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การศึกษาวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ

อเนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยมี
วิธีด าเนินการเร่ิมตัง้แตศ่ึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง สอบถามความคิดเห็น การสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญในการสมัภาษณ์เป็น 2 กลุม่คือกลุม่ผู้บริหารท่ีมีความช านาญในการ
สอนในระดบัชัน้ปฐมวยั (อนุบาล1-3) และกลุม่ครูผู้สอนกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดบัอนุบาล 1-3 
โดยมีประเด็นการศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบทัง้หมด4ขัน้ตอนคือ ประเด็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ประเด็นความคิดเห็นท่ีเ ก่ียวกับการใช้พื น้ ท่ีในห้องเรียนและการ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประเด็นพฤติกรรมในการเรียนของเด็กปฐมวยั และประเด็นท่ีเก่ียวกับ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์ 

จากผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยันัน้พบความต้องการเบือ้งต้น
จากผู้ ใช้งานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวยัมีความต้องการเบือ้งต้นกับแนวคิดในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมในการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์มีความต้องการ
ท่ีสอดคล้องกันคือ 1.มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กได้  2.
สามารถปรับเปลีย่นหน้าท่ีการใช้งานได้ 3.สามารถใช้งานได้มากกวา่กิจกรรมการเรียนรู้เพียงอย่าง
เดียว 4.สามารถเป็นเคร่ืองเลน่ท่ีให้ความรู้ได้ มีสีสนัสดใส ไม่มีอนัตรายโดยรูปแบบท่ีได้มีลกัษณะ
สามารถเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ท่ีการเรียนรู้หรือเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ได้รวมถึงมีรูปแบบท่ีแปลกใหม่มี
ความน่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นสว่นหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั 
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This research study aimed to find a way to design multi-function furniture 

design in order to learn creative activities in the early childhood classroom. The research 
contained a there are ways to proceed had made a review of the literature, interviews with 
experts from a sample population. By making the interviews were in two groups a group 
of professional kindergarten manager and a group of creative activity teachers who teach 
kindergarten. In terms of the design process, the four steps regarding issues with learning 
activities for children an opinion on the subject of space utilization and how to arrange the 
environment in the classroom the subject of childhood learning behavior and the issues 
related to furniture to fit creative learning activities. 

Based on the results of this research a study of furniture design for learning 
activities in a classroom based on creativity among childhood had initial requirements 
from the user and the relevant person in a creative classroom with the same consistency, 
which were as follows: (1) wanted  furniture that can encourage  studying of a kids; 
(2)among children a work can be modified  to improve it; (3) more than a learning 
activity  (4) the play that can give us a knowledge ,with colorful and harmless 
characteristics style and should be a part of the learning area .This included a new style 
to make it more interesting and to inspire knowledge and to make it a part of the physical 
environment of children. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภมูิหลัง 
การวางแผนการศกึษาและการจดัระบบการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัโดยเฉพาะในปัจจุบนั

การเรียนรู้ในศตวรรษ21เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคญัยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสารยุคแห่งดิจิตอลเต็มรูปแบบการเรียนรู้ในระบบการศึกษาถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  การจัดระบบการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนให้ทนักับกระแสความรู้หรือองค์ความรู้ท่ี
เกิดขึน้ใหม่ๆได้ตลอดเวลา 

จากแนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับทักษะแห่งศตวรรษท่ี (วรพจน์ วงศ์กิจ
รุ่งเรือง; และอธิป จิตตฤกษ์.  2556: 199) แนวคิดท่ีวา่นกัเรียนในศตวรรษท่ี21นีเ้ป็นคนยุคดิจิตอล
เต็มรูปแบบเป็นมนุษย์เครือข่ายสงัคมกระตือรือร้นท างานของตนเองและช่วยเหลือผู้ อ่ืนในขณะท่ี
เขาเหลา่นัน้อยู่ท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืนๆพวกเขาจะอยู่กบัคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟนแต่เม่ือเขา
อยูท่ี่โรงเรียนพวกเขาต้องมานัง่กบัโต๊ะเลก็ๆท่ีโรงเรียนจัดให้กบังานท่ีได้รับในรูปแบบเดิมๆ โรงเรียน
ต้องเปิดใจรับการสอนรูปแบบใหม่ท่ีให้นกัเรียนเป็นสว่นร่วมท่ีจะท าให้เขามีทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี21
โดยท่ีโรงเรียนอาจมีความจ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพใหม่ในการเรียนรู้ใหม่ทัง้ท่ีมี
ห้องเรียนหรือไม่ก็ตามหากมีความจ าเป็นอยู ่การจดัเฟอร์นิเจอร์อาจท าให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะได้
เช่นกันเพื่อให้สามารถดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับกิจกรรมตามท่ีนักเรียน
ต้องการได้  หากมองอีกมุมหนึ่งคือการศึกษาในรูปแบบThailand 4.0 (ไพฑูรย์  สินลารัตน์; และ
คณะ.  2560: 99) ได้กลา่ววา่ลกัษณะห้องเรียนแบบผลิตภาพเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของเรียนรู้
ควรมีการบริหารการจดัการ 7ด้าน คือ 

1.กฎกติกา มารยาทในห้องเรียน (conduct of Behaviors) 
2.มีปฏิสมัพนัธ์กนัในชัน้เรียนเชิงผลติภาพ (Interaction in the classroom) 
3.มีความอิสระ (Freedom) 
4.มีความสะดวกสบาย (Convenience) 
5.มีการใช้สือ่เทคโนโลยี (Media & Technology Supported) 
6.มีแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน (Outside Classroom) 
7.มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Learning Environment) 
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การกระตุ้นการเรียนรู้ท าให้เกิดความต้องการการเรียนรู้ซึง่มีผลตอ่นกัเรียนโดยตรงการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนทางกายภาพท าให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้และการสร้างสรรค์แรง
บนัดาลใจในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยท่ีขาดไม่ได้คือหลกัสตูรยงัมีความส าคญั
อย่างยิ่งในการจัดการการการศึกษาในทุกระดบัเพราะเป็นโครงร่างก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ปฏิบติัท่ีจะน าไปสูก่ารเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
การให้วิชาความรู้ต่างๆ การถ่ายทอดทางวฒันธรรม การปลกูฝังเจตคติ ค่านิยม การสร้างความ
เจริญเติบโต ความสมบูรณ์ทัง้ในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาเป็นการพฒันาในทุกๆ
ด้านเพื่อให้สามารถพฒันาผู้ เรียนไปในทิศทางความมุ่งหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

ห้องเรียนจึงกลายเป็นนวตักรรมท่ีเป็นสว่นหนึง่ท่ีนกัเรียนใช้เป็นสถานท่ีฝึกฝนการเรียนรู้
เพื่อยกระดบัคณุคา่และทกัษะตา่งให้กบันกัเรียนโดยเฉพาะกบันกัเรียนในระดบัปฐมวยัซึง่เป็นวยัท่ี
มีความต้องการการเรียนรู้ในทกัษะด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเรียนในยุคปัจจุบนั เพราะเด็ก
ปฐมวยัเป็นวยัท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลาดงันัน้การสร้างบรรยากาศหรือ
มีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจึงเป็นการกระตุ้นท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีสิ่งส าคญัในการสร้าง
บรรยากาศหรือการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะสามารถท าให้
เกิดแรงบนัดาลใจหรือแรงกระตุ้นให้เด็กในระดบัปฐมวยัได้สร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพสิง่แรกท่ีจะท าให้ห้องเป็นแหลง่สร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้และการพฒันาท่ีดีนัน้
คือการมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานและการสร้างงานต่างๆตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมรวมถึงการมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ต่างๆกับห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นสิง่ท่ีต้องได้รับการพิจารณา ปัจจัยท่ีส าคญัอีกประการหนึง่
ของเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้พืน้ท่ีในห้องต่างๆหรือห้องเรียนได้ใช้งานได้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์และลกัษณะของการใช้กิจกรรมตา่งภายในห้องให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

ผู้วิจยัจึงต้องศกึษาเร่ืองการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้
ในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยการจดัสนัพืน้ท่ีสว่นตา่งๆให้สามารถจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และโครงการต่างๆในพืน้ท่ีเดียวกนัได้และสามารถใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบไว้ได้อยา่ง
เอนกประสงค์ตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งานในกิจกรรมตา่งๆ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
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1.เพื่อศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 

2.เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเ รียนเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 
 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ,ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนส าหรับนกัเรียนใน
ระดบัปฐมวยั 

ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรในการวิจยัครัง้นีคื้อครูและนกัเรียนระดบัปฐมวยัในการเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์ 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือครูและนักเรียนระดับปฐมวัยในการ

เรียนกิจกรรมสร้างสรรค์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.ห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์หมายถึงห้องเรียนท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนได้เต็มศกัยภาพ 
2.การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21หมายถึงการเรียนท่ีต้องเรียนรู้ผา่นทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี21เช่นวิธีการคิด,วิธีการท างาน,ทกัษะการใช้ชีวิต,และเคร่ืองมือในการท างานซึง่เป็นการเรียนรู้ใน
ยคุท่ีเรียกวา่เป็นยคุของดิจิตอลและข้อมลูขา่วสารเต็มรูปแบบ 

3.การจัดห้องเรียนทางกายภาพ (ส าหรับเด็กปฐมวยั) หมายถึงพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ
การเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพฒันาทางด้านศกัยภาพของผู้ เรียนทางด้านพหปัุญญา
อยา่งเต็มประสทิธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกบัการเรียนในยคุปัจจุบนั 

4.เด็กปฐมวยัหมายถึงเด็กนกัเรียนในระดบัชัน้อนุบาลท่ีมีช่วงอายุ3-6ปีท่ีต้องการเรียนรู้
และพฒันาการทางด้านกายภาพผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆท่ีเหมาะสมกบัวยั 

5.เฟอร์นิเจอร์หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ท่ีสอดคล้องกับการใช้สอยและเอือ้ประโยชน์ต่อ
กิจกรรมในการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัใ้นด้านแนวความคิด

และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นพืน้ฐานและแนวทางเข้าสูก่ระบวนการวิจยัและพฒันาโดยแบง่เป็น 
1. การศกึษาเพื่อศตวรรษท่ี21 
2. แนวทางการศกึษาแบบThailand 4.0 
3. แนวคิดในการสภาพแวดล้อมในการเรียน 
4. แนวคิดในการจดัห้องเรียน 
5. หลกัสตูรการเรียนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
6. หลกักายศาสตร์ (ส าหรับเด็กช่วงอาย ุ3-6ปี) 
7.แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) 
8.แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
9.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีหลกัการและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
การศึกษาในศตวรรษท่ี21จะมีความท้าทาย ยืดหยุ่น ซบัซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ เป็น

การศกึษาท่ีท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง เป็นการเรียนท่ีมีหลกัสตูรยดึโครงงานเป็นพืน้ฐาน (project-
based curriculum) และการเรียนจะไม่ถูกจ ากัดแต่ในห้องเรียน ในหลกัสตูรจะไม่ถกูยึดด้วยต ารา
การเรียนเป็นตวัขบัเคลือ่นเหมือนในอดีต ดงันัน้การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการเรียนรู้ในปัจจุบนัท่ี
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวทนัสงัคมท่ีเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้แห่งโลกในยคุ
ดิจิตอลเต็มรูปแบบจึงต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างนวตักรรมทางการศึกษาในศตวรรษท่ี21
เพื่อ เป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ท่ีก าลังเติบโตมาพร้อมกับโลกไร้พรมแดนด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารลกัษณะหลกัสูตรของศตวรรษท่ี21 มีโครงสร้างท่ี
ส าคญัคือเป็นหลกัสตูรเน้นเชิงการวิพากษ์ เชิงสหวิทยาการเน้นโครงงานเป็นหลกัโดยใช้การวิจัย
เป็นตวัเช่ือมโยงองค์ความรู้และมีการประเมินโดยสภาพจริงท าให้การศึกษาในศตวรรษท่ี21ถูก
เรียกว่าเป็นการใช้ทักษะแห่งอนาคตเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกของ
เทคโนโลยีโลกของเศรษฐกิจและการค้าโลกาภิวตัน์กับเครือข่ายความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและ
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พลงังานความเป็นสงัคมเมืองความเป็นสงัคมของผู้สงูอายแุละความเป็นโลกสว่นตวัอยูก่ับตวัเอง 
ดงันัน้การศกึษาจึงมีเปา้หมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดเปา้หมายการเรียนรู้ไว้ 3
ด้านคือ ด้านทกัษะ ด้านเนือ้หา ด้านคณุลกัษณะโดยแบง่สาระด้านตา่งๆ ดงันี  ้

ทกัษะแหง่การเรียนรู้และนวตักรรม 
- ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
- ความคิดเชิงวิภาคและการแก้ไขปัญหา 
- การสือ่สารและการร่วมมือท างาน 
ทกัษะด้านการสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี 
- ความรู้พืน้ฐานด้านสาระสนเทศ 
- ความรู้พืน้ฐานด้านสือ่ 
- ความรู้พืน้ฐานด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซีที) 
ทกัษะชีวิตและการท างาน 
- ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตวั 
- ความคิดริเร่ิมและการชีน้ าตนเอง 
- ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม 
- การเพิ่มผลผลติและการรู้รับผิด 
- ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 
จากทกัษะแล้วยงัการก าหนดกรอบแนวความคิดในการเรียนรู้คือการก าหนดวิชาแกน

หลกัท่ีส าคญัดงันี ้ ภาษาอังกฤษ(การอ่านหรือ ศิลปะการใช้ภาษา) ,ภาษาส าคญัของโลก,ศิลปะ,
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ภมิูศาสตร์,ประวติัศาสตร์,การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 
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ภาพประกอบ 1 ทกัษะการเรียนรู้ศวรรษท่ี21 
 

ท่ีมา: รูป:websitrs.blogspot.com 
 
ในการศกึษาศตวรรษท่ี21นัน้สิง่ท่ีควรท าและเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กคือ  

- reading, writing, arithmetic ทกัษะการอ่านเขียนและการค านวณมีความส าคัญ
มาก 

- critical thinking & problem solving ทักษะการคิดแบบมีวิจารญาณและทักษะ
การแก้ไขปัญหา 

- creative & innovation ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
- collaboration teamwork & leadership ทักษะความร่วมมือ ท างานเป็นทีมและ

ภาวะผู้น า 
- cross-cultural understanding ทกัษะด้านความเข้าใจตา่งวฒันธรรมตา่งกระบวน

ทศัน์ 
-  communication, information & media literacy ทักษะด้านการสื่อสาร (2 -3 

ภาษา) สารสนเทศและรู้เทา่ทนัสือ่ 
- change ทกัษะการเปลีย่นแปลง 
-  communication & media literacy ทักษะด้านคอมพิว เตอ ร์และ เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 
- Career & learning self-reliance ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- learning skill ทกัษะการเรียนรู้ 
- leadership ภาวะผู้น า 
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ภาพประกอบ 2 เตรียมความพร้อมลกูสูศ่วรรษท่ี21 
 

ท่ีมาภาพ:www.rakluke.com 
 
การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนบัสนนุทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

กาเร็ท ลอง(Gareth long) (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง; และอธิป จิตตฤกษ์.  2556: 206)
ท่ีปรึกษาอาวโุสในองักฤษซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในโรงเรียนมัธยมแบบใหม่และการจัดสภาพแวดล้อม
แบบในโรงเรียนได้เขียนเร่ืองการพัฒนาโรงเรียนมัธยมแบบใหม่ในหมู่ เกาะเคย์แมนว่า
สภาพแวดล้อมในการเรียนแบบใหม่ท่ีก าลงัสร้างขึน้นีถ้กูออกแบบเพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัและปรับ
รูปแบบได้เองอย่างต่อเน่ืองซึ่งเอือ้ต่อการเรียนรู้จากโครงงานมากกว่าการเรียนเนือ้หาในสาวิชา
และช่วยตอบสนอง ความพร่าเลอืน ในระหวา่งการสอนแตล่ะวิชาท าให้นกัเรียนไม่ต้องเคลือ่นย้าย
บ่อยและใช้พืน้ท่ีห้องเรียนอย่างมีประสิทธิผลส าหรับการเรียนการสอนแบบต่างๆและยงัเป็นการ
ออกแบบท่ีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

ห้องเรียนตกยุคไปแล้ว บอกลาห้องเรียน เลกิสร้างห้องเรียนได้แล้ว เป็นค ากลา่วของ
โรเจิอร์ แซงก์ (Roger Schank) ผู้ก่อตัง้สถาบนัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์เวศเทิร์น  
แซงก์ มองเห็นรูปแบบ (mode) โหมดหลกัๆของการท างานของนกัเรียน3อย่างคือการท างานกับ
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คอมพิวเตอร์ การพูดคุยกับคนอ่ืน และการลงมือท า เขาอ้างว่ารูปแบบของการท างานเหลา่นีต้้อง
อาศยัสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3 แบบท่ีแตกต่างกัน คือสภาพแวดล้อมการท างานท่ีต้องการ
สมาธิ สภาพแวดล้อมการท างานท่ีต้องการความร่วมมือ และสภาพแวดล้อมส าหรับงานโครงการท่ี
ต้องลงมือปฏิบติั สภาพแวดล้อมใหม่จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อท่ีจะสามารถสนบัสนุนการท างานทัง้3
รูปแบบได้ 

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทัง้หมดอาจมีเหมือนกันในบางโรงเรียนและแตกตา่งกันบ้าง
ตามสภาพทางกายภาพของแต่ละโรงเรียนแต่สว่นท่ีควรมีเหมือนกันคือพืน้ท่ีส าหรับท างานเด่ียว
งาน  กลุม่เลก็งานกลุม่ใหญ่  การบรรยาย  การน าเสนอผลงาน  และการพกัผอ่นเหลา่นีเ้ป็นข้อมูล
ส าคญัในการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนศตวรรษท่ี 21 

 
2. แนวทางการศึกษาแบบ Thailand 4.0 

การศึกษา 4.0 จากปัญหาด้านต่างของประเทศไทย เช่นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 
ปัญหาต่างๆเหล่านีถู้กมองว่าเกิดจากการศึกษาท่ีล้มเหลวทัง้ท่ี มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
หลกัสตูรมาตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไรจึงมีการปรับตวัโดยต้องมีการปรับกระบวนการศึกษา
ของประเทศเพื่อตอบสยองนโยบายของประเทศโดยกระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนต้องไม่เกิน 36 คน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนอย่างทัว่ถึงในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

2. การจัดความพร้อมของโรงเรียนคือทุกโรงเรียนต้องมีความพร้อมท่ีเท่าเทียมกันทุกๆ
ด้านเช่น สือ่วสัดอุุปกรณ์ ครู อาคารสถานท่ี เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบและแตกตา่งกนั 

3.หลกัสตูรต้องมีการปรับปรุง มีการยกระดบัวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีมาเป็นวิชา
หลกัและปรับหลกัสตูรทกุวิชาให้เหมาะสมกบัยคุสมยัไม่มีการก าหนดตายตวั 

4.ต้องน าสะเต็มศกึษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เข้ามาจดัการเรียน
การสอนซึง่ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นองค์
รวมความรู้วิชาศาสตร์ทัง้ 4 ต้องมีความเช่ือมโยงบูรนาการกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่และ
สามารถตอ่ยอดองค์ความรู้ได้ 

5. ต้องสร้างตวัชีว้ดัระดบับุคคลในการประเมินผลการปฏิบติังานของครู เพื่อท่ีจะได้ทราบ
ถึงจุดเดน่และจุดด้อย ต้องมีการพฒันาครูเพื่อให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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การศึกษา 4.0 และนโยบายประเทศไทย4.0ท่ีเน้นการผลิตผลงาน (Product) และการ
สร้างนวตักรรม (Innovation) เป็นนโยบายท่ีก าหนดอนาคตให้กับประเทศไทยท่ีจะต้องก้าวเดินไป
ตามกระแสของโลกท่ีไม่มีวนัหยดุน่ิง การศึกษาในยคุThailand 4.0 มีความหมายวา่การเตรียมของ
คนหรือให้รู้เท่าทนัคนกลา่วคือนอกจากการให้ความรู้แล้ว จะต้องท าให้เกิดการรักการเรียน มีคูณ
ธรรม และสามารถอยูร่่วมกนัคนอ่ืนได้นัน่คือการสร้างคนให้เข้าสูก่ารมีทกัษะในศตวรรษท่ี21 โดยท่ี
การศกึษาแบบ Thailand 4.0มีแนวคิดคือ 

- หมัน่เรียนรู้ (Pureposeful) 
- เรียนรู้การสร้าง (Generative Learning) 
- เรียนรู้การเอาใจใส ่(Mindful Leaning) 
- เรียนรู้ตามผลลพัธ์ (Result-Based Learning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3Thailand 4.0 
 

ท่ีมารูป:www.cmarea3.go.th 
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ภาพประกอบ 4แนวทางการปฏิรูปการศกึษาไทย 
 

ท่ีมาภาพ: www.mprachachat.net 
 
สร้างเด็กไทยในยคุ 4.0 

หนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง (13 ธันวาคม 2559.ออนไลน์) สสส.จบัมือกบัเครือขา่ยพฒันา
ทกัษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จ ม่งเน้นสร้างเด็กไทยในยุค4.0ผ่านการพฒันาทกัษะทางสมอง ท่ีศนูย์
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนายแพทย์ วีระพนัธ์ สพุรรณไชยมาตย์ รองปราน กรรมการ
กองทุน สสส.กล่าวว่าทักษะท่ีจ าเป็นของคนไทยในยุค4.0 ท่ีทั่วโลกต้องการคือการเรียนรู้ท่ีจะ
ปรับตวัโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุม่วยัแรงงานท่ีต้องปรับตวัในการเปลีย่นแปลงเข้าสูยุ่ค
ไอที การสร้างทกัษะท่ีส าคญัเหลา่นัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องวางรากฐานตัง้แต่ปฐมวยัคือช่วงอายุ 
0-6ปีโดยผ่าการพัฒนาสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จหรือท่ีเรียกว่า Executive Function (EF) เป็นการ
ท างานระดบัสงูของสมองในการเฝา้ดูและการควบคุมอารมณ์ การกระท า และความคิด เพื่อให้
สามารถก ากบัตนเองได้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสูเ่ปา้หมายชีวิตท าให้เกิดการคิดเป็น เรียนรู้เป็น การ
แก้ปัญหาเป็น รู้การอยู่ร่วมกับคนอ่ืน และการหาความสขุเป็น สิ่งท่ีส าคญัคือการสร้างการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมของช่วงวยั โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยัท่ียงัไม่สมควรเร่งเร่ืองการอ่านและการ
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เขียนซึ่งเป็นการกดทบัการท างานทกัษะและกระบวนการด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะทกัษะในด้านความ
คิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา 

รศ.ดร.นวลจนัทร์ จุฑาภคัดีกลุ ศนูย์วิจยัประสาทวิทยาศาสตร์กลา่ววา่กรพฒันาการ
ทกัษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จจะช่วยลดปัญหาความล้มเหลวทางการเรียนหรือการออกจากระบบ
ทางการศึกษา ปัญหาด้านพฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีเด็กจะตัดสินใจผิดพลาดซึ่งการพฒันาสมอง
เหลา่นีค้วรบูรณาการในการใช้ชีวิตประจ าวนัทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านโดยเฉพาะในการจัดการเรียน
การสอนในวยัเด็กเล็กท่ีขาดสมดุลในการเรียนมุ่งเน้นให้เร่งเรียนอ่านออกเร็วเขียนเร็วก่อนวัยซึ่ง
สมองมีความพร้อมท่ีจะฝึกทกัษะแบบ EF เช่นรู้จักหยุด ยืดหยุ่นทางความคิด และความจ าขณะ
การท างานซึง่เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการฝึกทกัษะแบบ EFในระดบัท่ียากขึน้ไป 

 
3. แนวคิดในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยท าให้ช่วยให้เกิดการ
กระต้น การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทางการจัดการศึกษาปฐมวัยต่างให้ความส าคัญต่อการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อ เสริมการเรียนรู้เช่นแนวทางการจดัสภาพแวดล้อมการศกึษาของบุคคลตา่งๆ  

ลดอร์ฟ มีแนวคิดวา่การจดับรรยากาศภายในห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน
เป็นองค์ประกอบส าคญัความงดงามของธรรมชาติควรมีทัง้ภายนอกอาคารและภายในอาคารสว่น
ภายในอาคารนัน้สมควรมีผลงานทางด้านศิลปะเข้ามาตกแต่งด้วย  บริเวณภายในห้องควรมี
บรรยากาศแบบเป็นกนัเอง มีแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนจนเกินไปจนท าให้เด็ก
ขาดสมาธิในการเรียนรู้ มีกลิน่หอมจากธรรมชาติ  บริเวณกลางแจ้งควรแบง่เป็นสองสว่นคือ สว่นท่ี
ติดกบัอาคารเรียนโดยจดัให้ได้ใช้กบัทกุสภาพอากาศมีพืน้ท่ีจดัได้หลายกิจกกรม มีแสงแดดสอ่งถึง 
มีพืน้ท่ีแงเร็วเม่ือมีฝนตก และเป็นพืน้ท่ีท่ีนา่สบายส าหรับเด็ก  สว่นภายนอกอาคารควรใช้เป็นท่ีเลน่
และออกก าลงักาย เป็นอานาจักรส าหรับเด็ก ใช้เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมากกว่าสนามเด็ก
เลน่ 

แนวทางการจกัสภาพแวดล้อมตามแนวความคิดของเตสชอร่ี  การจดัสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทกุอยา่งท่ีจดัไว้ในห้องเรียนไม่วา่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือวสัดอุุปกรณ์ท่ีเด็กสามารถเป็นสิ่ง
ท่ีใช้ได้จริงและเด็กต้องสามารถหยิบอุปกรณ์ต่างเหลา่นัน้ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ ใหญ่โดยถือวา่
เป็นหลักของความจริง (Reality principle) คือการน าของจริงมาให้เด็กใช้เน่ืองจากเด็กต้อง
ช่วยเหลือตนเองได้หรือช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้เช่นการเรียนรู้การท าอาหารอุปกรณ์ท่ีใช้ก็ต้องเป็น
ของจริงและรู้จกัการท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เองเพื่อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ทางร่างกาย
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และจิตใจ    การจัดสภาพแวดล้อมทางสุนทรียะ คือโรงเรียนควรมีการจัดสถานท่ีให้มีความ
สวยงามมีการตกแต่งท่ีมีสีสนัไม่ร้อนแรงเพื่อให้เด็กได้ซมึซบัความงดงามของสิ่งแวดล้อมรอบๆตวั
รวมถึงความมีระเบียบวินยัด้วย  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้ปัญญาคือเด็กมีอิสระในการ
ทดลองใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถเรียนรู้ได้เพราะจุดมุ่งหมายของอุปกรณ์แตล่ะชิน้ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
แตกตา่งกนัและรู้จกัเคารพในอุปกรณ์ท่ีใช้รู้จกัหมนุเวียนกนัใช้อุปกรณ์และสามารถเก็บอุปกรณ์เข้า
ท่ีเพื่อท่ีจะสามารถใช้ในครัง้ตอ่ไปได้ 

แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสูตรจุฬาลักษณ์ การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเช่นการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน การจัดสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้
สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีบรรยากาศปลอดโปร่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ มีสนามเด็กเลน่ในสถานท่ีท่ี
มีความปลอดภยั มีการดแูลรักษาท่ีดี มีการจดัสดัสว่นตา่งได้ดีเช่นสถานท่ีประกอบอาหาร สถานท่ี
รับประทานอาหาร ห้องน า้ท่ีสะอาด             ถูกสขุลกัษณะ   มีสถานท่ีจัดให้มีน า้ด่ืมเพียงพอและ
สะดวกต่อการบริโภค การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสง
สวา่งพอเพียงและสม ่าเสมอทัว่ทัง้ห้อง ขนาดของโต๊ะเก้าอีห้รือเฟอร์นิเจอร์ควรมีขนาดท่ีเหมาะสม
กับวัย มีน า้หนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย อุปกรณ์ควรจัดให้เป็นระเบียบ    มีการตกแต่งห้องให้
สวยงาม สื่อวัสดุอุปกรณ์ควรมีความแข็งแรงทนทานสามารถท าความสะอาดได้ง่ายและมีการ
จดัเก็บในท่ีท่ีสามารถน ามาใช้ได้อยา่งสะดวก ควรมีการจดัการการจราจรในการใช้ห้องให้ดีสะดวก
ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กและสิ่งท่ีส าคญัคือการสร้างบรรยากาศให้เต็มไปด้วยความรัก
ความเมตตา 

 
การจดับรรยากาศในชัน้เรียน 

บรรยากาศในชัน้เรียนมีสว่นส าคญัในการส่งเสริมความรู้ความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียน
ให้แก่ผู้ เรียน ชัน้เรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักความเมตตา ความเห็นอก
เห็นใจและความอือ้เฟือ้เผ่ือแผย่อ่มเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนรักการเรียน (ภควรรณ  โทมา.  2560: 
ออนไลน์)  จากการส ารวจเอกสารงานวิจัย (ส านักงานการศึกษาเอกชน.2531) ปรากฏว่า
บรรยากาศในชัน้เรียนเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน
เพิ่มมากขึน้โดยการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนควรมีลกัษณะดงันี ้

1.ช่วยสง่เสริมการเรียนการสอนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความคลอ่งตวัในการท ากิจกรรมเช่น
ห้องเรียนไม่เลก็หรือคบัแคบจนเกินไป 
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2.ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและความมีระเบียบวินยัให้แก่ผู้ เรียนเช่นห้องเรียนท่ี
สะอาด มีการจดัโต๊ะเรียนไว้อยา่งมีระเบียบ เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียน 

3.ช่วยสง่เสริมสขุภาพท่ีดีเช่นมีแสงสว่างท่ีเหมาะสม มีขนาดโต๊ะเก้าอีห้รือเฟอร์นิเจอร์ท่ี
เหมาะสมกบัวยัและรูปร่างของนกัเรียน 

4.ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึน้เช่นมีการจัดมุม
สง่เสริมวิชาการตา่ง การตกแตง่ห้องเรียนด้วยผลงานของนกัเรียน 

5.ช่วยสง่เสริมการอยูร่่วมกนัและเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
6.ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีตอ่โรงเรียน 
 

4. แนวคิดการจัดห้องเรียน 
การจัดการชัน้เรียน (Classroom management)หมายถึงการจัดการระบบการใช้งาน

ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ห้องเรียน (พิทยาภรณ์ มานะจุติ:ออนไลน์) ของชัน้เรียนปฐมวยัควรจัด
ให้ดอูบอุ่น มีความปลอดภยัเหมือนบ้านจะช่วยให้เด็กได้เร่ิมต้นชีวิตการศกึษาด้วยความผอ่นคลาย 
ไร้กังวล มีความมั่นใจ โดยธรรมชาติของเด็กวยันีเ้ป็นวยัท่ีไม่อยู่น่ิงเม่ือเด็กคุ้นเคยกับสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมดังนัน้ห้องเรียนเด็กปฐมวัยจึงควรปราศจากการจัดวางสิ่งของท่ีกรีดขวางการ
มองเห็นในระดบัสายตาของเด็ก ควรเป็นห้องท่ีมีแสงสว่างเพียงพอเป็นห้องท่ีพร้อมส าหรับการใช้
พืน้ท่ีในการท ากิจกรรมเคลือ่นไหวของเด็ก 

ครุภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นพืน้ฐานในการจดัการชัน้เรียนควรมีคือ 
1. ชัน้วางสือ่ของเลน่ควรมีขนาดความสงูไม่เกิน36นิว้ 
2. พรมขนาดใหญ่หรือแผน่รองท่ีปอ้งกนัการเกิดเสยีง 
3. สือ่ของเลน่ท่ีเหมาะสมกบัวยัและช่วงอายขุองเด็ก 
4. ตู้ เก็บอุปกรณ์และของใช้ 
5. โต๊ะหน้าเรียบขนาดความกว้าง 60 x 1.20 ม.ความสูงระหว่าง 60-65ซม.และเก้าอี ้

อนุบาลคละขนาดตามขนาดและสดัส่วนเด็กเท่าจ านวนเด็ก ศูนย์การเรียนรู้เช่นศูนย์การเรียนรู้
ศิลปะควรมีกระดาษไว้ให้เด็กได้วาดรูปและควรมีอูปกรณ์อ่ืนท่ีใช้ในกิจกกรมการเรียนรู้ศิลปะอย่าง
พอเพียง  

 
ห้องเรียนยคุใหม่สูก่ารเรียนศตวรรษท่ี 21 
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ปัจจุบนัเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการศึกษามากขึน้เป็นจุดเร่ิม
การเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องการให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้โดยกระบวนการเรียนการสอนในยคุดิจิตอลจึงเร่ิมเข้ามาของระบบอีเลร์ินน่ิง
ในห้องเรียนมีระบบออนไลน์และสิ่งท่ีพบในห้องเรียนยุคใหม่คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สมาร์ทโฟน ระบบเครือขา่ยไร้สายเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานและตอบสนองการเรียนรู้ 
การเช่ือมต่อแบบไร้สายนบัวา่เป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลงการตอดต่อสื่อสารของนกัเรียน
และโรงเรียนท าให้หลายโรงเรียนหันมาสนใจการใช้งานเทคโนโลยีการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้
สายหรือท่ีเรียกว่าเทคโนโลยีแบบ Wi-Fi เพราะเป็นการเพิ่มระดับการเรียนของนักเรียน  การ
ปรับเปลี่ยนท าให้โรงเรียนและครูต้องปรับเปลี่ยนห้องเรียนเพื่อตอบโจทย์ต่อสงัคมท่ีเปลี่ยนไป
เพื่อให้การพฒันาผู้ เรียนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเต็มศกัยภาพ 

นาย อเนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านกั
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กลา่วถึงการศกึษายคุใหม่วา่ เทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคญั
ส าหรับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบส าคัญขิง
ยทุธศาสตร์สมารท ไทยแลนด์2020 โดยทกัษะท่ีจ าเป็นของศตวรรษท่ี21ประกอบไปด้วยวิธีคิด วิธี
ท างาน ทกัษะการใช้ชีวิต และเคร่ืองมือในการท างานซึง่ก็คือความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีข้อมูล
ขา่วสารหรือไอซีที (http://nipol.esdc.go.th) จึงน ามาสูแ่นวคิดเร่ือง ห้องเรียนอจัฉริยะ หรือ Smart 
Classroom ท่ีอธิบายถึงการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของผู้ เรียนและสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา 

ห้องเ รียนแห่งอนาคต ของซัม ซุง  (http://www.mengrai.ac.tu) เ ป็นการปรับ
สภาพแวดล้อมในห้องสี่เหลี่ยมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้พร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี21ผ่านการเรียนรูปแบบใหม่โดยอาศยัเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือค้นคว้าหาความรู้โดย
เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กๆจากผู้ ฟัง (Passive Learner) มาเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการ
ค้นคว้า (Self-Learner) พร้อมกบัครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาโดยค านงึองค์ประกอบท่ีส าคญั
6ด้านด้วยกนัคือ 

1.สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมพืน้ท่ีท่ีสามารถ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ สามรถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานได้หรือแสดงผลงานได้ 

2.การเข้าถึงเทคโนโลยี ด้วยการสร้างโอกาสให้นกัเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและการสืบค้น
ข้อมลูได้ทกุท่ีทกุเวลาโดยท่ีไม่จ ากดัแตใ่นพืน้ท่ีห้องเรียน 



  16 

3.หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี21 ท่ีสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
การใช้การแก้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (PBL-Problem-Based Learning) 

4.การพฒันาครู ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนและการสอนโดยการใช้ระบบสนบัสนนุ
การเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 

5.การเตรียมความพร้อมเด็ก โดยการทดลองการเรียนตามแบบวิธีการใหม่ท่ีจะพร้อม
รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

6.การวดัและการประเมินผล โดยเปลีย่นจากครูเป็นผู้ ให้การประเมินมาเป็นเด็กสามารถ
ประเมินตนเองได้ 

 
แนวคิดการจดัพืน้ท่ีแบบ Co-Working Space 

Co - Working Space เกิดขึน้เม่ือปี 2005 โดย แบรด นิวเบิร์ก (Brad Neuberg) ซอพ
แวร์โปรแกรมเมอร์ มีความคิดรวมเอาชุมชนความเป็นชาวออฟฟิตกับการท างานฟรีแลนซ์มา
ท างานในพืน้ท่ีเดียวกันซึ่งเป็นพืน้ท่ีอิสระในการท างานและสามรถมีโอกาสท างานร่วมกับคนอ่ืน
ท่ีมาจากหลากหลายสาขาและมีความช านาญแตกต่างกันซึ่งจะท าให้ผู้ท างานใน Co-Working 
Space มีผลดีต่อธุรกิจของตนเอง  หวัใจหลกัของ Co- Working Space คือเป็นพืน้ท่ีบุคคลต่างๆ
สามารถเข้ามาท างานได้ในมมุอันเงียบสงบ หรืออาจเรียกวา่เป็นจุดนดัพบนกัสร้างสรรค์ด้านต่างๆ
ซึ่งบุคคลเหลา่นัน้อาจพลิกมุมมองการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์กับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในยคุดิจิตอล 

พืน้ท่ีท างานสว่นใหญ่ของ Co - Working Space สว่นมากมกัจะเป็นโต๊ะท างานแบบ
ธรรมดาหรือโต๊ะแบบมีผนังกัน้ มีบริเวณการท างานเป็นส่วนตัว ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการสามารถใช้
อุปกรณ์ส านกังานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆท่ีจัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนัน้ยงัมีห้องประชุม 
สถานท่ีพกัผอ่น และท่ีส าคญัมีสญัญาณ WI-FI แบบความเร็วสงูไว้คอยบริการให้ 

แนวคิดการจดัพืน้ท่ีแบบ Co - Working Space จึงเป็นอีกแนวทางท่ีสามรถแบ่งพืน้ท่ี
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้หลากหลายในพืน้ท่ีเดียวกัน จึงเป็นการตอบโจทย์สงัคมยคุ
ดิจิตอลได้อยา่งลงตวัและกลายเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ท่ีก าลงัเติบโตอย่างกว้างขวางมากในปัจจุบนั 
และสามรถปรับให้เข้ากบัการจดัการพืน้ท่ีได้หลายรูปแบบ รวมถึงการประยกุต์ให้เข้ากบัการจดัการ
พืน้ท่ีในโรงเรียนได้ 
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5. หลักสูตรการเรียนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
แสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆซึ่งประกอบด้วยสาระส าคญัคือ ทศันศิลป์มุ่งเน้นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถใช้เทคนิค
วิธีการในการสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ 
มีความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคณุคา่งานศิลปะ
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ภมิูปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม สามารถประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้  ในการแสดงออกศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยัคือการแสดงออกอย่างเสรี เต็มไป
ด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ซึง่สิง่เหลา่นีก้ลายเป็นการกระต้นให้เกิดการพฒันาการสมอง
ทัง้ 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์และด้านเหตุผล รวมถึงการพฒันาทางด้านร่างกาย ปัญญาและสติ 
อารมณ์ สงัคม 

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพ.ศ.2546 ได้ก าหนดและให้ความส าคญักบัศิลปะคือโดยการ
ก าหนดให้อยูใ่นชัว่โมงสร้างสรรค์และให้ทุกๆโรงเรียนต้องจดักิจกรรมทางศิลปะให้นกัเรียน ซึง่เด็ก
จะได้ประโยชน์จากการเรียนศิลปะคือ 

1.ศิลปะเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้จากภายในสู่ภายนอกเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

2.การแสดงออกทางศิลปะเป็นการสง่เสริมและสร้างเสริมความสามารถของเด็กในการ
แปลสญัลกัษณ์ 

3.การแสดงออกทางศิลปะท าให้เด็กเป็นผู้ท าอย่างมีความหมายและเป็นผู้สร้างเป็นผู้
ค้นพบและท าความรู้ให้เป็นรูปร่าง 

หลกัสตูรการศึกษาพืน้ฐานได้ก าหนดเนือ้หาไว้คือการศึกษาศิลปะมุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ  ผู้ เรียน
สามารถแสดงออกได้อยา่งอิสระในศิลปะแขนงตา่งๆโดยมีเนือ้หาสาระส าคญัคือ ทศันศิลป์คือต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางด้านทัศนศิลป์
จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยท่ีสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ความสามารถทาง
เทคนิควิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าในงานทศันศิลป์ มีความ
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เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และเห็นคุณค่าศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ภมิูปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

การเรียนศิลปะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้ เรียนได้ในหลายด้านเช่น ช่วยใน
เร่ืองความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ความมีสนุทรียภาพ รวมถึงการพฒันาทัง้ในทางร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และยงัสามารถน าไปสูก่ารอนุรักษ์สิง่แวดล้อมได้ ส าหรับเด็ก
แล้วศิลปะคือการแสดงออกอย่างเสรีเต็มไปด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา ซึง่สิง่ตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นการกระตุ้น 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั นบัว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีส าคญั
มากเพราะเด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีมีการเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็ว (จกัพงษ์  แพทย์หลกัฟา้:ออนไลน์) การ
สง่เสริมศกัยภาพการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทางศิลปะจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยสง่เสริมการพฒันาการ
ของเด็กได้เป็นอย่างดีเพราะการจดักิจกรรมทางศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสนุกและเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการได้เป็นอย่างดี โดยท่ีกิจกรรมทางศิลปะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในเร่ืองของ
ความถูกหรือผิด  ดงันัน้การจัดกิจกรรมการเรียนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยัผู้ ท่ีจัดจึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจดักิจกรรมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นสิง่
ส าคญัเพราะเด็กปฐมวยัมีความต้องการสง่เสริมอยา่งมีคณุภาพ จึงจะได้เป็นการพฒันาแบบยัง่ยืน
และเป็นรากฐานท่ีดีได้ 

วิรุณ  ตัง้เจริญ (2548:54-55) ศิลปศกึษา (art education) ต้องเปลีย่นเป็นพหศิุลปศกึษา 
(arts education) ศิลปะท่ีครอบคลุมทัง้ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรีและศิลปะอ่ืนๆ ท่ี
ครอบคลมุหลากหลายเพราะเป็นการเช่ือมโยงบริบททางสงัคมและการบูรนาการในสาขาต่างๆได้
เพื่อให้การศกึษาเป็นระบวนการท่ีสมบูรณ์ ดงันัน้พหศิุลป์จึงประกอบด้วย 

1.พหศิุลปศกึษาเชิงแบบแผน 
2.พหศิุลปศกึษาเชิงพหปัุญญา 
3.พหศิุลปศกึษาเชิงภมิูปัญญาไทย 
4.พหศิุลปศกึษาเชิงศิลปะสมยัใหม่ 
5.พหศิุลปศกึษาเชิงความสามารถพิเศษ 
 
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้แบบพหุศิลป์จึงควรได้รับ

การบูรราการในรูปแบบต่างๆและสามารถใช้ได้กับทุกช่วงระดบัชัน้การศึกษาเพราะจะท าให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
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การใช้ศิลปะเป็นสือ่การเรียนรู้ 

ศิลปะเป็นกิจกรรมการแสดงออกทางด้านความรู้ ความคิด และจินตนาการ ซึ่ง
สามารถน าเอาลกัษณะของความงามและการได้ระบายออกทางอารมณ์ออกมาเป็นสือ่การเรียนรู้ท่ี
สร้างความจ าและความเข้าใจที่ดี การพฒันาการสง่เสริมทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยเฉพาะสมองจะพัฒนาได้มากกว่าร้อยละ 90 ของวัยผู้ ใหญ่ในช่วงอายุ6ขวบแรก
เพราะฉะนัน้เด็กจึงควรท่ีจะได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างท่ีถูกต้องย่อมเป็นการพัฒนาการได้
อย่างเต็มศกัยภาพ ซึ่งโดยวยัของเด็กและศกัยภาพของเด็กศิลปะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถ
น ามาเป็นสือ่การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัได้อยา่งดีโดยวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

การเรียนรู้กระบวนการทางปัญญาท่ีเกิดจากการซึมซบัประสบการณ์และรับไว้เป็น
ความรู้ พีอาเจท์ (Piaget) เช่ือว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการปรับตวัท่ีมีขัน้ตอนเกิดขึน้
เหมือนกับการปรับตวัทางร่างกาย เด็กจะได้เรียนรู้จากการรับและการสะท้อนผลจนเกิดเป็นการ
พฒันาการทางด้านสติปัญญา โครงสร้างทางปัญญาท่ีบง่บอกถึงการจัดระเบียบความรู้ ซึง่ความรู้
ท่ีเกิดขึน้อาจเปลีย่นแปลงไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับของแต่ละบุคคล ถ้าประสบการณ์มากเด็กก็
ได้ความรู้มากและเกิดการเรียนรู้มากขึน้ เด็กต้องได้รับกิจกรรมการเรียนท่ีเกิดจากการเลน่ เด็กจะ
เรียนรู้จากผสัสะและการสงัเกตการเปลีย่นแปลงในตวัวตัถแุล้วแปลงเป็นองค์ความรู้ซึง่องค์ความรู้
จะถูก พฒันาอย่างเป็นกระบวนการท าให้เกิดความรู้กระจ่างมากขึน้ แต่ถ้ามีกระบวนการสะสม
ความรู้ในข้อมูลท่ีเหมือนกันการให้ประสบการณ์ในลกัษณะซ า้กันจะท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ
เข้าใจและสามารถจ าได้ 

การสร้างความจ ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการะบวนการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากกระแสการเรียนรู้จะเกิดการสะสมความรู้ส าหรับเป็นฐานความคิดและการพฒันาในด้าน
ความงอกงามของสติปัญญาแล้วสามารถน ามาเช่ือมโยงกันได้ ส าหรับการเรียนรู้ของคนนัน้มี
ระบบความจ าอยู3่รูปแบบคือ ระบบความจ าอนัเกิดจากการสมัผสั ระบบความจ าระยะสัน้ ระบบ
ความจ าระยะยาว 

ระบบความจากการสมัผสัเป็นภาวะท่ีเกิดจากการสะท้อนผลของการสงัเกตและการ
จ าแบบเร็ว เช่นการจ าได้เพราะการมองเห็นแบบผิวเผิน การมองเห็นแบบผา่นๆ สว่นระบบความจ า
แบบระยะสัน้เป็นการเก็บข้อมูลแบบไม่มากนกัเช่นการฟังถ้าไม่มีการฟังซ า้ก็จะเกิดการลมืในท่ีสุด 
แต่สิ่งท่ีทุกคนต้องการคือระบบความจ าแบบระยะยาวซึง่ลกัษณะการจ าอาจเป็นแบบจ าเป็นภาพ
ได้แล้วสามารถอธิบายได้หรือการจ าท่ีสามารถกระท าได้ แตก่ารจ าทกุชนิดจะเกิดการลมืได้  วิธีการ
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สร้างระบบความจ าจึงมีหลากหลายวิธี เช่นการจดบนัทึก การอ่าน การท่องจ า การเขียน การเลา่
เร่ือง การหาประสบการณ์เสริม ซึ่งแต่ละกระบวนการจ ามีผลต่อระยะการจ าท่ีแตกต่างกนัออกไป 
จึงจ าเป็นต้องมีการหาเคร่ืองมือมาเสริมสร้างระบบความจ า ด้วยการท าให้เกิดระบบความคิด 
จินตนาการแบบเช่ือมโยงท่ีน าไปสูก่ระบวนการเก็บความจ าไว้ในสมองให้ได้นาน ส าหรับความจ า
ของเด็กท่ีมีอายุมากขึน้จะเกิดความจ าได้มากขึน้และแม่นย ายาวนานขึน้ขึน้แต่เม่ือเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ความจ าก็จะลดน้อยลงตามสมรรถนะของสมอง 

การกระตุ้นความจ าด้วยกิจกรรมทางศิลปะมาเป็นสื่อการเรียนรู้ในระยะหลงัมีการ
น ามาใช้มากขึน้ซึ่งเป็นการกระตุ้นเพื่อให้มีการแสดงออกในตนเองและจินตนาการด้วยความ
เพลิดเพลิน เด็กสามารถรู้ว่าตนเองรู้อะไร คิดอย่างไร และจะบอกเร่ืองราวของตนเองได้จากการ
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด จินตนาการผ่านผลงานทางกิจกรรมศิลปะ ศิลปะเด็กช่วยในการ
เช่ือมโยงแบบบูรณาการประสบการณ์ท่ีมี เด็กสามารถผสมผสานความรู้ด้านต่างๆเช่นวิทยา
ศาสตร์ สงัคม คณิตศาสตร์ ภาษาลงในงานศิลปะท่ีเด็กแสดงออกผา่นผลงานของตนเอง ซึง่การน า
ศิลปะมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดบัอนบุาลมีอยา่งน้อย 3 ลกัษณะคือ 

1.ใช้เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อสง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่อนคลาย 
สร้างความเพลดิเพลนิ สนกุสนาน และใช้ในการพฒันาของกล้ามเนือ้ชิน้เลก็ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประสาทมือและตา 

2.ใช้ในการเสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการด้วยการน าเอาศิลปะมาเช่ือมโยง
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการท างานแบบเป็นกลุ่มหรือแบบส่วนบุคคล เสริมสร้างการ
ปรับตวัในการท างาน การสร้างนิสยัทางสงัคม 

3.ใช้ในการสร้างความรู้ในการเรียนด้านวิชาการ โดยการน าเอาศิลปะมาช่วยเป็นสื่อ
ในการสอนเพราะจะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจงา่ย 

จุดประสงค์ในการเรียนการสอนในวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยันัน้มีจุดมุงหมายท่ี
ส าคัญอยู่ท่ีการเสริมสร้างการพัฒนากล้ามเนือ้ชิน้เล็กการส่งเสริมการพัฒนาการในแง่ของ
การศึกษาศิลปะนัน้ส าหรับเด็กไม่ได้มุ่งหวงัให้เด็กโตมาเป็นศิลปิน การแสดงออกทางด้านศิลปะ
เด็กท่ีสามารถวาดภาพได้ดีขึน้อยู่กบัประสบการณ์การใช้มือตามระดบัสติปัญญาทางศิลปะความ
คลอ่งแคลว่ในด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ไม่สามรถบอกได้ว่าเด็กคนนัน้โตขึน้ไปจะ
เป็นศิลปินเสมอไป 

 
การจดัการการศกึษาเด็กปฐมวยั 
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เด็กปฐมวยั (Early Childhood) เป็นค าท่ีใช้ในการการเรียกเด็กตัง้แต่แรกเกิดจนถึง
ช่วงอายู6ปีซึ่งอยู่ในวยัท่ีก าลงัเร่ิมต้นการพฒันาคุณภาพชีวิตทัง้ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคม และด้านสติปัญญาได้อยา่งเต็มท่ีโดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติได้กลา่วถึง 
เด็กปฐมวยั หมายถึง 

1. เด็กท่ีอยูใ่นศนูย์โภชนาการเด็กหรือศนูย์การพฒันาเด็กหรือท่ีเรียกวา่ศูนย์เด็กก่อน
วยัเรียน 

2. เด็กท่ีก าลงัเรียนอยู่ในระดับชัน้อนุบาล1และ2ในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียน
เอกชนซึง่โดยทัว่ไปมีอายใุนช่วง 3-6ปี 

การจัดการการศึกษาเด็กปฐมวยั หมายถึงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุตัง้แต่
แรกเกิดจนถึงอาย6ุปีซึง่การจดัการศกึษาจะมีลกัษณะพิเศษและแตกตา่งจากการเรียนในระดบัชัน้
อ่ืนๆเพราะการเรียนรู้ของเด็กในวยันีเ้ป็นวยัท่ีส าคญัต่อการวางรากฐานในการพฒันาบุคลิกภาพ
และการพฒันาการทางด้านสมอง การจัดการการศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยพฒันาเด็กใน
รูปแบบต่างๆกันออกไปและการจัดการการศึกษาเด็กปฐมวัยควรมีส่วนท่ีช่วยให้เด็กเกิดการ
พฒันาการทางด้านการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีซึ่งแนวคิดส าหรับเด็กในวยันีค้วรมีรูปแบบท่ีส าคญัตาม
แนวคิดของมาสโซเกลยี (Massoglia) คือ 

1.เป็นการสง่เสริมพฒันาการของเด็กทุกๆด้านนบัตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงการเร่ิมเข้า
ระบบการเรียนของโรงเรียน 

2.เป็นการวางพืน้ฐานทางสขุภาพอนามยัท่ีดีให้กบัเด็กตัง้แต่ต้นทุกคนรวมถึงเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องด้านตา่งด้วย 

3.สิ่งแวดล้อมทางบ้านควรมีส่วนช่วยในเร่ืองการเจริญเติบโตของเด็กและการ
พฒันาการในทกุด้าน 

4.พอ่ แม่ ควรเป็นครูคนแรกท่ีดีส าหรับลกูเพราะพอ่และแม่มีความส าคญัมากต่อ
ลกู 

5.อิทธิพลทางบ้านในด้านต่างๆมีความส าคัญมากต่อกระการการในการ
พฒันาการของเด็ก 

 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

การจัดการการศึกษาเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลีย้งดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการพัฒนาการเด็กให้มีการพัฒนาการทางด้นร่างกาย จิตใจ 



  22 

อารมณ์ สติปัญญา สังคมท่ีเหมาะสมกับวัยและเป็นธรรมชาติตามความสามารถและความ
แตกตา่งระหว่างบุคคลซึง่เป็นรากฐานของการพฒันาไปสูค่วามเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ท่ีมีคณุค่าต่อ
ตนเองและสงัคมโดยยึดหลกัการศกึษาปฐมวยัตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ พทุธศกัราช 
2546 

1.จัดประสบการณ์เรียนการเลน่และการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเด็กโดยงการใช้
องค์รวมอยา่งตอ่เน่ือง 

2.เน้นเด็กเป็นส าคญัเพื่อตอบสนองความต้องการในความสนใจท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละบุคคลรวมถึงบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 

3.จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาทางศักยภาพทางด้านต่างๆโดยให้ความส าคัญทัง้
ทางด้านกระบวนการและผลผลติ 

4.จดัให้มีการประเมินการพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งตอ่เน่ืองและจัดให้เป็น
สว่นหนึง่ในการจดัประสบการณ์ 

5.ให้บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองและชุมชนมีสว่นร่วมในการพัฒนาการเด็กการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาสมส าหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย เ ป็นการจัดการเ รียน รู้บนพื น้ฐานขององ ค์ความ รู้ มีลักษณะดัง นี  ้(ออนไลน์ : 
www.nareumon.com)  

1.จดัการเรียนรู้โดยไม่แยกสว่นให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของการเรียนรู้ในระบบ
สมองของมนุษย์ท่ีสามารถเรียนรู้ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันรวมถึงการเรียนรู้ท่ีเก่ียวของกับ
สรีระทางร่างกาย 

2.จัดการเรียนรู้โดยให้เด็กมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแดล้อมเพราะการเปลี่ยนแปลง
ตา่งๆของสมองและการรับรู้ยอ่มเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและสิง่แวดล้อม 

3.จัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการบนพืน้ฐานตามธรรมชาติในการ
ค้นหาความรู้ด้วยการให้เด็กส ารวจและเกิดการเรียนรู้ในสิง่ตา่งๆ 

4.จดัการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสได้ให้ผู้ เรียนมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีจะท า
ความเข้าใจในแบบของตนเองเน่ืองจากสมองสามารถจะจัดการการรับรู้และท าความเข้าใจใน
รูปแบบตา่งท่ีเกิดขึน้และสมองจะสร้างการแสดงออกในรูปแบบของตวัเอง 

5.จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู้เน่ืองจากอารมณ์
และการเรียนรู้เป็นสิง่ท่ีแยกออกจากกนัไม่ได้เน่ืองจากอารมณ์มีผลตอ่การจดัรูปแบบการเรียนรู้ 
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6.จัดการเรียนรู้แบบท่ีเป็นทัง้องค์รวมและสว่นย่อยเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ท่ีมี
ปฏิสมัพันธ์ของสมองทัง้สองซีกเพราะสมองทัง้สองซีกจะท างานแบบมีปฏิสมัพันธ์กันในทุกๆ
กิจกรรม 

7.จัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ท่ีใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนทุกแงมุ่มเพราะ
การเรียนรู้สมองจะรับรู้สง่ตา่งๆรอบตวัไปพร้อมกนั 

8.ออกแบการเรียนรู้แบบต่อเน่ืองท่ีเอือ้ต่อการค่อยๆต่อเติมแนวคิด ทักษะ 
ประสบการณ์ จนกระทัง่เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้อาจจะไม่เกิดผลในทนัทีแต่
บางอยา่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ 

9.จัดการเรียนรู้โดยเรียนรู้จากสิ่งท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียนเน่ืองจากจะมีผลต่อ
ระบบการจ าท่ีเป็นมิติและการทอ่งจ า 

10 .จัดการ เ รียน รู้ใ ห้ เหมาะสมกับ โอกาสของการ เ รียน รู้  (Windows of 
opportunity) และสง่เสริมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11.จัดบรรยากาศท่ีปราศจากความกลวัเพราะความกลวัจะปิดโอกาสและยบัยัง้
การเรียนรู้ควรจดับรรยากาศท่ีท้าทายตอ่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้ต้องการเรียนรู้ 

12.จัดการเรียนรู้ให้เกิดความเหมาะสมกบัความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล
เน่ืองจากสมองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากพันธุกรรมหรือเติบโตมาจาก
สิง่แวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาจะแสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควร
สอดคล้องกับการท างานของสมองเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลางคือเป็นการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีอิสระเด็กสามารถเลือกการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองได้ และ
สามารถฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัจริงได้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืนได้ท ากิจกรรม
ท่ีท้าทายและเกิดความส าเร็จ ได้เรียนรู้กับบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย อบอุ่น มีโอกาสท่ีจะน าความรู้
ไปใช้ได้จริงอยา่งมีความหมาย 

 
การเรียนรู้แบบลงมือกระท าเป็นหวัใจหลกัของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวยัการเรียนรู้แบบการลงมือกระท า (Active Learning) ซึง่เป็นการเรียนรู้ท่ีเด็กได้จดักระท ากับ
วตัถุ มีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคล ความคิด และเหตุการณ์จนเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองการ
เรียนรู้แบบการลงมือกระท าจึงเป็นพืน้ฐานส าคัญในการพัฒนาเด็ก การเรียนรู้แบบการลงมือ
กระท านัน้จึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ 



  24 

1.การเลอืกและการตดัสนิใจ เป็นการท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ตดัสนิใจเองวา่จะเร่ิมจาก
ความสนใจและความตัง้ใจของตนเอง มากกวา่การตดัสนิเลอืกการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ 

2.สื่อส าหรับห้องเรียนรู้แบบการเรียนรู้จากการกระท าควรมีสื่อท่ีหลากหลายและมี
ครบตามจ านวนเด็ก และสือ่ควรมีความเหมาะสมกบัวยั 

3.การใช้ประสาทสมัผสัทัง้5 การเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือกระท าจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กับการใช้ประสาทสมัผสัทัง้5โดยตรง ควรให้เด็กเรียนรู้จากการส ารวจและการจัดการกับวตัถุนัน้
โดยตรงหลงัจากนัน้เด็กจะสามารถเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ได้โดยมีผู้ใหญ่มีหน้าท่ีจัดให้
เด็กค้นพบความส าพนัธ์เหลา่นัน้ได้ด้วยตนเอง 

4.ภาษาจากเด็กหมายถึงเด็กจะต้องสามารถพดูถึงในสิง่ท่ีตนเองได้เรียนรู้มาในแต่ละ
วนัได้ สามารถเลา่ประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ รู้จกัการฟังและยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
ได้ ซึง่เด็กจะได้การพฒันาการทางด้านความคิดควบคูไ่ปกบัการพฒันาด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5.การสนบัสนนุจากผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่ท่ีอยูใ่นห้องเรียนต้องสงัเกตและค้นหาความ
ตัง้ใจและความสนใจของเด็ก ควรรับฟังในความคิดของเด็กรวมถึงการสง่เสริมให้เด็กได้ท าในสิ่ง
ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

 
ในห้องเรียนการเรียนรู้แบบลงมือกระท าเด็กจะได้รับการเรียนรู้แบบมีปฏิสมัพนัธ์กบั

วัตถุ คน แนวคิดและเหตุการณ์ต่างท่ีหลากหลายซึ่งสิ่งเหล่านัน้จะเป็นการกระตุ้ นและเป็น
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยเป็นการสง่เสริมท่ีส าคญัในการพฒันาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม และช่วยให้เด็กสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
การจดัประสบการการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการทัง้หมดทัง้ในด้านเนือ้หาสาระและด้านทกัษะ การท่ีใช้ค าว่าบูรณา
การจึงต้องท าความเข้าใจว่าเป็นการสอนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเป็นการรวมทัง้ท่ีเป็นปรัชญาในการ
สอนท่ีน าเนือ้หาสารการสอนจากความรู้หลายวิชามาสมัพนัธ์กันในจุดเดียวหรือท าเป็นหวัข้อเดียว
แล้วสามารถน าความรู้นัน้มาเช่ือมโยงกนัได้และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เม่ือ
พิจารณาความหมายของการจัดการเรียนแบบบูรณาการจะเห็นได้ว่าความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์นัน้มีความสมัพนัธ์กันจนท าให้เกิดความเป็นเอกลกัษณ์ใหม่ท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว 
การจัดประสบการณ์การเรียนปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมีความสอดคล้องการเรียนรู้ของ
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สมองซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลกัคือ  กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจงัหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศกึษา 

1.กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเลน่กบัสือ่และเคร่ืองเลน่อย่างเสรีตาม
มุมเลน่ หรือประสบการณ์ต่างๆท่ีจัดเตรียมไว้ให้โดยให้เด็กมีโอกาสการเล่นอย่างเสรีตามความ
สนใจท่ีมีทัง้การเล่นแบบเป็นกลุ่มและการเล่นแบบส่วนบุคคลโดยท่ีลกัษณะของการเล่นอาจมี
หลากหลายรูปแบบเช่นการเลน่แบบบทบาทสมมติุ การเลน่แบบเลยีนแบบ ในการจดักิจกรรมแบบ
เสรีนีค้วรจัดห้องหรือมุมการเรียนรู้ให้ท้าทายและดึงดูดการเรียนรู้และหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมไม่เช่นนัน้แล้วจะเป็นการเลน่ท่ีเสยีประโยชน์และเสยีโอกาสในการเรียนรู้ 

2. กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ 
ความรู้สกึ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการใช้จินตนาการเป็นหลกั เช่นกิจกรรมทางศิลปะ การวาด
ภาพ การปัน้ การพิมพ์ภาพ การตดัแปะ การประดิษฐ์ต่างๆ เด็กจะได้ความคิดสร้างสรรค์และการ
รับรู้ทางด้านความงามและได้แสดงออกทางด้านความรู้สกึและแสดงความสามารถของตนเอง การ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ควรมีการจัดให้เด็กได้ท าทุกวัน ในการเสริมสร้างกิจกรรมทางศิลปะคือ
กระบวนการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพกระบวนการทางศิลปะเป็นการพฒันา
และการสร้างสรรค์จึงเน้นให้เด็กได้ท าจริง และเม่ือเด็กได้ท าจริงจะเกิดการเช่ือมโยงในสมอง
ทางด้านความคิด จินตนาการและผลท่ีได้โดยตรงคือความสขุ ความพึงพอใจในผลงาน ได้สมัผสั
กบัสนุทรียะตัง้แตใ่นวยัเยาว์ 

3.กิจกรรมการเคลือ่นไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีการเคลือ่นไหวสว่น
ต่างๆของร่างกายเพื่อสง่เสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เด็กในวยันีร่้างกายอยู่
ในช่วงก าลงัพฒันาการใช้สว่นต่างๆของร่างกาย การใช้สว่นต่างๆของร่างกายยงัไม่สมัพนัธ์กนัจึง
ควรได้รับการสง่เสริมการเรียนรู้และการควบคุมการเลื่อนไหวของตนเอง ในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายนีส้มองท่ีมีส่วนในการควบคลุมคือสมองส่วนซิรีเบลลัม่ (Cerebellum) เป็นการกระตุ้น
สมรรถนะการท างานของสมองและส่งผลต่อการพัฒนากล้ามเนือ้สว่นต่างๆของร่างกาย ซึ่งการ
พฒันานีจ้ะช่วยให้ระบบความสมัพนัธ์ของประสาทสมัผสัสว่นตา่งๆให้ท างานอยา่งสมัพนัธ์กันการ
พฒันาสมรรถนะของร่างกายทุกสว่นมีประโยชน์ต่อการมีชีวิตและมีความพร้อมท่ีจะเคลื่อนไหว
ร่างกายถือวา่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

4. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พฒันาการทกัษะ
การเรียนรู้ ฝึกการท างานและการอยู่ร่วมกันแบบเป็นกลุ่มทัง้แบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเป็น
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้เด็กได้มีโอกาสได้ฟัง พูด คิด สงัเกต แก้ปัญหา รู้จักการใช้เหตุผลและฝึก
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การคิดแบบรวบยอดในสิ่งท่ีได้เรียนมาโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การสนทนา การเลา่นิทาน 
การทดลอง การศกึษานอกสถานท่ี การร้องเพลง การเลน่เกม การประกอบอาหาร 

5.กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปเรียนนอกห้องเรียนเพื่อ
เป็นการออกก าลงักาย และการเคลื่อนไหวร่างกาย การแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดหลกัความ
สนใจของเด็กเป็นหลกัและความสามารถของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมกลางแจ้งจึงควรจัดให้
เด็กได้เลน่ เช่นการลน่เคร่ืองเลน่ การได้ปีนป่าย โหน การเดินทรงตวั การเลน่ทราย การเลน่น า้ การ
เล่นในมุมช่าง การเล่นกับอุปกรณ์กีฬาการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นการพัฒนา
โครงสร้างของร่างกายทัง้ระบบและการควบคมุค าสัง่ของตนเอง และการรับรู้ข้อมลูจากสิง่แวดล้อม 
กระบวนการเคลื่อนไหวของร่างกายจ าเป็นต้องมีการพฒันาอย่างเต็มท่ีเด็กจ าเป็นต้องได้รับการ
กระตุ้นอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้ร่างกายทกุสว่น 

6.กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเลน่ท่ีมีกระบวนการเล่นไปตามชนิดของ
เกมหรือแตล่ะประเภทของเกมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดในสิง่ท่ีเรียน เป็นเกม
ท่ีช่วยพฒันาสติปัญญา เด็กสามารถเลน่ตนเดียวหรือเลน่เป็นกลุม่ก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จกัการสงัเกต 
การคิดแบบหาเหตผุล 

 
ทฤษฏีการเรียนรู้  

ทฤษฏีคอนสรัคติวิสต์สูก่ารจัดการเรียนรู้ ( Play + Learn = Plern ) ให้ความส าคญั
กับตวัผู้ เรียนหรือนกัเรียนมากกว่าครู ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ (interact) วตัถุ (object) หรือ
เหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองซึ่งจะท าให้เขาเข้าใจในวัตถุหรือเหตุการณ์นัน้ๆซึ่งถือเป็นการสร้าง 
(construct) การท าความเข้าใจ(conceptualization) และการแก้ไขปัญหาต่างๆเหลา่นัน้ด้วยตัว
ของเขาเอง Von glasersfeld (1987) ได้กลา่วถึงทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้
โดยมีมมุมองเก่ียวกบัหลกัการนีคื้อ 

- ความรู้ (knowledge) คือเป็นการกระท าอย่างกระตือรือร้นโดยผู้ เรียนไม่ใช่
ผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับรู้อยา่งเดียวจากสิง่แวดล้อม 

- การรู้จกั (know) เป็นการปรับตวัท่ีต้องมีการปรับแก้อยูต่ลอดเวลาโดยขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล Fosnot (1996) ได้กล่าวว่าเป็นทฤษฏีเก่ียวกับความรู้ 
(knowledge) และการเรียนรู้ (Learning) อธิบายเก่ียวกับการับรู้ (knowing) และคนรู้ได้อย่างไร 
Nick Sally (กรมวิชาการ,2545 อ้างจาก nick sally) ได้เขียนเก่ียวกับทฤษฏีสรรค์สร้างนิยม 
(Constructivism) วา่เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีทุกคนสามารถสร้างความรู้ได้จากความคิดของตนเอง



  27 

แทนท่ีจะได้รับความรู้ท่ีสมบูรณ์จากครูผู้สอนหรือแหลง่ข้อมลูความรู้ท่ีเตรียมไว้ให้ การสร้างความรู้
เช่นนีเ้ป็นการสร้างกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในแต่ละบุคคลและเกิดขึน้ได้อย่างไม่รู้ตัว โดยการน า
ความรู้จากหลายๆด้านท่ีสะสมมาตีเป็นความหมายใหม่ 

ดงันัน้อาจสรุปได้ว่าทฤษฏีการเรียนรู้คอนสตคัติวิสต์ ( Constructivism) เป็นทฤษฏี
การเรียนรู้ท่ีเช่ือว่าความรู้และการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ด้วยตนเองโดยอยู่บนรากฐานและ
ประสบการณ์หรือความรู้ของแตล่ะบุคคล 

PLEARN เป็นค าศัพท์ท่ีศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวาณิช อดีตผู้บังคับการ
วชิราวุธวิยาลยับญัญัติขึน้จากค าว่า Play+Learn ซึ่งเม่ืออ่านออกเสียงแล้วฟังเป็นค าว่า เพลิน ดู
แล้วมีความหมายท่ีดีเหมือนกบัการเลน่เรียนท าให้เด็กเกิดความเพลิน เพราะถ้าเรียนอย่างเดียวก็
อาจจะเกิดความเบื่อ แตถ้่าเอาแตเ่ลน่อยา่งเดียวก็จะเกิดความไร้สาระจนหาความรู้ไม่ได้ ทัง้นี ้ดร.
ชยัอนนัต์  มองเห็นการเรียนในระบบโรงเรียนเกิดความล้มเหลวท าให้นกัเรียนและครูเกิดความทุกข์
เพราะโรงเรียนจะพยายามบงัคบัให้นกัเรียนได้รับความรู้ในสิ่งท่ีตนเองไม่ได้สนใจ  หากแต่การให้
ทางเลือกให้นกัเรียนแต่เด็กนักเรียนต้องเข้าใจและรู้จักเลือกว่าควรท าสิ่งใด ไม่ใช่ว่าจะลนัอย่าง
เดียวหรือเรียนอย่างเดียวโดยไม่เลน่ แต่ควรยึดทางสายกลางโดยมีครูคอยแนะน าซึ่งครูนัน้ต้องรู้
และเข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์จึงจะสามารถสร้างกระบวนการเพลินได้อย่างเหมาะสม  ดงันัน้
บทสรุปเก่ียวกบัทฤษฏีนีคื้อ 

ความรู้ของบุคคลใดคือโครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนัน้ทัง้นีข้้นอยู่กับประสบ
การณ์ในการเรียนรู้จากสถานการณ์นัน้มาเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจหรือ
สามารถอธิบายสถานการณ์อ่ืนๆได้ 

ผู้ เรียนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้จากการเรียนรู้และด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันโดย
อาศัยจากประสบการณ์และโครงสร้างทางภูมิปัญญาเดิมท่ีแตกต่างกันความสนใจ แรงจูงใจ
ภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความรู้ 

ครูมีหน้าท่ีจัดสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนหรือนกัเรียนได้ปรับทดลองและ
ขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนเองภายใต้สมมติุฐานดงัตอ่ไปนี ้สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาตอ่
สงัคมและก่อให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญาความขดัแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในท าให้
สามารถเกิดกิจกรรมในการไตร่ตรอง ขจัดความขดัแย้งและสามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนการได้
เรียนรู้และพงึพอใจกบัผลท่ีได้ 

แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เป็นแนวคิดการสอนแบบท่ีถกู
พฒันามาจาก ศาสตราจารย์ โฮวาร์ด  การ์ดเนอร์ ท่ีเช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน
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ออกไปและมีสติปัญญาอยู่ในตวัหลายด้าน มีความสามารถในท่ีโดดเด่นต่างกันโดยแนวคิดนีมี้
หลกัการคือการทางพหปัุญญา 9 ด้านคือ 

1.ปัญญาทางด้านภาษา ความสามารถในการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆและสามารถ
สือ่สารด้านภาษาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 

2.ปัญญาทางด้านตรรกะและทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ
และผลการคาดคะเนทางคณิตศาสตร์และการค านวณ 

3.ปัญญาทางด้านมิติสมัพนัธ์การรับรู้ทางสายตาท่ีดีมีความสามารถมองเห็นพืน้ท่ี 
ระยะทาง มีความไวตอ่การรับรู้ในเร่ืองของทิศ 

4.ปัญญาทางด้านการเคลือ่นไหวทางด้านร่างกาย ความสามารถท่ีควบคมุความรู้สกึ
การใช้อวยัวะในสว่นตา่งๆของร่างกายได้ดีและมีความไวทางด้านประสาทสมัผสั 

5.ปัญญาทางด้านดนตรีมีความสามารถในการเข้าถึงสนุทรียศาสตร์ทางด้านดนตรี
และการได้ยินการจดจ าทว่งท านองจงัหวะและโครงสร้างทางดนตรีได้ดี 

6.ปัญญาทางด้านมนุษย์สมัพนัธ์หรือการรับรู้ผู้ อ่ืนมีความสามารถในการเข้าใจผู้ อ่ืน 
การพดูจูงใจผู้ อ่ืนเป็นปัญญาทางด้านท่ีทกุคนมี 

7.ปัญญาทางด้านการรับรู้ตนเองมีความสามารถในการรับรู้และการรู้จกัตนเองแล้วมี
การน าความรู้นีใ้นการวางแผนและชีน้ าชีวิตของตนเอง 

8.ปัญญาทางด้านธรรมชาติมีความสามารถในการสังเกตธรรมชาติและมี
ความสามารถในการจดัหมวดหมู่ในสิง่ตางๆรอบตวัได้ดี 

9.ปัญญาในการคิดใคร่ครวญ ชอบคิด แล้วจัดการกับการตัง้ต าถามในเร่ืองความ
เป็นไปของชีวิตและเร่ืองท่ีเหนือจริง 

 
6. หลักการยศาสตร์ 

การยศาสตร์ (Ergonomics) มาจากภาษากรีก2ค า คือ Ergon หมายถึงงาน และ Nomos 
หมายถึงกฎของธรรมชาติ เม่ือน าเอามารวมกนัจึงมีความหมายว่า Low of Work ท่ีมีความหมาย
กฎของการท างาน ดงันัน้ความหมายของ Ergonomics จึงเป็นศาสตร์วิชาการท่ีปรับเปลีย่นสภาพ
งานให้เหมาะกบัผู้ปฏิบติังานหรือการปรับปรุงสภาพการท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบติังานท างานได้โดยไม่
เกิดอาการบาดเจ็บ หรือเกิดอาการล้า การปวดเม่ือย ท าให้เกิดการท างานอย่างมีความสุขและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึน้  การออกแบบทางการยศาสตร์นัน้มี
วตัถุประสงค์ส าคญัคือเพื่อสง่เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือการท ากิจกรรมต่างๆใน
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การท างานเพื่อให้เกิดความถกูต้องแม่นย า ท างานได้รวดเร็วขึน้ สามารถท างานได้สะดวกขึน้และท่ี
ส าคญัต้องมีความปลอดภยั ลดความตงึเครียดและความล้าอนัเกิดจากการท างาน 

ปัจจยัทีมีผลตอ่สมรรถภาพในการท างานของมนษุย์อาจเกิดขึน้ได้หลายปัจจัยโดยปัจจัย
ต่างๆอาจเกิดจากตวัมนุษย์เองเช่น  ปัญหาด้านสขุภาพทางด้านร่างกายหรือสขุภาพจิตใจ ความ
ถนดั ความสามารถเหลา่นีเ้ป็นต้น และปัญหาท่ีเป็นปัจจัยภายนอกเช่น ลกัษณะของงาน อาคาร
สถานท่ี สภาพแวดล้อมในการท างาน บุคคล หรือองค์กร เป็นต้น 

การน าเอาหลกัการทางการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบด้านต่างๆเพื่อลด
ผลกระทบในการท างานของมนุษย์นัน้สว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสมัพันธ์กับ
อวยัวะ สว่นตา่งๆของร่างกายที่ต้องใช้งานในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัลกัษณะของงานในแต่
ละประเภท 

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ย ศ า ส ต ร์  ( ส า ร า นุ ก ร ม ไ ท ย ส า ห รั บ เ ย า ว ช น :
http://saranukromthai.or.th) ในวงการอุตสาหกรรมและชีวิตประจ าวนักายศาสตร์ได้ถูกน าไปใช้
โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ 

1.เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากการท างานและเพื่อปอ้งกนัการอุบติัเหตุ 
2.เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานระหวา่งมนษุย์กบัเคร่ืองจกัร 
หลกัการทางการยสาสตร์สามารถน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบวิธีการท างาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสงูสดุหรือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องและอ านวยความสะดวกในการท างาน และการหาวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมทัง้ร่างกายและจิตใจรวมถึงสงัคมในท่ีท างานด้วย นอกจากนีย้งัต้องออกแบ
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการท างาน โดยค านึงถึงทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน การ
ออกแบบการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานเพื่อก่อให้เกิดผลผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.เพื่อการออกแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของมนษุย์ 
น าหลักการทางการยศาสตร์มาออกแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบสารสนเทศ 

(information) ท่ีง่ายต่อการรับรู้เช่นการออกแบบปา้ยสญัลกัษณ์ การสร้างคู่มือในการท างานแบบ
งา่ยๆท่ีสามารถปฏิบติัตามและเข้าใจงา่ย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสะดวก 

4.เพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสม 
การออกแบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมต่อร่างกายเป็นการประยุกต์ใช้หลกัการทางการย

ศาสตร์สามรถท าให้เกิดการออกแบบท่ีมีหลักการการท างานร่วมกันระหว่างคนกับเคร่ืองมือ 
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เคร่ืองใช้ และสิง่แวดล้อมตา่งๆเพื่อให้เกิดความปลอดภยั ความสะดวกสบาย และประสทิธิภาพใน
การท างานได้อยา่งสงูสดุ 

จิราพร  วรแสน (2551:117-124) ในการน าหลกัการทางการยศาสตร์มาประยกุต์ใน
การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อลดผลกระทบต่อการท างานสว่นใหญ่เก่ียวข้องกับการใช้
วสัดอุุปกรณ์ท่ีสมัพนัธ์กับอวยัวะสว่นตา่งๆของร่างกายท่ีถกูใช้งานไม่เทา่กันขึน้อยูก่บัลกัษณะของ
งาน รวมถึงส่วนบุคคลนัน้เองด้วยอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องท างานกันอย่าง
สอดคล้องประสานกันภาวะผิดปกติท่ีเกิดขึน้กับอวัยวะหนึ่งก็ส่งผลกระทบไปยังอีกอวยัวะหนึ่ง
ดังนัน้การศึกษาการท างานของอวัยวะในส่วนต่างของร่างกายและหาวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการท างานซึ่งอวัยวะของร่างกายซึ่งมีโครงสร้างหลักท่ีมักถูกใช้งานตลอดเวลา
ประกอบด้วย 5 สว่นคือ 

1.มือและข้อมือ 
ลกัษณะโครงสร้างของมือและข้อมือมีสว่นประกอบท่ีส าคญัคือสว่นของกระดูก

และกล้ามเนือ้ในสว่นท่ีช่วยในการเคลื่อนไหวกับสว่นของประสาทท่ีช่วยในการรับความรู้สึกโดย
ต้องค านึงถึงท่าทางและการออกแรงจบั ในการท างานมือและข้อมือควรอยู่ในต าแหน่งปกติท่ีเป็น
ธรรมชาติ การวางต าแนง่ชิน้งานควรเหมาะสมกบัระดบัความสงูของการวางมือและข้อมือ ควรวาง
ชิน้งานตรงหน้าโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับการมองเห็น หากมีการเคลื่อนไหวของชิน้งานควร
สอดคล้องกับการเคลื่อนท่ีของมือ สว่นในการออกแรงจับถือไม่ควรจับถือของท่ีมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่จนเกินไป ข้อควรระวงัในการใช้มือและข้อมือคือควรหลีกเลี่ยงการบิดหรือการงอข้อมือบอ่ย
มากเกินไปและไม่ควรออกแรงมากเกินความจ าเป็น 

2.แขนและไหล ่
แขนและไหล่เป็นโครงสร้างของอวยัวะท่ีท างานประสานระหว่างข้อมือและมือ 

การเคลื่อนไหวของแขนและไหลส่ามารถเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทาง  ในการท างานควรให้แขน
และไหลอ่ยูใ่นทา่ปกติหรือทา่ทางท่ีใกล้เคียงทา่ปกติก็ถือวา่เป็นทา่ทางสบายท่ีสดุคือให้อยูใ่นระดบั
ของการจับมือทกัทาย ข้อศอกควรอยู่แนบล าตวัและเม่ือท างานข้อศอกควรอยู่ในระดบัต ่าหรืออยู่
ระดบัทีรองรับน า้หนกัในการท างานของทอ่นแขนเพื่อให้ทอ่นแขนท างานได้สะดวก  ข้อควรระวงัใน
การท างานของแขนและไหล่คือควรหลีกเลี่ยงการยกแขนและไล่ไปจับของในลกัษณะท่ีสุดเอือ้ม 
ควรหลีกเลี่ยงการยกหรือโยนชิน้งานขึน้เหนือศีรษะ ไม่ควรเร่งหรือออกแรงแบบรวดเร็ว และควร
ออกก าลงักายบริหารกล้ามเนือ้แขนและไหลอ่ยูเ่สมอ 

3.คอและหลงั 
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โครงสร้างของคอและหลงัประกอบด้วยกระดูกย่อยๆมาต่อกันเป็นจ านวนมาก 
และมีกล้าเนือ้และเอ็นช่วยยึดสว่นต่างๆของโครงสร้างเข้าด้วยกัน ในท่ายืนปกติลกัษณะตัวตรง
กระดูกสนัหลงัมีรูปร่าคล้ายตัวเอส โดยโค้งสลบักันคือกระดูกสนัหลงัส่วนคอและเอวจะโค้งไป
ทางด้านหน้า ส่วนล าตัว  สะโพกและก้นกบจะโค้งไปทางด้านหลงั กระดูกหลงัถือเป็นแกนของ
ร่างกายที่ท าหน้าท่ีรับแรงกดและเป็นสว่นท่ีอยู่ของเส้นประสาท เส้นเลอืด หากเกิดอาการบาดเจ็บ
ในสว่นนีจ้ะเกิดอาการเจ็บปวดมาก 

4.ช่วงขาและเขา่ 
ในการท างานในทา่นัง่ไม่ควรท าให้เกิดการล้าของช่วงคอและหลงัควรนัง่ให้กระดู

กงอได้จงัดีตามธรรมชาติ สว่นของทอ่นขาและเขา่ควรท ามมุกบัล าตวั+- 90 องศา เก้าอีค้วรมีสว่น
รองรับสะโพก ข้อศอก และสว่นหลงัโดยเฉพาะช่วงเอว การหยิบวสัดหุรือชิน้งานควรหยบัจบัในช่วง
รัศมีท่ีหยิบจับอุปกรณ์ได้ง่ายและควรปรับเปลี่ยนท่านัง่เป็นครัง้คราวเพื่อให้เกิดการหมุนไหลของ
เลือดได้ดี  ในท่ายืนควรยืนให้โครงสร้างของกระดูกจัดเรียงกันกันในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติของ
กระดูกหลงัปรับระดับพืน้ท่ีในการท างานให้มีความสงูพอดี จัดวางวสัดุอุปกรณ์ให้อยู่ในระยะ ท่ี
หยิบจบัได้สะดวก หลกีเลีย่งทา่ทางการโค้งงอตวัในขณะท่ีท างาน 

5.สว่นของดวงตา 
ระบบการท างานของสายตามีส่วนส าคัญในการท างานเป็นอย่างสูงเพราะ

เก่ียวข้องกบัการมองเห็น ท าให้เกิดความแม่นย าในการท างาน และลดความผิดพลาดในการสร้าง
ชิน้งาน ดงันัน้ในสถานท่ีท างานหรือสภาพแวดล้อมในการท างานควรหลีกเลี่ยงในการท างานท่ีมี
แสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป และควรพักสายตาบ้างหากเกิดการท างานอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน ควรมีการพกัผอ่นให้เพียงพอ หมัน่ตรวจเช็คสายตาเป็นประจ าหากเกิดความผิดปกติทาง
สายตาและการมองเห็น 

 
การพฒันาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวยั 

การพฒันาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยอนุบาล (3-6ปี) มีการเปลี่ยนแปลงอย่า
รวดเร็วมากโดยเฉพาะเร่ืองความสงูและน า้หนกัเด็กจะมีสดัสว่นและความสงูของร่างกายใกล้เคียง
กับผู้ ใหญ่มากขึน้ แขนและขายาวขึน้ มีการเคลื่อนไหวได้คลอ่งขึน้ ชอบวิ่ง เลน่ กระโดด ไม่อยู่น่ิง 
ชอบการออกก าลงัท่ีต้องใช้แรง ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง สามารถใช้มือหยิบจบัอุปกรณ์และสิ่งของ
ตา่งๆได้คลอ่งแคลว่ขึน้ ( ออนไลน์ http://taamkru.com) 
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ฟัน เด็กในวยันีจ้ะมีฟันน า้นมขึน้ครบ20ซี่ หลงัจากท่ีฟันน า้นมเร่ิมจะหลดุหมดปาก
ฟันแท้ก็จะเร่ิมเข้ามาแทนท่ีซึง่ซี่แรกจะเป็นฟันกรามซี่ลา่ง  

กล้ามเนือ้ชิน้ใหญ่จะมีความก้าวหน้ามากกวา่กล้ามเนือ้ชิน้เลก็เด็กในวยันีจ้ึงสามารถ
บังคับการท างานของกล้ามเนือ้และการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดี สามารถเดินได้คล่องวิ่งและ
กระโดดได้เป็นวยัท่ีไม่อยูน่ิ่ง 

กล้ามเนือ้ชิน้เล็กเด็กในวยันีย้งัแข็งแรงมากนกัยงัจับดินสอไม่ถนัดมือก็ยงัสามารถ
วาดภาพได้และเด็กสามารถท าได้คลอ่งขึน้เม่ือมีอายมุากขึน้ 

ความสนัพันธ์ระหว่างตาและมือยงัไม่สมัพันธ์กันมากเท่าไรเด็กในวัยนีจ้ึงมีความ
ล าบากในการจบัและเพ่งดูของชิน้เลก็ๆ ดงันัน้ตวัหนงัสอืท่ีใช้ในการอ่านควรมีขนาดท่ีใหญ่ในเร่ือง
ของความถนดัในการใช้มือซ้ายหรือมือขวาจะเห็นได้ชดักบัเด็กในวยันี ้ผู้ปกครองควรสงัเกตความ
ถนดัของเด็ก 

น า้หนกัและสว่นสงูโดยประมาณ (ออนไลน์)  
อาย ุ3 ปี น า้หนกั 13.8 กิโลกรัม ความสงู 92 เซนติเมตร (คา่ประมาณ) 
อาย ุ4 ปี น า้หนกั 16 กิโลกรัม ความสงู 100 เซนติเมตร (คา่ประมาณ) 
อาย ุ5 ปี น า้หนกั 18 กิโลกรัม ความสงู 108 เซนติเมตร (คา่ประมาณ) 
อาย ุ6 ปี น า้หนกั 20 กิโลกรัม ความสงู 115 เซนติเมตร (คา่ประมาณ) 

 
ตาราง 1 การพฒันาการทางด้านร่างกายตามวยัท่ีส าคญัของเด็ก 

 

อายุ พัฒนาการร่างกายตามวัยที่ส าคัญของเด็ก 

3 ปี 

ความสงูเพิ่มขึน้ประมาณ 5-8 เซนติเมตร หรือ 2-3 นิว้ตอ่ปี ( มีความยาว
ล าตวัมากกวา่เด็กแรกเกิด2เทา่ในช่วงอายนีุ)้  
น า้หนกัตวัจะขึน้ 1.4-2.3 กิโลกรัม ขาจะยาวมากกวา่แขน ผอมเก้งก้าง 
ความสงูคล้ายผู้ใหญ่ ไม่เป็นเด็กอ้วนเหมือนวยัทารก  
การนนอนจะนอนนานในเวลากลางคืนนาน10-12 ชัว่โมง 
การรับประทาอาหารไม่คอ่ยหก สามารถถือแก้วน า้ด่ืมแบบมีหไูด้โดยน า้ไม่ 
หก แปรฟัน และล้างมือเองได้ เร่ิมมีการฝึกการขบัถ่าย การแตง่ตวัต้องมี 
การช่วยเหลอืบ้าง 
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กระโดดขึน้ลงอยูก่บัท่ี กระโดขาเดียวได้ 
รับลกูบอลด้วยมือและล าตวั เตะลกูบอลได้ 
เดินขึน้บนัไดสลบัเท้า ถีบจกัยาน3ล้อได้ 
 

4 - 5 ปี 

เขียนรูปวงกลมตามแบบ ลากส้นแนวตัง้ แนวนอนได้ 
จบัดินสอคีบระหวา่ง 3 นิว้ได้ (นิว้ชี ้นิว้กลาง และนิว้หวัแม่มือได้) 
ใช้กรรไกรแบบมือเดียวได้ 
ตอ่บลอ็กหรือแทง่ไม้สงู7ชัน้หรือมากกวา่ 
 
ความสงูโดยเฉลีย่ 102-114 เซนติเมตร น า้หนกัโดยเฉลีย่ประมาณ 14-18 
กิโลกรัม 
 
กระฉบักระเฉงไม่อยูน่ิ่ง ไมช่อบอยูเ่ฉย 

 
ชอบกระโดดข้ามสิง่ของเลก็ๆ กระโดขาเดียวอยูก่บัท่ีได้ ชอบปีนป่ายสิง่ตา่งๆ 
เดินขึน้-ลงบนัไดแบบสลบัขาได้ 
 
เขียนรูปสีเ่หลีย่มตามแบบได้ 
สามารถใช้กรรไกรได้ และสามารถตดักระดาษเป็นเส้นตรงได้ 
 
ความสงูโดยเฉลีย่ 107- 20.5 กิโลกรัม 
มีขนาดศีรษะเกือบเทา่ผู้ใหญ่ 
รู้จกัการท าความสะอาดและไม่ท าสกปรก สามารถเข้าห้องน า้และท าความ
สะอาดเองได้ 
ติดกระดมุและรูดซิบเองได้ รับประทานอาหารเองได้และสามารถใช้ช้อนส้อม
เป็นและทานอาหารไม่หก 
 

5 -6 ปี 
สามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อยา่งตอ่เน่ือง ยืนขาเดียวได้ เรียนรู้ท่ี
จะกระโดดข้ามหรือกระโดดเชือกได้ 
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เดินขึน้-ลงบนัไดได้อยา่งคลอ่งแคลว่ เดินตอ่เท้าได้ และเดินถอยหลงัตามเส้น
ได้ รับลกูบอลท่ีกระดอนจากพืน้ได้ด้วยมือทัง้สองได้ 
 
เขียนรูปสีเ่หลีย่ม สามเหลีย่มตามแบบได้ 
ตดักระดาษด้วยกรรไกรเป็นเส้นโค้งตามแบบท่ีก าหนดให้ได้ 
สามารถใช้กล้ามเนือ้ชิน้เลก็ได้ เช่นการติดกระดมุ การมดัหรือผกูเชือก
รองเท้า สามารถยืดตวัได้คลอ่ง  
 

 
 

7. แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน (UNIVERSAL DESIGN) 
การออกแบบเพื่อมวลชนเป็นแนวคิดในการออกแบบท่ีค านึงการใช้งานให้สมประโยชน์

เกิดความคุ้มค่าและครอบคลมุส าหรับทุกคนโดยไม่ต้องดดัแปลงให้เป็นพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง
ให้กับกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ส าหรับการออกแบบเพื่อมวลชนเป็นการออกแบบโดยเร่ิมต้นแนวความคิด
มาจากว่าท าอย่างไรให้กลุม่ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสถานท่ีและ
สิง่แวดล้อม ให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างความปลอดภยั  การออกแบบเพื่อมวลชนเกิดจาก
การประดิษฐ์คิดค้นของใช้สว่นตวัของ Mr. Ronald L. Mace ซึ่งเขาเป็นผู้พิการได้ท าการทดลอง
ของใช้สว่นตวัให้สามารถใช้กับผู้พิการได้เม่ือประสบความส าเร็จจึงได้น าหลกัการมาพฒันาและ
ออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อคนพิการให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภยัจึงกลายมาเป็นต้นแบบ
ของหลกัการออกแบบแนวคิด UNIVERSAL DESIGN 

องค์ประกอบและหลกัการของ Universal Design  
1 .Fairness ความเสมอภาคในการใช้งานสามารถใช้งานได้กับทุกคนในสงัคมอยา่ง

เทา่เทียมกนั 
2. Flexibility ความยืดหยุน่ในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทัง้คนท่ีถนดัซ้ายและขวา 

หรือปรับความสงูต ่าในการใช้งานตามความสงูของผู้ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 
3. Simplicity เรียบง่ายสามรถเข้าใจการใช้งานได้ดีโดยอาจมีภาพประกอบหรือ

สัญลักษณ์ ท่ี เ ป็นสื่ อสากลอธิบายหลักการใ ช้งานแบบง่าย  โดยไม่ จ า เ ป็นว่าจะอ่าน
ภาษาตา่งประเทศได้หรือไม่  

4. Understanding มีข้อมลูเพียงพอส าหรับประกอบการใช้งาน 
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5. Safety ทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาดและมีระบบป้องกันหากมีอันตรายจาก
การใช้ท่ีผิดพลาดและไม่เกิดการเสยีหายจนงา่ยเกินไป 

6. Energy conservation สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก และมีความ
สะดวกในการใช้งาน 

7. Space ขนาดและสถานท่ีในการใช้งานท่ีเหมาะสมโดยการคิดเผ่ือพืน้ท่ีส าหรับคน
ท่ีมีรูปร่างขนาดของร่างกายใหญ่หรือคนท่ีมีการเคลือ่นไหวล าบากหรือค านงึถึงคนท่ีต้องใช้รถเข็น 

 
พรทิพย์  เรืองธรรม (2556:59) Universal Design มีความหมายครอบคลมุถึงหลกัการ

ตา่งคือ 
1. การออกแบบครอบจกัวาล 
2. การออกแบบทกุสิง่ท่ีท าให้คนจ านวนมากสามารถได้ใช้งาน 
3. เน้นท่ีอายุของคน เน้นท่ีลกัษณะและสดัสว่นของคน รวมถึงขีดความสามารถของ

คน 
4. ท าให้คนพิการสามารถใช้งานได้โดยไม่พึ่งพาอาศยัคนอ่ืน (ส าหรับกรณีท่ีพิการ

บางประการ) เช่นอาจจะตาบอดอยา่งเดียวหรือหหูนวกเพียงอยา่งเดียว 
5. Dependency Ratio หมายถึงร้อยละสดัสว่นของผู้ ท่ีต้องการผึง่พากับสดัสว่นของ

คนวยัท างาน ซึง่ในอนาคตอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าคนวยัท างานจะน้อยลงแตใ่นขณะท่ีคนในวยัท่ีต้องการ
ผึง่พามีจ านวนมากขึน้หรือเพิ่มขึน้ 

6. เกิดการเปลี่ยนแปลงการถ่ายเทประชากรศาสตร์อย่างกะทันหันโดยการ
เปลีย่นแปลงของประชากรนัน้มี 3แบบด้วยกนัคือ 

-  การเกิด การตาย การย้ายถ่ินฐาน 
-  ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบการเกษตรไปสูร่ะบบอุตสาหกรรม จึง

ท าคนเกิดการ           เปลีย่นแปลงความคิด 
-  เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้มาแบบรวดเร็วและอัตราการเกิดก็เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในท่ี

ความคิดของคนท่ียงัเหมือนเดิมอนัเน่ืองสาเหตกุารตายลดน้อยลงแบบพร้อมๆ กนั 
 

8. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
การออกแบบเคร่ืองเรือนหรือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (วฒันะ จูฑะวิภาต .2551:19-22) 

เคร่ืองเรือนคือสิง่ท่ีมนษุย์คิดขึน้สร้างขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับกิจกรรมตา่งๆภายในบ้า ท่ี
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ท างาน หรือสาธารณะ ไว้ส าหรับการนัง่ การนอน การรับประทานอาหาร การท างาน ฯลฯ เคร่ือง
เรือนอาจถกูออกแบบมาส าหรับการใช้งานคนเดียวหรือเป็นกลุม่คน ท าด้วยวสัดุหลากหลายชนิด
เคร่ืองเรือนจึงถกูจดัวา่เป็นสว่นการเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้อยูอ่าศยักบัตวับ้านหรืองานสถาปัตยกรรม 

 
ประเภทของเคร่ืองเรือน 

เคร่ืองเรือนสามารถแบ่งออกเป็นตามประเภทได้หลากหลายลกัษณะซึ่งบางทีอาจ
เรียกให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยหรืออาจเรียกให้เมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานท่ีแต่
เราอาจจะแบง่ตามภาพการใช้งานได้คือ 

1. เคร่ืองเรือนภายนอกอาคาร (outdoor furniture) 
2 .เคร่ืองเรือนภายในอาคาร (indoor furniture) 
เคร่ืองเรือนภายนอกอาคารเป็นเคร่ืองเรือนท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับอาคารและ

สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมนุษย์ใช้เวลากับการอยู่กับเคร่ืองเรือนประเภทนีไ้ม่มากนัก ดังนัน้การ
ออกแบบเคร่ืองเรือนประเภทนีค้วรค านงึถึงสภาพภมิูอากาศเป็นหลกัและต้องค านงึถึงสิง่แวดล้อม 

เคร่ืองเรือนภายในอาคาร เป็นเคร่ืองเรือนท่ีมีความส าคญักับมนุษย์เป็นอย่างมาก
และมีขอบเขตของห้องเป็นตวัก าหนดและบอกให้เราทราบว่าเป็นเคร่ืองเรือนประเภทใด เคร่ือง
เรือนแตล่ะประเภทภายในตวับ้านอาจจ าแนกได้จากประเภทของห้องได้ดงันี ้

- ห้องนอน ประกอบไปด้วย เตียง ตู้ เสือ้ผ้า โต๊ะหวัเตียง ตู้  โต๊ะแตง่ตวั เก้าอีไ้ม่มีแขน 
- ห้องพกัผอ่น ประกอบด้วย เก้าอีย้าว เก้าอีเ้ท้าแขน โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง เก้าอีพ้กัผอ่น 

เก้าอีไ้ม่มีเท้าแขน ตู้ ข้าง เก้าอีโ้ยก 
- ห้องอาหาร ประกอบไปด้วย โต๊ะอาหาร เก้าอีรั้บประทานอาหาร โต๊ะเตรียมเสิ ร์ฟ

อาหาร ตู้ เก็บถ้วยชาม โต๊ะเลือ่น เก้าอีท้รงสงู 
- ห้องครัว ประกอบด้วย ตู้ เก็บของ อ่างล้างจาน เตาหงุต้ม ตู้ เย็น โต๊ะเตรียมอาหาร ตู้

เก็บถ้วยชาม ชัน้ลอย ท่ีเตรียมอาหาร 
- ห้องท างาน ประกอบด้วย โต๊ะท างาน เก้าอีไ้ม่มีเท้าแขน เก้าอีห้มนุ โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะ

ข้าง ท่ีวางโทรศพัท์ ตู้ เก็บเอกสาร ชัน้วางหนงัสอื ม้านัง่ 
-ห้องเด็กประกอบด้วย เตียง ตู้ เสือ้ผ้า ตู้ลิน้ชกั โต๊ะหวัเตียง เก้าอี ้ตู้หนงัสอื โต๊ะเขียน

หนงัสอื กระดานผิวเคลอืบเหลก็ ตู้ ข้าง 
 

รูปแบบเคร่ืองเรือน 
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รูปแบบเคร่ืองเรือนนัน้บ่งบอกถึงลกัษณะท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและ
สามารถจับต้องได้ และเม่ือได้ทดลองใช้แล้วเป็นไปตามความต้องการดงันัน้การออกแบบเคร่ือง
เรือนชนิดตา่งๆให้เหมาะสมกบัผู้บริโภคแบง่ออกได้เป็น3ประเภทคือ 

1.เคร่ืองเรือนรูปแบบเป็นทางการ ( formal-style furniture) เป็นเคร่ืองเรือนท่ีเกิด
ขึน้มาจากความนิยมมาตัง้แต่สมัยโบราณ เคร่ืองเรือนเหลา่นีมี้ใช้เฉพาะแต่ตามปราสาทราชวัง
เท่านัน้และได้รับความนิยมในรูปแบบสืบเน่ืองถ่ายทอดเร่ือยมาดงันัน้เคร่ืองเรือนประเภทนีจ้ึงมี
ความวิจิตรงดงามและช่ือท่ีเรียกมกัจะใช้ช่ือของกษัตริย์อันเป็นการบง่บอกถึงรูปแบบและยคุสมยั
เช่นเคร่ืองเรือนหลยุส์ท่ี14  ทิวดอร์ (Tudor) ราชินีแอนน์ (Queen Anne) 

2.เคร่ืองเรือนท้องถ่ิน (provincial-style furniture) หรือเคร่ืองเรือนไม่เป็นทางการ 
( informal-style furniture) คือเคร่ืองเรือนท่ีลอกเลียนแบบมาจากรูปเรือนอย่างเป็นทางการ 
เน่ืองมาจากผู้ ใช้ท่ีเป็นชาวชนบทมีความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอยจึงมีการน าเอารูปทรง
แบบเป็นทางการมาเป็นต้นแบบแตไ่ม่ยดึกฎเกณฑ์ในการออกแบบและการใช้วสัดรุายละเอียดอาจ
ถูกตัดทอนหรือเพิ่มเติมขึน้โดยยึดหลกัแค่ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย เคร่ืองเรือนแบบ
ท้องถ่ินนีม้กัมีช่ือเรียกตามถ่ินฐานภมิูศาสตร์เช่นแบฝร่ังเศส (French-style ค.ศ.1650-1900) 

 
เร่ืองเรือนรูปแบบทนัสมัย (modern-style furniture) เคร่ืองเรือนรูปแบบนีเ้กิดขึน้ในช่วง

ศตวรรษท่ี20 โดยหลกัการการออกแบบจากรูปแบบเป็นทางการและรูปแบบเคร่ืองเรือนท้องถ่ินมา
เป็นแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและมีการปรับปรุงเรืองการใช้ประโยชน์มีมากขึน้ มี
ริเร่ิมน าระบบอุสาหกรรมเข้ามามีสว่นเก่ียวข้อง ในยคุนีถื้อเป็นการเร่ิมต้นแนวคิดการออกแบเคร่ือง
สมยัใหม่การสร้างเคร่ืองใช้หลกัการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 
รูปร่างเคร่ืองเรือน 

เคร่ืองเรือนไม่ว่าจะเป็นแบบภายนอกอาคารหรือแบบภายในอาคารก็ตามสามารถ
จ าแนกรูปร่างท่ีมองเห็นได้โดยแบง่ออกเป็น 

1.เคร่ืองเรือนประเภทกลอ่ง (box-type furniture) เคร่ืองเรือนประเภทนีมี้หน้าม่ีหลกั
คือใช้เก็บสิ่งของต่างๆมีความสามารถในการรองรับน า้หนกัได้ มีประโยชน์ในลกัษณะครอบคลมุ
และหน้าท่ีใช้สอยแตกตา่งกนัออกไป เช่นตู้ เสือ้ผ้า ตู้ โชว์  

2. เคร่ืองเรือนประเภทขา (leg-style furniture) เคร่ืองเรือนประเภทนีมี้ขาท าหน้าท่ี
รองรับน า้หนกัของสิง่ของหรือรับน า้หนกัของมนษุย์ เช่นโต๊ะ เก้าอีรู้ปแบบตา่งๆ 
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เคร่ืองเรือนอาจแบง่ตามลกัษณะของการติดตัง้ได้คือ 
เคร่ืองเรือนประเภทเคลือ่นย้ายได้ ( free-standing furniture) เคร่ืองเรือนประเภทนีมี้

การเร่ิมใช้งานมาตัง้แตม่นษุย์รู้จกัการสร้างบ้านเรือนเป็นท่ีอยูอ่าศยั การสร้างเคร่ืองเรือนประเภทนี ้
มีจุดประสงค์คือ 

เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและหากเกิดความเบื่อหน่ายก็สามารถมีการจัด
วางต าแหนง่ใหม่หรือเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมได้ 

เคร่ืองเรือนประเภทติดตัง้ถาวร ( built-in furniture ) ภายหลังได้มีการออกแบบ
พฒันารูปแบบตวัอาคาร เคร่ืองเรือนมีความจ าเป็นต้องออกแบบเคร่ืองเรือนให้เหมาะสมและลงตวั
กับอาคารเพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบเคร่ืองเรือนให้มีความเป็นเอกลกัษณ์แบบเฉพาะตวั
สามารถแก้ปัญหาการมีพืน้ท่ีแบบจ ากดัได้อยา่งเหมาะสม 

ข้อดีของการติดตัง้เคร่ืองเรือนแบบถาวร 
- มีการออกแบบให้สมัพนัธ์กบัอาคารและเนือ้ท่ีภายในอาคาร 
- มีความสะดวกในการจัดวางต าแหน่งโดยไม่จ าเป็นต้องตัง้วางท่ีพืน้อย่างเดียว

อาจมีการแขวน ติดตัง้กบัผนงั หรือติดกบัเพดานก็ได้ 
- มีแนวทางในการออกแบบได้อยา่งอิสระ สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ หรือ

ให้มีความสมัพนัธ์กบัห้องนัน้ๆตามการใช้งาน 
- มีระบบโครงสร้างท่ีแข็งแรง (high capacity construction) เน่ืองจากเป็น

โครงสร้างตอ่เน่ืองท่ีเป็นอนัเดียวกบัอาคารหรือสว่นของห้องแล้วท าตอ่เน่ืองเป็นอนัเดียวกนั 
- มีเนือ้ท่ีการใช้งานมาก เพราะมีการออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ใช้

สอยเป็นหลกั 
- ประหยัดวัสดุ เน่ืองจากมีโครงสร้างบางส่วนสามารถใช้ร่วมกับอาคารได้ จึง

สามารถลดต้นทนุในการผลติได้ 
 

ข้อเสยีของการติดตัง้เคร่ืองเรือนแบบถาวร 
-ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะเป็นโครงสร้างท่ีตายตัวเพราะมีบางส่วนมี

โครงสร้างบางส่วนท่ีติดกับตัวอาคาร มีขนาดใหญ่ น า้หนักมากแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
แก้ปัญหาให้เคร่ืองเรือนประเภทนีมี้น า้หนกัน้อยลงหรือเป็นสว่นท่ีมาประกอบเข้าด้วยกนัซึง่เรียกว่า 
เคร่ืองเรือนมอดุลาร์ (modular furniture) คือมีลกัษณะเป็นหน่วยแล้วน ามาประกอบเข้าด้วยกัน
และท าให้ดกูลมกลนืกบัตวัอาคาร 
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- มีต้นทนุสงู เน่ืองจากมีการผลติหลายขัน้ตอนบางชิน้ต้องสัง่ท าให้เข้ากบัสถานท่ี 
- ยากตอ่การแก้ไขดดัแปลง เม่ือเกิดความเบื่อหนา่ยดงันัน้ผู้ออกแบบควรค านงึถึง

ระยะเวลาในการ ใช้งาน 
- ไม่เหมาะสมกับลกัษณะของอาคารชัว่คราวเพราะจะมีปัญหาเร่ืองการขนย้าย 

บัญญัติ 10ประการของงานออกแบบท่ีดี-แนวคิดอมตะจาก Dieter Rams (ออนไลน์ TCDC 
:Thailand Creative & Design Center)  

เป็นเวลากว่า40 ปีท่ี Dieter Rams ได้พูดถึงความส าคญัของการน าศาสตร์ของผู้ ใช้ 
(User-centered Design) มาเป็นหลักในการออกแบบพร้อมกับให้หลัก10ประการของงาน
ออกแบบท่ีดี ไว้เป็นเคร่ืองเตือนใจของนักออกแบบรุ่นหลงั แม้เวลาท่ีผ่ามานานแล้วค าพูดท่ีเขา
กลา่วกบักลายมาเป็นความร่วมสมัยให้กบังานออกแบบของนกัออกแบบรุ่นใหม่ โดยบทสนุทรพจน์
ท่ีเขากลา่วคือ 

งานออกแบบนัน้เปรียบเสมือนกุญแจในการสร้างเอกลกัษณ์ความแตกต่างให้กับ
ผลติภณัฑ์โดยท่ีผู้บริโภคของเราจะสมัผสัถึงมันได้ องค์กรใดท่ีต้องการประสบความส าเร็จในธุรกิจ
จะต้องเข้าใจ ความส าคัญของงานออกแบด้วย อย่างไรก็ตามนิยามของความส าเร็จอาจจะ
แตกตา่งจากแนวทางของหลายๆทา่นเพราะเราต้องการให้ผลิตภณัฑ์นัน้มีคณุคา่มากกวา่มิติเดียว 
งานออกแบของเราจะค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเปา้หมายลดความ
สญูเสยีตลอดกระบวนการผลติซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

ฟังก์ชัน่ หวัใจที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ งานอกแบท่ีดีต้องมีทิศทางเดียวกนักบัเปา้หมาย
ขององค์กร นกัออกแบบท่ีไม่เข้าใจองค์กรมาท าการออกแบบใดๆนัน้จะสง่ผลลบในทิศทางของการ
เจริญเติบโตขององค์กรนัน้ด้วย ในทางตรงข้ามงานออกแบบท่ีมีความเข้าใจในองค์กรมีความ
ร่วมมือร่วมใจกับพนักงานจะส่งผลท าให้องค์กรเกิดผลดีไปด้วย แน่นอนว่างานออกแบบท่ีดีคือ
จุดเร่ิมต้นขององค์กรท่ีประสบความส าเร็จ แตถ่ึงอยา่งไรแนวคิดนัน้ความหมายของ Dieter Rams 
อาจจะไม่ตรงกับแนวคิดของคนอ่ืนเพราะเขามีแนวคิดในเร่ือง  ความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของงานออกแบบ ทีมงานการออกแบบทุกคนจะต้องพยายามท า
ทกุอยา่งเพื่อลดปริมาณการใช้วสัด ุการใช้พลงังาน ท่ีจะเกิดขึน้ในทกุขัน้ตอนในกระบวนการผลติ 

งานออกแบบคืออะไร Dieter Rams บอกว่าองค์รวมของงานออกแบบผลิตภณัฑ์นัน้
จะประกอบไปด้วย รูปทรง ส ีวสัด ุโครงสร้าง ซึง่การที่ผลติภณัฑ์ชิน้หนึง่จะตอบสนองการใช้งานได้
อย่างสูงสุดนัน้ผู้ ออกแบบจะต้องไม่มองตังเองเป็นศิลปินท่ีหลงใหลในงานเพียงคนเดียวเพราะ
ความงามเป็นเพียงสิ่งท่ีห่อหุ้มผลิตภณัฑ์เท่านัน้เอง ส าหรับ Dieter Rams ความสวยงามจะเป็น
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ขัน้ตอนสดุท้ายของงานออกแบบ ในทางตรงข้ามนกัออกแบบควรให้ความส าคญักบัโครงสร้างทาง
วิศวกรรมของผลิตภณัฑ์ชิน้นัน้ก่อนและท้ายสดุความงามจะเกิดขึน้เองตามประโยชน์การใช้สอย 
และความรู้สกึดีๆจากผู้บริโภค น่ีคือการออกแบบท่ีมีผู้ใช้เป็นศนูย์กลาง (User-Centered Design) 
ซึ่งความงามท่ีแท้จริงหมายถึงการท่ีผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างสงูสดุ  นอกจากนัน้การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดียงัต้องถกูหลกัการยศาสตร์ (Ergonomic) ซึ่ง
นักออกแบบทุกคนควรเข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ผลิตและผู้บริโภคให้ดีก่อนเช่นในเร่ืองของ 
ขนาด ความกว้าง ความสงู ความลกึ เข้าใจตอ่ประโยชน์ใช้สอย ด้วยเหตนีุเ้อง 

การจดัล าดบัความส าคญั ความสะอาด และความเป็นระเบียบคือการสร้างประโยชน์
สงูสดุ ซึง่เป็นการสือ่สารทางออ้มให้กบัผู้บริโภคได้รับความรู้สกึถึงการใช้งานของตวัผลติภณัฑ์ เช่น
การจัดความส าคญัของลกัษณะ รูปทรง ขนาด สดัสว่น สี รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกจากนัน้
งานออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีดีควรเรียบงา่ย ทกุสว่นของผลิตภณัฑ์ควรมีความสมดุล กลมกลนืเข้าไป
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของโครงสร้างหรือส่วนประกอบอ่ืนๆและการตกแต่งชิน้งานเพื่อให้
ผลติภณัฑ์ชิน้นัน้สามารถใช้งานได้งา่ย 

งานออกแบบท่ีดีคือการออกแบบท่ีน้อยท่ีสุด การออกแบบช่วยในการดึงดูดความ
สนใจจากผู้บริโภค ผ่าการตกแต่งท่ีสวยงามท าให้ดูมีเสน่ห์ลกัษณะการสร้างงานแบบนี ้Dieter 
Rams ไม่ถือว่าเป็นงานออกแบบท่ีดี แต่เป็นเหมือนแค่การใส่เสือ้ผ้าให้กับผลิตภัณฑ์เท่านัน้ใน
ขณะท่ีงานออกแบท่ีดีควรค านงึถึงทกุรายละเอียดทางด้านประโยชน์ใช้สอย มีความสะอาดตาและ
การใช้งานท่ีงา่ยแนวคิดแบบนีจ้ะท าให้ผลติภณัฑ์มีวงจรชีวิตท่ียืนยาวมากขึน้ 

นวตักรรมคือค าตอบ วิวฒันาการของผลิตภณัฑ์ไม่ได้ถูกตีกรอบจากเทคโนโลยีการ
ผลิตแต่ยังสามารถปรับรูปแบบไปได้เร่ือยๆ ตามลักษณะของสภาพแวดล้อม เพราะจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่าผู้ว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปและพร้อมท่ีจะหานวตักรรมใหม่เสมอเพราะถ้าผลิตภณัฑ์ไม่มีการพัฒนา
ผู้บริโภคก็จะพร้อมท่ีจะละทิง้ผลติภณัฑ์นัน้ 

การบริหารทรัพยากรอยา่งเหมาะสมเพราะสิง่แวดล้อมและบริบทท่ีเปลีย่นแปลงไปมี
อิทธิพลอย่างมากต่องานออกแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเช่นอาคาร
บ้านเรือนท่ีเติบโตเป็นลกัษณะแนวด่ิง พืน้ท่ีการใช้สอยลดน้อยลง โครงสร้างทางด่วน รูปแบบไฟ
ตามท้องถนน เพราะสิง่ตา่งๆเหลา่นัน้สง่ผลกระทบโดยตรงกบัพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงหรือไม่
ก็ทางใดทางหนึ่ง โลกท่ีเราอาศยัอยู่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไปทัง้ในด้านทางลบมากกวา่ทางบวกไม่วา่
จะเป็นเร่ืองของวสัดุการผลิต พลงังาน อาหาร พืน้ดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหลา่นัน้มีผลต่อ
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การออกแบบทัง้หมดและสง่ผลตอ่การออกแบบโดยตรงดงันัน้กระบวนการจดัการเร่ืองทรัพยากรจึง
เป็นสิง่ส าคญัท่ีนกัออกแบบในปัจจุบนัต้องท าความเข้าใจ 

สรุปงานออกแบบท่ีดีตามแนวคิดของ Dieter Rams คือ  
1. งานออกแบบท่ีดีคือนวตักรรม 
2. งานออกแบบท่ีดีคือผลติภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ 
3. งานออกแบบท่ีดีคือความสวยงาม 
4. งานออกแบบท่ีดีสามารถท าให้ผลติภณัฑ์นัน้เป็นท่ีเข้าใจได้งา่ย 
5. งานออกแบบท่ีดียอ่มไม่ท าให้เกิดความร าคาญกบัผู้ใช้งาน 
6. งานออกแบบท่ีดีคือความซื่อสตัย์สจุริต 
7. งานออกแบบท่ีดีต้องมีอายงุานท่ียืนยาว 
8.งานออกแบบท่ีดีต้องใสใ่จในรายละเอียดในทกุๆแงม่มุของการออแบบ 
9. งานออกแบบท่ีดีจะต้องเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
10.งานออกแบบท่ีดีจะต้องออกแบบให้น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

 
หลกัการออกแบบผลติภณัฑ์ 

การออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นกิจกกรมท่ีอยู่ควบคู่การการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะใน
การท างานของมนุษย์นัน้มีความต้องการในการผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้
งานท่ีแตกต่างกันและความต้องการท่ีท าให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ งานออกแบบเป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ เป็นการกระท าของ
มนษุย์ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการสิง่ใหม่ๆมีทัง้การออกแบบท่ีสร้างขึน้มาใหม่ให้แตกตา่งจากเดิมท่ี
มีอยู่หรือการออกแบบปรับปรุงจากของเดิม ความส าคัญในการออกแบบในเบือ้งต้นท่ีจะท าให้
กระบวนการผลติหรือผลติภณัฑ์ประสบความส าเร็จในการตลาดและเปา้หมายของผู้บริโภค 

 
รูปทรงท่ีมีอิทธิพลตอ่งานออกแบผลติภณัฑ์ 

การออกแบบทัว่ไปเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ทัง้สิน้ทัง้ท่ีเป็นการออกแบ
ใหม่หรือปรับปรุงจากของเดิมโดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจาก2 แหล่งด้วยกันคือ 
(ออนไลน์ http://krubassn1.blogspot.com) 

1.รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form)  
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เน่ืองจากธรรมชาติมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่ง ท่ีอยู่
รอบตวั มีทัง้รูปทรงจากสิ่งมีชีวิตเช่น พืช สตัว์ ต่างๆและรูปทรงจากสิ่งท่ีไม่มีในชีวิตเช่น ดิน หิน 
กรวด ทราย หรือสิ่งท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่น ลม ฝน ฟ้าผ่า ก้อนเมฆ คลื่นและอ่ืนๆ 
โดยท่ีมนุษย์ได้แรงบันดาลใจในแง่มุมท่ีแตกต่างกันออกไป เช่นความเป็นระเบียบของธรรมชาติ 
ความสวยงามความลงตวัอย่างมีแบบแผน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานออกแบบในรูปแบบของ
งานผลติภณัฑ์ประเภทตา่งๆท่ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอบของมนุษย์ทัง้
ในด้านร่างกายและจิตใจ 

2.รูปทรงท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (Manmade Form) 
รูปทรงท่ีมนษุย์สร้างขึน้ มีอิทธิพลตอ่งานออกแบบผลติภณัฑ์ในสว่นท่ีตองการท า

ให้เกิดแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มชน เช่นการออกแบบอาคารบ้านเรือน สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
โดยมากมักเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตสว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นสากลและเป็นท่ีรู้จักทัว่ไป โดยท่ี
รูปทรงเหลา่นัน้จะแบ่งด้วยวิธีการผลิตตามกระการผลิตได้ด้วย 2 ประเภทคือ ประเภทท่ีสร้างขึน้
ด้วยมือหรือเคร่ืองมือพืน้ฐาน (Hand Tools) มีลกัษณะการใช้งานท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้
ท่ีออกแบบ และผู้ ท่ีใช้งาน สามารถผลติได้จ านวนไม่มากนกั รูปทรงมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่ซ า้กันมี
การตกแตง่ให้เกิดความสวยงามตามทกัษะความช านาญของช่างหรือผู้ ท่ีออกแบบ  และประเภทท่ี
สร้างขึน้ด้วยเคร่ืองจักร (Machine Tools) การผลิตแบบนีจ้ะมีรูปทรงทัง้เหมือนกันและสามารถ
ผลติได้จ านวนมาก มีการใช้วสัดอุยา่งเดียวกนั มีทัง้ผลติภณัฑ์แบบส าเร็จรูปและแบบท่ีเป็นชิน้สว่น
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงจากผลติภณัฑ์นัน้ 

 
รูปแบบการออกแบบผลติภณัฑ์ 

รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์นัน้มีอยู่มากมายมีการเกิดขึน้และมีการพัฒนารูป
แบบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้ ความนิยมตามกระแสนิยม หรือตาม
ความสนใจในสงัคมนัน้ๆ ความหลากหลายในวิธีการออกแบบท่ีเกิดจากแนวทางในการปฏิบัติท่ี
แตกตา่งกนัถูกสร้างสรรค์มาตามล าดบัไม่วา่จะเลอืกใช้รูปแบบใดก็สร้างเงื่อนไขในการออกแบบท่ี
นา่สนใจในรูปแบบตา่งเช่น 

1.รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function follow form)  เป็นการออกแบบที
นิยมน าเอาความงามของรูปทรงมาเป็นหลกัในการออกแบบโดยมีแนวคิดวา่ความงามต้องมาก่อน
ประโยชน์ใช้สอยเสมอ และจะมาอธิบายแนวคิดในขัน้ตอนการปฏิบติัเพื่องานออกแบบผลิตภณัฑ์
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ท่ีเน้นเร่ืองความงามเป็นหลกั มีจุดประสงค์ท่ีส าคญัคือการยกระดบัคุณค่าของงานผลิตภณัฑ์ให้
สงูขึน้และสามารถเพ่ิมราคาสนิค้าได้ 

2.ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปทรง (Form follows function) แนวทางการออกแบบ
ของ Louis Sulivan ท่ีนิยมประโยชน์ใช้สอยมาเป็นหลกั (Functionalism) แนวคิดท่ีวา่ประโยชน์ใช้
สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ และน ามาถูกอธิบายในขัน้ตอนเพื่อการออกแบบในระบบ
อุตสาหกรรมท่ีต้องการผลิตเป็นจ านวนมากโดยให้ความส าคัญท่ีสอดคล้องกับการท างานของ
เคร่ืองจกัร การประหยดัวสัด ุความสะดวกสบายในการใช้งาน การขนสง่ แนวทางการออกแบของ
สถาบันบาวเฮาส์ (Bauhaus) มีลกัษณะสอดคล้องกับแนวคิดนี ้คือให้ความส าคัญกับด้านการ
ประโยชน์ใช้สอย มีการใช้รูปทรงท่ีเรียบง่าย ปราศจากการตกแต่งท่ีเกินความจ าเป็น เป็นแนวทาง
ของการออกแบบในเชิงอุตสาหกรรมใหม่ แนวทางการออกแบบมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ 

- รูปทรง ส ีและประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามสภาพสงัคม 
-ราคาเหมาะสมกบัก าลงัการซือ้ของกลุม่เปา้หมายหรือผู้บริโภคในผลติภณัฑ์นัน้ 

3.การตลาดมาก่อนการออกแบบ (Design follow marketing) วงจรของผลิตภัณฑ์
มกัจะมีรูปแบบเหมือนพีรามิด โดยยดึฐานรากแล้วพยายามยกระดบัตวัเองสงูขึน้ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณภาพและความเป็นเอกลกัษณ์แบบเฉพะตัว การยกระดับมีผลท าให้ราคาสูงขึน้ด้วย ดังนัน้
ผลติภณัฑ์ใดทีสามารถขึน้สูย่อดของพีรามิดได้จ าเป็นต้องละทิง้ฐานท่ีเป็นระดบัลา่งออกไป แตจ่ะ
ได้ลูกค้าชัน้ดีท่ีมีก าลงัในการซือ้สูงในขณะท่ีฐานล่างก็จะมีผู้ ผลิตรายอ่ืนเข้ามาแทน ดังนัน้การ
ออกแบบในแนวคิดนีจ้ึงยึดหลักการตลาดน าการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นัน้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และกลไกของการตลาด ยกตวัอยา่งหลกัการท่ีนา่สนใจคือ 

- เป้าหมายทั่วไป (Target Public) การออกแบบจะท าให้คนทุกชนชัน้ ต้องมี
รูปแบบทีตอบสนองและเพียงพอตอ่คนทกุระดบัชัน้ อาย ุและหลากหลายอาชีพ 

-กลุ่มเป้าหมายระดับสูง (High Quality) การักษาคุณภาพการออกแบบและ
กรรมวิธีการผลติท่ีมีคณุภาพดีเพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีมีก าลงัในการซือ้สงู 

-กลุม่เป้าหมายระดบัลา่ง (Low Cost) เป็นการออกแบบและการผลิตท่ีเน้นไปท่ี
ระบบท่ีดีท่ีสดุแตมี่ต้นทนุต ่าจะได้สนิค้าท่ีมีราคาสมเหตผุล 

4.อารมณ์ความรู้สกึมาก่อนรูปแบบ (Form follows emotion) เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุด
ท่ีสามารถตอบสนองในด้านการใช้ประโยชน์ด้านใช้สอยและรูปแบบได้มากขึน้ ผลติภณัฑ์หรือวสัดุ
สงัเคราะห์ท่ีสามารถตอบสนองการใช้งานประเภทต่างได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาขึน้ แนวคิดการ
ออกแบบจึงมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเร่ืองอารมณ์และความรู้สกึมาก่อนรูปแบบด้วยความเช่ือท่ีวา่
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ผู้บริโภคในปัจจุบนัมิได้ต้องการสินค้า ภาพลกัษณ์ หรือสิ่งแวดล้อม แต่ต้องการคุณค่าด้านความ
ร่ืนรมย์และลกัษณะบางอย่าง มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ได้ งานออกแบบท่ีดีใน
ปัจจุบนัจึงต้องเป็นทัง้สงิท่ีนา่ปารถนาและก่อให้เกิดความสบายใจ เกิดความรู้สกึในเชิงบวก เพราะ
ความงามท่ีสมบูรณ์ของสิง่ใดสิ่งหนึ่งยงัคงต้องเติมเต็มในสว่นขิงประโยชน์ใช้สอยด้วย  ผลติภณัฑ์
ท่ีมีอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Product) สามรถดึงดูดจิตใจและก่อให้เกิดแรงกระตุ้ นและ
ความคิดต่อเน่ืองท่ีหลากหลายได้ ลักษณะการออกแบบท่ีเน้นอารมณ์และความรู้สึกจะมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ 

- การออกแบบท่ีค านงึถึงความสวยงาม (Visceral Design) ก่อให้เกิดความถกูใจ
เม่ือผู้บริโภคพบเห็นในครัง้แรก รูปลกัษณ์จะก่อให้เกิดการตอบสนองอยา่งฉบัพลนั 

-การออกแบบท่ีค านึงถึงพฤติกรรมการใช้สอย (Behavioral Design) การมี
ประโยชน์ใช้สอยได้จริงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจเม่ือได้ผ่าการสมัผัสทัง้การมองเห็นและการ
สมัผสัซึง่พฤติกรรมการใช้สอยจะเกิดขึน้ภายหลงัจากการใช้ผลติภณัฑ์นัน้แล้ว 

-การออกแบบท่ีค านึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ ใช้ (Reflection Design) คือ
เม่ือผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์นัน้แล้วจะเกิดปฏิกิริยาตอบสยองเกิดความรู้สกึพึงพอใจกับผลิตภณัฑ์นัน้หรือ
ภาพลกัษณ์จากผลติภณัฑ์นัน้ 

5.รูปแบบนิยมความน้อย (Minimal Style) เป็นการออกแบท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
แนวคิดแบบ Minimalism คือยิ่งมีความเรียบงา่ยยิ่งดูดี งานออกแบบแนวนีมี้ความโดดเด่นในเร่ือง
ความเรียบง่าย ชัดเจน ประกอบด้วยมาตราสว่นม่ีถูกต้อง เห็นแล้วมีความรู้สกึถึงทดลองการใช้
วสัดุกับการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่างนบัเป็นวฒันธรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีดดัแปลง
ผสมผสานวัฒนธรรมใหม่เข้ากับวัฒนธรรมเก่าเข้าด้วยกันแบบลงตัว ลกัษณะท่ีส าคัญของงาน
ออกแบบแนวคิด Minimal Style คือ 

- รูปทรงมีลกัษณะเดน่ชดั เรียบงา่ยตามมาตราสว่นท่ีเหมาะสม 
- มีลกัษณะความเรียบงา่ยแบบมีระบบ 
- ไม่มีลกัษณะของสญัลกัษณ์ปรากฏให้เห็น มีแต่การทดลองในลักษณะของ

เทคนิคใหม่ท่ีเกิดจากการทดลองในแนวทางของศิลปะ 
6. รูปแบบอนาคตกาล (Futuristic Style) เป็นการออกแบบท่ีไม่ เพียงแต่การ

สร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบท่ีสวยงามอย่างเดียวเท่านัน้แต่จะต้องเพิ่มความส าคญัทางด้านรูปแบบการ
ท างานร่วมกบัเทคโนโลยีด้วยเพื่อแสดงให้เห็นศกัยภาพของการออกแบและเทคโนโลยีในการผลิต
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ผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและปัญญาของมนุษย์ เป็นการออกแบบเพื่อ
อนาคตข้างหน้าโดยการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีนา่จะเป็นไปได้ 

 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลติภณัฑ์ 

การออกแบบมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีต้องค านงึโดยหลกัแล้วปัจจยัพืน้ฐานท่ีนิยมมาเป็น
เกณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีส าคญัคือ 

1.หน้าท่ีใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีหน้าท่ีการใช้สอยท่ีถูกตัง้ไว้คือ
สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ใน
ผลิตภัณฑ์นัน้อาจมีหน้าท่ีอย่างเดียวหรือมากกว่านัน้ เช่นการออกแบบโต๊ะ โต๊ะท างานกับโต๊ะ
อาหารการออกแบบโต๊ะท างานอาจจะต้องมีลิน้ชกัในการเก็บของหรือการเก็บเอกสารต่างๆแต่การ
ออกแบบโต๊ะอาหารอาจไม่จ าเป็นต้องมีลิน้ชักส าหรับเก็บของแต่ต้องสามารถท าความสะอาดได้
งา่ย 

2.ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) การออกแบบนัน้ต้องมีรูปทรง 
ขนาด สี ความงาม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นวิธีการท่ีจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าและสามารถท าให้ได้รับความนิยม เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจในตอนแรกท่ี
สมัผสัและสามารถสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ได้ 

3.ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) การออกแบท่ีเข้าใจหลกักายวิภาค
เชิงกลท่ีเก่ียวข้องกบัขนาดและสดัสว่น ความสามารถท่ีมีขีดจ ากัดท่ีเหมาะสมกบัอวยัวะตา่งๆของ
ผู้ใช้ท าให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ไม่เกิดอาการล้า 

4.ความปลอดภัย (Safety) การออกแบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างขึน้ต้องค านึงถึงความ
อ านวยความสะดวกในการใช้งานและการด ารงชีพของมนุษย์ การออกแบบจึงจ าเป็นต้องนึกถึง
ความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นหลกัรวมถึงความปลอดภยักับสิ่งแวดล้อมด้วย แต่หากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ต้องมีเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นชัดเจนและมีค าอธิบายการใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ด้วย การออกแบ
ผลติภณัฑ์ส าหรับเด็กต้องเลอืกวสัดท่ีุไม่มีสารพิษเจือปน ชิน้สว่นต้องไม่มีสว่นแหลมคมท่ีท าให้เกิด
การบาดเจ็บได้งา่ย 

5.ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบมานัน้ต้องมีความแข็งแรง 
ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมตาม
คุณสมบติั ผลิตจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ เช่นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความแข็งแรง มีความ
เข้าใจในเน่ืองของโครงสร้างและการรับน า้หนัก เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน เช่นการจัด
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ท่าทางในการนัง่ ความสะดวกสบาย รู้จักการผสมผสานความงามให้เข้ากับชิน้งานท่ีออกแบได้
อย่างกลมกลืน และนอกจากนัน้ยงัต้องค านึงถึงเร่ืองความประหยดัควบคู่ไปด้วยกับการเลือกใช้
วสัดแุละโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

6.ราคา (Cost) การออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีดีควรมีการก าหนดกลุม่เปา้หมายให้ชัดเจน
วา่จะเป็นกลุม่ใดซึง่จะช่วยให้นกัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลติภณัฑ์และการประเมินราคาให้
เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึน้ การท่ีจะได้มาด้วยราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์
เป็นสว่นหนึง่อยูท่ี่การเลอืกใช้วสัด ุหรือเกรดของวสัดแุละกรรมวิธีการผลติท่ีเหมาะสมและต้นทุนใน
การผลติ 

7.วัสดุ (Materials) การออกแบบควรมีการเลือกใช้วสัดุท่ีคุณสมบัติด้านต่างๆเช่น 
ความแข็ง ความมนัวาว ความใส ความโปร่งแสง การทนความร้อน การทนความเย็น การทนกรด-
ด่างหรืออ่ืนๆให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์นัน้ นอกจากนัน้ยงัต้องค านึงถึงการดแูล
รักษาวสัดุท่ีมาสร้างผลิตภณัฑ์นัน้ด้วยรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการเลือกใช้วสัดุท่ีสามารถ
น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) เป็นสิง่นกัออกแบบต้องค านงึถึง 

8.กรรมวิธีในการผลิต (Production) การออกแบบผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรใช้หลกัการ
ท่ีสามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆและควรค านึง
ประสทิธิภาพของผลติภณัฑ์ด้วย 

9.การบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง (Maintenance) ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดท่ีออกแบบ
ควรออกแบบให้สามารถบ ารุงดแูลรักษาและซอ่มบ ารุงได้งา่ยเพื่อยืดอายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์
และมีค่าบ ารุงรักษาซ่อมในสว่นท่ีสกึหรอด้วยราคาท่ีไม่สงูมาก และควรออกแบบให้สามรถถอด
หรือแยกชิน้สว่นท่ีสกึหรอได้งา่ยหรือสามารถถอดเปลีย่นยกชุดได้งา่ย 

10.การขนสง่ (Transportation) ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบนัน้ควรค านึงถึงการขนสง่เช่น
ค่าขนสง่ ความสะดวกในการขนสง่ ระยะทาง เส้นทางในการขนสง่ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ) 
ขนาดของวตัถุ สว่นประกอบของบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถปกป้องชิน้งานไม่ให้ช ารุดเสียหายได้ง่าย 
หากวสัดหุรือผลติภณัฑ์มีชิน้ใหญ่มากควรออกแบบให้งา่ยตอ่การประกอบกนัแบบชิน้สว่น 

 
การเลอืกวสัดใุห้เหมาะสมกบัในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

วัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบนัมีมากมายหลากหลาย
ชนิด ซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นวัสดุพืน้บานเช่นไม้ โลหะหรือวัสดุ
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สงัเคราะห์ ดงันัน้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จึงควรค านงึและเข้าใจในคณุสมบติัของวสัดุแตล่ะชนิด
นัน้ๆด้วยซึง่วสัดท่ีุใช้ท าเฟอร์นิเจอร์โดยทัว่ไปสามารถแบง่ออกเป็น2กลุม่คือ 

1.กลุม่โลหะ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น2ชนิดคือ 
 - โลหะเหล็ก เป็นโลหะท่ีมีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลกัหรืออาจมีธาตุอ่ืนเป็น

องค์ประกอบอยูบ้่างเช่น เหลก็กล้า เหลก็หลอ่ หรือเหลก็เหนียวเป็นต้น 
 - โลหะประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่เหล็ก คือโลหะประเภทต่างๆท่ีไม่ใช่ เหล็ก เป็น

องค์ประกอบหลกั เช่น ทองค า เงิน ตะกั่ว สงักะสี ทองเหลือง ทองแดง อลมิูเนียม โลหะผสม และ
อ่ืนๆ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น2ประเภทคือ 

โลหะหนัก คือโลหะท่ีมีมวลความหนาแน่นสูง เช่น ทอง ทองแดง ทองค าขาว เงิน 
ตะกัว่ สงักะส ีแมงกานีส เป็นต้น 

โลหะเบา คือโลหะท่ีมีมวลความหนาแนน่ต ่า เช่น อลมิูเนียม แมกนีเซียม ลเิทียม เป็น
ต้น 

2.กลุม่อโลหะหรือกลุม่วสัดุท่ีไม่ใช่โลหะซึ่งกลุม่อโลหะสามารถแบง่ย่อยออกได้อีก2
ชนิดได้แก่ 

- วสัดธุรรมชาติ เช่น ไม้ เส้นใยธรรมชาติ หนงัสตัว์ และอ่ืนๆ โดยงานไม้ธรรมชาติ
และไม้ท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติถือวา่เป็นวสัดุหลกัในการสร้างงานเฟอร์นิเจอร์และได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากด้วยคุณสมบติัท่ีเหมาะสมหลายอย่างเช่น ความแข็งแรงทนทาน สวยงาม หา
งา่ย ราคาเหมาะสมไม้จึงสามารถแบง่ออกเป็น3ชนิดคือ 

ไม้ธรรมชาติ เป็นวสัดแุข็งท่ีท ามาจากแกนล าต้นของต้นไม้ สว่นใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้น
โดยแบง่เป็นไม้เนือ้แข็งเช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู ่ไม้ชิงชนั และไม้เนือ้อ่อนเช่น ไม้สกั ไม้ยางพารา
โดยทัว่ไปแล้วจะหมายถึง Xylem ชัน้ท่ีสองของต้นไม้  ไม้อาจหมายถึงวสัดใุดๆท่ีมีสว่นประกอบท า
ด้วยไม้ไม้อดัก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากไม้ได้อยา่งคุ้มคา่โดยการน าความรู้ทางเทคโนโลยีของไม้
มาประยุกต์จากการแปรรูปหรือเศษเหลือจากอุตสาหกรรมโรงเลื่อย กลบัมาประกอบเป็นไม้ใหม่ 
(Wood Reconstituted Board) ตวัอยา่งเช่น 

ไม้อัดหรือไม้อัดสลบัชัน้ (Plywood) หมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการประกอบสมดลุ
โดยการน าไม้บางๆหลายๆแผน่มาประกอบยดึติดกนัด้วยกาวลกัษณะท่ีส าคญัคือการน าเอาไม้บาง
แตล่ะแผน่ท่ีมีแนวเสีย้นขวางตัง้ฉากกนัมาเพิ่มคณุสมบติัความแข็งและลดการหดและการขยายตวั
ของไม้ในระนาบของแผน่ไม้ให้น้อยท่ีสดุโดยไม้อดัสามารถแบง่ออกเป็น3ประเภทคือ 
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1.ประเภทการใช้งานภายนอก (Exterior Plywood) เป็นไม้อดัท่ีผลติด้วยกาวพิเศษซึง่
ทนตอ่สภาพภมิูอากาศได้ดี เหมาะส าหรับใช้ภายนอกอาคารซึง่สามารถถกูน า้ ทนความชืน้ได้ 

2.ประเภทใช้งานภายใน (Interior Plywood) เป็นไม้อัดท่ีผลิตด้วยกาวซึ่งทนความ
เปียกชืน้ได้จ ากัดเหมาะส าหรับใช้งานภายในอาคารหรือในท่ีไม่ถูกน า้หรือละอองน า้ใช้ในการ
ตกแตง่ผนงัภายใน ฝา้ เพดาน เฟอร์นิเจอร์ 

3 ประเภทการใช้งานชัว่คราวคือไม้อัดท่ีผลิตด้วยกาวท่ีไม่สามารถทนความเปียกชืน้ 
เหมาะส าหรับการใช้งานชัว่คราวเช่นท าลงัเพื่อบรรจุสิง่ของ 

 
ไม้ท่ีผลติจากไม้แผน่ เศษไม้และเส้นใยธรรมชาติหรือไม้วิทยาศาสตร์ เช่น 

-แผ่นไม้ปาร์เก (Parquet & Mosaic Parquet) แต่เดิมนิยมผลิตจากไม้สกั ต่อมามี
การน าเอาไม้ยางพาราและไม้โตเร็วเช่นยคูาลปิตสัมาผลติด้วย 

-แผ่นไม้ประสาน (Block Board) คือแผ่นไม้ผสานสามารถผลิตได้ในโรงเร่ือยหรือ
โรงงานผลติเคร่ืองเรือนโดยการน าเศษไม้เปลอืกจากโรงงานมาตดัซอยให้ได้ขนาดมาตอ่ปลายแบบ
นิว้ประสานแล้วทากาวเรียงต่อกนัให้เป็นแผ่นขนาดใหญ่ วตัถุดิบท่ีนิยมมาใช้ได้แก่ ไม้สกั ไม้แดง 
ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยางพารา เป็นต้น 

-แผน่ใยไม้อดั (MDF) Medium Density Fiber Board วสัดชิุน้นีไ้ด้มาจากการน าเส้น
ใยไม้ (ส าหรับในประเทศไทยมักจะเป็นเส้นใยไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตสั) น ามาผสมกับกาว
สงัเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์หลงัจากนัน้น ามาอัดแน่นเป็นแผ่นด้วย
แรงดนัและความร้อนเพื่อขึน้รูปเป็นแผน่แล้วจึงมาขดัแตง่ผิวและตดัให้ได้ขนาดท่ีมาตรฐาน 

ไม้ไผแ่ละหวาย 
-วสัดุสงัเคราะห์ คือวสัดุท่ีถูกคิดค้นขึน้หรือประดิษฐ์ขึน้มานอกเหนือจากธรรมชาติ

เช่น พลาสติก หนงัเทียม พลาสติก ยาง ยางสงัเคราะห์ และอ่ืนๆ 
ในสว่นของ ปาร์ติเคอร์ หรือ แผน่ชิน้ไม้อดั คือจะถกูท าเป็นอุตสาหกรรมได้ครัง้ละจ านวน

มากๆด้วยเคร่ืองจักร ต้องใช้วสัดุบุผิวเช่นแผ่นกระดาษfoil หรือพลาสติกลามิเนส หรือแผ่นไวนีล 
มาปิดทบัทกุด้านเพื่อปอ้งกนัพืน้ผิว การปกปิดพืน้ผิวนีส้ าคญัมากเพื่อปอ้งกันความชืน้หรือน า้ท่ีถูก
วสัดนีุจ้ะบวมงา่ยมาก 

โดยรวมแล้วการเลือกวัสดุในการท าเฟอร์นิเจอร์ขึน้อยู่กับการใช้งาน ความชอบส่วน
บุคคล ดงันัน้จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึง
เป็นส าคญั  
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9. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

ชนิดา  ปัณณะสฤษฎ์ ,อ าไพ ตีรณสาร (การน าเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนศิลปะใน
โรงเรียนประถมศึกษา) การใช้พืน้ท่ีของห้องเรียนศิลปะพบว่ามีอัตรากรใช้พืน้ท่ีในส่วนหน้า
ห้องเรียนมากท่ีสดุโดยสว่นหน้าห้องเรียนจะประกอบไปด้วยโต๊ะท างานของครู กระดาน รวมถึงตู้
จัดวางวสัดุอุปกรณ์สื่อการสอน การท่ีโต๊ะท างานของครูอยู่หน้าห้องเรียนนัน้อาจเป็นเพราะสารถ
สงัเกตและการควบคุมชัน้เรียนได้ง่ายสอดคล้องกับ Emmer ( 1994 อ้าถึง สุรางค์ โค้วตระกูล
,2552:472) ท่ีกล่าวว่าครูควรจัดท่ีนั่งครูท่ีสามารถเห็นว่านักเรียนทุกคนก าลงัท าอะไร Koster ( 
2009 ) ต าแหน่งของการจัดโต๊ะครูควรจัดวางในพืน้ท่ีท่ีเฝ้าดูเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการ
ท างานของเด็กได้อย่างชัดเจนในสว่นของท่ีเก็บอุปกรณ์การสอนควรตัง้ไว้หน้าห้องเรียนหรือในท่ีท่ี
สามารถหยิบใช้มาประกอบการสอนได้งา่ยสอดคล้องกับ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545) ท่ีกลา่ว
ว่าครูควรจัดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในลักษณะต่างท่ีง่ายต่อก ารน ามาใช้เพื่อ เป็นการ
ประหยดัเวลาในชัน้เรียนครูควรค านงึถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงอุปกรณ์และสือ่การสอน 

ในส่วนบริเวณกลางห้องจะเป็นพืน้ท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับนักเรียนผลการสังเกตโดยมาก
ห้องเรียนศิลปะในระดับประถมศึกษาจะไม่มีโต๊ะเรียนนักเรียนต้องท างานกับพืน้ท าให้นักเรียน
กระจดักระจายเต็มห้องเรียนสง่ผลให้ไม่มีพืน้ท่ีวา่งส าหรับทางเดินอยา่งชัดเจนท าให้เกิดปัญหาใน
การท่ีครูจะเดินเข้าถึงนกัเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสอนในขณะท่ีBates (2000) กลา่ววา่
การจดัพืน้ท่ีในห้องเรียนครูควรจดัห้องเรียนให้มีช่องวา่งเพื่อให้นกัเรียนเคลือ่นไหวได้สะดวก ควรมี
พืน้ท่ีระหว่างกลุม่ให้พอดี มีทางเดินส าหรับเด็กนกัเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบอุปกรณ์ในการ
เรียน โดยพืน้ท่ีสว่นกลางห้องจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอัตราการใช้รองลงมาจากหน้าห้องเรียนของครูเพราะ
ครูจะต้องเดินดผูลงานของนกัเรียนพร้อมให้ค าแนะน าซึง่เป็นหลกัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ครูกบันกัเรียน 
สว่นด้านหลงัห้องเรียนจะเป็นท่ีจดัวางตู้หรือชัน้เก็บอุปกรณ์การเรียนตา่งๆซึง่ครูมีอัตราสว่นการใช้
น้อยท่ีสุดและในส่วนของหลงัห้องนีน้่าจะเป็นส่วนท่ีไว้จัดป้ายนิเทศหรือไว้จัดผลงานแสดงของ
นกัเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการท างานและยงัสร้างความภาคภูมิใจ
แก่นกัเรียนอีกด้วย 

 
การน าเสนอแนวทางในการจดัห้องเรียนศิลปะในระดบัประถมศกึษา 

การจดัห้องเรียนศิลปะทางกายภาพสามรถแบง่ออกเป็นแตล่ะด้านได้แก่ 
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ด้านลกัษณะและขนาดของห้องเรียนศิลปะควรเป็นห้องท่ีถกูสร้างขึน้โดยเฉพาะโดยมี
ขนาดท่ีใหญ่มากกวา่ปกติหรือเป็นขนาดห้องคร่ึงถึงสองห้องเรียนติดตอ่กนัห้องศิลปะควรแบ่งพืน้ท่ี
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนศิลปะแต่ละประเภทต าแหน่งของห้องศิลปะควรอยู่ชัน้ลา่งของ
อาคารเรียนเพื่อจะได้มีการเช่ือมต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนนกัเรียนสามรถปฏิบัติงาน
นอกห้องเรียนได้และสะดวกตอ่การเคลือ่นย้ายอุปกรณ์การเรียนลกัษณะของห้องเรียนควรเป็นห้อง
ท่ีโล่งโปร่งสบายมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอ พืน้ห้องควรเป็นวัสดุท่ีสามารถท า
ความสะอาดได้งา่ย 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนผนังห้องเรียนควรเป็นสีอ่อนเพราะจะท าให้
ห้องเรียกดกูว้างและสขีองผนงัไม่ควรตดักบัผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีติดแสดงไว้ห้องเรียนศิลปะ
ไม่จ าเป็นต้องมีเคร่ืองปรับอากาศแต่ควรมีพัดลมหรือหน้าต่างส าหรับระบายอากาศเพื่อความ
ปลอดโปลง่ของห้องเรียนภายในห้องเรียนควรมีโต๊ะส าหรับปฏิบัติงานทางด้านศิลปะท่ีสามารถ
เคลือ่นย้ายได้สะดวกในห้องเรียนควรมีพืน้ท่ีในการจดัแสดงผลงานของนกัเรียนมีวสัดอุุปกรณ์ทาง
ศิลปะไว้ให้พร้อมและควรมีตู้ เก็บอุปกรณ์ 

ด้านสื่อการสอน สื่อการสอนควรมีหลากหลายสามารถปรับประยุกต์ใช้ตามแต่ละ
กิจกรรมโดยครูควรผลิตสื่อการสอนเองเพื่อให้สอดคล้องกบักิจกรรมการสอน และครูควรค านงึถึง
การจดัพ้นท่ีในห้องเรียนเพื่อให้นกัเรียนสามารถมองเห็นสือ่การสอนได้สะดวก 

ด้านการดูแลห้องเรียนและการใช้ สิ่งท่ีส าคญัในการจัดห้องเรียนศิลปะนัน้คือความ
ปลอดภยัของผู้ เรียนอุปกรณ์ท่ีเป็นอันตรายควรเก็บในท่ีมิดชิดสว่นของห้องท่ีมีพืน้ท่ีต่างระดบักัน
ควรมีการท าสญัลกัษณ์ให้ชัดเจนในสว่นของพืน้ห้องไม่ควรให้เปียกและลื่นเพื่อปอ้งกันการลื่นล้ม
และไม่มีสิ่งกรีดขวางทางเดินเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุห้องศิลปะควรมีความสะอาดอยู่เสมอ
เม่ือหลงัจากการใช้งานแล้วควรท าความสะอาดทุกครัง้สิ่งท่ีส าคญัและควรมีในห้องศิลปะคืออ่าง
ล้างมือเป็นสิง่ท่ีจ าเป็นในการเรียนศิลปะอยา่งมากเพราะสบีางประเภทจะต้องมีการใช้น า้เป็นสว่น
ร่วมรวมถึงการใช้น า้ช าระล้างอุปกรณ์หลงัการเลกิใช้งานแล้ว 

 
การจดัห้องเรียนด้านสงัคม สามารถแบง่ออกเป็นแตล่ะด้านได้แก่ 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาศิลปะควรจดัให้เป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการวาดภาพระบายสีการปัน้การพิมพ์การ
ประดิษฐ์ ซึ่งการจัดห้องเรียนท่ีตอบสนองต่อการปฏิบติังานเหลา่นีค้วรจดัให้มีโต๊ะเรียนท่ีแบง่เป็น
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กลุ่มให้นักเรียนสามารถหันหน้าเข้าหากันได้เพื่อท่ีจะได้ท างานร่วมกันและสะดวกต่อการใช้
อุปกรณ์ร่วมกนั 

ด้านรูปแบบการสอนวิธีการสอนสว่นใหญ่จะเป็นการสาธิตหรือการแสดงวิธีการให้
นกัเรียนดูเป็นขัน้ตอนเพื่อให้นกัเรียนเห็นเป็นรูปธรรมเพื่อให้เข้าใจทางด้านเนือ้หาทางทฤษฏีและ
การปฏิบติังาน 

ด้านปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียนครูควรมีสมัพนัธ์ท่ีดีต่อนกัเรียนคอยเป็นผู้ ให้
ค าแนะน าในระหว่างการปฏิบัติงานของนักเรียนรวมทัง้สนับสนุนและคอยให้ก าลังใจช่ืนชม
นกัเรียนเป็นแรงเสริมให้แก่นกัเรียน ในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอนครูควรหมั่นดูการปฏิบติังาน
ของนกัเรียนและคอยให้ค าแนะน าและเข้าถึงนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

ด้านปฏิสมัพันธ์ระหว่านักเรียนกับนักเรียนนักเรียนควรมีการช่วยเหลือกันในการ
ท างานเป็นกลุม่รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานครูควรจัดให้มี
การเรียนโดยการนัง่ปฏิบติังานแบบเป็นกลุม่เพื่อสง่เสรมการมีปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างนกัเรียนกับ
นกัเรียนรวมทัง้จัดให้มีการณ์แสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ผลงานเพื่อฝึกให้เกิดการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

ด้านปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมครูควรให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจัดห้องเรียนและ
ตกแต่งห้องเรียนเพื่อให้นกัเรียนได้รู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของห้องเรียนนกัเรียนสามารถน าผลงานของ
ตนเองมาตกแตง่ห้องเรียนเพื่อให้ความสวยงามได้ นอกจากนีค้รูควรพานกัเรียนออกไปเรียนรู้นอก
ห้องเรียนไปเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนและควร
สง่เสริมให้นกัเรียนรักษาสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและนอกห้องเรียน 

อาทิตย์  เปล่งข า (ออนไลน์.วิจัยและพัฒนาชุดเคร่ืองเรือนเก็บของเล่นแบบถอด
ประกอบได้ส าหรับเด็ก 3-5 ปี) โรงเรียนและสถานรับเลีย้งเด็กในเขตกรุงเทพมหานครนัน้แบ่งเป็น2
หลกัสูตรคือ โรงเรียนอ่านเขียนได้และโรงเรียนเตรียมความพร้อมซึ่งในแต่ละแห่งนัน้ก็จะมีห้อง
ส าหรับการจดักิจกรรมเด็กในชัว่โมงกิจกรรมเช่นการเลน่ของเลน่ อ่านหนงัสอื หรือการท ากิจกรรม
เข้าจังหวะและในห้องกิจกรรมก็จะมีเคร่ืองเรือนต่างๆท่ีเอาเก็บของเลน่หลงัจากการเลน่หรือการ
เรียนกิจกรรมตา่งๆซึง่พบวา่เคร่ืองเรือนเป็นเรืองท่ีแตล่ะโรงเรียนไม่คอ่ยให้ความสนใจเน่ืองจากเป็น
เพียงแค่เป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ จากการส ารวจครูพี่เลีย้งและครูอนุบาลท่ีมีประสบการณ์5ปีขึน้ไปจาก
ทัง้โรงเรียนเตรียมความพร้อมและโรงเรียนอ่านเขียน พฤติกรรมการเลน่ของเด็กและการเก็บของ
เลน่ของเด็กพบวา่สว่นใหญ่แล้วพฤติกรรมการเลน่ของเด็กเม่ืออยู่กบัครอบครัวเม่ือเลน่แล้วบุคคล



  52 

ในครอบครัวจะคอยเอาใจและช่วยเหลอืเด็กทกุอย่างเด็กจึงไม่คอ่ยได้รับการฝึกในการเก็บอุปกรณ์
เข้าท่ี 

ทางด้านรูปแบบเคร่ืองเรือนเก็บของเลน่นัน้ควรมีรูปแบบท่ีสวยงาม มีการเสริมทกัษะใน
การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใช้สอย มีความแปลกใหม่ มีความคงทนถาวร มีความ
ปลอดภยัในการใช้งาน ความสามารถในกรเก็บของเลน่และการประหยดัเนือ้ท่ี มีความสะดวกใน
การใช้งาน 

จากผลการวิจยัพบวา่สถานท่ีรับเลีย้งเด็กและโรงเรียนอนบุาลตา่งๆนัน้ไม่มีเคร่ืองเรือนไว้
เก็บอุปกรณ์ของเล่นเด็กท่ีตอบสนองประโยชน์ใช้สอยท่ีคุ้มค่า และไม่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาลบางแห่งไม่ได้ให้ความสนใจกับสื่อเสริมสร้างทกัษะการเลน่เท่าท่ีควรและพัฒนา
เคร่ืองเรือนเก็บของเล่นเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ เช่นประโยชน์ใช้สอยท่ีมากขึน้ 
รูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจเหมาะสมกับสถานท่ี ปลกูฝังความมีระเบียบวินยัให้มีทกัษะในการใช้
ชีวิต พฒันาสมรรถนะแหง่ภมิูปัญญาและการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนภาควิชาการ 

การวิจัยการออกแบบเคร่ืองเรือนเก็บของเลน่เด็กแบบถอดประกอบได้ส าหรับเด็ก 3-5ปี
โดยค านึงถึงคุณสมบติัด้านต่างๆท่ีมีความเหมาะสมกับสถานท่ี ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย 
การปรับเปลีย่นรูปทรงการใช้งาน มีสสีนัสะดดุตานา่ใช้งาน เด็กนกัเรียนอยากมีการเข้ามาเป็นสว่น
ร่วมในการใช้งาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้งานและเสริมสร้างคณูลกัษณะนิสยัท่ีดีในการเก็บของ
และเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีดี 

 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรม

การเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัปฐมวยัและสามารถใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ ใช้งานอย่างแท้จริงโดย
ท าการศกึษาและเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูโดยก าหนดแนวทางการวิจยัดงันี ้

1.  การรวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีใช้ในศกึษาและวิจยั 
2.  การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.  การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. ด าเนินการออกแบบและสร้างผลงานจากผลของการวิจยั 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

กลุม่ประชาก รได้แก่กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลในการใช้งานห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์คือครู
และนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุม่ตวัอย่างคือครูและนักเรียนระดบัปฐมวยัในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

การก าหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตวัอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดผู้ เช่ียวชาญและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีคื้อ 
1.ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

ในการท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการท าวิจัยครั ง้นีผู้้ วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญมาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจนได้ข้อมลูและแบบสอบถามเพื่อ
น าไปหาค าตอบเพื่อให้ผลการวิจยัเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

2.ผู้ เช่ียวชาญในการตอบค าถาม ในการตอบค าถามผู้วิจยัได้ก าหนดและแบง่เป็น2กลุม่
คือ 
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-ผู้ บริหารท่ีมีความช านาญในการสอนในระดับชัน้ปฐมวัย (อนุบาล1-3) ซึ่งมี
ประสบการณ์อยา่งน้อย5ปี (จ านวน5คน) 

-ครูผู้สอนกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดบัอนบุาล1-3ท่ีมีประสบการณ์การสอนอยา่งน้อย
5ปี (จ านวน10คน) 

3.ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ 
 

ในการท าวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้พืน้ท่ีการทดลองสร้างต้นแบบส าหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์
คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย โดยมี นาย สมหวัง  เจียสินเจริญ (รอง
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวางแผนความร่วมมือ) เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ 

ในสว่นของพืน้ท่ีทดลองด้านการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าแผนก
อนุบาลในการท าวิจยัโดยใช้พืน้ท่ีห้องเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับการเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์ 
(การเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์แบบพหปัุญญา) ของนกัเรียนระดบัอนบุาล1-3.ในการด าเนินการวิจยั  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิจยัได้แก่ 
แบบสมัภาษณ์ โดยเป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างมาตรฐานในเร่ืองการใช้ห้องปฏิบติัการทาง
ศิลปะและความเหมาะสมในการใช้เฟอร์นิเจอร์ในการปฏิบติังานสร้างสรรค์โดยการใช้ค าถามจาก
การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ความเหมาะในการใช้งาน 
ประสทิธิภาพในการใช้งาน โดยการจดบนัทกึ การถ่ายภาพรวมถึงการบนัทกึเสยีง 

แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามความต้องการรูปแบบการจัดพืน้ท่ีห้องเรียนศิลปะ
สร้างสรรค์และความต้องการเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบติังานแบบอเนกประสงค์เพื่อน า
ข้อมลูและองค์ความรู้มาประกอบข้อมลูในการวิจยัและการออกแบบ 

แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบความเหมาะสมในการใช้งาน ความสวยงาม 
ประโยชน์ใช้สอย ประเมินโดยผู้ใช้งานจากกลุม่ประชากรกลุม่ตวัอยา่งและผู้ เช่ียวชาญ 

แบบสมัภาษณ์ 
ในการท าวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้มุ่งประเด็นในการออกแบบสมัภาษณ์เพื่อให้ได้ค าตอบในการ

วิจยัไปสูจุ่ดมุ่งหมายคือ 
1.ประเด็นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการใช้พืน้ท่ีในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์และการจัด

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
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2.ประเด็นเก่ียวกบัเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมกับการเรียนกิจกรรมในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ 
3.ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 
การสร้างแบบประเมิน 
การสร้างแบบประเมินเก่ียวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรม

การเรียนในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัในด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้
สอย ความเหมาะสม การปรับเปลีย่นรูปทรงในการใช้งาน ความปลอดภยั โดยให้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้
ประเมิน 

 -ด้านรูปแบบ 
 -ด้านวสัด ุ
 -การจดัเก็บ 
 -การใช้งาน 
และในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะเป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (open 

questionnaire) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูให้สอดคล้องกบัการท าวิจยัในครัง้นีคื้อ 
1. การศึกษาข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง มาเป็นพืน้ฐานในการ

วิจยั 
2. เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบสอบถามและการสงัเกตพฤติกรรมตา่งๆเพี่อเป็นการ

รวบรวมข้อมูลส า หรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนในระดบัปฐมวยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์แบบสอบถามและแบบประเมินความพึง
พอใจของกลุม่ตวั   อย่างท่ีผ่านการตรวจสอบและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ 

การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู   
ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้จดักระบวนการท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการการศึกษาการจัดพืน้ท่ีและการสร้างบรรยากาศใน

ห้องเรียนจากข้อมลูทติุยภมิู 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามน าผลการวิเคราะห์มาสรุป
รูปแบบเป็นคา่เฉลีย่ท่ีมีลกัษณะแบบมาตราสว่น (Rating Scale) ของ ลเิคอร์ (Likert) 

3. วิเคราะห์แบบประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่ง ส าหรับการศกึษาการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ระดบัปฐมวยั 

การก าหนดการแปรผลก าหนดค่าคะแนน (Weight) มีความหมายของระดบัการปฏิบติั
คือ 

5  หมายถึง   เห็นด้วยอยา่งยิ่งในระดบัดีมาก 
4  หมายถึง                 เห็นด้วยในระดบัดี 
3  หมายถึง                เกณฑ์การประเมินระดบัท่ีพอใช้  
2                      หมายถึง  เกณฑ์การประเมินระดบัท่ีควรปรับปรุง 
1                      หมายถึง  เกณฑ์การประเมินในระดบัท่ีใช้ไม่ได้ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเพื่อการวิจัยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้
คือเพื่อศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยท่ีมีการใช้ประโยชน์มากกว่า1อย่าง (หรือ1กิจกรรมการเรียนรู้) 
เพื่อให้เกิดการพฒันาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งการศกึษาและการเก็บข้อมลูกบัผู้สอนกิจกรรมสร้างสรรค์และผู้บริหารท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องกับการเรียนในระดับเด็กปฐมวยั ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนีแ้บ่งการน าเสนอ
ข้อมลูเป็น 

1.การศกึษาการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
2.การศกึษากิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
3.การศกึษาการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนเด็กปฐมวยั 
4.การศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

1. การศึกษาการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
จากการศกึษาข้อมลูทติุยภมิูและการศกึษาจากการลงพืน้ท่ีวิจยัพบวา่กิจกรรมการเรียนรู้

ของเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมการเลีย้งดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาการของเด็กให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สติปัญญา สงัคมท่ีเหมาะสมกบัวยัและเป็นธรรมชาติตามความสามารถและความแตกตา่งของแต่
ละบุคคลโดยยดึหลกัการศกึษาปฐมวยัตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ พทุธศกัราช 2546 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรสอดคล้องกับการท างานของสมองเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลางคือเป็นการประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีอิสระเด็กสามารถเลือกการ
เรียนรู้ตามความสนใจของตนเองได้ และสามารถฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัจริงได้ด้วยตนเอง 
มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืนได้ท ากิจกรรมท่ีท้าทายและเกิดความส าเร็จ ได้เรียนรู้กับบรรยากาศท่ี
ผ่อนคลาย อบอุ่น มีโอกาสท่ีจะน าความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างมีความหมาย การเรียนรู้แบบลงมือ
กระท าเป็นหวัใจหลกัของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัการเรียนรู้แบบการลงมือ
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กระท า (Active Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเด็กได้จัดกระท ากับวัตถุ มีปฏิสมัพันธ์กับบุคคล 
ความคิด และเหตุการณ์จนเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองการเรียนรู้แบบการลงมือกระท าจึง
เป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาเด็ก 

 
2.การศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการทัง้หมดทัง้ในด้านเนือ้หาสาระและด้านทกัษะ การท่ีใช้ค าว่าบูรณา
การจึงต้องท าความเข้าใจว่าเป็นการสอนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเป็นการรวมทัง้ท่ีเป็นปรัชญาในการ
สอนท่ีน าเนือ้หาสารการสอนจากความรู้หลายวิชามาสมัพนัธ์กันในจุดเดียวหรือท าเป็นหวัข้อเดียว
แล้วสามารถน าความรู้นัน้มาเช่ือมโยงกนัได้และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เม่ือ
พิจารณาความหมายของการจัดการเรียนแบบบูรณาการจะเห็นได้ว่าความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์นัน้มีความสมัพนัธ์กันจนท าให้เกิดความเป็นเอกลกัษณ์ใหม่ท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว 
การจัดประสบการณ์การเรียนปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมีความสอดคล้องการเรียนรู้ของ
สมองซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลกัคือ  กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ผู้ เรียน
สามารถเป็นผู้สร้างความรู้จากการเรียนรู้และด้วยวิธีการท่ีแตกตา่งกันโดยอาศยัจากประสบการณ์
และโครงสร้างทางภูมิปัญญาเดิมท่ีแตกต่างกันความสนใจ แรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการสร้างความรู้ ครูมีหน้าท่ีจัดสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนหรือนักเรียนได้ปรับ
ทดลองและขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียน 

 
3.การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนเด็กปฐมวัย 

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยท าให้ช่วยให้เกิดการ
กระต้น การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทางการจัดการศึกษาปฐมวัยต่างให้ความส าคัญต่อการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อ เสริมการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทุกอย่างท่ีจัดไว้ใน
ห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเด็กสามารถเป็นสิ่งท่ีใช้ได้จริงและเด็กต้อง
สามารถหยิบอุปกรณ์ต่างเหลา่นัน้ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ ใหญ่โดยถือว่าเป็นหลกัของความจริง 
(Reality principle) บรรยากาศในชัน้เรียนมีสว่นส าคญัในการสง่เสริมความรู้ความสนใจใคร่รู้ใคร่
เรียนให้แก่ผู้ เรียน ชัน้เรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักความเมตตา ความเห็น
อกเห็นใจและความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผย่อ่มเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนรักการเรียนและสิง่ท่ีส าคญัในการ
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จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนควรสง่เสริมให้มีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มีกิจกรรมท่ี
สง่การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัและการพฒันาการของการเรียนรู้ 

 
4.การศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การสร้างบรรยากาศหรือมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจึงเป็นการกระตุ้ นท าให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีดีสิง่ส าคญัในการสร้างบรรยากาศหรือการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน
สร้างสรรค์ท่ีจะสามารถท าให้เกิดแรงบนัดาลใจหรือแรงกระตุ้นให้เด็กในระดบัปฐมวยัได้สร้างสรรค์
และเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสิ่งแรกท่ีจะท าให้ห้องเป็นแหลง่สร้างสรรค์เสริมสร้างการ
เรียนรู้และการพฒันาท่ีดีนัน้คือการมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานและการสร้างงานตา่งๆ
ตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ดงันัน้การศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เอนกประสงค์ส าหรับกิ
กรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ ผู้วิจยัจึงได้ท าการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น (ในข้อท่ี1-3) เพื่อมา
เป็นข้อก าหนดในการออกแบบและลงส ารวจพืน้ท่ีวิจัยคือโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร (แผนก
อนุบาล) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถมาพฒันาการออกแบบให้ตรงกบัความต้องการและเหมาะสม
กบัการใช้งานในด้านตา่งๆท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์และพฒันาการของเด็กปฐมวยัได้
อยา่งเหมาะสม 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยผู้ วิจัยได้ได้ท ากา รศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การท าแบบสอบถาม การสมัภาษณ์จากผู้ เช่ียวชาญจากกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญในการสมัภาษณ์เป็น 2กลุม่ คือผู้บริหารท่ีมีความช านาญในการสอนใน
ระดบัชัน้ปฐมวยั และกลุม่ครูผู้สอนกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดบัอนบุาลสอนอยา่งน้อย 5ปี โดยผา่น
กระบวนการศึกษาทัง้หมด 4 ขัน้ตอน คือ ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ประเด็นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการใช้พืน้ท่ีในห้องเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
ประเด็นพฤติกรรมในการเรียนของเด็กปฐมวยั และประเด็นเก่ียวกบัเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนกิจกรรมสร้างสรรค์พบความต้องการเบือ้งต้นจากผู้ ใช้งานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวยัมี
ความต้องการเบือ้งต้นกบัแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมใน
การเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์มีความต้องการท่ีสอดคล้องกันคือ 1.มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์
ท่ีสามารถช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กได้  2.สามารถปรับเปลีย่นหน้าท่ีการใช้งานได้  3.สามารถ
ใช้งานได้มากกว่ากิจกรรมการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว  4.สามารถเป็นเคร่ืองเลน่ท่ีให้ความรู้ได้ มี
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สีสนัสดใส ไม่มีอันตรายเช่นการมีแง่มุมต่างๆ และมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกันคือเฟอร์นิเจอร์น่าจะ
สามารถเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ท่ีการเรียนรู้หรือเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ได้รวมถึงมีรูปแบบท่ีแปลกใหม่มี
ความน่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นสว่นหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยครัง้นีจ้ึงสามารถน ามาเป็นแนวทางและเงื่อนไขในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนารูปแบบให้ตรงกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
ความพึงพอใจเร่ืองสีของเด็กสีปฐมวัยท่ีผลต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์

ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงความพงึพอใจเร่ืองสขีองเด็กปฐมวยั 

 



  61 

แบบร่างการออกแบบต้นแบบ (Frist idea) เพื่อหาข้อก าหนดในการออกแบบจากการลง
พืน้ท่ีวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ภาพร่างต้นแบบโดยผู้วิจยั ขวญัชยั  นิลเพ็ชร 
 
การร่างต้นแบบนีไ้ด้แนวคิดขณะท าการสมัภาษณ์และลงพืน้ท่ีในการท าวิจัยโดยการ

สอบถามความต้องการเบือ้งต้นของเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั ผลท่ีได้สามารถสือ่สารความต้องการได้ในเบือ้งต้นและเห็น
เป็นภาพได้แตไ่ม่สามารถมองเห็นได้ในหลายมมุมองจึงมีการปรับปรุงแบบและพฒันาตอ่ไปเพื่อให้
ได้แบบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้อยา่งเหมาะสม 
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การพฒันาแบบในขัน้ตอนต่อไปจึงมีการปรับแบบในโปรแกรมกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เห็นมุมมองต่างชัดเจนยิ่งขึน้และปรับปรุงแบบรวมถึงการออกแบบทางเลือกให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 

การปรับปรุงแบบร่างการออกแบบเพื่อหาข้อก าหนดในการออกแบบด้วยโปรแกรม
กราฟิกเพื่อให้เห็นภาพและมมุมองตา่งๆได้มากขึน้โดยการออกแบบทัง้หมดจ านวน 5 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 แบบร่างชุดท่ี 1 โดย ขวญัชยั  นิลเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 แบบร่างชุดท่ี 2 โดย ขวญัชยั  นิลเพ็ชร 
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ภาพประกอบ 9 แบบร่างชุดท่ี 3 โดย ขวญัชยั  นิลเพ็ชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 10 แบบร่างชุดท่ี 4 โดย ขวญัชยั นิลเพ็ชร 
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ภาพประกอบ 11 แบบร่างชุดท่ี 5 โดย ขวญัชยั นิลเพ็ชร 
 
การประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบจากประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดผล

สมัฤทธ์ิในทิศทางท่ีเหมาะสมได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการออกแบบคือ 
1.ควรมีการต่อยอดการออกแบบเพิ่มเติมส าหรับการออกแบเฟอร์นิเจอ ร์แบบ

เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพฒันาในทิศทางท่ี
เหมาะสม 

2.ควรมีการพฒันาเร่ืองราวแนวคิดบทบาทสมมุติเพิ่มเติมในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ตอ่ไป 

3.ควรมีการเพิ่มเติมเร่ืองการเล่นเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ผลการศึกษาท่ีมาจากการส ารวจจากการสมัภาษณ์ถูกแยกประเด็นความต้องการท่ี
แตกต่างกันออกไปคือในสว่นของครูผู้ สอนกิจกรรมสร้างสรรค์มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันคือมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็ก สามารถปรับเปลี่ยน
หน้าท่ีการใช้งานได้ สามรถใช้งานได้มากกวา่กิจกรรมการเรียนรู้เดียว สามารถเป็นเคร่ืองเลน่ท่ีให้
ความรู้ได้มีสีสนัสดใสและในสว่นของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนมีความเห็นสอดคล้องกนัคือมี
ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์กับการจัดกิจกรรมหลกั
ประจ าวนั 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเกม
การศกึษา กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 
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จากการประเมินการออกแบบเบือ้งต้นมีความจ าเป็นท่ีต้องตดัประเด็นบางอย่างออกไป
คือกิจกรรมกลางแจ้งเน่ืองจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะจะเป็นเงื่อนไขของกิจกรรมดนตรีเป็นหลกัจึง
ไม่สามารถน ามาเป็นเงื่อนไขในการออกแบบได้ 

เพื่อหาข้อก าหนดในการพฒันาแบบท่ีเหมาะสมผู้วิจัยจึงท าการพฒันาแบบในชุดต่อไป
ในการประเมินรูปแบบชุดแรก (แบบร่างท่ี 1-5 ) ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับการสอนกิจกรรมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวยัพบว่าในรูปแบบทัง้หมดสามารถเป็นเงื่อนไขในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ
เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ได้แต่ขาดปัจจยัท่ีส าคญัคือเร่ืองของรูปร่างและรูปทรงของ
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ควรมีเร่ืองของรูปทรงท่ีมีการโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการกระตุ้น
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัมากยิ่งขึน้เช่นมีรูปทรงของสตัว์ ยานพาหนะ หรือของเลน่ต่างๆมาเป็น
ข้อก าหนดในการออกแบบด้วยเพื่อให้ผลทางด้านจิตวิทยาความต้องการของเด็กปฐมวยัดังนัน้
ผู้วิจยัจึงท าการ Focus group กบักลุม่ประชากรตวัอยา่งเพื่อหาแนวทางการออกแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ ใช้งานและสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจยัจึงตัง้ข้อก าหนดในการออกแบบซึง่ได้จากผลการศกึษาข้อมลูมาเป็นข้อก าหนดใน
การออกแบบชุดใหม่คือ 

- สามารถสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ของเด็กปฐมวยัได้ 
- สามารถปรับเปลีย่นหน้าท่ีการใช้งานได้  
- สามารถใช้งานได้มากกวา่1 กิจกรรมการเรียนรู้  
- สามารถเป็นเคร่ืองเลน่ท่ีให้ความรู้กบัเด็กปฐมวยัได้  
- มีความปลอดภยัและงา่ยตอ่การบ ารุงรักษา   
- มีความสะดวกสบายในการใช้งาน 
- มีรูปร่าง รูปทรง ขนาดและสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  
- สามารถช่วยปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนได้เพื่อให้เกิดการกระตุ้น

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  
 
จากข้อก าหนดตา่งๆท่ีได้มาจากการศกึษาข้อมูลกบัผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีเก่ียวข้องผู้วิจัยจึง

มาปรับปรุงและพฒันาแบบเพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมในการเรียนรู้
ในห้องเรียนสร้างสรรค์โดยปรับโครงสร้างและรูปแบบใหม่ทัง้หมด 8 รูปแบบ 
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รูปแบบร่างการออกแบบจากข้อก าหนดมีจ านวน 8 แบบ  
 

 
ภาพประกอบ 12 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 2) 
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ภาพประกอบ 14 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 15 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 4) 
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ภาพประกอบ 16 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 6) 
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ภาพประกอบ 18 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 1 (รูปท่ี 8) 
 
ผลการส ารวจและแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับการออกแบบ (แบบร่าง) ส าหรับ

ศึกษาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
สร้างสรรค์ระดบัเด็กปฐมวยัจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งาน (กลุม่ครูผู้สอนกิจกรรม
การเรียนการสอนระดบัปฐมวยัและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาของเด็กปฐมวยั) มีระดบัความ
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พงึพอใจดงันีแ้บบประเมินความพงึพอใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรม
ในการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ 

แบบประเมินความพงึพอใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมใน
การเรียนรู้ ในห้องเรียนสร้างสรรค์(กลุม่ประชากรตวัอยา่งจ านวน15คน)  

  

 
เกณฑ์การให้คะแนนคิดเป็นคา่เฉลีย่ 
3.00 ขึน้ไป     เทา่กบั   ดีมาก 
2.50-2.99       เทา่กบั   ดี 
2.00-2.49       เทา่กบั   พอใช้ 
1.00-1.99       เทา่กบั   ควรปรับปรุง 
น้อยกวา่1.50   เทา่กบั   ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

 
รายการท่ีประเมิน 

รูป
แบ
บที่

1  

รูป
แบ
บที่

2 
 

รูป
แบ
บที่

3  

รูป
แบ
บที่

4  

รูป
แบ
บที่

5  

รูป
แบ
บที่

6 
 

รูป
แบ
บที่

7  

รูป
แบ
บที่

8  

คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  คา่เฉล่ีย  

1.ด้านหน้าท่ีการใช้สอย
(รูปแบบการใช้งาน)  

3.2  4.54  3.13  2.86  3.66  4.13  2.93  3.53  

2.ด้านความสวยงาม  3.13  4.54  3.2  2.73  3.8  4.33  3.06  3.53  

3.ด้านวสัด(ุวสัดหุลกัใน 
การใช้งาน)  

3.07  4.6  3.0 2.53 3.6 4.33 2.6 3.0 

4.ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้
งาน 

3.13 4.6 3.13 2.26 3.26 4.2 3.06 3.6 

5.ด้านความปลอดภยั
และการดแูลรักษา 

2.8 4.6 2.8 2.33 3.6 4.22 2.6 3.2 

สรุปคา่เฉลีย่โดยรวมใน
แตล่ะด้าน 

3.06 4.54 3.05 2.54 3.58 4.25 2.85 3.37 
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จากผลส ารวจการประเมินแบบและความต้องการรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัในรูปแบบต่างๆสรุปได้คือมี
ความต้องการใน 

รูปแบบท่ีต้องการให้เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้แบบมีกลไกซึ่งตรงกับรูปแบบท่ี 2 และ 1 
(รูปแบบท่ีเป็นรถ) และมีความต้องการให้เด็กมีความต้องการเรียนรู้แบบผ่านการเล่นซึ่งตรงกับ
รูปแบบท่ี 6และ4 (รูปปลาฉลามและจรวด) ดงันัน้จึงน าผลความต้องการจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องในการใช้งานมาพฒันาแบบในชุดท่ี 2 ตอ่ไป 

 
รูปแบบการพฒันาแบบ (ชุดท่ี2 ) 
 

 
ภาพประกอบ 20 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 2 (รูปท่ี 1) 
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ภาพประกอบ 21 พฒันาแบบร่างชุดท่ี 2 (รูปท่ี 2) 

 
ตาราง 2 ผลส ารวจความต้องการรูปแบบความต้องการเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ในชุดท่ี 2 

 

รายการท่ีประเมิน รูปแบบท่ี1  รูปแบบท่ี
2  

คา่เฉลีย่ คา่เฉลีย่ 
1.ด้านหนาท่ีการใช้สอย(รูปแบบการใช้งาน) 4.6 5.25 
2.ด้านความสวยงาม 4.6 4.66 
3.ด้านวสัด(ุวสัดหุลกัในการใช้งาน) 4.53 4.66 
4.ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.8 4.73 
5.ด้านความปลอดภยัและการดแูลรักษา 4.73 4.66 
สรุปคา่เฉลีย่โดยรวมทกุรายการ 4.65 4.79 
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เกณฑ์การให้คะแนนคิดเป็นคา่เฉลีย่ 
3.00 ขึน้ไป      เทา่กบั   ดีมาก 
2.50-2.99        เทา่กบั   ดี 
2.00-2.49        เทา่กบั   พอใช้  
1.00-1.99        เทา่กบั   ควรปรับปรุง 
น้อยกวา่1.50    เทา่กบั   ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

 
ผลจากการส ารวจความต้องการรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ชุดท่ี 2 สรุปคือในรูปแบบท่ี1 ตรงกับความต้องการของผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสดุและสามารถพฒันาตอ่ไปได้และมีความต้องการให้ผลิตเป็นงานจริงเพื่อ
สูก่ารทดสอบกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัได้จริงโดยต้องระบุขนาดงานจริงเพื่อให้เหมาะสมกับ
ขนาดและสดัสว่นของเด็กปฐมวยั 

ในรูปแบบผลงานรูปท่ี 2 ตรงกับความต้องการกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแต่ต้อง
ปรับปรุงรูปแบบคือ ในสว่นท่ีเป็นหวัปลามีสว่นท่ีเป็นของเลน่เพื่อการเรียนรู้มากเกินความจ าเป็น
ควรลดจ านวนลงและอาจมีการพลกิคว ่าขณะปรับรูปแบบการใช้งานจึงควรปรับปรุง ในสว่นของตวั
ปลาฉลามควรปรับของเลน่เพื่อการเรียนรู้ออกบางสว่นท่ีเกินความจ าเป็นและแสดงขนาดเพื่อให้
เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั จึงต้องปรับแบบในสว่นแบบท่ี 2 ท่ีสามารถพฒันาให้เหมาะสมตอ่ไปได้ 
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ภาพประกอบ 22 การปรับปรุงและพฒันาแบบรูปแบบท่ี 2 (รูปท่ี 1 รูปรถ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 23 การปรับปรุงและพฒันาแบบรูปแบบท่ี 2 (รูปท่ี 2 รูปรถ) 

 
ผลการประเมินแบบชุดท่ี 2 แบบท่ี1 ตรงกบัความต้องการของผู้ เช่ียวชาญและผู้ เก่ียวข้อง

มากท่ีสดุในด้านรูปแบบขนาดสดัสว่นโดยอิงเกณฑ์ขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ความ
เหมาะสมมากท่ีสดุจึงสามารถผลิตในชุดแรกได้เพื่อน าผลส าเร็จจากการผลิตไปประเมินผลตอ่ไป 
(ในขัน้การทดลองกบักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั) 
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ตารางมาตรฐานขนาดและสดัสว่นของมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม(โต๊ะเรียน มอก.
1494-5241และเก้าเรียน มอก.1495-2541)แสดงขนาดความสมัพนัธ์ร่างกายความสงูท่ีใช้อ้างอิง 
ความสงูโดยประมาณ ความสงูโต๊ะ ความสงูพืน้รองนัง่เก้าอี ้ระดบัชัน้เรียนและอายุ  

 
 

ท่ีมา: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ระ
ดบั
ขน
าด

 

คว
าม
สงู
ขอ
งร่
าง
กา
ยท
ี่ใช้
อ้า
งอิ
งเซ

นติ
เม
ตร

 

คว
าม
สงู
ขอ
งผ
ู้ใช้
โด
ยป
ระ
มา
ณ
เซ
นติ
เม
ตร

 

คว
าม
สงู
โต๊
ะ/เ
ซน
ติเ
มต
ร 

คว
าม
สงู
พืน้

รอ
งน
ัง่เก้

าอี
 ้เซ
นติ
เม
ตร

 

ระ
ดบั
ชัน้
เรีย

น 

อา
ย/ุ
ปี  

1 105 ไม่เกิน113 48 26 อนบุาล 3ถึง5ปี 

2 120 114ถึง128 54 30 ประถมศกึษาตอนต้น 6ถึง8ปี 

3 137 129ถึง143 60 34 ประถมศกึษาตอน
ปลาย 

9ถึง11ปี 

4 154 144ถึง158 67 38 มธัยมศกึษาตอนต้น 12ถึง14ปี 

5 165 159ถึง173 72 42 มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

15ถึง17ปี 

6 180 เกิน173 76 46   
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ภาพประกอบ 24 การปรับปรุงและพฒันาแบบรูปแบบท่ี 2 (รูปท่ี 2 ปลาฉลาม) 
 

ผลการประเมินแบบชุดท่ี 2 (รูปท่ี2 ปลาฉลาม) ตรงกบัความต้องการของผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ เก่ียวข้องในด้านรูปแบบการเรียนรู้จากการเล่นโดยผ่านเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์รวมถึง
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ขนาดสดัส่วนโดยอิงเกณฑ์ขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ความเหมาะสมมากท่ีสุดจึง
สามารถผลิตในชุดท่ี2 ได้เพื่อน าผลส าเร็จจากการผลิตไปประเมินผลต่อไป (ในขัน้การทดลองกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั)  

รูปแบบงานท่ีถูกคัดเลือกจากผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวยัและการ
ออกแบบน ามาผลิตเป็นผลงานจริงในขนาดและสดัสว่นตามท่ีก าหนดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานจริงในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 
ผลงานจริงจากแบบร่างรูปท่ี 1 (รูปรถ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 ภาพแสดงผลงานจริงจากแบบร่างท่ี 1 (รูปรถ) 
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ภาพประกอบ 26 ผลงานจริงจากแบบร่างท่ี 2 (รูปปลาฉลาม 
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จากการผลิตต้นแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 2แบบ
เสร็จสมบูรณ์แล้วผู้ วิจัยจึงน ามาทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง (เด็กปฐมวัย) กับ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร (แผนกอนบุาล) 

 

 
ภาพประกอบ 27 การทดสอบการใช้งานจริงของเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์เพื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 



 

บทที่5 
สรุป อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสร้างสรรค์พบวา่พฤติกรรมการเรียนกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวยั
ในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนีจ้ะเป็นการเล่นเพื่อการเรียนรู้ท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการ
พฒันาการทางด้านตา่งๆคือ ด้านร่างกาย สงัคม สติปัญญา อารมณ์และมุ่งการเรียนรู้แบบการลง
มือกระท า (Active Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเด็กได้จัดการกับวัตถุ มีปฏิสมัพันธ์กับบุคคล 
ความคิด และเหตุการณ์ต่างๆจนเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองจากการเรียนรู้แบบการลงมือ
กระท าจึงเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาเด็ก 

ผลการสงัเกตพฤติกรรมและการสมัภาษณ์ผู้สอนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวยัพบวา่
การเรียนรู้ผ่านการเลน่โดยการน าเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้พบวา่
เด็กปฐมวยัสามารถเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์โดยมีผู้ สอน
เป็นผู้ควบคมุกิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวยัและเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้ยงัสามารถปรับเปลี่ยนหน้าท่ีการใช้งานได้มากกวา่1 กิจกรรมการเรียนรู้ มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ กระตุ้นท าให้เด็กเกิดความอยากเรียนรู้จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ส าหรับครูผู้สอนสามารถพฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมให้กบัเด็กปฐมวยัได้หลากหลายมากยิ่งขึน้และ
ยงัสามารถประเมินผลการพฒันาการทางด้านทกัษะตา่งๆของเด็กปฐมวยัได้งา่ยยิ่งขึน้  

ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนในห้องเรียนเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นการกระตุ้ นเพื่อให้เกิดการอยากเรียนรู้เหมาะสมและเอือ้ต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมคือควรจัดให้มีบรรยากาศในห้องเรียนดมีูสนกุสนาน มีความอบอุ่น 
ปลอดภยั ซึง่จะช่วยให้เด็กได้เร่ิมต้นชีวิตการศกึษาด้วยความรู้สกึผอ่นคลาย ไร้กงัวล มีความมัน่ใจ 
มีพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมการเคลือ่นไหวของเด็ก  

ผลการส ารวจความต้องการเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์เพื่อการเรียนจึงต้องมีเกณฑ์ตา่งๆ
จากผลการวิจัยมาเป็นข้อก าหนดในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 

ข้อมูลท่ีรวบรวมมาทัง้หมดมาจากการส ารวจในการหาข้อก าหนดในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
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ทิศทางท่ีเหมาะสมและสามารถพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งข้อมูลท่ีพบนัน้มีบางส่วนท่ีไม่สามารถเป็น
ข้อก าหนดในการออกแบบได้จึงต้องตัดออกเพื่อความเหมาะสมในการออกแบบคือ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเน่ืองจากผู้ วิจัยมีจุดประสงค์ในการออกแบบให้
เฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ใช้งานในห้องเรียน ในด้านกิจกรรมการเคลือ่นไหวและจงัหวะจะอยู่
ในขอบเขตของกิจกรรมทางดนตรีมากกวา่จึงไม่สมส าหรับเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ 

 
การอภปิรายผล 

การประเมินประสทิธิภาพของการออกแบบและการผลติผลงานจริงเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ในทิศทางท่ีเหมาะสมโดยการสงัเกตการณ์นกัเรียนปฐมวยัก่อนและหลงัการตัง้วางเฟอร์นิเจอร์และ
สมัภาษณ์ผู้สอนรวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์โดยใช้เกณฑ์แต่
ละด้านท่ีศึกษามาในการอภิปรายผลสามารถสรุปได้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ เพื่อ
ศกึษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ในวิจัยครัง้นีส้ามารถตัง้ข้อก าหนดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ
เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเอนกประสงค์ส าหรับเด็กปฐมวยัได้ตามวตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้ เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยั การวิจัยครัง้สามารถออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัได้รูปแบบท่ีก าหนดไว้ 

จากวตัถุประสงค์ทัง้ 2 ข้อ ในการออกแบบและการผลิตผลงานจริงได้ผ่านการทดสอบ
จากกลุม่ประชากรตวัอย่างผลการเรียนรู้จากเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์สามารถช่วยให้เด็ก
ปฐมวยัเรียนรู้และพฒันาการสว่นตา่งๆท่ีเหมาะสมกบัเด็กในช่วงวยันีไ้ด้อยา่งเหมาะสมและสามรถ
พฒันาตอ่ๆไปได้คือ 

การพัฒนาการทางด้านกล้ามเนือ้มัดเล็กและมัดใหญ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ 

การพฒันาการการฝึกการสงัเกตและการเรียนรู้สร้างสรรค์ 
การพฒันาการด้านสงัคมเช่นการเลน่เป็นกลุม่ 
เพื่อฝึกการรับรู้ทางสายตาและความสมัพนัธ์ระหวา่งมือและตา 
เพื่อฝึกการรับรู้ทางด้านการรับรู้รูปร่างของวตัถุ 
เพื่อฝึกการคาดคะเนระยะทางและแรง 
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ผลการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ยงัสามารถปรับเปลี่ยนหน้าท่ีการใช้งานตามกิจกรรมของแต่หน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีผู้สอน
กิจกรรม สร้างสรรค์ปฐมวยัจะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม  

โดยหลกัการออกแบบจากแนวคิด Universal Design ผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
แบบ เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์จากกการวิจัยครัง้นีมี้ผล
สอดคล้องกับหลกัการ Universal Design คือ มีความสะดวกสบายและยืดหยุ่นในการใช้งาน 
(Flexibility) สามารถใช้ได้ กับเด็กในช่วงปฐมวยัโดยไม่แบง่เพศมีความเสมอภาคในการใช้งาน มี
ความเข้า (Fairness)  มีความเรียบง่ายสามารถเข้าใจการใช้งานได้ง่ายมีความเป็นสากล 
(Simplicity) มีความแข็งแรงทนทานไม่แตกหกัง่ายใน ขณะท่ีใช้งานและมีความปลอดภยัต่อเด็ก
ปฐมวยั (Safety) มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งาน  (Understanding) สามารถเคลื่อนย้ายได้งา่นไม่
ต้องออกแรงมาก (Energy conservation) และยงัมีขนาด และสดัสว่นท่ีออกแบมาเหมาะสมกับ
ร่างกายของเด็กปฐมวยัไม่วา่เด็กจะมีรูปร่างและขนาดของร่างกายท่ีแตกต่างกนับ้างตามลกัษณะ
ทางกายภาพของเด็ก (Space) 

เฟอร์ นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเ รียน รู้ยังสามรถช่วยปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนได้ช่วยให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าเรียนมากยิ่งขึน้ก่อให้เกิด
การกระตุ้ นท าให้เกิดความต้องการการการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
น่าสนใจมากขึน้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดบรรยากาศในห้องเรียน (ภควรรณ โทมา :ออนไลน์) 
การจดับรรยากาศในห้องเรียนโดยมีเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมในการเรียนรู้นัน้
ยังสามารถเช่ือมโยงกับแนวคิดแบบ Co-Working Space ได้อีกเน่ืองจากสามรถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้งานในกิจกรรมการเรียนรู้ได้มากกวา่1 กิจกรรมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ในเด็กปฐมวยันัน้เน้นการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมและการเล่นเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ การคิดปัญหาด้วยตนเอง มีกิจกรรมท่ีสารถท าเป็นกลุม่ได้ ยอมรับ
ฟ้งความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนได้มีถาวะการเป็นผู้ น าและผู้ ตามท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ 
เฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั
จึงสามารถเป็นสว่นหนึ่งในแนวคิดนีไ้ด้และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบคอนสรัคติ
วิสต์ (Constructivism) สูก่ารการจดัการเรียนรู้ (Play + Learn ) 

การประเมินผลหลงัการใช้งานเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการส ารวจและสร้างแบบประเมินนัน้ผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจระดับดีมากในด้านการ
พฒันาทกัษะของเด็กปฐมวยัท่ีทดลองการเรียนรู้โดยมีเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์เป็นสื่อกลาง
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การเรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์จากผู้ สอนเม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่มีเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์เป็นสื่อกลาง ดงันัน้ในการวิจัยครัง้นีจ้ึง
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการออกแบบตอ่ยอดเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสร้างสรรค์โดยนกัออกแบบท่ีเช่ียวชาญเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีเหมาะสม 

2.ควรมีการพัฒนาเร่ืองราวแนวคิดบทบาทสมมุติเพิ่มเติมเข้าไปในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์ตอ่ไป 

3.ควรมีการออกแบบท่ีค านงึในการประหยดัพืน้ท่ีในกรณีท่ีบางห้องเรียนหรือสถานท่ีบาง
แหง่มีพืน้ท่ีการเรียนรู้จ ากดัหรือเพิ่มเติมแนวคิดการออกแบบส าหรับการประหยดัพืน้ท่ี 

4.ควรมีการพฒันารูปแบบหรือแนวคิดด้านSTEM เพิ่มเติมในการออกแบบและพฒันาใน
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์เพื่อ
เกิดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัได้หลากหลายและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัรวมถึง
สามารถเพ่ิมแนวคิดทางบูรณาการแบบสหวิทยาทางการศกึษาได้  
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ภาคผนวก ก 
 
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญและหนงัสอืขอความอนเุคราะห์จากผู้ เช่ียวชาญ 
เร่ืองการศกึษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนสร้างสรรค์ 
ผู้ เช่ียวชาญด้นวิชาการและตรวจสอบแบบสอบถาม 
1.ผศ.ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลกัฟ้า  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการตรวจแบบและประเมินแบบ 
 1.อาจารย์ วรรษมนต์ิ  ซอสงูเนิน ผู้อ านวยการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 
 2.อาจารย์ ปัญญา  โอสถ ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

(แผนกอนบุาล) 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบแบบและประเมินแบบ(ด้านการผลติ) 
 1.อาจารย์  สมหวัง   เ จียสินเจ ริญ รองผู้ อ านวยการ โรงเ รียนฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร(เขต คลองเตย) 
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ภาคผนวก ข 
 

ภาพประกอบการผลิตและการร่วมมือการพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ
เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี2/2560ภาควิชา
ออกแบบอุตสาหกรรมและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(เขต คลองเตย) 

ภาพการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ IN KNOW VATION ท่ี SIAM CENTER 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ขวญัชยั นิลเพ็ชร 
วัน เดือน ปี เกิด 15 ธันวาคม 2515 
สถานที่เกิด พิจิตร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2542  

 
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ภาควิชา วิจิตรสลิป์ สาขาวิชา
จิตรกรรม (ศศ.บ.)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั  
พ.ศ. 2561  
ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ศป.ม.)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 148 ถ.ร่มเกล้า42 แขวงคลองสามประเวศ เขต ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
10520   
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