อดินท่ีต�องการตัด นอกจากจะใช�ในการตัดดินออกจากแป*น
หมุนแล�ว ยังใช�ตัด ผ�า ชิ้นงานได�ตามต�องการ 
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ภาพท่ี 10  แสดงลวดตัดดิน (Wire Clay Cutter) 
ท่ีมา: Kennedyart,  Clay: Clay cutter wire, Accessed July 5, 2016, Available fromhttps:// 
kennedyart.com/product/clay-cutter-wire/ 
 

6.  มีดปลายแหลม (Fettling Knife) เปWนมีดปลายแหลมขนาดประมาณมีดคว�าน 
สามารถใช�มีดคว�านแทนมีดปลายแหลมได� มีดปลายแหลมเหมาะสําหรับแกะตกแต�งชิ้นงานในพ้ืนท่ีท่ีมี
ขนาดเล็ก 

 

 
 
ภาพท่ี 11  แสดงมีดปลายแหลม (Fettling Knife) 
ท่ีมา: Dickblick, Clay and pottery tools: Kemper fettling knives, Accessed July 5, 2016, 
Available fromhttp://www.dickblick.com/products/kemper-fettling-knives/#photos 
 



19 

 

5. ดินท่ีใช�ในการป��น 
 ดินท่ีจะนํามาใช�ในการข้ึนรูปด�วยแป*นหมุน ส�วนใหญ�ดินเกือบทุกชนิดจะสามารถ

นํามาข้ึนรูปได� แต�หากเปWนดินเหนียวท่ีผ�านกรรมวิธีการเตรียมดิน มีการหมักและนวดให�มีความเหนียว
และความชื้นท่ีพอเหมาะ และไม�มีเศษวัสดุอ่ืนๆ เจือปน จะสามารถข้ึนรูปได�ดี โดยท่ัวไปจะใช�ดิน
เหนียวท�องนา และดินเหนียวตะกอนปากแม�น้ํา ซ่ึงเปWนดินเหนียวท่ีมีเนื้อเนียนละเอียด มีเศษวัสดุอ่ืนๆ 
และทราย ปนอยู�น�อย  
  การเตรียมดินจะมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ดินเหนียวท่ีจะมีความชื้นไม�เท�ากันในแต�ละฤดูกาล จึงต�องพักดินให�แห�งประมาณ
1 สัปดาห: และจะใช�เสียมแซะให�ก�อนดินเหนียวมีขนาดเล็กลงเพ่ือให�ดินเหนียวแห�งเร็วยิ่งข้ึน  

2.  เม่ือดินแห�งได�ท่ีแล�ว นําดินมาหมักแช�น้ําท้ิงไว�ประมาณ 5-7 วัน 
 

 
 
ภาพท่ี 12  แสดงข้ันตอนการหมักดินแช�น้ํา 
ท่ีมา: ศูนย:ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค:การมหาชน), การทําเครื่องป��นดินเผา, เข�าถึงเม่ือ  
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก https://prmschool.files.wordpress.com/2012/01/e0b884 
e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ad-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b897e0b8b3e0b980 
e0b884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b89be0b8b1e0b989e0b899.pdf 
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3. จากนั้นนําดินท่ีผ�านการหมักไว�แล�ว นํามาเข�าเครื่องกวนให�ดินแตกตัวเข�ากับน้ําดิน
ท่ีเข�าเครื่องกวนแล�วจะกลายเปWนน้ําดิน 

 

 
 
ภาพท่ี 13 แสดงข้ันตอนการกวนดินเพ่ือทําน้ําดิน 
ท่ีมา: ศูนย:ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค:การมหาชน), การทําเครื่องป��นดินเผา, เข�าถึงเม่ือ  
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก https://prmschool.files.wordpress.com/2012/01/e0b884 
e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ad-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b897e0b8b3e0b980e0b 
884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b89be0b8b1e0b989e0b899.pdf 

 

 

 



21 

 

4.  นําน้ําดินจากเครื่องกวนมากรองด�วยตะแกรง เพ่ือกรองเอากรวดทราย รากไม�
และเศษวัสดุท่ีไม�ต�องการออก ก็จะได�น้ําดินท่ีสะอาด มีความเข�มข�น 
 

 
 
ภาพท่ี 14  แสดงข้ันตอนการกรองเศษวัสดุออกจากน้ําดิน 
ท่ีมา: ศูนย:ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค:การมหาชน), การทําเครื่องป��นดินเผา, เข�าถึงเม่ือ  
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก https://prmschool.files.wordpress.com/2012/01/e0b884 
e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ad-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b897e0b8b3e0b980e0b 
884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b89be0b8b1e0b989e0b899.pdf 
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5. นําน้ําดินท่ีผ�านการกรองแล�วเข�าเครื่องรีดน้ําดิน โดยตักน้ําดินใส�ถังซ่ึงมีท�อต�อกับ
เครื่องรีดน้ําดิน น้ําดินก็จะถูกดูดเข�าเครื่อง เครื่องก็จะค�อยๆ บีบอัดเอาน้ําออกจากดินจะใช�เวลา
ประมาณ 7 ชั่วโมง จากนั้น ก็จะได�ดินเหนียว ส�วนดินท่ีออกจากเครื่องรีดน้ําจะต�องพักไว�เพ่ือรอเข�า
เครื่องนวดดิน โดยจะต�องมีผ�าพลาสติกมาคลุมเพ่ือกันไม�ให�ดินแห�ง 

 

 
 
ภาพท่ี 15 แสดงข้ันตอนการนําน้ําดินท่ีผ�านการกรองแล�วเข�าเครื่องรีดน้ําดิน 
ท่ีมา: ศูนย:ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค:การมหาชน), การทําเครื่องป��นดินเผา, เข�าถึงเม่ือ  
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก https://prmschool.files.wordpress.com/2012/01/e0b884 
e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ad-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b897e0b8b3e0b980e0b 
884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b89be0b8b1e0b989e0b899.pdf 
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 6. นําดินมาเข�าเครื่องนวดดิน เพ่ือคลุกเคล�าเพ่ือให�ดินมีความชื้นเท�ากันและเปWนเนื้อ
เดียวกัน นอกจากนั้นยังเปWนการทําให�ดินมีความเหนียวเพ่ิมข้ึนการนวดดิน จะเปWนข้ันตอนสุดท�ายของ
การเตรียมวัตถุดิบ ดินท่ีผ�านการนวดแล�ว จะมีเนื้อดินท่ีเหนียว ละเอียด และมีความชื้นพอเหมาะ
สําหรับการนําไปป'(นข้ึนรูป 

 

 
 
ภาพท่ี 16  แสดงข้ันตอนการนําดินมาเข�าเครื่องนวดดิน 
ท่ีมา: ศูนย:ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค:การมหาชน), การทําเครื่องป��นดินเผา, เข�าถึงเม่ือ  
5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก https://prmschool.files.wordpress.com/2012/01/e0b884 
e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ad-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b897e0b8b3e0b980e0b 
884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b89be0b8b1e0b989e0b899.pdf 
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ข�อมูลเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. กล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย 

 กล�ามเนื้อมัดเล็ก หรือกล�ามเนื้อมือ เปWนอวัยวะท่ีมีความสําคัญในการทํากิจกรรม
ต�างๆเช�น การถอดกระดุม การจับดินสอ การรูดซิป แปรงฟ'น การผูกเชือกรองเท�า การวาดภาพและการ
เขียน ดังนั้น หากในวัยเด็กไม�ได�รับการพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กท่ีเพียงพอและถูกต�อง อาจะส�งผลเสีย
ไปถึงการใช�งานของกล�ามเนื้อมัดเล็กในการทํากิจกรรมหลายๆอย�างในตอนโต เช�นการจับดินสอท่ีผิด
การท่ีไม�สามารถใช�มือและนิ้วทํากิจกรรมท่ีต�องใช�ความละเอียดอ�อน การพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็ก 
จึงเปWนสิ่งสําคัญท่ีผู�ปกครองควรจะต�องมีส�วนดูแลให�บุตรหลานอย�างใกล�ชิด โดยในช�วงปฐมวัย  
(ช�วงอายุ 3-6 ป^) จะเปWนช�วงสําคัญในการพัฒนาการของเด็กในแทบทุกเรื่อง ผู�ปกครองจึงควรดูแล 
ให�เด็กในช�วงอายุนี้มีพัฒนาการท่ีเปWนไปอย�างถูกต�องในทุกด�าน 

การพัฒนากล�ามเนื้อมัดของเล็กท่ีดีนั้นจะต�องมีพัฒนาการให�สอดคล�องสัมพันธ:ไปกับ
ส�วนอ่ืนๆในร�างกาย เช�น สายตา แขน ขา ดังนั้นหากกล�ามเนื้อมัดเล็กของเด็กพัฒนาการล�าช�าหรือ
ผิดปกติ ก็ย�อมส�งผลต�อพัฒนาการของอวัยวะอ่ืนๆ ไปด�วย โดยความหมายและความสําคัญของการใช�
กล�ามเนื้อมัดเล็กมีการให�นิยามดังนี้ 

มาเยสก้ี (Mayesky, 1998 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 10) กล�าวไว�ว�า
ความสําคัญของความสามารถของกล�ามเนื้อมือว�าจะต�องมีการวางแผน และจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา
ทางด�านการใช�มือแก�เด็ก การทํางานเปWนกลุ�มโดยมีกิจกรรมทางศิลปะเข�าไปมีส�วนช�วย จะทําให�เด็ก
เกิดการเรียนรู�ด�านการเขียนได�ง�ายยิ่งข้ึน นอกเหนือจากนี้ การบังคับมือและนิ้วมือในการวาดภาพ
ระบายสี การป'(นก็เปWนอีกวิธีท่ีทําให�เด็กมีพัฒนาการการเขียนได�ดียิ่งข้ึน 

แลนเดอร: (Landers, 2006 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 10) กล�าวถึง
ความสําคัญในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้ การประสานสัมพันธ:ของกล�ามเนื้อตาและมือ จะทําให�
สามารถพัฒนาทักษะการเขียน การวาด และการจับวัตถุเล็กๆ เด็กก�อนวัยเรียนเรียนรู�ท่ีจะจับต�องวัตถุ
ผ�านกระบวนการมอง 

ฟอร:แมน และฟลีท (Forman and Fleet, 1980 อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 7)  
กล�าวว�าความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของ
กล�ามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือ ในการทํากิจกรรมต�างๆ โดยสัมพันธ:กับการใช�สายตา 

พัฒนา ชัชพงศ: (2541 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 10) กล�าวถึง
ความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กไว� คือ การพัฒนากล�ามเนื้อนิ้วมือให�แข็งแรง เด็กก็จะพร�อมลาก
ลีลามือ ซ่ึงเปWนพ้ืนฐานสําคัญของการเขียน 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 8) กล�าวว�า การส�งเสริม
พัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็ก เปWนการพัฒนากล�ามเนื้อนิ้วมือท่ีมีความสําคัญต�อเด็กมาก เพราะเด็กต�องใช�
นิ้วมือในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญได�แก� การเขียนหนังสือ การจัดกระทําหยิบจับ ป'(นแต�งสิ่งต�างๆ 
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ในส�วนของพัฒนาการความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจะมี
พัฒนาการกล�ามเนื้อมัดเล็กดังต�อไปนี้ 

สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแห�งชาติว�าด�วยการศึกษาฯสหประชาชาติ (2529 
อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 10) กล�าวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย โดยแบ�งความสามารถตามช�วงวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ สําหรับวัย 2-6 ขวบ ดังนี้ 

อายุ 2-3 ขวบ รู�จักแต�งตัวและเลือกเสื้อผ�าได�เอง เขียนรูปหัวและตัวหรืออาจจะเขียน
ส�วนอ่ืนๆของร�างกาย และสามารถทํางานง�ายๆ ได� 

อายุ 4-5 ขวบ เขียนรูปมีหัว มีตัว มีส�วนต�างๆ ของร�างกายท่ีสําคัญๆ ได� เขียนสี่เหลี่ยม 
หรือสามเหลี่ยมตามแบบได� 

อายุ 6 ขวบ สามารถรับลูกบอลท่ีโยนมาจากระยะไกล 1 เมตร เขียนรูปหัว มีตัว มีขา 
แขน และมือได� 

สุชา จันทร:เอม (2543 อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 11) กล�าวถึง ความสามารถใน
การใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก แบ�งตามช�วงวัย ดังนี้ 

อายุ 3 ขวบ  
1. ต�อแท�งไม�สี่เหลี่ยมได�ในแนวสูง เปWนจํานวน 9 แท�ง 
2. สามารถจัดโต�ะอาหารได�โดยไม�ทําถ�วยชามหล�น 
3. ใช�แท�งไม�สี่เหลี่ยมสามแท�งในสร�างสะพานได� 
4. แต�งตัวได�ด�วยตัวเองถ�ามีการช�วยกลัดหรือปลดกระดุม 
5. วาดรูปคนตามท่ีสั่งได� วาดกากบาทได� 
อายุ 4 ป^ 
1. เขียนกากบาทได�เหมือน 
2. กลัดกระดุมเสื้อเองได� 
อายุ 5 ป^ 
1. ผูกเชือกรองเท�าได� 
2. เขียนตัวอักษรได� 
3. เขียนรูปสามเหลี่ยมได�เหมือน 
อายุ 6 ป^ 
1. การจับดินสอในการเขียนทําได�ดีข้ึน 
2. ใช�มือและใช�ตาประสานกันได�ดีข้ึน 
3. ชอบวาดภาพระบายสีแต�จะทําได�ไม�เรียบร�อยเพราะไม�อยู�นิ่ง 
4. เด็กจะสามารถมองเด็กอ่ืนเล�นโดยท่ีมือของตนยังทํางานต�อไปได� 
5. สามารถใช�มือและตาพร�อมๆกันขณะเดินหรือนั่งเขียนหนังสือตัวเล็กๆได� 
6. ชอบใช�มือหยิบอาหารใส�ปากมากกว�าใช�งานช�อนส�อม 
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จากข�อมูลดังกล�าวจะเห็นได�ว�า พัฒนาการมือของเด็กจะสอดคล�องสัมพันธ:ไปกับพัฒนาการ
ในด�านอ่ืนๆ เช�น สังคม สติป'ญญา ดังนั้นการจะฝ�กการพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กจึงควรจะให�ทําควบคู�
กับการพัฒนาในด�านอ่ืนด�วย 

2. พัฒนาการทางร*างกายของเด็กในช*วงปฐมวัย 
 นิตยสารรักลูก (ม.ป.ป.) กล�าวว�า พัฒนาการทางร�างกาย ของเด็กปฐมวัย วัย 3-4 ป^ 

จะเปWนไปอย�างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องส�วนสูงและน้ําหนัก สําหรับน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการ
เจริญเติบโตของกระดูกและกล�ามเนื้อท่ีมากข้ึน ทําให�สามารถควบคุมกล�ามเนื้อในการเคลื่อนไหวและ 
การทรงตัวได�ดี เด็กๆ มักจะวิ่ง กระโดด และไม�หยุดอยู�น่ิงๆ จึงพร�อมจะทํากิจกรรมเก่ียวกับการออกกําลัง
ได�มากข้ึน รวมไปถึงการใช�มือหยิบจับสิ่งของ และการช�วยเหลือตนเองของเด็ก ก็ดีข้ึนเปWนลําดับ 

เด็กวัย 4 -5 ป^ มีความม่ันใจในตัวเองมาก เต็มไปด�วยความอยากรู�อยากเห็น สนใจ 
สิ่งรอบตัวท่ีแปลกใหม� ฝ�กทักษะใหม�ๆ เพราะอยากทําอะไรให�สําเร็จทุกอย�าง ต�องการแสดงความคิดและ
แสดงออกในสิ่งท่ีคิดซ่ึงเต็มไปด�วยจินตนาการ เด็กวัยนี้มักจะชอบเล�นแบบโลดโผน เพราะมีพัฒนาการ
ทางร�างกายท่ีดีข้ึน สามารถทรงตัวได�ดีข้ึน จึงมักคิดว�าเปWนเรื่องท�าทายและมักจะทําอะไรท่ียากๆ เพ่ือ
ทดสอบกําลังของตัวเอง 

เด็กวัย 5-6 ป^ การเจริญเติบโตของร�างกายส�วนต�างๆ จะยังไม�เท�ากัน ปอดจะยังมี
ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับส�วนอ่ืนๆ หัวใจจะเจริญเติบโตเร็วมาก เด็กวัยนี้ จะเต็มไปด�วยพลัง และ
เคลื่อนไหวมาก เพราะกล�ามเนื้อมัดใหญ�นั้นพัฒนาเร็วกว�ากล�ามเนื้อมัดเล็ก 

พัฒนาการด�านร�างกายตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก สรุปได�ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  1 แสดงพัฒนาการด�านร�างกายตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก 
 

อายุ พัฒนาการด�านร*างกายตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก 

3 ป^ 

 ความสูงเพ่ิมข้ึนประมาณ 5-8 เซนติเมตร หรือ 2-3 นิ้วต�อป^ (มีความยาวลําตัวมากกว�า
แรกเกิด 2 เท�าในช�วงอายุนี้) น้ําหนักตัวข้ึน 1.4-2.3 กิโลกรัม 
ขาจะยาวกว�าแขน ผอมเก�งก�าง แลดูตัวสูงคล�ายผู�ใหญ� ไม�เปWนเด็กอ�วนเหมือนสมัยทารก 
นอนนาน 10-12 ชั่วโมงในเวลากลางคืน 
รับประทานอาหารไม�ค�อยหก สามารถถือถ�วยน้ําด่ืมแบบมีหู โดยน้ําไม�หก 
แปรงฟ'นและล�างมือเองได� เริ่มฝ�กการขับถ�าย ไม�ถ�ายเลอะ ต�องช�วยแต�งตัวอยู�บ�าง 

กระโดดข้ึนลงอยู�กับท่ี กระโดดขาเดียวได� 
รับลูกบอลด�วยมือและลําตัว เตะลูกบอลได� 

 เดินข้ึนบันไดสลับเท�าได� ถีบจักรยาน 3 ล�อได� 
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ตารางท่ี  1 แสดงพัฒนาการด�านร�างกายตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก (ต�อ) 
 

อายุ พัฒนาการด�านร*างกายตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก 

 

เขียนรูปวงกลมตามแบบ ลากเส�นแนวต้ัง แนวนอนได� 
จับดินสอคีบระหว�างนิ้ว 3 นิ้วได� (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม�มือ) 
ใช�กรรไกรมือเดียวได� 
ต�อบล็อกหรือแท�งไม�ได�สูง 7 ชั้นหรือมากกว�า 

4-5 ป^ 

ความสูงโดยเฉลี่ย 102-114 เซนติเมตร น้ําหนักโดยเฉลี่ย 14-18 กิโลกรัม 
กระฉับกระเฉง ไม�ชอบอยู�เฉย 

ชอบกระโดดข�ามสิ่งของเล็กๆ กระโดดขาเดียวอยู�กับท่ีได� ชอบป^นป�ายสิ่งต�างๆ 
เดินข้ึน-ลงบันไดสลับเท�าได� 

เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได� 
ใช�กรรไกรเปWน ตัดกระดาษเปWนเส�นตรงได� 

5-6 ป^ 

ความสูงโดยเฉลี่ย 107-117 เซนติเมตร น้ําหนักโดยเฉลี่ย 17-20.5 กิโลกรัม 
ศีรษะมีขนาดเกือบเท�าผู�ใหญ� 
รู�จักความสะอาดและไม�ทําเลอะ สามารถเข�าห�องน้ําขับถ�ายเองและดูแลความสะอาดได� 
ติดกระดุมและรูดซิปเอง รับประทานอาหารเองโดยใช�ช�อนส�อม โดยไม�หก 

 กระโดดขาเดียวไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง ยืนขาเดียวได� เรียนรู�ท่ีจะกระโดดข�ามหรือ
กระโดดเชือกได� 
เดินข้ึน-ลงบันไดสลับเท�าได�อย�างคล�องแคล�ว เดินต�อเท�าได� เดินถอยหลังตามเส�นได� 
รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนได�ด�วยมือท้ังสอง 

เขียนรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามแบบได� 
ตัดกระดาษตามแนวเส�นโค�งท่ีกําหนด 
ใช�กล�ามเนื้อเล็กได�ดี เช�น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท�า ฯลฯ ยืดตัว คล�องแคล�ว 

 
ท่ีมา: ประไพ ประดิษฐ:สุขถาวร, พัฒนาการด�านอารมณ?วัยอนุบาล (Kindergarten Children 
Emotional Development), เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://taamkru. com/th/
พัฒนาการด�านอารมวัยอนุบาล 
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ประไพ ประดิษฐ:สุขถาวร (ม.ป.ป.) กล�าวว�า ครอบครัวมีความสําคัญต�อการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัย หากครอบครัวเลี้ยงดูลูกอย�างถูกต�องเหมาะสม ลูกได�รับความสัมพันธ:ท่ีอบอุ�นจาก 
พ�อแม� พ�อแม�มีปฏิสัมพันธ:ร�วมกิจกรรมต�างๆ กับลูก บุคคลในครอบครัวดําเนินชีวิตเปWนสุข พ�อแม�ได�
จัดเวลา จัดสถานท่ี ให�ลูกเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย และเล�นอย�างปลอดภัย ลูกก็จะมีพัฒนาการท่ี
เติบโตสมวัย มีอารมณ:ท่ีเบิกบานแจ�มใส ส�งผลให�ลูกพัฒนาอย�างเต็มท่ีและดีท่ีสุด พร�อมจะเติบโตเปWน
ผู�ใหญ�ท่ีมีคุณภาพต�อไป ดังท่ีทราบกันดีอยู�แล�วว�า การเล�นเปWนกิจกรรมสําคัญสําหรับเด็ก การเล�นและ
ของเล�นท่ีส�งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู�ของเด็กปฐมวัย นับเปWนหัวใจสําคัญของการเสริมสร�าง
ประสบการณ:การเรียนรู�และพัฒนาการท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติและความต�องการของเด็กวัยนี้ 
กระตุ�นการใช�กล�ามเนื้อเล็ก จัดหาของท่ีมีรูปร�างและขนาดต�างๆ ให�ลูกเล�น หัดขีดเขียนบนกระดาษ
หรือพ้ืนทราย ให�ลูกมีโอกาสช�วยงานบ�านง�ายๆ เช�น ซักผ�า เก็บผ�า พับผ�า ช�วยกรอกน้ําใส�ขวด จัดโต�ะ
อาหาร เรียงช�อน 

3.  พัฒนาการทางสังคมของเด็กในช*วงปฐมวัย 
 พัฒนาการทางสังคม คือการพัฒนาเก่ียวกับการแสดงออกและปติสัมพันธ:กับบุคคล 

สถานการณ: และบทบาททางสังคม ให�เปWนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีสังคมยอมรับ เพ่ือให�สามารถ
ปรับตัวเข�ากับสังคมและอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�ด ี

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ: (2545 อ�างถึงใน จริยา สันตานนท:, 2553: 9) ให�ความหมาย
ของพัฒนาการทางสังคมไว�ว�า พัฒนาการด�านสังคมหมายถึงพัฒนาการเรียนรู�ทางสังคมจากความรู�สึก
ผูกพัน ใกล�ชิด ภายในครอบครัวท่ีต�องการพ่ึงพาผู�อ่ืนไปสู�การพ่ึงพาตนเองและการปรับตัวเข�ากับผู�อ่ืน
ซ่ึงเด็กระดับปฐมวัยสนใจเรียนรู�สิ่งรอบตัวมากข้ึนและเรียนรู�ท่ีจะสร�างความสัมพันธ:กับผู�อ่ืน หากเด็กมี
โอกาสปฏิสัมพันธ:กับเพ่ือนวัยเดียวกันหรือผู�อ่ืนมากข้ึนอีกท้ังได�รับการปลูกฝ'งลักษณะพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมทางสังคม เด็กย�อมสามารถปรับตัวให�เข�ากับผู�อ่ืนและเรียนรู�บทบาทของตนเองในสังคมได�ดี
ยิ่งข้ึน 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546 อ�างถึงใน จริยา สันตานนท:, 2553: 9) กล�าวว�า พัฒนาการ
ทางสังคมเปWนพัฒนาการของ ความสามารถแสดงพฤติกรรมต�อบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�อง
กับแบบแผน ท่ีสังคมยอมรับได�พฤติกรรมแสดงออกจะบ�งบอกให�เห็นถึงเจตคติ และค�านิยมเฉพาะตน
ของบุคคลนั้น 

 บุบผาเรืองรอง (ม.ป.ป.) กล�าวว�า เม่ือเด็กย�างเข�าสู�วัยสามขวบ เด็กจะเรียนรู�กระบวนการ
ท่ีสําคัญและจําเปWนสําหรับเขา และจะทําให�เด็กเรียนรู�แนวทางการปฏิบัติตัวในสังคมท่ีถูกต�อง นั่นคือ
การปรับตัวให�บุคคลอ่ืนยอมรับ เพ่ืออยู�ร�วมกับบุคคลรอบตัวได� ซ่ึงการเรียนรู�นี้เปWนกระบวนการปรับตัว
ทางสังคม (Socialization process) เด็กเรียนรู�ท่ีจะร�วมมือกับผู�อ่ืนในลักษณะกลุ�ม รู�จักการเปWนสมาชิก
ของกลุ�ม รู�จักปฏิเสธ การรับ การสื่อสาร หรือการใช�ภาษา ซ่ึงส�วนมากเด็กจะเรียนรู�ผ�านการเล�น 
ดังนั้น การเล�นและการทํากิจกรรมร�วมกับผู�อ่ืนจะช�วยให�เด็กเรียนรู�ท่ีจะลดตนเองจากการเปWนศูนย:กลาง
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ไปสู�การปฏิบัติท่ียอมรับคนอ่ืนมากข้ึน แต�การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนยังอยู�ในช�วงเวลาสั้นๆ เราจึง
มักจะเห็นว�าเด็กมีพฤติกรรมการแสดงอารมณ:ดีสลับอารมณ:ไม�ดีอยู�เช�นนั้น การอบรมเลี้ยงดูเด็กด�วย
ความเข�าใจ ด�วยการเปWนแบบอย�างท่ีดีและแนะนําสั่งสอนเด็กด�วยความอ�อนโยน ชี้แนะระเบียบ
กฎเกณฑ:ของสังคม การจัดกิจกรรมกลุ�ม การชวนเล�นแบบมีข�อตกลง จะช�วยพัฒนาการด�านสังคมให�
เด็กไปสู�คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 3-6 ป^ เปWนพ้ืนฐานสําคัญในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะและพัฒนาการทางสังคมของเด็กต้ังแต� 3-6 ป^ มีดังนี้ 
เด็กวัย 3 ขวบ รับประทานอาหารเอง เล�นแบบคู�ขนาน คือ เล�นของเล�นชนิดเดียวกัน 

แต�ต�างคนต�างเล�น ชอบเล�นสมมุติ รู�จักการรอคอย 
เด็กวัย 4 ป^ แต�งตัวได�ด�วยตนเอง ไปห�องน้ําได�เอง เล�นร�วมกับคนอ่ืนได� รอคอย

ตามลําดับก�อนหลัง แบ�งของให�คนอ่ืน เก็บของเล�นเข�าท่ีได� 
เด็กวัย 5 ป^ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได�ด�วยตนเอง เล�นหรือทํางานโดยมีจุดมุ�งหมาย

ร�วมกับคนอ่ืนได� พบผู�ใหญ�รู�จักไหว� ทําความเคารพ รู�จักขอบคุณ เม่ือรับของจากผู�ใหญ� รับผิดชอบงาน
ท่ีได�รับมอบหมาย 

เด็กวัย 6 ป^ มีการเล�นเปWนกลุ�ม มีกติกาข�อตกลง เข�าใจความรู�สึกของผู�อ่ืนมากข้ึน 
ช�วยเหลือตัวเองได�ดี รู�จักมารยาททางสังคม 

4.  พัฒนาการทางอารมณ?และจิตใจของเด็กในช*วงปฐมวัย 
 พัฒนาการด�านอารมณ:และจิตใจ หมายถึง การพัฒนาของพฤติกรรมการทางอารมณ:

และความรู�สึก จะพัฒนาจากการรับรู�ความรู�สึกท่ัวไป ไปสู�ความรู�สึกท่ีลึกซ้ึงละเอียดข้ึนเริ่มจากการ
รับรู�ความรู�สึกของตนเองแล�วจึงพัฒนาไปสู�การรับรู�ความรู�สึกของผู�อ่ืน 

 ประไพ ประดิษฐ:สุขถาวร (ม.ป.ป.) กล�าวว�า จิตใจของเด็กวัยอนุบาลเปรียบเสมือน
ฟองน้ําท่ีพร�อมจะซึมซับทุกสิ่งผ�านเข�ามา และเก็บสะสมข�อมูลท่ีได�รับอยู�ตลอดเวลาหากเด็กได�รับการ
เลี้ยงดูแนะนําท่ีถูกต�องเหมาะสม จะทําให�เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณ:ท่ีดี เด็กจะยอมรับนับถือตนเองได� 
รับการยอมรับจากผู�อ่ืน และเด็กก็จะมีความสุขมีกําลังใจ มีแรงจูงใจในการทํางานตามท่ีมุ�งหวัง และ
สามารถมีกระบวนการคิดแก�ป'ญหาความขัดแย�งได�ดี 

 ในขณะท่ีพัฒนาการด�านร�างกายของเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต พัฒนาการทางด�าน
อารมณ:ก็เช�นเดียวกัน เด็กวัยอนุบาลจะแสดงออกด�านอารมณ:เด�นชัดข้ึน มีความสนใจในเรื่องต�างๆ
ค�อนข�างสั้น เวลาดีใจ เสียใจ โกรธ หรือกลัว ก็จะแสดงอารมณ:ออกมาเต็มท่ี ได�แก� กระโดด กอด ตบมือ 
โวยวาย ร�องไห�เสียงดัง ทุบตี ขว�างปาสิ่งของ ไม�พอใจเม่ือถูกห�าม ฯลฯ เพียงชั่วครู�ก็จะหายไป อารมณ:
ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กวัยนี้ มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  แสดงอารมณ:ด�านบวกและอารมณ:ด�านลบของเด็กปฐมวัย 
 

อารมณ?ด�านบวก อารมณ?ด�านลบ 

 - รัก เม่ือเด็กรู�สึกมีความสุข จะแสดงออกด�วย
การกอด ยิ้ม หัวเราะ อยากอยู�ใกล�ชิดกับบุคคล
หรือสิ่งท่ีรัก และอาจติดสิ่งของบางอย�าง เช�น 
ตุ�กตา หมอน ผ�าห�ม 

 - สนุกสนาน เกิดจากความสุข การประสบ
ความสําเร็จในกิจกรรมท่ีทํา หรือได�รับสิ่งใหม�ๆ 
เด็กจะแสดงออกด�วยการตบมือ ยิ้ม หัวเราะ 
กระโดด กอด ฯลฯ 
 

 - โกรธ เม่ือถูกขัดใจ ถูกแย�งของเล�น ถูกห�าม
ไม�ให�ทําพฤติกรรมบางอย�าง เด็กจะแสดงออก
ด�วยการทุบตี กัด ข�วน หรือแสดงวาจาโกรธเกรี้ยว 

 - กลัว กลัวถูกทอดท้ิง กลัวคนแปลกหน�า กลัว
ความมืด กลัวผี ซ่ึงมักจะมาจากจินตนาการของ
เด็กเอง 

 - อิจฉา เม่ือมีน�องใหม� และเด็กไม�เข�าใจ อาจ
แสดงความโกรธ ก�าวร�าว หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน
อ่ืนๆ เช�น ดูดนิ้ว ป'สสาวะรดท่ีนอน 

 - เศร�า เสียใจ เกิดข้ึนเม่ือเด็กรู�สึกสูญเสียสิ่งท่ีรัก
หรือสิ่งท่ีมีความสําคัญ เช�น ของเล�น จึงแสดงออก
ด�วยอาการท่ีเศร�าซึม ไม�ยอมเล�น ไม�รับประทาน
อาหาร หรือรับประทานได�น�อยลงพัฒนาการทาง
อารมณ:ตามวัยของเด็กอนุบาลมีดังนี้  

 

 

ท่ีมา: ประไพ ประดิษฐ:สุขถาวร, พัฒนาการด�านอารมณ?วัยอนุบาล (Kindergarten Children 
Emotional Development), เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://taamkru. com/th/
พัฒนาการด�านอารมวัยอนุบาล 

 
ตารางท่ี 3  แสดงอารมณ:ของเด็กปฐมวัยในแต�ละช�วงอายุ 
 

อายุ อารมณ? 

3 ขวบ 
แสดงอารมณ:ตามความรู�สึก 
ชอบท่ีจะทําให�ผู�ใหญ�พอใจและได�คําชม 
กลัวการพลัดพรากจากผู�เลี้ยงดูใกล�ชิดน�อยลง 
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ตารางท่ี 3  แสดงอารมณ:ของเด็กปฐมวัยในแต�ละช�วงอายุ (ต�อ) 
 

อายุ อารมณ? 

4 ขวบ 

แสดงออกทางอารมณ:ได�เหมาะสมกับบางสถานการณ: 
เริ่มรู�จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู�อ่ืน 
ชอบท�าทายผู�ใหญ� 
ต�องการให�มีคนฟ'ง คนสนใจ 

5 ขวบ 
แสดงอารมณ:ได�สอดคล�องกับสถานการณ:อย�างเหมาะสม 
ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู�อ่ืน 
ยึดตนเองเปWนศูนย:กลางน�อยลง 

 
ท่ีมา: ประไพ ประดิษฐ:สุขถาวร, พัฒนาการด�านอารมณ?วัยอนุบาล (Kindergarten Children 
Emotional Development), เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://taamkru.com/th/
พัฒนาการด�านอารมวัยอนุบาล 
 

อีริคสัน (Erikson, 1950 อ�างถึงใน จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ�น, ม.ป.ป.) 
พัฒนาการในช�วงอายุ 3–5 ป^ ระยะนี้เปWนระยะท่ีเด็กเริ่มเรียนรู�บทบาททางเพศ มีการควบคุมอารมณ: 
มีความละอายใจ เด็กเริ่มสร�างบุคลิกภาพและความรู�สึกผิดชอบชั่วดีจากการได�มีกิจกรรมและ
ประสบการณ:ร�วมกับสิ่งแวดล�อมรอบตัว ในระยะแรกเด็กจะมีความกระตือรือร�นและเริ่มมีความก�าวร�าว
เกิดข้ึน เพ่ือจะเอาชนะ ลักษณะพฤติกรรมของเด็กวัยนี้จะแตกต�างกันไปตามเพศ และในท่ีสุดจะ
พัฒนาเปWนบุคลิกภาพท่ีแสดงถึงความเปWนชายและหญิงอย�างเห็นได�ชัด รูปแบบพฤติกรรมของเด็กชาย 
เด็กชายจะชอบกระโดดโลดเต�น ต�องการมีความรู�ใหม�ๆ และชอบยุ�งเรื่องของคนอ่ืน ซ่ึงเปWนเรื่อง
เก่ียวกับความอยากรู�อยากเห็นในสิ่งต�างๆ โดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องเพศ โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
ต�างๆ เช�น การไม�สามารถอยู�นิ่งอาการกระวนกระวาย การจู�โจมถึงตัวบุคคล ในขณะท่ีเด็กหญิง รูปแบบ
ท่ีแสดงออกมาจะเริ่มต�นคล�ายกับหญิงสาวท่ัวไป เช�น มีเสน�ห: น�ารัก มีทีท�าขวยเขิน เย�ายวน จนถึงข้ัน
ท่ีแสดงออกถึงความสงบเสง่ียมซ่ึงเปWนลักษณะเพศหญิง ท้ังหมดนี้เปWนการเริ่มต�นท่ีแสดงออกถึงเพศแม� 
เด็กหญิงเริ่มมีบทบาทของความเปWนแม�ต�อไปในรูปของท�วงทีการพูดคุย การแสดงออกต�างๆในสังคม
จะสะท�อนให�เห็นถึงพฤติกรรมต�างๆ รวมถึงอุปนิสัยส�วนลึกท่ีจะยอมรับใครเข�ามาร�วมเก่ียวข�องด�วย 
พฤติกรรมต�างๆ เหล�านี้ถือว�าเปWนธรรมชาติของเด็ก สภาพแวดล�อมของครอบครัวมีบทบาทสําคัญต�อ
การแสดงออกของเด็กเปWนอย�างมาก เม่ือเด็กผ�านช�วงนี้ไป ความสนใจเรื่องเพศจะเปลี่ยนจากความ
สนใจในบุคคลอ่ืนเปWนการค�นหาสิ่งใหม�ๆ ให�กับตัวเอง  
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นิชรา เรืองดารกานนท: (ม.ป.ป.: 145) กล�าวว�า เม่ือสอบถามผู�เลี้ยงดูว�าเด็กมีนิสัย
โดยรวมเปWนอย�างไร พบว�า เด็กในช�วงอายุ 2-5 ป^ มีลักษณะนิสัยโดยรวมคล�ายๆ กัน คือ ส�วนมากหรือ
ประมาณครึ่งหนึ่งเปWนเด็กอารมณ:ดีเลี้ยงง�าย ประมาณร�อยละ 22-29 ค�อนข�างใจร�อนและซุกซนกว�า
เด็กอ่ืน ประมาณร�อยละ 9-14 ค�อนข�างข้ีอายหรือข้ีกลัว ไม�ค�อยกล�าเวลาอยู�กับคนแปลกหน�าหรือไป
ในท่ีท่ีไม�คุ�นเคย และไม�แน�นอนร�อยละ 8-13 โดยไม�พบความแตกต�างระหว�างภาคอย�างชัดเจน 

จากข�างต�นสรุปได�ว�า เด็กในช�วงปฐมวัยจะมีอารมณ:ท่ีหลากหลายซับซ�อนข้ึน เริ่มท่ีจะ
คิดถึงความรู�สึกของคนอ่ืนนอกจากตัวเอง มีความละอายใจในสิ่งท่ีผิด มีการแสดงอารมณ:ตามบทบาท
เพศของตน เริ่มซึมซับค�านิยมทางศีลธรรมในสังคม รู�จักผิดชอบชั่วดี โดยเด็กจะซึมซับสิ่งเหล�านี้จาก
สภาพแวดล�อม ครอบครัว หรือคนใกล�ตัว 

5.  พัฒนาการทางสติป�ญญาของเด็กในช*วงปฐมวัย 
 นิชรา เรืองดารกานนท: (ม.ป.ป.: 156-158) การเรียนรู�ในช�วงแรกของเด็กปฐมวัย 

มักเริ่มจากสิ่งต�างๆ รอบตัวว�ามีอะไรบ�าง มีชื่อเรียกอย�างไร แล�วจึงค�อยๆ เรียนรู�คุณสมบัติของสิ่งต�างๆ 
รวมถึงสีและจํานวน ได�แก� ลูกบอล ลูกบอลสีแดง ลูกบอลสีแดงสองลูกขณะท่ีลูกบอลมีสีแดง ยังมี 
สิ่งต�างๆ อีกมากท่ีมีสีแดง เม่ือเด็กเข�าใจหลักการโดยเริ่มจากสิ่งใกล�ตัวแล�ว เช�นลูกบอลมีสีแดง  
สีเหลือง สีฟ*า เปWนต�น เด็กจะสามารถเชื่อมโยงและนําไปใช�กับของสีเดียวกันได�โดยไม�ต�องมีคนพูดสอน
ก�อนทุกครั้ง เด็กท่ีมีป'ญหาในการทําความเข�าใจหรือเรียนรู�ได�ช�า จะไม�สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ:
ดังกล�าวได�โดยอัตโนมัติเม่ือเทียบกับเด็กอ่ืนในวัยเดียวกันท่ีมีประสบการณ:คล�ายๆ กัน ในการศึกษา
ครั้งนี้มีการทดสอบเด็กโดยตรงเฉพาะท่ีอายุ 3-5 ป^ เนื่องจากเปWนวัยท่ีเริ่มมีความพร�อมและสามารถ 
ให�ความร�วมมือขณะทดสอบได�พอสมควรความสามารถในการบอกสีเด็กปกติมักเริ่มเรียนรู�เรื่องสีและ
บอกได�ถูกต�องเม่ืออายุประมาณ 2-3 ป^ จากข�อมูลการศึกษาในสังคมตะวันตก เด็กอายุ 3 ป^จะบอกสี
ได�อย�างถูกต�องประมาณ 1-2 สี และเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนอายุ 4 ป^ เด็กส�วนใหญ�สามารถบอกได�
ถูกต�อง 4 สี 

ความสามารถในการนับการนับเปWนทักษะพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู�ด�านคณิตศาสตร:
ของเด็กปฐมวัย 17 พัฒนาการของทักษะคณิตศาสตร:เบื้องต�นหรือการรับรู�เชิงจํานวนแบ�งได�เปWน 6 ด�านคือ 
        1.  การนับ (counting)  

2.  การรู�จักตัวเลข (number identification) 
3.  รู�จักความสัมพันธ:ระหว�างจํานวนกับตัวเลข (number-object correspondence) 
4.  ความเข�าใจเชิงอันดับท่ี (ordinal) 
5.  การเปรียบเทียบ (comparison) 
6.  การเพ่ิมและลดจํานวน (addition-subtraction) 
ความสามารถในการนับสิ่งต�างๆรอบตัวทีละชิ้น โดยเรียงลําดับได�ถูกต�อง และเข�าใจว�า

จํานวนนับท่ีนับทีละชิ้นหมายถึงของหนึ่งชิ้น เปWนทักษะพ้ืนฐานเรื่องความเข�าใจปริมาณซ่ึงค�อยๆ มีการ
พัฒนาในช�วง 2 ป^แรกของชีวิต โดยมีทฤษฎีด�านการพัฒนาของสมองว�า ความสามารถเก่ียวกับปริมาณ
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เปWนสิ่งท่ีเด็กมีมาต้ังแต�เด็กเกิดรวมท้ังมีอยู�ในสัตว:บางชนิด เม่ือเด็กมีทักษะด�านภาษาและการพูดมากข้ึน 
จึงแสดงพฤติกรรมการนับเลขปากเปล�าให�สังเกตเห็นได� และค�อยๆ พัฒนาความเชื่อมโยงระหว�างการ
นับปากเปล�ากับการนับสิ่งของ จนในท่ีสุดเข�าใจจํานวนนับท่ีนับได�เม่ืออายุประมาณ 3 ป^ครึ่ง เกณฑ:
มาตรฐานของเด็กในสังคมท่ีพัฒนาแล�ว รายงานว�าเด็กควรนับสิ่งของทีละชิ้นได�ถูกต�อง และบอก
จํานวนของท่ีนับได� (ประมาณ 3-5 ชิ้น) ท่ีอายุประมาณ 3 ป^ ขณะท่ีเด็กอายุ 3 ป^ (ซ่ึงหมายถึงกลุ�มเด็ก 
3 ป^ครึ่ง เพราะช�วงอายุอยู�ระหว�าง 36-47 เดือน) ยังทําไม�ได�ร�อยละ 35.2 และร�อยละ 24.6 นับได�เม่ือ
มีการชี้แนะ และเม่ือทดสอบความสามารถเรื่องการนับก�อนไม�จํานวน 10 ก�อนเด็กอายุ 5 ป^โดยรวม
ร�อยละ 7.0 ยังนับไม�ได� และร�อยละ 11.6 ต�องการการชี้แนะจึงทําได� หรืออาจกล�าวได�ว�าเด็กอายุ 5 ป^
จํานวนร�อยละ 18.6 มีความสามารถในการนับตํ่ากว�าวัย อย�างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม�ได�
ทดสอบว�าเด็กสามารถบอกจํานวนท้ังหมดของสิ่งของท่ีนับได�หรือไม� 
 
ข�อมูลเก่ียวกับการเล*นของเด็กปฐมวัย 

1.  เด็กกับการเล*น 
 มีการให�นิยามการเล�นไว�ว�า การเล�นเปWนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เปWนสัญชาติญาณ 
เกิดข้ึนด�วยความสมัครใจ เปWนกิจกรรมท่ีทําให�เด็กสนุกสนานและเพลิดเพลิน ทําให�เด็กได�เรียนรู�
ธรรมชาติและสิ่งต�างๆ รอบตัว ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะช�วยให�เด็กมีประสบการณ:ท่ีมากข้ึนทําให�เด็กสามารถ
ปรับตัวให�เข�ากับสังคมและผู�อ่ืนได� มีความรับผิดชอบต�อสังคมและผู�อ่ืน การเล�นจึงนับว�าเปWนหัวใจสําคัญ
ในการพัฒนาความสามารถด�านต�างๆ ของเด็ก และยังทําให�เด็กสามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได�ดีเม่ือเด็ก
เติบโตข้ึน  

ดวงใจ คูห:ศรีวินิจ (2552) กล�าวถึงการเล�นไว�ว�า การเล�นมีความ สําคัญ แม�จะเผชิญ
ภาวะเศรษฐกิจอย�างไรก็อย�าลืมการเล�น เพราะการเล�นของเด็กเหมือนการทํางานของผู�ใหญ� มันคือความ
จําเปWน ถ�าไม�มีของเล�นเด็กก็เล�นได� แต�ของเล�นเปWนเหมือนอุปกรณ:เสริม ช�วยดึงศักยภาพเขาออกมา 

จิตตินันท: เดชะคุปต: (ม.ป.ป. อ�างถึงใน ศิริพร หวังวนพัฒน:, ม.ป.ป.) อธิบายว�า ช�วงชีวิต
มนุษย:นับต้ังแต�แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป^ ถือได�ว�าเปWนช�วงวัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทุกๆ ด�านของมนุษย: ท้ังนี้ การเล�นและของเล�นเพ่ือส�งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู�ของเด็กปฐมวัย 
นับเปWนหัวใจสําคัญของการเสริมสร�างประสบการณ:การเรียนรู�และพัฒนาการท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติ 
และความต�องการตามพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ผู�ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับเด็กปฐมวัย หรือ พ�อแม�
ผู�ปกครองควรมีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับความสําคัญของการเล�นและของเล�นท่ีเหมาะสมเด็กปฐมวัย
จะมีความสุขสนุกสนานกับการเล�นในชีวิตประจําวันตามความสนใจและความพอใจของตนเอง ขณะท่ี
เล�นนั้นเด็กได�ใช�อวัยวะส�วนต�างๆ ของร�างกายในการสํารวจคุณสมบัติของสิ่งท่ีเล�นไม�ว�าจะเปWนคนท่ี
เล�นด�วยหรือวัตถุสิ่งของหรือของเล�น พร�อมๆ ไปกับการรับรู�สิ่งท่ีเล�นผ�านอวัยวะรับสัมผัสต�างๆ เข�าสู�
กระบวนการทํางานของสมองในการจดจําเปWนข�อมูลความคิดความเข�าใจต�อสิ่งนั้น "เด็กจะค�อยๆ ซึมซับ
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และเรียนรู�สิ่งต�างๆ ผ�านปฏิสัมพันธ:กับคนเล�นหรือของเล�น โดยเฉพาะเม่ือเด็กได�ลงมือกระทําด�วย
ตนเองและมีผู�คอยชี้แนะให�ข�อมูลหรือสอนให�รู�จักคําบอกของชื่อเรียกสิ่งต�างๆ รอบตัว หรือความหมาย
ของสิ่งเหล�านั้นทีละเล็กละน�อย จากเรื่องท่ีง�ายๆ ไปสู�เรื่องท่ีซับซ�อนมากข้ึน ตามความสามารถของวัย
เด็กวัย 2-4 ป^ จะอยากรู�อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย�าง เด็กเคลื่อนไหวได�คล�องข้ึน และทรงตัวได�ดีเพราะ
กล�ามเนื้อแขนขาแข็งแรงข้ึนมาก ทําให�ชอบเล�นท่ีออกแรงมากๆ ไม�ว�าจะเปWนวิ่งเล�น กระโดด ป^นป�าย 
ม�วนกลิ้งตัว เตะขว�างลูกบอล และข่ีจักรยานสามล�อ ส�วนเด็กวัย 4-6 ป^ เด็กวัยนี้มีความพร�อมในด�าน
ต�างๆ มากข้ึน ชอบเล�นกลางแจ�งกับเครื่องเล�นสนามและเครื่องเล�นท่ีมีลูกล�อขับข่ีได� เด็กพอใจท่ีจะเล�น
กับเพ่ือนเปWนกลุ�มมากข้ึน นอกจากนี้ กิจกรรมการเล�นท่ีเหมาะสม ในเด็กวัย 0-1 ป^ ควรจัดให�เปWนการเล�น
หยอกล�อเด็กด�วยคําคล�องจองมีการแสดงสีหน�าท�าทางและใช�เสียงสูงๆ ตํ่า ให�เด็กสนใจ เช�น การเล�นปูไต� 
การเล�นจ�ะเอ� การเล�นจับปูดํา การเล�นซ�อนหาของ เปWนต�น ส�วนเด็กวัย 1-2 ป^ ควรจัดให�เปWนการเล�น
สํารวจท่ีใช�ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอวัยวะต�างๆ ของร�างกาย เช�น การให�เด็กบริหารแขนขา 
การเล�นดิน-ทราย-น้ํา การหยิบของตามคําบอก เปWนต�น สําหรับเด็กวัย 2-4 ป^ ควรจัดให�เด็กใช�จินตนาการ
และความคิดสร�างสรรค:ออกมาเปWนการแสดงบทบาทสมมติหรือผลงานทางศิลปะ เช�น การเล�นเปWนพ�อแม� 
การเล�นขายของ การเล�นสร�างงานศิลปะ เปWนต�น และเด็ก 4-6 ป^ ควรจัดให�เปWนการเล�นท่ีเด็กสามารถ
สะท�อนความคิดความเข�าใจเก่ียวกับสิ่งท่ีเด็กเรียนรู� เช�น การวาดภาพและเล�าเรื่องราว การแสดงบทบาท
สมมติ การเล�นท่ีใช�ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ 

รูดอล:ฟ (Rudolph, 1984 อ�างถึงใน ณัฐพร ตุ�ก ไชยเดช, 2555) กล�าวว�า การเล�นเปWน
กระบวนการของการพัฒนาท้ัง 4 ด�านของเด็ก คือ ด�านร�างกาย จิตใจ สังคม และสติป'ญญา ซ่ึงการเล�นนี้
มีองค:ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

1. การเล�นนําไปสู�การค�นพบเหตุผลและความคิด 
2. การเล�นเปWนการเชื่อมโยงระหว�างเด็กกับสังคม 
3. การเล�นเปWนการนําเด็กไปสู�ความสมดุลในสังคม 
ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2542 อ�างถึงใน ณัฐพร ตุ�ก ไชยเดช, 2555) ได�กล�าวถึง

ความหมายของการเล�น ไว�ดังนี้ 
1. การเล�นเปWนการลอกเลียนแบบผู�ใหญ� 
2. การเล�นเปWนการแสดงสภาพชีวิตจริง 
3. การเล�นเปWนการสะท�อนให�เห็นถึงผลปฏิสัมพันธ: และประสบการณ:ของเด็กในสังคม 
4. การเล�นเปWนการผ�อนคลายความตึงเครียดของเด็กท่ีสังคมไม�ยอมรับ 
5. การเล�นเปWนการแสดงออกตามความต�องการของเด็ก 
6. การเล�นเปWนการแสดงบทบาทสมมติ 
7. การเล�นเปWนกระจกเงาสะท�อนให�เห็นถึงความเจริญเติบโตของเด็ก 
8. การเล�นเปWนการแก�ป'ญหาและลองใช�วิธีการแก�ป'ญหาเหล�านั้น 
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2. พัฒนาการการเล*นของเด็กปฐมวัย 
2.1 พัฒนาการทางสังคมในการเล�น 
 พัฒนาการทางการเล�นนั้นเก่ียวข�องกับพัฒนาการทางสังคมนักจิตวิทยาพัฒนาการ

ได�แบ�งพัฒนาการทางสังคมผ�านการเล�นเปWน 4 แบบ ดังนี้  
1. การเล�นคนเดียว (Solitary Play) เปWนการเล�นข้ันแรกของเด็กต้ังแต�แรกเกิด

ถึง 2 ป^ ซ่ึงเปWนการเล�นเพ่ือทําความรู�จักและหาประสบการณ:กับสิ่งแวดล�อมรอบตัว เด็กชอบท่ีจะเล�น
คนเดียว โดยท่ีอาจจะมีพ�อแม�หรือผู�ใหญ�อยู�ด�วย แต�เด็กจะยังไม�ต�องการเพ่ือนเล�น อาจมีการดูคนอ่ืนๆ
เล�นและเด็กจะเข�าใจว�า ของเล�นของฉันคือของเล�นของฉัน และของเล�นของคนอ่ืนก็เปWนของฉัน ดังนั้น
เด็กคนอ่ืนจะมาเล�นไม�ได�  

2.  การเล�นคู�ขนาน (Parallel Play) พบในเด็กอายุประมาณ 3 ป^ จะเปWนช�วงท่ีเด็ก
เริ่มสนใจและสังเกตสิ่งท่ีคนอ่ืนเล�นเด็กยังพอใจในการเล�นคนเดียว ยอมให�มีเพ่ือนเล�นอยู�ข�างๆ ได�บ�าง 
แต�เปWนการเล�นแบบต�างคนต�างเล�น ไม�เล�นด�วยกัน  

3.  การเล�นกับเพ่ือน (Associative Play) เด็กจะเริ่มมีความสัมพันธ:ทางสังคม
พฤติกรรมการเล�นกับเพ่ือนจะพบในเด็กอายุประมาน 4 ป^ เด็กวัยนี้มักเข�าใจว�าของเล�นของฉันคือของฉัน 
เธอสามารถเล�นได�แต�ว�าต�องคืน เด็กจะเรียนรู�การแบ�งป'น และพูดคุยปรึกษากันในการเล�น 

4.  การเล�นร�วมกันเปWนกลุ�ม (Cooperative Play) พบการเล�นแบบนี้ในเด็กอายุ
ต้ังแต� 5 ป^ข้ึนไป เพราะเด็กวัยนี้ได�เรียนรู�และเข�าใจถึงกฎเกณฑ: กติกา รู�จักการแพ�-ชนะการใช�เหตุผล 
และการแก�ป'ญหา ซ่ึงเปWนวัยท่ีพ�อแม�ควรปลูกฝ'งคุณธรรมและกติกาทางสังคมควบคู�ไปพร�อมกับการเล�น 

2.2  พฤติกรรมการเล�น 
  ซัททัน และสมิทธิ์ (Sutton and Smith, 1972 อ�างถึงใน เลขา ป�ยะอัจฉริยะ, 2556) 

แยกพฤติกรรมการเล�นของเด็กออกเปWน 4 แบบ คือ การเลียนแบบ (imitation) การสํารวจ (exploration) 
การทดสอบ (testing) และการสร�าง (construction) แต�ละพฤติกรรมดังกล�าวนี้มีความซับซ�อนและ
ความต�อเนื่องของการใช�ทักษะทางกาย และทางความคิด ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเด็ก
แต�ละคน พฤติกรรมการเล�นจึงเปWนเครื่องชี้วุฒิภาวะทางร�างกาย สมอง บุคลิกภาพ และสังคมของเด็กด�วย 

1.  การเล�นเลียนแบบ (Imitation) การเล�นเลียนแบบจะช�วยให�เด็กเกิดการเรียนรู�
สิ่งต�างๆรอบตัว โดยรับรู�ผ�านประสาทสัมผัส ในการเล�นเลียนแบบเด็กมักจะเล�นเลียนแบบผู�ปกครอง 
คนใกล�ตัว หรือคนท่ีเด็กเห็นว�ามีความสําคัญ สถานการณ:หรือสิ่งท่ีเด็กนํามาเล�นจะแตกต�างกันไป ข้ึนอยู�
กับประสบการณ:ของเด็กแต�ละคน 

2.  การสํารวจ (Exploration) เปWนคุณสมบัติประจําวัยของเด็กอายุ 3-6 ป^ 
รากฐานของการเล�นแบบสํารวจ มาจากความสนใจ สงสัย และกระตือรือร�นใคร�รู�ต�อสิ่งท่ีอยู�รอบตัว  
ในการเล�นสํารวจเด็กจะใช�ประสาทสัมผัสต�างๆ มากกว�าการจับหรือดูเฉยๆ เด็กอาจจะ ลองดม หรือ
ฟ'งว�ามีเสียงมากจากส�วนไหนของวัตถุ และพยายามค�นหาท่ีมาของเสียง ด�วยการแกะหรือถอดออกมาดู 
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การเล�นสํารวจเปWนพฤติกรรมท่ีเด็กจะค�นพบสิ่งต�างๆ และจะนําไปสู�การแก�ไขป'ญหาในสถานการณ:ท่ี
เด็กไม�เคยเรียนรู�และมีประสบการณ:มาก�อน 

3.  การทดสอบ (Testing) เด็กจะอาศัยความรู�ใหม�ท่ีได�จากการสํารวจและ
ความรู�จากประสบการณ:ท่ีคุ�นเคยเปWนพ้ืนฐาน สิ่งท่ีเด็กได�สํารวจศึกษาแล�วจะเปWนอุปกรณ:ท่ีเด็กนํามาเล�น
เพ่ือทดสอบดูว�า คุณสมบัติของเครื่องเล�นและวิธีการเล�นท่ีวางไว�จะเปWนไปตามท่ีเขาคิดหรือไม� อย�างไร 
และรู�จักแก�ไขป'ญหาท่ีเกิดข้ึน มีความสนใจและพยายามทําให�สําเร็จ คุณค�าของการเล�นทดสอบท่ีเห็นได�
เด�นชัดก็คือส�งเสริมพัฒนาการด�านการเรียนรู� คิดอย�างมีเหตุผล เหตุและผลจะได�จากการสรุปความสามารถ
ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบ และผู�เล�นมีโอกาสได�เรียนรู�เก่ียวกับตนเองและเปWนการช�วยตนเองด�วย 

4.  การสร�าง (Construction) เปWนการเล�นท่ีผู�เล�นสร�างความสัมพันธ:ระหว�าง
ตนเองกับสิ่งแวดล�อมในลักษณะต�างๆ โดยเด็กจะนําเอาประสบการณ:ต�างๆของตนเข�ามารวมกัน การเล�น
ชนิดนี้จะสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถของเด็กในการรวบรวมอารมณ: ความคิด และเหตุผลให�สัมพันธ:กัน
ข้ึนใหม�เพ่ือก�อให�เกิดความคิดจินตนาการอย�างสร�างสรรค: (Creative Imagination) และเพ่ือให�เป*าหมาย
ของการกระทําประสบความสําเร็จ 

จิตตินันท: เดชะคุปต: (ม.ป.ป. อ�างถึงใน ศิริพร หวังวนพัฒน:, ม.ป.ป.) เด็กวัย 4-6 ป^
เด็กวัยนี้มีความพร�อมในด�านต�างๆ มากข้ึน ชอบเล�นกลางแจ�งกับเครื่องเล�นสนามและเครื่องเล�นท่ีมีลูกล�อ
ขับข่ีได� เด็กพอใจท่ีจะเล�นกับเพ่ือนเปWนกลุ�มมากข้ึน เด็กวัย 2-4 ป^ ควรจัดให�เด็กใช�จินตนาการและ
ความคิดสร�างสรรค:ออกมาเปWนการแสดงบทบาทสมมติหรือผลงานทางศิลปะ เช�น การเล�นเปWนพ�อแม� 
การเล�นขายของ การเล�นสร�างงานศิลปะ เปWนต�น และเด็ก 4-6 ป^ ควรจัดให�เปWนการเล�นท่ีเด็กสามารถ
สะท�อนความคิดความเข�าใจเก่ียวกับสิ่งท่ีเด็กเรียนรู� เช�น การวาดภาพและเล�าเรื่องราว การแสดงบทบาท
สมมุติ การเล�นท่ีใช�ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ 

เลขา ป�ยะอัจฉริยะ (2556) กล�าวว�า การเล�นจะมีผลดีต�อพัฒนาการทางด�านต�างๆ 
ของเด็ก ถ�าผู�ใหญ�ทํามากกว�าเพียงการนิเทศการเล�น เช�น เพียงดูแลความปลอดภัย หรือดูแลไม�ให�เด็ก
ทะเลาะกัน เปWนต�น การพัฒนาการเล�นของเด็กมีผลดีต�อพัฒนาการทางความสามารถในบางด�านของเด็ก
จากพ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับพฤติกรรมการเล�น ลําดับข้ันพัฒนาการทางการเล�นและผลวิจัย มีข�อคิดท่ี
สามารถสรุปได� ดังนี้ 

1.  ผู�ใหญ�ควรจัดเวลาให�เด็กได�เล�นอยู�ในสิ่งแวดล�อมท่ีพร�อมและท่ีส�งเสริม 
การเล�นอย�างเปWนอิสระด�วยตัวเอง 

2.  สิ่งแวดล�อมท่ีพร�อม คือ สภาพบริเวณท่ีเล�นท่ีได�รับการตรวจดูแลความ
ปลอดภัยอยู�เสมอ และมีวัสดุอุปกรณ:ชนิดไม�มีแนวทางบังคับการเล�นให�เปWนไปตามความคิดของผู�ใหญ� 
หรือของผู�สร�างอุปกรณ: (Unstructured Materials) ไว�ให�เด็กเล�นได�ทุกเม่ือท่ีเขาต�องการ 

3.  ผู�ใหญ�ควรจัดสิ่งแวดล�อมและวัสดุอุปกรณ:การเล�นท่ีส�งเสริมการเล�นท่ี
ซับซ�อนในบางครั้ง เช�น ในการเล�นแบบทดสอบ เล�นแบบสร�าง และท่ีเปWนการเล�นใหม�ๆ ด�วย 
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4.  ผู�ใหญ�ไม�ควรคาดหวังว�าเด็กจะสามารถเล�นได�อย�างมีผลดีในกลุ�มท่ีมากกว�า 
2 คน ข้ึนไป 

5.  ผู�ใหญ�ส�งเสริมการเล�นให�ตรงกับความสนใจและมีความเหมาะสมตามลําดับ
ข้ันพัฒนาทางการเล�นของเด็ก ดังนั้นผู�ใหญ�จึงควรได�ศึกษาให�รู�จักเด็กในด�านท่ีเก่ียวกับความสนใจและ
ลําดับข้ันของพัฒนาการทางการเล�นเปWนอย�างดี 

6.  ผู�ใหญ�ควรมีหน�าท่ีช�วยเหลือและกระตุ�นให�เด็กเข�าสู�โลกของการเล�นด�วยตัว
ของเขาเอง ผู�ใหญ�มีหน�าท่ีเพียงแนะนํา แต�ไม�คิดให�ในกิจกรรมท่ีส�งเสริมพฤติกรรมการเล�นแบบต�างๆ 
ของเด็ก 

7. ในการช�วยเหลือและกระตุ�นเด็กนั้น ผู�ใหญ�สามารถทําได�โดยการจัดเวลาและ
สิ่งแวดล�อมให�เด็กได�แสดงพฤติกรรมการเล�นท่ีต�องใช�ระดับความคิดท่ีสูงข้ึนท่ีซับซ�อนยิ่งข้ึนกว�าเดิมอยู�
เสมอ เช�น ถ�าสังเกตว�า พฤติกรรมการเล�นของเด็กส�วนใหญ�ในระยะหนึ่งนั้นมักจะเปWนการเล�น เลียนแบบ
พ�อแม�ลูก และหมออยู�ตลอดเวลา ก็อาจแนะนําให�เด็กได�แสดงพฤติกรรมการเล�นเลียนแบบท่ีซับซ�อน
ข้ึน มีการสร�างบทสร�างเรื่องเน�นลําดับข้ันตอนของเรื่อง เปWนต�น 

Saltz and Johnson (1974 อ�างถึงใน เลขา ป�ยะอัจฉริยะ, 2556) กล�าวว�า
คะแนนเชาว:ป'ญญา ความจําเก่ียวกับลําดับข้ันของเรื่องราวและทักษะในการเล�าเรื่องมีความสัมพันธ:ใน
ทางบวกกับลําดับข้ันพัฒนาการทางการเล�นของเด็ก 

Fietelson and Ross (1973 อ�างถึงใน เลขา ป�ยะอัจฉริยะ, 2556) กล�าวว�า 
ผลจากการวัดความคิดสร�างสรรค: มีความสัมพันธ:ในทางบวก (Correlates positively) กับลําดับข้ัน
พัฒนาการทางการเล�นของเด็ก  

Hartshorn and Brantlay (1973 อ�างถึงใน เลขา ป�ยะอัจฉริยะ, 2556) ความ 
สามารถในการแก�ป'ญหา มีความสัมพันธ:ในทางบวกกับลําดับข้ันพัฒนาการทางการเล�นของเด็ก  

Rubin and Maioni (1975 อ�างถึงใน เลขา ป�ยะอัจฉริยะ, 2556) กล�าวว�า 
ความสามารถในการยอมรับความคิดเห็น และทัศนะของผู�อ่ืน มีความสัมพันธ:ในทางบวก กับลําดับข้ัน
พัฒนาการทางการเล�นของเด็ก 

สรุปได�ว�า การเล�นคือการสั่งสมประสบการณ:การเรียนรู�สิ่งต�างๆ รอบตัว ท้ังในด�าน
พัฒนาการทางสังคม อารมณ: ร�างกาย และสติป'ญญา การเล�นมีผลต�อพัฒนาการในด�านต�างๆ เปWนสิ่งท่ี
ให�เด็กได�ใช�ระบายพลังงานในตัวออกมา ทําให�เด็กรู�สึกผ�อนคลาย และให�ความเพลิดเพลิน การเล�นนั้น
ควรได�รับการสนับสนุนจากผู�ปกครอง ในการจัดกิจกรรมการเล�นท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการในแต�ละ
ช�วงวัย และตรงตามความสนใจของเด็กแต�ละคน 

3.  ส่ือและของเล*นเด็ก 
                จิตตินันท: เดชะคุปต: (ม.ป.ป. อ�างถึงใน ศิริพร หวังวนพัฒน:, ม.ป.ป.) กล�าวว�า เด็กจะ
ค�อยๆ ซึมซับและเรียนรู�สิ่งต�างๆ ผ�านปฏิสัมพันธ:กับคนเล�นหรือของเล�น โดยเฉพาะเม่ือเด็กได�ลงมือ
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กระทําด�วยตนเองและมีผู�คอยชี้แนะให�ข�อมูลหรือสอนให�รู�จักคําบอกของชื่อเรียกสิ่งต�างๆ รอบตัว หรือ
ความหมายของสิ่งเหล�านั้นทีละเล็กละน�อย จากเรื่องท่ีง�ายๆ ไปสู�เรื่องท่ีซับซ�อนมากข้ึน ตามความสามารถ
ของวัย 

 ดวงใจ คูห:ศรีวินิจ (2552) กล�าวว�า การเล�นมีความ สําคัญ แม�จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
อย�างไรก็อย�าลืมการเล�น เพราะการเล�นของเด็กเหมือนการทํางานของผู�ใหญ� มันคือความจําเปWน ถ�าไม�มี
ของเล�นเด็กก็เล�นได� แต�ของเล�นเปWนเหมือนอุปกรณ:เสริม ช�วยดึงศักยภาพเขาออกมาของเล�นชิ้นแรก
ของลูกคือพ�อแม� เปWนของเล�นท่ีดีท่ีสุด คนเราสามารถหยิบสิ่งต�างๆ มาเปWนของเล�นได�หมด ของเล�นท่ี
ช�วยดึงพัฒนาการของเด็กมีจําหน�ายในท�องตลาดเยอะ เวลาท่ีผู�ปกครองเลือกซ้ือให�ลูกต�องเลือกให�
สอดคล�องและเหมาะกับวัย แต�ไม�ใช�ว�ามีของเล�นเสริมสร�างพัฒนาการแล�วไม�ต�องเล�นกับลูก สิ่งเหล�านี้
ทางสมาคมพยายามบอกกล�าวกับสังคมเสมอถึงความสําคัญของการเล�นว�า สิ่งท่ีเล�นกับลูกจะติดอยู�ใน
ความทรงจําท่ีช�วยหล�อเลี้ยงชีวิตให�มีความหมาย 

 ของเล�นจึงเปWนส�วนประกอบท่ีสําคัญในการเล�น เปWนส�วนประกอบท่ีจะช�วยดึงศักยภาพ
ด�านต�างๆ ของเด็กออกมา เด็กจะสามารถค�นพบความถนัดในด�านต�างๆ ของตนเองได�จากการเล�น 
ของเล�นท่ีมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู�ท่ีแตกต�างกันไปของเล�นยังมีส�วนช�วยในการพัฒนา
ด�านสังคมของเด็ก เม่ือเด็กต�องมีการเล�นของเล�นท่ีต�องใช�การเล�นร�วมกับคนอ่ืนในการเล�นเพ่ือท่ีจะให�
การเล�นนั้นทําได�สําเร็จ ของเล�นจะแบ�งเปWน 3 ประเภทใหญ�ๆ ได�แก� ของเล�นธรรมดาท่ัวๆ ไปท่ีมีขายตาม
ท�องตลาด มีวัตถุประสงค:หลัก เพ่ือให�เด็กเล�นเพ่ือความสนุกเพลิดเพลินแต�ประการเดียวเท�านั้นของ
เล�นเพ่ือการศึกษา (Educational Toys) เปWนของเล�นท่ีมีการสอดแทรกการเรียนการสอนไว�ในของเล�น 
เพ่ือให�เด็กได�เรียนรู�รูปแบบการเรียนรู� เช�น เรื่องสี ขนาด รูปร�าง จํานวน ทําให�เด็กเกิดการเรียนรู�ด�วยการ
เล�นท่ีเรียกว�า Learning by doing และประเภทสุดท�ายคือ สื่อการสอน (Instructional Media) คือวัสดุ 
เครื่องมือ หรือ กิจกรรมท่ีช�วยในการเรียนของเด็กหรือการสอนของครูให�มีประสิทธิผล อันจะช�วยให�
เด็กสนใจในบทเรียน เข�าใจบทเรียนได�ง�ายข้ึน เร็วข้ึน และจดจําบทเรียนได�แม�นยําข้ึน 

ชนิดของสื่อและของเล�นในส�วนของของเล�นท่ีและการเล�นท่ีส�งเสริมพัฒนาการ 
ให�เด็กได�นั้น ลักษณะของเล�นและการเล�นท่ีส�งเสริมพัฒนาการจะมีดังต�อไปน้ี 

1.  ของเล�นและการเล�นสําหรับพัฒนาการด�านการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อมัดใหญ� 
ได�แก� จักรยานสองล�อ ลูกบอล ชิงช�า การว�ายน้ํา การห�อยโหน การป^นป�าย เปWนต�น 

2.  ของเล�นและการเล�นสําหรับพัฒนาการด�านการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อมัดเล็ก 
ได�แก� การวาดภาพระบายสี การป'(น การต�อบล็อกไม� เปWนต�น 

3.  ของเล�นและการเล�นสําหรับพัฒนาการทางภาษา ได�แก� นิทาน สมุดภาพ รายการ
โทรทัศน: เปWนต�น 

4.  ของเล�นและการเล�นสําหรับพัฒนาการทางสติป'ญญา ได�แก� ดนตรี การทาย
ป'ญหา เกมต�างๆ สมุดภาพ รายการโทรทัศน: เปWนต�น 
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5.  ของเล�นและการเล�นสําหรับพัฒนาการทางสังคม ได�แก� ของเล�นท่ีใช�เล�นกับเพ่ือน
หลายคนได� เช�น ฟุตบอล จักรยานสองล�อ สนามเด็กเล�น เปWนต�น 

สยามวู�ดเด�นโพรดักส: จํากัด (ม.ป.ป.) ในส�วนของเล�นตามความหมายของ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม (มอก.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม (สมอ.) จะหมายถึง ผลิตภัณฑ:
ท่ีมีการออกแบบและทําให�เด็กเล�น แบ�งตาม U.S. Consumer Product Safety Commission Washington  
ได� 5 กลุ�มด�วยกัน ดังนี้ 

1.  ของเล�นท่ีให�เด็กได�ออกแรง (Active play) ประเภทการกีฬา เช�น ลูกบอล จักรยาน
สามล�อ อุปกรณ:ยิมนาสติก จุดประสงค: คือ เพ่ือเสริมสร�างร�างกายและกล�ามเนื้อให�แข็งแรง ในส�วนนี้
จะรวมถึงอุปกรณ:เพ่ือการกีฬาด�วย 

2.  ของเล�นท่ีเด็กต�องสร�างข้ึนและควบคุมการเล�นเอง (Manipulative play) เปWนของ
เล�นท่ีเด็กสามารถนํามาต�อหรือประกอบให�เปWนรูปร�างได� เช�น เลโก� ไม�บล็อก จิ๊กซอว: หรือโมเดลชุด
หุ�นยนต: จุดประสงค:คือ เพ่ือฝ�กกล�ามเนื้อมือ และช�วยฝ�กทักษะทางด�านคณิตศาสตร:อย�างการก�อทราย
หรือการต�อไม�บล็อก เด็กจะต�องมีการคํานวณว�าจะต�องต�ออย�างไรเพ่ือท่ียอดด�านบนจะไม�ล�ม 

3.  ของเล�นท่ีเลียนแบบของจริง (Make-Believe play) เปWนชุดของเล�นท่ีจําลองกิจกรรม
หรืออาชีพของผู�ใหญ� เช�น ชุดจําลองอุปกรณ:ทําครัว ชุดเครื่องมือหมอ และชุดแต�งตัวตุ�กตาบาร:บี้ เปWนต�น 
ประโยชน:คือ ฝ�กทักษะให�เด็กได�ใช�ของเหมือนจริงเพ่ือเติมเต็มจินตนาการ เอ้ือให�การเล�นบทบาท
สมมติของเด็กให�สมบูรณ: ทําให�เด็กได�เรียนรู�บทบาทหน�าท่ีและอาชีพต�างๆในสังคม 

4.  ของเล�นส�งเสริมจินตนาการ (Creative play) คือ ของเล�นประเภท สีน้ํา สีไม� 
แป*งโดว: ดินน้ํามัน หรือเครื่องดนตรี จุดประสงค: คือ ส�งเสริมจินตนาการและความคิดสร�างสรรค:ให�แก�เด็ก 

5. ของเล�นเพ่ือการเรียนรู� (Learning play) คือ ของเล�นเพ่ือการพัฒนาทักษะ เช�น 
นิทาน หรือเกม ประโยชน: คือ ตอบสนองการเรียนรู�ท่ีไม�หยุดยั้งของเด็กผู�ปกครองอาจต�องมีส�วนในการ
เล�นกับเด็ก เพ่ือให�ของเล�นนั้นมีการเล�นท่ีสัมฤทธิ์ผลและไม�ควรเลือกของเล�นท่ียากเกินกว�าท่ีเด็กจะ
เข�าใจ อาจจะเริ่มต�นด�วยเกมเศรษฐี หรือเกมบันไดงู 

ชัยยงศ: พรหมวงศ: (ม.ป.ป. อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 9) ได�แยกวัสดุอุปกรณ:
ของเล�นเปWนประเภทต�างๆ ดังนี้ 

1.  แยกตามสถานท่ี  
1.1 ของเล�นในร�ม 
1.2  ของเล�นกลางแจ�ง 

2.  แยกตามลักษณะการใช�การฝ�กฝนพัฒนาการทางร�างกาย ทางสมอง และสังคม 
แบ�งเปWน 8 ชนิด คือ 

2.1 ฝ�กกล�ามเนื้อ 
2.2  ฝ�กชีวิตในบ�าน 
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2.3  อุปกรณ:สําหรับพักผ�อน 
2.4  การฝ�กใช�มือ 
2.5  ฝ�กการก�อสร�าง 
2.6  วัสดุและอุปกรณ:สําหรับการละคร 
2.7  ฝ�กการทดลองทางธรรมชาติวิทยา 
2.8  ฝ�กดนตรีสําหรับเด็ก 

3.  แยกตามลักษณะวิชาและประสบการณ: 
3.1 หมวดภาษาไทย 
3.2 หมวดสังคมศึกษา 
3.3 หมวดวิทยาศาสตร:  
3.4 หมวดคณิตศาสตร: 
3.5 หมวดขับร�องและดนตรี 
3.6 หมวดศิลปศึกษา 
3.7 หมวดพลานามัย 

4.  แยกตามการฝ�กเชาวน:และระบบประสาท หมายถึง ของเล�นท่ีใช�ฝ�กเชาว: ประสาท 
ทักษะ ส�งเสริมจิตนาการ ความคิดสร�างสรรค: ความพร�อม และความเพลิดเพลิน 

สรุปได�ว�า ของเล�นแต�ละชนิดจะมีจุดมุ�งหมายในการพัฒนาด�านต�างๆ ท่ีต�างกัน มีชนิด
ของการเรียนรู�และบทบาทหน�าท่ีท่ีหลากหลาย การเลือกของเล�นจึงควรเลือกของเล�นท่ีเหมาะสมกับ
ความสนใจของเด็ก และต�องมีความปลอดภัยในตัวของเล�นและวิธีการเล�นเปWนอันดับแรก โดยท่ีของ
เล�นและสื่อการเล�นของเด็ก ผู�วิจัยสังเกตว�า ของเล�นและสื่อการเล�นในท�องตลาดมักจะมีลักษณะและ
ข�อสังเกตบางประการ ดังนี้ 

1. มีสีสัน กราฟฟ�ค หรือลวดลาย ท่ีสดใสดึงดูใจเด็ก 
2. ใช�วัสดุเพียงอย�างเดียวในตัวของเล�น หรือหลายอย�างประกอบกัน 
3. ราคาไม�แพงเกินไป และมีต�นทุนการผลิตตํ่าเหมาะแก�การผลิตเปWนจํานวน 
4. จําลองรูปแบบของการลอกเลียนแบบอาชีพหรือกิจกรรมของผู�ใหญ� 
5. มีการออกแบบโดยใช�รูปแบบของ คน สัตว: สิ่งของ 
6. มีการย�อขนาดให�เล็กกว�าของจริงเพ่ือให�เหมาะกับการใช�งานของเด็ก 
7. มีการการจําลองและสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา ความเชื่อถือ และ 

วัฒนธรรม ประเพณี 
4. การป��นดินเพ่ือเสริมพัฒนาการของเด็กในช*วงปฐมวัย 

การป'(นเปWนอีกกิจกรรมท่ีช�วยฝ�กกล�ามเนื้อมัดเล็กได�เปWนอย�างดีนอกจากจะเปWนการ
ฝ�กกล�ามเนื้อมือมัดเล็กในการหยิบจับขยําดินแล�ว การป'(นยังเปWนการส�งเสริมด�านความคิดสร�างสรรค:  
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ให�เด็กได�มีจิตนาการในการป'(นแต�งดินให�ออกมาเปWนรูปทรงต�างๆตามท่ีเด็กต�องการ การป'(นเปWนงานศิลปะ
ท่ีง�ายมีเพียงดินป'(น และมือในการป'(นแต�งก�อนดินให�เปWนรูปทรง และดินก็เปWนวัสดุท่ีหาได�ง�าย ไม�ว�าจะ
เปWนดินจากธรรมชาติ หรือจะเปWนดินสังเคราะห:ท่ีการปรับปรุงคุณภาพให�เปWนดินท่ีเหมาะกับการเล�น
ของเด็ก เช�น ดินน้ํามันไร�สารเคมี และแป*งโดว: การป'(นจะเปWนการฝ�กการใช�จินตนาการไปพร�อมกับ
การฝ�กการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อมือ ซ่ึงเหมือนกับการวาดรูป แต�การป'(นจะสามารถให�ให�ผลงาน
ออกมาเปWนรูปแบบ 3 มิติ ต�างกับรูปวาดท่ีเปWนเพียง 2 มิติแบนๆ เปWนการให�เด็กได�เรียนรู�รูปทรง 
ในแบบ 3 มิติท่ีจับต�องได� 

ในเด็กอายุ 2-3 ขวบ ยังมีการป'(นท่ีไม�เปWนแบบแผน เด็กวัยนี้จังยังไม�สามารถป'(นเปWน
อะไรได�มากนัก เด็กวัยนี้จะทําได�เพียงแค�เอาก�อนดินหรือแป*งมาผสมสีกัน ขย้ําไปมา และเม่ือเด็กอายุ
ได� 4 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดรู�เรื่องและรับฟ'งคําสั่ง จึงสามารถรับฟ'งคําสั่งจากผู�ปกครองให�ป'(นเปWนรูปร�าง
ต�างๆตามท่ีสั่งได� 

ในการป'(นสําหรับเด็กวัย 4 ขวบควรฝ�กป'(นจากรูปทรง 2 มิติ ควรมีการจัดเตรียม
เป*าหมายการป'(นให�เด็ก เพ่ือให�เด็กได�รู�ว�า เขาควรทําอะไร เพ่ือให�ได�ผลลัพธ:อะไร โดยให�ผู�ปกครองวาด 
หรือหารูป 2 มิติ ง�ายๆ ให�เด็กลองป'(นตาม เช�น สามเหล่ียม สี่เหลี่ยม วงกลม จากนั้นจึงค�อยเพ่ิมความยาก 
ด�วยการนํารูปร�างเหล�านั้นมาประกอบเปWนเรื่องราว เช�น เอารูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม มาผสมกัน
ให�เกิดเปWนรูปรถยนต: หรือ ดอกไม� จากนั้นก็ค�อยๆ เพ่ิมเรื่องราวข้ึน เช�น ป'(นเปWนแมว ปลา หมา สิงโต 
ในแบบ 2 มิติ  

สําหรับเด็กวัย 5 ขวบ สามารถให�ป'(นแบบ 3 มิติ ได� เม่ือเด็กสามารถป'(นข้ึนรูปในแบบ  
2 มิติ จากนั้นจะสามารถป'(นในรูปแบบของ 3 มิติได� โดยการเริ่มจากรูปทรงง�ายๆ เช�น ทรงกลม ลูกบากศ:
กรวย จากนั้นก็ให�ฝ�กป'(นเปWนตัวอย�างง�ายๆ เช�น ป'(น หนอน คน และจึงค�อยเพ่ิมความซับซ�อนข้ึนเรื่อยๆ 

พัฒนา ชัชพงษ: (ม.ป.ป.) โรงเรียนอนุบาลทุกแห�งจัดกิจกรรมการป'(นให�กับเด็ก ไม�ว�าจะ
ป'(นดิน ป'(นแป*งโด ซ่ึงบางครั้ง เม่ือป'(นเสร็จแล�วจะนําไปอบ ไปเผา หรือป'(นเฉยๆ ท้ังนี้ เพราะการป'(นนั้น
ช�วยส�งเสริมการพัฒนาการของเด็กได�หลากหลาย เช�น การพัฒนากล�ามเนื้อนิ้วมือซ่ึงเปWนพ้ืนฐานสําคัญ
ของการเขียน การป'(นช�วยให�กล�ามเนื้อดีข้ึน เริ่มแรกเด็กอาจจะใช�อุ�งมือในการทุบดิน กดดินให�เปWนแผ�น 
คลึงให�ยาวต�อๆ ไปค�อยย�ายไปใช�นิ่วมือป'(นในส�วนเล็กๆ เม่ือกล�ามเน้ือมือดีแข็งแรงแล�ว เด็กก็พร�อมท่ีจะ
ลากลีลามือ เขียนเส�น และสามารถเขียนได�ในท่ีสุดเวลาป'(นครูมักไม�กําหนดว�าเด็กๆ ต�องป'(นเปWนอะไร 
มีรายละเอียดอย�างไร จึงสามารถทําได� สิ่งเหล�านี้สร�างความภาคภูมิใจให�กับเด็กมีความม่ันใจ รู�สึกว�า
ตนมีความสามารถ อยากทําต�อไป อยากไปโรงเรียนต�อไป เกิดทัศนคติต�อการไปโรงเรียน รักเรียน 
นอกจากนี้การป'(นยังเปWนการระบายความเครียด ความอึดอัดท่ีแม�แต�เด็กเองก็ไม�ทราบว�าตนมี จะสังเกต
ได�ว�า เม่ือได�ดินมาเด็กจะทุบตีดินแรงๆ และค�อยๆ ขยับไปสู�ความละเมียดละไม เม่ือความเครียดหมดไป 
ความสุนทรียภาพก็เข�ามาแทนท่ี เด็กจึงค�อยๆ ประดิษฐ:ให�เปWนไปตามท่ีตนคิด ท่ีตนต�องการ และเกิด
เปWนความสนุกสนานพอใจในการทํางานของตน มีสมาธิ สมองก็คิดจินตนาการไปว�าป'(นอะไร มีรายละเอียด
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อะไรบ�าง (แม�ว�าผู�ใหญ�ดูไม�ออก) และเม่ือเสร็จนํามาบอกครูอธิบายให�ครูฟ'ง ช�วยให�เด็กได�พัฒนาภาษา
อีกด�วย จะเห็นได�ว�าการป'(นดินนั้นมีประโยชน:มากมาย โรงเรียนอนุบาลจึงจัดให�เด็กได�ทําทุกวัน อีกท้ัง 
การป'(นนั้น เป�ดโอกาสให�เด็กได�ทํางานตามความพึงพอใจของเด็ก เรียกได�ว�าเปWนกิจกรรมท่ียึดเด็กเปWน
ศูนย:กลาง (Child-centered) โดยแท�จริง 

ในส�วนของดินป'(นประเภทต�างๆ สําหรับการป'(นของเด็ก สามารถใช�ดินธรรมชาติท่ีมี
ท่ัวไป หรือดินน้ํามัน หรืออาจจะใช�ดินท่ีมีการสังเคราะห:ให�ใช�งานได�ง�าย เด็กสามารถกินเข�าไปโดยท่ี 
ไม�เกิดอันตรายแก�เด็กได� เช�น แป*งโดว: โดยท่ีแป*งโดว:นั้นจะคล�ายกับดินน้ํามัน คือเอาไว�ให�เด็กฝ�กป'(น 
ได�ใช�กล�ามเนื้อมือและนิ้ว แต�แป*งโดว:จะไม�มีส�วนผสมท่ีเปWนอันตรายกับเด็ก ปลอดภัย เพราะแป*งโดว:
ทํามาจากส�วนผสมท่ีทานได� ข�อดีของแป*งโดว: คือ มีความอ�อนตัวและความเหนียวกว�าดินน้ํามัน ทําให�
สามารถป'(นรูปทรงได�ง�ายและหลากหลายกว�า อีกท้ังไม�มีกลิ่นหืนของดินน้ํามันและน้ํามันเป�(อนติดมือ  
สีท่ีใช�ก็ไม�มีอันตราย แต�ก็ต�องดูแลไม�ให�เด็กหยิบเข�าปากด�วยเช�นกัน แต�หากเข�าปากก็ไม�เปWนไรเพราะ
ส�วนผสมทุกอย�างปลอดภัยจากสารเคมี  

การเก็บรักษา สามารถเก็บไว�ได�หลายวันในภาชนะท่ีป�ดแน�น เม่ือแป*งเร่ิมแข็งตัวหรือ
แห�งให�ใช�น้ําหยอดลงไปแล�วนวด แป*งก็จะกลับคืนสู�สภาพเดิมและนํามาใช�ใหม�ได�  

ข�อเสียของแป*งโดว: คือ ด�วยความท่ีเหนียวนิ่มอ�อนตัวง�าย จึงทําให�ติดมือ และติด
พ้ืนผิวง�าย แต�ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู�กับชนิดของแป*งโดว:และสถาวะของแป*งโดว:ด�วย  

โดยแป*งโดว:ท่ีทํากันเองตามบ�านนั้นมักจะทําจาก, แป*งสาลีหรือแป*งข�าวโพด, น้ํามันพืช
เกลือ และครีมออฟทาร:ทาร: ในขณะท่ีแป*งโดว:ท่ีมียี่ห�อท่ีแพร�หลายอยู� อย�างยี่ห�อเพลย:โดว: (Play Doh)  
จะมีส�วนประกอบท่ีประกอบไปด�วยน้ํา, สารยึดเกาะต้ังต�นของแป*ง, เกลือ, สารยับยั้งการคืนตัว,  
สารหล�อลื่นเกลือ, สารลดแรงตึงผิว, วัตถุกันเสีย, ตัวทําให�แข็ง, สารดูดความชื้น, น้ําหอม, และสีเติม
ป�โตรเลียม เพ่ือให�สัมผัสท่ีนุ�มลื่น ส�วนบอแร็กซ:ช�วยไม�ให�ข้ึนรา แป*งโดว:ท่ีเปWนยี่ห�อท่ีขายตามท�องตลาด
จึงจะมีคุณสมบัติในการใช�งานท่ีเหนือกว�า สามารถป'(นออกมาได�ง�ายและได�ไม�ติดพ้ืนผิววัสดุมากนัก 
สามารถนํามาใช�ซ้ําๆ ได� และเก็บไว�ได�นานในอุณหภูมิห�อง ส�วนแป*งโดว:ท่ีทําเองจะไม�มีสารสังเคราะห:
มากนัก จึงเก็บไว�ไม�ได�นาน หากไม�อยากให�แป*งโดว:เสียก็ต�องเก็บไว�ในตู�เย็นตลอด นํามาใช�ซํ้าๆ ไม�ค�อยได� 
และไม�สามารถป'(นได�เปWนรูปทรงได�ง�ายเท�ากับแป*งสังเคราะห: 
 
ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบ 

1. หลักการออกแบบของเล*นเด็ก 
 จิตตินันท: เดชะคุปต: (2551 อ�างถึงใน “เด็ก” กับ “ของเล�น” เรื่องใหญ�มิใช�น�อย, 2552)

กล�าวว�า ของเล�นต�องเน�นความปลอดภัย ไม�มีชิ้นส�วนท่ีแตกหักง�าย วัสดุท่ีนํามาทําไม�เปWนเหล็กท่ีมี
ส�วนผสมปนเป�(อน ต�องเปWนวัสดุท่ีเลือกให�เหมาะกับช�วงวัยของเด็ก เด็กเล็กควรเปWนวัสดุท่ีนุ�มนิ่ม  
ไม�มีฝุ�น ถ�าโตข้ึนมาอีกนิดอาจเปWนพลาสติกหรือผ�าเพราะเด็กชอบหยิบ ชอบโยนข�าวของสิ่งต�างๆ 
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รอบตัวเล�น และเม่ือเด็กเริ่มเดินมักเปWนของเล�นไม�ท่ีเด็กจะเอามาต�อ วางเรียงกัน ซ่ึงช�วงแรกนั้นของ
เล�นจะฝ�กประสาทสัมผัสการแยกแยะ สี เสียงและกลิ่น ส�วนของเล�นพ้ืนบ�านต�องมีการดูแลเพราะไม�
มักมีความชื้นหรือเชื้อรา ในด�านความปลอดภัยต�องดูแลเรื่องนี้ว�าจะทําอย�างไรไม�ให�มีเสี้ยน มีหนาม 
ไม�มีฝุ�นละอองทําให�เด็กแพ�ได�ของเล�นไม�จะช�วยปลูกฝ'งเด็กเรื่องชีวิตจิตใจ ความนิ่ง สงบและเรียบง�าย 
แต�ไม�ได�เรื่องความดึงดูด สีสัน หรือรูปร�างท่ีเท�แปลกแหวกแนว ของเล�นแต�ละประเภทนั้นให�การเรียนรู�
ท่ีต�างกัน บอกไม�ได�ว�าอะไรดีกว�ากัน นอกจากนี้ของเล�นท่ีออกแบบมาให�น�าสนใจ เพ่ือให�เกิดการทดสอบ
และเรียนรู�เกิดจากการค�นพบด�วยตัวเองมีมาก แต�ของเล�นพ้ืนบ�านทํามาเปWนชิ้นแล�วเด็กไม�ได�ทดสอบ
ทดลองเท�าของเล�นท่ี ถูกออกแบบมาท่ีวางขายตามท�องตลาด ซ่ึงมาจากผลงานวิจัย องค:ความรู�ท่ี
นํามาใช�ออกแบบเพ่ือให�เด็กเกิดทักษะและการโต�ตอบ 

ดังนั้น การออกแบบของเล�นเด็ก จึงควรออกแบบให�ของเล�นมีความหลากหลายใน
การเล�น ไม�ซํ้าซากจําเจ สามารถเล�นได�หลายแบบ และควรมีการทดสอบกับเด็กเพ่ือหาข�อบกพร�อง 
ก�อนท่ีจะนําไปผลิตเปWนจํานวนมากในเชิงอุตสาหกรรม โดยท่ีการออกแบบของเล�นเด็กควรท่ีจะคํานึงถึง
สิ่งท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

1. การพัฒนาการของเด็กในแต�ละช�วงอายุ เด็กจะมีความสามารถในการรับรู� และ
การประสานสัมพันธ:ระหว�างกล�ามเนื้อและสายตาจะแตกต�างกันในแต�ละช�วงวัยเด็กอายุน�อยๆ อาจจะ
ไม�สามารถทําสิ่งท่ียากเกินไปได� จึงต�องกําหนดจุดมุ�งหมายท่ีแน�นอนของการเล�นความยากง�ายในการเล�น  
ประโยชน:ท่ีจะได�รับไว�ในการออกแบบ 

2. ความปลอดภัย ควรมีการคํานึงถึงอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเล�นส�วนประกอบ
ของของเล�นต�องแน�นหนา ไม�หลุด หรือแตกแยกเปWนชิ้นส�วนเล็กๆ และไม�ควรมีปลายแหลมหรือขอบคม 

3. วัสดุท่ีนํามาผลิตปลอดภัย ไม�มีสารพิษเจือปน สีท่ีใช�พ�นหรือทาต�องเปWนสีประเภท
ปลอดสารพิษ (non toxic) 

4. หีบห�อท่ีบรรจุของเล�นต�องมีคําอธิบายวิธีการเล�น บอกอายุท่ีเหมาะสมของเด็ก 
เพราะของเล�นแต�ละชนิดจะมีข�อบกพร�องถ�าใช�ไม�ถูกกับวัย กรณีท่ีเปWนของเล�นท่ีอาจเกิดอันตราย ควรมี
คําเตือนเรื่องอันตรายด�วย 

ฉัตรชัย จันทร:เด�นดวง (2552) ในส�วนของอันตรายจากของเล�นท่ีเกิดกับเด็กได�มี
ดังต�อไปนี้ 

1. อันตรายจากการหายใจไม�ออกของเล�นท่ีมีขนาดเล็กจนเกิดไป พอทีเด็กจะสามารถ
กลืนลงคอได� อาจทําให�เด็กกลืนลงคอและทําให�ไปอุดทางเดินหายใจได�   

2.  อันตรายจากเสียงดัง เสียงท่ีดังเกินไปสามารถทําอันตรายต�อแก�วหูเด็ก ตามท่ี
มาตรฐาน มอก. 685 เล�ม 1 ระบุว�า เสียงท่ีต�อเนื่องนานเกิน 1 วินาทีต�องมีระดับเสียงไม�เกิน 75 เดซิเบลเอ
สําหรับเด็กอายุไม�เกิน 18 เดือน และไม�เกิน 85 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุเกิน 18 เดือน 
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3.  อันตรายจากการรัด ของเล�นท่ีมียางหรือเชือกท่ียาว อาจจะสามารถรัดคอทําให�เด็ก
หายใจไม�ออก รัดแขนหรือนิ้วมือของเด็กทําให�เลือดไม�ไปเลี้ยงบริเวณน้ัน 

4.  อันตรายจากสารพิษของเล�นท่ีทําจากวัสดุหรือสารเคลือบท่ีเปWนพิษหรือมี 
ส�วนประกอบของสารเคมีท่ีเปWนพิษ จะทําให�เด็กได�รับอันตรายจากพิษเหล�าน้ัน 

5.  อันตรายจากรูปลักษณ: ของเล�นท่ีมีขอบคมหรือปลายแหลมสามารถบาดผิวหนัง
หรือท่ิมแทงตาได� 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (2553) ในระยะที่ผ�านมา ผู�ที่ติดตามความ
เคลื่อนไหวของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในสหรัฐฯ เก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานสินค�าประเภทต�างๆ 
โดยเฉพาะสินค�าอุตสาหกรรม จะพบว�า รัฐบาลสหรัฐฯ ให�ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค�าแก�ผู�บริโภคมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะสินค�าสําหรับเด็กและทารก โดย
หน�วยงานและองค:การเอกชนท่ีเก่ียวข�องได�แก� หน�วยงาน Consumer Product Safety Commission 
(CPSC) องค:การ American Society forTesting and Materials (ASTM) องค:การ American Society 
of Mechanical Engineers (ASME)สถาบัน National Institute of Standards and Technology 
(NIST) รวมท้ังสถาบัน American National Standards Institute (ANSI)  ล�วนให�ความสําคัญต�อ
การพิจารณาออกกฎระเบียบและควบคุมมาตรฐานของสินค�าหรือผลิตภัณฑ:ของเด็กและทารกให�รัดกุม
ยิ่งข้ึน ท้ังหมดนี้เปWนผลสืบเนื่องจากความกังวลของชาวสหรัฐฯ ในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ:จาก
ประเทศต�างๆ ในช�วงป^ท่ีผ�านมาดังนั้นจึงมีกฎข�อบังคับด�านความปลอดภัยสําหรับของเล�น 

ตัวอย�างของกฎข�อบังคับของ U.S. Consumer Product Safety Commission ได�แบ�ง
ตามอายุของเด็ก ดังนี้ 

สําหรับเด็กทุกวัย 
1.  ปริมาณตะก่ัวในสีต�องไม�เกินท่ีมาตรฐานกําหนด 
2.  ของเล�นท่ีใช�ไฟฟ*าจะต�องไม�เสี่ยงกับการช็อตและความร�อน 
3.  ไม�มีสารเปWนพิษในเนื้อและท่ีผิวของเล�น 
สําหรับเด็กอายุต่ํากว�า 3 ป^ 
1. ไม�มีชิ้นส�วนเล็กๆ ท่ีสามารถติดคอเด็กได� 
2. เส�นผ�านศูนย:กลางของลูกบอลต�องไม�ต่ํากว�า 1.75 นิ้ว 
3. ต�องไม�แตกเม่ือใช�งานในสภาพปรกติและไม�ปรกติ 
สําหรับเด็กอายุระหว�าง 3-6 ป^           
ของเล�นหรือเกมส:ท่ีมีชิ้นส�วนเล็กๆ จะต�องติดฉลากเตือนการติดคอได� โดยเฉพาะ 

ลูกบอลหรือลูกแก�วท่ีมีเส�นผ�านศูนย:กลางน�อยกว�า 1.75 นิ้ว 
สําหรับเด็กอายุต่ํากว�า 8 ป^ 
1.  ของเล�นไฟฟ*าจะต�องไม�มีส�วนกําเนิดความร�อน 
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2.  จะต�องไม�มีส�วนแหลม 
3.  จะต�องไม�มีของคม 
สําหรับประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมได�ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม 

ของเล�น รวม 3 เล�ม คือ 
1.  มาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล�ม 1-2540 จะบอกมาตรฐานของเล�นในเรื่อง

คุณลักษณะของของเล�นท่ีต�องการและควรจะเปWน เช�น ปริมาณโลหะหนักใน สี สารเคลือบ วัสดุ 
ขีดเขียน พลาสติก กระดาษ และการะดาษแข็ง จะต�องมีค�าไม�เกินตามตารางท่ี 1 วัสดุท่ีใช�ทําของเล�น
ต�องเปWนวัสดุใหม�ไม�เคยใช�งานมาก�อน     

2.  มาตราฐานเลขท่ี มอก. 685 เล�ม 2-2540 จะบอกมาตรฐานของภาชนะบรรจุและ
ฉลาก เช�น พลาสติกอ�อนท่ีใช�ทําภาชนะบรรจุต�องหนาไม�น�อยกว�า 0.038 มิลลิเมตร   

3.  มาตรฐานเลขท่ี มอก. 685 เล�ม 3-2540 เปWนมาตรฐานในการทดสอบและวิเคราะห:
ของเล�น เช�น การทนแรงดึง การกระแทก การติดไฟ เปWนต�น 

 

ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณโลหะหนักในสารละลายท่ีสกัดได�จากสี สารเคลือบ วัสดุขีดเขียน พลาสติก 
กระดาษและกระดาษแข็ง 

 

ชนิดของโลหะหนัก เกณฑ?ท่ีกําหนดสูงสุดมิลลิกรัมต*อกิโลกรัม 

พลวง 60 

สารหนู 25 

แบเรียม 1000 

แคดเมียม 75 

โครเมียม 60 

ตะก่ัว 90 

ปรอท 60 

ซิลิเนียม 500 

 
ท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม, มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ?ท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให�ต�องเปdนไปตามมาตรฐาน, เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://app.tisi. 
go.th/standard/comp_tha.html.) 

 
ปริมาณโลหะหนักท่ีสกัดได�จากสารละลายพลาสติกต�องไม�เกินเกณฑ:ท่ีกําหนดในตารางท่ี 4

การวิเคราะห:พลาสติกให�กําหนดตาม มอก. 685 เล�ม 3 
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ตารางท่ี 5 แสดงปริมาณโลหะหนักท่ีสกัดได�จากสารละลายฟ�งเกอร:เพ�นต:และดินป'(น 
 

ชนิดของโลหะหนัก เกณฑ?ท่ีกําหนดสูงสุดมิลลิกรัมต*อกิโลกรัม 

พลวง 60 

สารหนู 25 

แบเรียม 250 

แคดเมียม 50 

โครเมียม 25 

ตะก่ัว 90 

ปรอท 25 

ซิลิเนียม 500 

 
ท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม, มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ?ท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให�ต�องเปdนไปตามมาตรฐาน, เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://app.tisi. 
go.th/standard/comp_tha.html. 
 

ปริมาณโลหะหนักท่ีสกัดได�จากสารละลายฟ�งเกอร:เพ�นต:และดินป'(นต�องไม�เกินเกณฑ: 
ท่ีกําหนดในตารางท่ี 5 

2. วัสดุท่ีใช�ในการออกแบบ 
 2.1 พลาสติกคือวัสดุพอลิเมอร:ท่ีเปWนสารประกอบอินทรีย:ท่ีมีลักษณะเปWนสายโซ�ยาว

แต�ไม�สามารถมองเห็นเปWนสายโซ�ได�ด�วยตาเปล�า โดยสายโซ�ดังกล�าวจะประกอบด�วยหน�วยย�อยท่ีเรียกว�า
มอนอเมอร: พอลิเมอร:สามารถสังเคราะห:ได�จากกระบวนการพอลิเมอร:ไรเซชั่น (polymerization) ของ
มอนอเมอร: โดยใช�วัตถุดิบจากป�โตรเคมีเปWนหลัก พลาสติกมีหลายชนิดและสามารถใช�แทนวัสดุ
ธรรมชาติได�หลายอย�าง เช�น พอลิไวนิลคลอไรด: (PVC) ใช�ผลิตท�อพีวีซี, พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (PET) 
ใช�ผลิตขวดบรรจุน้ําด่ืม และพอลิสไตรีน (PS) ใช�ผลิตภาชนะบรรจุต�างๆ เช�นช�อน พลาสติก เปWนต�น 

  เม่ือพลาสติกถูกความร�อนจะแสดงคุณสมบัติ 2 แบบ คือ 
1. เทอร:โมเซตต้ิง(thermosetting)พลาสติกจะแข็งตัวถาวรไม�ว�าจะถูกความร�อน

มากแค�ไหนก็ตาม ทําให�ไม�สามารถหลอมเพ่ือข้ึนรูปใหม�ตามท่ีต�องการได�  
2. เทอร:โมพลาสติก (Thermoplastic)พลาสติกจะเกิดการอ�อนตัวเม่ือถูกความ

ร�อน และจะกลับไปแข็งเม่ือพลาสติกเย็นข้ึน ทําให�สามารถนําไปหลอมข้ึนรูปใหม�ได�ซ่ึงพลาสติกชนิดนี้
สามารถนํามารีไซเคิลได�โดยการหลอมแล�วสามารถนํามาข้ึนรูปกลับมาใช�ใหม�  
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ในส�วนของการนําพลาสติกไปรีไซเคิล สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห�งอเมริกา 
(The Society of the Plastics Industry, Inc.) ได�กําหนดสัญลักษณ:มาตรฐานของพลาสติกยอดนิยม 
ท่ีสามารถนํากลับมาหมุนเวียน (Recycle) ไว� 7 ประเภทหลักๆ โดยพลาสติกใดสามารถนํามารีไซเคิลได� 
ก็จะมีรหัสอันประกอบด�วยลูกศร 3 ตัว วนเปWนรูป 3 เหลี่ยมรอบๆ ตัวเลขตัวหนึ่งดังแสดงในรูปภาพ  

โดยพลาสติกท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได� จะมีเครื่องหมาย ตัวเลขท่ีมีการล�อม
กรอบด�วยลูกศร 3 ตัว ซ่ึงวนต�อกันเปWนรูปทรงสามเหลี่ยม ดังแสดงในรูปภาพ  

 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงภาพเทอร:โมพลาสติก 7 ประเภท 
ท่ีมา: ภูมิพัฒน: รัตนตรัยเจริญ, พลาสติก 7 ประเภท, เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/1-56%28500%29/page4-1-56% 28500%29.html 
 

พลาสติกหมายเลข 1 ลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (PolyethylneTereph- thalate) 
หรือ เพ็ท (PET หรือ PETE) เปWนพลาสติกท่ีทนแรงกระแทก ใส กันแก�สซึมผ�านดี ไม�เปราะแตก ใช�ทํา
ขวดน้ําด่ืม ขวดน้ํามันพืช  สามารถนํามารีไซเคิลเปWนเส�นใยใยสังเคราะห:สําหรับยัดหมอน และเส�นใย
สําหรับทําพรม เสื้อหนาว เปWนต�น 
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พลาสติกหมายเลข 2 พอลิเอธิลีนความหนาแน�นสูง (High Density Polyethylene) 
หรือ เอชดีพีอี (HDPE) เปWนพลาสติกท่ีเหนียวและแตกยาก ยืดได�มาก ค�อนข�างแข็งทนทานต�อสารเคมี 
สามารถนําไปข้ึนรูปทรงต�าง ได�ง�าย ขวดน้ํา ใช�ทําขวดนมเด็ก และบรรจุภัณฑ:สําหรับยาสระผม น้ํายาทํา
ความสะอาด เปWนต�น สามารถนํามารีไซเคิลเปWน ลังพลาสติก ขวดน้ํามันเครื่อง ท�อ ไม�เทียม เปWนต�น 

พลาสติกหมายเลข 3 พอลิไวนิลคลอไรด: (Polyvinylchloride) หรือท่ีรู�จักกันดีว�า 
พีวีซี (PVC) ใช�ทําท�อน้ําประปา สายยางใส แผ�นฟ�ล:มสําหรับห�ออาหาร แผ�นพลาสติกสําหรับทําประตู 
หน�าต�าง และหนังเทียม เปWนต�น สามารถนํามารีไซเคิลเปWนท�อน้ําประปาหรือรางน้ํา 

พลาสติกหมายเลข 4 พอลิเอทิลีน ความหนาแน�นตํ่า (Low Density Polyethylene)
สามารถเรียกแบบย�อว�า แอลดีพีอี (LDPE) เปWนพลาสติกท่ีมีความนิ่ม เหนียว ยืดตัวได�มาก ใส ทนทาน 
แต�ไม�ค�อยทนต�อความร�อน ใช�ทําฟ�ล:มห�ออาหารและห�อของ ถุงใส�ขนมป'ง ถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร 
สามารถนํามารีไซเคิลเปWนถุงดําสําหรับใส�ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพ้ืน เฟอร:นิเจอร: แท�งไม�เทียม 
เปWนต�น 

พลาสติกหมายเลข 5 พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดยย�อว�า พีพี (PP) เปWน
พลาสติกท่ีมีความ ใส ทนทานต�อความร�อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได�ดี นอกจากนี้ยังทน 
ต�อสารเคมีและน้ํามัน ใช�ทําภาชนะบรรจุอาหาร เช�น กล�อง ชาม จาน ถัง ตะกร�า กระบอกใส�น้ําแช�เย็น 
ขวดซอส แก�วโยเกิร:ต ขวดบรรจุยา สามารถนํามารีไซเคิลเปWนกล�องแบตเตอรี่ในรถยนต: ชิ้นส�วนรถยนต: 
เช�น กันชนและ กรวยสําหรับน้ํามัน ไฟท�าย ไม�กวาดพลาสติก แปรง เปWนต�น 

พลาสติกเลข 6 พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือ พีเอส (PS) เปWนพลาสติกท่ีมี
ความใส แต�เปราะและแตกง�ายใช�ในการทําโฟมใส�อาหาร ภาชนะบรรจุของต�างๆ เปWนต�น สามารถ
นํามารีไซเคิลเปWนกล�องวีดีโอ แผงสวิตช:ไฟ ฉนวนความร�อน เครื่องมือเครื่องใช�ต�างๆ ได� 

พลาสติกหมายเลข 7 ไม�ได�มีการระบุชื่อจําเพาะ เปWนพลาสติกท่ีนํามาหลอมใหม�ได� 
2.2  สแตนเลส หรือ เหล็กกล�าไร�สนิม เปWนศัพท:ท่ัวไปท่ีใช�เรียกเหล็กในกลุ�มท่ีมีความ

ต�านทานการกัดกร�อนสูง สแตนเลสเปWนโลหะผสมระหว�างเหล็กและคาร:บอน ซ่ึงส�วนประกอบจะมี
ปริมาณคาร:บอนตํ่า มีโครเมียม เปWนส�วนผสมหลัก ประมาณ 10.5 % หรือมากกว�าทําให�เกิดการสร�าง
ฟ�ล:มโครเมียมออกไซด: (chromium oxide film: CrO2 หรือเรียกว�า passive film) ท่ีมองไม�เห็น
เกาะติดแน�นอยู�ท่ีผิวหน�าทําให�เหล็กกล�า มีความต�านทานการกัดกร�อน ฟ�ล:มปกป*องนี้จะมีความบาง
เทียบเท�ากับวางกระดาษ 1 แผ�นบนตึกสูง 20 ชั้น ถ�าฟ�ล:มท่ีผิวหน�านั้น ถูกทําลายไม�ว�าจากแรงกล 
สารเคมีหรือออกซิเจนท่ีมีอยู�ในบรรยากาศแม�จํานวนน�อยนิด จะเข�าทําปฏิกิริยากับโครเมียมสร�างฟ�ล:ม
โครเมียมออกไซด:ทดแทนข้ึนใหม�ด�วยตัวมันเอง 

สแตนเลส สามารถปรับปรุงคุณสมบัติในการต�านทานการกัดกร�อนและสมบัติอ่ืนๆ 
ท่ีต�องการ ให�สูงข้ึนได�โดยการเพ่ิม ส�วนผสมของโครเมียมและเพ่ิม ธาตุอ่ืนๆ เช�น โมลิบดิบนัม นิกเกิล
และไนโตรเจนเข�าไป สแตนเลส มีอยู�มากกว�า 60 ชนิด 



49 

 

มีคุณสมบัติ เช�น ข้ึนสนิมยากเม่ือเทียบกับโลหะหรือวัสดุชนิดอ่ืนๆ ค�าบํารุงรักษาตํ่า
ข้ึนรูปหรือเชื่อมได�ง�ายใช�งานได�นาน และสามารถนํากลับมาใช�ได�ใหม�ท้ังหมด  

ณรงค:ศักด์ิ ธรรมโชติ (2549: 239-243) สแตนเลสโดยท่ัวไปจะแบ�งออกเปWน  
5 กลุ�มใหญ�ตามโครงสร�างคือ ออสเทนนิติคเฟอร:ริติค ดูเพล็กซ:มาร:เทนซิติค และเหล็กกล�าชุบแข็งแบบ
ตกผลึก 

1. สแตนเลสในตระกูลออสเทนนิติค (Austenitic) เหล็กกลุ�มนี้ได�แก�โครม-นิกเกิล 300
และโครม-นิกเกิล-แมงกานีส 200 นิกเกิลท่ีผสมอยู�ในเหล็กกลุ�มนี้จะทําให�ออกเทนไนต:มีสเถียรภาพ
และเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิห�อง โดยท้ัง 2 กลุ�มไม�สามารถชุบแข็งได� แม�เหล็กดูดไม�ติด หากต�องการเพ่ิม
ความแข็ง ต�องใช�วิธีแปรรูปเย็น สแตนเลสกลุ�มนี้จะทนการกัดกร�อนได�ดีกว�ากลุ�มเฟอร:ริติกและ 
มาร:เทนซิติก หากให�ความร�อนที่อุณหภูมิระหว�าง 480-860 °c จะทําให�โครเมียมคาร:ไบด:เกิดขึ้นท่ี
ขอบเกรนโดยการตกผลึก ทําให�บริเวณรอบผลึกคาร:ไบด:มีปริมาณโครเมียมท่ีต่ําลง และเปWนสาเหตุของ
การกัดกร�อนท่ีเรียกว�า การกัดกร�อนตามขอบเกรน โดยท่ัวไป เหล็กกลุ�ม 300 จะมีคาร:บอนระหว�าง 
0.02 – 0.25 เปอร:เซ็นต: โครเมียม 16 – 26 เปอร:เซ็นต: และนิกเกิล 3 – 20 เปอร:เซ็นต: และแมงกานีส
สูงสุด 2 เปอร:เซ็นต: มีซิลิคอน 1 เปอร:เซ็นต: เพ่ือเพ่ิมความต�านทานความร�อน เหล็กกลุ�ม 301 และ 
302 จะผลิตเปWนเครื่องใช�ในครัวเรือน และสแตนเลสแบบแผ�นท่ีใช�ตกแต�ง กลุ�ม 304 จะมีคาร:บอนตํ่า 
เพ่ือป*องกันการตกตะกอนขณะทําการเชื่อม ใช�ทําอุปกรณ:ในกระบวนการผลิตอาหารและสารเคมี 
กลุ�ม 309 และ 310 จะมีความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิสูง ใช�ทําอุปกรณ:เตาอบชุบและเตาความร�อนต�างๆ 
กลุ�ม 316 จะมีความทนทานต�อการทําเทมเปอร:สูง และกลุ�ม 321 จะมีเสถียรภาพต�อการกัดกร�อนท่ี
อุณหภูมิสูงระหว�าง 400 – 850 ° 

2. ตระกูลเฟอร:ริติค (Ferritic) โครงสร�างจุลภาคของเหล็กกลุ�มนี้จะเปWนเฟอร:ไรต:
โดยท่ัวไปจะมีคาร:บอนน�อยกว�า 0.2 เปอร:เซนต: และมีโครเมียมระหว�าง 14-28 เปอร:เซ็นต: เหล็กกลุ�มนี้
ได�แก� 405, 403, 442, 443, 446 สแตนเลสกลุ�มนี้ไม�สามารถชุบแข็งโดยกระบวนการอบชุบได�  
แต�อาจเพ่ิมความแข็งแรงโดยการแปรรูปเย็น ความแข็งแรงของเหล็กกลุ�มนี้อยู�ในระดับดีมาก ความเหนียว
ปานกลาง แม�เหล็กดูดติด เหล็กกลุ�ม 430 และ 443 จะแปรรูปได�ง�าย เหมาะกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง
กับสารเคมี กลุ�ม 442 จะใช�กับงานท่ีอุณหภูมิสูง กลุ�ม 406 จะมีความต�านทานไฟฟ*าสูง แต�อาจเกิด
ความแข็งข้ึนจากการเย็นตัวลงในอากาศขณะแปรรูป กลุ�ม 446 มีความต�านทานการกัดกร�อนสูงท่ีสุด
โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิสูง 

3.  ตระกูลมาร:เทนซิติค (Martensitic) เปWนตระกูลท่ีมีความต�านทานการกัดกร�อน
น�อยกว�าออสเทนนิติค และเฟอร:ริติค แต�มีความทนทานและแข็งแรงมากกว�า มีคุณสมบัติดูดแม�เหล็ก 
โดยท่ัวไปจะมีส�วนผสมของโครเมียม 12 -14 เปอร:เซนต: โมลิบดินัม 0.2-1 เปอร:เซนต: มีนิกเก้ิล 0-2 
เปอร:เซ็นต: และมีคาร:บอนผสมอยู�ประมาณ 0.1-1 เปอร:เซนต: ซ่ึงสามารถชุบแข็งได�โดยการให�ความ
ร�อนแล�วทําให�เย็นตัวอย�างรวดเร็วและอบ คืนตัว โดยท่ัวไปจะรู�จักกันในชื่อ ซีรี่ส -00 
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4.  ตระกูลดูเพล็กซ: (Duplex) มีโครงสร�างผสมระหว�างเฟอร:ไรต:และออสเทนไนต:
เหล็กกลุ�มนี้ได�แก� กลุ�ม 325 และ 329 ซ่ึงมีโครเมียมและนิกเกิลเปWนธาตุผสมหลัก โดยท่ัวไปจะใช�งานโดย
ผ�านการอบก�อน ทําให�มีความต�านทานต�อการกัดกร�อนในสภาะท่ีมีความเค�นดี สมบัติทางกลด�านแรงดึง 
ท้ังในความเค�นท่ีจุดครากและทัฟเนสส: จะสูงกว�าเกรดอ่ืน 

5.  ตระกูลเพ่ิมความแข็งโดยการตกผลึก เปWนสแตนเลสในกลุ�ม 100 มีความแข็งแรง
ต�อน้ําหนักสูงมาก เหนียว ทนการกัดกร�อนได�ดี โครงสร�างท่ีได�จากการตกตะกอนจะเปWนโครงสร�างก่ึง
ออสเทนไนต:และมาร:เทนไซต: การชุบแข็งโดยการตกตะกอนเริ่มจากการทําให�เปWนสารละลายของแข็ง 
(solution treatment) ก�อน หลังจากนั้นจึงทําการบ�ม (age) ให�เกิดการตกตะกอน(precupition) เพ่ือ
ทําให�แข็งข้ึน อาจเติมทองแดงหรืออะลูมิเนียมเพ่ือให�เกิดการตกตะกอนของโลหะผสมแบบโคเฮเรนต:
(coherent)  

เพ่ิมเติม 
1. ซีรีส  200 – ตระกูลออสเทนนิติคท่ีมีส�วนผสมของแมงกานีสสูง 
2. ซีรีส  300 – ตระกูลออสเทนนิติค 
3. ซีรีส  304 – เปWนเกรดในตระกูลออสเทนนิติคท่ีใช�กันอย�างแพร�หลาย บางครั้ง

เรียก 18/8 
4. ซีรีส 316 – เปWนเกรดในตระกูลออสเทนนิติคท่ีใช�กันอย�างแพร�หลายรองลงมา 

ใช�สําหรับเครื่องมือผ�าตัด อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา บางครั้งเรียก "เกรดใต�น้ํา"เพราะ ทนทาน
การกัดกร�อนแบบคลอไรด:ได�ดี   

5. ซีรีส 400 – ตระกูลเฟอร:ริติค 
6. ซีรีส 500 – โลหะท่ีมีส�วนผสมของโครเมียมและทนความร�อนได�สูง 
7. ซีรีส 600 – ตระกูลมาร:เทนซิติคท่ีเพ่ิมความแข็งโดยการตกผลึก 
8. ซีรีส 630 – รู�จักกันดีใน 17-4 หรือหมายถึงมีส�วนผสมโครเมียม 17 เปอร:เซ็นต: 

นิกเก้ิล 4 เปอร:เซ็นต: 
การเลือกใช�วัสดุในการประกอบชิ้นงานสําหรับผู�ประกอบการ ผู�ออกแบบ หรือการนําวัสดุ

มาใช�ในบ�าน สิ่งสําคัญท่ีจะต�องพิจารณาคือข�อดีและข�อเสียของวัสดุท่ีจะนํามาใช� โดยในส�วนของข�อดี
ของสแตนเลส มีดังนี้ 

 
1.  ความต�านทานต�ออุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา 
 สแตนเลส บางเกรดสามารถทนความร�อนหรือ/และความเย็นรวมถึงการเปลี่ยน

อุณหภูมิโดยฉับพลันได�ดีและด�วยคุณสมบัติพิเศษในการทนไฟทําให�มีการนําสแตนเลสไปใช�ใน
อุตสาหกรรมขนส�ง อุตสาหกรรมป�โตรเคมีอย�างแพร�หลาย 

2.  ทนทานต�อการกัดกร�อน 
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   สแตนเลส ทุกตระกูลทนทานต�อการกัดกร�อน แต�จะแตกต�างกันไปตามส�วนผสม
ของโลหะ เช�น เกรดท่ีมีโลหะผสม ไม�สูง สามารถต�านทาน การกัดกร�อนในบรรยากาศท่ัวไปในขณะท่ีเกรด
ท่ีมีโลหะผสมสูงสามารถต�านทานการกัดกร�อนในกรด ด�าง สารละลาย บรรยากาศ คลอไรด:ได�เกือบท้ังหมด 
      3.  หรือแปรรูปความทนทาน 

 คุณสมบัติเด�นอีกประการหนึ่งของสแตนเลส คือ ความแข็งแกร�งทนทาน สแตนเลส 
สามารถเพ่ิมความแข็งได�ด�วยการข้ึนรูปเย็น ซ่ึงใช�เพ่ือออกแบบงาน โดยลดความหนา น้ําหนักและราคาส
แตนเลสบางเกรดอาจใช�ในงานท่ีทนความร�อนและยังคงความ ทนทานสูง 

4.  ง�ายต�องานประกอบ หรือแปรรูป 
 สแตนเลสส�วนใหญ�สามารถ ตัด เชื่อม ข้ึนรูป ตบแต�งทางกล ลากข้ึนรูป ข้ึนรูปนูนตํ่า

ได�ง�าย ช�วยให�ผู�ผลิตสามารถนําสแตนเลสไปประกอบกับวัสดุอ่ืนๆ ได�ง�าย 
5.  ความสวยงาม 
 ด�วยพ้ืนผิวและรูปทรงท่ีหลากหลาย สวยงาม ทําความสะอาดได�ง�าย มีสีให�เลือก

หลากหลาย เช�น สแตนเลสมีผิวสีทอง บรอนซ: เขียว เงิน และสีดํา ด�วยกรรมวิธีชุบเคลือบผิวด�วยเคมีไฟฟ*า
ทําให�สามารถเลือกประยุกต:ใช�สแตนเลสได�อย�างมากมาย นอกจากนี้ความเงางามของสแตนเลสในอ�าง
ล�างจาน อุปกรณ:ประกอบอาหาร หรือ เฟอร:นิเจอร:จะทําให�บ�านดูแวววาว เงางาม สวยงามข้ึนอีกด�วย 

6.  ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
 การทําความสะอาด การดูแลรักษาสเตนเลสทําได�ง�ายต�องการการดูแลรักษาน�อย 

สเตนเลสมีความเปWนกลางสูงจึงไม�ดูดซึมรสใดๆ จึงมีการนําสเตนเลสมาใช�ในด�านเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 
ด�านโภชนาการ และเครื่องครัว เนื่องจากทนทานค�าใช�จ�ายตํ่าเม่ือเทียบกับอายุการใช�งาน 

7.  ช�วยอนุรักษ:สิ่งแวดล�อม 
 สแตนเลสเปWนวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช�ได�ใหม�เกือบ 100 เปอร:เซ็นต: และกว�าครึ่ง

ของวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตมาจากเศษเหล็ก 
การใช�งานสแตนเลสท่ัวไป 
1.  สเตนเลสตระกูลออสเทนนิติค นํามาใช�ผลิตภัณฑ:ท่ีมีสมบัติต�านทานท่ีเก่ียวข�อง

กับความสะอาดและสุขศาสตร:อนามัย เช�น เวชภัณฑ:เครื่องมือในโรงพยาบาลงานในอุปกรณ:เครื่องครัว 
เครื่องใช�บนโต�ะอาหาร เครื่องใช�ไฟฟ*า สถาป'ตยกรรมงานตกแต�งอาคาร สามารถใช�งานท่ีอุณหภูมิสูง 
เช�นทําท�อแลกเปลี่ยนอุปกรณ:ความร�อน ทําอุปกรณ:ควบคุมหรือกําจัดมลภาวะ ภาชนะท่ีใช�ในงาน
อุตสาหกรรมและภาชนะ ความดันท่ีใช�ในอุตสาหกรรมเคมี ป�โตรเคมี ผลิตภัณฑ:ป�โตรเลียม อุปกรณ:ใน
ตู�โดยสารรถไฟการผลิตเนื้อเยื่อกระดาษและกระดาษ รถเข็น อาหารอุตสาหกรรมเหมืองแร� และสามารถ
ใช�งานท่ีอุณหภูมิต่ําติดลบ สําหรับถังเก็บแก�สเหลว  

2.  สเตนเลสตระกูลเฟอร:ริติค นิยมใช�มากท่ีสุดในงานอุปกรณ:ตกแต�งในอาคาร งาน
สถาป'ตยกรรม เครื่องใช�บนโต�ะอาหาร มีด ช�อนส�อม เครื่องใช�ในครัว ถังป'�นและแกนในเครื่องซักผ�าและ
เครื่องล�างจาน นอกจากนี้สามารถนําไปใช�ในงานเรือเดินสมุทร ทําฝายน้ําล�น แผ�นดาดฟ*าเรือ เปWนต�น 
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3.  สเตนเลสตระกูลมาร:เทนซิติค นําไปใช�ในงานท่ีต�องการความทนทานและมีความ
แข็ง เช�น ทําใบมีด เครื่องมือผ�าตัด กระสวยสปริงหัวฉีด เพลา โดยท่ัวไปผลิตออกมาในรูปเปWนท�อน
แบน แผ�น และงานหล�อตัวอย�างสเตนเลสเกรดมาร:เทนซิติค ท่ัวไป 

4. สเตนเลสตระกูลดูเพล็กซ: นําไปใช�ในการทําแผงและท�ออุปกรณ:แลกเปลี่ยนความร�อน
ถังเก็บ ถังความดันในบรรยากาศแวดล�อมของคลอไรด:ท่ีมีความเข�มข�นสูง ตัวอย�างงาน ได�แก� อุตสาหกรรม
หมักดอง เหมืองฉีดน้ําอุตสาหกรรมน้ํามันและแก�ส อุปกรณ:หล�อเย็นด�วยนํ้าทะเล  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 18 แสดงรูปพรรณสแตนเลสชนิดต�าง  
ท่ีมา: ท�อทน อินดัสเทรียล ซัพพลาย จํากัด, สแตนเลส, เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://www.tortone.co.th/products.asp?catid=3  
 
งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวข�อง 

วรรณี อยู�คง (2547 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 23) ได�ศึกษาความสามารถ
ของกล�ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยท่ีได�รับกิจกรรมการป'(น ผลการศึกษาพบว�า เด็กปฐมวัยท่ีได�รับ
กิจกรรมการป'(นมีความสามารถของกล�ามเนื้อมืออยู�ในระดับสูงกว�าก�อนการทดลองทํากิจกรรมการป'(น 
อย�างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

e f 
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ซาลมา และคอฟแมน (Zalma and Kaufman, 1978 อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 22) 
ได�ศึกษาวิจัยพบว�า การเพ่ิมความสามารถในการใช�มือจะนําไปสู�การจับลูกบอล และสิ่งอ่ืนรวมท้ังการเขียน
ได�ดีข้ึน 

ผกากานต: น�อยเนียม (2556: 76) เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป^ หลังจากท่ีได�รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร�างสรรค:ด�วยดิน มีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้ 

1. ระดับความสามารถในการใช�งานกล�ามเนื้อมัดเล็กอยู�ในระดับดีหลังจากจัดกิจกรรม
ศิลปะสร�างสรรค:ด�วยดิน เม่ือพิจารณาแยกเปWนรายด�านพบว�า ความคล�องแคล�วในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก 
ความยืดหยุ�นในการใช�งานกล�ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการควบคุมในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก 
และการประสานสัมพันธ:ระหว�างมือกับตา อยู�ในระดับดี 

2. ความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมหลังจากได�รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร�างสรรค:ด�วยดิน สูงกว�าก�อนการจัดกิจกรรมอย�างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (t = 41.83) และ
เม่ือพิจารณาเปWนรายด�านพบว�า หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร�างสรรค:ด�วยดินส�งผลให�เด็กมี
ความสามารถในการในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ความคล�องแคล�วในการใช�กล�ามเนื้อ
มัดเล็ก ความยืดหยุ�นในการใช�งานกล�ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการควบคุมในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก 
และการประสานสัมพันธ:ระหว�างมือกับตา อยู�ในระดับดี สูงกว�าก�อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร�างสรรค:
ด�วยดินอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 เคลลี่ (Kelly, 1986 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 46) ศึกษาเปรียบเทียบผล 
การฝ�กตามแบบแผนเสริมสร�างประสบการณ:ทางศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสร�างสรรค:ทางศิลปะเปWนเวลา 
10 สัปดาห: ในชั้นประถมศึกษาป^ท่ี 1 ได�ผลว�า ความคิดริเริ่มสร�างสรรค:ของเด็กท่ีเข�าร�วมตามแผนกับเด็ก
ท่ีไมได�เข�าร�วมตามแผน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 วิลเลี่ยม (William, 1917 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 46) ศึกษาความสัมพันธ:
ระหว�างความคิดสร�างสรรค:ด�านความคิดริเริ่ม กับคะแนนของหมวดวิชาคณิตศาสตร: วิทยาศาสตร:
สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และดนตรี พบว�า ความสัมพันธ:ระหว�างความคิดริเริ่มกับคะแนนรวมหมวด
ศิลปศึกษาและวิชาดนตรี มีความสัมพันธ:กันในระดับสูง 

แสตปป� (Stapp, 1964 อ�างถึงใน ผกากานต: น�อยเทียม, 2556: 45) ศึกษาความสัมพันธ:
ระหว�างความคิดสร�างสรรค:และสติป'ญญาของนักเรียนท่ีเรียนศิลปะและไม�เรียนศิลปะ พบว�า ความคิด
สร�างสรรค:และสติป'ญญาไม�มีความสัมพันธ:กัน แต�นักเรียนท่ีเรียนศิลปะจะได�คะแนนความคิดสร�างสรรค:
สูงกว�าพวกท่ีไม�ได�เรียน 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช�ในการวิจัย 
 เพียเจต: (Piaget, 1896-1980 อ�างถึงใน มัซนีย: เจ�ะแต, 2555) การเรียนรู�ของเด็กเปWนไป
ตามพัฒนาการทางสติป'ญญา ซ่ึงจะมีพัฒนาการไปตามวัยต�างๆ เปWนลําดับข้ัน พัฒนาการเปWนสิ่งท่ี
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เปWนไปตามธรรมชาติ ไม�ควรท่ีจะเร�งเด็กให�ข�ามจากพัฒนาการจากข้ันหนึ่งไปสู�อีกข้ันหนึ่ง จะทําให�
เกิดผลเสียแก�เด็ก แต�การจัดประสบการณ:ส�งเสริมพัฒนาการของเด็กในช�วงท่ีเด็กกําลังจะพัฒนาไปสู�ข้ันท่ี
สูงกว�า สามารถช�วยให�เด็กพัฒนาไปอย�างรวดเร็ว อย�างไรก็ตาม ควรจะมุ�งเน�นความสําคัญของการเข�าใจ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว�าการกระตุ�นให�เด็กมีพัฒนาการท่ีเร็วข้ึน 

อีริคสัน (Erikson, 1950 อ�างถึงใน จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ�น, ม.ป.ป.) พัฒนาการ
ในช�วงอายุ 3 – 5 ป^ เด็กวัยนี้ร�างกายมีความสามารถและช�วยตัวเองได�มากข้ึนกว�าเดิม แต�ยังอยู�ในวงจํากัด 
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร�างสรรค:สําหรับเด็กวัยนี้ทําได�โดยให�เด็กได�ร�วมทํากิจกรรมท่ีท�าทาย
ความสามารถของเขา สิ่งแวดล�อมรอบตัวเด็กจะมีส�วนผลักดัน และเสริมสร�างความคิดสร�างสรรค:ให�กับ
เด็กได�เด็กจะเริ่มเรียนรูปบทบาททางเพศมาตรฐานทางศีลธรรมและการควบคุมอารมณ: ครอบครัว 
จะเปWนแหล�งชี้แนะถึงสิ่งต�างๆ ในสังคมให�แก�เด็ก เด็กเร่ิมสร�างบุคลิกภาพและความรู�สึกผิดชอบชั่วดี 
จากการได�มีกิจกรรมและประสบการณ:ร�วมกับสิ่งแวดล�อมรอบตัว การอบรมสั่งสอนโดยพ�อแม�และ
ผู�ใหญ�ในครอบครัวจะช�วยให�เด็กได�ซึมซาบถึงค�านิยมต�างๆ ในสังคม การสร�างความสัมพันธ:ของเด็ก
ในช�วงวัยนี้ นี้จะเริ่มด�วยความสัมพันธ:ระหว�างแม�-เด็ก แล�วจึงเปWนพ�อ และต�อมาเด็กจะเริ่มสร�าง
ความสัมพันธ:กับบุคคลอ่ืน เด็กเริ่มเปWนตัวของตัวเอง เด็กท่ีมีประสบการณ:มากจะสามารถช�วยเหลือ
ตัวเองได�มาก เด็กท่ีไม�สามารถพัฒนาผ�านข้ันความคิดริเร่ิมไปได�จะเกิดความรู�สึกผิด และไม�กล�าท่ีจะ
เปWนผู�ริเริ่ม เนื่องจากเกิดความกลัวว�าจะทําผิดพลาดอีก เด็กวัยนี้ควรได�รับโอกาสทํากิจกรรมตาม
ความสามารถอย�างอิสระ เช�น การเล�น การคิด การประดิษฐ: การจินตนาการต�างๆ  

กีเซล (Gesell, 1947 อ�างถึงใน รวิพร ผาด�าน, 2557: 19) ซ่ึงเปWนนักจิตวิทยาพัฒนาการ
กล�าวว�า ความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมัดเล็กของเด็กสามารถแบ�งออกเปWนระยะและมีข้ันตอน
พัฒนาการ โดยเริ่มจากข้ันแรก คือ การใช�มือตะปบ ข้ันต�อมาจับของด�วยนิ้ว 4 นิ้ว ติดกันกับฝ�ามือ 
โดยเริ่มใช�ฝ�ามือตอนใกล�ๆสันมือ ต�อมาเลื่อนไปใช�ใจกลางมือ จากนั้นหัวแม�มือจึงค�อยเลื่อนมาจับข้ัน
สุดท�ายคือการหยิบของด�วยหัวแม�มือกับปลายนิ้ว ซ่ึงท้ังหมดเปWนกล�ามเนื้อเล็กท่ีมีความสําคัญ เปWน
รากฐานของชีวิต เม่ือเติบโตเปWนผู�ใหญ�พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพความพร�อมทาง
ร�างกาย ได�แก� กล�ามเนื้อ กระดูกและประสาทต�างๆ  ส�วนพัฒนาควบคุมปฏิบัติการกล�ามเนื้อท่ีเรียกว�า
Proximdistal Sequence คือส�วนพัฒนาควบคุมปฏิบัติการกล�ามเนื้อ เริ่มจากใกล�ลําตัวก�อนท่ีแขนขา
ทารกจะบังคับการเคลื่อนไหว แกว�งแขนขาได�ก�อนมือและเท�า เด็กใช�แขนคล�องก�อนมือและใช�มือ
คล�องก�อนนิ้ว ดังนั้น เด็กเล็กๆ เม่ือต�องการจับก็จะทําท�าผวาแล�วจึงยื่นแขนออกไป และจึงใช�มือและ
นิ้ว ถ�าให�เด็กเล็กๆ เขียนตัวหนังสือ ก็มักจะได�ตัวหนังสือท่ีตัวโต เพราะเด็กยังมีการใช�กล�ามเนื้อมือได� 
ไม�คล�อง การเขียนหนังสือจึงทําได�แค�วาดมือไปกว�างๆ ต�อมาเม่ือการบังคับกล�ามเนื้อบรรลุวุฒิภาวะแล�ว 
ทําให�เขียนตัวเล็กๆได� เพราะสามารถบังคับกล�ามเนื้อมือและนิ้วได�การควบคุมปฏิบัติการแห�งกล�ามเนื้อ
ของคนเรา มีการพัฒนาเริ่มจากศีรษะจนถึงปลายเท�าเรียกว�า Cephalo – Caudal Sequance คือ 
หันศีรษะได�ก�อนชันคอ แล�วจึง คว่ํา คืบ นั่ง คลาน ยืน เดิน และวิ่ง ตามลําดับ 



 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย
(ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนผู�วิจัยได�แบ�งการ
ดําเนินการวิจัยเป3น 3 ข้ันตอน โดยผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 
 2.  ประชากรกลุ�มตัวอย�าง 
 3.  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 4.  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 5.  การวิเคราะห?ข�อมูล 
 โดยแบ�งวัตถุประสงค?เป3น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย โดยมีการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาด�วย
แป0นหมุนพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) สื่อและของเล�นเด็ก หลักการออกแบบของเล�นเด็ก
รวมท้ังศึกษาความต�องการของกลุ�มเป0าหมาย 
  ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อ
มัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0น
หมุนท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ�มเป0าหมาย 
 ข้ันตอนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจของผู�ปกครองและเด็กปฐมวัย ต�อการใช�งาน 
ชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรง
บันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุน 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข�อมูล ศึกษาข�อมูลท่ัวไปในการทําเครื่องป'(นดินเผา ศึกษาข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช0วงอายุ 3-6 ป4) ศึกษาส่ือและของเล0นเด็ก หลักการออกแบบของเล0นเด็ก
รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นความต�องการของผู�ใช�กลุ0มเป:าหมาย 
 ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาข�อมูลจากตําราเอกสารงานวิจัยและใช�การสัมภาษณ?สอบถามข�อมูล
เบื้องต�นเพ่ือให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเด็กและพฤติกรรมการเล�น ความชื่นชอบในการเลือกของเล�น
ของเด็กเพ่ือเป3นแนวทางในการออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนให�ตรงกับ
ความต�องการของผู�ใช�งานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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1. ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการเล0นของเด็กการเล0นของ
เด็กปฐมวัย 

 1.1 ข�อมูลทุติยภูมิ  
  ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 1.2  ข�อมูลปฐมภูมิ 
  ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลโดยสัมภาษณ?ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

จํานวน 2 ท�าน ได�แก� 
  ศาสตราจารย? แพทย?หญิงบุษบา วิวัฒน?เวคิน กุมารเวชศาสตร?หน�วยทางเดินอาหาร 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย 
  ครู อารมณ? เขียวเจริญ ครูอนุบาลโรงเรียนชลประทานวิทยา  
  1.2.1  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ใช�เครื่องมือในการวิจัยคือและการสัมภาษณ?ด�วย

คําถามแบบเปFด 
  1.2.2  วิธีการเก็บข�อมูลผู�วิจัย ทําการสัมภาษณ?ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 
 1.3  การวิเคราะห?ข�อมูล 
   นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ?และข�อมูลท่ีได�จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

มาทําการสังเคราะห?ข�อมูลและสรุปตามประเด็นต�างๆ เพ่ือเป3นข�อกําหนดในการออกแบบ (Design 
Criteria) และหาแนวทางในการออกแบบ (Design Direction) 

2. ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการข้ึนรูปเครื่องป'(นดินเผาด�วยวิธีแป:นหมุน 
 2.1 ข�อมูลทุติยภูมิ  
  ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลเอกสารเก่ียวกับการทําเครื่องป-.นดินเผา การข้ึนรูปเครื่องป-.น 

ดินเผาด�วยแป0นหมุน  
 2.2  ข�อมูลปฐมภูมิ 
  ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลโดยการลงไปสังเกตการณ?และทดลองทํากิจกรรมการป-.นด�วย

แป0นหมุนด�วยตัวเองโดยตรง  
  2.2.1  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
    ใช�เครื่องมือในการวิจัยคือการสังเกตการณ?และจดบันทึก  
  2.2.2  วิธีการเก็บข�อมูล 
    ผู�วิจัยทําการทดลองทําเครื่องป-.นดินเผาด�วยวิธีแป0นหมุนด�วยตัวเอง 
 2.3  การวิเคราะห?ข�อมูล 
  นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ?และข�อมูลท่ีได�จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมา

ทําการสังเคราะห?ข�อมูลและสรุปตามประเด็นต�างๆ เพ่ือเป3นข�อกําหนดในการออกแบบ (Design 
Criteria) และหาแนวทางในการออกแบบ (Design Direction) 
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3. ศึกษาข�อมูลสํารวจความคิดเห็นความต�องการผู�ใช�งานกลุ0มเป:าหมาย 

 3.1  กลุ�มตัวอย�าง 

  กลุ�มผู�ปกครองของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป%) เก็บข�อมูลเป3นระยะเวลา 1 เดือน

ต้ังแต�วันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2558 มีผู�ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 50 คน (ตอบคําถามครบถ�วน จํานวน

50 คน) 

 3.2  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

  แบบสอบถามความต�องการของผู�กลุ�มผู�ปกครองของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป%) 

โดยผู�วิจัยได�สร�างแบบสอบถามจากแนวคิดท่ีได�ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องแบ�งออกเป3น 

3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานะและคุณลักษณะของกลุ�มตัวอย�างผู�ตอบ

แบบสอบถาม ได�แก� เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได� 

  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลพฤติกรรมการเล�นของบุตรหลาน 

  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความต�องการของผู�ปกครองในการออกแบบ

ชุดของเล�น  

 3.3  วิธีการเก็บข�อมูล 

  เก็บข�อมูลและความคิดเห็นโดยสร�างแบบสอบถามออนฯไลน?ผ�านเว็บไซด? 

https://drive.google.com 

 3.4  การวิเคราะห?ข�อมูล 

    การวิเคราะห?หาค�าความสัมพันธ?ของตัวแปร โดยการแจกแจงความถ่ีแบบค�า

ร�อยละ (Percentage) ใช�สูตรดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด, 2538: 10) 

    
  เม่ือ P แทนค�าเฉลี่ย 

   f แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   n แทนขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 

  โดยค�าร�อยละสูงท่ีสุด หมายถึง ถูกเลือกหรือได�รับเลือกเป3นลําดับท่ี 1 และ 

ค�าร�อยละรองลงมา หมายถึง ถูกเลือกหรือได�รับเลือกเป3นลําดับถัดมา จนกระท่ังค�าร�อยละน�อยท่ีสุด 

หมายถึง ถูกเลือกหรือได�รับเลือกเป3นลําดับสุดท�าย 
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ข้ันตอนท่ี 2  การออกแบบและพัฒนาชุดของเล0นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย(ช0วงอายุ 3-6 ป4) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป'(นดินเผาโดยใช�แป:นหมุนท่ีช0วย
เสริมสร�างพัฒนาการและการเรียนรู�ของเด็ก และตอบสนองความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ0มเป:าหมาย 

 ผู�วิจัยได�ดําเนินการออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็ก 
ในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุน
ตามแนวทางท่ีได�จากการศึกษาสร�างเป3นข�อกําหนดไว� ดังนี้ 

1. การสร�างต�นแบบและวิเคราะห>ระบบสําหรับการทดสอบการใช�งาน 
  1.1 นําผลสรุปข�อกําหนดในการออกแบบท่ีได�มาทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ?

โดยแบ�งเป3น 3 แนวทาง 
  1.2  สร�างต�นแบบ (mock up) สําหรับทดสอบการใช�งานตามข�อกําหนดเพ่ือวิเคราะห?

หาความเหมาะสม 
  1.3  นําผลการทดสอบระบบ มาวิเคราะห?หารูปแบบท่ีเหมาะสมกับการใช�งานมากท่ีสุด 
2. การออกแบบชุดของเล0นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก

ปฐมวัย (ช0วงอายุ 3-6 ป4) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเคร่ืองป'(นดินเผาโดยใช�แป:นหมุน 
 การออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย

(ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนเริ่มต�นจากการ
หาประเด็นท่ีจะนํามาทําการวิจัยและทําแบบร�าง (Sketch) ตามแนวทางท่ีได�จากการวิเคราะห?ข�อมูล
จากนั้นจึงสร�างแบบจําลองสามมิติแบ�งเป3นชุดของเล�นท่ีมีรูปแบบการเล�นและการเรียนรู�ใน 3 รูปแบบ 
โดยในแต�ละรูปแบบจะมีการเรียนรู�ท่ีสอดแทรกไปในชุดของเล�นต�างกันไป 

3. การวิเคราะห>ชุดของเล0นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัย (ช0วงอายุ 3-6 ป4) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป'(นดินเผาโดยใช�แป:นหมุนท่ี
ผู�วิจัยได�ออกแบบและพัฒนา 

 3.1 ผู�ทรงคุณวุฒิ 
  ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบผลิตภัณฑ? จํานวน 2 ท�าน แพทย?ผู�ชํานาญด�าน

พัฒนาการเด็ก 1 ท�าน ครูโรงเรียนอนุบาลท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานมากกว�า 10 ป% 1 ท�าน และ 
อาจารย?พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 1 ท�าน 

  3.1.1 อาจารย? ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร?และ 
สถาป-ตยกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

3.1.2 อาจารย? ดร. อภิสักก? สินธุภัค อาจารย?ประจําสาขาวิชาครุศาสตร?
สถาป-ตยกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

3.1.3 ศาสตราจารย? แพทย?หญิงบุษบา วิวัฒน?เวคิน กุมารเวชศาสตร?หน�วย
ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย 
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3.1.4 อาจารย? วิสิฏฐ?ศรี เพ็งนุ�ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

  3.1.5 นางพันธ?ทิพย? อินโทอธิพร อาจารย?ใหญ�และเจ�าของโรงเรียนอนุบาลอธิพร 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  ผู�วิจัยได�สร�างแบบจําลอง 3 มิติ ข�อคําถามโดยผ�านการตรวจสอบจากท่ีปรึกษา

เพ่ือนํามาใช�ในการประเมินแบบโดยผู�เชี่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิทางการออกแบบ เพ่ือประเมินความ
คิดเห็นและข�อเสนอแนะในการออกแบบท่ีดีท่ีสุด 1 แนวทางโดยแบ�งการประเมินเป3น 3 ส�วน ดังนี้ 

  ส�วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูล 
  ส�วนท่ี 2  ข�อมูลเฉพาะด�านการออกแบบเพ่ือประเมินคุณค�าของผลงานออกแบบ

ชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรง
บันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนใช�การเก็บข�อมูลแบบมาตรส�วนประมาณค�า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร?ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ 

  5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความเหมาะสมน�อย 
  1  หมายถึง มีความเหมาะสมน�อยท่ีสุด 
  ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาผลงานออกแบบชุดของเล�น

เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจ
จากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนโดยใช�คําถามปลายเปFด  

 3.3 วิธีการเก็บข�อมูล 
  3.3.1  โดยการเก็บข�อมูลผ�านทางแบบสอบถามความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ

จากผู�เชี่ยวชาญ 
 3.4 การวิเคราะห?ข�อมูล 
  ผู�วิจัยนําผลข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามข�อมูลมาวิเคราะห?ข�อมูลโดยผู�วิจัยใช�

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห?ข�อมูลทางสถิติประกอบการนําเสนอผลวิเคราะห? ดังต�อไปนี้ 
  3.4.1 สูตรค�าเฉลี่ยเลขคณิต (ชูศรีวงศ?รัตนะ, 2541: 40) 

   
 เม่ือ  แทนค�าเฉลี่ย 
   แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  n แทนขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
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  3.4.2  สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรีวงศ?รัตนะ, 
2541: 66) 

 

  เม่ือ s แทนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ�มตัวอย�าง  
   x แทนคะแนนแต�ละตัวในกลุ�มตัวอย�าง 
   n แทนขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 

    ผลรวมของคะแนนแต�ละตัวยกกําลังสอง 

    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
 4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ> 
   พัฒนาชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย  
(ช�วงอายุ3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนตามคําแนะนําจาก
ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบผลิตภัณฑ? และผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับพัฒนาการเด็กโดยนําแบบท่ีได�คัดเลือก 
ท่ีได�คะแนนสูงสุด จํานวน 1 แบบ ตามผลการประเมินมาพัฒนาตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือ
นําไปสร�างต�นแบบ 
 5. สร�างผลิตภัณฑ>ต�นแบบเพ่ือเปDนแนวทางในการทดสอบ (Prototype) 
   สร�างชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ
3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยใช�แป0นหมุนต�นแบบ (Prototype) เพ่ือ
เป3นต�นแบบในการผลิต 
 
ข้ันตอนท่ี 3  การประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต0อชุดของเล0นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อ
มัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช0วงอายุ 3-6 ป4) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป'(นดินเผาโดยใช�
แป:นหมุนจากกลุ0มผู�ใช�กลุ0มเป:าหมาย 
 การประเมินรูปแบบชุดของเล0นท่ีผู�วิจัยได�ทําการออกแบบและพัฒนามีข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การประเมินผล 
   1.1 กลุ�มผู�ให�ข�อมูล 
   กลุ�มสมาชิกของครอบครัวท่ีมีเด็กอายุ 3-6 ป% โดยใช�การเลือกตัวอย�างแบบเจาะจง
(Purposive หรือ Judgmental Sampling) เก็บข�อมูลระยะเวลา 2 สัปดาห? ต้ังแต�วันท่ี 1 -14 พฤษภาคม 
2559 โดยมีผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมาจาก 5 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน รวมท้ังหมด 10 คน 
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 1.2  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
   ผู�วิจัยใช�แบบประเมินท่ีผู�วิจัยได�สร�างข้ึนประกอบกับภาพแบบจําลองสามมิติ
เป3นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ใช�ท่ีมีต�อชุดของเล�น เพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจาก
การข้ึนรูปเครื่องป-.นดินเผาโดยวิธีแป0นหมุนโดยใช�แบบสอบถามมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคิร?ท (Likert Scale) 5 ระดับคือ 

  5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความเหมาะสมน�อย 
  1  หมายถึง มีความเหมาะสมน�อยท่ีสุด 

 1.3 วิธีการเก็บข�อมูล 
  โดยการเก็บข�อมูลและความคิดเห็นโดยการทําแบบสอบถามผ�านเว็บไซด?

แบบสอบถามออนไลน? https://drive.google.com 
1.4 การวิเคราะห?ข�อมูล 
  การวิเคราะห?ข�อมูลความพึงพอใจของผู�ใช� ท่ีมีต�อชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�าง

พัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูป
เครื่องป-.นดินเผาโดยวิธีแป0นหมุนเป3นรายแบบท้ังหมด 1 แบบผู�วิจัยใช�สถิติในการวิเคราะห?ข�อมูลการวิจัย
ดังต�อไปนี้ 
    1.4.1 สูตรค�าเฉลี่ยเลขคณิต (ชูศรีวงศ?รัตนะ, 2541: 40) 
    1.4.2 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรีวงศ?รัตนะ, 
2541: 66) 
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 2. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 19 แสดงข้ันตอนการศึกษาและออกแบบชุดของเล�นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อ 

มัดเล็ก ในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ป%) โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูป เครื่องป-.นดินเผา
โดยวิธีแป0นหมุน 

ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ>

ภัภัณฑ> 

ที่มาของโครงการวิจัย 

สรุปและอภิปราย

ออกแบบและทําแบบจําลองเพ่ือทดสอบรูปแบบการใช�งาน 

วัตถุประสงค>การวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 

ศึกษาข�อมูลทุติยภูม ิ ศึกษาข�อมูลปฐมภูม ิ

ภาพร0างแนวความคิดในการออกแบบ 

วิเคราะห>สร�างข�อกําหนดในการออกแบบชุดของเล0นเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของกล�ามเนื้อมัดเล็ก
ในเด็กปฐมวัย (ช0วงอายุ3-6ป4) โดยได�แรงบันดาลใจจากการขึ้นรูปเคร่ืองป'(นดินเผาโดยวิธีแป:นหมุน 

พัฒนาแบบปรับปรุง 

ประเมินความพึงพอใจของผู�เลี้ยง 

สร�างต�นแบบเพ่ือเปDนแนวทางในการทดสอบ 

ข้ันตอนท่ี 2 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะห>เพ่ือใช�ในการออกแบบ 

ไม0ผ0าน

ข้ันตอนท่ี 3 



 

บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห�ข�อมูลและการออกแบบ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�นําข�อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นด�านความต�องการท่ีมีของ
ผู�กลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) รวมท้ังการศึกษาค�นคว�าจากเอกสารตํารา
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง มาทําการวิเคราะห3ข�อมูลเพ่ือทําการออกแบบ จากนั้นทําการประเมินผลจาก
แบบจําลองของชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรง
บันดาลใจจากการข้ึนรูปด�วยวิธีแป;นหมุน ตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู�ใช�
กลุ#มเป;าหมายท่ีมีต#ออุปกรณ3ชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปด�วยวิธีแป;นหมุน ท่ีได�ออกแบบมาวิเคราะห3แล�วนําเสนอใน
รูปแบบตารางและเรียบเรียงโดยแบ#งตามวัตถุประสงค3เป>น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห3ข�อมูลด�านการศึกษาเก่ียวกับ 

1. ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) 
2. การศึกษาสื่อและของเล#นเด็ก หลักการออกแบบของเล#นเด็ก 
3. การศึกษาข�อมูลท่ัวไปในการทําเครื่องป67นดินเผา 
4. สํารวจความคิดเห็นความต�องการของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห3ข�อมูลด�านการออกแบบชุดของเล#นในการป67นและการข้ึน
รูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปด�วยวิธีแป;นหมุน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห3ข�อมูลด�านความพึงพอใจของกลุ#มเป;าหมาย ท่ีมีต#อชุดของ
เล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึน
รูปด�วยวิธีแป;นหมุน ท่ีผู�วิจัยได�ทําการออกแบบ 
 
ข้ันตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านการศึกษาเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (ช-วงอายุ 3-6 ป2) การศึกษาส่ือและของเล-นเด็ก หลักการออกแบบของเล-นเด็กการศึกษา
ข�อมูลท่ัวไปในการทําเครื่องป89นดินเผาและการสํารวจความคิดเห็นความต�องการของผู�ใช�กลุ-มเป;าหมาย 
 ส-วนท่ี 1 ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช#วงอายุ 
3-6 ป,), การศึกษาสื่อและของเล#นเด็ก หลักการออกแบบของเล#นเด็ก, การศึกษาข�อมูลท่ัวไปในการทํา
เครื่องป67นดินเผา 

63 



64 
 

 ผลวิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ� ผู�เช่ียวชาญด�านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช-วงอายุ
3-6 ป2) จํานวน 2 ท-าน ได�แก- 
 1. ศาสตราจารย3 แพทย3หญิงบุษบา วิวัฒน3เวคินกุมารเวชศาสตร3หน#วยทางเดินอาหาร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย ได�ให�สัมภาษณ3ไว�ดังนี้ 
  บุษบา วิวัฒน3เวคิน (2559) กล#าวว#า เด็กแต#ละคนจะมีพัฒนาการท่ีไม#เหมือนกัน  
ถ�าเป>นเด็กในช#วงอนุบาลของเล#นก็ควรจะเป>นของเล#นท่ีเสริมพัฒนาการ เด็กจะชอบของเล#นท่ีมีสีสัน 
และการเคลื่อนไหว ชอบสิ่งท่ีใช�มือเล#นได� ชอบเล#นอะไรท่ีเป>นการแสดงตัวตนของตนเอง เด็กจึงมักจะ
ชอบเล#นคนเดียว แต#พอเด็กอายุมากข้ึนหน#อยก็จะเริ่มมีการเล#นกับเพ่ือน  
  ในส#วนของพัฒนาการด�านการฟ6ง เด็กจะยังไม#สามารถแยกแยะเรื่องภาษาได�ชัดเจนนัก 
สื่อหรือของเล#นท่ีจะต�องมีการใช�เสียง ก็ต�องเป>นเสียงท่ีฟ6งแล�วเข�าใจง#าย ไม#ใช#ในลักษณะคําพูดหรือ
ดนตรีท่ีซับซ�อน 
  ในเรื่องสีเด็กจะชอบของสีสันสดใส มีความชัดเจนในแต#ละสี มีขอบเขตของสีท่ีมองเห็น
ได�ชัดเจน หรือมีลักษณะของการตัดเส�นขอบให�เห็นสีได�ชัด 
  ของเล#นจะมีลักษณะท่ีแตกต#างกันสําหรับเด็กผู�หญิงกับเด็กผู�ชาย แต#จะต#างกัน 
ไม#มากนัก อย#างเด็กผู�ชายจะชอบของเล#นท่ีหมุนแล�วเกิดเสียง หมุนแล�วมีแสงกระพริบ และต�องมีการ
สอดคล�องกันของการเคลื่อนไหว หากใช�มือและเท�าเล#นไปด�วยกันได�ด�วยเด็กจะสนุกมาก 
  ในเด็กอายุ 3 ขวบนั้น เด็กจะชอบอม ลองอมสิ่งของหรือว#าเลียดู เพราะฉะนั้น ของท่ี
จะต�องผ#านมือเด็กจะต�องไม#เล็กเกิน เพราะเด็กอาจจะเผลอกลืนลงไปได� และเด็กในช#วงนี้จะมีความ
สนใจในการเล#นใดๆไม#ได�นาน พอเล#นไปซักพักเด็กก็จะมองหาของเล#นหรือการเล#นใหม#ๆ 
  ในส#วนของผิวสัมผัสท่ีเด็กชอบ เด็กจะชอบของท่ีมีผิวสัมผัสมันและลื่นและนุ#มเกินไป 
ส#วนของเล#นท่ีเหมาะกับเด็กไม#ควรมีความร�อน ความเย็น ไม#ควรจะมีการกระตุ�นของระบบประสาท 
ไม#ควรจะมีความแหลมท่ีทําให�เด็กกลัว ต�องให�เด็กเล#นแล�วรู�สึกปลอดภัย 
  ในด�านการเสริมการเรียนรู� ซ่ึงจะเรียกว#าของเล#นตามวัย ควรจะหาของเล#นท่ีเด็ก 
มีความสนใจต#อเนื่องในการเล#น ก็จะสามารถเสริมสร�างพัฒนาการทางสมองและการสั่งงานได�สัมพันธ3
กับการเคลื่อนไหวและ ทําให�การทํางานเป>นไปได�อย#างสําเร็จ คือเล#นแล�วมีผลสําเร็จจากการเล#น  
การเลือกผลิตหรือซ้ือของเล#นให�เด็ก จึงควรเลือกให�เหมาะกับพัฒนาการของเค�า อะไรก็ตามท่ีมี
รูปภาพทีมีการเคลื่อนไหวท่ีเร็วเกินไป เช#น วีดีโอ หนังการ3ตูนจะกระตุ�นการรับรู�ของเด็กเร็วเกินไป โดย
ท่ีภาพเคลื่อนไหวเช#นวีดีโอ จะไปกระตุ�นการทํางานของสมองเด็กท่ียังไม#พัฒนาเต็มท่ี อาจทําให�เด็ก 
มีป6ญหาสมาธิสั้นได� การเล#นหรือสื่อการสอน จึงควรเป>นหนังสือหรือกิจกรรมท่ีเด็กได�ปติสัมพันธ3กับ 
คนอ่ืนจะดีกว#า 
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 ในการเล#นของเด็กแต#ละครั้ง ควรจะไม#เกินครึ่งชั่วโมงหรือ 45 นาที ของเล#นท่ีใช�ไฟฟ;า
ในการขับเคลื่อนไม#เหมาะจะนํามาให�เด็กเล#น กลไกท่ีใช�ในของเล#นควรจะเป>นกลไกท่ีง#ายๆ จะดีกว#า
เช#น ใช�เฟLองแทนมอร3เตอร3ไฟฟ;า  
  ในการออกแบบของเล#นเด็กนั้น หากมีรายละเอียดของวิธีการทํามาก เด็กอาจจะทํา
ไม#ได�มากนัก เรื่องความสะดวกในการหยิบจับของเด็กก็สําคัญ หากมีขนาดใหญ#หรือเล็กเกินกว#าเด็กจะ
หยิบได�และต�องใช�เครื่องมือช#วยหยิบจับมันจะยุ#งยาก ท่ีดีท่ีสุดควรจะให�เด็กหยิบจับได�โดยท่ีไม#ต�องใช�
เครื่องมือช#วย ควรจะมีรูปประกอบเพ่ือให�เด็กดูว#าจะประกอบออกมาแล�วเป>นอย#างไร รูปหรือภาพ
กราฟฟMคง#ายๆให�ดูเป>นตัวอย#าง การใช�สี สัญลักษณ3 หรือรูปทรง เพ่ือช#วยในการสื่อกับเด็กอย#างง#ายๆ 
ว#าชิ้นส#วนอันไหนควรคู#กับอันไหน อะไรควรประกอบอยู#กับตรงไหน ก็เป>นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช#วยให�
เด็กมีความเข�าใจในการเล#นของเล#นชิ้นนั้นๆ มากข้ึน สีของของเล#นก็ควรจะเป>นสีสันท่ีสด เด็กจะชอบ
ของสีสันสดๆ จะดึงดูดให�เขาเข�าไปเล#นมากกว#าของท่ีมีสีอ#อนๆหรือจืดๆ 
 2. ครูอารมณ3 เขียวเจริญ ครูอนุบาล โรงเรียนชลประทานวิทยา ให�สัมภาษณ3ไว�ดังนี้ 
  อารมณ3 เขียวเจริญ (2559) กล#าวว#า ในส#วนของโรงเรียนอนุบาลชลประทานวิทยานั้น 
จะจัดให�มีมุมเกมส3การศึกษาสําหรับเด็กในการเล#น คือจะเป>นมุมท่ีมีของเล#นเพ่ือเสริมทักษะและ
พัฒนาการของเด็กในด�านต#างๆ เช#นการป67น การวาดรูป ต#อบล็อก เป>นต�น โดยกิจกรรมการเล#นจะจัดให�
เป>นช#วงเวลาท่ีนอกเหนือจากการเรียน โดยช#วงให�เด็กเล#นได�เสรี อยากทําอะไรก็ได� โดยตารางการเล#นใน
แต#ละวันจะเป>นดังนี้  

 ช#วงเช�า เล#นเสรีทํากิจกรรมอิสระจะให�เด็กทํากิจกรรมอะไรก็ได�ตามใจ โดยจะมีของเล#น
ชนิดต#างไว�ให�เล#นในห�อง 

  ช#วงบ#าย ทํากิจกรรมเกมส3การศึกษาเป>นการเล#นท่ีอยู#ในรูปแบบกิจกรรมเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให�เด็กมีความคิดสร�างสรรค3โดยจะมีท้ังการป67นดิน ร�อยลูกป6ด วาดภาพ 
  ในการเล#นของเด็กส#วนมากเด็กจะเล#นกับเพ่ือน ส#วนน�อยจะเล#นคนเดียว เด็กจะเริ่ม
ชอบท่ีจะมีปฏิสัมพันธ3และทํากิจกรรมร#วมกับคนอ่ืน การเล#นท่ีเด็กชื่นชอบส#วนมากจะเป>นการเล#น
บทบาทสมมุติ โดยเล#นร#วมกับชุดของใช�จําลองต#างๆ เช#นชุดเครื่องครัว ชุดคุณหมอ เด็กจะเล#นทําอาหาร
เล#นสมมุติตัวเองว#าเป>นคุณหมอกับคนไข� จําลองบทบาทสมมุติตามสิ่งท่ีเห็นมาจากผู�ใหญ# เด็กจะชอบ
เล#นสิ่งท่ีมีอะไรให�จินตนาการต#อได� และมีการสนทนาร#วมกับผู�อ่ืน 
  ของเล#นท่ีทางโรงเรียนจะจัดไว�ให�เด็กเล#นส#วนใหญ#จะเป>นของเล#นท่ีเสริมสร�างจิตนา
การและความคิดสร�างสรรค3  หากมีการผลิตของเล#นเก่ียวกับเด็กก็ขอให�เป>นแบบท่ีมีความนิ่ม เพราะ
ผิวเด็กนั้นบอบบาง ต�องมีความปลอดภัยต#อเด็ก หากเป>นของเล#นท่ีมีชิ้นส#วนแข็งก็อยากให�เป>น
พลาสติกจะดีกว#าไม� เนื่องจากของเล#นไม�จะมีน้ําหนักมาก เวลาเด็กเล#นกันมักจะมีป6ญหาเวลาเด็กโยน 
หรือเอาของเล#นไปตีเด็กคนอ่ืน น้ําหนักของของเล#นไม�จะทําให�เด็กเจ็บมากกว#าของเล#นท่ีเป>นพลาสติก 
ส#วนเรื่องสี สีควรจะต�องเป>นสีท่ีสดๆ เด็กจะสนใจและชอบมากกว#า 
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 ส-วนท่ี 2 ศึกษาข�อมูลโดยสํารวจความคิดเห็นและความต�องการผู�บริโภคกลุ-มเป;าหมาย 
 ผลวิเคราะห3ข�อมูลจากแบบสอบถามกลุ#มเป;าหมายผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย 
(ช#วงอายุ 3-6 ป,) ในระยะเวลา 1 เดือนต้ังแต#วันท่ี 1–31 ตุลาคม 2558 โดยมีผู�ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 50 คน (ตอบคําถามครบถ�วน จํานวน 50 คน) โดยการเก็บข�อมูลออนไลน3ผ#านเว็บไซด3
https://drive.google.com/ 

1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 6  แสดงเพศของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย 
 

เพศ จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 
ชาย 4 8 
หญิง 46 92 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน เป>นเพศหญิงมากท่ีสุดจํานวน 46 คน คิดเป>นร�อยละ 92 และเพศชาย 4 คน คิดเป>นร�อยละ 8 
 
ตารางท่ี 7 แสดงอาชีพของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย 
 

อาชีพ จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 
นักเรียน / นักศึกษา 4 8 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 4 8 
พนักงานบริษัทเอกชน 14 28 
ธุรกิจส#วนตัว / ค�าขาย 20 40 

รับจ�างท่ัวไป 0 0 
อาชีพอิสระ 8 16 

อ่ืนๆ 0 0 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีอาชีพธุรกิจส#วนตัว/ค�าขายจํานวน 20 คน คิดเป>นร�อยละ 40 รองลงมาเป>นอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจํานวน 14 คน คิดเป>นร�อยละ 28 รองลงมาเป>นอาชีพอิสระจํานวน 8 คน คิดเป>นร�อยละ
16 ท�ายสุดอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 4 คน คิดเป>นร�อยละ 8 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 4 คน คิดเป>นร�อยละ 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงระดับการศึกษาของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร�อยละ(Percentage) 
ตํ่ากว#าประถมศึกษา 0 0 

ประถมศึกษา 0 0 
มัธยมต�น 0 0 

มัธยมปลายหรือ ปวช. 2 4 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท#า 36 72 

ปริญญาโท 12 24 
ปริญญาเอก 0 0 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3- 6 ป,) จํานวน 
50 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#ามากท่ีสุดจํานวน 36 คน คิดเป>นร�อยละ 72 รองลงมา
เป>นระดับปริญญาโทจํานวน 12 คน คิดเป>นร�อยละ 24 และระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. จํานวน 2 คน 
คิดเป>นร�อยละ 4 
 
ตารางท่ี 9 รายได�โดยเฉลี่ยต#อเดือนของกลุ#มเป;าหมาย 
 

รายได�เฉล่ีย/เดือน จํานวน (คน) ร�อยละ(Percentage) 

น�อยกว#า 5,000 บาท 2 4 

5,001-15,000 บาท 5 10 

15,001-25,000 บาท 16 32 

25,000-45,000 บาท 9 18 

มากกว#า 45,000 บาท 18 36 

 
จากตารางท่ี 9 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน

50 คน ส#วนใหญ#มีรายได�เฉลี่ยมากกว#า 45,000 บาทต#อเดือนจํานวน 18 คน คิดเป>นร�อยละ 36 
รองลงมา 15,001-25,000 บาทต#อเดือนจํานวน 16 คน คิดเป>นร�อยละ 32 เฉลี่ย 25,000-45,000 บาท
ต#อเดือนจํานวน 9 คน คิดเป>นร�อยละ 18 เฉลี่ย 5,001-15,000 บาทต#อเดือนจํานวน 5 คน คิดเป>น
ร�อยละ 10 และเฉลี่ยน�อยกว#า 5,000 บาทต#อเดือนจํานวน 2 คน คิดเป>นร�อยละ 4 
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ตารางท่ี 10 แสดงลักษณะท่ีอยู#อาศัยของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย 
 

ลักษณะท่ีอยู-อาศัย จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

บ�านเด่ียว 34 68 

ทาวเฮาส3/ทาวโฮม 13 26 

ตึกแถว/อาคารพาณิชย3 3 6 

อพาร3ทเมนท3 0 0 

คอนโดมีเนียม 0 0 

หอพัก 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน
50 คน ส#วนใหญ#อาศัยอยู#บ�านเด่ียว จํานวน 34 คน คิดเป>นร�อยละ 68 รองลงมาอาศัยอยู#ในทาวเฮ�าส3/ 
ทาวโฮม จํานวน 13 คน คิดเป>นร�อยละ 26 และอาศัยอยู#ในตึกแถว/อาคารพาณิชย3 จํานวน 3 คน คิดเป>น
ร�อยละ 6 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนบุตรหลานในครอบครัวท่ีมีอายุ 3-6 ป,ของกลุ#มเป;าหมาย 
 

จํานวน จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

1 36 72 

2 12 24 

มากกว#า 2 คน 2 4 

 
 จากตารางท่ี 11 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน
50 คน มีบุตรหลานในครอบครัวท่ีมีอายุ 3-6 ป, จํานวน 1 คน จํานวน 36 คน คิดเป>นร�อยละ 72 
รองลงมา มีบุตรหลานในครอบครัวท่ีมีอายุ 3-6 ป, จํานวน 2 คน จํานวน 12 คน คิดเป>นร�อยละ 24 
และมีบุตรหลานในครอบครัวท่ีมีอายุ 3-6 ป, มากกว#า 2 คน จํานวน 2 คน คิดเป>นร�อยละ 4 
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ตารางท่ี 12 แสดงความเก่ียวข�องของกลุ#มเป;าหมายกับบุตร-หลาน 
 

ความเก่ียวข�องกับบุตร-หลาน จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

พ#อ 4 8 

แม# 38 76 

อ่ืนๆ 8 16 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีความเก่ียวข�องกับบุตรหลานเป>น แม# มากท่ีสุด จํานวน 38 คน คิดเป>นร�อยละ 78 รองลงมา 
มีความเก่ียวข�องเป>น พ#อ จํานวน 4 คน คิดเป>นร�อยละ 8 และมีความเก่ียวข�องเป>น อ่ืนๆ จํานวน 8 คน 
คิดเป>นร�อยละ 16 

 
  2. ข�อมูลพฤติกรรมการเล-นของบุตรหลาน 
 
ตารางท่ี 13 แสดงความถ่ีในการมีส#วนร#วมในเล#นของบุตรหลานของกลุ#มเป;าหมายในหนึ่งสัปดาห3 
 

ความถ่ีในการมีส-วนร-วมในการเล-น 
ของบุตรหลาน ต-อหนึ่งสัปดาห� 

จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

ทุกวัน 33 66 

4-6 วัน 2 4 

2-3 วัน 5 10 

น�อยกว#า 2 วัน 10 20 

 จากตารางท่ี 13 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีความถ่ีในการมีส#วนร#วมในการเล#นของบุตรหลานต#อหนึ่งสัปดาห3มากท่ีสุดคือ ทุกวัน จํานวน  
33 คน คิดเป>นร�อยละ 66 รองลงมาคือ น�อยกว#า 2 วัน จํานวน 10 คน คิดเป>นร�อยละ20 รองลงมาคือ  
2-3 วัน จํานวน 5 คน คิดเป>นร�อยละ 10 และน�อยท่ีสุดคือ 4-6 วัน จํานวน 2 คน คิดเป>นร�อยละ 4 
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ตารางท่ี 14  แสดงความต�องการของกลุ#มเป;าหมายในการมีส#วนร#วมในกิจกรรมการเล#นของบุตร-หลาน 
   ต#อหนึ่งสัปดาห3 
 

ความต�องการมีส-วนร-วมในการเล-น 
ของบุตรหลาน ต-อหนึ่งสัปดาห� 

จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

ทุกวัน 32 64 

4-6 วัน 12 24 

2-3 วัน 5 10 

น�อยกว#า 2 วัน 1 2 

ไม#ต�องการเลย 0 0 

 จากตารางท่ี 14 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีความต�องการมีส#วนร#วมในการเล#นของบุตรหลานต#อหนึ่งสัปดาห3 มากท่ีสุดคือ ทุกวัน จํานวน 
32 คน คิดเป>นร�อยละ 64 รองลงมาคือ 4-6 วัน จํานวน 12 คน คิดเป>นร�อยละ 24 รองลงมาคือ 2-3 วัน 
จํานวน 5 คน คิดเป>นร�อยละ สุดท�ายคือ น�อยกว#า 2 วัน จํานวน 1 คน คิดเป>นร�อยละ 2 

 
ตารางท่ี 15 แสดงพฤติกรรมการเล#นของบุตรหลาน 
 

พฤติกรรมการเล-น น�อย
ท่ีสุด น�อย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
การ

ประเมิน 

1. เล#นคนเดียว 12 
(42%) 

7 
(14%) 

17 
(34%) 

13 
(26%) 

1 
(2%) 

2.68 1.16829 ปาน
กลาง 

2. เล#นกับเพ่ือน 1-2 คน 2 
(4%) 

5 
(8%) 

20 
(40%) 

11 
(24%) 

12 
(24%) 

3.52 1.09246 มาก 

3. เล#นเป>นหมู#คณะ 3 คน
ข้ึนไป 

6 
(12%) 

5 
(10%) 

24 
(48%) 

9 
(18%) 

6 
(12%) 

3.08 1.12195 ปาน
กลาง 

4. เล#นกับผู�ปกครอง หรือ
ผู�ใหญ#ท่ีอายุมากกว#า 

0 
(0%) 

3 
(6%) 

5 
(10%) 

24 
(48%) 

18 
(36%) 

4.14 0.83324 มาก 
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 จากตารางท่ี 15 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน
50 คน มีพฤติกรรมการเล#นของบุตรหลานท่ีพบบ#อยท่ีสุดคือเล#นกับผู�ปกครองหรือผู�ใหญ#ท่ีอายุมากกว#า
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.4 (S.D.=0.83324) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เล#นกับเพ่ือน 1-2 คน มีค#าเฉลี่ย 
อยู#ท่ี 3.52 (S.D.=1.09246) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เล#นเป>นหมู#คณะ 3 คนข้ึนไป มีค#าเฉลี่ย 
อยู#ท่ี 3.08 (S.D.=1.12195) อยู#ในเกณฑ3ปานกลาง และน�อยท่ีสุดคือ เล#นคนเดียวมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 2.68 
(S.D.=1.16829) อยู#ในเกณฑ3มาก 
 
ตารางท่ี 16 แสดงการเล#นท่ีบุตร-หลานของกลุ#มเป;าหมายชอบ 
 

พฤติกรรมการเล-น 
น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 

(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1.  การเล#นเลียนแบบ
 (Imitation) 

2 

(4%) 

8 

(16%) 

16 

(32%) 

5 

(10%) 

19 

(38%) 

3.62 1.2599 มาก 

2.  การสํารวจ
 (Exploration) 

4 

(8%) 

6 

(10%) 

11 

(22%) 

13 

(26%) 

16 

(32%) 

3.62 1.276 มาก 

3.  การทดสอบ(Testing) 6 

(12%) 

2 

(4%) 

19 

(38%) 

14 

(28%) 

9 

(18%) 

3.36 1.19112 ปาน
กลาง 

4.  การสร�าง 
 (Construction) 

0 

(0%) 

5 

(10%) 

5 

(10%) 

22 

(44%) 

18 

(36%) 

4.06 0.93481 มาก 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีพฤติกรรมการเล#นของบุตรหลานท่ีบุตรหลานชื่นชอบ มากท่ีสุดคือ การสร�าง มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 
4.06 (S.D.=0.93481) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก รองลงมาคือ การเล#นเลียนแบบมีค#าเฉลี่ยอยู# ท่ี 
3.62 (S.D.=1.2599) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก และการสํารวจ การสร�าง มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.62 (S.D.=1.276) 
อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก สุดท�ายคือ การทดสอบมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.36 (S.D.=1.19112) อยู#ในเกณฑ3 
พึงพอใจปานกลาง 
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ตารางท่ี 17  แสดงกิจกรรมการเล#นเพ่ือพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กท่ีบุตร-หลานของกลุ#มเป;าหมาย กระทํา 
   เป>นประจํา 
 

พฤติกรรมการเล-น 
น�อย

ท่ีสุด 
น�อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 

(Mean) 

ส-วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ

การ

ประเมิน 

ป67นดิน 
0 

(0%) 

7 

(14%) 

13 

(26%) 

20 

(40%) 

10 

(20%) 

3.66 0.96065 มาก 

วาดเขียน 
0 

(0%) 

0 

(0%) 

11 

(22%) 

26 

(52%) 

13 

(26%) 

4.04 0.69869 มาก 

ต#อบล็อกไม�เลโก� 

ตัวต#อต#างๆ 

1 

(2%) 

3 

(6%) 

8 

(16%) 

24 

(48%) 

14 

(48%) 

3.94 0.93481 มาก 

พับกระดาษ 
11 

(22%) 

17 

(34%) 

16 

(32%) 

3 

(6%) 

3 

(6%) 

2.4 1.08797 น�อย 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีกิจกรรมการเล#นเพ่ือพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กท่ีบุตร-หลานของกลุ#มเป;าหมายกระทําเป>นประจํา
มากท่ีสุดคือ วาดเขียนมีค#าเฉลี่ยอยู# ท่ี  4.04 (S.D.=0.69869) อยู# ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ  
ต#อบล็อกไม�เลโก�ตัวต#อต#างๆ มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.9 4(S.D.=0.93481) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ ป67นดิน  
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.66 (S.D.=0.96065) อยู#ในเกณฑ3มาก และน�อยท่ีสุดคือ พับกระดาษมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 
2.4 (S.D.=1.08797) อยู#ในเกณฑ3น�อย 
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ตารางท่ี 18 แสดงความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ต#างๆ (หมวดท่ี 1) 
 

ชนิดของการเรียนรู� 
น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความ
สนใจ 

1. เรื่องชนิดของสัตว3 
0 

(0%) 
2 

(4%) 
9 

(18%) 
15 

(30%) 
24 

(48%) 
4.22 0.88733 มาก 

2. เรื่องชนิดของพืช 
2 

(4%) 
18 

(36%) 
15 

(30%) 
12 

(24%) 
3 

(6%) 
2.92 1.00691 ปาน

กลาง 

3. เรื่องชนิดของ
ยานพาหนะ 

0 
(0%) 

6 
(12%) 

14 
(28%) 

6 
(12%) 

24 
(48%) 

3.96 1.12413 มาก 

4. เรื่องชนิดของอาหาร 
4 

(8%) 
4 

(8%) 
32 

(64%) 
2 

(4%) 
8 

(16%) 
3.12 1.04276 มาก 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีความความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ต#างๆ (หมวดท่ี 1) มากท่ีสุดคือ เรื่องชนิดของสัตว3 
มีค#าเฉลี่ยอยู# ท่ี 4.22 (S.D.=0.88733) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เรื่องชนิดของยานพาหนะ 
มีค#าเฉลี่ยอยู# ท่ี 3.96 (S.D.=1.12413) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เรื่องชนิดของอาหารสัตว3 
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.12 (S.D.=1.04276) อยู#ในเกณฑ3ปานกลาง และน�อยท่ีสุดคือ เรื่องชนิดของพืช 
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 2.92 (S.D.=1.00691) อยู#ในเกณฑ3ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 19 แสดงความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ต#างๆ (หมวดท่ี 2) 
 

ชนิดของการเรียนรู� 
น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 

(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความ
สนใจ 

1. เรื่องสี 0 

(0%) 

0 

0(%) 

4 

(8%) 

16 

(32%) 

30 

(60%) 

4.52 0.6465 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 19 แสดงความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ต#างๆ (หมวดท่ี2) (ต#อ) 
 

ชนิดของการเรียนรู� 
น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 

(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความ
สนใจ 

2. เรื่องรูปทรง 0 

(0%) 

2 

(8%) 

12 

(24%) 

25 

(50%) 

11 

(22%) 

3.9 0.78895 มาก 

3. เรื่องพ้ืนผิวสัมผัส 2 

(4%) 

4 

(8%) 

17 

(34%) 

12 

(24%) 

15 

(30%) 

3.68 1.11465 มาก 

4. เรื่องเสียง 0 

(0%) 

5 

(8%) 

8 

(16%) 

16 

(44%) 

21 

(32%) 

4.06 0.99816 มาก 

 
 จากตารางท่ี 19 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3–6 ป,) จํานวน 
50 คน มีความความสนใจของบุตรหลานในการเรียนรู�ต#างๆ (หมวดท่ี 2) มากท่ีสุดคือ เรื่องสีมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี
4.52 (S.D.=0.6465) อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่องเสียงมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.06 (S.D.=0.99816) 
อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เรื่องรูปทรงมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.9 (S.D.=0.78895) อยู#ในเกณฑ3มาก และ
น�อยท่ีสุดคือ เรื่องพ้ืนผิวสัมผัสมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.68 (S.D.=1.11465) อยู#ในเกณฑ3มาก 
 
ตารางท่ี 20 แสดงป6จจัยในการเลือกซ้ือของเล#นสําหรับบุตร-หลาน ของกลุ#มเป;าหมาย 

ป8จจัยในการเลือกซ้ือ 
น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
การ

ประเมิน 

1. ผลิตภัณฑ3มีความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(8%) 

46 
(92%) 

4.92 0.27405 มากท่ีสุด 

2. ผลิตภัณฑ3สามารถให�
ความเพลิดเพลินแก#เด็ก 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(4%) 

9 
(18%) 

39 
(78%) 

4.74 0.52722 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 แสดงป6จจัยในการเลือกซ้ือของเล#นสําหรับบุตร-หลาน ของกลุ#มเป;าหมาย (ต#อ) 

ป8จจัยในการ
เลือกซ้ือ 

น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
การ

ประเมิน 

3. ผลิตภัณฑ3มีความ
แข็งแรงทนทาน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

11 
(22%) 

17 
(34%) 

22 
(44%) 

4.22 0.78999 มาก 

4. ผลิตภัณฑ3สามารถถอด
ชิ้นส#วนเพ่ือทําความ
สะอาดซ#อมแซมและ
ปรับเปลี่ยนได�สะดวก 

0 
0(%) 

0 
(0%) 

6 
(12%) 

17 
(34%) 

27 
(54%) 

4.42 0.70247 มาก 

5. ผลิตภัณฑ3มีความ
เหมาะสมในด�านวัสดุ
และการผลิต 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

22 
(44%) 

28 
(56%) 

4.56 0.50143 มาก
ท่ีสุด 

6. สีในตัวผลิตภัณฑ3
สามารถดึงดูดความ
สนใจต#อเด็กได� 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

7 
(14%) 

8 
(16%) 

35 
(70%) 

4.56 0.7329 มาก
ท่ีสุด 

7. ผลิตภัณฑ3มีความ
สวยงามลงตัวเหมาะสม
กับการใช�งาน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(8%) 

19 
(38%) 

27 
(54%) 

4.46 0.64555 มาก 

 
 จากตารางท่ี 20 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีป6จจัยในการเลือกซ้ือของเล#นสําหรับบุตร-หลานมากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ3มีความปลอดภัย
สําหรับเด็ก มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.92 (S.D.=0.27405) อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ3
สามารถให�ความเพลิดเพลินแก#เด็ก มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.74 (S.D.=0.52722) อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ3มีความเหมาะสมในด�านวัสดุและการผลิต มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.56 (S.D.=0.50143) 
อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด และสีในตัวผลิตภัณฑ3สามารถดึงดูดความสนใจต#อเด็กได� มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.56 
(S.D.=0.7329) อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการ 
ใช�งานมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.46 (S.D.=0.64555) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ3สามารถถอด
ชิ้นส#วนเพ่ือทําความสะอาดซ#อมแซมและปรับเปลี่ยนได�สะดวก มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.42 (S.D.=0.70247)
อยู#ในเกณฑ3มาก และน�อยท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ3มีความแข็งแรงทนทาน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.22 (S.D.=0.78999) 
อยู#ในเกณฑ3มาก 
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 3. ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบ 
 
ตารางท่ี 21 แสดงการเรียนรู�ท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากให�มีในการออกแบบชุดของเล#น (หมวดท่ี 1) 
 

ชนิดของการเรียนรู� 
น�อย

ท่ีสุด 
น�อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 

(Mean) 

ส-วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ

การ

ประเมิน 

1. เรื่องชนิดของสัตว3 
0 

(0%) 

4 

(8%) 

6 

(12%) 

17 

(34%) 

23 

(46%) 

4.18 0.94091 มาก 

2. เรื่องชนิดของพืช 
0 

(0%) 

7 

(14%) 

16 

(36%) 

13 

(26%) 

14 

(28%) 

3.52 0.97395 มาก 

3. เรื่องชนิดของ

ยานพาหนะ 

0 

(0%) 

4 

(8%) 

13 

(26%) 

14 

(28%) 

17 

(34%) 

3.88 0.98229 มาก 

4. เรื่องชนิดของ

อาหาร 

0 

(0%) 

4 

(8%) 

8 

(16%) 

22 

(44%) 

16 

(32%) 

4 0.90351 มาก 

 

 จากตารางท่ี 21 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีการเรียนรู�ท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากให�มีในการออกแบบชุดของเล#น (หมวดท่ี 1) มากท่ีสุดคือ 
เรื่องชนิดของสัตว3มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.18 (S.D.=0.94091) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เรื่องชนิดของ
อาหารมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4 (S.D.=0.90351) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เรื่องชนิดของยานพาหนะ 
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.88 (S.D.=0.98229) อยู#ในเกณฑ3มาก และน�อยท่ีสุดคือ เรื่องชนิดของพืชมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี
3.52 (S.D.=0.97395) อยู#ในเกณฑ3มาก 
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ตารางท่ี 22 แสดงการเรียนรู�ท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากให�มีในการออกแบบชุดของเล#น (หมวดท่ี 2) 

ชนิดของการเรียนรู� 
น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 
ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
การ

ประเมิน 

1. เรื่องสี 
0 

(0%) 
2 

(4%) 
1 

(2%) 
12 

(24%) 
35 

(70%) 
4.6 0.72843 มาก 

2. เรื่องรูปทรง 
0 

(0%) 
3 

(6%) 
9 

(18%) 
10 

(20%) 
28 

(56%) 
4.26 0.96489 มาก 

3. เรื่องพ้ืนผิวสัมผัส 
0 

(0%) 
8 

(16%) 
10 

(20%) 
10 

(20%) 
22 

(44%) 
3.92 1.14 มาก 

4. เรื่องเสียง 
0 

(0%) 
10 

(20%) 
13 

(26%) 
9 

(18%) 
18 

(36%) 
3.7 1.16496 น�อย 

 
 จากตารางท่ี 22 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีการเรียนรู�ท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากให�มีในการออกแบบชุดของเล#น (หมวดท่ี 2) มากท่ีสุดคือ 
เรื่องสีมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6 (S.D.=0.72843) อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่องรูปทรงมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี
4.26 (S.D.=0.96489) อยู#ในเกณฑ3มาก รองลงมาคือ เรื่องพ้ืนผิวสัมผัสมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.92 (S.D.=1.14) 
อยู#ในเกณฑ3มาก และน�อยท่ีสุดคือ เรื่องเสียงมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.7 (S.D.=1.16496) อยู#ในเกณฑ3มากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนของรูปแบบการเรียนรู�ท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากจะให�มีในชุดของเล#น 
 

จํานวนรูปแบบการเรียนรู� จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 
ชนิดเดียว o 0 

1 – 2 ชนิด 5 10 
2 ชนิดข้ึนไป 45 90 

 จากตารางท่ี 23 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน
50 คน มีจํานวนของรูปแบบการเรียนรู�ท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากจะให�มีในชุดของเล#น มากท่ีสุดคือ 2 ชนิด
ข้ึนไป จํานวน 45 คน คิดเป>นร�อยละ 90 รองลงมาคือ  1-2 ชนิด จํานวน 5 คน คิดเป>นร�อยละ 10  
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ตารางท่ี 24 แสดงลักษณะการเล#นในชุดของเล#นท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากจะให�มี 
 

ลักษณะการเล-นท่ีอยากให�มี จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

ชุดของเล#นเหมาะท่ีจะให�เด็กเล#นคนเดียว 3 6 

ชุดของเล#นเหมาะท่ีจะให�เด็กเล#นหลายคน 2 4 

ท้ังสองแบบ 45 90 

 
 จากตารางท่ี 24 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีลักษณะการเล#นในชุดของเล#นท่ีกลุ#มเป;าหมายอยากจะให�มีในชุดของเล#นมากท่ีสุดคือ ชุดของ
เล#นเหมาะท่ีจะให�เด็กเล#นคนเดียว และเล#นหลายคน จํานวน 45 คน คิดเป>นร�อยละ 90 รองลงมาคือ  
ชุดของเล#นเหมาะท่ีจะให�เด็กเล#นคนเดียว จํานวน 3 คน คิดเป>นร�อยละ 6 และน�อยท่ีสุดคือ ชุดของเล#น
เหมาะท่ีจะให�เด็กเล#นหลายคน จํานวน 2 คน คิดเป>นร�อยละ 4 
 
ตารางท่ี 25 แสดงวัสดุท่ีใช�ผลิตชุดของเล#นท่ีกลุ#มเป;าหมายคิดว#าเหมาะสม 
 

ชนิดของวัสดุ จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

พลาสติก 39 78 

ไม� 11 22 

โลหะ 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

 
 จากตารางท่ี 25 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีวัสดุท่ีใช�ผลิตชุดของเล#นท่ีกลุ#มเป;าหมายคิดว#าเหมาะสม มากท่ีสุดคือ พลาสติก จํานวน 39 คน 
คิดเป>นร�อยละ 78 รองลงมาคือ ไม� จํานวน 11 คน คิดเป>นร�อยละ 22 
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ตารางท่ี 26 แสดงโทนสีท่ีเหมาะสมในการออกแบบชุดของเล#นตามความเห็นของกลุ#มเป;าหมาย 
 

ชนิดของโทนสี จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

โทนสีพาสเทล 5 10 

โทนสีสดใส 32 64 

โทนสีธรรมชาติ 13 26 

อ่ืนๆ 0 0 

 
 จากตารางท่ี 26 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีโทนสีท่ีเหมาะสมในการออกแบบชุดของเล#นตามความเห็นของกลุ#มเป;าหมาย มากท่ีสุดคือ 
โทนสีสดใส จํานวน 32 คน คิดเป>นร�อยละ 64 รองลงมาคือ โทนสีธรรมชาติ จํานวน 13 คน คิดเป>น
ร�อยละ 26 และน�อยท่ีสุดคือ โทนสีพาสเทล จํานวน 5 คน คิดเป>นร�อยละ 10 
 
ตารางท่ี 27 แสดงราคาท่ีเหมาะสมในการขายชุดของเล#นในความคิดของกลุ#มเป;าหมาย 
 

ช-วงราคา จํานวน (คน) ร�อยละ (Percentage) 

ตํ่ากว#า1,000 บาท 41 82 

1,000-1,999 บาท 9 18 

2,000-2,999 บาท 0 0 

3,000 บาท ข้ึนไป 0 0 

 
 จากตารางท่ี 27 พบว#า จากกลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 
50 คน มีราคาท่ีเหมาะสมในการขายชุดของเล#นในความคิดของกลุ#มเป;าหมายมากท่ีสุดคือตํ่ากว#า
1,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเป>นร�อยละ 82 รองลงมาคือ 1,000-1,999บาท จํานวน 9 คน คิดเป>น
ร�อยละ 18 
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 ส-วนท่ี 3 สรุปข�อกําหนดและแนวทางการออกแบบ 
1. สรุปข�อมูลจากการสัมภาษณ3ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช#วงอายุ 

3-6 ป,) จํานวน 2 คน และการสัมภาษณ3กลุ#มผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน
50 คน โดยผู�วิจัยสรุปข�อมูล ได�ดังนี้ 

1.1 ของเล#นควรคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กมากท่ีสุด 
 1.2 ชิ้นส#วนต#างๆ เด็กควรจะหยิบจับได�ง#าย เหมาะกับขนาดมือและสัดส#วนทาง

กายภาพของเด็ก 
 1.3 ของเล#นควรมีวิธีการเล#นท่ีไม#ซับซ�อนจนเกินไป หากสอนให�เด็กทําตามเด็กควร

สามารถทําตามได� มีการใช�สี หรือกราฟฟMคท่ีสามารถช#วยให�เด็กสามารถเล#นได�ง#ายข้ึน 
 1.4 ของเล#นควรสามารถพัฒนาเด็กในด�านอ่ืนๆนอกเหนือจากได�ความสนุก สามารถ

พัฒนาสมองพร�อมๆกับกล�ามเนื้อ สามารถเสริมสร�างจินตนาการและความคิดสร�างสรรค3 
 1.5 เด็กจะชอบเล#นเลียนแบบสํารวจ และทดลองมาก ส#วนการเล#นทดสอบจะชอบ

ปานกลาง 
 1.6 กิจกรรมการเล#นเพ่ือเสริมกล�ามเนื้อมัดเล็กประเภทท่ีเด็กเล#นบ#อยมาก คือ ป67น

ดิน วาดเขียน และต#อบล็อก ตัวต#อ เลโก� เป>นต�น 
 1.7 กลุ#มเป;าหมายส#วนใหญ#เป>นผู�หญิง ส#วนใหญ#กลุ#มเป;าหมายมีการเล#นกับบุตร-

หลานทุกวัน  
 1.8 กลุ#มเป;าหมายมีความต�องการในการมีส#วนร#วมในการเล#นของบุตร-หลานทุกวัน 

 1.9 กลุ#มเป;าหมายต�องการของเล#นท่ีสามารถให�กลุ#มเป;าหมายทํากิจกรรมร#วมกับบุตร-
หลานได� โดยท่ีของเล#นควรจะเป>นของเล#นท่ีสามารถให�เด็กเล#นคนเดียวและเล#นหลายคนด�วยกันได� 

 1.10 วัสดุท่ีใช�ควรเป>นพลาสติกหรือไม� หากเป>นพลาสติกจะดีกว#าเพราะว#าเบากว#า 
ช#วยลดอันตรายในกรณีท่ีเด็กเอาของเล#นขว�างปาหรือโยนใส#กัน 

 1.11 ของเล#นควรมีสีสดใสดึงดูดความสนใจเด็ก 
 1.12 กลุ#มเป;าหมายจะรู�สึกคุ�มค#ามากกว#า หากของเล#นท่ีซ้ือสามารถให�เด็กเรียนรู�ได�

ในด�านต#างๆหลายอย#างในชิ้นเดียว  
 1.13 กลุ#มเป;าหมายอยากได�ของเล#นท่ีมีท่ีเก็บให�เป>นเซทรวมกัน จะเป>นกล#องหรือถุง

ผ�าอะไรก็ได� อาจจะสามารถถอดเป>นชิ้นๆแล�วใส#ถุงรวมกัน เพ่ือลดป6ญหาในการท่ีชิ้นส#วนสูญหาย และยัง
สอนให�เด็กรู�จักการจัดเก็บของเล#นของตน 

 1.14 กลุ#มเป;าหมายให�ความสําคัญในการเลือกซ้ือของเล#น โดยคํานึงถึงป6จจัยในด�าน
ความปลอดภัย ความเพลินเพลินสําหรับเด็ก ความเหมาะสมด�านวัสดุท่ีใช�ผลิต สีท่ีดึงดูดใจความสวยงาม
เหมาะสมกับการใช�งานมากท่ีสุด และคํานึงถึงชิ้นส#วนในการทําความสะอาดซ#อมแซมและปรับเปลี่ยน
ได�สะดวก กับความแข�งแรงทนทาน มากรองลงมา 

 1.15  ควรมีราคาขายไม#เกิน 1,000 บาท 
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2. สรุปป6ญหาจากผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 50 คน โดย
ผู�วิจัยสรุปข�อมูล ได�ดังนี้ 

 2.1 ของเล#นท่ีเด็กเล#นท่ีบ�านส#วนใหญ#จะสําหรับเด็กเล#นคนเดียว ทําให�กลุ#มเป;าหมาย
ไม#ค#อยได�มีกิจกรรมการเล#นท่ีได�ทําร#วมกันกับเด็ก 

 2.2 ของเล#นส#วนใหญ#ท่ีบ�านไม#ได�มีฟ6งค3ชั่นในการให�เด็กสามารถเรียนรู�ทักษะใน
หลายๆด�านในชิ้นเดียว 

 2.3 แม�กลุ#มเป;าหมายส#วนใหญ#จะอาศัยอยู#ในบ�านเด่ียว แต#ก็ยังมีป6ญหาในการจัดเก็บ
ของเล#นจํานวนมากของบุตร-หลาน 

 2.4 ของเล#นส#วนมากจะมาพร�อมกับกล#องกระดาษท่ีเม่ือแกะแล�วก็ต�องเอากล#องท้ิง 
ตัวของเล#นก็ไม#สามารถถอดเป>นชิ้นเล็กๆเพ่ือจัดเก็บได� และยังไม#มีถุงหรืออุปกรณ3ท่ีเอาไว�ให�เก็บ
ชิ้นส#วนรวมกัน ของเล#นท่ีจะต�องมีชิ้นส#วนท่ีใช�ด�วยกันการเล#นทีละหลายๆชิ้นก็มักจะเกิดป6ญหาว#า 
มีการสูญหายของชิ้นส#วนบางชิ้น หรือเวลาท่ีจะเอามาเล#นก็มักจะหาชิ้นส#วนเจอได�ไม#ครบ เนื่องจาก 
ไม#มีท่ีเก็บรวมกันเป>นเซทให�เป>นระเบียบ  

จากผลการวิเคราะห3การออกแบบผลิตภัณฑ3ชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาโดยใช�แป;นหมุน
ได�ข�อกําหนดและแนวทางการออกแบบดังนี้ 

3. ข�อกําหนดของกลุ#มเป;าหมาย  
  ข�อกําหนดของกลุ#มเป;าหมาย ซ่ึงเป>นผู�ปกครองของเด็กในช#วงปฐมวัย (ช#วงอายุ 
3-6 ป,) ประมาณ 92% เป>นเพศหญิง มีดังนี้    

3.1 ผลิตภัณฑ3สามารถส#งเสริมพัฒนาการกล�ามเนื้อมัดเล็กได�เป>นอย#างดี 
3.2  ผลิตภัณฑ3สามารถส#งเสริมพัฒนาการเด็กท้ังทางร#างกาย สติป6ญญา และสังคม 
3.3  ผลิตภัณฑ3เหมาะสําหรับท้ังการเล#นคนเดียวและเล#นร#วมกัน 
3.4  มีการสอดแทรกรูปแบบการเรียนรู�เข�าไปในผลิตภัณฑ3มากกว#า 2 รูปแบบข้ึนไป 
3.5  ผลิตภัณฑ3มีความปลอดภัยต#อเด็ก 
3.6 ผลิตภัณฑ3มีความสะดวกในการเล#นของเด็กท่ีตอบสนองกับความเพลิดเพลิน 
3.7 ผลิตภัณฑ3มีความแข็งแรงทนทาน 
3.8 ผลิตภัณฑ3สามารถถอดชิ้นส#วนเพ่ือทําความสะอาด ซ#อมแซม และปรับเปลี่ยน

ได�สะดวก 
3.9 ผลิตภัณฑ3มีความเหมาะสมในด�านวัสดุและการผลิต 
3.10 สีในตัวผลิตภัณฑ3สามารถดึงดูดความสนใจต#อเด็กได� 
3.11 ผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช�งาน 
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4. ข�อกําหนดของเด็กปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) 
 4.1 เด็กมักจะเลือกเล#นของเล#นท่ีดึงดูดความสนใจ อาจจะเป>นสีหรือมีกลไกต#างๆ 
ท่ีดึงดูด มีท่ีดึง โยกได� มีเสียง 
 4.2 เด็กในช#วงนี้ละเริ่มมีแรงเยอะ เวลาเล#นของเล#นหรือเล#นอะไรก็ตามจะใส#แรง 
ลงไปเต็มท่ีไม#ออมแรง ของเล#นอาจจะเสียหายแตกหักได�ง#ายๆ 
 4.3 หากเด็กเล#นกันหลายคนแล�วมีของเล#นประเภทเดียวเด็กมักจะแย#งกัน ไม#แบ#ง
กันเล#น แต#ถ�าเป>นของเล#นท่ีแบ#งหน�าท่ีช#วยกันทําเด็กจะสามารถเล#นด�วยกันได�โดยไม#ทะเลาะกัน 
 4.4 ชิ้นส#วนอุปกรณ3ต#างๆในการเล#นจําเป>นต�องคํานึงถึงขนาดการหยิบการจับของ
มือเด็กด�วย บางอย#างท่ีใหญ#ไปหรือเล็กไปเด็กจะไม#สามารถจับและใช�งานได� 
 4.5 เด็กจะเปลี่ยนของเล#นไปเรื่อยๆเวลาเล#น มีความสนใจในหลายๆอย#าง 
 4.6 เด็กจะมีการเรียนรู�และการรับรู�ท่ีจํากัดตามวัยของเด็ก บางอย#างท่ีซับซ�อนมาก
เด็กอาจจะไม#เข�าใจ 
 5.  ข�อกําหนดทางการออกแบบ 
  5.1 ผลิตภัณฑ3จะแบ#งการออกแบบและทดสอบออกเป>น 5 ส#วน ดังนี้ 

  ส#วนท่ี 1  โครงสร�างของของเล#น 
  ส#วนท่ี 2  ฟ6งค3ชั่นการใช�งานและส#วนกลไกด�านใน 
  ส#วนท่ี 3  ขนาดสัดส#วนของชิ้นงาน 
  ส#วนท่ี 4  วัสดุและการผลิต 
  ส#วนท่ี 5  รูปแบบการสอนและการเรียนรู� 
5.2   ส#วนโครงสร�างจะต�องแข็งแรงพอจะรับแรงกด แรงกระแทก ในการเล#นของเด็กได� 

 5.3  ฟ6งค3ชั่นการใช�งานจะให�เด็กสามารถสับเปลี่ยน ใช�งาน ได�หลากหลายให�สอดคล�อง
กับลักษณะการเล#นเล#นหลายๆอย#าง 

5.4  ฟ6งค3ชั่นการถอดสับเปลี่ยนต#างๆ เด็กจะต�องทําได�อย#างสะดวก 
5.5  ฟ6งค3ชั่นต�องตอบสนองต#อการเรียนรู�ในด�านต#างๆของเด็ก 
5.6  ชิ้นส#วนจะสามารถถอดประกอบเพ่ือเก็บ และทําความสะอาด ได�ง#าย 
5.7  ขนาดของชิ้นงานจะสอดคล�องกับระยะการจับ การหยิบ ทางกายภาพของเด็ก 

ชิ้นส#วนต#างๆ เด็กจะต�องหยิบจับได�สะดวก 
5.8  ไม#มีชิ้นส#วนท่ีจะทําอันตรายเด็กได� 
5.9  กลไกต�องแข็งแรงทนทานต#อการใช�งานและไม#มีส#วนท่ีทําอันตรายต#อเด็ก 
5.10 มีรูปแบบ สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก 

 5.11 ต�องสามารถมอบความสนุกสนาน เพลิดเพลินให�กับเด็ก 



ข้ันตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านการออกแบบ
เสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
แป;นหมุน 

 ส-วนท่ี 1 ทําต�นแบบเพ่ือทดสอบการใช�งานตามข�อกําหนดเพ่ือวิเคราะห�ความเหมาะสม
ต-อการใช�งานและการผลิต
  1.  การออกแบบ
  จากการท่ีผู�วิจัยศึกษากรรมวิธีการข้ึนรูปด�วยวิธีแป;นหมุนของเครื่องป67นดินเผาแล�ว
ผู�วิจัยพบว#าป6จจัยท่ีทําให�ดินข้ึนเป>นรูปทรงต#างๆ จะมีอยู#

1.1 แรงกดหรือแรงกระทําจากส#วนบนและด�านข�าง 
1.2 แรงเหวี่ยงจากการหมุนท่ีแป;นหมุน

 

 
ภาพท่ี 20 แสดงการข้ึนรูปดินด�วยแป;นหมุน
ท่ีมา: Chris Cook, Pulling the walls of a pottery mug: Wheel 
เข�าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, 
walls-pottery-mug-wheel.html
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านการออกแบบชุดของเล-นในการป89นและการข้ึนรูปเพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผาโดยใช�

ทําต�นแบบเพ่ือทดสอบการใช�งานตามข�อกําหนดเพ่ือวิเคราะห�ความเหมาะสม
ต-อการใช�งานและการผลิต 

แบบโครงสร�าง 
จากการท่ีผู�วิจัยศึกษากรรมวิธีการข้ึนรูปด�วยวิธีแป;นหมุนของเครื่องป67นดินเผาแล�ว

ผู�วิจัยพบว#าป6จจัยท่ีทําให�ดินข้ึนเป>นรูปทรงต#างๆ จะมีอยู# 2 ส#วน คือ  
แรงกดหรือแรงกระทําจากส#วนบนและด�านข�าง  
แรงเหวี่ยงจากการหมุนท่ีแป;นหมุน 

แสดงการข้ึนรูปดินด�วยแป;นหมุน 
Pulling the walls of a pottery mug: Wheel throwing t

2559, เข�าถึงได�จากhttp://www.ehow.com/video_4952601_pulling
wheel.html 
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ชุดของเล-นในการป89นและการข้ึนรูปเพ่ือ
โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผาโดยใช�

ทําต�นแบบเพ่ือทดสอบการใช�งานตามข�อกําหนดเพ่ือวิเคราะห�ความเหมาะสม

จากการท่ีผู�วิจัยศึกษากรรมวิธีการข้ึนรูปด�วยวิธีแป;นหมุนของเครื่องป67นดินเผาแล�ว 

 

throwing techniques, 
http://www.ehow.com/video_4952601_pulling-



 ผู�วิจัยจึงออกแบบโครงสร�างตัวเครื่องแยกออกมาคร#าวๆ
1. ส#วนท่ีสร�างแรงกระทําจากด�านบนและด�านข�าง
2. ส#วนท่ีบรรจุดิน
3. ส#วนแป;นหมุน
 

 
ภาพท่ี 21 แสดงการออกแบบโครงสร�างตัวเครื่องแยกออกมาเป>น 
 
 2. การออกแบบ
  วิธีการข้ึนรูปดิน
  ผู�วิจัยได�แบ#งฟ6งค3ชั่นการข้ึนรูปดินเป>น 

2.1 ข้ึนรูปดินด�วยการใช�แม#พิมพ3สร�างรูปทรง
2.2 ข้ึนรูปดินด�วยการใช�แผ#นรูปทรงในการข้ึนรูป

ผู�วิจัยจึงออกแบบโครงสร�างตัวเครื่องแยกออกมาคร#าวๆ เป>น 3 ส#วน คือ
ส#วนท่ีสร�างแรงกระทําจากด�านบนและด�านข�าง 
ส#วนท่ีบรรจุดิน 
ส#วนแป;นหมุน 

แสดงการออกแบบโครงสร�างตัวเครื่องแยกออกมาเป>น 3 ส#วน 

การออกแบบฟ8งค�ช่ันการใช�งานและกลไกด�านใน 
วิธีการข้ึนรูปดิน 
ผู�วิจัยได�แบ#งฟ6งค3ชั่นการข้ึนรูปดินเป>น 2 วิธี คือ 

ข้ึนรูปดินด�วยการใช�แม#พิมพ3สร�างรูปทรง 
ข้ึนรูปดินด�วยการใช�แผ#นรูปทรงในการข้ึนรูป 
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ส#วน คือ 
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ภาพท่ี 22  แสดงการข้ึนรูปดินด�วยการใช�แม#พิมพ3สร�างรูปทรง 
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ภาพท่ี 23 แสดงการข้ึนรูปดินด�วยการใช�แผ#นรูปทรงในการข้ึนรูป 
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ตารางท่ี 28  เปรียบเทียบความเหมาะสมของการสร�างรูปทรงด�วยวิธีใช�แม#พิมพ3และวิธีใช�แผ#นสร�าง
 รูปทรง 
 

ความเหมาะสมของการสร�างรูปทรง 
การข้ึนรูปดินด�วยการ
ใช�แม-พิมพ�สร�างรูปทรง 

การข้ึนรูปดินด�วยการใช�
แผ-นรูปทรงในการข้ึนรูป 

1. ความสะดวกในการข้ึนรูป มาก น�อย 
2. ความรวดเร็วในการการข้ึนรูป มาก มาก 
3. ความสวยงามของรูปทรงเม่ือเสร็จ มากท่ีสุด น�อยท่ีสุด 
4. ความปลอดภัย มาก น�อย 
5. ความเหมาะสม เหมาะสมมาก ไม#เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 28 พบว#า ฟ6งค3ชั่นการข้ึนรูปท่ีเหมาะสมคือการข้ึนรูปด�วยแม#พิมพ3สร�าง
รูปทรง จากการทดสอบการข้ึนรูปทรงด�วยวิธีการใช�แม#พิมพ3สร�างรูปทรง และวิธีการใช�แผ#นรูปทรงใน
การข้ึนรูป พบว#าการข้ึนรูปด�วยแม#พิมพ3มีความรวดเร็วในการข้ึนรูปมากว#า สะดวกมากกว#า และรูปทรง
ท่ีออกมามีความสวยงามมากกว#าส#วนการข้ึนรูปด�วยแผ#นสร�างรูปทรงมีการใช�งานได�ไม#สะดวกนัก แผ#น
สร�างรูปไม#สามารถสร�างรูปทรงได�ออกมาตามท่ีต�องการ 
 
 3. การข้ึนรูปดินด�วยการใช�แม-พิมพ�สร�างรูปทรง 

 ในการข้ึนรูปดินด�วยการใช�แม#พิมพ3สร�างรูปทรงผู�วิจัยแบ#งการออกแบบเป>น 5 ส#วน ดังนี้ 
3.1 ตัวกดหัวคว�าน 
3.2 หัวคว�าน 
3.3 พิมพ3สร�างรูปทรงรูปถ�วย 
3.4 ข�อต#อสําหรับยึดพิมพ3รูปถ�วยเข�ากับแป;นหมุน 
3.5 รูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป;นหมุน 

 ในส#วนของตัวกดหัวคว�านตัวกดหัวคว�านจะเป>นตัวท่ีทําการกดหัวคว�านลงมาเพ่ือคว�าน
ดินโดยเกณฑ3ในการออกแบบมี ดังนี้ 

1. วิธีการกดต�องสะดวกสําหรับเด็ก 
2. การออกแบบต�องปลอดภัยสําหรับเด็ก 
3. ต�องมีความทนทานรองรับแรงการกดได� 
4. มีความสวยงาม 
5. มีความเหมาะสมในด�านการใช�งาน 
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  ผู�วิจัยได�ออกแบบการกดเป>นสามรูปแบบดังต#อไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงวิธีการกดหัวคว�านท้ัง 3 แบบ 
 
ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกดแบบต#างๆ 
 

วิธีการกด 
ความ

ปลอดภัย 

ความ

สะดวก 

ความ

ทนทาน 

ความ

สวยงาม 
ความเหมาะสม 

แบบท่ี1 มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง เหมาะสม 

แบบท่ี2 มาก มาก มาก มาก เหมาะสม 

แบบท่ี3 น�อย น�อย น�อย น�อย ไม#เหมาะสม 
 

 จากตารางท่ี 29 พบว#า การกดแบบท่ี 1 และ 2 มีความเหมาะสมในการใช�งานส#วนแบบท่ี 3 
ไม#เหมาะสม 
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 ในส#วนของหัวคว�าน หัวคว�านเป>นตัวท่ีจะคว�านดินออกจากพิมพ3รูปถ�วย เพ่ือให�ดิน
กลวงกลายเป>นทรงท่ีต�องการโดยการออกแบบ ผู�วิจัยได�ออกแบบโดยคํานึงถึงป6จจัยต#อไปนี้ 

1. ต�องสามารถกดลงไปในเนื้อดินจากแนวต้ังได�ดี 
2. ต�องสามารถคว�าเนื้อดินออกมาจากดินได� 
3. ต�องได�ชิ้นงานท่ีสวยงามหลังจากการคว�านดิน 

  ในส#วนของการทดสอบหัวคว�าน ผู�วิจัยได�ทดสอบโดยใช�ป6จจัยต#อไปนี้  
1. ความสามารถในการกดลงไปในเนื้อดินจากแนวต้ัง 
2. ความสามารถในการคว�านเอาเนื้อดินออกโดยการหมุน 
3. ได�ชิ้นงานท่ีสวยงามในการคว�านหรือไม# 
4. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 

  โดยผู�วิจัยได�ทําการทดสอบหัวคว�าน 3 แบบ ดังต#อไปนี้ 
 

 

 
ภาพท่ี 25 แสดงหัวคว�าน 3 แบบ 
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ภาพท่ี 26 แสดงผลการคว�านดินแป;งโดว3ด�วยหัวคว�านท้ัง 3 แบบ 
 
ตารางท่ี 30 เปรียบเทียบความสามารถของหัวคว�านแบบต#างๆ 
 

ความสามารถ แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

1. ความสามารถในการ 
กดลงไปในเนื้อดินจากแนวต้ัง 

มาก น�อย มาก 

2. ความสามารถในการคว�าน
เอาเนื้อดินออกโดยการหมุน 

มาก ปานกลาง น�อย 

3. ความสวยงามของชิ้นงานดิน
เม่ือทําการคว�านเสร็จ 

มาก 
 

ปานกลาง น�อย 

4. ความเหมาะสมในการ
นําไปใช�งาน 

เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง ไม#เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 30 พบว#า แบบหัวคว�านท่ีเหมาะสมในการนําไปใช�งานคือ หัวคว�านแบบท่ี 1 
เหมาะสมปานกลางคือ หัวคว�านแบบท่ี 2 และไม#เหมาะสมเลยคือ หัวคว�านแบบท่ี 3 
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 ในส#วนของพิมพ3สร�างรูปทรงรูปถ�วยผู�วิจัยได�แบ#งการทดสอบออกเป>น 3 ส#วน คือ 
1. ส#วนตัวพิมพ3สร�างรูปทรงถ�วย 
2. ส#วนฝาปMดเพ่ือกันดินล�นออกมาจากพิมพ3 
3. ส#วนข�อต#อสําหรับยึดตัวพิมพ3กับแป;นหมุนด�านล#าง 
ในส#วนของตัวพิมพ3สร�างรูปทรงรูปถ�วยผู�วิจัยได�ออกแบบพิมพ3ในการสร�างรูปทรงโดย

คํานึงถึงป6จจัย ต#อไปนี้ 
1. ใช�งานได�ง#ายสะดวก 
2. สามารถแกะชิ้นงานออกมาจากพิมพ3ได�สะดวก 
3. สามารถทําความสะอาดได�ง#าย 
4. มีความปลอดภัยในการใช�งาน 
5. มีความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 

 โดยผู�วิจัยได�ทดสอบพิมพ3สําหรับการข้ึนรูปทรงโดยใช�ป6จจัย ดังต#อไปนี้ 
1. ใช�งานได�ง#ายสะดวก 
2. สามารถแกะชิ้นงานออกมาจากพิมพ3ได�สะดวก 
3. สามารถทําความสะอาดได�ง#าย 
4. ความปลอดภัยในการใช�งาน 
5. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 
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ภาพท่ี 27 แสดงพิมพ3รูปถ�วย 3 แบบ 
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ตารางท่ี 31 เปรียบเทียบการใช�งานของพิมพ3ในแบบต#างๆ 
 

การใช�งาน แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
1. ใช�งานได�ง#ายสะดวก มาก มาก มาก 

2. สามารถแกะชิ้นงาน
ออกมาจากพิมพ3ได�สะดวก 

มาก มาก น�อย 
 

3. สามารถทําความสะอาด 
ได�ง#าย 

มาก น�อย น�อย 

4. ความปลอดภัยในการ
นําไปใช�งาน 

มาก ปานกลาง มาก 

5. ความเหมาะสมในการ
นําไปใช�งาน 

เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 31 พบว#า แม#พิมพ3ข้ึนรูปทรงท่ีเหมาะสมในการนําไปใช�งานท่ีสุดคือ แบบท่ี 1 
เหมาะสมปานกลาง คือ แบบท่ี 2 และ 3 
 
 ในส#วนฝาปMดเพ่ือกันดินล�นออกมาจากพิมพ3ผู�วิจัยได�ออกแบบส#วนฝาปMดเพ่ือกันดินล�น
ออกมาจากพิมพ3โดยคํานึงถึงป6จจัย ต#อไปนี้ 

1. เด็กใช�งานได�ง#ายสะดวก 
2. เด็กสามารถแกะและใส#บนพิมพ3รูปถ�วยได�สะดวก 
3. สามารถทําความสะอาดได�ง#าย 
4. ตัวฝาสามารถกันดินล�นจากถ�วยเวลาท่ีกดดินเพ่ือทําการคว�านดินได�ดี 
5. ตัวฝาสามารถล็อกถ�วยให�ติดกันได�ดี 
6. มีความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 
โดยผู�วิจัยได�ทดสอบส#วนฝาปMดเพ่ือกันดินล�นออกมาจากพิมพ3 โดยใช�ป6จจัย ดังต#อไปนี้ 
1. ใช�งานได�ง#าย สะดวก 
2. สามารถแกะและใส#บนพิมพ3รูปถ�วยได�สะดวก 
3. สามารถทําความสะอาดได�ง#าย 
4. สามารถกันดินล�นจากถ�วยได�ดี 
5. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 
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ภาพท่ี 28 แสดงรูปแบบฝาปMดกันดินล�น 2 แบบ 
 
 

 

 
ภาพท่ี 29 แสดงการใช�งานฝาปMดกันดินล�น 2 แบบ 
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ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบการใช�งานของฝาปMดเพ่ือกันดินล�นออกมาจากพิมพ3ในแบบต#างๆ 

การใช�งาน แบบท่ี1 แบบท่ี2 

1. ใช�งานได�ง#ายสะดวก น�อย มาก 

2. สามารถแกะและใส#บนพิมพ3รูปถ�วยได�สะดวก น�อย มาก 

3. สามารถทําความสะอาดได�ง#าย ปานกลาง ปานกลาง 

4. สามารถกันดินล�นจากถ�วยได�ดี น�อย มาก 

5. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน ไม#เหมาะสม เหมาะสมท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 32 พบว#า ฝาปMดกันดินล�นออกจากถ�วยท่ีเหมาะสมในการนําไปใช�งานคือ
แบบท่ี 2 ส#วนแบบท่ี 1 ไม#เหมาะสม 
 

ในส#วนข�อต#อสําหรับยึดตัวพิมพ3กับแป;นหมุนด�านล#างข�อต#อจะเป>นตัวยึดระหว#างพิมพ3ข้ึน
รูปทรงให�ติดกับตัวแป;นหมุน โดยผู�วิจัยได�ออกแบบส#วนข�อต#อสําหรับยึดตัวพิมพ3กับแป;นหมุนด�านล#าง
โดยคํานึงถึงป6จจัย ต#อไปนี้ 

1. เสียบและถอดออกได�ง#าย สะดวก 
2. แน#นหนาพอจะยึดตัวถ�วยไว�กับแป;นได�ไม#หลุดในตอนท่ีหมุนแป;น 

 ผู�วิจัยได�ทดสอบส#วนข�อต#อสําหรับยึดตัวพิมพ3กับแป;นหมุนด�านล#างโดยใช�ป6จจัย ต#อไปนี้ 
1. เสียบและถอดออกได�ง#าย สะดวก 
2. ยึดตัวพิมพ3ไว�กับแป;นได�ดี 
3. มีความแน#นหนา ไม#หลุดออกจากกันง#ายเวลาหมุน 
4. ทําความสะอาดได�ง#าย 
5. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 
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ภาพท่ี 30 แสดงข�อต#อตัวผู�และตัวเมียท้ัง 2 แบบ 
 
ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบการใช�งานของข�อต#อสําหรับยึดตัวพิมพ3กับแป;นหมุนในแบบต#างๆ 
 

การใช�งานของข�อต-อ แบบท่ี1 แบบท่ี2 

1. เสียบและถอดออกได�ง#าย สะดวก มาก น�อย 

2. ยึดตัวพิมพ3ไว�กับแป;นได�ดี มาก มาก 

3. มีความแน#นหนา ไม#หลุดออกจากกันง#าย
เวลาหมุน 

มาก มาก 

4. ทําความสะอาดได�ง#าย ปานกลาง ปานกลาง 

5. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน เหมาะสมท่ีสุด ไม#เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 33 พบว#า ข�อต#อสําหรับยึดตัวพิมพ3กับแป;นหมุนท่ีเหมาะสมในการใช�งาน
คือ แบบท่ี 1 ส#วนแบบท่ี 2 ไม#เหมาะสม 
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 ในส#วนของรูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป;นหมุนผู�วิจัยได�ออกแบบรูปแบบท่ีใช�ในการหมุน
แป;นหมุนโดยคํานึงถึงป6จจัย ต#อไปนี้ 

1. เด็กสามารถจับ ใช�งานในการหมุนได�สะดวก 
2. วิธีหมุนต�องสอดคล�องกันระหว#างความรับรู�ทางมือและตา 
3. มีความแข็งแรง ทนทาน ในการใช�งาน 
4. ถอดเพ่ือซ#อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล#ได�ง#าย 
5. ทําความสะอาดได�ง#าย 
6. การใช�งานปลอดภัยสําหรับเด็ก 
ผู�วิจัยได�แบ#งการทดสอบระบบการหมุนเป>นสองอย#าง คือวีการหมุนและระบบและกลไก 

ท่ีใช�ในการหมุน 
ในส#วนของวิธีการหมุนผู�วิจัยได�ทดสอบวิธีการหมุนแป;นหมุนโดยใช�ป6จจัย ต#อไปนี้ 
1. ใช�งานได�ง#าย สะดวก 
2. วิธีหมุนสอดคล�องกันระหว#างความรับรู�ทางมือและตา 
3. มีความแข็งแรง ทนทาน ในการใช�งาน 
4. ถอดเพ่ือซ#อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล#ได�ง#าย 
5. ทําความสะอาดได�ง#าย 
6. การใช�งานปลอดภัยสําหรับเด็ก 
7. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 

  ในส#วนของระบบและกลไกท่ีใช�ในการหมุนผู�วิจัยได�ทดสอบระบบในการหมุนแป;นหมุน
โดยใช�ป6จจัย ต#อไปนี ้

1. ใช�งานได�ง#าย สะดวก 
2. วิธีหมุนสอดคล�องกันระหว#างความรับรู�ทางมือและตา 
3. มีความแข็งแรง ทนทาน ในการใช�งาน 
4. ถอดเพ่ือซ#อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล#ได�ง#าย 
5. ทําความสะอาดได�ง#าย 
6. การใช�งานปลอดภัยสําหรับเด็ก 
7. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 
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ภาพท่ี 31 แสดงวิธีหมุนและกลไกการหมุน 3 แบบ 
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ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบการใช�งานของรูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป;นหมุนในแบบต#างๆ 

การใช�งาน แบบท่ี1 แบบท่ี2 แบบท่ี3 

ใช�งานได�ง#าย สะดวก มาก มาก มาก 
วิธีหมุนสอดคล�องกันระหว#างความรับรู�ทาง 
มือและตา 

มาก น�อย 
 

มาก 

มีความแข็งแรง ทนทาน ในการใช�งาน มาก ปานกลาง มาก 
ถอดเพ่ือซ#อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล#ได�ง#าย มาก น�อย มาก 
ทําความสะอาดได�ง#าย มาก มาก มาก 
การใช�งานปลอดภัยสําหรับเด็ก มาก มาก มาก 
ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน เหมาะสม ไม#เหมาะสม เหมาะสม 

 

 จากตารางท่ี 34 พบว#า รูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป;นหมุนท่ีเหมาะสมคือ  แบบท่ี 1 กับ 3
ส#วนแบบท่ี 2 ไม#เหมาะสม 
 
 ในส#วนของกลไกในการหมุนผู�วิจัยได�ทดสอบระบบกลไกในการหมุนแป;นหมุนโดยใช�ป6จจัย
ต#อไปนี้ 

1. ซอมแซม ถอดเปลี่ยน ดูแลรักษาง#าย 
2. ทนทานในการใช�งาน 
3. สะดวกในการหมุน 
4. ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน 

 
ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบระบบกลไกท่ีใช�รูปแบบในการหมุนแป;นหมุนในแบบต#างๆ 
 

ระบบกลไก 
แบบท่ี 1 

(เฟaอง/สายพานร-อง) 
แบบท่ี 2 

(เฟaองดอกจอก) 
แบบท่ี 3 

(แกนหมุน) 
ซอมแซม ถอดเปลี่ยน ดูแลรักษาง#าย มาก น�อย ปานกลาง 
ทนทานในการใช�งาน มาก มาก มาก 
สะดวกในการหมุน มาก มาก มาก 
ความเหมาะสมในการนําไปใช�งาน เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมมาก 

 จากตารางท่ี 35 พบว#า ระบบกลไกท่ีใช�รูปแบบท่ีใช�ในการหมุนแป;นหมุนท่ีเหมาะสมมาก
คือ แบบท่ี 1 และ 3 เหมาะสมปานกลางคือ แบบท่ี 2 
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4.  การออกแบบขนาดสัดส-วนของช้ินงาน 
  ขนาดสัดส#วนของชิ้นงานท่ีต�องใช�สัดส#วนท่ีถูกต�องของเด็กปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,)  
ในการกําหนดขนาดในการออกแบบ มีดังต#อไปนี้ 

1. ความสูง และความกว�างของตัวเครื่อง 
2. พิมพ3ข้ึนรูปทรงถ�วย 
3. ตัวจับสําหรับหมุนและตัวป6xมลายต#างๆ 

 ในส#วนของความสูงของตัวเครื่องจะสัมพันธ3กับระยะการเอ้ือมของเด็ก การออกแบบ
ความสูงของตัวเครื่องจะต�องอยู#ในระยะท่ีเด็กสามารถเอ้ือมมือไปใช�งานได�อย#างสะดวก โดยจาก
การศึกษาข�อมูลระยะในการเอ้ือมของเด็กสรุปได� ดังนี้ 
  ความลึกท่ีเด็กจะสามารถเอ้ือมกดในด�านบนได� เม่ือจําลองว#าวางเครื่องไว�ระดับ
หน�าอกของเด็ก ซ่ึงเป>นระนาบท่ีโตyะจะอยู#เวลาเด็กนั่งเก�าอ้ี โดยจะสมมุติให�เครื่องอยู#ห#างหัวไหล#เด็ก
ประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะท่ีเด็กจะเอ้ือมกดได�จะประมาณ 25-30 เซนติเมตร 
 
ตารางท่ี 36 แสดงความสูงขณะยืนและนั่งของเด็กปฐมวัย 
 

Dimention(Cm)  Age(Y) 2 ป2 3 ป2 4 ป2 5 ป2 

 

 
 
 
 

87.3 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

93.6 

 
 
 
 

99 
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ตารางท่ี 36 แสดงความสูงขณะยืนและนั่งของเด็กปฐมวัย (ต#อ) 
 

Dimention(Cm)  Age(Y) 2 ป2 3 ป2 4 ป2 5 ป2 

 

 
 
 
 

44.4 

 
 
 
 

45.4 

 
 
 
 

47.2 

 
 
 
 

48.6 

 

ท่ีมา: วีระ เอ้ือสุขโชติ, “โครงการออกแบบชุดโตyะเรียนแบบบูรณา” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2543),  
อ�างถึงใน อํานวย ศรีสานติวงศ3, “โครงการออกแบบเครื่องเรือนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบได� เพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการทางร#างกาย และ การเรียนรู�สําหรับเด็กช#วง 2-5 ป,” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญาศิลปะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 28. 
 

 
 

ภาพท่ี 32 แสดงระยะการเอ้ือมมือของเด็ก 
ท่ีมา: กาญจนาภรณ3 เผือกผ#อง, “โครงการออกแบบปรับปรุงชุดโตyะ-เก�าอีเรียนของเด็กอนุบาล” (สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ3ศิลปะประดิษฐ3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 
2541), อ�างถึงใน อํานวย ศรีสานติวงศ3, “โครงการออกแบบเครื่องเรือนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบได� เพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการทางร#างกาย และ การเรียนรู�สําหรับเด็กช#วง 2-5 ป,” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญา
ศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 33. 
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 จากข�อมูลจะสามารถสรุปได�ว#า ขนาดของของเล#นเด็กควรมีความสูงไม#เกิน 30 เซนติเมตร 
ความกว�างของตัวเครื่องจะสัมพันธ3กับความกว�างของบริเวณมือและแขน ความกว�างของบริเวณท่ีมือ
และแขนของเด็กอายุ 2-5 ป,สามารถหยิบจับวัตถุได�สะดวกประมาณ 50.8-55.8 เซนติเมตร (อํานวย  
ศรีสานติวงศ3, 2555: 33) 
 

 

 
ภาพท่ี 33 แสดงการวัดขนาดสัดส#วนด�านบนของเด็ก 
ท่ีมา: วีระ เอ้ือสุขโชติ, “โครงการออกแบบชุดโตyะเรียนแบบบูรณา” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2543),  
อ�างถึงใน อํานวย ศรีสานติวงศ3, “โครงการออกแบบเครื่องเรือนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบได� เพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการทางร#างกาย และ การเรียนรู�สําหรับเด็กช#วง 2-5 ป,” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญาศิลปะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 32. 
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จากข�อมูลจะสามารถสรุปได�ว#า ขนาดของของเล#นเด็กควรมีความสูงไม#เกิน 30 เซนติเมตร 
และกว�างไม#เกิน 50.8-55.8 เซนติเมตร 

ในส#วนของขนาดของพิมพ3ข้ึนรูปทรง จะต�องมีขนาดปากถ�วยท่ีเด็กสามารถจับปากถ�วย 
แบบคลุมด�านบนด�วยมือเดียวได�สะดวก เพ่ือสะดวกในการท่ีเด็กจะต�องดึงพิมพ3ถ�วยออกมาจากปากแป;น
ขาดการจับของเด็กจะข้ึนอยู#กับขนาดมือของเด็ก โดยขนาดมือของเด็กปฐมวัยมีการวัดได�ดังต#อไปนี้ 

 

 

ภาพท่ี 34  แสดงการวัดขนาดสัดส#วนมือของเด็ก 
ท่ีมา: วีระ เอ้ือสุขโชติ, “โครงการออกแบบชุดโตyะเรียนแบบบูรณา” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2543),  
อ�างถึงใน อํานวย ศรีสานติวงศ3, “โครงการออกแบบเครื่องเรือนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบได� เพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการทางร#างกาย และ การเรียนรู�สําหรับเด็กช#วง 2-5 ป,” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญาศิลปะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 31. 
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ตารางท่ี 37 แสดงการวัดขนาดสัดส#วนมือของเด็ก 
 

การวัดขนาดสัดส-วนมือของเด็ก ค-าต่ําสุด ค-าเฉล่ีย ค-าสูงสุด 
ก 4 5 5.5 
ข 1.6 2 2.5 
ค 1.5 2.5 3.2 
ง 2 2.5 2.7 
จ 1.5 2 2.2 

หน#วย : นิ้วฟุต  

ท่ีมา: วีระ เอ้ือสุขโชติ, “โครงการออกแบบชุดโตyะเรียนแบบบูรณา” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2543),  
อ�างถึงใน อํานวย ศรีสานติวงศ3, “โครงการออกแบบเครื่องเรือนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบได� เพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการทางร#างกาย และ การเรียนรู�สําหรับเด็กช#วง 2-5 ป,” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญาศิลปะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 32. 
 

ผู�วิจัยจึงได�หาสิ่งของท่ีมีเส�นผ#านศูนย3กลาง 3 ขนาด ให�เด็กอายุ 3-6 ป, ทดลองจับใน
ลักษณะการจับปากด�านบนท้ังมือ เพ่ือดูว#าขนาดปากถ�วยเส�นผ#านศูนย3กลางขนาดไหน ท่ีเด็กจะสามารถ
จับได�สะดวก 
 โดยผู�วิจัยได�ใช�สิ่งของท่ีสีขาดเส�นผ#านศูนย3กลาง 5 เซนติเมตร, 7 เซนติเมตรและ 9 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 35 แสดงการจับสิ่งของขนาดเส�นผ#านศูนย3กลาง 5 เซนติเมตร 7 เซนติเมตร และ 9 เซนติเมตร 
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 ผู�วิจัยได�ทําการทดสอบการจับปากถ�วยของเด็กเทียบกันสามขนาด โดยดูจากการสังเกตว#า
การจับสิ่งของขนาดเท#าไหร#ท่ีเด็กจะสามารถจับได�สะดวก 
 
ตารางท่ี 38 แสดงผลทดสอบการจับสิ่งของขนาดเส�นผ#านศูนย3กลางต#างๆ 
 

การจับ 
เส�นผ-านศูนย�กลาง 

5 เซนติเมตร 
เส�นผ-านศูนย�กลาง 

7 เซนติเมตร 
เส�นผ-านศูนย�กลาง 

9 เซนติเมตร 

ความสะดวกในการจับ สะดวก สะดวก ไม#สะดวก 

 

 จากตารางท่ี 38 พบว#า ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจับปากถ�วยของเด็กคือ ขนาด
เส�นผ#าศูนย3กลาง 5 เซนติเมตรและ 7 เซนติเมตร ส#วนขนาด 9 เซนติเมตร ไม#สะดวก 
 

ในส#วนของขนาดของการจับสําหรับหมุนและตัวป6xมลายต#างๆ จะข้ึนอยู#กับขนาดการกํา
ของเด็ก โดยขนาดการจับและการกําของเด็กเป>นดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 36  แสดงขนาดการจับของเด็ก 
ท่ีมา: วีระ เอ้ือสุขโชติ, “โครงการออกแบบชุดโตyะเรียนแบบบูรณา” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2543),  
อ�างถึงใน อํานวย ศรีสานติวงศ3, “โครงการออกแบบเครื่องเรือนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบได� เพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการทางร#างกาย และ การเรียนรู�สําหรับเด็กช#วง 2-5 ป,” (ปริญญานิพนธ3ระดับปริญญาศิลปะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 30. 
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 สรุปได�ว#า ขนาดการจับท่ีเหมาะสมของเด็กในการจับของ ขนาดเล็กท่ีสุดท่ีเด็กจับได�
สะดวกอยู#ท่ี 1.5 เซนติเมตร ส#วนขนาดการกําท่ีเหมาะสําหรับเด็กอยู#ท่ีขนาดเส�นผ#านศูนย3กลางไม#เกิน  
4 เซนติเมตร 
 ส#วนขนาดความยาวของตัวจับผู�วิจัยได�ทดสอบขนาดของตัวจับท่ีมีความยาว 5.5 เซนติเมตร 
และ 4 เซนติเมตร โดยได�ผลทดสอบออกมา ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 37 แสดงการทดสอบความยาวของการจับตัวจับสําหรับหมุนแป;น 
 
 
ตารางท่ี 39 แสดงการทดสอบความยาวของการจับตัวจับสําหรับหมุนแป;น 
 

การจับ 
ตัวจับความยาว  
4 เซนติเมตร 

ตัวจับความยาว  
5.5 เซนติเมตร 

จับได�สะดวก ไม#สะดวก สะดวก 

 
 จากการทดสอบพบว#า ขนาดของตัวจับท่ีเด็กสามารถจับได�ถนัดและเหมาะสมกับมือเด็ก
มากกว#า คือ ขนาดความยาว 5.5 เซนติเมตร 
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5. วัสดุและการผลิต 
วัสดุท่ีใช�เป>นโครงสร�างของผลิตภัณฑ3แบ#งออกเป>น 2 ส#วน คือ ส#วนตัวเครื่องและ

ชิ้นส#วนอุปกรณ3เสริมต#างๆ และส#วนของกลไก ซ่ึงผู�วิจัยได�ทําการศึกษาและวิเคราะห3วัสดุ ดังนี้ 
ในส#วนของตัวเครื่องและชิ้นส#วนอุปกรณ3เสริม จากการสัมภาษณ3และข�อมูลจาก

แบบสอบถามกลุ#มเป;าหมาย ได�คําตอบว#าวัสดุท่ีกลุ#มเป;าหมายคิดว#าเหมาะสมในการนํามาผลิตของเล#น 
คือ พลาสติก 

ซ่ึงในส#วนของพลาสติกท่ีจะนํามาผลิตตัวเครื่องกับอุปกรณ3เสริมจะต�องมีความ
ทนทานรองรับแรงกดแรงกระแทกจากการเล#นได�ดี ปลอดภัยต#อเด็ก  ในส#วนของอุปกรณ3เสริมบางตัว 
เช#น ฝาปMดครอบถ�วยเพ่ือกันดินล�น จะต�องใช�พลาสติกท่ีมีความยืดหยุ#นเพ่ือให�สะดวกในการใช�งาน 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 38 แสดงภาพผลิตภัณฑ3จากเทอร3โมพลาสติก 6 ชนดิ ท่ีนิยมใช� 
ท่ีมา: ภูมิพัฒน3  รัตนตรัยเจริญ, พลาสติก 7 ประเภท, เข�าถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2557, เข�าถึงได�จาก
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/1-56%28500%29/page4-1-56% 28500%29.html 
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ตารางท่ี 40  แสดงการเปรียบเทียบวัสดุพลาสติกชนิดต#าง ๆ 
 

วัสดุ ความทนทาน ความสวยงาม ความปลอดภัย ความเหมาะสม 

1. PETE มาก มาก ปานกลาง ไม#เหมาะสม 

2.HDPE มาก ปานกลาง มาก เหมาะสม 

3. PVC ปานกลาง น�อย น�อย ไม#เหมาะสม 

4. LDPE ปานกลาง มาก มาก เหมาะสม 

5. PP มาก มากท่ีสุด มาก เหมาะสมท่ีสุด 

6. PS น�อย ปานกลาง น�อย ไม#เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 40 พบว#า พลาสติกชนิด PP หรือ Polypropylene มีความเหมาะสมท่ีสุด 
เนื่องจากเป>นพลาสติกท่ีมีความปลอดภัยเม่ือเด็กนําเข�าปาก มีความทนทานต#อแรงกระแทกพอสมควร 
และสามารถข้ึนรูปสีลวดลายสวยงามได�โดยวิธี Injection Molding ซ่ึงเป>นวิธีการผลิตท่ีเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ3 
 
 ในส#วนของกลไกการหมุนจะมีชิ้นส#วนโลหะท่ีเป>นเฟLองหรือนyอตต#างๆ 
 
ตารางท่ี 41 แสดงการเปรียบเทียบวัสดุโลหะ 

 

วัสดุ ความทนทาน ความปลอดภัย ความเหมาะสม 

1. เหล็กชุบโครเมียม มาก มาก เหมาะสม 

2.สเตนเลส มากท่ีสุด มากท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 41 พบว#า สเตนเลสมีความเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากไม#เกิดสนิม ทําให�มี
ความทนทานและมีความปลอดภัยต#อเด็กมากท่ีสุด 
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6.  การออกแบบรูปแบบการสอนและการเรียนรู� 
 การนําการเรียนรู�ประเภทต#างๆเข�ามาสอดแทรกในการออกแบบของเล#นมีจุดประสงค3

เพ่ือสอนให�เด็กได�เรียนรุ�ในเรื่องต#างๆ สอดแทรกลงไปในเนื้อหาการเล#น เพ่ือให�เด็กได�เรียนรุ�ในสิ่งต#างๆ
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากความสนุกในการเล#น จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ3กลุ#มเป;าหมาย ผู�วิจัย
ได�เลือกรูปแบบการเรียนรู�มา 4 แบบ โดยจะแบ#งเป>นสองส#วนคือ 

  ส#วนท่ี 1 รูปแบบของการเรียนรู�หลัก 
  ส#วนท่ี 2 รูปแบบการเรียนรู�รอง 
  ส#วนท่ี 3 รูปแบบการเรียนรู�เสริม 
  ส#วนท่ี 4 รูปแบบการเรียนรู�ทางสังคม 
 

ตารางท่ี 42 แสดงการจัดชุดรูปแบบการเรียนรู� 
 

ชุดการเรียนรู� รูปแบบการเรียนรู�หลัก รูปแบบการเรียนรู�รอง รูปแบบการเรียนรู�เสริม 

ชุดท่ี 1 การเรียนรู�เรื่องสัตว3 - การเรียนรู�เรื่องสี 
-การเรียนรู�เรื่องรูปทรง 
-การเรียนรู�เรื่องพ้ืน
ผิวสัมผัส 

การทํางานร#วมกับคนอ่ืน 

ชุดท่ี 2 การเรียนรู�เรื่องอาหาร - การเรียนรู�เรื่องสี 
-การเรียนรู�เรื่องรูปทรง 
-การเรียนรู�เรื่องพ้ืน
ผิวสัมผัส 

การทํางานร#วมกับคนอ่ืน 

ชุดท่ี 3 การเรียนรู�เรื่องพืช - การเรียนรู�เรื่องสี 
-การเรียนรู�เรื่องรูปทรง 
-การเรียนรู�เรื่องพ้ืน
ผิวสัมผัส 

การทํางานร#วมกับคนอ่ืน 

 
 รูปแบบการเรียนรู�หลัก จะเป>นแก#นหลักของการเรียนรู�ในการเล#น โดยรูปแบบหลักท่ี
ผู�วิจัยเลือกใช� ผู�วิจัยได�เลือกรูปแบบการเล#นเลียนแบบ (Imitation) มาเป>นรูปแบบหลักในการเรียนรู� 
โดยเลือกการจําลองอาชีพและงานอดิเรกของผู�ใหญ# มาจําลองให�เกิดเป>นรูปแบบในการเล#นของเด็ก
รูปแบบการเรียนรู�หลักท่ีผู�วิจัยเลือกมาใช�คือ การจําลองการทําเครื่องป67นดินเผาด�วยวิธีแป;นหมุน 
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รูปแบบการเรียนรู�รองจะเป>นแก#นรองของรูปแบบการเรียนรู�หลัก โดยรูปแบบการเรียนรู�
รองจะอยู#ในรูปของรูปแบบรูปทรงของเครื่องเล#น และรูปแบบผลงานท่ีเด็กได�ใช�ชุดของเล#นทําออกมา
โดยรูปแบบการเรียนรู�รองท่ีผู�วิจัยได�เลือกมาใช� ได�แก# 

1. รูปแบบการเรียนรู�เรื่องสัตว3 
2. รูปแบบการเรียนรู�เรื่องอาหาร 
3. รูปแบบการเรียนรู�เรื่องพืช 
รูปแบบการเรียนรู�เสริม จะเป>นรูปแบบการเรียนรู�ท่ีได�เสริมเข�ามาให�เด็กได�รับการเรียนรู�

ทางอ�อม โดนรูปแบบการเรียนรู�เสริมผู�วิจัยได�เลือกมาจากการเรียนรู�พ้ืนฐานตามพัฒนาการของเด็ก 
โดยรูปแบบการเรียนรู�เสริมท่ีผู�วิจัยได�เลือกนํามาใช� ได�แก# 

1. การเรียนรู�เรื่องสี 
2. การเรียนรู�เรื่องรูปทรง 
3. การเรียนรู�เรื่องพ้ืนผิวสัมผัส 

 รูปแบบการเรียนรู�ทางสังคม จะเป>นรูปแบบการเรียนรู�ทางอ�อม โดยเด็กจะได�รับการ
เรียนรู�การทํางานร#วมกับคนอ่ืน จากการท่ีต�องเล#นของเล#นในการสร�างสรรค3ผลงานร#วมกับคนอ่ืน 
  โดยผู�วิจัย ได�นํารูปแบบการเรียนรู�หลัก การเรียนรู�รอง และการเรียนรู�เสริม นํามาจับกลุ#ม
ให�เป>นชุดการเรียนรู� 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 ส-วนท่ี 2 นําผลการทดสอบการใช�งานมาวิเคราะห�รูปแบบและออกแบบเปlนชุดของ
เล-นในการป89นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยได�แรงบันดาลใจจากการ
ข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผาโดยใช�แป;นหมุนต-อไป 

1. การออกแบบชุดของเล-นในการป89นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยโดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผาโดยใช�แป;นหมุนตามแนวทางท่ีได�จาก
การศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห�ข�อมูล 
 การทําภาพร-างและการทําภาพจําลองสามมิติ (Sketch & 3D Rendering) 
  ผู�วิจัยได�ออกแบบชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยโดยแบ#งออกเป>น 3 แนวทาง ตามรูปแบบของการใช�งาน และแนวทาง ดังนี้ 
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ภาพท่ี 39  แสดงการร#างแบบสองมิติ 
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รูปแบบท่ี 1 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว3ต#างๆ 

 

ภาพท่ี 40 แสดงรายละเอียดของชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว3 
 ต#างๆ (1) 
 
 

 

ภาพท่ี 41 แสดงรายละเอียดของชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว3
 ต#างๆ (2) 
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ภาพท่ี 42 แสดงข้ันตอนการใช�งานชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว3 

 ต#างๆ (3) 
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ภาพท่ี 43  แสดงข้ันตอนการใช�งานชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว3 
  ต#างๆ (4) 

 
รูปแบบท่ี 2 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องการทําเบเกอรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 44 แสดงรายละเอียดของชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องการทํา 
 เบเกอรี่ (1) 
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ภาพท่ี 45 แสดงข้ันตอนการใช�งานชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องการ 
 ทําเบเกอรี่ (2) 

 

 
 
ภาพท่ี  46 แสดงรายละเอียดของชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องการ 
 ทําเบเกอรี่ (3) 
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รูปแบบท่ี 3 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องพืชและดอกไม� 
 

 
 
ภาพท่ี 47 แสดงรายละเอียดของชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องพืชและ 
 ดอกไม� (1) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 48 แสดงรายละเอียดของชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องพืชและ 
 ดอกไม� (2) 
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ภาพท่ี 49 แสดงข้ันตอนการใช�งานชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องพืชและ 
 ดอกไม� (3) 
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีต-อชุดของเล-นในการป89นและการ
ข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผา
โดยใช�แป;นหมุน 
  ผู�วิจัยและอาจารย3ท่ีปรึกษาได�คัดเลือกแบบ 1 แบบ จาก 3 แนวทาง ซ่ึงได�ทําการ
คัดเลือกโดยการขอคําแนะนําจากผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�แก#ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบผลิตภัณฑ3จํานวน
2 ท#าน คือ อาจารย3 ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร3และสถาป6ตยกรรมศาสตร3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย, อาจารย3 ดร. อภิสักก3 สินธุภัค 
อาจารย3ประจําสาขาวิชาครุศาสตร3สถาป6ตยกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบังและผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช#วงอายุ 3-6 ป,) จํานวน 3 ท#าน 
คือ ศาสตราจารย3 แพทย3หญิงบุษบา วิวัฒน3เวคิน กุมารเวชศาสตร3หน#วยทางเดินอาหาร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย, อาจารย3 วิสิฏฐ3ศรี เพ็งนุ#ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, นางพันธ3ทิพย3 อินโทอธิพร อาจารย3ใหญ#และเจ�าของโรงเรียน
อนุบาลอธิพร 
 แบบสอบถามความพึงพอใจหาค#าเฉลี่ย (Mean) และค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดับความสําคัญโดยแบ#งเกณฑ3ได�ดังนี้ 
 4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง พึงพอใจน�อย 
  1.00-1.50  หมายถึง พึงพอใจน�อยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 43 แสดงผลการวิเคราะห3ข�อมูล "ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู� 
 เรื่องสัตว3ต#างๆ" 

การวิเคราะห�ข�อมูล มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
มาก 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. ผลิตภัณฑ3มีความ
ปลอดภัยต#อเด็ก 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 0.54772 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 43  แสดงผลการวิเคราะห3ข�อมูล "ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู� 
 เรื่องสัตว3ต#างๆ"(ต#อ) 

การวิเคราะห�ข�อมูล มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
มาก 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

2. ผลิตภัณฑ3มีความ
สะดวกในการเล#นของเด็ก
ท่ีตอบสนองกับความ
เพลิดเพลิน 

5 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 0 มากท่ีสุด 

3. ผลิตภัณฑ3มีความ
แข็งแรงทนทาน 

2 
(40%) 

3 
(60%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.4 0.54772 มาก 

4. ผลิตภัณฑ3สามารถถอด
ชิ้นส#วนเพ่ือทําความ
สะอาด ซ#อมแซม และ
ปรับเปลี่ยนได�สะดวก 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.2 0.83666 มาก 

5. ผลิตภัณฑ3มีความ
เหมาะสมในด�านวัสดุและ
การผลิต 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 0.54772 มากท่ีสุด 

6. สีในตัวผลิตภัณฑ3
สามารถดึงดูดความสนใจ
ต#อเด็กได� 

5 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 0 มากท่ีสุด 

7. ผลิตภัณฑ3มีความ
สวยงามลงตัวเหมาะสม
กับการใช�งาน 

5 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 0 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวมท้ังหมด      4.68571 0.32367 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 43 พบว#า ผลประเมินความพึงพอใจของผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ท#าน ต#อชุด
ของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการ
ข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาโดยใช�แป;นหมุนแบบท่ี1 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนโดยมีแนวคิด
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จากสัตว3ต#างๆ หัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ3มีความสะดวกในการเล#นของเด็กท่ีตอบสนองกับ
ความเพลิดเพลิน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 5 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด และสีในตัวผลิตภัณฑ3สามารถดึงดูด
ความสนใจต#อเด็กได� มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 5 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด และผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลง
ตัวเหมาะสมกับการใช�งาน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 5 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมาคือผลิตภัณฑ3มี
ความปลอดภัยต#อเด็ก มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด และผลิตภัณฑ3มีความ
เหมาะสมในด�านวัสดุและการผลิตมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด จากคะแนนท้ัง  
7 หัวข�อนี้ มีค#าเฉลี่ยรวม 4.68 ( S.D.= 0.32367) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 44 แสดงผลการวิเคราะห3ข�อมูล “ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู� 
 เรื่องการทําเบเกอรี่” 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
มาก 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. ผลิตภัณฑ3มีความ
ปลอดภัยต#อเด็ก 

1 
(20%) 

4 
(80%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.2 0.44721 มาก 

2. ผลิตภัณฑ3มีความสะดวก
ในการเล#นของเด็กท่ี
ตอบสนองกับความ
เพลิดเพลิน 

1 
(20%) 

3 
(60%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 0.70711 มาก 

3. ผลิตภัณฑ3มีความ
แข็งแรงทนทาน 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.8 0.83666 มาก 

4. ผลิตภัณฑ3สามารถถอด
ชิ้นส#วนเพ่ือทําความสะอาด 
ซ#อมแซม และปรับเปลี่ยน
ได�สะดวก 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 0.54772 มากท่ีสุด 

5. ผลิตภัณฑ3มีความเหมาะสม
ในด�านวัสดุและการผลิต 

1 
(20%) 

4 
(80%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.8 0.44721 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลการวิเคราะห3ข�อมูล “ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู� 
 เรื่องการทําเบเกอรี่” (ต#อ) 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
มาก 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

6. สีในตัวผลิตภัณฑ3สามารถ
ดึงดูดความสนใจต#อเด็กได� 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.8 0.83666 มาก 

7. ผลิตภัณฑ3มีความสวยงาม
ลงตัวเหมาะสมกับการใช�งาน 

1 
(20%) 

3 
60(%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 0.70711 มาก 

เฉลี่ยรวมท้ังหมด      4.17143 0.39036 มาก 

 
 จากตารางท่ี 44 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ท#าน ต#อชุด
ของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการ
ข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาโดยใช�แป;นหมุนแบบท่ี 2 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการ
เรียนรู�เรื่องการทําเบเกอรี่หัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ3มีความเหมาะสมในด�านวัสดุและการ
ผลิต มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.8 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ3สามารถถอดชิ้นส#วน
เพ่ือทําความสะอาด ซ#อมแซม และปรับเปลี่ยนได�สะดวก มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก
ท่ีสุด จากคะแนนท้ัง7 หัวข�อนี้ มีค#าเฉลี่ยรวม 4.17( S.D.= 0.39036) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจปานกลาง 
 
ตารางท่ี 45 แสดงผลการวิเคราะห3ข�อมูล“ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู� 
 เรื่องพืชและดอกไม�” 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
มาก 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. ผลิตภัณฑ3มีความ
ปลอดภัยต#อเด็ก 

1 
(20%) 

4 
(80%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.8 0.44721 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 45 แสดงผลการวิเคราะห3ข�อมูล “ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู� 
 เรื่องพืชและดอกไม�” (ต#อ) 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
มาก 

ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

2. ผลิตภัณฑ3มีความ
สะดวกในการเล#นของเด็ก
ท่ีตอบสนองกับความ
เพลิดเพลิน 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 0.54772 มากท่ีสุด 

3. ผลิตภัณฑ3มีความ
แข็งแรงทนทาน 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.8 0.83666 มาก 

4. ผลิตภัณฑ3สามารถ
ถอดชิ้นส#วนเพ่ือทําความ
สะอาด ซ#อมแซม และ
ปรับเปลีย่นได�สะดวก 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 0.54772 มากท่ีสุด 

5. ผลิตภัณฑ3มีความ
เหมาะสมในด�านวัสดุและ
การผลิต 

1 
(20%) 

4 
(80%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.8 0.44721 มากท่ีสุด 

6. สีในตัวผลิตภัณฑ3
สามารถดึงดูดความสนใจ
ต#อเด็กได� 

1 
(20%) 

3 
60(%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 0.70711 มาก 

7. ผลิตภัณฑ3มีความ
สวยงามลงตัวเหมาะสม
กับการใช�งาน 

1 
(20%) 

4 
(80%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.8 0.44721 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวมท้ังหมด      4.48571 0.41404 มาก 

 

 จากตารางท่ี 45 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ท#าน ต#อชุด
ของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการ
ข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาโดยใช�แป;นหมุนแบบท่ี 3 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการ
เรียนรู�เรื่องพืชและดอกไม�หัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ3มีความเหมาะสมในด�านวัสดุและ 
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การผลิต มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.8 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด และผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลงตัว
เหมาะสมกับการใช�งาน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.8 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ3 
มีความสะดวกในการเล#นของเด็กท่ีตอบสนองกับความเพลิดเพลิน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6 อยู#ในเกณฑ3 
พึงพอใจมากท่ีสุด และผลิตภัณฑ3สามารถถอดชิ้นส#วนเพ่ือทําความสะอาด ซ#อมแซม และปรับเปลี่ยน
ได�สะดวกมีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6 อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด จากคะแนนท้ัง 7 หัวข�อนี้ มีค#าเฉลี่ยรวม 
4.48 ( S.D.= 0.41404) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจปานกลาง 
 
 ข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิ 

1. ชิ้นส#วนอุปกรณ3เสริมบางชิ้นมีขนาดเล็กไป เด็กอาจจะเอาไปอมหรือกลืนได� 
2. ควรปMดส#วนท่ีเป>นกลไกให�สนิท หรือจัดวางส#วนกลไกให�เรียบร�อย ไม#ให�มีส#วนใดหลุด

ออกมาได�ง#าย 
3. ควรมีตัวล็อกให�เครื่องอยู#กับท่ีเวลาใช�งาน 
4. ควรใส#สปริงด�านในท#อสําหรับใส#ตัวกด เพ่ือให�กดได�สะดวกข้ึน  
5. ส#วนท่ีเป>นแม#พิมพ3ให�เด็กกดดินให�เป>นรูปหน�าสัตว3หรือสิ่งของต#างๆ สิ่งของท่ีกดออกมา

ควรจะได�ขนาดท่ีเด็กใช�นิ้วจับได�สะดวก 
6. อาจจะทําให�อุปกรณ3มีกลไกอิเล็คทรอนิคเพ่ิมเข�าไป มีการกดแล�วมีเสียง หรือมีแอฟ

พลิเคชั่นท่ีสามารถเชื่อมไปยังมือถือหรือแทปเล็ดได� 
 จากตารางท้ัง 3 ผลประเมินแบบของชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาด�วยแป;นหมุนท้ัง 3 แบบ
แบ#งออกเป>นหัวข�อ ความปลอดภัยต#อเด็กความสะดวกในการเล#นของเด็กท่ีตอบสนองกับความ
เพลิดเพลิน ความแข็งแรงทนทาน ผลิตภัณฑ3สามารถถอดชิ้นส#วนเพ่ือทําความสะอาด ซ#อมแซม และ
ปรับเปลี่ยนได�สะดวก ผลิตภัณฑ3มีความเหมาะสมในด�านวัสดุและการผลิตสีในตัวผลิตภัณฑ3สามารถ
ดึงดูดความสนใจต#อเด็กได� ผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช�งานเม่ือรวมผลคะแนน
จากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�ประเมินไว�แล�ว จะเห็นได�ว#าแนวทางการออกแบบ แบบท่ี 1 ได�รับคะแนนท่ีสูงท่ีสุด 
และมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเป>นชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยในข้ันตอนต#อไป 
 3. การปรับปรุงแบบชุดของเล-นในการป89นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผาด�วยแป;นหมุนภายหลังได�รับ
คําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญด�านการออกแบบ 
 ผู�วิจัยได�ทําการเลือกแบบชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยมา 1 แบบ จากท้ัง 3 แบบโดยใช�ผลคะแนนจากการประเมินของผู�เชียวชาญ ให�ชุดอุปกรณ3 
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ในแบบท่ี 1 ชุดของเล#นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป;นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว3ต#างๆ ได�ถูกเลือกเพ่ือ
เป>นต�นแบบในการพัฒนา ด�วยการประเมินในด�านต#างๆ ท่ีสูงท่ีสุดและมีความเห็นท่ีสอดคล�องกันผู�วิจัย
จึงได�ทําการพัฒนาปรับปรุงแบบตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 ผู�วิจัยได�ปรับให�แป;นหมุนสามารถถอดออกได�ท้ังสองอัน เพ่ือท่ีจะสามารถขันนyอตออก 
เพ่ือจะทําความสะอาด และถอดเปลี่ยนชิ้นส#วนกลไกด�านล#างได�สะดวกพร�อมท้ังออกแบบให�มีท่ีติด 
ตัวดูดสูญญากาศไว�ท่ีฐานด�านล#าง โดยออกแบบให�สามารถถอดตัวดูดเพ่ือเปลี่ยนใหม#ได�สะดวก 
 

 

ภาพท่ี 50 แสดงตัวแป;นหมุนด�านบนและตัวแป;นหมุนตัวจับท่ีสามารถถอดออกได� 

 

 

ภาพท่ี 51 แสดงส#วนฐานของเครื่อง 
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   ผู�วิจัยได�เพ่ิมส#วนท่ีเป>นสปริงลงในแกนตัวกด 

 
 

ภาพท่ี 52 แสดงส#วนประกอบภายในตัวกด 
 
 

 
 

ภาพท่ี 53 แสดงการทํางานของตัวกด 
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ภาพท่ี 54 แสดงรายละเอียดภายในของตัวกด 
 

 ผู�วิจัยได�เปลี่ยนรูปแบบของตัวป6xมให�เด็กสามารถใช�งานได�สะดวก และเพ่ิมอุปกรณ3เสริม
สําหรับเล#นให�กับเด็กอีกสองชิ้น คือไม�ป67นดิน และไม�ขูดลาย 
 

 
 
ภาพท่ี 55 แสดงตัวป6xมดินและอุปกรณ3เสริม 
 
 4. การทําต�นแบบชุดของเล-นในการป89นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยโดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89นดินเผาด�วยแป;นหมุนหลังจากการปรับปรุงแบบ 
  หลังจากการปรับปรุงแบบชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยแล�ว ผู�วิจัยได�ทําต�นแบบข้ึน เพ่ือใช�ประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย โดย 
ได�เลือกใช�ส#วนท่ีเป>นเฟLอง ลูกปLน และนyอต ท่ีทําจากสแตนเลส เลือกใช�สายพานประเภทสายพานร#อง 
ส#วนอุปกรณ3ซ่ึงเป>นพลาสติกผู�วิจัยเลือกวิธีการข้ึนแบบโดยใช�เครื่องพิมพ3สามมิติข้ึนรูป ซ่ึงในข้ันตอน
การผลิตจริงส#วนท่ีเป>นพลาสติกจะต�องทําการฉีดข้ึนรูป  



127 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�านความพึงพอใจของกลุ-มเป;าหมาย ท่ีมีต-อชุดของเล-นในการป89น
และการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป89น 
ดินเผาด�วยแป;นหมุนท่ีผู�วิจัยได�ทําการออกแบบ 
  ส-วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�
กลุ-มเป;าหมาย 

 ผลการวิเคราะห3ข�อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย
โดยผู�วิจัยใช�ครอบครัวท่ีมีเด็กอายุ 3-6 ป,อยู#ในครอบครัว จํานวน 5 ครอบครัว โดยให�เด็กในครอบครัว 
ท่ีมีอายุ 3-6 ป,ทดลองเล#นต�นแบบ และสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน รวมท้ังหมด 10 คน 
เป>นผู�ประเมินต�นแบบระยะเวลาเก็บข�อมูล 2 สัปดาห3ต้ังแต#วันท่ี 1–14 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู�ตอบ
แบบสอบถาม 10 คน เป>นผู�หญิงร�อยละ 50 ผู�ชายร�อยละ 50 ส#วนใหญ#มีอายุ 25-34 ป, ร�อยละ 100
ส#วนใหญ#มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าคิดเป>นร�อยละ 70 โดยผู�วิจัยได�หาค#าเฉลี่ย (Mean) 
และค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความพึงพอใจต#อการใช�งาน โดยแบ#ง
เกณฑ3ได�ดังนี้ 
 4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง พึงพอใจน�อย 
  1.00-1.50  หมายถึง พึงพอใจน�อยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 46 แสดงผลความพึงพอใจในคุณลักษณะด�านความงาม 
 

ด�านความงาม 
น�อย
มาก 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. รูปลักษณ3ของผลิตภัณฑ3
โดยรวมมีความสวยงามลงตัว 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(20%) 

5 
(50%) 

1 
(30%) 

3.7 0.67495 มาก 

2. สีสันของผลิตภัณฑ3 
มีความสวยงามลงตัว 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(%) 

4 
(40%) 

6 
(60%) 

4.6 0.5164 มากท่ีสุด 

 
 



128 
 

ตารางท่ี 46 แสดงผลความพึงพอใจในคุณลักษณะด�านความงาม (ต#อ) 
 

ด�านความงาม 
น�อย
มาก 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

3. รูปทรงและขนาดของ
ผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลงตัว 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(0%) 

7 
(70%) 

0 
(0%) 

3.7 0.48305 มาก 

เฉลี่ยรวมท้ังหมด 
 

    4 0.51962 มาก 

 
 จากตารางท่ี 46 พบว#า แสดงผลประเมินความพึงพอใจในคุณลักษณะด�านความงามของ
ผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย 5 ครอบครัว รวมท้ังหมด 10 คน ท่ีมีต#อชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาด�วยแป;นหมุน
หัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ สีสันของผลิตภัณฑ3มีความสวยงามลงตัว มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.6(S.D.=0.5164)
อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมาคือ หัวข�อรูปลักษณ3ของผลิตภัณฑ3โดยรวมมีความสวยงามลงตัว  
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.7 (S.D.=0.67495) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก และรูปทรงและขนาดของผลิตภัณฑ3 
มีความสวยงามลงตัว มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.7 (S.D.=0.48305) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก จากคะแนนท้ัง 
3 หัวข�อนี้ มีค#าเฉลี่ยรวม 4 (S.D.=0.51962) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก 
 
ตารางท่ี 47 แสดงผลความพึงพอใจด�านการใช�งาน 
 

ด�านการใช�งาน 
น�อย
มาก 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความ
พึง

พอใจ 

1. เด็กสามารถเข�าใจ และ
ใช�งานผลิตภัณฑ3ได�ง#าย 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(60%) 

7 
(40%) 

0 
(0%) 

3.7 0.48305 มาก 

2. ผลิตภัณฑ3สามารถฝ,กให�
เด็กใช�กล�ามเนื้อมือได�ดี 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

10 
(100%) 

5 0 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 47  แสดงผลความพึงพอใจด�านการใช�งาน (ต#อ) 
 

ด�านการใช�งาน 
น�อย
มาก 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค-าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส-วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความ
พึง

พอใจ 

3. ผลิตภัณฑ3สามารถเสริม
การเรียนรู�ในด�านต#างๆของเด็ก 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

6 
(60%) 

4 
(40%) 

4.4 0.5164 มาก 

4. ผลิตภัณฑ3สามารถทําให�
เด็กได�มีส#วนร#วมในการทํา
กิจกรรมกับผู�อ่ืน 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

7 

(70%) 

3 

(30%) 

4.3 0.48305 มาก 

5. ผลิตภัณฑ3สามารถดึงดูด
ความสนใจให�มาเด็กใช�งาน 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

9 

(90%) 

1 

(10%) 

4.1 0.31623 มาก 

6. ผลิตภัณฑ3มีขนาดและ
รูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใช�งาน 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(30%) 

5 

(50%) 

1 

(10%) 

3.8 0.63246 มาก 

7. ผลิตภัณฑ3มีความแข็งแรง
ทนทานและปลอดภัยในการ
ใช�งานสําหรับเด็ก 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(30%) 

7 

(70%) 

0 

(0%) 

3.7 0.48305 มาก 

เฉลี่ยรวมท้ังหมด 
 

    4.14286 0.47208 มาก 

 
 จากตารางท่ี 47 พบว#า แสดงผลประเมินความพึงพอใจด�านการใช�งานของผู�ใช�กลุ#มเป;าหมาย
5 ครอบครัว รวมท้ังหมด 10 คน ท่ีมีต#อชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยโดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาด�วยแป;นหมุนหัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด
คือ ผลิตภัณฑ3สามารถฝ,กให�เด็กใช�กล�ามเนื้อมือได�ดี มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 5 (S.D.=0)อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจ
มากท่ีสุด รองลงมาเป>นหัวข�อ ผลิตภัณฑ3สามารถเสริมการเรียนรู�ในด�านต#างๆ ของเด็ก มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี
4.4 (S.D.=0.5164) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากหัวข�อผลิตภัณฑ3สามารถทําให�เด็กได�มีส#วนร#วมในการทํา
กิจกรรมกับผู�อ่ืน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.3 (S.D.=0.48305) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากหัวข�อ ผลิตภัณฑ3สามารถ
ดึงดูดความสนใจให�มาเด็กใช�งาน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.1 (S.D.=0.31623) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก หัวข�อ
ผลิตภัณฑ3มีขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใช�งาน มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.8 (S.D.=0.63246) อยู#ในเกณฑ3
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พึงพอใจมาก หัวข�อ ผลิตภัณฑ3มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยในการใช�งานสําหรับเด็กมีค#าเฉลี่ย
อยู#ท่ี 3.7 (S.D.=0.48305) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก หัวข�อเด็กสามารถเข�าใจ และใช�งานผลิตภัณฑ3ได�ง#าย 
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.7 (S.D.=0.48305) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากจากคะแนนท้ัง 7 หัวข�อนี้ มีค#าเฉลี่ยรวม 
4.14286 (S.D.=0.47208) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 48 แสดงผลความพึงพอใจด�านทัศนคติท่ีมีต#อผลิตภัณฑ3 
 

ด�านทัศนคต ิ
น�อย
มาก 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ค-าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส-วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. ผลิตภัณฑ3สามารถให�
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
แก#บุตร-หลานท#านได� 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(0%) 

8 
(0%) 

4.8 0.42164 มากท่ีสุด 

2. ผลิตภัณฑ3ทําให�ท#าน
รู�สึกได�ว#าได�ทํากิจกรรม
ร#วมกับบุตรหลานมากข้ึน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(10%) 

9 
(90%) 

4.9 0.31623 มากท่ีสุด 

3. ท#านสนใจและต�องการ
มีผลิตภัณฑ3ไว�ให�บุตร-หลาน
ของท#านเล#นในครอบครัว 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(0%) 

5 
(%) 

2 
(%) 

3.9 0.73786 มาก 

เฉลี่ยรวมท้ังหมด 
 

    4.53333 0.55076 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 48  พบว#า แสดงผลประเมินความพึงพอใจด�านทัศนคติท่ีมีต#อผลิตภัณฑ3
ของผู�ใช�กลุ#ม เป;าหมาย 5 ครอบครัว รวมท้ังหมด 10 คน ท่ีมีต#อชุดของเล#นในการป67นและการข้ึนรูป
เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปเครื่องป67นดินเผาด�วยแป;น
หมุนหัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ3ทําให�ท#านรู�สึกได�ว#าได�ทํากิจกรรมร#วมกับบุตร-หลานมากข้ึน 
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.9 (S.D.=0.31623) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมาคือหัวข�อ ผลิตภัณฑ3สามารถ
ให�ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก#บุตร-หลานท#านได� มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 4.8 (S.D.=0.31623) อยู#ในเกณฑ3 
พึงพอใจมากท่ีสุด และท#านสนใจและต�องการมีผลิตภัณฑ3ไว�ให�บุตร-หลานของท#านเล#นในครอบครัว  
มีค#าเฉลี่ยอยู#ท่ี 3.9(S.D.=0.73786) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมาก จากคะแนนท้ัง 3 หัวข�อนี้ มีค#าเฉลี่ยรวม
4.53333 (S.D.=0.51962) อยู#ในเกณฑ3พึงพอใจมากท่ีสุด 
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 ส-วนท่ี 2  ผลการสัมภาษณ�กลุ-มผู�ประเมินแบบปลายเปqด 
 จากการสัมภาษณ3กลุ#มผู�ประเมินซ่ึงเป>นผู�ปกครองของเด็กปฐมวัย หลังการทดสอบชุด
ของเล#น ผู�วิจัยได�ทําการรวมรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ3กลุ#มผู�ปกครอง มาสรุปรวมกันได�ดังนี้ 
 ผู�ปกครองพอใจกับชุดของเล#นมาก โดยผู�ประเมินมีความรู�สึกต#อชุดของเล#นว#า สามารถ
ให�ความเพลิดเพลินแก#เด็กได�ดี เด็กมีความสนใจท่ีตัวกดและตัวหมุนมาก เด็กจะเข�ามาเล#นสองส#วนนี้ก#อน 
โดยผู�ปกครองเห็นว#าแค#การทําดินเป>นรูปถ�วยโดยท่ียังไม#ต�องแปะรูปหน�าสัตว3ลงไป เด็กก็สนุกกับชุด
ของเล#นมากแล�ว เด็กจะชอบท่ีกดและหมุนมาก บางทีก็เล#นแต#ตรงส#วนนั้นไม#ค#อยจะสนใจฟ6งวิธีเล#น
จากผู�ปกครอง แต#เม่ือสอนให�เด็กเข�าใจข้ันตอนการเล#นท่ีถูกต�อง เด็กก็สามารถทําตามได�อย#างถูกต�อง 
และเด็กสามารถเข�าในวิธีการเล#นได�ดี เม่ือสอนให�เด็กเล#นได�อย#างถูกต�องแล�วหลังจากนั้นเด็กก็สามารถ
เล#นเองได� การจับในส#วนต#างๆของชุดของเล#น เด็กสามารถจับได�สะดวก ใช�งานได�ง#ายมีความดึงดูด
ความสนใจของเด็กให�มาใช�งานได�ง#ายมากๆ แม�แต#ในขณะท่ีตัวต�นแบบท่ีนําไปให�ทดสอบยังไม#ได�มีการ
ทําสีสันลงไป แต#ตัวกลไกการใช�งานของชุดของเล#นคือส#วนตัวหมุนและตัวกด ก็สามารถทําหน�าท่ีในการ
ดึงดูดเด็กให�มาเล#นชุดของเล#นได�เป>นอย#างดีมาก ในชุดของเล#นยังประกอบด�วยส#วนประกอบอ่ืนๆ
ท่ีสามารถนําไปเล#นในรูปแบบอ่ืนได� ผู�ปกครองจึงรู�สึกว#าชุดของเล#นมีความคุ�มค#าในการใช�งาน 
 ผู�ปกครองมีข�อเสนอแนะว#าควรจะทําแผ#นพิมพ3ท่ีไว�กดดินเป>นรูปหน�าสัตว3ให�เป>นรูปทรง
ของหัวสัตว3นั้นๆ เพราะแบบนี้เด็กจะดูไม#ออกว#าแผ#นนี้เอาไว�กดเป>นหน�าสัตว3อะไร หรือไม#ก็ทํากราฟฟMค 
ท่ีบ#งบอกถึงตัวสัตว3นั้นๆแปะลงไปในแผ#นด�วย 
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ภาพท่ี 56 แสดงภาพชิ้นงานต�นแบบท่ีเสร็จสมบูรณ3ต#างๆ 



 
 

 
 

 
บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการเล"นของเด็กปฐมวัย เพ่ือ
เป�นแนวทางในการออกแบบชุดของเล"นท่ีสามารถส"งเสริมการพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด�าน
สังคม และส"งเสริมความรู�ด�านต"างๆโดยเลือกศึกษาเด็กในช"วงปฐมวัย (ช"วงอายุ 3-6 ป3) เนื่องจากเป�น
ช"วงท่ีเด็กเริ่มมีพัฒนาการท่ีหลากหลายมากท่ีสุด อีกท้ังพัฒนาการทางด�านจิตใจและร"างกายในช"วงนี้ 
ก็เป�นช"วงท่ีจะส"งผลไปถึงพัฒนาการตอนโต โดยผู�วิจัยได�ศึกษาตามวัตถุประสงค8ได�ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ท่ี 1 

ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาข�อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับเด็กปฐมวัย พบว"า เด็กในช"วงปฐมวัยจะมี
พัฒนาการทางร"างกายและจิตใจต"างๆ ท่ีจะส"งผลไปถึงตอนโตท่ีสําคัญหลายอย"าง โดยพัฒนาการทาง
ร"างกายท่ีสําคัญอย"างหนึ่งคือการพัฒนาการกล�ามเนื้อมือ ซ่ึงจะมีผลต"อการจับดินสอ หรือทํางานทีต�องใช�
นิ้วมืออย"างละเอียดในตอนโต ผู�วิจัยจึงได�เลือกหัวข�อการพัฒนาการกล�ามเนื้อมัดเล็กมาเป�นหัวข�อหลักใน
การทําวิจัย ซ่ึงนอกจากพัฒนาการด�านร"างกายท่ีสําคัญแล�ว พัฒนาการด�านอารมณ8และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ก็มีส"วนท่ีสําคัญและน"าสนใจ โดยท่ีเด็กในช"วงปฐมวัยจะเริ่มมีพัฒนาการทางสังคมท่ีซับซ�อนข้ึน 
มีการเล"นกับเพ่ือนเป�นกลุ"ม และเริ่มมีการเล"นทางสังคม เช"นการเล"นเลียนแบบ บทบาทสมมุติ เริ่มมี
จินตนาการในการเล"น 
 เม่ือได�หัวข�อหลักในการทํางานวิจัยแล�ว ผู�วิจัยก็ได�หาข�อมูลของการเล"นว"าการเล"นชนิดไหน
ท่ีจะสามารถส"งเสริมการพัฒนาการกล�ามเนื้อมัดเล็กของเด็กได�ดีท่ีสุด จากการศึกษาข�อมูลจึงได� 
ข�อมูลว"าการป>?นดินหรือแป@งโดว8 สามารถฝBกกล�ามเนื้อมือของเด็กได�เป�นอย"างดี ผู�วิจัยจึงเลือกการป>?นดิน 
หรือแป@งโดว8ของเด็กเป�นประเด็นต้ังต�นในการจะเลือกว"าจะผลิตชุดของเล"นประเภทไหน เม่ือได�ประเด็น
ต้ังต�นแล�วว"าจะผลิตชุดของเล"นท่ีใช�ดินหรือแป@งโดว8ในการเล"น ผู�วิจัยจึงหาว"าในการป>?นดินมีการใช�
อุปกรณ8ใดบ�าง จากการหาข�อมูลผูวิจัยจึงพบว"าแป@นหมุนเป�นอุปกรณ8ในการข้ึนรูปดินท่ีมีการทํางาน 
ท่ีน"าสนใจ โดยหลักการทํางานของแป@นหมุนสามารถนําเอามาประยุกต8ใช�ในการเล"นร"วมกับดินน้ํามัน
หรือแป@งโดว8ได� ผู�วิจัยจึงได�นําการข้ึนรูปด�วยวิธีแป@นหมุนมาใช�เป�นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ8 
 จากการศึกษาข�อมูลปฐมภูมิโดยการสอบถามความต�องการของผู�ใช�กลุ"มเป@าหมาย
ผู�ปกครองท่ีมีเด็กอายุ 3-6 ป3ในครอบครัวโดยใช�เวลาเก็บข�อมูล 1 เดือนมีผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 
50 คน โดยใช�วิธีการสุ"มแบบไม"อาศัยความน"าจะเป&น(Nonprobability Sampling) และใช�การสุ"ม
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แบบเจาะจง(Purposive หรือ Judgmental Sampling) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย แบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส"วนประเมินค"า (Rating Scale) 

ผลการศึกษาพบว"าผู�ปกครองส"วนใหญ"ท่ีทําแบบสอบถามเป�นเพศหญิง มีอาชีพ ธุรกิจ
ส"วนตัว ค�าขาย และพนักงานบริษัทเอกชน เป�นส"วนใหญ" ส"วนมากอยู"บ�านเด่ียว และส"วนมากมีจํานวน
บุตร-หลาน ในครอบครัวท่ีมีอายุ 3-6 ป3จํานวน 1 คนโดยกลุ"มเป@าหมายส"วนใหญ"ใช�เวลาเล"นกับ 
บุตร-หลานทุกวันในหนึ่งสัปดาห8 และส"วนใหญ"ก็มีความต�องการท่ีจะเล"นกับบุตร-หลานทุกวัน โดย
พฤติกรรมการเล"นส"วนใหญ"ของบุตร-หลานจะเป�นการเล"นกับเพ่ือน 1-2 คน และการเล"นกับผู�ปกครอง
หรือผู�ใหญ" และจะชอบการเล"นเลียนแบบ เล"นสํารวจ และเล"นการสร�างมาก  

ในส"วนของการเล"นท่ีพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กท่ีเด็กมักจะทําเป�นประจํา คือ ป>?นดิน วาดเขียน 
และต"อบล็อกหรือเลโก� และมีความสนใจในการเรียนรู�เรื่องสัตว8 ยานพาหนะและชนิดของอาหารมาก 
และมีความสนใจในเรื่องของสีมากท่ีสุด 

จากนั้นผู�วิจัยได�ทําการสัมภาษณ8ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาการเด็กอีก 2 ท"าน โดยใช�
แบบสอบถามปลายเปZดได�ข�อสรุปในการออกแบบดังนี้ คือ ต�องคํานึงถึงความปลอดภัยต"อเด็กเป�น
อย"างแรก ท้ังวัสดุท่ีใช�ทําและการออกแบบชิ้นส"วนต�องปลอดภัย ควรจะมีรูปแบบการใช�งานท่ีไม"ยาก
เกินไปสําหรับเด็ก และมีขนาดการจับท่ีเหมาะสมต"อลักษณะทางกายภาพของเด็ก และควรให�มีการ
เสริมการเรียนรู�เข�าไปในชุดของเล"น 

โดยสรุปความต�องการของผู�ปกครองต�องการให�ออกแบบผลิตภัณฑ8ชุดของเล"นในการป>?น
และการข้ันรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผู�ปกครองมีความต�องการให�คํานึงถึงความ
ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน ถอดเปลี่ยนซ"อมแซม ทําความสะอาดได�สะดวก มีสีสันท่ีดึงดูดใจเด็ก  
ให�ความเพลิดเพลินแก"เด็กได�ดี สามารถเล"นคนเดียวและเล"นร"วมกันได�หลายคนสามารถเสริมทักษะการ
เรียนรู�ได�หลายอย"างรวมท้ังสามารถพัฒนาทางร"างกาย สังคม และอารมณ8ไปพร�อมกัน 
 

วัตถุประสงค ท่ี 2 
 ผู�วิจัยได�ออกแบบ ชุดของเล"นในการป>?นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย โดยได�แรงบันดาลใจจากการข้ึนรูปด�วยวิธีแป@นหมุน ทําการออกแบบและทดสอบระบบการ
ทํางานโดยแบ"งออกเป�น 2 ส"วน 

ส"วนท่ี 1 ทดสอบเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจําลองการข้ึนรูปด�วยแป@นหมุนสําหรับ
เด็ก โดยผู�วิจัยได�ทําการทดสอบหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจําลองการข้ึนรูปด�วยแป@นหมุนให�
เหมาะสมสําหรับเด็ก โดยได�แบ"งป>จจัยท่ีจะทําให�ดินข้ึนรูป โดยสรุปได�ว"าป>จจัยท่ีจะทําให�ดินข้ึนรูป 
มีสามส"วน คือแรงกระทําจากด�านบน แรงกระทําจากด�านข�าง และแรงเหวี่ยงจากศูนย8กลางของแป@นหมุน 
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แต"เนื่องด�วยการท่ีต�องจําลองกิจกรรมของผู�ใหญ"มาให�เด็กใช�งานได�ง"ายและปลอดภัย  
จึงต�องตัดทอนและดัดแปลง เพ่ือให�เหมาะสมสําหรับเด็ก แต"ก็ยังสอดแทรกรูปแบบของการข้ึนรูปด�วย
วิธีการหมุนอยู"ในเนื้องาน 

โดยในการออกแบบ ผู�วิจัยได�นําแก"นหลักของการข้ึนรูปด�วยแป@นหมุน ในท่ีนี้คือ  
   การหมุน+แรงกระทํา=รูปทรง 

นํามาใช�เป�นแก"นหลักในการออกแบบ โดยได�ชิ้นงานท่ีมีโครงสร�างในการใช�งานร"วมกัน
สามส"วน คือ ส"วนท่ีทําหน�าท่ีสร�างแรงกระทําจากด�านบนและด�านข�างส"วนท่ีไว�บรรจุและดินยึดดินไว�
กับตัวแป@นหมุนส"วนแป@นไว�หมุนเพ่ือสร�างแรงเหวี่ยงโดยโครงสร�างหลักท้ังสามนี้มีความเชื่อมโยงกับ
หลักการข้ึนรูปด�วยวิธีแป@นหมุนเป�นอย"างดี ตามความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ  

จากนั้นผู�วิจัยจึงได�ออกแบบและทดสอบโครงสร�างท้ังสามส"วนและได�ผลสรุปออกมาว"า 
ตัวกดด�านบนควรจะดึงดูดให�เด็กอยากมากดเล"นเพ่ือใช�งาน จึงได�จําลองลักษณะการกดจากสิ่งของ 
ในชีวิตประจําวันท่ีเด็กชอบเล"นหรือมีปฏิสัมพันธ8ด�วย จึงออกแบบวิธีกดมาได�สามแบบ โดยจําลองมา
จากพฤติกรรมของเด็กท่ีชอบกดฝาป>^มแชมพู ชอบดึงอะไรท่ีมีด�ามโยกได� ชอบหมุนอะไรก็ตามท่ีหมุนได� 
นํามาออกแบบได�วิธีกดสามแนวทาง 

ผู�วิจัยได�ออกแบบและทดสอบชนิดของหัวคว�านต"างๆ พบว"าหัวคว�านแบบตระกร�อสามารถ
คว�านเอาดินออกมาได�ดีท่ีสุดและได�ชิ้นงานท่ีเรียบร�อยสวยงามท่ีสุด ในส"วนของพิมพ8รูปทรงถ�วย ผู�วิจัย
ได�ทดสอบพิมพ8รูปทรงถ�วย โดยแบบท่ีใช�งานได�ดีท่ีสุดคือแบบพิมพ8สองชิ้นแยกจากกัน ส"วนฝาปZด 
กันดินล�นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบท่ีมีบ"าด�านใน ส"วนข�อต"อนั้นข�อต"อแบบทรงสี่เหลี่ยมใช�งานได�ดีท่ีสุด 

ในส"วนของรูปแบบการหมุนแป@น ผู�วิจัยได�นําทดสอบวิธีหมุน3แบบด�วยกลไก3ชนิด 
ได�ผลสรุปออกมาว"าการใช�เฟ̀องสานพานและแกนหมุนมีความเหมาะสมในการใช�งาน 

ในส"วนของรูปแบบการเรียนรู�ท่ีจะสอดแทรกเข�าไปในชุดของเล"น ผู�วิจัยพบว"ารูปแบบ
การเรียนรู� เรื่องสัตว8 ยานพาหนะ และการทําอาหาร เป�นสิ่งท่ีเด็กสนใจมาก และเรื่องสีเป�นเรื่องท่ีเด็ก
ให�ความสนใจมากท่ีสุด 

ส"วนท่ี 2 หลังจากท่ีได�ผ"านการทดสอบหรือข�อสรุปจากกรอบแนวคิด ตามท่ีดังกล"าวใน
วัตถุประสงค8ข�อท่ี 1 ได�รูปแบบท่ีเป�นเครื่องเล"นท่ีมีส"วนของการกดอยู"ด�านบน ส"วนท่ีใช�ยึดดินอยู"ตรงกลาง 
และส"วนท่ีเป�นแป@นหมุนอยู"ด�านล"าง โดยท่ีตัวเครื่องจุมีขนาดกว�างไม"เกิน 55.8 เซนติเมตร และความ
สูงไม"เกิน 30 เซนติเมตร ตามขนาดทางกายภาพของเด็ก และชิ้นส"วนท่ีเด็กจะต�องใช�ในการกําจะมี
ขนาดเส�นผ"านศูนย8กลางไม"เกิน4เซนติเมตร และชิ้นส"วนท่ีต�องใช�นิ้วโป@งและชี้จับจะมีขนาดไม"ตํ่ากว"า
1.5 เซนติเมตร 

จากนั้นผู�วิจัยนําผลท่ีได�มาสร�างชุดของเล"นในการป>?นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยให�มีความเหมาะสมกับการใช�งานและความต�องการของผู�ใช�ตามหลักการ
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ออกแบบผลิตภัณฑ8โดยแบ"งการออกแบบรูปลักษณ8ภายนอกออกเป�น 3 รูปแบบตามชนิดของรูปแบบ
การเรียนรู�ท่ีเด็กสนใจ โดยท่ีผู�วิจัยได�ตัดการเรียนรู�เรื่องยานพาหนะออกไปแล�วเลือกรูปแบบการเรียนรู�
เรื่องพืชพันธุ8ดอกไม�มาแทนท่ี เนื่องจากกลุ"มเด็กท่ีผู�วิจัยได�ทําการวิจัยส"วนมากจะเป�นเด็กผู�ชาย  
จึงอยากจะเลือกรูปแบบการเล"นท่ีไม"เอนเอียงไปตามรสนิยมความชอบของเด็กเพศใดเพศหนึ่ง ผู�วิจัย 
จึงเลือกรูปแบบการเรียนรู�ท่ีท้ังเด็กผู�ชายและเด็กผู�หญิงไม"ได�มีการชื่นชอบโดยเฉพาะเป�นพิเศษ 

โดยผู�วิจัยใช�ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการออกแบบจํานวน 
2 ท"าน และผู�เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3 ท"าน แบบท่ีได�คะแนนสูงท่ีสุดคือ แบบท่ี 1 ชุดของเล"นจําลอง 
การข้ึนรูปด�วยแป@นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว8ซ่ึงตัวผลิตภัณฑ8มีรูปแบบการเล"นและการเรียนรู�ในด�าน
ต"างๆท่ีสอดแทรกลงไปในชุดของเล"นท่ีเหมาะสมต"อการใช�งานของเด็กมากท่ีสุดโดยมีคะแนนประเมิน
จากผู�เชี่ยวชาญ เฉลี่ยรวม 4.68 (S.D.= 0.32) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด หัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด
คือผลิตภัณฑ8มีความสะดวกในการเล"นของเด็กท่ีตอบสนองกับความเพลิดเพลินโดยมีคะแนนประเมิน
จากผู�เชี่ยวชาญ เฉลี่ยรวม 5 (S.D.= 0) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด หัวข�อสีในตัวผลิตภัณฑ8สามารถ
ดึงดูดความสนใจต"อเด็กได�คะแนนประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ เฉลี่ยรวม 5 (S.D.= 0) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจ
มากท่ีสุด และหัวข�อผลิตภัณฑ8มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช�งานได�คะแนนประเมินจาก
ผู�เชี่ยวชาญ เฉลี่ยรวม 5 (S.D.= 0) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด รองมาคือหัวข�อผลิตภัณฑ8มีความ
ปลอดภัยต"อเด็กได�คะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 4.6 (S.D.= 0.54) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด และหัวข�อ
ผลิตภัณฑ8มีความเหมาะสมในด�านวัสดุและการผลิตได�คะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 4.6 (S.D.= 0.54) 
อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ หัวข�อผลิตภัณฑ8มีความแข็งแรงทนทานได�คะแนนประเมิน
เฉลี่ยรวม 4.4 (S.D.= 0.54) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก สุดท�ายคือหัวข�อผลิตภัณฑ8สามารถถอดชิ้นส"วน
เพ่ือทําความสะอาด ซ"อมแซม และปรับเปลี่ยนได�สะดวกได�คะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 4.2 (S.D.= 0.83)
อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก 
 

วัตถุประสงค ท่ี 3 
 ผู�วิจัยได�ทําการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต"อชุดของเล"นในการป>?นและการข้ึนรูปเพ่ือ
เสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีได�ทําการออกแบบ จากผลการประเมินแสดงผลประเมินความพึง
พอใจของผู�ใช�กลุ"มผู�ปกครองท่ีมีเด็กปฐมวัยอยู"ในครอบครัว เป�นเวลา 2 สัปดาห8 มีผู�ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 10 คน โดยวิธีการสุ"มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก" แบบสอบถามแบบมาตราส"วน
ประเมินค"า การวิเคราะห8ข�อมูลใช�สถิติค"าความถ่ี ค"าร�อยละ เพ่ือวัดผลค"าเฉลี่ย (Mean) และส"วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลความพึงพอใจของผู�ใช�งานท่ีมีต"อรูปลักษณ8ภายนอกของชุดของเล"นในการป>?นและการ
ข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแบบท่ี 1 ชุดของเล"นจําลองการข้ึนรูปด�วยแป@นหมุน
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เพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว8 มีค"าเฉลี่ยรวม 4(S.D.= 0.51) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก หัวข�อท่ีมีคะแนน
สูงสุดคือ สีสันของผลิตภัณฑ8มีความสวยงามลงตัวตัว มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 4.6 (S.D.= 0.51) อยู"ในเกณฑ8 
พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปลักษณ8ของผลิตภัณฑ8โดยรวมมีความสวยงามลงตัว มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 
3.7 (S.D.= 0.67) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากและรูปทรงและขนาดของผลิตภัณฑ8มีความสวยงามลงตัว 
มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 3.7 (S.D.= 0.48) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก  

ด�านการใช�งานของชุดของเล"นในการป>?นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย มีค"าเฉลี่ยรวม 4.14 (S.D.= 0.47) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากหัวข�อที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ 
ผลิตภัณฑ8สามารถฝ3กให�เด็กใช�กล�ามเนื้อมือได�ดี มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 5 (S.D.=0) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมาเป�นหัวข�อผลิตภัณฑ8สามารถเสริมการเรียนรู�ในด�านต"างๆ ของเด็ก มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 4.4 
(S.D.=0.51) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากหัวข�อผลิตภัณฑ8สามารถทําให�เด็กได�มีส"วนร"วมในการทํากิจกรรม
กับผู�อ่ืน มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 4.3 (S.D.=0.48) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก หัวข�อผลิตภัณฑ8สามารถดึงดูดความ
สนใจให�เด็กมาใช�งาน มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 4.1 (S.D.=0.31) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก หัวข�อผลิตภัณฑ8มีขนาด
และรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใช�งาน มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 3.8 (S.D.=0.63) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก หัวข�อ
ผลิตภัณฑ8มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยในการใช�งานสําหรับเด็กมีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 3.7 (S.D.=0.48) 
อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก หัวข�อเด็กสามารถเข�าใจ และใช�งานผลิตภัณฑ8ได�ง"าย มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 3.7 
(S.D.=0.48) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก จากคะแนนท้ัง 7 หัวข�อนี้ มีค"าเฉลี่ยรวม 4.14 (S.D.=0.47) อยู"
ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุด 

ด�านผลความพึงพอใจด�านทัศนคติท่ีมีต"อผลิตภัณฑ8ชุดของเล"นในการป>?นและการข้ึนรูป
เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีค"าเฉลี่ยรวม 4.53 (S.D.=0.55) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก
ท่ีสุด หัวข�อท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ8ทําให�ท"านรู�สึกได�ว"าได�ทํากิจกรรมร"วมกับบุตร -หลานมากข้ึน  
มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 4.9 (S.D.=0.31) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมาคือหัวข�อ ผลิตภัณฑ8สามารถให�
ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก"บุตร-หลานท"านได� มีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 4.8 (S.D.=0.31) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจ
มากท่ีสุด และท"านสนใจและต�องการมีผลิตภัณฑ8ไว�ให�บุตร-หลานของท"านเล"นในครอบครัว มีค"าเฉลี่ย
อยู"ท่ี 3.9 (S.D.=0.73) อยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู�ใช�กลุ"มเป@าหมายท่ีมีต"อชุดของเล"นในการป>?นและการ
ข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยู"ในเกณฑ8พึงพอใจมาก ชุดของเล"นในการป>?นและการ
ข้ึนรูปสามารถตอบสนองต"อการเรียนรู�ตามพัฒนาการของเด็กได�ดี ช"วยพัฒนาการกล�ามเนื้อมัดเล็ก  
ชุดของเล"นทําให�เด็กได�มีพัฒนาการทางสังคมในการทํากิจกรรมร"วมกับผู�อ่ืนมากข้ึน และช"วยพัฒนา
ด�านความคิดสร�างสรรค8ได�มากข้ึนและยังให�เด็กได�มีการเล"นเลียนแบบคุณลักษณะเฉพาะของอาชีพ
ช"างทําเครื่องป>?นดินเผา และการข้ึนรูปด�วยการใช�แรงหมุน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีประเมินจากผู�ใช�กลุ"มเป@าหมาย พบว"าชุดของเล"น
จําลองการข้ึนรูปด�วยแป@นหมุนเพ่ือการเรียนรู�เรื่องสัตว8ท่ีผู�วิจัยออกแบบโดยคํานึงถึงการใช�งานท้ังในด�าน
การใช�งานของผู�ใช�และความปลอดภัยของผู�ใช�ได�ชุดของเล"นท่ีมีการเล"นท่ีสามารถพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็ก 
และตัวชุดของเล"นยังสอดแทรกการเรียนรู� และมีรูปแบบของการเล"นท่ีสามารถรองรับท้ังการเล"นคนเดียว
และเล"นกับผู�อ่ืน เป�นการเสริมสร�างพัฒนาการทางสังคมให�ผู�ใช�งานอีกทางหนึ่งด�วย โดยผู�ใช�งานท้ังเด็ก
ปฐมวัย และผู�ปกครองของเด็กปฐมวัย ได�รับความเพลิดเพลินและได�มีส"วนร"วมในการทํากิจกรรมด�วยกัน
ด�วยชุดของเล"น และมีความพึงพอใจในการใช�งานเป�นอย"างดี  
 โดยผู�วิจัยออกแบบให�ผลิตภัณฑ8มีรูปแบบการใช�งานสอดคล�องกับข�อบังคับด�านความ
ปลอดภัยสําหรับของเล"น U.S. Consumer Product Safety Commission และมาตรฐานผลิตภัณฑ8 
อุตสาหกรรมของเล"น ของกระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงช"วยให�ชุดของเล"นมีความปลอดภัยต"อเด็ก และ
ออกแบบส"วนรูปแบบการเรียนรู�ในชุดของเล"นให�สอดคล�องกับพัฒนาการทางจิตสังคม 8 ข้ัน ตามทฤษฎี
ของอีริคสัน ) The Eight Stages of Psychosocial Development in Erikson) (Erik Erikson. 
1950-1963) และทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน8ป>ญญาของเพียเจต8 (Piaget’s Cognitive Develpoment 
Theory) ฌองเพียเจต8 (Jean Piaget : 1896-1980 ) เพ่ือให�ผู�ใช�งานสามารถใช�งานได�อย"างสะดวกและ
สบายใจ และได�รับประโยชน8จากการใช�งานท่ีถูกต�องตามหลักทฤษฎี 
 

ข�อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมเทคโนโลยีสมัยใหม"ลงไปในชุดของเล"นเพ่ิมเติมอาจจะทําให�อุปกรณ8มีกลไก
อีเลคทรอนิคเพ่ิมเข�าไป มีการกดแล�วมีเสียง หรือมีแอฟพลิเคชั่นท่ีสามารถเชื่อมไปยังมือถือหรือ 
แทปเล็ดได� 

2.  ควรมีคู"มือระบุวิธีการเล"น การใช�งานให�ชัดเจน เพ่ือให�ผู�ใช�งานได�รับประโยชน8สูงสุด 
ในการใช�งานจากชุดของเล"น 

3.  การวิจัยและพัฒนาของเล"นในการป>?นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย ผู�วิจัยได�ศึกษาท่ีถึงความต�องการของผู�ใช�งานโดยมุ"งศึกษาไปท่ีกลุ"มผู�ปกครองของเด็กและ
เด็กปฐมวัย โดยคนกลุ"มนี้จะคาดหวังในความคุ"มค"า ความปลอดภัยในการใช�งานแต"ก็จะมีขอบเขตของ
ระดับราคาท่ีเหมาะสมในการท่ีจะซ้ือของเล"นให�บุตรหลานในหนึ่งชิ้น เนื่องจากเด็กจะใช�งานของเล"นชนิด
ต"างๆแค"ช"วงเวลาหนึ่ง แล�วก็ต�องซ้ือของใหม"ไปอีกเรื่อยๆ กลุ"มเป@าหมายจึงคิดว"าไม"คุ�มค"าหากจะต�อง
ทุ"มเงินมากเกินไปไปกับของเล"นชิ้นเดียว แต"ในทางกลับกันกลุ"มเป@าหมายก็ต�องการของเล"นท่ีมีคุณภาพ
ดีท่ีสุดในราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผลิตภัณฑ8นี้อาจมีราคาต�นทุนการผลิตท่ีสูงเกินไป โดยหากมีการผลิต
จริงอาจต�องปรับเปลี่ยนวัสดุ หรือลดชิ้นส"วนลงเพ่ือให�มีราคาต�นทุนในการผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือเป�น
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ทางเลือกกับผู�ใช� หรืออาจจะปรับให�มีผลิตภัณฑ8ในสองรูปแบบ คือแบบท่ีต�นทุนสูงข้ึนมาแต"ใช�วัสดุ 
คงเดิมท่ีมีความแข็งแรงทนทาน กับอีกรูปแบบหนึ่งคือลดต�นทุนปรับวัสดุเพ่ือให�เหมาะแก"การขายให�
กลุ"มเป@าหมาย โดยผลิตภัณฑ8ท่ีมีการลดต�นทุนจะเป�นผลิตภัณฑ8ท่ีขายในท�องตลาดเหมาะแก"การให�
ผู�ปกครองซ้ือให�บุตรหลานเล"นท่ีบ�าน ส"วนผลิตภัณฑ8ท่ีมีการใช�วัสดุเดิมตามต�นแบบ อาจจะผลิตออกมา
ให�อยู"ในรูปของเล"นเพ่ือการศึกษา สําหรับนําไปไว�ในส"วนการศึกษาของทางราชการ หรือองค8กรท่ีมี
งบประมาณมากพอท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ8 และผลิตภัณฑ8ยังมีความทนทานมากพอท่ีจะใช�ในระยะยาวใน
สถานท่ีๆมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของผู�ใช�งานอยู"เรื่อยๆ เช"นสถานศึกษา 
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เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แบบสอบถามแบบสอบถามผู�ใช�กลุ มเป"าหมายก อนการออกแบบและพัฒนา
ชื่อโครงการวิจัย ชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

โดย นางสาวรัศมน ทองงามขํา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค( 
 แบบสอบถามนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ: 
การข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ด'านกล'ามเนื้อมือและสมองขอ
โอกาสทางการตลาด เพ่ือนาข'อมูลข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะท่ีได'รับไปวิเคราะห:หาผลสรุปรูปแบบ
ในการนํามาสร'างต'นแบบเพ่ือใช'ทดสอบในข้ันต�อไป
 
ส วนท่ี1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ 
  [    ] ชาย 
 
2. อาชีพ 
 [    ] นักเรียน/นักศึกษา
 [    ] เอกชน 
 [    ] ธุรกิจส�วนตัว 
 
3. ระดับการศึกษา 
 [    ] ตํ่ากว�าประถมศึกษา
 [    ] มัธยมต'น 
 [    ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
 [    ] สูงกว�าปริญญาโท

 
 

แบบสอบถามแบบสอบถามผู�ใช�กลุ มเป"าหมายก อนการออกแบบและพัฒนา
ชื่อโครงการวิจัย ชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

นางสาวรัศมน ทองงามขํา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ:
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

แบบสอบถามนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ: ชุดของเล�นในการป��นและ
การข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  เพ่ือนํามาใช'ออกแบบชุดของเล�นเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด'านกล'ามเนื้อมือและสมองของเด็กเพ่ือฝDกการควบคุม รวมท้ังคํานึงถึงความเหมาะสมในการผลิต และ

าสทางการตลาด เพ่ือนาข'อมูลข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะท่ีได'รับไปวิเคราะห:หาผลสรุปรูปแบบ
มาสร'างต'นแบบเพ่ือใช'ทดสอบในข้ันต�อไป 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

[    ] หญิง 

นักศึกษา [    ] ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

[    ] รับจ'าง [    ] อาชีพอิสระ

ตํ่ากว�าประถมศึกษา  [    ] ประถมศึกษา 
 [    ] มัธยมปลายหรือเทียบเท�า 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท�า  [    ] ปริญญาโท  
สูงกว�าปริญญาโท 
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แบบสอบถามแบบสอบถามผู�ใช�กลุ มเป"าหมายก อนการออกแบบและพัฒนา 
ชื่อโครงการวิจัย ชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ: 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชุดของเล�นในการป��นและ
เพ่ือนํามาใช'ออกแบบชุดของเล�นเพ่ือพัฒนาทักษะ

นึงถึงความเหมาะสมในการผลิต และ
าสทางการตลาด เพ่ือนาข'อมูลข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะท่ีได'รับไปวิเคราะห:หาผลสรุปรูปแบบ 

อาชีพอิสระ 

 
มัธยมปลายหรือเทียบเท�า  
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4. รายได'เฉลี่ย 
 [    ] น'อยกว�า 5,000 บาท/เดือน  [    ] 5,001-15,000 บาท/เดือน 
 [    ] 15,001-25,000 บาท/เดือน     [    ] 25,001-45,000 บาท/เดือน 
 [    ] มากกว�า 45,000 บาท/เดือน 
 
5. ลักษณะท่ีอยู�อาศัย 
 [    ] บ'านเด่ียว [    ] ทาวเฮ'าส:/ทาวโฮม   
 [    ] ตึกแถว/อาคารพาณิชย: 
 [    ] อพาร:ทเม'นท: [    ] คอนโดมิเนียม  [    ] หอพัก 
 
6.  จํานวนบุตรหลานในครอบครัว ท่ีมีอายุ 3-6 ปL มีจํานวน 
 [    ] 1คน   [    ] 2คน   [    ] มากกว�า 2 คน 
 
7. ท�านมีความเก่ียวข'องกับบุตร-หลาน เปMน 
 [    ] พ�อ   [    ] แม�   [    ] อ่ืนๆ 
 
ส วนท่ี2ข�อมูลพฤติกรรมการเล นของบุตรหลาน 

8. ท�านมีส�วนร�วมในเล�นของบุตรหลานบ�อยแค�ไหน ในหนึ่งสัปดาห: 
 [    ] ทุกวัน   [    ] 4-6 วัน   [    ] 2-3 วัน 
 [    ] น'อยกว�า 2 วัน 
 
9. ท�านต'องการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมการเล�นของบุตร-หลานบ�อยแค�ไหน ในหนึ่งสัปดาห: 
 [    ] ทุกวัน   [    ] 4-6 วัน   [    ] 2-3 วัน 
 [    ] น'อยกว�า 2 วัน     [    ] ไม�ต'องการเลย 
 
10.  บุตร-หลานของท�าน มักจะมีพฤติกรรมการเล�นในต�อไปนี้  

ให'คะแนนลําดับพฤติกรรมการเล�นท่ีบุตร-หลานของท�านมักจะกระทําบ�อย กรุณาทําเครื่องหมาย
ลงในช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 

  (1 หมายถึงบ�อยน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงบ�อยมากท่ีสุด) 
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ลักษณะของการเล น 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. เล�นคนเดียว      

2. เล�นกับเพ่ือน 1-2 คน      

3. เล�นเปMนหมู�คณะ 3 คนข้ึนไป      

4. เล�นกับผู'ปกครอง หรือผู'ใหญ�ท่ีอายุมากกว�า      
 
 
11. บุตร-หลานของท�าน มักชอบท่ีจะเล�นแบบใดในข'อต�อไปนี้ 
 ให'คะแนนลําดับพฤติกรรมการเล�นท่ีบุตร-หลานของท�านชอบ กรุณาทําเครื่องหมายลงในช�องว�าง 
 ในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 
 (1 หมายถึงชอบน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงชอบมากท่ีสุด) 
 

ลักษณะของการเล น 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. การเล�นเลียนแบบ(Imitation) เช�นการเล�นเลียนแบบ
ผู'ใหญ� เล�นเปMนหมอ เล�นเปMนตํารวจ เล�นทําอาหาร 

     

2. การสํารวจ(Exploration) เช�นการสํารวจสิ่งต�างๆว�า
ทํางานยังไง มีเสียงออกมาจากตรงไหน การจับเพ่ือสํารวจ
พ้ืนผิว การรื้อ แยกส�วนของต�างๆเพ่ือดูกลไกข'างใน การเลีย 
การดมกลิ่น เปMนต'น 

     

 3. การทดสอบ(Testing)คือการท่ีเด็กนําสิ่ง ท่ีได'ทําการ
สํารวจมาแล'วว�าทํางานอย�างไร มาเล�นหรือทดสอบด'วย
ตัวเองว�าสิ่งนั้นๆจะทํางานได'เหมือนท่ีเด็กเคยเห็นมาหรือ
สํารวจมาหรือเปล�า 

     

4. การสร'าง (Construction)  การเล�นท่ีใช'ความคิดเช�น 
การต�อบล็อก ต�อเลโก' ต�อตัวต�อเปMนสิ่งของต�างๆ 
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12. บุตร-หลานของท�านได'ทํากิจกรรมการเล�นเพ่ือพัฒนากล'ามเนื้อมัดเล็กต�อไปนี้บ�อยแค�ไหน 
 ให'คะแนนลําดับพฤติกรรมการเล�นท่ีบุตร-หลานของท�านมักจะกระทําบ�อย กรุณาทําเครื่องหมาย 
 ลงในช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 
 (1 หมายถึงบ�อยน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงบ�อยมากท่ีสุด) 
 

ลักษณะของการเล น 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ป��นดิน      

2. วาดเขียน      

3. ต�อบล็อกไม' เลโก' ตัวต�อต�างๆ      

4. พับกระดาษ      

 
 
13. บุตร-หลานของท�าน มีความสนใจในเรื่องต�อไปนี้ได'มากน'อยแค�ไหน (หมวดท่ี1) 

ให'คะแนนเรื่องท่ีบุตร-หลานท�านให'ความสนใจ กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในช�องว�างในตารางท่ี
ต'องการเลือกตอบ 
(1 หมายถึงให'ความสนใจน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงให'ความสนใจ
มากท่ีสุด) 

 

ลักษณะความสนใจ 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. เรื่องชนิดของสัตว:      

2. เรื่องชนิดของพืช      

3. เรื่องชนิดของยานพาหนะ      

4. เรื่องชนิดของอาหาร      
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14. บุตร-หลานของท�าน มีความสนใจในเรื่องต�อไปนี้มากน'อยแค�ไหน (หมวดท่ี 2) 

ให'คะแนนเรื่องท่ีบุตร-หลานท�านให'ความสนใจ กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในช�องว�างในตารางท่ี
ต'องการเลือกตอบ 

  (1 หมายถึงให'ความสนใจน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงให'ความสนใจ 
  มากท่ีสุด) 
 

ลักษณะความสนใจ 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. เรื่องสี      

2. เรื่องรูปทรง      

3. เรื่องพ้ืนผิวสัมผัส      

4. เรื่องเสียง      
 

 
15. ป�จจัยในการเลือกซ้ือของเล�นสําหรับบุตร-หลาน 
 ให'คะแนนป�จจัยท่ีท�านให'ความสําคัญในการซ้ือของเล�นให'บุตร-หลาน กรุณาทําเครื่องหมายลงใน 
 ช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 
 (1 หมายถึงให'ความสําคัญน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงให'ความสําคัญ 
 มากท่ีสุด) 
 

ป4จจัยในการเลือกซ้ือ 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ผลิตภัณฑ:มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก      

2. ผลิตภัณฑ:สามารถให'ความเพลิดเพลินแก�เด็ก      

3. ผลิตภัณฑ:มีความแข็งแรงทนทาน      

4. ผลิตภัณฑ:สามารถถอดชิ้นส�วนเพ่ือทําความสะอาด
ซ�อมแซมและปรับเปลี่ยนได'สะดวก 

     

5. ผลิตภัณฑ:มีความเหมาะสมในด'านวัสดุและการผลิต      

6. สีในตัวผลิตภัณฑ:สามารถดึงดูดความสนใจต�อเด็กได'      

7. ผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช'งาน      
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ส วนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบ 

เลือกคําตอบตามท่ีท�านคิดว�าเหมาะสม หากมีการออกแบบชุดของเล�นเพ่ือพัฒนากล'ามเนื้อมัดเล็ก 
ในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ปL)  
 

16. ท�านอยากให'ของเล�นท่ีออกแบบ ให'ความรู'แก�บุตร-หลานของท�าน ในหมวดหมู�ต�อไปนี้ได'มากน'อย
แค�ไหน (หมวดท่ี 1) 

  ให'คะแนนเรื่องท่ีท�านอยากให'บุตร-หลานได'ความรู'จากชุดของเล�น กรุณาทําเครื่องหมายลงใน 
ช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 

  (1 หมายถึงอยากน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงอยากมากท่ีสุด) 
 

รูปแบบความรู� 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. เรื่องชนิดของสัตว:      

2. เรื่องชนิดของพืช      

3. เรื่องชนิดของยานพาหนะ      

4. เรื่องชนิดของอาหาร      

 
17. ท�านอยากให'ของเล�นท่ีลูกท�านเล�น ให'ความรู'แก�บุตร-หลานของท�าน ในหมวดหมู�ต�อไปนี้ได'มากน'อย

แค�ไหน (หมวดท่ี 2) 
  ให'คะแนนเรื่องท่ีท�านอยากให'บุตร-หลานได'ความรู'จากชุดของเล�น กรุณาทําเครื่องหมายลงใน 
  ช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 
  (1 หมายถึงอยากน'อยท่ีสุด, 2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงอยากมากท่ีสุด) 
 

ลักษณะความรู� 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. เรื่องสี      

2. เรื่องรูปทรง      

3. เรื่องพ้ืนผิวสัมผัส      

4. เรื่องเสียง      
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18.  ท�านต'องการให'มีการสอดแทรกการเรียนรู' ลงไปในชุดของเล�นก่ีชนิด 
  [    ] ชนิดเดียว    
  [    ] 1 – 2 ชนิด  
  [    ] 2 ชนิดข้ึนไป 
19.  ลักษณะการเล�นในชุดของเล�นท่ีท�านอยากจะให'มี 
  [    ] ชุดของเล�นเหมาะท่ีจะให'เด็กเล�นคนเดียว    
  [    ] ชุดของเล�นเหมาะท่ีจะให'เด็กเล�นหลายคน  
  [   ] ท้ังสองแบบ 
 
20. วัสดุท่ีใช'ผลิตชุดของเล�นควรเปMนชนิดใด 
  [    ] พลาสติก    [    ] ไม'    [    ] โลหะ 
  [    ] อ่ืนๆ……………………………….. 
 
21.  โทนสีท่ีเหมาะสมในการออกแบบชุดของเล�น 
  [    ] โทนสีพาสเทล    [    ] โทนสีสดใส    
  [    ] โทนสีธรรมชาติ 
  [    ] อ่ืนๆ……………………………….. 
 
22. ราคาท่ีเหมาะสมในการขายชุดของเล�น 
 [    ] ตํ่ากว�า1,000 บาท  [    ] 1,000-1,999 บาท    
 [    ] 2,000-2,999 บาท 
 [    ] 3,000 บาท ข้ึนไป 
 
23. ข'อเสนอแนะ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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24. ข'อมูลสําหรับการติดต�อเพ่ือสอบถามเพ่ิมเติม  
  (ชื่อ อีเมลล: เบอร:โทรศัพท: และท่ีอยู�) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ(โดยผู�เช่ียวชาญ
ชื่อโครงการวิจัย ชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

โดย นางสาวรัศ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค( 
แบบประเมินครั้งนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ: ชุดของเล�นในการป��นและ

การข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือ
ทักษะด'านกล'ามเนื้อมือและสมองของเด็กเพ่ือฝDกการควบคุม รวมท้ังคํานึงถึงความเหมาะสมในการ
ผลิต และโอกาสทางการตลาด เพ่ือนาข'อมูลข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะท่ีได'รับไปวิเคราะห:หาผลสรุป
รูปแบบในการนามาสร'างต'นแบบเพ่ือใช'ทดสอบในข้ันต�อ
 
ส วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ ................................................................... 
อาชีพ/ตําแหน�ง..............................................
 
ส วนท่ี 2 ประเมินคุณค าของผลงานออกแบบชุดของเล นในการป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ผลิตภัณฑ:ท่ีได'ทําการพัฒนาออกแบบข้ึนใหม�ท้ัง 
พัฒนาการของกล'ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย 
ต'องการของผู'เลี้ยงหรือผู'ดูแลได'ในระดับใด
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมายลงในช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ
(1 หมายถึงน'อยท่ีสุด, 2 
สามารถเลือกตอบในแต�ละข'อได'เพียงระดับเดียวเท�านั้น โดยมีประเด็นเนื้อหาในเรื่องต�าง ๆ ในการ
ตอบลงในรูปแบบตาราง ดังนี้
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ(โดยผู�เช่ียวชาญ
ชื่อโครงการวิจัย ชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

นางสาวรัศมน ทองงามขํา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ:
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

แบบประเมินครั้งนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ: ชุดของเล�นในการป��นและ
การข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือนํามาใช'ใช'ออกแบบในการเล�นเพ่ือพัฒนา
ทักษะด'านกล'ามเนื้อมือและสมองของเด็กเพ่ือฝDกการควบคุม รวมท้ังคํานึงถึงความเหมาะสมในการ
ผลิต และโอกาสทางการตลาด เพ่ือนาข'อมูลข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะท่ีได'รับไปวิเคราะห:หาผลสรุป
รูปแบบในการนามาสร'างต'นแบบเพ่ือใช'ทดสอบในข้ันต�อไป 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

................................................................... นามสกุล ......................................................................
.................................................... ประสบการณ: (นักออกแบบ/เฉพาะทาง

ประเมินคุณค าของผลงานออกแบบชุดของเล นในการป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาออกแบบข้ึนใหม�ท้ัง 3 แนวทางเหมาะสมสาหรับใช'ใน การเล�นเพ่ือเสริมสร'าง
พัฒนาการของกล'ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย (ช�วงอายุ 3-6 ปL) ในภาพรวมท่ีสามารถตอบสนองความ
ต'องการของผู'เลี้ยงหรือผู'ดูแลได'ในระดับใด 

ชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมายลงในช�องว�างในตารางท่ีต'องการเลือกตอบ 
2 น'อย, 3 ปานกลาง, 4 มาก และ 5 หมายถึงมากท่ีสุด

สามารถเลือกตอบในแต�ละข'อได'เพียงระดับเดียวเท�านั้น โดยมีประเด็นเนื้อหาในเรื่องต�าง ๆ ในการ
ดังนี้ 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ(โดยผู�เช่ียวชาญ 
ชื่อโครงการวิจัย ชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ: 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบประเมินครั้งนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ: ชุดของเล�นในการป��นและ
นํามาใช'ใช'ออกแบบในการเล�นเพ่ือพัฒนา

ทักษะด'านกล'ามเนื้อมือและสมองของเด็กเพ่ือฝDกการควบคุม รวมท้ังคํานึงถึงความเหมาะสมในการ
ผลิต และโอกาสทางการตลาด เพ่ือนาข'อมูลข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะท่ีได'รับไปวิเคราะห:หาผลสรุป

...................................................................... 
เฉพาะทาง)...............ปL 

ประเมินคุณค าของผลงานออกแบบชุดของเล นในการป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง

แนวทางเหมาะสมสาหรับใช'ใน การเล�นเพ่ือเสริมสร'าง
ในภาพรวมท่ีสามารถตอบสนองความ

ากท่ีสุด) โดยผู'ทรงคุณวุฒิ
สามารถเลือกตอบในแต�ละข'อได'เพียงระดับเดียวเท�านั้น โดยมีประเด็นเนื้อหาในเรื่องต�าง ๆ ในการ
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รูปแบบท่ี 1 ชุดของเล�นจําลองการข้ึนรูปด'วยแปjนหมุนโดยมีแนวคิดจากสัตว:ต�างๆ 

 
 

คุณค าและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ(ชุดของเล นในการ
ป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบท่ี 1 

ระดับท่ีสามารถสะท�อนแนวคิด 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ผลิตภัณฑ:มีความปลอดภัยต�อเด็กจากอันตรายดังต�อไปนี้ 

 1.1  อันตรายจากการหายใจไม�ออก(choking hazard)
ของเล�นเด็กท่ีประกอบไปด'วยชิ้นส�วนขนาดเล็กท่ีสามารถใส�
เข'าปากได'  สามารถเข'าไปติดท่ีลําคอเด็กทําให'หายใจไม�ออก 

     

 1.2 อันตรายจากการรัด (strangulation hazard) ของเล�น
ท่ีมีเชือกคาดหรือยางยืดท่ียาวพอ สามารถรัดคอเด็ก  
ทําให'หายใจไม�ออกได' 

     

 1.3 อันตรายจากเสียงดัง (loud toy) ของเล�นท่ีมีเสียง
ดังเกินไปจะเปMนอันตรายต�อแก'วหูของเด็กได'ตามมาตรฐาน
มอก. 685 เล�ม 1 ระบุว�าเสียงท่ีต�อเนื่องนานเกิน 1 วินาที
ต'องมีระดับเสียงไม�เกิน 75 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุไม�เกิน
18 เดือน และไม�เกิน 85 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุเกิน 
18 เดือน 
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คุณค าและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ(ชุดของเล นในการ
ป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบท่ี 1 

ระดับท่ีสามารถสะท�อนแนวคิด 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

 1.4  อันตรายจากสารพิษ (toxic toy) ของเล�นท่ีทํา
จากวัสดุหรือสารเคลือบท่ีเปMนพิษหรือมีส�วนประกอบของ
สารเคมีท่ีเปMนพิษ จะทําให'เด็กได'รับอันตรายากพิษเหล�านั้น
ด'วย  เช�นน้ํายาทาเล็บท่ีมีสาร dibutyl phthalate หรือ 
xylene 

     

 1.5 อันตรายจากรูปลักษณ:ของเล�นท่ีมีขอบคมหรือ
ปลายแหลมสามารถบาดหนังหรือท่ิมแทงตาได' 

     

2. ผลิตภัณฑ:มีความสะดวกในการเล�นของเด็กท่ีตอบสนอง
กับความเพลิดเพลิน 

     

3. ผลิตภัณฑ:มีความแข็งแรงทนทาน      

4. ผลิตภัณฑ:สามารถถอดชิ้นส�วนเพ่ือทําความสะอาด 
ซ�อมแซม และปรับเปลี่ยนได'สะดวก 

     

5. ผลิตภัณฑ:มีความเหมาะสมในด'านวัสดุและการผลิต      

6. สีในตัวผลิตภัณฑ:สามารถดึงดูดความสนใจต�อเด็กได'      

7. ผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช'งาน      
 
 
ข'อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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รูปแบบท่ี 2 ชุดของเล�นจําลองการข้ึนรูปด'วยแปjนหมุนโดยมีแนวคิดจากการทําเบเกอรี่ 

 
 

คุณค าและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ(ชุดของเล นในการ
ป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบท่ี 2 

ระดับท่ีสามารถสะท�อนแนวคิด 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ผลิตภัณฑ:มีความปลอดภัยต�อเด็กจากอันตรายดังต�อไปนี ้

 1.1  อันตรายจากการหายใจไม�ออก(choking hazard)
ของเล�นเด็กท่ีประกอบไปด'วยชิ้นส�วนขนาดเล็กท่ีสามารถใส�
เข'าปากได'  สามารถเข'าไปติดท่ีลําคอเด็กทําให'หายใจไม�ออก 

     

 1.2 อันตรายจากการรัด (strangulation hazard) ของเล�น
ท่ีมีเชือกคาดหรือยางยืดท่ียาวพอ สามารถรัดคอเด็ก  
ทําให'หายใจไม�ออกได' 

     

 1.3 อันตรายจากเสียงดัง (loud toy) ของเล�นท่ีมีเสียง
ดังเกินไปจะเปMนอันตรายต�อแก'วหูของเด็กได'ตามมาตรฐาน
มอก. 685 เล�ม 1 ระบุว�าเสียงท่ีต�อเนื่องนานเกิน 1 วินาที
ต'องมีระดับเสียงไม�เกิน 75 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุไม�เกิน
18 เดือน และไม�เกิน 85 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุเกิน 
18 เดือน 

     

 1.4  อันตรายจากสารพิษ (toxic toy) ของเล�นท่ีทํา      
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คุณค าและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ(ชุดของเล นในการ
ป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบท่ี 2 

ระดับท่ีสามารถสะท�อนแนวคิด 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

จากวัสดุหรือสารเคลือบท่ีเปMนพิษหรือมีส�วนประกอบของ
สารเคมีท่ีเปMนพิษ จะทําให'เด็กได'รับอันตรายากพิษเหล�านั้น
ด'วย เช�นน้ํายาทาเล็บท่ีมีสาร dibutyl phthalate หรือ 
xylene 
 1.5 อันตรายจากรูปลักษณ: ของเล�นท่ีมีขอบคมหรือ
ปลายแหลมสามารถบาดหนังหรือท่ิมแทงตาได' 

     

2. ผลิตภัณฑ:มีความสะดวกในการเล�นของเด็กท่ีตอบสนอง
กับความเพลิดเพลิน 

     

3. ผลิตภัณฑ:มีความแข็งแรงทนทาน      
4. ผลิตภัณฑ:สามารถถอดชิ้นส�วนเพ่ือทําความสะอาด 
ซ�อมแซม และปรับเปลี่ยนได'สะดวก 

     

5. ผลิตภัณฑ:มีความเหมาะสมในด'านวัสดุและการผลิต      

6. สีในตัวผลิตภัณฑ:สามารถดึงดูดความสนใจต�อเด็กได'      

7. ผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช'งาน      

 
 
ข'อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
รูปแบบท่ี 3 ชุดของเล�นจําลองการข้ึนรูปด'วยแปjนหมุนโดยมีแนวคิดจากดอกไม' 
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คุณค าและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ(ชุดของเล นในการ
ป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบท่ี 3 

ระดับท่ีสามารถสะท�อนแนวคิด 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ผลิตภัณฑ:มีความปลอดภัยต�อเด็กจากอันตรายดังต�อไปนี ้

 1.1  อันตรายจากการหายใจไม�ออก(choking hazard)
ของเล�นเด็กท่ีประกอบไปด'วยชิ้นส�วนขนาดเล็กท่ีสามารถใส�
เข'าปากได'  สามารถเข'าไปติดท่ีลําคอเด็กทําให'หายใจไม�ออก 

     

 1.2 อันตรายจากการรัด (strangulation hazard) ของเล�น
ท่ีมีเชือกคาดหรือยางยืดท่ียาวพอ สามารถรัดคอเด็ก  
ทําให'หายใจไม�ออกได' 

     

 1.3 อันตรายจากเสียงดัง (loud toy) ของเล�นท่ีมีเสียง
ดังเกินไปจะเปMนอันตรายต�อแก'วหูของเด็กได'ตามมาตรฐาน
มอก. 685 เล�ม 1 ระบุว�าเสียงท่ีต�อเนื่องนานเกิน 1 วินาที
ต'องมีระดับเสียงไม�เกิน 75 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุไม�เกิน
18 เดือน และไม�เกิน 85 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุเกิน 
18 เดือน 
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คุณค าและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ(ชุดของเล นในการ
ป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยรูปแบบท่ี 3 

ระดับท่ีสามารถสะท�อนแนวคิด 
มากท่ีสุด               น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

 1.4  อันตรายจากสารพิษ (toxic toy) ของเล�นท่ีทํา
จากวัสดุหรือสารเคลือบท่ีเปMนพิษหรือมีส�วนประกอบของ
สารเคมีท่ีเปMนพิษ จะทําให'เด็กได'รับอันตรายากพิษเหล�านั้น
ด'วย เช�นน้ํายาทาเล็บท่ีมีสาร dibutyl phthalate หรือ 
xylene 

     

 1.5 อันตรายจากรูปลักษณ: ของเล�นท่ีมีขอบคมหรือ
ปลายแหลมสามารถบาดหนังหรือท่ิมแทงตาได' 

     

2. ผลิตภัณฑ:มีความสะดวกในการเล�นของเด็กท่ีตอบสนอง
กับความเพลิดเพลิน 

     

3. ผลิตภัณฑ:มีความแข็งแรงทนทาน      

4. ผลิตภัณฑ:สามารถถอดชิ้นส�วนเพ่ือทําความสะอาด 
ซ�อมแซม และปรับเปลี่ยนได'สะดวก 

     

5. ผลิตภัณฑ:มีความเหมาะสมในด'านวัสดุและการผลิต      

6. สีในตัวผลิตภัณฑ:สามารถดึงดูดความสนใจต�อเด็กได'      

7. ผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใช'งาน      
 
 
ข'อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 



 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในชุดของเล นในการป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยของผู�บริโภคเป"าหมาย

ชื่อโครงการวิจัย โครงการออกแบบชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของ

โดย นางสาวรัศมน ทองงามขํา

วัตถุประสงค( 

 แบบประเมินครั้งนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ ชุดของเล�นในการป��นและการ
ข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือนํามาใช'ปรับปรุงชุดของเล�นท่ีช�วยพัฒนากล'ามเนื้อ
มัดเล็ก รวมท้ังคํานึงถึงความเหมาะสมในการผลิต 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในชุดของเล นในการป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยของผู�บริโภคเป"าหมาย 

โครงการออกแบบชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

รัศมน ทองงามขํา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ: ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คณะมัณฑนศิลป4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

แบบประเมินครั้งนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ ชุดของเล�นในการป��นและการ
ข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือนํามาใช'ปรับปรุงชุดของเล�นท่ีช�วยพัฒนากล'ามเนื้อ
มัดเล็ก รวมท้ังคํานึงถึงความเหมาะสมในการผลิต  
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในชุดของเล นในการป4:นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร�าง

โครงการออกแบบชุดของเล�นในการป��นและการข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ: ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

แบบประเมินครั้งนี้จัดทาข้ึนเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ ชุดของเล�นในการป��นและการ 
ข้ึนรูปเพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือนํามาใช'ปรับปรุงชุดของเล�นท่ีช�วยพัฒนากล'ามเนื้อ
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ส วนท่ี 1 ความพึงพอใจต อคุณลักษณะด�านความงาม 
(โปรดให'คะแนนตามลําดับความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากน'อยไปมาก) 
 

ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
รูปลักษณ:ของผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัว      
สีสันของผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัว      
รูปทรงของผลิตภัณฑ:มีความสวยงามลงตัว      

 
ส วนท่ี 2 ความพึงพอใจต อคุณลักษณะด�านการใช�งาน 
(โปรดให'คะแนนตามลําดับความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากน'อยไปมาก) 
 

ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
เด็กสามารถเข'าใจ และใช'งานผลิตภัณฑ:ได'ง�าย      
ผลิตภัณฑ:สามารถฝLกให'เด็กใช'กล'ามเนื้อมือได'ดี      
ผลิตภัณฑ:สามารถเสริมการเรียนรู'ในด'านต�างๆ
ของเด็ก 

     

ผลิตภัณฑ:สามารถทําให'เด็กได'มีส�วนร�วมในการทํา
กิจกรรมกับผู'อ่ืน 
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ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
ผลิตภัณฑ:สามารถดึงดูดความสนใจให'มาเด็กใช'งาน      
ผลิตภัณฑ:มีขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการ
ใช'งาน 

     

ผลิตภัณฑ:มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย
ในการใช'งานสําหรับเด็ก 

     

 
 
ส วนท่ี 3 ความพึงพอใจต อทัศนะคติท่ีดีท่ีมีต อผลิตภัณฑ( 
(โปรดให'คะแนนตามลําดับความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากน'อยไปมาก) 

ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
ผลิตภัณฑ:สามารถให'ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินแก�บุตร-หลานท�านได' 

     

ผลิตภัณฑ:ทําให'ท�านรู'สึกได'ว�าได'ทํากิจกรรม
ร�วมกับบุตรหลานมากข้ึน 

     

ท�านสนใจและต'องการมีผลิตภัณฑ:ไว'ให' 
บุตร-หลานของท�านเล�นในครอบครัว 

     

 
ข'อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………...…..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...…..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...…..………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพเขียนแบบเพ่ือผลิต 
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ภาพที่ 56 การเขียนแบบเพื่อการผลิตรูปที่ 1 
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ภาพที่ 57 การเขียนแบบเพื่อการผลิตรูปที่ 2 
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ภาพที่ 58 การเขียนแบบเพื่อการผลิตรูปที่ 3 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพรวมการดําเนินการทดลอง และภาพรวมการทดสอบการใช�งาน 
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ภาพท่ี 60  ภาพรวมการสร�างต�นแบบรูปท่ี 1 
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ภาพท่ี 61  ภาพรวมการสร�างต�นแบบรูปท่ี 2 
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ภาพท่ี 62 ภาพรวมการสร�างต�นแบบรูปท่ี 3 
 
 



172 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 63  ภาพรวมในการทดสอบชิ้นงานรูปท่ี 1 
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ภาพท่ี 64 ภาพรวมในการทดสอบชิ้นงานรูปท่ี 2 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการเผยแพร� 
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ภาพท่ี 65 ภาพการแสดงผลงานชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 66 ภาพการแสดงผลงานชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 67 ภาพการแสดงผลงานชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 68 ภาพสูจิบัตรการแสดงผลงาน 
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวรัศมน ทองงามขํา 
วัน เดือน ป+เกิด 22 ตุลาคม 2528 
ท่ีอยู.  506/15 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท  
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
  กรุงเทพฯ 10260 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
  คณะมัณฑนศิลป< มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2554 ศึกษาต.อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ? 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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