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  การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย และเพื่อ

เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจาก

หนังสือภาพ 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 

2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งไดจากวิธีสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมนักเรียนมา 1 หอง จํานวน 30 คน เวลาที่ใชในการ

ทดลอง 6 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 40 นาที รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 24 คร้ัง เคร่ืองมือที่ใชในการคนควา 

คือ หนังสือภาพ  แผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ และแบบทดสอบความคิด

สรางสรรคจากผลการวาดภาพของเยลเลนและเออรบัน ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

One Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวย t-test for Dependent Samples 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ือง

จากหนังสือภาพอยูในระดับตํ่าแตหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพอยูใน

ระดับปานกลาง และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพมีความคิด

สรางสรรคหลังไดรับกิจกรรมสูงกวากอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
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  The purposes of this research were to study and compare early childhood 

children’s creativity before and after story telling from picture books.   

  The samples of this study was 30 early childhood children, 5 – 6 years old who 

studied in kindergarten class at Anuban Tak School in Muang District, Tak Province, in the 

second semester of the academic year 2009. The samples were selected using simple 

random sampling technique. The experiment was carried out by the researcher 24 times, 6 

weeks, 4 days per week and 40 minutes per day. The instruments used in this study were 

Picture Books, Lesson Plans for Story Telling from Picture Books and Creative Thinking - 

Drawing Production Test (TCT-DP) by Jellen and Urban. The research design was one 

group pretest – posttest design. The data were analyzed  using mean, standard deviation, 

and  t-test for Dependent Samples.  

 The result of this study revealed that early childhood children’s creativity before 

story telling from picture books was at low level, but after story telling from picture books 

was at medium level, and scores of early childhood children’s creativity after the experiment 

of story telling from picture books was higher than scores before the experiment with 

statistically significant at .01 level.  
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ประกาศคุณูปการ 

 

  ปริญญานพินธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงของรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา 

เดชะคุปต ประธานควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ประธานสอบปริญญานิพนธ และอาจารย 

ดร.พัฒนา ชชัพงศ กรรมการสอบปริญญานพินธ ที่ไดใหคําแนะนาํและขอเสนอแนะ ตลอดจนชี้แนว

ทางแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ และคณาจารยในคณะศึกษาศาสตรทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนถายทอด

ความรูและประสบการณทีเ่ปนประโยชนแกผูวิจัยจนทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยเกริก ยุนพนัธ อาจารยปรีดา ปญญาจันทร อาจารย 

ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผูชวยศาสตราจารยรัตนา งิ้วแหลม ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากลู  

อาจารยสันติศักด์ิ ผาผาย อาจารยศศกมล บูรัชฏะ และอาจารยมาลัย เสริมสุข ทีก่รุณาเปนผูเช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ในการสรางเคร่ืองมือวิจยัใหมีคุณภาพ

อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะและอาจารยหมอมหลวงผกามาลย เกษมศรี ที่กรุณาอนุญาตใหใช

แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพของเยลเลนและเออรบัน พรอมทัง้ใหคําแนะนําใน

การตรวจและรวมตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  อาจารยกําจร วงศจันทรวิรัช 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลตาก อาจารยกาญจนา ราชบุตร อาจารยณัฎฐณิชา แสงเมือง และครู

ประจําช้ันอนบุาลทกุทาน ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืทุกดานในขณะที่ผูวิจยัดําเนินการ

ทดลอง และขอบคุณนกัเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลตากทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลองคร้ังนี ้

  สุดทายนี ้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และพี่ ๆ ที่ใหความรัก และเปนกาํลังใจ

ตลอดเวลา รวมถึงคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนถายทอดวิชาความรูและประสบการณทีเ่ปน

ประโยชน และขอขอบคุณ เพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกทานที่เปนกําลังใจมาโดย

ตลอด 

  คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา 

มารดา และครูอาจารยทกุทาน  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
     มนุษยเปนผูมีความสามารถในการเรียนรูและสรางสรรคเพราะมีสมองที่ทําหนาที่ในการคิด 

“ความคิด” จึงเปรียบเสมือนศาสตราวุธอันทรงพลังที่สามารถชวยใหมนุษยฟนฝาอุปสรรคและปญหา

ตางๆ ไปสูจุดหมายปลายทางสุดแตจะใชความคิดนั้นไปในทิศทางใด (ชาญณรงค พรรุงโรจน.2546: 

26) สําหรับทิศทางในการคิดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไวใน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2521 มีความ

ตอนหนึ่งดังนี้ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.  2550: 101) 

 
       “วิชากับความคิดนี้ ถาพิจารณาดูจะเห็นวา ความคิดเปนตัวนําวิชา คือ ความคิดจะตอง เกิดขึ้น 

          กอน จึงจะนําเอาวิชามาใชได แตการคิดนั้นอาจคิดไดหลายอยาง จะคิดใหวัฒนะคือ คิดแลวทําใหเจริญ 

          งอกงามก็ได จะคิดใหหายนะ คือ คิดแลวใหพินาศฉิบหายก็ได การคิดใหเจริญจึงตองมีหลักอาศัย  

          หมายความวา เม่ือคิดเร่ืองใดส่ิงใด ตองต้ังใจใหม่ันคงในความเปนกลาง ไมปลอยใหอคติอยางหนึ่ง 

          อยางใดครอบงํา ใหมีแตความจริงใจอันเที่ยงตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแทและเปนธรรม ซึ่งจะทําใหหย่ัง 

          ทราบถึงจุดมุงหมายและประโยชนที่แทจริงของภารกิจที่จะทํา พรอมทั้งวิถีทางที่จะทําการน้ันโดยถูก 

          ถวนแนนอน และเม่ือความคิดเชนนี้เกิดขึ้นแลว ก็จะสามารถนําเอาวิชาการมาใชสรางสรรคประโยชน  

          ความสําเร็จ และความเจริญใหสําเร็จไดอยางสมบูรณและมีประสิทธภิาพเต็มเปยม” 

 

  พระบรมราโชวาทท่ีอัญเชิญมาขางตนนี้มคุีณคาอยางยิง่ เพราะช้ีใหเหน็ถงึทิศทางในการคิด

วาตองเปนไปในทางสรางสรรค ในทางที่ถูกตอง ปราศจากอคติใดๆ มาครอบงําจึงจะกอใหเกิด

ประโยชนทัง้ตอตนเองและสวนรวม (ชาญณรงค พรรุงโรจน.  2546: 27) 

 ธรรมชาติไดมอบรางกายและจิตใตสํานึกใหแกเหลาสรรพสัตวด่ังเปนพื้นฐานของสิง่มีชีวิตทุก

รูปแบบ แตส่ิงเดียวทีท่าํใหสัตวจําพวกมนษุยสามารถกาวลํ้าขอบเขตของความเปนเดรัจฉานไดนัน้ คือ  

“จินตนาการ” ซึ่งถือวาเปนของขวัญอันประเสริฐสุดที่ธรรมชาติไดมอบใหแกมวลมนษุย (เอกลักษณ  

ยิ้มวิไล.  2549: 20) มนษุยจึงเปนสัตวโลกชนิดเดียวที่รูจักใชสมองในการคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ เพื่อ

ตนเองและสังคมตลอดเวลา ลูกสัตวทุกชนิดเมื่อแรกเกิดตองรีบชวยเหลือตนเองใหเร็วที่สุดเพื่อการมี

ชีวิตรอดตอไป แตสําหรับลูกมนษุยแลวตองใชเวลาในการเรียนรูส่ิงตางๆ อีกหลายป เพื่อใหสามารถ

ชวยเหลือตนเองได โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึง่เปนวัยที่สมองและรางกายมีอัตราการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว ขนาดของสมองจะมอัีตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 3 ปแรกหลังเกิด และจะเจริญถึง 
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ขีดสุดเมื่ออายุประมาณ 6-8 ป ความคิดสรางสรรคและจินตนาการจะมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในเด็ก

ปฐมวัย ซึ่งเด็กในวัยนี้จะสามารถเขาใจและจดจําส่ิงที่เปนรูปธรรมไดเร็วกวานามธรรม (สุจินดา ขจรรุง

ศิลป.  2550: 3) ทอรแรนซ (อารี พันธมณี.  2545: 2; อางถึง Torrance) ที่กลาววา ในชวงปฐมวัยหรือ

ชวง 6 ปแรกของชีวิตเปนระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดานความคิดสรางสรรคของเด็กกําลัง

พัฒนา ดังนั้น ถาหากชวงวัยนี้เด็กไดรับประสบการณหรือกิจกรรมที่เหมาะสมดวยการสอน การฝกฝน 

และการฝกปฏิบัติที่ถูกวิธีอยางตอเนื่องก็ถือวาเปนการเร่ิมตนที่ดีในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

เด็ก ซึ่งเทากับเปนการวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคในวัยตอมาจนถึงวัย

ผูใหญ  

  เด็กปฐมวัยเปนวัยที่อยูในชวงพลังแหงการเรียนรูซึ่งเปนรากฐานแหงการพัฒนาศักยภาพทั้ง

ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมิไดอยูที่ตัวครูเปนผูบอก

ถายทอดไปยังตัวเด็ก แตควรใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสรรคสรางความรูข้ึนดวยตนเองผานการ

เลน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 4,9) กลาวถึงแนวคิดของฟรอเบล (Froeble) ที่วา การเลนเปนวิธี

สอนที่สําคัญที่ชวยสงเสริมพัฒนาการและกระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคอยางเสรี นอกจากนี้ 

ความคิดสรางสรรคจะเดนชัดในวัยเด็ก ถาไมไดรับการสนับสนุนอยางถูกตอง พลังนั้นจะคอยๆ หายไป

ตามวัยที่เพิ่มข้ึน (อารี พันธมณี.  2546ข: 15) 

  ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดจากการทํากิจกรรมที่อิสระในการคิด การ

สังเกต การเก็บรวบรวมขอมูลจนไดผลสูการสรางสรรคส่ิงที่คิด ซึ่งเปนกระบวนการนําไปสูการ

สรางสรรคโดยตองอยูภายใตบรรยากาศที่อิสระ การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดการสรางสรรคควรจัดใน

รูปกิจกรรมที่ใหเด็กไดคิดและไดลงมือกระทํา (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2547: 187) ซึ่งธรรมชาติของเด็ก

ทุกคนชอบเลนและการเลนจะชวยใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ ไดทดลองทําในส่ิงที่เขาคิดข้ึนเอง

และเปนการตอบสนองความตองการของความอยากรูอยากเห็นของเด็ก เด็กจะเกิดการเรียนรูในส่ิง

ตาง ๆ และไดรับประสบการณของความสําเร็จและสมหวังจากการเลน ซึ่งจะชวยใหเด็กเกิดความ

มั่นใจในตนเอง กลาที่จะคิดและทดลองทําส่ิงแปลกๆ ใหมๆ อันเปนลักษณะสําคัญที่ทําใหเกิดการ

เร่ิมตนของความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนอยางอิสระกับของเลนที่ใชจินตนาการ 

 หนังสือภาพเปนหนังสือที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ รวมถึงความตองการพื้นฐาน

ตามธรรมชาติของเด็ก ทาดาชิ มัตษุอิ (2547: 3, 28) กลาววา หนังสือภาพเปนหนังสือสําหรับเด็กที่ให 

“ความสุขและความสนุกแกเด็ก” และชวยจุดประกายความสนใจท่ีมีตอหนังสือใหเกิดข้ึนในใจเด็ก 

นอกจากนี้เนลสัน, อัคสุโกะ และจอหนสัน (Jalongo; et al.  2002, Spring: 168; citing Nelson, K. 

E.; Aksu-Koc, A.; & Johnson, C. E. (Eds.).  2001.  Children’s language: Developing narrative 

and discourse competence.  unpaged.) ยังพูดถึงการเลาเร่ืองของเด็กวา เด็กจะจินตนาการจาก
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ภาพที่ไดเห็นหรือฟงเร่ืองที่ผูใหญเลาประกอบการดูภาพ โดยเฉพาะหนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยาย 

(Wordless Picture Books) จะชวยกระตุนใหเด็กไดคนพบวิธีการเลาเร่ืองใหเกิดข้ึนในตนเอง สามารถ

ถายทอดเร่ืองราวและเขาใจในลําดับข้ันตอนของเร่ืองราว เปนการฝกทักษะการพูดหรือการเขียนเร่ือง

เลาและเพิ่มพูนความสามารถทางสติปญญาดวย นอกจากนี้ ลี (Cho; & Kim.  1999: Online; citing 

Lee.  1998, unpaged) ยังกลาวถึงหนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยายวาสามารถชวยกระตุนและสงเสริม

ความสามารถในการสรางสรรคได  

การจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลายวิธี เชน การเลา

เร่ืองจากภาพ (กรรณิการ ถิระสังวร.  2545) ศิลปสรางสรรคตอเติมดวยลายเสน (ประสิทธิรักษ เจริญ

ผล.  2547) การเลนโดยใชวัสดุธรรมชาติ (กัญจนา ศิลปะกิจยาน.  2549) และ การวาดภาพประกอบ

เสียงเพลงไทยเดิม (นันทัชพร จิรขจรชัย.  2551) ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี

ความคิดสรางสรรคสูงข้ึนได ดังนั้นถามีการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิดเลาเร่ืองอยางเสรีดวย

การใชหนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยายก็นาจะทําใหเด็กมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนดวย 

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยคิดวาการใชหนังสือภาพที่ไมมีเนื้อหา แตใหเด็กใชตุกตากระดาษเปน

ตัวละครในการเลาเร่ืองตามจินตนาการของตนกับเพื่อน ๆ โดยมีภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉาก 

ก็นาจะเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กได ดังนั้นผูวิจัยจึงสรางหนังสือภาพที่ไมมีเนื้อเร่ือง 

มีเพียงภาพประกอบเปนฉากและดึงตัวละครออกมาทําเปนตุกตาเพื่อใหเด็กใชเลาเร่ืองประกอบฉาก

ตามความคิดและจินตนาการของตน แลวศึกษาดูวา กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพจะมีผลตอ

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอการ

จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค อีกทั้งยังเปนการชวยกระตุนใหเด็ก

เกิดความรักในการอานหนังสือในโอกาสตอไปดวย นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอพอ แม ผูปกครอง 

และครู รวมทั้งผูที่สนใจ เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กไทยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 
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ความสําคัญของการวิจัย 
  ผลของการศึกษาคร้ังนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยสามารถจัด

กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย และเปนแนวทาง

สําหรับพอ แม และผูปกครองในการสนับสนุนสงเสริมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเขต 1 จํานวน 4 หอง รวมมีนักเรียนทั้งส้ิน 126 คน 

 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 

2/3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเขต 1 ซึ่งไดจากวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมเด็กมา 1 หอง 

จํานวน 30 คน 

 
  ระยะเวลาในการทดลอง 
  การศึกษาคร้ังนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนระยะเวลา 6 สัปดาหๆ

ละ 4 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร วันละ 1 คร้ังๆ ละ 40 นาที ในชวงกิจกรรม

สรางสรรค ต้ังแตเวลา 09:00 – 09:40 น. รวมการทดลองทั้งส้ิน 24 คร้ัง 

 
  ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรค  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป และกําลังเรียนอยูในช้ัน 

อนุบาลปที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 
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2. หนังสือภาพ หมายถึง หนังสือภาพที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีแตภาพประกอบที่สะทอน 

เร่ืองราวตามชื่อเร่ืองแตไมมีเนื้อเร่ือง เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดเลาเร่ืองข้ึนเองอยางเสรีจาก

ความรู ประสบการณและจินตนาการของตนเองแสดงความคิดและความสามารถทางภาษาในการเลา

เร่ืองผานตัวละครและใชภาพประกอบหนังสือภาพเปนฉากในการเลาเร่ือง หนังสือภาพชุดนี้มีจํานวน 6 

เร่ือง ไดแก เร่ืองเตาทะเล เร่ืองไดโนเสาร เร่ืองสัตวในปา เร่ืองบานแสนสุข เร่ืองการละเลน และเร่ืองการ

ซื้อขาย 

3. ตัวละคร หมายถึง ตุกตากระดาษที่เปนรูปคน สัตว และส่ิงของ เพื่อใหนักเรียนใช 

เปนตัวแสดงบทบาทสมมติประกอบการเลาเร่ือง 

4. กิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือภาพ หมายถึง การจัดประสบการณเรียนรู 

ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณดวยการใหนักเรียนไดเลาเร่ืองจากหนังสือภาพทั้ง 6 เร่ืองทีผูวิจัย

สรางข้ึนตามความคิด ประสบการณ จินตนาการ และความคิดสรางสรรคของนักเรียนรวมกับเพื่อนๆ 

ในกลุมอยางอิสระ และสรางสรรคผลงานวาดภาพระบายสีตามจินตนาการของตน โดยมีวิธีดําเนิน

กิจกรรมดังนี้ 

    4.1   ข้ันนาํ นําเขาสูบทเรียนดวยการรองเพลงหรือทองคําคลองจอง ครูแนะนาํ

หนงัสือภาพและวิธีใชหนงัสือภาพ 

    4.2   ข้ันดําเนินกิจกรรม ครูแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุมๆ ละ 5 คน และ

แจกหนงัสือภาพใหกลุมละ 1 เลม เพื่อใหนักเรียนไดใชเลาเร่ืองโดยมีตัวละครเปนตัวแสดงบทบาท

สมมติถายทอดเร่ืองราวและใชภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากของเร่ือง 

    4.3   ข้ันสรุป ใหนักเรียนวาดภาพท่ีเกี่ยวกับเร่ืองทีเ่ลาพรอมต้ังชื่อภาพและระบายสี 

5. ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดจินตนาการ 

ผสมผสานความรูและประสบการณอันจะนําไปสูการคิดเลาเร่ืองราวตางๆ ในรูปแบบใหม ซึ่งเปน

ลักษณะของความคิดอเนกนัย ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

 5.1   ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถในการคิดเลาเร่ืองราวตางๆ ที่แปลก 

ใหม ไมซ้ําใคร และตางไปจากเร่ืองราวธรรมดา 

 5.2   ความคิดคลองตัว หมายถึง ความสามารถในการคิดเลาเร่ืองราวตางๆ ได 

อยางรวดเร็ว มีปริมาณความคิดในเร่ืองนั้นๆ มากโดยไมซ้ํากันในเร่ืองเดียวกันในเวลาจํากัด  

 5.3   ความคิดยืดหยุน หมายถึง ความสามารถในการคิดเลาเร่ืองราวตางๆ และ 

ดัดแปลงเร่ืองราวตางๆ ไดอยางอิสระ หลายแงมุม และไมซ้ํากันไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  

 5.4   ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคิดเลาเร่ืองราวตางๆ  

และเพิ่มเติมตกแตงรายละเอียดหรืออธิบายขยายเร่ืองราวนั้นๆ ใหไดความสมบูรณยิ่งข้ึน  
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 ความคิดสรางสรรคในงานวิจัยนี้ไดจากคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการ

วาดภาพของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
     

        กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ                                  ความคิดสรางสรรค  

                    

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพสูง

กวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
1.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
1.2 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
1.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
1.5 กระบวนการคิดสรางสรรค 
1.6 พัฒนาการความคิดสรางสรรค 
1.7 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสรางสรรค 
1.8 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

2.1 ความหมายของการเลาเร่ือง 
2.2 ทฤษฎีการเลาเร่ือง 
2.3 ความหมายของหนังสือภาพ 

2.4 ความสําคัญของหนังสือภาพ 

2.5 ประเภทของหนังสือภาพ 

2.6 ลักษณะหนังสือภาพสําหรับเด็ก 

2.7 การเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
    1.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 
            ความคิดสรางสรรคเปนเร่ืองที่สลับซับซอน ยากแกการใหคําจํากัดความที่แนนอนตายตัว จงึได

มีผูใหความหมายของความคิดสรางสรรคไวในแงมุมตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 กิลฟอรด (อารี พันธมณี.  2546ก: 155; อางอิงจาก  Guilford, J. P.  1967.  The Nature of 

Human Intelligence.  p. 61) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควา เปนลักษณะของความคิด

อเนกนัย (Divergent Thinking) ที่มีความคิดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล ซึ่ง 

ลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูความคิดในการประดิษฐส่ิงแปลกใหม รวมทั้งการคิดหาวิธีแกปญหา

ไดสําเร็จดวย ความคิดอเนกนัยนี้จะประกอบดวยความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคลองแคลว

(Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

            ทอรแรนซ (เยาวพา เดชะคุปต.  2536: 43; อางอิงจาก Torrance, E.P.  1964.  Education 

and the Creative Potential.  p. 16) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการของความรูสึกไว

ตอปญหาหรือส่ิงที่บกพรองขาดหายไปและรวบรวมความคิดหรือต้ังเปนสมมติฐาน ทําการทดลอง

สมมติฐาน และเผยแพรผลที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานนั้น 

            เยลเลน และเออรบัน (อารียรัชต ชวกาญจนกิจ.  2548: 40; อางอิงจาก  Jellen, G.; &  

Urban, K.  1986.  Autumn.  The Creative Child and Adult Quaterly.  p. 138) ใหความหมายของ

ความคิดสรางสรรควา เปนการคิดอยางมีสาระในเชิงนวัตกรรม จินตนาการ และความคิดอเนกนัย ซึ่ง

รวมถึงความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดประณีต ความกลาเส่ียงและ

อารมณขัน 

 เยาวพา เดชะคุปต (2536: 44) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถหรือกระบวน 

การทางสมองที่คิด หรือคิดในลักษณะอเนกนัย ซึ่งจะนาํไปสูการประดิษฐคิดคนส่ิงทีแ่ปลกใหม 

 สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน (2537: 2) กลาววา  ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคในเชิงผลงาน 

ผลงานนั้นตองเปนงานที่แปลกใหม มีคุณคา และใชไดโดยมีคนยอมรับ ถาพิจารณาความคิด

สรางสรรคในเชิงกระบวนการ ตองเปนกระบวนการที่มีการเช่ือมโยงสัมพันธส่ิงของหรือความคิดที่มี

ความแตกตางกันมากเขาดวยกัน และถาพิจารณาความคิดสรางสรรคเชิงบุคคล บุคคลนั้นจะตองเปนผู

ที่มีความแปลก เปนตัวของตัวเอง เปนผูที่มีความคิดคลอง มีความคิดยืดหยุน และสามารถให

รายละเอียดในความคิดนั้นๆ ได 

 จงลักษณ ชางปล้ืม (2541: 7) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของ

มนุษยที่คิดหลายแงหลายมุม เช่ือมโยงความสัมพันธของส่ิงตางๆ โดยมีส่ิงเราเปนตัวกระตุนใหเกิด

ความคิดจินตนาการแปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลงจากความคิดเดิมผสมผสานใหเกิดส่ิงใหมข้ึน 

ตลอดจนความสามารถในการแกปญหา ความสามารถนี้มีอยูในตัวของแตละบุคคลในระดับที่แตกตาง

กันซ่ึงสามารถพัฒนาข้ึนไดถาไดรับการจัดประสบการณที่เหมาะสม 
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 สัตยา สายเช้ือ (2541: 46) กลาววา ความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถคิดของมนุษย โดย

แสดงออกในรูปของส่ิงแปลกๆ ใหมๆ แสดงออกหลายทาง ทั้งนี้ โดยอาศัยความรูจากประสบการณเดิม

ที่มีอยู 

 วารุณี สกุลภารักษ (2545: 7) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความคิดไดหลายทิศทาง เปน

การนําประสบการณเดิมและความรูเดิมมาผสมผสานเขากับความรูใหมเพื่อคิดประดิษฐส่ิงแปลกใหม

หรือสรางรูปแบบใหมที่ไมซ้ําแบบเดิม และเปนความรูสึกที่ไวตอปญหา มองปญหาไดหลายแงหลาย

มุม บุคคลแตละคนจะมีความคิดสรางสรรคแตกตางกันและสามารถพัฒนาไดทุกระดับอายุถาไดรับ

การสงเสริมและอยูในส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม 

กรรณิการ สุสม (2546: 10) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง ซึ่งเปน

คุณลักษณะที่มีอยูในตัวบุคคลทุกคน เปนความคิดที่คิดไดหลายทิศทาง เปนความคิดแปลกใหมอัน

เปนลักษณะเฉพาะของตนเองท่ีไมซ้ําแบบเดิมหรือลอกเลียนแบบใคร ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบ

ของกระบวนการคิดหรือพฤติกรรม หรืออาจอยูในรูปของผลผลิต ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาได

ดวยการจัดประสบการณที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอตอเนื่องกันตลอดไป   

ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546: 7) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของ

สมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม เรียกวา ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งทําใหเกิดความคิดแปลกใหม

แตกตางไปจากเดิม และเปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ รอบตัว เกิดการ

เรียนรู เขาใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการซึ่งเปนลักษณะสําคัญของ

ความคิดสรางสรรคอันจะนําไปสูการประดิษฐหรือคิดคนส่ิงแปลกใหม หรือเพื่อการแกไขปญหาซ่ึง

จะตองอาศัยการบูรณาการจากประสบการณและความรูทั้งหมดที่ผานมา 

 วรรณา กรัสพรหม (2546: 14) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการคิดทาง

สมองซึ่งมีความสามารถในการคิดที่หลากหลาย ไดหลายทิศทาง หลายแงมุม แปลกใหมจากเดิม

สามารถนําไปสูการคิดคนพบสรางผลผลิตที่แปลกใหมจากเดิม รูปแบบใหมๆ ความคิดใหมๆ หรือ

ผลิตผลงานใหมๆ โดยสามารถเชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี  

 อารี พันธมณี (2546ก: 155) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควา เปนกระบวนการทาง

สมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคนพบสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง ปรับแตง

ความคิดเดิม และผสมผสานกันใหเกิดส่ิงใหมข้ึน รวมทั้งการประดิษฐส่ิงตางๆ ตลอดจนวิธีการคิด

หลักการและทฤษฎีไดเปนผลสําเร็จ ความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดมิใชเพียงแตคิดในสิ่งที่เปนไปได

หรือส่ิงที่เปนเหตุเปนผลเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตความคิดจินตนาการก็เปนส่ิงสําคัญยิ่งที่จะ

กอใหเกิดความแปลกใหมซึ่งตองควบคูกันไปกับความพยายามที่จะสรางความคิดฝนหรือจินตนาการ
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ใหเปนไปได หรือที่เรียกวาจินตนาการประยุกตนั่นเอง จึงจะทําใหเกิดผลงานจากความคิดสรางสรรค

ข้ึน 

 ประสิทธิรักษ เจริญผล (2547: 8) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของแตละ

บุคคลในการผสมผสานความรูและประสบการณที่มีอยูเพื่อการแกปญหา คิดคนส่ิงใหมๆ ดวยวิธีการที่

แปลกใหมไมซ้ําแบบเดิม ซึ่งอาจอยูในรูปของกระบวนการคิดผลผลิตหรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดง

ออกมา ซึ่งความสามารถดานนี้มีอยูในตัวบุคคลของแตละคนในระดับที่แตกตางกันและสามารถ

พัฒนาข้ึนไดดวยการจัดประสบการณที่เหมาะสม 

 ใจทิพย แกวมงคล (2548: 13) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการคิดที่แปลกใหม 

เปนผลรวมข้ันสุดทายของกระบวนการภายในสมองท่ีสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของความรูและ

ประสบการณที่มีอยูในแงมุมใหม ประกอบดวยความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความยืดหยุนใน

ความคิด และความคิดรายละเอียด ซึ่งถือวาเปนความคิดที่ดีมีคุณคา สงผลใหเกิดความคิดใหมและมี

ประโยชนในการสรางสรรคของบุคคล 

 อุทัยวรรณ ดอกพรม (2548: 3) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง การใชประสบการณ

เดิมที่มีอยูแลวนําไปสัมพันธเช่ือมโยงกับสถานการณใหมๆ เปนลักษณะของการคิดที่สัมพันธกันเปน

ลูกโซ เพื่อใหเกิดผลิตผลแปลกๆ ใหมๆ เชิงสรางสรรค หรืออาจเปนในรูปของกระบวนการคิดในการใช

แกปญหาอยางลึกซ้ึงจนทําใหเกิดความถูกตองสมบูรณข้ึน ซึ่งในกระบวนการคิดนั้นเปนไปในลักษณะ

ของการคิดแบบอเนกนัย คือ คิดไดหลายทิศทาง หลายแงมุม อันประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความ

คลองในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ 

 กัญจนา ศิลปะกิจยาน (2549: 28) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่

สามารถบูรณาการความรูและประสบการณมาคิดไดอยางกวางไกล หลายทิศทาง หลายแงมุม ซึ่งจะ

นําไปสูวิธีการแกปญหาตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถคิดนอกกรอบเพื่อเช่ือมโยงผสมผสานใหไดสิ่งใหม 

อันจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีและเปนประโยชนตอสังคม 

 มาซารุ อิบุกะ (2549: 80) ผูกอต้ังบริษัทโซนี่และเปนผูเขียนหนังสือเร่ือง “รอใหถึงอนุบาลก็

สายเสียแลว” ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ในเบ้ืองตนหมายถึง การแสดงจินตนาการ

หรือความรูสึกอยางอิสระในเร่ืองที่เด็กมีความสนใจอยางจริงจัง และในระดับสูงหมายถึงการคนพบ

และคนคิดส่ิงใหมๆ ข้ึนมา เชน ทฤษฎี ความคิด ส่ิงประดิษฐ ซึ่งส่ิงเหลานี้พัฒนามาจากความ

ประทับใจในวัยเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นส่ิงที่ผูใหญคิดวาเปนจินตนาการอันไรสาระของเด็กนั่นแหละที่เปน

จุดเร่ิมตนของความคิดสรางสรรค 

 อรดี ติระตระกูลเสรี (2549: 30) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของบุคคลที่

นําความรูและประสบการณเดิมเช่ือมโยงกับสถานการณใหม เปนการคิดหลายแงหลายมุม ทําใหเกิด
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ส่ิงที่มีคุณคาและแปลกใหม หรือเปนความสามารถในการปรับปรุงดัดแปลงส่ิงที่มีอยูเดิมใหเปนส่ิง

แปลกใหม ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งประกอบไปดวยความคิดคลองแคลว ความคิดริเร่ิม ความคิด

ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ 

 บงกช ทองเอ่ียม (2551: 7) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิด

ของบุคคลที่สามารถคิดไดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล ซึ่งความสามารถใน

ลักษณะการคิดแบบนี้สามารถนําไปสูวิธีการคิดแกปญหา การคิดคนพบส่ิงใหมๆ ผลงานใหมๆ และ

หลักการหรือทฤษฎีใหมๆ ที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีสามารถคิดได

กวางไกล สลับซับซอนหลายแงมุม ซึ่งเกิดจากการนําความรูที่ไดจากการเรียนรู ประสบการณและ

จินตนาการมาบูรณาการใหเปนความคิดที่แปลกใหมและหลากหลาย เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการ

คนพบสิ่งใหมๆ ทําใหสามารถคิดคนส่ิงประดิษฐหรือวิธีการใหมๆ ซึ่งนําไปสูการแกปญหาและการ

สรางสรรคส่ิงตางๆ อันเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

 
1.2  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
       อา รี  พันธมณี  (2545:1) กลาวถึ งความสํา คัญของความคิดสร างสรรคว า เปน

ความสามารถที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษยและเปนปจจัยในการสงเสริมความเจริญกาวหนาของ

ประเทศชาติ ประเทศใดที่สามารถดึงเอาศักยภาพเชิงสรางสรรคของทรัพยากรมนุษยออกมาใชใหเกิด

ประโยชนไดมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนาไดมากเทานั้น ดังเชน สหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุน และเยอรมนี ที่ประชาชนมีความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาใชจินตนาการ จนสามารถสรางสรรค

ผลงานที่แปลกใหม เปนประโยชนเอ้ืออํานวยความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการณ  

        ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546: 27-40) กลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค ดังนี้ 

1. ความสําคัญตอมวลมนุษยชาติ เพราะหากมนุษยไมมีความคิดสรางสรรคคงดําเนิน 

ชีวิตอยางซํ้าซากจําเจ อีกทั้งมนุษยยังมีความออนแอกวาสัตวโลกอ่ืนๆ  หากเผชิญอันตรายกย็ากจะเอา

ตัวรอดได แตมนุษยมีความสามารถในการคิดและสรางสรรคโดยเฉพาะ “ภาษา” ที่ใชในการสื่อสาร 

ถายทอด แลกเปล่ียน และส่ังสมองคความรู วัฒนธรรมตางๆ มีการสืบทอดเปนมรดกแกอนุชนโดยไม

ขาดสาย วัฒนธรรมทุกแขนงไมวาจะเปนศิลปะ ดนตรี วรรณคดี ประเพณี ศาสนา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีลวนเปนผลิตผลที่งอกงามมาจากความคิดสรางสรรคทั้งส้ิน 

2. ความสําคัญตอประเทศชาติ เพราะประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีความคิด 

สรางสรรค สามารถในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ก็จะชวยใหสามารถพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 

ไปไดอยางรวดเร็ว   



 
 

12 

3. ความสําคัญตอองคกร เพราะองคกรใดที่สามารถสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในที่ 
ทํางานที่มีลักษณะเปดกวางทางความคิด ผูบริหารมีทาทียอมรับและกระตุนใหพนักงานไดแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระ ก็จะเปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่เอ้ือตอการรวมมือและสรางสรรคในที่

ทํางาน ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกองคกร 

4. ความสําคัญตอปจเจกบุคคล เพราะการคิดชวยนําพาบุคคลไปพบจุดมุงหมายและ 

แสวงหาคุณคาในชีวิต หากไมมีความสามารถในการคิด บุคคลก็จะไมสามารถดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี

ข้ึนหรือแกปญหาตางๆ ได การที่จะคิดวางแผน แกปญหา และตัดสินใจในชีวิตไดดีนั้นตองมีการคิดที่ดี 

การคิดแบบสรางสรรคจึงเปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิต อุปสรรคของความคิดสรางสรรคอาจมาจาก

ความเคยชิน การใชเวลาวางและพลังงานจํากัดประกอบกับความคิดที่วาทําแคนี้ก็พอแลว ในทาง

ตรงกันขาม ผูที่ยอมรับคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน กลาที่จะเผชิญกับความยากลําบาก  ไมหวั่นกลัวตอ

ความลมเหลว มีความมุงมั่นจริงจังที่จะทําส่ิงที่ต้ังใจไวใหสําเร็จ มีจินตนาการและลงมือปฏิบัติให

สัมฤทธิผลดวยความเอาจริงเอาจังและมีความพยายามอยางตอเนื่อง ก็จะเปนการยกระดับ

ความสามารถ ความอดทน และความคิดริเร่ิมใหมีโอกาสสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมตางๆ ซึ่ง

กอใหเกิดประโยชนทั้งสวนตนและสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        เจอรซิลด (เยาวพา เดชะคุปต.  2536: 45-46; อางอิงจาก Jersile.  1972.  pp. 153-158) 

ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรความีสวนชวยสงเสริมเด็กในดานตางๆ ดังนี้ 

1. สงเสริมสุนทรียภาพใหเด็กรูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงตางๆ รอบตัว โดยผูใหญ 

ทําตัวใหเปนตัวอยางดวยการยอมรับและช่ืนชมผลงานของเด็ก และสงเสริมใหเด็กรูจักสังเกตส่ิงที่

แปลกจากธรรมดา ไดฟงในส่ิงที่ไมเคยไดยินไดฟง และหัดใหสนใจส่ิงตางๆ รอบตัว เพื่อใหตระหนักวา

ทุกๆ อยางมีความหมายสําหรับเขา 

2. การทํางานสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลดความกดดัน ความคับของใจ  

และความกาวราวลงได 

3. ชวยพัฒนากลามเนื้อมือและตาดวยการเลนตอบล็อก วาดรูประบายสี ฉีก-ตัด-ปะ- 

ขยํากระดาษ เปนตน 

4. เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา และทดลองเพื่อไดใชความคิดริเร่ิมและ 

จินตนาการสรางส่ิงใหม ๆ  

5. สรางลักษณะนิสัยที่ดีในการทํากิจกรรมดวยการสอนใหรูจักเก็บของใหเปนที่เรียบรอย 

และลางมือใหสะอาดทุกคร้ังเมื่อทํางานเสร็จ  

        จากความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่กลาวมาสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปน

ความคิดที่บุคคลนํามาใชในการแกปญหาตางๆ และสรางสรรคส่ิงที่ดีๆ ใหชวีิตและสังคมเจริญ 
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กาวหนา โดยเฉพาะการจัดกจิกรรมสรางสรรคใหเด็กปฐมวัยไดใชจินตนาการและความคิดริเร่ิมในการ

สํารวจ  ทดลอง  แกปญหาและคลายความอยากรูอยากเห็น    ซึง่เปนจุดเร่ิมตนในการแสวงหาความ

จริงและความถูกตอง เพื่อใหเขาไดเติบโตเปนผูใหญที่มคุีณภาพของสังคมตอไป 

 
 1.3  องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
        อารี พันธมณี (2545: 35-42, 159-161, 164) กลาวถึงองคประกอบของความคิด

สรางสรรค โดยอางถึงกิลฟอรด (Guilford) ที่กลาววาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ี

คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม เปนความคิดแบบกระจายและเรียกวาเปนลักษณะของ

ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งประกอบดวย  

        1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) คือ ความสามารถในการคิดส่ิงแปลกใหมที่ไมซ้ํากับใคร

และตางไปจากความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ เปนความคิดที่เกิดข้ึนเปนคร้ังแรกมีความแปลก

แตกตางจากความคิดเดิมและไมมีใครนึกถึงมากอน หรืออาจเกิดจากการคิดของเดิมที่มีอยูแลวคิดให

แปลกแตกตางจากที่เคยเปนหรือพลิกแพลงใหกลายเปนส่ิงใหมที่ไมเคยคาดคิด เปนการนําเอา

ความคิดเกามาปรุงแตงผสมผสานจนเกิดเปนของใหม ความคิดริเร่ิมจึงตองอาศัยความกลาคิด กลา

ลองเพื่อทดสอบความคิดของตน บอยคร้ังที่ความคิดริเร่ิมจําเปนตองอาศัยความคิดจินตนาการ คิด

เร่ืองและคิดฝนจากจินตนาการ เปนจินตนาการที่คูกับความพยายามสรางงานหรือทําใหจินตนาการ

เปนความจริงข้ึนมาหรือที่เรียกวา “จินตนาการประยุกต”  คือไมใชคิดเพียงอยางเดียว แตจําเปนตอง

คิดสรางและหาทางทําใหเกิดผลงานจึงเปนส่ิงคูกัน เชน คิดอยากบินไดเหมือนนกแตคงเปนไปไมได จน

ตอมาพี่นองตระกูลไรตก็สามารถคิดประดิษฐเคร่ืองบินไดสําเร็จ ความคิดจินตนาการนี้เปนสวนสําคัญ

ของความคิดสรางสรรคหรือการสรางสรรคส่ิงแปลกใหม ดังที่ไอนสไตนเนนวา “จินตนาการสําคัญกวา

ความรู (Imagination is more important than knowledge.)” ความคิดริเร่ิมเปนความคิดที่เปน

ประโยชนตอตนเองและสังคม พฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมจะเปนบุคคลที่กลาคิด กลา

แสดงออก กลาทดลอง กลาเส่ียง และเลนกับความคิดของตน เขาจึงเปนบุคคลที่มีเอกลักษณของ

ตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะไมขลาดกลัวตอส่ิงที่ลึกลับ ประหลาดหรือคลุมเครือ แตกลับยั่วยุ

และทาทายใหอยากลอง รูสึกพอใจและต่ืนเตนที่จะเผชิญกับส่ิงเหลานั้นซ่ึงถือวาเปนบุคคลที่มี

สุขภาพจิตดีทีเดียว 

                   2. ความคิดคลองตัว (Fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดอยาง

คลองแคลว รวดเร็วและมีปริมาณความคิดไดมากโดยไมซ้ํากันในเร่ืองเดียวกันในเวลาจํากัด โดยแบง

ออกเปน 
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    2.1   ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถใน

การใชถอยคําอยางคลองแคลว 

    2.2   ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปน

ความสามารถที่จะคิดหาถอยคําที่เหมือนกันหรือคลายกันใหมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 

    2.3   ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน

ความสามารถในการนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพื่อใหไดวลีหรือประโยคที่ตองการ 

    2.4   ความคิดคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะ

คิดส่ิงที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด เชน ใหคิดหาประโยชนของหมวกกันน็อกมาใหไดมากที่สุด

ภายในเวลาที่กําหนดใหซึ่งอาจเปน 3, 5 หรือ 10 นาที ความคลองแคลวในการคิดมีความสําคัญตอ

การแกปญหา เพราะในการแกปญหาจะตองแสวงหาคําตอบหรือวิธีแกไขหลายวิธีและตองนําวิธีการ

เหลานั้นมาทดลองจนกวาจะพบวิธีการที่ถูกตองตามที่ตองการ 

         ความคิดคลองแคลวนับวาเปนความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟนให

ไดความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด โดยตองคิดออกมาใหไดมากหลายๆ อยางและแตกตางกันแลวจงึนาํ

ความคิดที่ไดทั้งหมดมาพิจารณาเปรียบเทียบกันวาความคิดอันใดจะเปนความคิดที่ดีที่สุดและให

ประโยชนคุมคาที่สุด 

        3.  ความคิดยืดหยุนหรือความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) คือ ความสามารถในการคิด

หาคําตอบไดหลายทิศทาง หลายชนิด หลายกลุม หลายประเภท อยางอิสระ ไมซ้ํากัน มีปริมาณของ

ประเภทมากที่สุดเทาที่จะมากได และคําตอบไมไดจัดอยูในกลุมหรือประเภทเดียวกัน เปนการปรับ

ความคิดใหเขากับสถานการณตางๆ  โดยแบงออกเปน 

   3.1  ความคิดยืดหยุนที่เกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถใน

การคิดใหไดหลายประเภทอยางอิสระ เชน หวายใชทําอะไรไดบาง คําตอบคือ เกาอ้ี โซฟา กระบุง ตุมหู 

กระจาด ตะกรอ ชั้นหนังสือ กิ๊บเสียบผม กลองใสดินสอ ตะกรา เปนตน 

   3.2  ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซึ่งมีประโยชนตอ

การแกปญหา คนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซ้ํากัน เชน นําเอาคําตอบในขอ 3.1 มาจัดเปน

ประเภทก็จะจัดได 5 ประเภท คือ 

          ประเภทที่ 1  เฟอรนิเจอร........เกาอ้ี โซฟา ชั้นหนังสือ 

          ประเภทที่ 2  เคร่ืองใช............กระบุง กระจาด ตะกรา 

          ประเภทที่ 3  เคร่ืองกีฬา.........ตะกรอ  

          ประเภทที่ 4  เคร่ืองประดับ.....กิ๊บเสียบผม ตุมหู 

          ประเภทที่ 5  เคร่ืองเขียน........กลองใสดินสอ 



 
 

15 

    ความคิดยืดหยุนเปนปริมาณของจําพวก กลุมหรือประเภทท่ีตอบสนองตอส่ิงเราและ

เชนเดียวกับความคิดคลองตัว คือ เนนปริมาณเชนกัน แตเปนปริมาณของประเภทยิ่งมีมากประเภทย่ิง

ดีหรือเปนความสามารถในการคิดตอบสนองตอส่ิงเราใหไดมากประเภทที่สุดเทาที่จะมากได ซึ่งจะให

คําตอบที่มีความหลากหลายและแตกแยกแขนงออกไดหลายแขนง ความคิดยืดหยุนเปนตัวเสริมให

ความคิดคลองตัวมีความแปลกแตกตางออกไป หลีกเล่ียงการซ้ําซอนหรือเพิ่มคุณภาพความคิดใหมาก

ข้ึนดวยการจัดเปนหมวดหมูและหลักเกณฑยิ่งข้ึน 

        4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความสามารถในการคิดเปนข้ันตอนคิดใน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมตกแตงรายละเอียดเพื่ออธิบายใหเห็นภาพพจนชัดเจน หรืออธิบาย

ขยายความคิดหลักใหไดความสมบูรณยิ่งข้ึน แมวาลักษณะของความคิดสรางสรรคประกอบดวย

ความคิดหลายลักษณะ เชน ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุนก็ตาม แตลักษณะ

ความคิดละเอียดลออก็จะขาดเสียมิได เพราะถาปราศจากความคิดละเอียดลออแลวก็ไมอาจทําให

เกิดผลงานหรือผลิตผลสรางสรรคที่สมบูรณข้ึนมาได 

        กิลฟอรดและฮอพฟเนอร (เยาวพา เดชะคุปต.  2536: 47-48; อางอิงจาก Guilford; & 

Hoepfner.  1971.  The Analysis of Intelligence.  pp. 125-145) ไดศึกษาถึงองคประกอบของ

ความคิดสรางสรรคและพบวา ความคิดสรางสรรคตองมีองคประกอบอยางนอย 8 องคประกอบ ไดแก 

ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ ความไวตอปญหา 

ความสามารถในการใหคํานิยามใหม ความซึมซาบ และความสามารถในการทํานาย ในขณะที่เยลเลน

และเออรบัน (เยาวพา เดชะคุปต.  2536: 48; อางอิงจาก Jellen, G.; &  Urban, K. 1986,  Autumn.  

The Creative Child and Adult Quarterly.  p. 141) ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรค

เอาไวในแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพวาประกอบดวยความคิดคลองแคลว 

ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิมตามที่ตนเองมีอยู ความคิดละเอียดลออ การกระทําที่แสดงถึงการเส่ียง

อันตราย การผสมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และอารมณขัน 

       สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนความคิดอเนกนัยหรือความคิดแบบกระจาย ซึ่ง

ประกอบดวย ความคิดริเร่ิมในการคิดหาคําตอบใหมๆ ความคิดคลองตัวในการหาคําตอบไดรวดเร็วใน

เวลาจํากัด ความคิดยืดหยุนในการหาคําตอบไดหลากหลาย และความคิดละเอียดลออในการอธบิาย

คําตอบไดอยางสมบูรณ 

 
1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 

 1.4.1  ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด (Guilford’s Structure of  
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Intellectual Theory) กิลฟอรด (สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน.  2537: 9-14; อางอิงจาก  Guilford, J. P.  

1967.  The Nature of Human Intelligence.  Unpaged; Wikipedia.  2010: Online; อางอิงจาก 

Guilford, J. P.  1980.  Some changes in the structure of intellect model.  Educational and 

Psychological Measurement, 48: 1-4) ไดพัฒนาความคิดเกี่ยวกับองคประกอบเฉพาะทาง

สติปญญา โดยสรางแบบจําลองโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1950 ซึ่งเขามี

ความเห็นวาสติปญญาเปนส่ิงที่เกิดจากการรวมกันของมิติ 3 มิติ ไดแก  

      มิติที่ 1 วิธีการคิด(Operations) ประกอบดวย 5 แบบ ไดแก 

                 1.1  การรูจัก-ความเขาใจ (Cognition) เปนความสามารถในการเขาใจ 

เปรียบเทียบ คนพบ และตระหนักถึงขอมูล 

                1.2   การจํา (Memory) เปนความสามารถในการเขารหัสขอมูลและการจําขอมูล 

                1.3 การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เปนกระบวนการทางสมองที่คิด

หลายแงหลายมุมหลายทิศทาง คิดหาคําตอบโดยไมจํากัดจํานวน เปนความคิดลักษณะแปลกใหมจาก

สิ่งเราที่กําหนดให 

                1.4  การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เปนกระบวนการทางสมองที่คิด

หาคําตอบที่ดีที่สุด 

                1.5   การประเมิน (Evaluation) เปนผลการตัดสินวาคําตอบถูกตอง 

     มิติที่ 2 เนื้อหา(Content) ประกอบดวย 4 แบบ ไดแก 

                2.1  รูปภาพ (Figural) เปนส่ิงเราหรือขอมูลที่เปนรูปธรรมและสามารถสัมผัสได

ดวยประสาทสัมผัส เชน ภาพ แสง เสียง เปนตน 

                2.2 สัญลักษณ (Symbolic) เปนส่ิงเราที่อยูในลักษณะเคร่ืองหมายตางๆ  เชน 

ตัวอักษร ตัวเลข ตัวโนตดนตรี หรือรหัสตางๆ 

                2.3   ภาษา (Semantic) เปนส่ิงเราในรูปถอยคํา ทําใหเกิดความคิดทางภาษาและ

การสื่อสารทางภาษาข้ึน 

                2.4 พฤติกรรม (Behavioral) เปนส่ิงเราที่เกี่ยวกับการปะทะสัมพันธทางสังคม เชน 

เจตคติ อารมณ ความต้ังใจ การรับรู การคิด เปนตน 

     มิติที่ 3 ผลของการคิด(Product) ประกอบดวย 6 แบบ ไดแก 

                3.1   หนวย (Units) เปนหนวยยอยที่ถกูแยกออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่

แตกตางไปจากส่ิงอ่ืนๆ เชน กลวย ลูกหิน 

               3.2   จําพวก (Classes) เปนกลุมของส่ิงที่มีคุณสมบัติรวมกัน เชน ผลไม ของเลน 
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                3.3   ความสัมพันธ (Relations) เปนผลรวมของการเช่ือมโยงแนวคิดแบบตางๆ 

ต้ังแต 2 พวกเขาดวยกันโดยอาศัยลักษณะบางอยางเปนเกณฑ เชน หาคําที่ตรงขามกับคําวากวาง 

                3.4   ระบบ (Systems) เปนการเช่ือมโยงความสัมพันธของผลการคิดหลายๆ คูเขา

ดวยกันอยางมีระเบียบแบบแผน 

                3.5   การแปลงรูป (Transformations) เปนการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ใหนยิามใหม 

การตีความ ขยายความ หรือการเปล่ียนแปลงขอมูลไปในวัตถุประสงคอ่ืน 

                3.6   การประยุกต (Implications) เปนการนําความรูไปใชหรือเขาใจความหมาย

ของเคร่ืองเราตางๆ ไดอยางถูกตอง สามารถคาดหวังหรือพยากรณจากขอมูลที่กําหนดใหได 

      จากโครงสราง 3 มิตินี้เมื่อรวมกนัแลวไดความสามารถทางสติปญญา 120 แบบ  และ

ความสามารถแตละแบบยอมประกอบดวยองคประกอบยอยๆ ที่มาจากมิติทั้ง 3 รวมกัน 

      ตอมากิลฟอรดไดเพิ่มองคประกอบของมิติที ่1 วิธีการคิด (Operations) จาก 5 แบบเปน 6 

แบบ โดยแบงการจํา (Memory) ออกเปนความสามารถในการเขารหัสขอมูล (Memory Recording) 

และความสามารถในการจําขอมูล (Memory Retention) ทําให และเพิ่มองคประกอบของมิติที่ 2 

เนื้อหา(Content) จาก 4 แบบเปน 5 แบบ โดยแบงรูปภาพ (Figural) ออกเปนเสียง (Auditory) เปนการ

รับขอมูลผานการฟง และภาพ (Visual) เปนการรับขอมูลผานการมองเหน็  ทําใหโครงสราง 3 มิตินี้

ขยายออกเปนความสามารถทางสติปญญาได 180 แบบ  

       เมื่อพิจารณาโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดจะพบวาวิธีการคิดที่เนนเร่ืองของ

ความคิดสรางสรรคก็คือ การคิดแบบอเนกนัย และเมื่อนําความคิดแบบอเนกนัยไปสัมพันธกับมิติดาน

เนื้อหาและมิติดานผลของความคิดจะไดความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 30 

แบบ  

       1.4.2   ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance’s Creative Thinking  

Theory) ทอรแรนซไดกําหนดข้ันตอนของความคิดสรางสรรคออกเปน 4 ข้ัน ดังนี้ (เยาวพา เดชะคุปต.  

2536: 47-48; อางอิงจาก Torrance, E.P.  1962.  Guiding Creative Talent.  p. 47)  

1.4.2.1 ข้ันเร่ิมตน เปนข้ันที่เกิดจากความรูสึกตองการหรือความไมเพียงพอในส่ิง 

ที่ทําใหบุคคลเร่ิมคิด และจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริง เร่ืองราว แนวคิดตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน เพื่อ

หาความกระจางในปญหา ซึ่งข้ันนี้ผูคิดยังไมทราบวาผลที่เกิดข้ึนจะเปนอยางไรและอาจใชเวลานานจน

บางคร้ังจะเกิดข้ึนโดยผูคิดไมรูสึกตัว 

1.4.2.2 ข้ันครุนคิด เปนระยะที่ความรู ความคิดและเร่ืองราวตางๆ ที่รวบรวมไวมา 

ประสมกลมกลืนเขาเปนรูปราง ทําใหผูคิดตองใชความคิดอยางหนักและบางคร้ังความคิดนี้อาจ 

หยุดชะงักไปเฉยๆ เปนเวลานานแลวกลับเกิดข้ึนใหมอีก 
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1.4.2.3 ข้ันเกิดความคิด เปนระยะกําลังครุนคิดแลวเกิดความคิดผุดข้ึนมาทันที 

ทันใดและผูคิดมองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมที่ซ้ํากับความคิดเกาๆ ซึ่งมีผูคิดแลว การ

มองเห็นความสัมพันธในแนวคิดใหมนี้จะเกิดข้ึนทันทีทันใดโดยผูคิดไมไดนึกฝนวาจะเกิดข้ึนเลย 

1.4.2.4 ข้ันปรุงแตง เมื่อเกิดความคิดใหมแลว ผูคิดจะขัดเกลาหรือตอเติมเสริม 

แตงใหความคิดนั้นรัดกุม เขาใจงาย และพัฒนาใหดีข้ึนตอไป หรือในข้ันนี้บางคร้ังอาจมีการทดลองเพือ่

ประเมินการแกปญหาเพื่อเลือกความคิดที่สมบูรณที่สุด ซึ่งความคิดเหลานี้จะกอใหเกิดการประดิษฐ

ผลงานที่แปลกใหมทั้งทางวิทยาศาสตร ศิลปะ วรรณกรรม และดนตรี เปนตน 

       1.4.3   ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (เบญจมาศ หาญกลา.  2548: 

11-12; อางอิงจาก อนินทิตา โปษะกฤษณะ.  2532.  การวัดระดับความคิดสรางสรรคของเด็กไทยโดย 

ใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ TCT – DP.) กลาววา กระบวนการคิดทาง

สมอง (Mental Domain) สามารถแจกแจงและวัดความคิดสรางสรรคแยกออกมาได 3 ดานหลัก คือ 

       1.4.3.1   ดานความรูความจําหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ประกอบดวย 

                     1) การคิดแบบเอกนัย หมายถึง ความเขาใจ สรางเร่ืองราว การประยุกต

คิดแปลงส่ิงตางๆ และการคิดเชิงวิเคราะห 

                      2) การคิดแบบอเนกนัยในการตีความ การกระหายใครรู การคิดแปลก

แตกตางไปไมเหมือนปกติธรรมดา การไมชอบอยูในขอกาํหนดกฎเกณฑหรือขอบังคับ การสงัเคราะห

รวบรวมส่ิงใหมๆ และลักษณะการมองเหน็สังเกตเหน็และนํามาใชประโยชนไดของส่ิงตางๆ  

       1.4.3.2. ดานอารมณจิตใจหรือเจตคติ (Affective Domain or Emotionality) 

ประกอบดวยความนึกคิดเชิงบวกอยางสรางสรรค ความคิด ความเขาใจที่เกิดข้ึนเองจากภายในและ

ความคิดแปลกแตกตางไปไมเหมือนปกติธรรมดา ความคิดเหลานี้เกี่ยวของกับความรูสึกทางอารมณ

ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบของความสนุกสนาน ความซึมซาบเขาใจและหรือระดับของความรูสึกที่ออนไหว

ตอส่ิงตางๆ รวมถึงความประทับใจดวย 

       1.4.3.3.   ดานความมุงมั่นต้ังใจ (Conative or Volitional Domain) สามารถ

แสดงออกไดจากความกระหายใครรู การมีพลังของการคิดและการคิดไดรวดเร็วขันแข็ง ซึ่งแสดงใหเห็น

และวัดไดชัดเจนในเร่ืองของความกระหายใครรูตอบสนองไดทันทีทันใด ความกลาเส่ียง กลาออกนอก

กรอบที่กําหนด และลักษณะของการพยายามขันแข็งสูใหสําเร็จ 

       จากทฤษฎีดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดนั้น

เกี่ยวของกับการคิดแบบอเนกนัยที่คิดไดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล เพื่อหา

คําตอบจากส่ิงเราที่เปนเสียง ภาพ สัญลักษณ ภาษา และพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหไดคําตอบในรูปของ

หนวย จําพวก ความสัมพันธ ระบบ นิยามใหม และประยุกตในการใชงานได ในขณะที่ทฤษฎีความคิด
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สรางสรรคของทอรแรนซจะพูดถึงกระบวนการของความรูสึกที่ตองการหาความกระจางในปญหาโดย

รวบรวมขอมูลและประสบการณตางๆ เพื่อคิดหาวิธีการใหมๆ มาแกปญหานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทฤษฎีความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบันกลาวถึง กระบวนการคิดทางสมองที่ใชทั้ง

ความรูเชิงวิเคราะห (เอกนัย) และเชิงสังเคราะห (อเนกนัย) ในการคิดส่ิงใหมๆ มีความนึกคิด (เจตคติ) 

ในเชิงบวกที่แปลกใหม และมีความมุงมั่นต้ังใจ กลาเส่ียง กลาออกนอกกรอบเพื่อทํางานใหสําเร็จ ซึ่ง

ลักษณะความคิดของทั้งสามทฤษฎีนี้จะนําไปสูการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมตางๆ ตอไป 

 
1.5  กระบวนการคิดสรางสรรค 

        อารี พันธมณี (2545: 6-8) พูดถึงกระบวนการคิดสรางสรรควา หมายถึง วิธีการหรือ

กระบวนการทํางานของสมองอยางเปนข้ันตอนและสามารถคิดแกปญหาไดสําเร็จ ซึ่งทอรแรนซอธิบาย

วา เปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือส่ิงที่ขาดหายไป แลวจึงรวบรวมความคิด ต้ังเปน

สมมติฐานข้ึน ตอจากนั้นก็ทําการรวบรวมขอมูลตางๆ ทดสอบสมมติฐานและรายงานผล เพื่อเปน

แนวคิดและแนวทางใหมตอไป ทอรแรนซเรียกกระบวนการนี้วา กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค 

(The Creative Problem Solving Process) ซึ่งแบงเปน 5 ข้ัน ดังนี้  

         ข้ันที่ 1  การพบความจริง ในข้ันนี้เร่ิมต้ังแตเกิดความรูสึกกังวลใจ มีความสับสน วุนวาย

เกิดข้ึนในจิตใจแตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร  จากจุดนี้ ตองพยายามต้ังสติและพิจารณาดูวาความ

ยุงยากหรือส่ิงที่ทําใหกังวลใจนั้นคืออะไร 

         ข้ันที่ 2  การคนพบปญหา เมื่อไดพิจารณาโดยรอบคอบจากข้ันที่ 1 แลวจึงสรุปวา ความ

กังวลใจนั้นแสดงวามีปญหาเกิดข้ึน 

         ข้ันที่ 3  การต้ังสมมติฐาน เมื่อรูวามีปญหาเกิดข้ึนก็ตองพยายามคิดและต้ังสมมติฐานข้ึน

พรอมกับรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนําไปใชในการทดสอบสมมติฐานในข้ันตอไป 

         ข้ันที่ 4  การคนพบคําตอบ เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานแลวก็จะพบคําตอบ 

         ข้ันที่ 5  ยอมรับผลจากการคนพบ ในข้ันนี้จะเปนการยอมรับคําตอบที่ไดจากการพิสูจน

เรียบรอยแลววาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร ซึ่งผลจากการคนพบนี้จะนําไปสูหนทางที่จะทําใหเกิด

แนวคิดหรือส่ิงทาทายใหมๆ (New Challenges) ตอไป 

        สรุปไดวา กระบวนการคิดสรางสรรคเปนกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยเร่ิม

จากความรูสึกไวตอปญหา แลวต้ังสมมติฐาน ระดมความคิด ทดสอบสมมติฐานจนพบแนวทางใหมใน

การแกปญหาไดสําเร็จ ทาํใหไดวิธีการแกปญหาใหมๆ ไวใชในโอกาสตอไป ซึ่งกระบวนการแกปญหา

อยางสรางสรรคของทอรแรนซนี้เปนกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั่นเอง 
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 1.6  พัฒนาการความคิดสรางสรรค 
        พัฒนาการความคิดสรางสรรคแตกตางกับพัฒนาการดานสติปญญา  กลาวคือ 

พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะคอยๆ เจริญงอกงามข้ึนตามระดับอายุ วุฒิภาวะ และ

ประสบการณที่เพิ่มข้ึน ในขณะที่พัฒนาการความคิดสรางสรรคกลับเจริญสูงสุดในชวงแรกตอนวัยเด็ก 

จากการวิจัยพบวา ลักษณะความคิดริเร่ิมในวัยเด็กจะมีพัฒนาการสูงกวาวัยผูใหญ เด็กมีความ

คลองตัว กลาคิด กลาเส่ียงและกลาแสดงออก ความคิดสรางสรรคของเด็กเจริญสูงสุดในชวงแรกของ

ชีวิตเมื่อตอนอายุ 4 ½  ปและเร่ิมลดลงเมื่อเด็กเร่ิมเขาโรงเรียนอนุบาล หลังจากที่เด็กไดปรับตัวเขากับ

สภาพบรรยากาศและวิธีสอนของครูแลว ความคิดสรางสรรคของเด็กจึงคอยพัฒนาข้ึน (อารี พันธมณี.  

2545: 47) 

       ข้ันของพฒันาการความคิดสรางสรรค 

       แมคมิลแลน (อารี พนัธมณี.  2545: 49-50; อางอิงจาก  Macmillan.  1924.  unpaged) 

ไดแบงพัฒนาการทางจินตนาการของเด็กออกเปน 3 ข้ัน ดังนี ้

       ข้ันที่ 1  เปนข้ันที่เด็กเล็กๆ มีความรูสึกเกี่ยวกับความสวยงามอยูในชวงของจินตนาการ

หรือความคิดฝนที่จะเปนทางนําไปสูความจริง 

       ข้ันที่ 2  เปนข้ันที่เร่ิมเขาใจถึงความเปนจริง เด็กจึงเร่ิมมีคําถามถงึสาเหตุและผลดวยการ

ถามวา “ทาํไม” 

       ข้ันที่ 3  เปนข้ันที่เด็กเร่ิมเขาใจทีละนอยๆ ในส่ิงที่เขาพบเหน็ในโลกแหงความเปนจริงและ

อยูกับความจริงมากข้ึน 

       พัฒนาการการเขียนภาพ 

       กริฟฟทส (อารี พนัธมณี.  2545: 51-52; อางอิงจาก  Griffiths.  1945.  unpaged) ได

ศึกษาพัฒนาการทางการเขียนภาพของเด็กและนาํไปสัมพันธกับพัฒนาการทางจินตนาการของเด็กใน

วันตนได 11 ระยะ ดังนี ้

       ระยะที่ 1   เปนระยะที่ขีดเข่ียซึ่งยงัไมสามารถแยกความแตกตางได 

       ระยะที่ 2   เปนระยะที่เขียนรูปทรงเรขาคณิตหยาบๆ สวนมากเปนวงกลม ส่ีเหล่ียม พรอม

ทั้งใหชื่อดวย เชน แอปเปล ประตู หนาตาง เปนตน 

       ระยะที่ 3   เปนระยะที่สามารถวาดรูปส่ิงของโดยการใชเสนและส่ีเหล่ียมหรือวงกลม

เทานัน้ 

       ระยะที่ 4   เปนระยะทีว่าดรูปโดยใชวงกลมและเสน สามารถทาํภาพสัตวหรือคนที่ตน

สนใจ 

       ระยะที่ 5   เปนระยะที่ต้ังชื่อภาพที่ตนเองเขียนข้ึนเปนส่ิงตางๆ ที่ตอเนื่องกันไป 
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       ระยะที่ 6   เปนระยะที่มุงวาดเฉพาะของส่ิงใดสิ่งหนึง่ในชวงเวลาหนึ่ง งานที่วาดจะเดนชัด

ข้ึน มีความเอาใจใสมากข้ึนและมีรายละเอียด 

       ระยะที่ 7   เปนระยะการวาดภาพตอเนื่องกนั ความสัมพันธของภาพชัดเจนข้ึนและ

สามารถดูออกและเขาใจได 

       ระยะที่ 8   เปนระยะวาดภาพสังเคราะหบางสวน แสดงความสัมพันธซึ่งกันและกันในภาพ 

       ระยะที่ 9   เปนระยะทีว่าดภาพบริสุทธิ์เพียงภาพเดียว 

       ระยะที่ 10 เปนระยะทีว่าดภาพผสมกนัหลาย ๆ ภาพ 

       ระยะที่ 11 เปนระยะทีพ่ัฒนาการวาดภาพเปนชุด ๆ ตางกนั 

      ลิกอน และคนอ่ืนๆ (อารี พันธมณี.  2545: 52-55; อางอิงจาก  Ligon; & et al.  1957.   

unpaged) ไดศึกษาวิจัยลักษณะพัฒนาการทางจินตนาการตามระดับอายุตางๆ ของเด็กต้ังแตแรก

เกิด-16 ป พบวาเด็กอายุ 4-6 ป มีจินตนาการดี เด็กไดเรียนรู ทักษะที่จะกะแผนงานเปนคร้ังแรกและ

สนุกสนานกับการกะแผนงานและการคาดคะเนเก่ียวกับการเลนและงาน ไดเรียนรูบทบาทของผูใหญ

จากการเลนบทบาทสมมติ ความอยากรูอยากเห็นจะทําใหเด็กแสวงหา “ความจริง” และ “ความ

ถูกตอง” แมในบางเร่ืองจะเปนเร่ืองที่นาอับอายสําหรับผูใหญ เด็กสามารถเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ ได

แมวาจะไมเขาใจเหตุผลหรือความสัมพันธก็ตาม เด็กมีความพยายามที่จะทดลองแสดงบทบาทหลายๆ 

บทบาทจากการเลนจินตนาการ เร่ิมเขาใจความรูสึกของบุคคลอ่ืนบาง และเร่ิมคิดวาการกระทําของตน

มีผลตอบุคคลอ่ืนไดอยางไรบาง  

       ดังนั้นจึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัย เปนวยัที่อยูในชวงของความคิดฝน มีจนิตนาการ มีความ

คลองตัว กระตือรือรน ชอบสํารวจส่ิงตางๆ  กลาคิด กลาเส่ียง กลาแสดงออก ทดลองแสดงบทบาท

หลายๆ บทบาทจากการเลนจินตนาการ สามารถเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ ได เร่ิมเขาใจถึงความจริง

ดวยการถามวา “ทาํไม” เร่ิมเขาใจวาการกระทําของตนมีผลตอความรูสึกของผูอ่ืนอยางไรบาง และ

เรียนรูที่จะอยูกับความจริงมากข้ึน ดังนัน้ พอ แม ผูปกครอง ครู ผูที่เกี่ยวของกับเด็กควรใหความสนใจ 

ศึกษา เขาใจ ลักษณะธรรมชาติ พฤติกรรมและกระบวนการพฒันาความคิดสรางสรรคของเด็กอยาง

ถูกตองเหมาะสม จะไดสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพดานความคิดสรางสรรคอยางเต็มทีแ่ละ

ตอเนื่องเพื่อเปนผูใหญที่มคีวามคิดสรางสรรคสูงในวันขางหนา 

 

1.7 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสรางสรรค 
        เด็กที่มีความคิดสรางสรรคจะมีบุคลิกภาพประจําตนแตกตางจากเด็กทั่วๆ ไป ซึ่งสมศักด์ิ 

ภูวิภาดาวรรธน (2537: 25) ไดสรุปวา เด็กที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความเปนตัวของตัวเอง ทนความ
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สับสนยุงเหยิงไดดี มีความคิดอิสระไมข้ึนตอกลุม มีอารมณขัน เปนคนข้ีเลน มีความยืดหยุน ใชสามัญ

สํานึกมากกวาใชเหตุผล ไมชอบประเพณีนิยม ไมชอบผูมีอํานาจเหนือกวา ไมชอบงานที่มีระเบียบและ

ซ้ําซาก มักถูกมองวาเปนคนไมมีระเบียบ และที่สําคัญมากคือ มีความมั่นใจในตนเองและผลงานของ

ตนอยางสูง แมจะเกิดปญหาก็จะไมยอมใหปญหานั้นมาเปนอุปสรรคตอผลงานของตน ดังนั้น จึงเปน

คนแปลกที่ไมเหมือนใครในสายตาของสังคม เด็กที่มีลักษณะดังกลาวจึงมักสรางความอึดอัดใจใหแก

ครู เพราะครูสวนใหญเนนความเรียบรอยมีระเบียบ รักความตรงตอเวลาและเนนเร่ืองเหตุเร่ืองผล จึง

ยากที่จะรับแนวคิดที่ผิดปกติหรืออารมณขันแบบประหลาดๆ ได 

       สัตยา สายเช้ือ (2541: 46-47) กลาวถึงลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสราง 

สรรความีลักษณะตอไปนี้ 

1. เปนผูทีม่ีศิลปะในการใชภาษา รูจักควบคุมตนเองในการใชขอความกะทัดรัด  

ประหยัด ถอยคํา แตครอบคลุมเนื้อหา กระจางและถูกตองไมวาจะเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

2. มีความฉลาด สามารถในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ และใฝหาความรูอยูเสมอ 

3. ชอบขีดเขียนบันทกึส่ิงตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นใหมๆ ที่สรางสรรคโดยกล่ันกรอง 

ออกมาเปนตัวอักษร 

4. มีความรูสึกและอารมณออนไหวในบางส่ิงที่เด็กธรรมดาไมมีความรูสึกเชนนั้น โดย  

สังเกตส่ิงรอบตัวดวยทาทีฉงนสงสัย ทุกส่ิงดูจะเปนที่สะดุดตาสะดุดใจและสะดุดอารมณความรูสึก 

แลวพยายามแสวงหาความคิดสรางสรรคตอส่ิงเหลานัน้ 

5. มีแรงจูงใจที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามความคิดสรางสรรคเพื่อความเจริญ 

กาวหนา ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการลองผิดลองถูก 

       นอกจากนี้ อารี พันธมณี (2545: 75-76) สรุปลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิด

สรางสรรคไวดังนี้ 

       1.   อยากรูอยากเห็น มีความกระหายใครรูอยูเปนนิจ 

       2.   ชอบเสาะแสวงหา สํารวจ ศึกษา คนควา และทดลอง 

       3.   ชอบซักถาม และถามคําถามแปลกๆ  

       4.   ชางสงสัย มีความรูสึกประหลาดใจในส่ิงที่พบเห็นเสมอ 

       5.  ชางสังเกต มองเห็นลักษณะที่แปลก ผิดปกติ หรือชองวางที่ขาดหายไปไดงายและ

รวดเร็ว 

6. ชอบแสดงออกมากกวาจะเก็บกด ถาสงสัยส่ิงใดก็จะถามหรือพยายามหาคําตอบโดย 

ไมร้ังรอ 

7. มีอารมณขัน มองส่ิงตางๆ ในแงมุมที่แปลก และสรางอารมณขันอยูเสมอ 
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8. มีสมาธิดีในส่ิงที่ตนสนใจ 

9. สนุกสนานกับการใชความคิด 

     10.  สนใจส่ิงตางๆ อยางกวางขวาง 

11.  มีความเปนตัวของตัวเอง 
       จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา เด็กที่มีความคิดสรางสรรคจะเปนตัวของตัวเอง มีอิสระใน 

การคิด พูดและกระทํา มีความฉลาดในการแสวงหาความรูและมุงมั่นในส่ิงที่ตนสนใจ ไมชอบอยูใน

กรอบ มีความยืดหยุนและมีอารมณขัน 

        
1.8  หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

        พีอาเจตมองวาการเลนของเด็กเปนกิจกรรมสรางสรรคที่มีพื้นฐานอยูบนการซึมซาบ

ประสบการณ (Assimilation) ซึ่งเปนการปรับเปล่ียนประสบการณใหมใหเขากับฐานความรูเดิม นั่นคือ 

ในการเลนนั้นเด็กพยายามตีความหรือยอสวนโลกแหงความเปนจริงใหเขากับประสบการณและความ

ตองการที่ตนเองมี เชน เด็กรับรูวาไมบรรทัดคือมีดดาบที่ตนจินตนาการอยูในใจระหวางการเลนตอสู

กัน ในทางตรงขาม การเลนเลียนแบบ (Imitation) นั้นตองใชการปรับโครงสรางทางสติปญญา

(Accommodation) ซึ่งเปนการปรับเปล่ียนฐานความรูเดิมที่มีใหเขากับประสบการณใหมๆ ที่ไดรับ 

กลาวคือ ในการเลนนี้เด็กตองปรับเปล่ียนฐานความรู มุมมองหรือพฤติกรรมของตนเองใหเขากับ

ฐานความรู มุมมองหรือพฤติกรรมของผูที่ตนเองกําลังเลียนแบบ แตอยางไรก็ตาม สําหรับพีอาเจตแลว 

การเลนของเด็กไมไดมีวัตถุประสงคโดยตรงเพื่อใหเกิดการเรียนรู แตเปนไปเพื่อความสนุกสนานเปน

หลัก แมเด็กอาจทําพฤติกรรมซ้ําๆ ซึ่งเอ้ือตอการเรียนรูก็ตาม และพัฒนาการในการเลนของเด็กแบงได

เปน 3 ลําดับข้ัน คือ (เบนสัน, ไนเจล ซี.  2550: 140, 142-143; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 36) 

1. การเลนฝกฝน (Mastery) เด็กไดรับความสนุกสนานจากการทํากิจกรรมซ้ําๆ ในการ 

เลนรูปแบบนี้ 

2. การเลนสมมติ (Symbolic Play) การเลนลักษณะนี้ประกอบดวยการสมมติ การ 

จินตนาการ และการแสดงบทตางๆ ที่ตางไปจากบทบาทจริงของตนเอง ทั้งนี้มีการใชสัญลักษณตางๆ 

ในการเลนประเภทนี้ เชน นําผามาผูกคอเปนซูเปอรแมน และมีการใชภาษาซึ่งเปนสัญลักษณที่สําคัญ

อยางหนึ่ง 

3. การเลนแบบมีกฎเกณฑ (Play with Rules) เด็กเร่ิมอางอิงถึงกฎกติกาตางๆ ในการ 

เลน ดังนั้น เกมตางๆ จึงเปนที่นิยมในการเลนลําดับข้ันนี้ และการฝกปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนี้มี

สวนชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางจริยธรรม 
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       อารี พันธมณี (2546ข: 18-20) กลาวถึงการสนับสนุนและเสริมสรางลักษณะพื้นฐานที่

สําคัญตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กใหเปนคนกลาคิด คิดเปน และคิดสรางสรรค ตลอดจน

คิดแกปญหาได ดังนี้ 

1. ชี้ชวนใหเด็กพูดและแสดงออกในส่ิงที่พบเห็นและในส่ิงที่ไดสัมผัสดวยการสนทนาพูด 

คุยถึงส่ิงตางๆ แวดลอมรอบตัวเด็ก  

2. ฝกใหเด็กเปนคนชางสังเกตจากภาพที่เหน็ จากเสยีงที่ไดยิน จากกลิ่นที่ดม จาก 

รสชาติที่ชิม และจากผิวกายที่สัมผัส ดวยการชี้แนะและใหเด็กทําบอยๆ เด็กจะเรียนรูและมี

ประสบการณเกี่ยวกับส่ิงตางๆ จากการสัมผัสดวยตา ห ูจมูก ล้ิน และผิวหนัง ทําใหสามารถบอกไดถึง

ความเหมือนและความแตกตางของส่ิงนัน้ๆ ได   

3. ฝกใหเด็กเปนคนชางซักชางถามดวยการใหเวลาและโอกาสแกเด็กในการพูดคุยและ 

ซักถาม หรือแสรงทําเปนถามเด็กเพื่อใหเด็กตอบ โดยผลัดกันถามผลัดกันตอบ  

4. ยั่วยุหรือกระตุนใหเด็กหาคําตอบจากคําถามเอง เมื่อเด็กถามคําถามก็ไมจําเปนตอง 
ตอบทุกคําถาม แตพยายามถามคําถามกลับไป เพื่อใหเด็กเปนผูหาคําตอบเอง  

5. สงเสริมใหเด็กขีดเขียนในส่ิงที่เขาพบเห็น พูด คุย และคิด โดยเตรียมกระดาษและ 

ดินสอสีไวใหเด็กไดวาดเลนเพื่อฝกความชางคิดออกมาเปนภาพและสีตามที่เด็กตองการ เปนการขยาย

ความสนใจและฝกความสามารถของเด็กในการแสดงออกดวยการถายทอดเปนผลงานภาพ 

นอกจากนี้การพูดหรือถามเด็กถึงผลงานของเขา ก็จะยิ่งชวยใหเขาเกิดความรูสึกภาคภูมิใจใน

ความสําเร็จ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น กลาคิด กลาแสดงออก เปนการเพิ่มพูนทักษะในการคิดและการ

แสดงออกของเด็กไดมากยิ่งข้ึน 

6. รูจักช่ืนชม ซาบซึ้งตอส่ิงที่เด็กแสดงออก ตอผลงานของเด็กดวยการแสดงความ 

กระตือรือรน ซักถาม พูดคุย แสดงความรูสึกรวมและใหคําชมเชย ใหกําลังใจดวยคําพูด เชน เกง 

ขอบใจ ดี นาสนใจ และ ถูกตอง เปนตน 

7. ไมควรตัดสินหรือประเมินผลงานและความคิดของเด็กดวยสายตาและความรูสึก หรือ 

มาตรฐานของผูใหญ เพราะเด็กกําลังฝกหัด กําลังพัฒนา และตองการกําลังใจอยางยิ่ง เพื่อจะได

เติบโตอยางสมบูรณ 

        สรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย ส่ิงสําคัญ

คือตองสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ ปราศจากการแขงขัน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กได

สํารวจ ศึกษาคนควา ไดคิดจินตนาการและแกปญหาดวยตนเองดวยการกระตุนใหเกิดการซักถามและ

ยอมรับในความคิดเห็นของเด็ก ชื่นชมในความพยายามและสนับสนุนใหเด็กมีความเชื่อมั่นในความคิด
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ของตน ซึ่งจะชวยใหเด็กไดคนพบสิ่งใหมๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพดานความคิดสรางสรรคได

อยางเต็มที่ 

 
          1.9   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
           งานวิจัยในตางประเทศ 
           ลิยู (Liu.  2004: Online) ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคของครู

ฮองกงโดยมีการเปรียบเทียบระหวางครูโรงเรียนอนุบาลและครูโรงเรียนประถม ดังนี้ วัตถุประสงคของ

การศึกษาคร้ังนี้เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบความช่ืนชอบของครูที่มีตอนักเรียนที่มีความคิด

สรางสรรคและการใหคุณคากับลักษณะของความคิดสรางสรรคของครู กลุมตัวอยางเปนครูทั้งหมด 20 

ชั้นที่ถูกคัดเลือกจากโรงเรียนประถม 2 แหงและโรงเรียนอนุบาล 1 แหงในฮองกง โดยครูจะเสนอช่ือ

นักเรียนที่ชอบมากที่สุด 3 คนและชอบนอยที่สุด 3 คน พรอมกับบรรยายลักษณะของนักเรียนทีเ่ลือกใน

แบบสอบถาม คัดเลือกนักเรียนได 107 คนเพื่อใหทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาด

ภาพของเยลเลนและเออรบัน ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดสรางสรรคของนักเรียนไมสงผลตอ

ความรูสึกชื่นชอบของครู นอกจากนี้ ครูยังชอบที่จะใหเหตุผลวานักเรียนที่ตนช่ืนชอบมากที่สุดมี

ลักษณะที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค อยางไรก็ตามมีลักษณะบุคลิกภาพเพียงเล็กนอยที่เกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรค เชน ขัดขืน ไมเชื่อฟง และความหย่ิงยโส โดยครูจะบอกวาเปนลักษณะของนักเรียน

ที่ตนเองชอบนอยที่สุด ซึ่งส่ิงเหลานี้ ไมสอดคลองกับลัทธิขงจ้ือและวัฒนธรรมของจีน และเปนลักษณะ

ไมเปนที่ชื่นชอบในชั้นเรียน พบวามีความแตกตางบางอยางระหวางครูโรงเรียนอนุบาลและครูโรงเรียน

ประถมที่เกี่ยวกับการใหคุณคาในคุณลักษณะของนักเรียน และพบวาคะแนนคาเฉลี่ยของเพศชายจาก

แบบทดสอบสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ และในการอภิปรายผลช้ีใหเห็นวาความรูสึกของครูโดย

ส่ิงที่ทําใหครูชอบนักเรียนมากที่สุด คือ ความคิดสรางสรรคและชอบนักเรียนที่ชอบถามคําถาม-ตอบ

ตลอดเวลา แตในขณะเดียวกันก็เปนนักเรียนที่คลอยตามและเช่ือฟงดวย 

           เยห (Yeh.  2008, Second Quarter: Online) ทําการวิจยัเร่ืองรูปแบบระบบ

นิเวศนวทิยาของพัฒนาการสรางสรรคโดยการสํารวจวา อาย ุการใชวิธีการควบคุมอารมณ ภาวะจิตใจ 

และการแสดงละครสรางสรรคจะมีผลตอพัฒนาการสรางสรรคของเด็กปฐมวยัหรือไม โดยมีกลุม

ตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยอายุ 4 – 6 ปจํานวน 116 คน การศึกษาคร้ังนี้ไดแบงเด็กตามวธิีการควบคุม

อารมณของเด็กปฐมวยัและพัฒนาแบบทดสอบสรางสรรคซึ่งประกอบดวยเคร่ืองมือวัดที่มีประโยชนใน

การชี้วัดไดวายังคงมีความสรางสรรคอยูหรือไม และผลการวิจยัพบวา (1) เด็กอาย ุ4 และ 5 ปประสบ

ความสําเร็จในการสรางสรรคมากกวาเด็กอายุ 6 ป  (2) วิธกีารควบคุมอารมณและภาวะจิตใจที่ดีจะ

สงผลดีตอการสรางสรรคที่ดีของเด็ก  (3) ละครสรางสรรคชวยใหเด็กเกิดการสรางสรรคที่ดี  และ(4) 
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กลุมอายุ วธิีการควบคุมอารมณ ภาวะจิตใจ และละครสรางสรรค สามารถพยากรณการสรางสรรคของ

เด็กได 

 
           งานวิจัยในประเทศ 
           จงลักษณ ชางปล้ืม (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถการวาดภาพจากกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทานของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 

2 จากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่มีอายุ 5 – 6 ป ของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 

จํานวน 42 คน ใชเวลาทดลอง 6 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ดวยแผนการจัดกิจกรรมการวาด

ภาพประกอบการฟงนิทาน 18 แผน พบวา นักเรียนหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบ

การฟงนิทานมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคหลังการทดลองคร้ังที่ 18 สูงกวาคร้ังที่ 12 และคร้ังที่ 

12 สูงกวาคร้ังที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการวาดภาพหลังการ

ทดลองคร้ังที่ 18 สูงกวาคร้ังที่ 12 และคร้ังที่ 6 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           ใจทิพย แกวมงคล (2548: บทคัดยอ) ศึกษาผลการใชกิจกรรมเสริมประสบการณตอ

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยซึ่งเปนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนบานทา

ขาม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 21 คน 

โดยใชกิจกรรมเสริมประสบการณ 7 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมการรองเพลง กิจกรรม

ทายปญหา กิจกรรมวาดภาพจากจินตนาการ กิจกรรมสรางสรรคจากบทรอยกรอง กิจกรรมแตงนิทาน

รวมกัน และกิจกรรมการเลาเร่ืองจากภาพ ในชวงเวลา 7 สัปดาห เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

รูบริคสประเมินความคิดสรางสรรคจากการเลาเร่ืองและจากผลงานศิลปะซ่ึงผูวิจัยพัฒนาข้ึนสําหรับวัด

ความคิดสรางสรรค 3 ดาน คือ การคิดคลอง การคิดริเร่ิม และการคิดรายละเอียด พบวา หลังจากเด็ก

เขารวมกิจกรรมเสริมประสบการณ เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคในแตละดานและรวมทุกดานอยู

ในระดับดีทั้งจากเรื่องเลาและจากผลงานศิลปะ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนแตละดานพบวา เด็กมี

คะแนนดานการคิดคลองสูงกวาการคิดริเร่ิมและการคิดรายละเอียด 

           จําเนียน เกงการเรือ (2549: บทคัดยอ, 9) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการวาดภาพเปน

กลุมที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัด

บําเพ็ญบุญและโรงเรียนวัดดอนโพธ์ิศรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2548 จํานวน 40 

คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คน เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัย ไดแกชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคโดยอาศัย

รูปภาพแบบ ก. ของทอรแรนซ โดยกลุมทดลองใชชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม โดยใชการวาดภาพ

จากการระดมความคิดและจินตนาการของสมาชิกในกลุมดวยสีเทียน โดยเด็กจะวาดภาพรวมกันเปน
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กลุมๆ ละ 5-6 คน มีการเปลี่ยนกลุมทุกสัปดาห และในการวาดภาพน้ีเด็กจะไดแลกเปล่ียนความคิด

เพื่อใหเกิดจินตนาการจากการมีปฏิสัมพันธดวยการพูดคุยและส่ือความหมายออกมาเปนภาพวาด เด็ก

ในกลุมจะมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจในการวาดภาพและภาพที่ออกมาเปนผลงานของทุกคนใน

กลุม สวนกลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติที่ระบุไวในหลักสูตรปฐมวัย ไดแก การ

วาดภาพระบายสี การฉีก การตัดปะ การปน การพับ และการประดิษฐส่ิงตางๆ ผลการวิจัยพบวา ชุด

กิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมมีประสิทธิภาพ 85.95/85.23 และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

วาดภาพเปนกลุมมีคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวาเด็กปฐมวัยทไดรับการจัด

กิจกรรมสรางสรรคแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

          วลิญา ปรีชากุล (2550: บทคัดยอ, 36-37) ศึกษาการใชกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อ

สรางเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1-2 ที่เรียนแบบรวมชั้น ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2550 โรงเรียนบานปง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 53 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

กิจกรรมศิลปะวาดภาพจํานวน 18 กิจกรรมๆ ละ 20 นาที และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคโดย

อาศัยรูปภาพแบบ ก. ของทอรแรนซ ซึ่งกิจกรรมศิลปะวาดภาพทั้ง 18 กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม

ดานความคิดริเร่ิม ไดแก การวาดภาพตามความพอใจ การวาดภาพจากประสบการณ การวาดภาพ

จากการฟงนิทาน การวาดภาพจากเสียงเพลง การวาดภาพจากบทบาทสมมติ การวาดภาพแบบพันสี

ที่หลังนิ้วมือ และกานสําลีแตมสี กิจกรรมดานความคิดคลองแคลว ไดแก ดวงอาทิตย...ไงละเธอ ลาก

จุดเปนรูป วงกลมอิสระ ลากเสนเปนรูปแบบ และเสนคูขนาน และกิจกรรมดานความคิดละเอียดลออ 

ไดแก การวาดภาพจากส่ิงเราที่กําหนด บานหนูนาอยูจัง บานนอยนาอยู ใบไมจินตนาการ ตอจุดเปน

ภาพ และการวาดภาพใหสมบูรณ ซึ่งผลการวิจัยพบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคทั้งโดยรวม

และรายดานเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                   นันทัชพร จิรขจรชัย (2551: 52-54) ทําการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิมกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 2 อายุ 4 ป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายประถม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบาง

กะป กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน (ที่มีคะแนนตํ่า 15 คนอันดับสุดทาย) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจาก

ผลการวาดภาพของเยลเลนและเออรบันเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที พบวา เด็กมี

คะแนนความคิดสรางสรรคทั้งภาพรวมและรายดานหลังไดรับกิจกรรมสูงกวากอนไดรับกิจกรรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

           จากงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศจะเห็นไดวา ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในมุมมองที่ตางกัน คือ งานวิจัยในตางประเทศมุงไปที่ครูและ
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สภาพแวดลอมที่มีผลตอตัวเด็ก ในขณะที่งานวิจัยในประเทศมุงไปที่กิจกรรมที่จะพัฒนาความคิด

สรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลาเรื่องจากหนังสือภาพ 
     2.1 ความหมายของการเลาเรื่อง 

การเลาเร่ืองเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและประสบการณใหผูอ่ืนรับรูทางวาจา การที่

เด็กมีโอกาสเลาเร่ืองเปนการชวยใหเด็กไดเรียนรูกฎเกณฑของการใชภาษา วิธีการถายทอดเหตุการณ

ใหผูอ่ืนไดรับรู และชวยใหผูใหญไดรูวา เด็กมีความสามารถทางภาษาและมีความคิดแตกฉานเพียงใด 

ซึ่งการที่เด็กจะเลาเร่ืองไดนั้นจะตองมีประสบการณในการฟงมากอนและถายทอดออกมาเปนการพูด

ซักถามและเลาเร่ืองราว ซึ่งจะทําใหเด็กเขาใจถึงความรูสึกของผูอ่ืนและปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดเปน

อยางดี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2527: 398-399) 

 ฉวีวรรณ กินาวงศ (2533: 101-102) กลาววา การเลาเร่ืองเปนศิลปะของการใชภาษาที่ดี โดย

มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟงและการพูด ชวยใหเด็กไดจดจําความ

ตอเนื่องของเร่ืองราว เรียนรูคําใหม และเสริมประสบการณของตนไดดียิ่งข้ึน การเลาเร่ืองมีจุดประสงค 

ดังนี้ 

1.   สงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก 

2.   ตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก 

3.   ชวยกระตุนใหเด็กมีความสนใจอยากอานหนังสือ 

4.   เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผูเลาและผูฟง 

5.   ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการสนทนา 

6.   สงเสริมในดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม และเจตนคติที่ดี 

7.   สงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็ก รูจักควบคุมอารมณของตน 

อมรรัตน เรืองสกุล (2541: 17) กลาววา มนุษยใชการเลาเร่ืองเปนเคร่ืองมือส่ือสารใน

ชีวิตประจําวันและใชน้ําเสียงเปนเครื่องปรุงแตงเร่ืองราวในการเลาเร่ืองขําขัน นิทาน หรือตํานาน ซึ่ง

ปรากฏอยูในทุกวัฒนธรรม นอกจากใชเสียงและตัวอักษรในการเลาเร่ืองแลว รูปภาพก็สามารถเลาเร่ือง

หรือส่ือความหมายไดเชนกัน 

กรรณิการ ถิระสังวร (2545: 25) กลาววา การเลาเร่ืองเปนวิธีการหนึ่งที่ครูนํามาจัดเปน

กิจกรรม โดยครูเปนผูเลาเร่ืองหรือใหเด็กเปนผูเลาเร่ืองประกอบภาพใหเพื่อนในช้ันฟง โดยอาศัย

กระบวนการการเลาเร่ืองเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางความคิด

สรางสรรคที่ดีข้ึน 
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 นิรัติศัย กระจายเกียรติ (2545: 4) กลาววา การเลาเร่ือง คือ เลาเหตุการณเรียงตอเนื่องกัน

ตามกาลเวลา 

 พิษณุรักษ ปตาทะสังข (2548: 11) กลาววา การเลาเร่ือง หมายถึง การบรรยายเหตุการณที่

เกิดข้ึนโดยมีเปาหมายเพื่อตองการถายทอดเร่ืองราวหรือเหตุการณไปยังบุคคลอ่ืน โดยใชวิธีการพูด 

การเขียนและการใชภาษาสัญลักษณเปนส่ือกลางในการบรรยาย ผานการจัดลําดับเร่ืองที่เปนข้ันตอน

คือ แกนเร่ือง โครงเร่ือง ตัวละคร ฉาก และมุมมองของเร่ือง เพื่อสรางความนาสนใจและเติม

จินตนาการใหเกิดกับผูรับสาร 

 สรุปไดวา การเลาเร่ือง หมายถึง การใชความรู ประสบการณ และจินตนาการของเด็กในการ

คิดสรางเร่ืองราวข้ึนมา แลวเลาเร่ืองผานตัวละครดวยคําพูดและสีหนาทาทางเพื่อใหผูอ่ืนไดรับรู ซึ่งการ

เลาเร่ืองในที่นี้จะเปนการเลาเร่ืองจากจินตนาการของเด็กปฐมวัยที่ใชตัวละครของหนังสือภาพท่ีไมมีคํา

บรรยายเปนตัวแทนในการถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนออกมาเปนเร่ืองราวสอดคลองกับเพื่อน ๆ 

ขณะที่เลาเร่ืองดวยกันโดยมีภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากของเร่ือง 

 
2.2 ทฤษฎีการเลาเรื่อง 
      ฟสค (รวมพร ศรีสุมานันท.  2541: 18; อางอิงจาก  Fiske, John.  1987.  Television 

Culture.  p. 65) กลาวถึงทฤษฎีการเลาเร่ืองมีแนวคิดวา มนุษยเปนนักเลาเร่ือง การตัดสินใจและการ

ส่ือสารของมนุษยข้ึนอยูกับ “เหตุผลที่ดี” ซึ่งแตกตางกันไปตามสถานการณรูปแบบการส่ือสารและส่ือ

เหตุผลที่ดีจะถูกควบคุมโดยภูมิหลังของบุคคล วัฒนธรรม ลักษณะนิสัย และอิทธิพลของภาษา ความมี

เหตุผลของเร่ืองราวที่เลาซ่ึงข้ึนอยูกับธรรมชาติของผูเลาเร่ืองที่จะตระหนักถึงความนาจะเปน 

องคประกอบที่ทําใหเร่ืองราวประติดประตอกัน ความเคยชินในการทดสอบ ความถูกตอง รวมทั้งการ

เลือกสรรเรื่องราวเพื่อสรางความเพลิดเพลิน ทฤษฎีนี้จึงมองวา การส่ือสารของคนเราเปนการเลาเร่ือง

หรือการบรรยายทั้งส้ิน โดยผูเลาเร่ืองทําหนาที่เปนผูประพันธหรือรวมประพันธเร่ืองราวที่นํามาเลานั้น 

แลวสรางสรรคเร่ืองราวข้ึนใหมจากเร่ืองที่มีอยูเดิมมากกวาจะอานไปตามบท  

     นพพร ประชากุล (2542: 3) กลาววา องคความรูที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเลา (Narrative) ซึ่ง

ไดกลายมาเปนความรูเฉพาะดานที่ไมตองไปอิงกับวิชาอ่ืน องคความรูที่วานี้พัฒนาข้ึนมาอยางจริงจัง

ในชวงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือวาเปนองคความรูรวมสมัย หมายความถึงยุคที่การศึกษาเร่ือง

เลาไดกลายมาเปนสาขาวิชาการเฉพาะอยางเต็มตัว มีการกําหนดวัตถุประสงคและวัตถุที่ศึกษา มีการ

กําหนดวิธีการที่ใชศึกษา เพราะฉะนั้นจึงเกิดเปนองคความรูชุดหนึ่งที่เรียกวา “ศาสตรแหงเร่ืองเลา 

(Narratology)” ซึ่งเปนศาสตรที่ศึกษาเร่ืองเลา  
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      นพพร ประชากุล (2542: 3-4) ไดอธิบายถึงศาสตรแหงเร่ืองเลาวา เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงกระบวนทัศนในการศึกษาเร่ืองเลาใน 3 จุดใหญดวยกัน คือ  

       จุดที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงนิยามของเร่ืองเลา คือ เปล่ียนจากเดิมที่มองวา เร่ืองเลาเปน

ภาพสะทอนของความเปนจริง (Reflection) มาเปนการมองใหมวาเร่ืองเลาไมไดเปนส่ิงที่สะทอนโลก

ของความเปนจริง แตเ ร่ืองเลามีการประกอบสรางในตัวของมันเอง ซึ่งในจุดนี้เองจึงหันมาให

ความสําคัญกับโครงสราง (Construction) ของเร่ืองมากกวามองวามันสะทอนความเปนจริงที่อยูขาง

นอก 

      จุดที่ 2 มีการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศนของการศึกษา คือ เร่ืองขอบเขตของเร่ืองเลา 

จากเดิมที่เร่ืองเลาจะถูกมองวาจํากัดตัวอยูแตเฉพาะวรรณกรรมที่เปนเร่ืองสมมติ (Fiction) ตอนน้ี

ขอบขายของการศึกษาเร่ืองเลาไดขยายจากเร่ืองสมมติออกไปสูตัวบทประเภทอ่ืนที่ไมใชเร่ืองสมมติ 

(Non-fiction) ทําใหขอบเขตของตัวเร่ืองเลากวางข้ึนจากเดิมที่มีแตเร่ืองสั้น นิยาย ขยายออกไปสูขาว 

สารคดี ฯลฯ 

                 จุดที่ 3 มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เปล่ียนจุดเนนของเปาหมายใน

การศึกษาเร่ืองเลาจากเดิมที่เนนเร่ืองความซาบซึ้ง (Appreciation) เปล่ียนมาเนนที่ความเขาใจ  

(Understanding) เปนหลักแทนโดยไมไดละทิ้งเร่ืองความซาบซึ้งเพียงแตไมเนน แลวพยายามทําความ

เขาใจกับตัวเร่ืองเลามากกวา 

                 มาโนช ชุมเมืองปก (2547: 13-18) และ รวมพร ศรีสุมานันท (2541: 20-32) กลาวถึง

องคประกอบการเลาเร่ืองวาควรประกอบดวย 

1. เนื้อเร่ือง (Story) ที่เร่ิมตนดวยเหตุการณหรือสถานการณหนึ่งโดยมีตัวละครเปนผู 

ดําเนินเร่ืองไปตามลําดับเหตุการณที่ผันแปรไป และคอย ๆเพิ่มปญหา อุปสรรคมากข้ึนจนถึงจุดสูงสุด

หรือจุดวิกฤต (Climax) ของเหตุการณ หลังจากนั้นความเขมขนคอยลดลงเม่ือมีการแกปญหาของ

วิกฤตไดสําเร็จและเขาสูสถานการณใหมตอไป 

2. วาทกรรม (Discourse) เปนการใชภาษาในการถายทอดเร่ืองราวซ่ึงมีทั้งภาษาพูดและ 

ภาษาทาทางจากผูเลาสูผูฟงและมีการแลกเปล่ียนการเลาเร่ืองระหวางกันโดยมีเวลาของการเลาเร่ือง

เปนตัวลําดับเหตุการณ กําหนดระยะเวลาและความถ่ีในการเลาเร่ืองนั้นๆ   

3. การจัดลําดับเนื้อหา (Schedule) เปนการวางเนื้อเร่ืองที่จะเลากอนและหลังตามที่ 

กําหนดไว เปรียบเหมือนการตอจิ๊กซอว (Jigsaw Puzzles) ที่ตองนํารายละเอียดเนื้อหาแตละชวงมา

รวมกันเพื่อใหออกมาเปนเนื้อเร่ืองที่สมบูรณ 
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        สรุปไดวา ทฤษฎีการเลาเร่ืองเกิดจากการสรางสรรคเร่ืองราวข้ึนใหมโดยกําหนดเนื้อเร่ือง

อยางเปนลําดับข้ันตอน มีการใชทั้งภาษาพูดและภาษาทาทางในการบอกเลาเร่ืองราวใหกับผูฟงไดรับรู

ตามที่ผูเลาตองการ 

 
2.3 ความหมายของหนังสือภาพ 

                  ไดมีผูกลาวถึงความหมายของหนังสือภาพ ดังตอไปนี้ 

      ทาดาชิ มัตษุอิ  (2547: 3, 28) ใหความหมายของหนังสือภาพวา เปนหนังสือที่สรางความ

ผูกพันระหวางพอ แม ลูก และมีความสําคัญมากตอพัฒนาการของเด็ก เปรียบเสมือนอาหารมื้อหนึ่ง

ของวันและเปนอาหารมื้อสําคัญมาก เพราะเปนทั้งอาหารสมองและอาหารใจของลูก พอแมที่มีรายได

จํากัดก็ยังตองแบงเงินสวนหนึ่งไวสําหรับซื้อหนังสือภาพใหลูก แมวารางกายของเด็กจะเติบโตข้ึนมาได

โดยไมตองมีหนังสือภาพ แตจิตใจและสมองของเด็กก็ตองการอาหารเหมือนกัน นอกจากนี้หนังสือภาพ

เพื่อเด็กไมใชหนังสือที่ใหประโยชนตอเด็กทันทีทันใด แตเปนหนังสือที่ให “ความสุขและความสนุกแก

เด็ก” และชวยจุดประกายความสนใจท่ีมีตอหนังสือใหเกิดข้ึนในใจเด็ก หนังสือภาพที่เด็กชอบมากควร

อานใหฟงซ้ําแลวซํ้าเลาเทาที่เด็กขอรอง เพราะเปนพื้นฐานของการสรางความสามารถในการอาน

หนังสือและพลังทางภาษา  

      มงคล นามโคตร (2547: 30) กลาววา หนังสือภาพ หมายถึง หนังสือที่มีภาพชัดเจน สีสัน

สวยงามนาสนใจ จะมีเฉพาะภาพไมมีคําบรรยายหรือมีคําบรรยายประกอบภาพก็ได หนังสือภาพที่ดี

สําหรับเด็กปฐมวัยจะมีภาพและเร่ืองราวผสมกลมกลืนกัน ภาพของหนังสือสามารถเลาเร่ืองราวได 

เพียงพลิกดูภาพก็เขาใจเนื้อเร่ืองโดยไมตองอานคําบรรยาย 

      ทรรศมน ศิริมงคล (2548: 6) กลาววา หนังสือภาพ คือ หนังสือที่ไมมีคําหรือขอความเลย

หรืออาจจะมีคํา ขอความ ตัวเลขก็ได แตความสําคัญอยูที่ภาพและความหมายที่แสดงจากภาพ

มากกวาตัวหนังสือ ในกรณีที่มีคําหรือขอความประกอบดวยก็มักจะมุงหมายใหผูใหญอานใหเด็กฟง 

สวนเด็กก็จะฟงและดูภาพไป พรอมกับฟงเสียง ฟงจังหวะของการอานคําและขอความ และเรียนรู

ความหมายไปพรอมกัน ขอความที่ปรากฏในหนังสือภาพประเภทนี้จะไมมีลักษณะเปนเร่ืองราวหรือ

เปนเคาโครงเร่ือง  

       บุญศิริ ฤทธิ์บัณฑิต (2549: 20) กลาววา หนังสือภาพ คือ หนังสือที่ใชภาพเปนส่ือ เพื่อให

เนื้อหาเร่ืองราวเปนที่เขาใจหรือใหความหมายรายละเอียดของเร่ืองชัดเจนข้ึน ซึ่งในหนังสือภาพอาจมี

คําบรรยายประกอบหรือไมก็ได โดยข้ึนอยูกับวัยของเด็กเปนสําคัญ ถาหนังสือภาพสําหรับเด็กเล็กจะ

เปนหนังสือที่เปนเร่ืองประกอบภาพ ซึ่งมีภาพมากกวาคําบรรยาย สวนหนังสือภาพสําหรับเด็กโตเปน

หนังสือที่มีภาพประกอบเร่ืองจะมีคําบรรยายมากวาภาพ 
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       จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา หนังสือภาพ หมายถึง หนังสือสําหรับเด็กที่ให

ความสนุกสนานเพลิดเพลินและชวยจุดประกายความสนใจตอหนังสือใหเกิดข้ึนในใจเด็กดวย

ภาพประกอบที่ส่ือใหเขาใจเร่ืองราว ซึ่งจะมีตัวหนังสือบรรยายประกอบภาพหรือไมก็ได เพื่อใหเขาใจ

รายละเอียดของเร่ืองยิ่งข้ึน ถาเปนหนังสือภาพสําหรับเด็กเล็กจะมีภาพมากกวาคําบรรยาย แตถาเปน

หนังสือภาพสําหรับเด็กโตจะมีคําบรรยายมากกวาภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวุฒิภาวะของเด็กเปนสําคัญ 

 
2.4 ความสําคัญของหนังสือภาพ 
      กลอมจิตต พลายเวช (2549: 6-10) และ พูนศรี คัมภีรปกรณ (2549: 302-312) กลาววา

หนงัสือภาพสําหรับเด็กที่ดีนัน้มีคุณคาอยางยิ่งตอเด็ก หนังสือภาพจะไมมีคุณคาตอเด็กเลยถาเขาดู

หรืออานแลวไมรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินและไมสามารถเขาใจเนื้อหานั้น ดังนัน้ การจัดทําหนังสือ

ภาพสําหรับเด็กจึงตองมีความยากงายพอกับระดับสมองของเด็กและตรงกับความสนใจตามวัยของ

เด็ก ซึ่งจะชวยใหเด็กอานอยางสนุกและเกิดนิสัยรักการอานหนังสืออันจะเปนกาวแรกที่จะนําเด็กให

บรรลุเปาหมายของการเรียนในชัน้สูงๆ ตอไป และคุณคาของหนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวยันัน้ ควรมี

ลักษณะดังตอไปนี้  

1. เสริมสรางพฒันาการดานตางๆ ของเด็ก ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม  

สติปญญา จริยธรรม และเสริมสรางพฒันาเจตคติที่ดีตอหนงัสือ 

2. สนองความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก ในวัยเด็กเล็กนั้น เด็กมีความ 

ตองการที่แคบและเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมใกลตัวเด็ก เมื่อเขาโตข้ึนก็จะมีประสบการณและการเรียนรู

มากข้ึน ความตองการของเขาก็จะขยายกวางออกไปสูสังคมรอบๆ ตัว การอบรมเล้ียงดูเด็ก สภาพ

ครอบครัวและสังคมจะมีผลกระทบตอความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก หนังสือภาพสําหรับ

เด็กเปนส่ืออันสําคัญที่จะสนองความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก 

3. สนองความอยากรูอยากเห็นของเด็ก  ซึ่งความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองตางๆ นั้นเปน  

ความตองการที่เห็นเดนชัดที่สุดในเด็กปฐมวัย และทูธเทคเคอร (กลอมจิตต พลายเวช.  2549: 8-9; 

อางอิงจาก Toothaker, Roy Eugene.  1976, March.  Curiosities of Child That Literature Can 

Satisfy.  Childhood Education.  52.  pp. 262-266) ไดสรุปความอยากรูอยากเห็นของเด็กอาย ุ4-14 

ป และลักษณะของหนังสือที่สนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กไว 10 ประการ  ดังตอไปนี้ 

3.1 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับตัวเอง ไดแก หนังสือที่มีเนื้อหาเกีย่วกับสรีรวิทยา  

สุขศึกษา และสุขภาพ เชน เร่ืองเกี่ยวกับอาหาร การออกกําลังกาย และการพกัผอน เปนตน 

3.2 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับธรรมชาติ ไดแก หนงัสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ือง 

ของธรรมชาติ สัตว พืช ฤดูกาล และสภาวะแวดลอม เปนตน 



 
 

33 

3.3 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับผูคนและสถานที่ตางๆ ไดแกหนงัสือทีม่ีเนื้อหา 

เกี่ยวกับชีวประวัติ ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และการทองเทีย่วไปในสถานที่ตางๆ 

3.4 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองจักรและการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลตางๆ  

ไดแกหนังสือที่มีเนื้อหาเกีย่วกับยานพาหนะ และเคร่ืองใชในบานที่เปนอุปกรณไฟฟาเปนตน 

3.5 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับขอเท็จจริงและการพสูิจนขอเท็จจริง ไดแก หนังสือ 

ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเร่ืองราวตางๆ ที่เด็กอยากรูโดยมีคําตอบส้ันๆ เชน หนงัสือประเภทสารานุกรม

หนงัสือถาม-ตอบ เปนตน 

3.6 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของมนษุย ไดแก หนงัสือที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ศาสนา สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีจากนทิาน

พื้นบาน 

3.7 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับสังคมรอบตัวเด็ก ไดแก หนงัสือทีม่ีเนือ้หาเกี่ยวกับ 

การอยูรวมกันในสังคม รูจกัการใหและการรับ การไดและการเสีย การแพและการชนะ 

3.8 ความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับประสบการณเชิงสรางสรรค ไดแก หนงัสือที่ม ี

เนื้อหาเกีย่วกบัการเรียนรูไดดวยประสาทสัมผัส การประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ 

3.9 ความอยากรูอยากเหน็เก่ียวกับโลกสมมติของเด็ก ไดแก หนังสือที่มีเนือ้หา 

เกี่ยวกับการจินตนาการเพอฝน เกนิความจริงจนเหลือเชือ่ เชน นวนยิายวทิยาศาสตร นทิานพ้ืนบาน 

เทพนิยาย 

3.10 ความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับโลกทีเ่ด็กไมรูจัก ไดแก หนังสือที่มเีนื้อหาเกีย่วกบั 

ภูตผีวิญญาณ เวทมนตรคาถา และอภินิหารเหลือเชื่อตางๆ 

      4. การเตรียมความพรอมในการอานของเด็ก  โดยเร่ิมจากที่บานมหีนงัสือใหเด็กไดหยิบจับ

หรือเหน็การอานหนงัสือของผูใหญ เด็กก็จะมีประสบการณในการอานคือ รูจกัหนงัสือและการอาน

กอนที่จะสามารถอานไดเอง พอแมจงึมบีทบาทสําคัญยิ่งตอการเตรียมความพรอมในการอานของลูก

กอนเขาเรียน ดวยการเหกลอม อานดังๆ และเลานทิานใหลูกฟงพรอมทั้งหาหนังสือภาพที่ดีมาอานให

ลูกฟง การที่ลูกไดดูไดเห็นหนังสือ จะชวยใหลูกคอยๆ เขาใจในเร่ืองของหนังสือและการอานคือ เขาใจ

วาจะตองอานจากซายไปขวา จากบนลงลาง และจากหนาไปหลัง เมือ่เด็กเขาโรงเรียน ครูจะเปนบุคคล

สําคัญที่มีอิทธพิลที่สุดตอการเสริมสรางนสัิยรักการอานของเด็ก และทายที่สุดคือ หองสมุดซึง่จะเปน 

แหลงขุมทรัพยอันมีคามหาศาลของเด็ก โดยมีบรรณารักษเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือและจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับการอานของเด็ก 

        จะเหน็ไดวา หนังสือภาพมีคุณคาในการชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ สนองความ

ตองการพืน้ฐาน ความอยากรูอยากเห็นและจินตนาการของเด็ก รวมทัง้เตรียมความพรอมในการอาน 
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และสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็กอีกดวย 

 
2.5  ประเภทของหนังสือภาพ 

                    สมพร จารุนัฏ (2541: 11-21) กลาววา หนังสือภาพสวนใหญจัดทําข้ึนสําหรับเด็กวัยกอน

เรียนจนถึงระดับประถมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายที่จะใชภาพแทนตัวหนังสือเพื่อใหเด็กเล็กๆ  เกิดความ

เพลิดเพลินและเรียนรูความหมายของภาพเก่ียวกับ คน  สัตว  พืช  ส่ิงของ  สถานที ่ และเหตุการณจาก

ภาพ  รูจักสังเกต และเปรียบเทียบ เสียงและจังหวะของคํา  และความหมาย  เชน  คําที่เกี่ยวกับสีและ

ตัวเลข หนังสือภาพสําหรับเด็กระดับเร่ิมเรียนและวัยประถมศึกษามีความแตกตางกัน คือ ระดับ

ประถมศึกษา จะมีเคาโครงเร่ืองที่ซับซอนมากยิ่งข้ึน   และไดแบงประเภทประเภทของหนังสือภาพแบง

ได 8 ประเภท ดังนี้  

   1. หนังสือที่แสดงตัวเลขและจํานวนนับ เปนหนังสือที่แสดงตัวเลข   1 -10   และจํานวน 

นับที่มีภาพประกอบ  เด็กจะไดรูจักตัวเลขจากการสังเกต  รวมทั้งเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับ   คน   สัตว  

ส่ิงของ  ที่ผูเขียนมักแสดงแทนจํานวนนับของตัวเลข 

               2. หนังสือที่แสดงตัวอักษร เปนหนังสือที่แสดงเปนพยัญชนะ  สระ   วรรณยุกต  ใน 

ภาษาไทย  หรือแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษเด็กมีโอกาสสังเกตตัวอักษร และเขาใจความหมายของ 

คําศัพทจากการดูรูปภาพประกอบ 

              3. หนังสือของเลน เปนหนังสือที่ผลิตจากจากกระดาษและวัสดุอ่ืนๆ  เชน  พลาสติก   ผา   

เปนตน  หนังสือจะทําใหรูสึกเพลิดเพลินมีรูปภาพที่สวยงาม สัมพันธกับเร่ือง  บางชนิดผูอานสามารถ

เขารวมกิจกรรม เชน  ชักหรือดึงแถบกระดาษมีภาพเคล่ือนไหวได   หรือเลนเกมภาพกับขอความเปน

ตน    

         4. หนังสือที่แสดงความคิดรวบยอด เปนหนังสือที่แสดงความคิดรวบยอดที่เปน

นามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรม  ใชภาพและเสนชวยใหเขาใจ   เชน  หนังสือแสดงรูปทรงเรขาคณิต ให

เด็กเขาใจ เสนตรง  วงกลม  รูปทรงสามเหล่ียม   และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  ขนาด  ระยะทาง  

ทิศทาง ส่ิงที่ตรงกันขาม  เชน   มืด-สวาง  ขางบน  - ขางลาง   ขางนอก – ขางใน   เปนตน 

                     5. หนังสือที่แสดงเกี่ยวกับคน สัตว พืช ส่ิงของ และสถานที่ เปนหนังสือที่แสดงรูปภาพ 

สวยงามเก่ียวกับคน   สัตว  ส่ิงของ   สถานที่  พรอมกับคําอธิบายส้ันๆ แทนความหมายที่แสดงดวย

ภาพ    เชน  หนังสือแนะนําบุคคลอาชีพตางๆ เชน  ครู  หมอ  ตํารวจ   แนะนําใหรูจักสัตว  เชน สุนัข    

แมว  นก   รูจักพืช เชน ผัก ผลไม ตนไม ดอกไม รูจักส่ิงของ  เชน  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียน 

แนะนําใหรูจักสถานที่   เชน  ชายทะเล   ภูเขา  เปนตน 

         6. หนังสือที่แสดงภาพโดยไมมีตัวหนังสือ เปนหนังสือที่แสดงรูปภาพ   สะทอนเร่ืองราว 
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เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงจินตนาการ   ความคิด  ความสามารถทางภาษา  เลาเร่ืองจากภาพ   เลา

ปากเปลา  ทําใหเกิดการอภิปรายและตีความหมายจากภาพดวย 

         7. หนังสือที่แสดงภาพประกอบเร่ืองอยางงาย เปนหนังสือที่มีภาพเปนสวนประกอบ 

สําคัญ   เคาโครงเร่ืองไมซับซอน เพราะเด็กวัยนี้ยังอานไมคลอง เร่ืองที่แตงส้ันๆ  และใชภาษางายๆ จงึ

จะฝกการอานไดเปนอยางดี  หนังสือประเภทนี้ ควรมีเร่ืองราวที่นาสนใจสําหรับเด็ก เชน  การผจญภัย  

เร่ืองลึกลับ  เร่ืองสัตวพูดไดเชิงวิทยาศาสตร  เร่ืองมหัศจรรยตางๆ เร่ืองเวทมนตร คาถา  เปนตน  

               8. หนังสือภาพประกอบเร่ือง หนังสือที่กลาวมาขางตน  สวนมากจะเสนอเนื้อหาผาน 

ภาพ ภาพประกอบเปนสวนสําคัญที่สุด  แตหนังสือภาพประกอบเร่ือง  จะมีเนื้อหาแตงเปนเร่ืองราว

ตามเคาโครงเร่ือง  และมีภาพประกอบเนื้อเร่ืองทุกข้ันตอน  สวนใหญมีจะภาพประกอบทุกหนา ภาพ

และเร่ืองที่แตงจะสัมพันธกัน  หนังสือประเภทนี้ผูอานจะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เกิด

จินตนาการ  ความรูสึก และแนวคิดเปนคติสอนใจ 

         สรุปประเภทของหนังสือที่กลาวมาขางตนนี้เปนการแบงตามลักษณะของหนังสือและการ

ใชงานได 2 แบบคือ แบบที่ 1 เปนหนังสือภาพที่มีแตภาพอยางเดียว ไมมีเนื้อเร่ือง ไดแก (1) หนังสือที่

แสดงตัวเลขและจํานวนนับ (2) หนังสือที่แสดงตัวอักษร (3) หนังสือของเลน (4) หนังสือที่แสดง

ความคิดรวบยอด (5) หนังสือที่แสดงเกี่ยวกับคน สัตว พืช ส่ิงของ และสถานที่ (6) หนังสือที่แสดงภาพ

โดยไมมีตัวหนังสือ และแบบที่ 2 เปนหนังสือภาพที่มีภาพประกอบและมีเนื้อเร่ือง ไดแก (7) หนังสือที่

แสดงภาพประกอบเร่ืองอยางงาย และ (8) หนังสือภาพประกอบเร่ือง ซึ่งหนังสือภาพที่ใชในการวิจัย

คร้ังนี้เปนประเภทหนังสือของเลนที่ไมมีเนื้อเร่ือง มีแตภาพประกอบสําหรับใชเปนฉากและมีตัวละครใช

แสดงบทบาทสมมติตามเร่ืองที่เลา เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดจินตนาการเลาเร่ืองผานตัวละครและ

ภาพประกอบของหนังสือภาพ 

 
2.6 ลักษณะหนังสือภาพสําหรับเด็ก 

            จินตนา ใบกาซูยี (2534: 85-96) ณรงค ทองปาน (2526: 81) รัญจวน อินทรกําแหง  

(2517: 87) วินัย รอดจาย (2534: 9) และ วิริยะ สิริสิงห (2550: 38-61) กลาวถึงลักษณะของหนังสือ

ภาพที่ดีเอาไว สรุปไดดังนี้  

      หนังสือภาพสําหรับเด็ก คือ หนังสือที่เด็กอานแลวสนุกสนานเพลิดเพลิน มเีนือ้หาสาระตรง

กับใจที่เด็กอยากจะอาน มีรูปเลมสีสันสวยงามสะดุดตาชวนใหหยิบข้ึนมาอานโดยไมตองบังคับ 

ลักษณะที่ดีของหนังสือสําหรับเด็กประกอบดวย  

1. เทคนิคการพิมพและการจัดรูปเลม การพิมพภาพและตัวอักษรนั้นตองชัดเจน  
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ตัวอักษรใชตัวอักษรแบบมีหัวขนาด 24 พอยท (point: 1 พอยท มีคาเทากับ 1/72 นิ้ว) เพราะอานงาย

จึงเหมาะสําหรับเด็กอนุบาล ปกตองสวยงามดึงดูดความสนใจเด็ก ขนาดรูปเลมเหมาะสมกับความ

ตองการของเด็กคือขนาด 8 หนายกพิเศษ (8 หนายกใหญ) มีขนาด กวาง X ยาว : 8 ¼ X 11 ¼ นิ้ว 

หรือ 20.5 X 28.5 เซนติเมตร  ซึ่งเปนขนาดมาตรฐานสากล ใชกระดาษที่มีคุณภาพ การจัดหนาหนังสือ

ดูโปรงตา ภาพกับตัวอักษรไมทับกัน มีชื่อเร่ืองที่ดึงดูดความสนใจ และการเขาเลมดวยวิธีเย็บดวยลวด

หรือดายกลางเลมเปนการเย็บแบบมุงหลังคา 

             2. เนื้อหา มีจุดประสงคของเร่ืองที่ชัดเจน เด็กควรไดรับประโยชนและแงคิดหลังจากดูหรือ 

อานหนังสือแลว แตจะไมสอนโดยตรงเพราะเบ่ือหนายจากการสั่งสอนของพอแมที่บานแลว มีเนื้อหาดี

นาสนใจ ตรงกับความตองการอานของเด็ก มีความสนุกสนาน ความยากงายของสํานวนภาษาตอง

เหมาะสมกับวัย การดําเนินเร่ืองชวนใหติดตามและมีความส้ันยาวที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และการ

ต้ังชื่อเร่ืองเปนส่ิงสําคัญมากเพราะช่ือเร่ืองจะเปนจุดดึงดูดผูอานใหหยุดชะงัก...มองดู...หยิบชม...และ

เปดดู ถาช่ือเร่ืองตรงกับความสนใจก็อยากเปดอานใหรูเร่ืองตลอดทั้งเลม 

        3. ตัวละครตองมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา เพราะตัวละครจะเปนผูที่

ดําเนินบทบาทไปตามเคาโครงเร่ือง ตัวละครมีการแสดงบทบาทตาง ๆ ในลักษณะที่เดนชัด สมจริง 

นาเช่ือถือ เปนไปตามธรรมชาติของคนจริง ๆ สมเหตุสมผลและมีความสําคัญตอเนื้อเร่ือง ตัวละครจะ

เปนเสมือนตัวแทนของเด็กในการไดรับความรัก ความอบอุน ความรู ตลอดจนปลูกฝงลักษณะนิสัยตาง 

ๆ และเปนตัวแบบใหเด็กดวย ดังนั้นตัวละครจึงควรมีวัยใกลเคียงกับเด็ก จะเปนคน สัตว หรือส่ิงของก็

ได และตัวละครสําคัญควรมีอายุมากกวาผูอานบางเล็กนอย  

             4. ภาพประกอบ ถือเปนหัวใจของหนังสือสําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่อานหนังสือ 

ดวยภาพมากกวาอานดวยตัวหนังสือ เพราะภาพทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยปกติ

แลวหนังสือภาพสําหรับเด็กจะมีภาพประกอบเกือบทุกหนาไมวาจะเปนหนังสือภาพ หนังสือบันเทิงคดี 

หรือหนังสือสารคดี ซึ่งภาพประกอบนั้นจะตองมีสีสันสวยงาม วาดอยางประณีตสอดคลองกับเนื้อหา

ของเร่ือง ภาพนาสนใจมีลักษณะใหรายละเอียดถูกตองตามความจริงหรือสมจริง มีความเปนไปได 

หรือกลมกลืนกับการดําเนินเร่ือง ยุคสมัย และนิสัยของตัวละคร และมีขนาดภาพเหมาะสมกับขนาด

ของรูปเลมดวย  

        เจิมพันธ กอวัฒนาสกุล (2522: 11) กลาวถึงวิธีการในการสรางภาพประกอบใหเกิดความ

สวยงามนั้นสามารถทําได 4 วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ 1  ภาพวาดเสน (Drawing) คือ ภาพที่เขียนดวยพูกัน ดินสอ ปากกา และภาพที่

เขียนสีเดียว 
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        วิธีที่ 2  ภาพระบายสี (Painting) คือ ภาพที่ระบายดวยสีน้ํา สีโปสเตอร สีฝุน สีน้ํามัน 

ตลอดจนสีตาง ๆ 

        วิธีที่ 3  ภาพปะติด (Collage) คือ การนําภาพหรือวัสดุสําเร็จรูป เชน กระดาษสี เศษผา

มาประกอบเขาดวยกันและอาจเขียนตกแตงเพิ่มเติมใหเกิดเปนภาพข้ึนตามตองการ 

                   วิธีที่ 4  ภาพตัดตอเติมบนรูปถาย (Photo Motage) คือ การนํารูปถายมาตัดตอหรือเขียน

เติมแตงเพื่อเนนความสําคัญ ความสวยงาม หรือเพื่อใหเกิดความใหมตามตองการ 

        เกริก ยุนพันธ (2543: 26-28) ไดกลาวถึงหนาที่และบทบาทของภาพประกอบ มีดังนี้  

1. ชวยอธิบายและเสริมเนื้อหาใหเด็กเขาใจและถูกตองอยางชัดเจน 

2. ถายทอดเร่ืองราวไดสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคของผูเขียนเร่ือง 
3. การออกแบบอยางสวยงามจะชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก ทําใหอยากอาน และเกิด 

นิสัยรักการอานในที่สุด  

4. ภาพประกอบที่มีวาดอยางประณีต สวยงาม มีสีสันสะอาดสดใส จะมีอิทธิพลตอ 

ความรูสึกและเกิดความประทับใจตอเด็ก ทําใหเด็กรักในส่ิงสวยงามและมีความประณีต ละเอียดถี่ถวน   

5. ชวยใหเด็กเกิดความคิดจินตนาการที่ตอเนื่อง 
        จินตนาการของเด็กนั้น ปรีดา ปญญาจันทร และ ชีวัน วิสาสะ (2548: 7-13) กลาววา 

ในชวงอายุไมกี่ขวบของเด็กนั้น เปนชวงอายุที่มากดวยโลกจินตนาการ และโลกจินตนาการของเด็ก

กวางไกลเกินกวาที่ผูใหญจะเขาใจท้ัง ๆ ที่ผูใหญก็เคยเปนเด็กมากอน แตเมื่อโตข้ึนมาเปนผูใหญ มี

ประสบการณในโลกของความเปนจริงและโลกของเหตุผลมาบ่ันทอนจินตนาการไปจนหมดส้ิน  ซึ่ง

จินตนาการของเด็ก แบงไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

1. จินตนาการแบบอิสระ คือ จินตนาการที่เกิดจากการใชความคิดคํานึงเฉพาะตัวโดยไม 

มีประสบการณและขาดเหตุผลรองรับในการตัดสินใจและสงผลตออารมณของตนเอง ซึ่งตัวเด็กเองกไ็ม

สามารถบอกไดวาทําไม เชน เด็กบางคนดูภาพที่นากลัวแตไมรูวาคืออะไร ก็เลยไมกลัว ไมตกใจ แต

ชอบดู หรือเด็กบางคนเห็นตุกตาสวย ๆ ทําทาทางตาง ๆ กลับเกิดความกลัว บอกไมไดวาทําไมถึงกลัว 

เพราะอะไรถึงตกใจ 

2. จินตนาการแบบมิติสัมพันธ คือ จินตนาการของเด็กที่สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่เห็นหรือ 

ไดฟงกับส่ิงที่เคยเห็นเคยฟงมากอน เด็กที่มีอายุ มีอายุ 3 ปข้ึนไปสามารถมีจินตนาการแบบมิติสัมพันธ

นี้ได จินตนาการแบบมิติสัมพันธนี้แบงไดเปน 3 ข้ัน คือ 

  ข้ันที่ 1 เมื่อเด็กไดฟงส่ิงใดหรือเห็นส่ิงใดแลวนึกถึงหรือจินตนาการถึงส่ิงที่เคยเห็นมา

กอน เชน เด็กมองเห็นปายจราจรที่มีเคร่ืองหมายเปนลูกศรต้ังข้ึน เขาก็จะนึกถึงจรวดที่พรอมจะยิงข้ึน

ฟาหรือนึกถึงบานที่มีหลังคาทรงแหลม หรือเด็กที่มองฝกมะขามแลวนึกถึงตัวหนอน เปนตน ซึ่งในข้ันนี้
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เด็กแตละคนจะมีจินตนาการแบบมิติสัมพันธไมเทากันและไมเหมือนกันอีกดวย ทั้งนี้เพราะข้ึนอยูกับ

ประสบการณการเรียนรูของเด็กแตละคน ถาเด็กคนไหนเปนคนชางสังเกตก็จะมีจินตนาการแบบมิติ

สัมพันธไดมากกวาเด็กที่ขาดการสังเกต 

  ข้ันที่ 2 เด็กจะเชื่อมโยงและจินตนาการตอไปถึงอารมณและความมีชีวิตชีวาของส่ิง

นั้น ๆ เชน เด็กเห็นฝกมะขามแลวนึกถึงตัวหนอนก็จะจินตนาการตอไปวาหนอนนั้นกําลังหัวเราะจนตัว

งอ ซึ่งเด็กสวนมากจะมีจินตนาการแบบมิติสัมพันธในข้ันที่ 2 ถาเราเฝาสังเกตเด็กที่นั่งเลนอยูคนเดียว

จะพบวา เขาจับส่ิงของตาง ๆ เลนและพูดคุยกับส่ิงของนั้น ๆ เหมือนกับวามันเปนส่ิงที่มีชีวิต ที่เปน

เชนนี้เพราะเด็กตองการใหส่ิงของเหลานั้นเปนส่ิงที่มีชีวิต มีความคิด มีอารมณ แลวสามารถพูดโตตอบ

กับเขาได 

  ข้ันที่ 3 การจินตนาการไปถึงส่ิงเหนือจริง ส่ิงมหัศจรรย เปนของวิเศษ ซึ่งเปน

จินตนาการแบบมิติสัมพันธข้ันที่ลึกที่สุด เชน เด็กมองตัวหนอนจากข้ันที่ 2 เปนหนอนที่ไมธรรมดา 

เพราะสามารถกลายรางเปนหนอนยักษที่มีปกและสามารถบินไปบนทองฟาได ซึ่งจินตนาการแบบมิติ

สัมพันธในข้ันนี้เด็ก ๆ ใฝฝนอยากจะมีกันทุกคน ซึ่งสังเกตไดจากการที่เราบอกเด็กวา“มีกบอยูตัวหนึ่ง” 

เด็ก ๆ ก็จะฟงเฉย ๆ แตถาบอกวา “มีกบวิเศษตัวหนึ่งสามารถพนไฟไดดวย” เด็กๆ ก็จะทําตาโตทีเดียว 

        เกริก ยุนพันธ (2543: 28) กลาวถึงลักษณะของภาพประกอบที่เด็กชอบ วามีลักษณะดังนี้  

1. วาดดวยสีน้ําและสีหมึกที่มีสีสันสดใส จะสงผลใหเกิดจินตนาการที่ดี 

2. สอดคลองกับเนื้อหา 

3. ชอบภาพประกอบที่มีขนาดใหญมากกวาขนาดเล็ก 

4. เด็กเล็กชอบภาพลายเสนที่ไมซับซอน และเมื่อโตข้ึนจะชอบภาพที่ซับซอนมากข้ึน 

นอกจากนี้ เกริก ยุนพันธ (2543: 28) ยังกลาวถึงส่ิงที่นักวาดภาพประกอบหนังสือสําหรับ 

เด็กควรมี ไดแก การคิดอยางเด็ก มีจินตนาการกวางไกล ต่ืนตัวหาความรู มีความรอบคอบและถ่ีถวน 

มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รูจักเลือกใชวัสดุ ปรับปรุงอยางสรางสรรค มีความสุขกับการ

สรางสรรคในลักษณะเฉพาะตน รักหวงแหนและเห็นคุณคาในผลงานของตน 

        สําหรับการจัดทําดัมมี่ (Dummy) หรือภาพรางของหนังสือภาพที่นํามาจัดเรียงตอ ๆ กัน

จนจบเร่ืองนั้น เกริก ยุนพันธ (2543: 59-61) กลาววา นักวาดภาพประกอบจะตองรางภาพตามเนื้อหา

ของเร่ืองดวยความต้ังใจ ภาพหนาแรกจะตองสอดคลองกับภาพทุกภาพในเลม ดูสัมพันธกันตลอดทั้ง

เลม และมีรูปแบบลักษณะเฉพาะเหมือนกันตลอดทั้งเลม แลวจึงคอยลงสี และจากงานวิจัยของ 

ทรรศมน ศิริมงคล (2548: บทคัดยอ) พบวา เด็กปฐมวัยชอบภาพประกอบที่ใชสีที่มีความสดเขมและสี

ตัดกันแบบ 50 : 50  

5. สี มีอิทธิพลตอความรูสึกเมื่อไดมองดู เชน สีโทนรอนทําใหเกิดอาการรีบเรง ในขณะที่ 
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สีโทนเย็นจะทําใหเกิดอาการผอนคลาย วิริยะ สิริสิงห (2550: 69) กลาววา การใหสีปกหนังสือตองดูวา

เนื้อหาของหนังสือเปนเชนไร ถาเปนเร่ืองที่ตองการใหผูอานอานแลวคิดไตรตรองใหอานนานๆ ก็ควรใช

สีโทนเย็น เชน หนังสือพืชพรรณไมตางๆ สีปกควรออกโทนสีเขียว แตถาเนื้อหาเรารุกปลุกใจก็ควรใชสี

โทนรอน เชน หนังสือสําหรับเด็กที่มีพื้นปกเปนสีชมพู มีตัวการตูนสีสันสดใส เปนตน สําหรับ

ภาพประกอบและตัวละครควรใชสีนุมสีหวานและสดใส 

       สรุปไดวา หนังสือภาพที่เหมาะสําหรับเด็กควรมีขนาดรูปเลมที่เหมาะมือ มีชื่อเร่ือง

นาสนใจ มีการพิมพที่สวยงามคมชัด สีสันสะดุดตานาสนใจ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ไมมี

การส่ังสอนโดยตรงแตมีขอคิดใหเด็กไดคิดคลอยตาม และที่สําคัญภาพประกอบตองมีสีสันสวยงาม 

วาดอยางประณีตและส่ือความหมายของเร่ืองราวไดดี ชวยใหเด็กไดคิดจินตนาการและอยูในโลกของ

ตนอยางมีความสุขกอนที่จะถูกโลกแหงความจริงและเหตุผลมาบ่ันทอนจินตนาการอันแสนสุขไป  

 
2.7  การเลาเรื่องจากหนังสือภาพ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 398-399) กลาววา การเลาเร่ืองวาเปนการ 

ถายทอดเร่ืองราวของผูพูดที่ตองการส่ือสารใหผูฟงไดรับรูในส่ิงที่ผูพูดตองการ การที่เด็กปฐมวัยไดมี

โอกาสพูดหรือเลาเร่ืองของตนใหเพื่อนๆ ฟง เปนการฝกใหเด็กไดเรียนรูกฏเกณฑของการใชภาษา ได

รับรูและเขาใจความรูสึกของเพื่อนๆ และสามารถปรับตนใหอยูรวมกับเพื่อนๆ ไดเปนอยางดี  

        สมาคมไทสรางสรรค (2545: ออนไลน) กลาววา หนังสือภาพวาเปนเสมือนคลังภาษา

สําหรับเด็ก ที่ชวยใหเด็กไดเห็นภาพแลวถูกกระตุนใหคิดจินตนาการและเรียนรูตลอดเวลา ทําใหเปน

เด็กฉลาดเพราะเซลลสมองเกิดการแตกแขนงอยางมากมาย เด็กเรียนรูจากการจําสัญลักษณ หนังสือ

ภาพหลายเลมจึงพยายามที่จะเนนสัญลักษณตางๆ ใหเด็กจดจําไดงายโดยเฉพาะการใชสัญลักษณ

แทนตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งชวยใหเด็กสามารถเชื่อมโยงเกิดความเขาใจไดงายยิ่งข้ึน เชน เลขแปดมี

ลักษณะคลายปลา เมื่อบอกเด็กวาเลขแปดเหมือนปลา เด็กก็จะนึกภาพปลากอนจากนั้นก็เช่ือมโยงไป

เลขแปด  

         สมชาย ชูชาติ (2549: 13) กลาววา การเลาเร่ืองรวมกับเพื่อนชวยใหจิตใจราเริงเบิกบาน

เกิดความสนุกสนาน ไดเรียนรูการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน รูจักพูดและตอรองกับเพื่อน โดยเฉพาะเด็กที่

เปนลูกคนเดียวจะไดเรียนรูจากกลไกการเลนมาก เชน รูจักการแบงปน การรอคอย การเฝาดูการเลา

เร่ืองของเพื่อน และการอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

         หนังสือภาพที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนหนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยายหรือไมมีเนื้อเร่ือง มี

แตภาพประกอบของหนังสือภาพที่ส่ือใหรูวาเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับอะไรและมีตัวละครที่เปนตุกตา

กระดาษใชเปนตัวแสดงบทบาทสมมติ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดและความสามารถ
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ทางภาษาในการเลาเร่ืองผานตัวละครและใชภาพประกอบหนังสือภาพเปนฉากในการเลาเร่ือง การเลา

เร่ืองจากหนังสือภาพเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดคิดเร่ืองราวข้ึนมาจากจิตนาการของตนและเลาเร่ือง

รวมกับเพื่อน โดยใชตัวละครภาพประกอบของหนังสือภาพในการเลาเร่ือง 

         สรุปไดวา การเลาเร่ืองจากหนังสือภาพโดยมีภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากและ

มีตัวละครใชแสดงบทบาทสมมติประกอบเร่ืองที่เลานี้ จะชวยใหนักเรียนเกิดการคิดและจินตนาการ

ตาม ไมเพียงจะกระตุนเซลลสมองใหนักเรียนฉลาดข้ึน ยังชวยใหนักเรียนไดเรียนรูภาษา สัญลักษณ ได

จินตนาการ เกิดความแตกฉานทางภาษาและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนๆ เปนการวางพื้นฐานสําคัญ

ในการเรียนรูของเด็กในอนาคต 

 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลาเรื่องจากหนังสือภาพ 
      งานวิจัยในตางประเทศ 

         ฮัฟ และ คนอ่ืน ๆ (Hough; & et al.  1987, November: Online) ศึกษาถึงส่ิงที่ชวย

กระตุนในการเลาเร่ืองของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 พบวา เด็กที่ไดเลาเร่ืองจากภาพและหนังสือภาพที่ไมมี

คําบรรยายจํานวน 8 หนาจะชวยใหเด็กไดสรางเร่ืองใหมๆ ดวยตัวของเขาเอง การที่เด็กไดเลาเร่ืองดวย

ตัวของเขาเองนี้จะชวยทําใหภาษามีความประณีตสมบูรณมากข้ึน 

         เวลลฮูเซน ( Wellhousen.  1993, December: Online) ศึกษาการเลาเร่ืองของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมที่แตกตางกัน 3 อยาง ไดแก กิจกรรมการเลาเร่ืองที่คิดข้ึนเองโดยไมมีส่ือ 

กิจกรรมการเลาเร่ืองจากรูปภาพ 1 ภาพ และกิจกรรมการวาดรูปภาพ 1 ภาพพรอมกับเลาเร่ืองจาก

ภาพนั้น ผลการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมการเลาเร่ืองที่คิดข้ึนเองโดยไมมีส่ือมีความคิด

คลองแคลว (Fluency) มากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมการเลาเร่ืองจากรูปภาพ 1 ภาพ และ

กิจกรรมการวาดรูปภาพ 1 ภาพพรอมกับเลาเร่ืองจากภาพ 

  โค และ คิม (Cho; & Kim.  1999: Online) ศึกษาการปรับปรุงการสรางสรรคของเด็ก 

ดวยหนังสือภาพเกาหลี โดยการสังเกตโรงเรียนอนุบาลของเกาหลถีึงเปาหมายในการสงเสริมการ

สรางสรรคของเด็ก นิยามของการสรางสรรคคือ ความสามารถพิเศษในการแกปญหา ซึ่งประกอบดวย 

ความอยากรูอยากเหน็ ความยืดหยุน ความไวตอปญหา ความสามารถในการใหคํานิยามใหม 

ความรูสึกตอตนเอง ความคิดริเร่ิม และการเขาใจอยางถองแท กิลฟอรดและคณะ เชือ่วาการ

สรางสรรครวมถึงความคิดอเนกนัย ปริมาณความคิดทีห่ลากหลาย ความยืดหยุน ความคิดที่ไมซ้าํแบบ

ใคร และความละเอียดประณีต ในป ค.ศ.1930 การสรางสรรคถูกมองวาเปนความสามารถพิเศษของ

พรสวรรค ซึ่งทอรแรนซ (1984) และกิลฟอรด (1984) ตางก็ไมเหน็ดวยกับความคิดนี้และแยงวา  
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ความสามารถพิเศษนีม้ีซอนเรนอยูในทุกคน และมีหลายวธิีที่สามารถสํารวจคนหาหาความสามารถ

สรางสรรคที่ซอนเรนอยูในตัวของเด็กไดจาก การสงัเกตจากการเลน การใชภาษา การแสดงออกในการ

เรียนรูศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว กิจกรรมเขาจังหวะ และการแสดงละคร นอกจากนี ้หนังสือภาพที่

ไมมีคําบรรยายสามารถชวยกระตุนและสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคได (Lee.  1998) และ

รวมถึงวรรณกรรมดวย 

   
        งานวิจัยในประเทศ 

              ขวัญฟา รังสิยานนท (2531: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค

ของเด็กปฐมวัยที่ไดจากการฟงนิทานดวยการเลาโดยใชหุนกับรูปภาพ กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาลชั้น

ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ จํานวน 30 คนและแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกฟง

นิทานดวยการเลาโดยใชหุน และกลุมหลังฟงนิทานดวยการเลาโดยใชรูปภาพ และใชแบบทดสอบ

ความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปแบบ A ของ ทอรแรนซ ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของกลุม

ทดลองทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตมีพัฒนาการความคิดสรางสรรคสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ .05 

        วรพงศ วรชาติอุดมพงษ (2531: บทคัดยอ) ศึกษาการเปรียบเทียบความชอบและไมชอบ

ของเด็กอนุบาลและผูปกครองที่มีตอรูปแบบภาพประกอบหนังสือภาพ ผลการวิจัยพบวา เด็กและ

ผูปกครองชอบภาพที่มีลักษณะเหมือนจริง เขียนดวยพูกันมากที่สุด ไมชอบภาพแบบจินตนาการและ

การสรางภาพแบบปะติด เด็กจะชอบภาพสีวรรณะอุนและมีการจัดองคประกอบภาพแบบไมสมดุล

ซาย-ขวา ในขณะที่ผูปกครองชอบชอบภาพสีวรรณะเย็นและมีการจัดองคประกอบภาพแบบสมดุล

ซาย-ขวา 

       กรรณิการ ถิระสังวร (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาพัฒนาการภาษาและ

พัฒนาการความคิดสรางสรรคของเด็กช้ันอนุบาลสถานสงเคราะหเด็กบานราชวิถีที่รับการจัดกิจกรรม

การเลาเร่ืองจากภาพ จากกลุมตัวอยางที่เปนเด็กช้ันอนุบาลที่มีอายุ 5, 6 และ 7 ป จํานวน 41 คน โดย

แบงเปน 3 กลุมซึ่งทุกกลุมจะมีนักเรียนอายุ 5, 6 และ 7 ปอยูในกลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 จะไดรับการจัด

กิจกรรมครูเลาเร่ืองประกอบภาพและต้ังคําถาม กลุมที่ 2 จะไดรับการจัดกิจกรรมเด็กเลาเร่ืองจากภาพ

ที่ครูแสดง และกลุมที่ 3 จะไมไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองประกอบภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุม

ที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมครูเลาเร่ืองประกอบภาพและต้ังคําถามกับกลุมที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม

เลาเร่ืองจากภาพที่ครูแสดงมีพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมที ่3 ที่

ไมไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองประกอบภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และกลุมที่ 1 

กับกลุมที่ 2 มีพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการความคิดสรางสรรคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองประกอบภาพท่ีมีระดับอายุ 5, 6 

และ 7 ป มีพัฒนาการทางภาษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพัฒนาการ

ทางภาษาและพัฒนาการความคิดสรางสรรคมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

        มงคล นามโคตร (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการใชหนังสือภาพเพ่ือสรางนิสัยการอานของ

เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานหนองไมงาม จังหวัดสุรินทร จํานวน 15 คน เปนเด็กชาย 5 

คนและเด็กหญิง 10 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการใชหนังสือภาพเพ่ือสราง

นิสัยการอานของเด็กปฐมวัย แบบสังเกตนิสัยการอานของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบนิสัยการอาน

ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยนิสัยการอานทั้งในภาพรวมและรายดานหลัง

การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนเฉล่ียนิสัยการ

อานของเด็กชายและเด็กหญิงไมแตกตางกัน 

       ทรรศมน ศิริมงคล (2548: บทคัดยอ) ศึกษาการออกแบบเรขศิลปในหนังสือภาพสําหรับ

เด็กปฐมวัย เพื่อคนหารูปแบบการออกแบบภาพประกอบในหนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัยที่เด็กชื่น

ชอบมากที่สุด กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาลทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 3-5 ป ของโรงเรียนอนุบาลใน

กรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนหนังสือภาพประกอบเร่ือง 3 เลมที่มีเนื้อเร่ือง

เกี่ยวกับผจญภัย ชีวิตสัตว และความรัก และแผนภาพใหเลือกตอบจํานวน 7 ขอ ผลการวิจัยสรุปวา 

เด็กปฐมวัยชอบภาพประกอบที่ใชสีที่มีระดับสดเขม (Vivid Tone) มากที่สุด ชอบการใชสีตัดกันแบบ 

50:50 ชอบการจัดหนาหนังสือแบบหนาเด่ียวที่มีตัวหนังสือวางทับบนภาพดานซายมือของผูดูภาพ ถา

เปนหนาหนังสือแบบหนาคูจะชอบแบบที่มีตัวหนังสือวางทับบนภาพสองหนาตอกันดานบนของภาพ 

และชอบแบบหนาคูมากกวาแบบหนาเด่ียว 

       ศิริจันทร ศรีนวลนัด (2549: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดประสบการณการเลานิทานโดย

ใชกิจกรรมศิลปะและการเลานิทานโดยใชภาพประกอบที่มีตอความคิดสรางสรรคและความพึงพอใจ

ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ปการศึกษา 2549 โดยเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมกลุมละ 30 คน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แผนการจัดประสบการณ

การเลานิทานโดยใชกิจกรรมศิลปะ แผนการจัดประสบการณการเลานิทานโดยใชภาพประกอบ 

กิจกรรมศิลปะประกอบการเลานิทาน ภาพประกอบการเลานิทาน และแบบทดสอบความคิดสรางสรรค

โดยอาศัยรูปแบบ A ของ ทอรแรนซ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลา

นิทานโดยใชกิจกรรมศิลปะและเด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดประสบการณการเลานิทานโดยใช

ภาพประกอบมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงข้ึน และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลา
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นิทานโดยใชภาพประกอบมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ

การเลานิทานโดยใชกิจกรรมศิลปะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

        อรดี ติระตระกูลเสรี (2549: บทคัดยอ, 54) ศึกษาผลการเลานิทานไมจบเร่ืองที่มีตอ

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยชายและหญิงอายุ 4 ½ - 5 ½ ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนคหกรรม

ศาสตรเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 56 คน แลว

สุมตัวอยางแบบงายเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม เคร่ืองมือที่ใชคือ แผนการจัดประสบการณการ

เลานิทานไมจบเร่ืองสําหรับเด็กปฐมวัยจํานวน 20 แผนและแบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัย

รูปแบบ A ของทอรแรนซ เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 45 นาที ผลการวิจัยพบวา เด็กกลุม

ทดลองมีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวาเด็กกลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       สิริวรรณ ฤทธิสาร (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและ

ความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่ใชวิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบภาพ

และวิธีสอนแบบปกติ โดยใชกลุมตัวอยางเปนเด็กช้ันอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 

โรงเรียนวัดสุวรรณเลิศบุญยงคอนุสรณ จํานวน 40 คน สุมจับฉลากแบงเปน 2 กลุมๆ ละ 20 คน โดย

กลุมทดลองใชวิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบภาพ และกลุมควบคุมใชวิธีการสอน

แบบปกติ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคและแบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับวิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรม

เลานิทานประกอบภาพมีคะแนนความคิดสรางสรรคและความฉลาดทางอารมณสูงกวาเด็กปฐมวัยที่

ไดรับวิธีการสอนแบบปกติ 

        จากงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศจะเห็นไดวา การใหเด็กไดเลาเร่ืองจากภาพ 

เลานิทานประกอบภาพ เลานิทานไมจบเร่ือง และเลาเร่ืองจากหนังสือภาพที่มีการออกแบบที่ดีจะชวย

กระตุนและสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน 

         จากเอกสารและงานวจิัยที่กลาวมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา ความคิดสรางสรรค เปน

ความสามารถทางสมองในการคิดจินตนาการผสมผสานกับความรูและประสบการณ เพื่อคิดหาวธิี

แกปญหาหรือสรางสรรคนวตักรรมที่แปลกใหมไดอยางอิสระ หลากหลาย รวดเร็ว และสมบูรณ 

โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัจะมจีินตนาการสูงและสามารถสงเสริมใหมีศักยภาพดานความคิดสรางสรรคได

อยางรวดเร็วดวยการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กสามารถคิดและลงมือกระทาํไดอยางอิสระอยาง

ตอเนื่องตามความสนใจและตองการของเด็ก โดยเฉพาะหนังสือภาพซึง่เปนส่ือทีใ่หความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน สนองความอยากรูอยากเหน็และจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี และจากงานวิจยัพบวา 

การใหเด็กปฐมวัยไดเลาเร่ืองจากภาพหรือเลานทิานไมรูจบเปนการชวยกระตุนและสงเสริมใหเด็กมี
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ความคิดสรางสรรคสูงข้ึน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา ถาใหเด็กปฐมวัยมีโอกาสแตงเร่ืองจาก

หนงัสือภาพรวมกับเพื่อนๆ ในวยัเดียวกันนั้นจะชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน

ตามสมมติฐานหรือไม เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเขต 1 จํานวน 4 หอง มีนักเรียนจํานวนทั้งส้ิน 126 คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 

2/3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเขต 1 ซึ่งไดจากวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดนักเรียนมา 1 หอง 

จํานวน 30 คน 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 

1.   หนังสือภาพ 

2.   แผนการจัดกิจกรรมเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

3.   แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (The Test for Creative Thinking- 

Drawing Production: TCT-DP) ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) 
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 ขั้นตอนในการสรางและวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. หนังสือภาพ 
      หนังสือภาพที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ เปนหนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยายประกอบภาพ 

เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลาเร่ืองข้ึนเองอยางเสรีจากความรู ประสบการณ และจินตนาการของ

ตนเอง และเลาเร่ืองผานตัวละครที่เปนตุกตากระดาษโดยมีภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากใน

การเลาเร่ือง ซึ่งข้ันตอนในการสรางหนังสือภาพและตัวละคร มีดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค และหนังสือภาพ โดย 

ศึกษาถึงพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค และลักษณะของหนังสือภาพที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย 

จากหนังสือนิทานภาพและหนังสือภาพสําหรับเด็กทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อกําหนดหัว

เร่ืองและแนวของเร่ืองสําหรับนํามาสรางเปนฉาก(ภาพประกอบ)และตัวละครของหนังสือภาพ ซึ่งมี

ทั้งหมด 6 เร่ืองดังตอไปนี้ 

1.1.1  เร่ืองเตาทะเล ไดแก  

          1.1.1.1   เพื่อนรูไหมเอย ป ปู ทําไมถึงเดินเฉเก? โดย ทักษิณา ณ ตะกั่วทุง  

(2547) 

         1.1.1.2   ลูกเตาตวมเต้ียม โดย กุลวรา ชูพงศไพโรจน และ นรินทร เซียวพิบูลย 

กิจ (ม.ป.ป.) 

         1.1.1.3   Pop Up Sea โดย Watson, Patrick; et al. (n.d.b) 

1.1.2  เร่ืองไดโนเสาร ไดแก  

 1.1.2.1   โดเรมอน ไดโนเสาร โดย มัลลิกา แกวบัณฑิตย (2547) 

                                 1.1.2.2   ไดโนเสารและสัตวดึกดําบรรพในประเทศไทย โดยวราวุธ สุธีธร และ  

น.ท.เสริมสกุล โทณะวณิก (2547) 

                                 1.1.2.3   Oh My Oh My Oh Dinosaurs! โดย Boynton, Sandra.  (1993) 

                                 1.1.2.4   Pop Up Dinosaur โดย Watson, Patrick; et al. (n.d.a) 

                        1.1.3  เร่ืองสัตวในปา ไดแก 

                                 1.1.3.1   วาดการตูน 2  โดย ฝายศิลปกรรมสํานักพิมพ.  (ม.ป.ป.ข) 

                        1.1.4  เร่ืองบานแสนสุข  ไดแก 

                                 1.1.4.1   เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก โดย พรทิพย บุญ

มงคล (ม.ป.ป.) 

                                 1.1.4.2   การแสดงออกของสัตว โดย แมคคูเลยม, เจนอาร และคนอ่ืนๆ (2537) 

                                 1.1.4.3   เสนสายลายการตูน 3 โดย สุจิตร อิทธิพล (ม.ป.ป.) 
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                                 1.1.4.4   หัดวาดการตูน 6 รูปผักผลไม โดย อัมพร คมลักษณ (2545) 

                                 1.1.4.5  Times 1000 Words to Talk About โดย Lloyd, Kathleen & Young, 

Paul (1990) 

                        1.1.5  เร่ืองการละเลน ไดแก  

                                 1.1.5.1   ของเลนเด็กไทย โดย พี่ปูเป และ พี่จุก (ม.ป.ป.) 

                                 1.1.5.2   นกเจาฟากับเด็กชายผมจุก โดย น้ําพรม พินิจวรรณศิลป (2534) 

                                 1.1.5.3   เรือขันเงิน โดย เกวลิน กายทอง เยาวภา จีราระร่ืนศักด์ิ และ หนึ่งฤทัย 

มากโภคา (2549) 

                                 1.1.5.4   แพะเจาปญญา โดย วีรศักด์ิ จิรกุลชัยวงศ และ พัชรี มีสุคนธ (2547ก) 

           1.1.5.5   สองพี่นอง โดย วีรศักด์ิ จิรกุลชัยวงศ และ พัชรี มีสุคนธ (2547ข) 

           1.1.5.6   หมูสูเสือ โดย วีรศักด์ิ จิรกุลชัยวงศ และ พัชรี มีสุคนธ (2548) 

                                 1.1.5.7   เลนในปา โดย ปรีดา ปญญาจันทร และ ชีวัน วิสาสะ (2552) 

                                 1.1.5.8   ปาดงดิบ โดย อดิศักด์ิ เจริญพิทักษ และ กลุมใบไม (2546ก) 

                                 1.1.5.9   ปาเบญจพรรณ โดย อดิศักด์ิ เจริญพิทักษ และ กลุมใบไม (2546ข) 

                                 1.1.5.10 หัดวาดการตูน 6 รูปผักผลไม โดย อัมพร คมลักษณ (2545) 

                        1.1.6  เร่ืองการซื้อขาย ไดแก  

                                 1.1.6.1   ผลไมเมืองไทย โดย สมสุข มัจฉาชีพ และ สุรินทร มัจฉาชีพ (ม.ป.ป.) 

                                 1.1.6.2   เสนสายลายการตูน 3 โดย สุจิตร อิทธิพล (ม.ป.ป.) 

                                 1.1.6.3   วาดการตูน 1  โดย ฝายศิลปกรรมสํานักพิมพ (ม.ป.ป.ก) 

                                 1.1.6.4   วาดการตูน 2  โดย ฝายศิลปกรรมสํานักพิมพ (ม.ป.ป.ข) 

                                 1.1.6.5   หัดวาดการตูน 6 รูปผักผลไม โดย อัมพร คมลักษณ (2545) 

                 1.2   วางแผนในการสรางฉากและตัวละครของแตละเร่ืองโดยใหแตละฉากมีความ

ตอเนื่องกันตลอดทั้งเลม ซึ่งหนังสือภาพแตละเร่ืองมีลักษณะดังนี้ 

                         1.2.1   เร่ือง เตาทะเล มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของทองทะเลและชีวิต

ความเปนอยูของเตาทะเล ฉากประกอบดวย ชายหาดแสนอันตราย บานของสัตวทะเล บานของ

ปลาหมึกยักษ บานของปลาฉลามขาว และ บานของเตาทะเล ตัวละครไดแก กุงทะเล เตาทะเล ปลา

ฉลามขาว ปลาทูนา ปลาหมึกยักษ ปูทะเล แมงกะพรุน และหอยทะเล 

                         1.2.2   เร่ือง ไดโนเสาร มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับไดโนเสารในยุคครีเทเชียส ประมาณ 140-

65 ลานปมาแลว ฉากประกอบดวย รังไขของไดโนเสาร ลําธารของจระเข น้ําตกของนักลาเนื้อ หนอง

น้ําวนอันตราย และ ภูเขาไฟและหนาผา ตัวละครไดแก ดราวิโดซอรัส ไดโนซูคัส เทอราโนดอน ไทร
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เซอรา-ทอปส ภูเวียงโกซอรัส-สิรินธรเน สเตโกซอรัส สยามโมซอรัส-สุธีธรนี และสยามโมไทรันนัส-

อีสานเอนซิส 

                         1.2.3   เร่ือง สัตวในปา มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของปาและชีวิตความ

เปนอยูของสัตวปา ฉากประกอบดวย ตนไมใหญและตนสับปะรด ตนไมใหญหนาถ้ําคางคาว ถ้ํา

คางคาว ตนไมใหญหลังถ้ําคางคาว และ ตนไมใหญและน้ําตก ตัวละครไดแก กระตาย ชาง นกแกว นก

หัวขวานลิง สิงโต สุนัขจ้ิงจอก เสือโครง หมีโคอารา หมีแพนดา หมีสีน้ําตาล อีกา และฮิปโปโปเตมัส 

                         1.2.4   เร่ือง บานแสนสุข มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันในบาน การไปเทีย่ว

สวนสนุกและสวนสัตว ฉากประกอบดวย สภาพภายในบาน หนาบานและหนาสวนสนุก ภายในสวน

สนุก รถไฟหมุนและเรือไวกิ้ง และสวนสัตวและน้ําตก ตัวละครไดแก พอ แม ลูกสาวคนโต ลูกชายคน

กลาง ลูกสาวคนเล็ก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา คนขายไอศกรีม ตํารวจ เคร่ืองเสียง นาฬิกา อาหาร 

และตนไมประดับ 

                         1.2.5  เร่ือง การละเลน มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการละเลนของเด็กไทย ไดแก เลนซอนหา 

เลนแขงเดินกะลา เลนข่ีมาสงเมือง เลนชักเยอ และเลนตะล็อกตอกแตก ฉากประกอบดวยสวน

มะพราวริมน้ํา เปนสถานที่เลนซอนหา บานบนตนไมและตาราง 10 ชอง เปนสถานที่เลนแขงเดินกะลา 

เนินดิน เปนสถานที่เลนข่ีมาสงเมือง หลุมดักสัตว เปนสถานที่เลนชักเยอ และสวนดอกไม เปนสถานท่ี

เลนตะล็อกตอกแตก ตัวละครไดแก เด็กผูหญิง 5 คน เด็กผูชาย 5 คน ซึ่งยืนอยูบนกะลามะพราว และ

เด็กผูหญิง 5 คน เด็กผูชาย 5 คน ซึ่งทําทาชักเยอ 

  1.2.6  เร่ือง การซื้อขาย มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการซื้อขายผลไม สัตวเล้ียง ขนมไทย 

ของขวัญ และอาหาร ฉากประกอบดวย สวนผลไม  บานของสัตวเล้ียง รานขายขนมไทย รานขาย

ของขวัญ และรานขายอาหาร  ตัวละครประกอบดวย ผลไม ไดแก ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด ละมุด 

ลําไย มะเฟอง มะพราว สมโอ และแตงโม สัตวเล้ียง ไดแก กบ กระตาย กระรอก ปลาทอง สุนัข 

ลูกเจ๊ียบ แมว หมู หนู และฮิปโปโปเตมัส ขนมไทย ไดแก  ขนมกลีบลําดวน ขนมชั้น ขนมเทียน ขาวตม

มัด ขนมจามงกุฎ ขนมถวยฟู ขนมเสนหจันทร ทองหยอด ขนมลูกชุบ และลูกตาลเช่ือม ของขวัญ ไดแก  

พวงมาลาคริสตมาส ตุกตาผา ตุกตาหมีในถุงเทา ตุกตานางฟา ขนมเคก แตร กลองของขวัญ ตุกตา

เจาหญิง ตุกตาเจาชาย และลูกบอลคู อาหาร ไดแก  พิซซาหนากุง ผักสด สปาเกตต้ีหนากุง หมี่ผัดซอส

ญ่ีปุน เบรดสต๊ิกสและด๊ิปปงซอส ขาวไกอบซอส เชสเตอรเบนโตะ ปกไกบารบีคิว เบนโตะหอยเชลลฮ

อกไกโดเซท-เกี๊ยวซา-โออิชิ และซูชิ บัดด้ี เซท 

               1.3   สรางฉากและตัวละครตามที่วางแผนไวในขอ 2 โดยวาดภาพฉากดวยดินสอสีน้ําให

สวยงามในกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ทํารูปเลมเปนส่ีเหล่ียมผืนผาแบบแนวต้ัง ขนาด 11 X 15 นิ้ว 
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หนา 12 หนา เย็บเลมแบบเย็บมุงหลังคาดวยเสนดาย และเคลือบดวยสต๊ิกเกอรใสทั้งเลม สวนตัวละคร

วาดบนกระดาษ 80 แกรม ขนาด A4 ระบายดวยสีไมและเคลือบดวยสต๊ิกเกอรใส 

                 1.4  สรางคูมือการใชหนังสือภาพและสรางแบบบันทึกขอมูลในการพิจารณาความ

เหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองของเด็กปฐมวัยกับหนังสือภาพ  

                 1.5  นําหนังสือภาพทั้ง 6 เร่ืองพรอมคูมือการใชหนังสือภาพและแบบบันทึกขอมูลในการ

พิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองของเด็กปฐมวัยกับหนังสือภาพไปใหประธาน

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

                 1.6  นําหนังสือภาพทั้ง 6 เร่ืองพรอมคูมือการใชหนังสือภาพและแบบบันทึกขอมูลในการ

พิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองของเด็กปฐมวัยกับหนังสือภาพใหผูเช่ียวชาญ

จํานวน 5 ทานประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานประกอบดวย 

1.6.1 ผูเชี่ยวชาญดานหนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 2 ทาน ไดแก 

         1.6.1.1   รองศาสตราจารยเกริก ยุนพันธ 

                                                อาจารยประจําภาควิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร  

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1.6.1.2   อาจารยปรีดา ปญญาจันทร 

                   นักเขียน นักวาดภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก 

         1.6.2 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 3 ทาน ไดแก 

          1.6.2.1   อาจารย ดร.วรนาท รักสกุลไทย 

                   ผูอํานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ 

           1.6.2.2   ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล 

                   อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                   ประสานมิตร (ฝายประถม) 

     1.6.2.3   อาจารยสันติศักด์ิ ผาผาย 

                   ครูชํานาญการพิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังมวง    

                   สพท. สระบุรี เขต 2 จังหวัดสระบุรี 

ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของหนังสือภาพไดคาดัชนีความสอดคลอง 

ระหวาง 0.60 – 1.00 แสดงวาหนังสือภาพชุดนี้สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยได และเมื่อ

วิเคราะหแตละเร่ืองไดคาดัชนีความสอดคลอง ดังนี้ 
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        หนังสือภาพเร่ือง เตาทะเล         ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.80 – 1.00   

          หนังสือภาพเร่ือง ไดโนเสาร        ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.80 – 1.00   

          หนังสือภาพเร่ือง สัตวในปา       ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.60 – 1.00   

          หนังสือภาพเร่ือง บานแสนสุข    ไดคาดัชนีความสอดคลอง               1.00   

          หนังสือภาพเร่ือง การละเลน      ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.80 – 1.00   

                     หนังสือภาพเร่ือง การซื้อขาย      ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.80 – 1.00   

1.7  ปรับปรุงแกไขหนังสือภาพตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 1.7.1  ปรับกติกาและวิธีการใชหนังสือภาพเร่ืองการละเลนและการซื้อขายใหงายข้ึน 

 1.7.2   เปล่ียนช่ือเร่ืองของหนังสือภาพใหส้ันกระชับและไมเจาะจง เพื่อใหนักเรียน 

สามารถเลาเร่ืองไดหลากหลายมากข้ึน ไดแก 

                         1.7.2.1   เร่ืองชีวิตลึกลับของเตาทะเล           เปล่ียนเปน      เร่ืองเตาทะเล 

                                    1.7.2.2   เร่ืองผจญภัยไปกับไดโนเสาร          เปล่ียนเปน      เร่ืองไดโนเสาร 

                                    1.7.2.3   เร่ืองแพนดานอยในปาใหญ            เปล่ียนเปน      เร่ืองสัตวในปา 

                                    1.7.2.4   เร่ืองบานแสนสุขสนุกกับครอบครัว  เปล่ียนเปน      เร่ืองบานแสนสุข 

                                    1.7.2.5   เร่ืองการละเลนแสนสนุกของเด็กไทย เปล่ียนเปน     เร่ืองการละเลน 

             1.7.2.6   เร่ืองคณิตคิดสนุกในการซ้ือขาย        เปล่ียนเปน     เร่ืองการซื้อขาย       

1.8   ทดลองใชหนังสือภาพทั้ง 6 เร่ืองกับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลตาก  

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 31 คน  

1.9  นําหนังสือภาพทั้ง 6 เร่ืองที่แกไขเรียบรอยแลวไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

ตอไป 

 
            2.   แผนการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือภาพ 

  การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ดําเนินการสรางตามลําดับ 

ข้ันตอนดังนี้ 

2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน และการเลา 

เร่ืองจากภาพ รวมถึงบทเพลงสําหรับสอนเด็กปฐมวัยจากหนังสือดังตอไปนี้ 

    2.1.1   การวิเคราะหเนื้อหาความรูที่ปรากฏในเพลงสําหรับสอนเด็กปฐมวัย โดย  

กรรณานุช เกษมสันต ณ อยุธยา (2548) 

    2.1.2   ผลการเลานิทานประกอบภาพที่มีตอพฤติกรรมความเอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย  

โดย นฤมล จิ๋วแพ (2549) 
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2.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือ 

ภาพ 

2.3   เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพจํานวน 24 แผนและทําคูมือ 

การใชแผนการจัดกิจกรรมเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ  

2.4   สรางแบบบันทึกขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเลา 

เร่ืองของเด็กปฐมวัยกับแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

       2.5   นําคูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพพรอมแบบบันทึก 

ขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองของเด็กปฐมวัยกับแผนการจัด

กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพไปใหประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

2.6   นําหนังสือภาพทั้ง 6 เร่ือง คูมือการใชหนังสือภาพและคูมือการใชแผนการจัด 

กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพพรอมแบบบันทึกขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมของการ

จัดกิจกรรมการเลาเร่ืองของเด็กปฐมวัยกับแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพให

ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 3 ทานประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานประกอบดวย 

                            2.6.1   ผูชวยศาสตราจารยรัตนา งิ้วแหลม 

                                       อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

                            2.6.2   อาจารยศศกมล บูรัชฏะ  

                                       ครูอนุบาลประจําโรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ 

      2.6.3   อาจารยมาลัย เสริมสุข  

                                       ครูอนบุาลประจําโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพฯ 

ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจาก 

หนังสือภาพไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ือง

จากหนังสือภาพจํานวน 24 แผนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยไดและเมื่อวิเคราะหแตละเร่ืองได

คาดัชนีความสอดคลอง ดังนี้ 

                                 แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองเตาทะเล     ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.67 – 1.00   

                     แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองไดโนเสาร    ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.67 – 1.00   

                     แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองสัตวในปา    ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.67 – 1.00   

                     แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองบานแสนสุข ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.67 – 1.00   

                     แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองการละเลน   ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.67 – 1.00   

                     แผนการจัดกิจกรรมเร่ืองการซื้อขาย   ไดคาดัชนีความสอดคลอง    0.67 – 1.00  
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2.7   ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพทั้ง 24 แผนตาม 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

   2.7.1    เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมจากเดิม 30 นาทีเปน 40 นาที เพื่อใหเด็กได 

สนุกสนานกับการเลาเร่ืองและมีเวลาในการวาดภาพระบายสีมากข้ึน 

2.7.2 ครูควรอธิบายหรือสาธิตวธิีใชหนงัสือภาพเรื่องการซื้อขายเพื่อใหนักเรียน 

เขาใจข้ันตอนในการเลน เมื่อเด็กไดเลนอีกคร้ัง ก็จะสามารถจินตนาการสรางสรรคคําพูดของตนเองได 

2.8   นําแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพคร้ังแรกของแตละเร่ืองจํานวน 6  

แผนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 31 

คน เพื่อหาขอบกพรอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

2.9   นําคูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพที่แกไขเรียบรอยแลว 

ไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 

 
3.  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (The Test for Creative 

Thinking – Drawing Production: TCT-DP) ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) 
        ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (The Test 

for Creative Thinking – Drawing Production: TCT-DP) ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & 

Urban) ซึ่งแปลโดย อนินทิตา โปษะกฤษณะ (2535: 1-16) และมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

3.1   ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบ 

ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) ซึ่งเปน

แบบทดสอบมาตรฐานที่มีการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยเยลเลนและเออรบัน การหาความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบดังกลาวไดจากการนําไปใชกับเด็กกลุมตางๆ ที่อยูในระดับเกรด 7 อายุ 13-14 

ป ของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคาความเช่ือมั่น ดังนี้  

   3.1.1   นําไปใชกับเด็กพิเศษหูตึง ที่ School for the Disabled จํานวน 22  คน ได 

คาความเช่ือมั่น  .91 

   3.1.2    นําไปใชกับเด็กทีม่สัีมฤทธิ์ผลทางการเรียนตํ่า ที ่Comprehensive School  

จํานวน 27  คน ไดคาความเช่ือมั่น  .97 

3.1.3 นําไปใชกับเด็กที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูง ที ่European Academic  

School จํานวน 18  คน ไดคาความเช่ือมั่น  .89 

3.1.4 นําไปใชกับเด็กที่เรียนโปรแกรมคณิตศาสตร ที่ Project School จํานวน 45   

คน ไดคาความเช่ือมั่น  .94 
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  สําหรับในประเทศไทย อนินทิตา โปษะกฤษณะ (2535: 15-16) ไดนําแบบทดสอบ

ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ ไปใชกับเด็กปฐมวัยจํานวน 48 คนของโรงเรียนอนุบาลหนู

นอย กรุงเทพฯ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 อายุ 4.7-5.6 ป 

จํานวน 21 คน (ชาย 8 คนและหญิง 13 คน) ไดคาความเชื่อมั่น  .77  กลุมหลังเปนนักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 3 อายุ 5.7-6.2 ป จํานวน 27 คน (ชาย 19 คนและหญิง 8 คน) ไดคาความเช่ือมั่น  .96 

3.2   ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ  

        3.3. หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพในงานวิจัยนี้

มี รายละเอียดดังตอไปนี้ 

   3.3.1   ศึกษาวิธีการใชแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบ 

ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพกับผูเชี่ยวชาญดานการใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจาก

ผลการวาดภาพ 2 ทาน ซึ่งประกอบดวย 

         3.3.1.1    อาจารยหมอมหลวงผกามาลย เกษมศรี  

                                                     ผูอํานวยการโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพฯ 

                                 3.3.1.2    อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ            

                 ผูจัดการโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพฯ 

     3.3.2   นําแบบทดสอบนี้ไปใชกับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2/2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 31 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนรวมกับผูเชี่ยวชาญ  

               3.3.3   หาคาความเชื่อมั่นในการตรวจแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจากผล

การวาดภาพของนักเรียนในขอ 3.2 โดยการหาความสอดคลองภายในระหวางผูตรวจทั้ง 3 คน 

( ผู เ ชี่ ย วชาญและ ผู วิ จั ย )  โดยการหาค า สัมประ สิทธิ์ สห สัมพันธ แบบเพี ย ร สัน  (Pearson 

Productmoment Correlation Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ 

                                       3.3.3.1  ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 1กับผูเช่ียวชาญคนที่ 2 ไดคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ .99 

                                       3.3.3.2  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 กับ ผูวิจัย       ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .99 

                                        3.3.3.3  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 กบั ผูวิจัย      ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ .99 

    3.3.4   การแปลผลระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในการศึกษาคร้ังนี้ 

จากแบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 72 คะแนน การแปลผล ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  การแปลผลระดับความคิดสรางสรรค 

 

ความคิดริเร่ิม 

 

(12) 

ความคิด

คลองตัว 

(6) 

ความคิด

ยืดหยุน 

(24) 

ความคิด

ละเอียดลออ 

(30) 

ความคิด

สรางสรรค 

(72) 

ระดับ 

ความคิด

สรางสรรค 

7.6 – 12   

3.6 – 7.5 

  0 – 3.5  

    4.6 – 6  

2.6 – 4.5  

  0 – 2.5 

 15.6 – 24  

7.6 – 15.5 

 0 – 7.5 

 19.6 – 30  

9.6 – 19.5  

 0 – 9.5 

  47.6 – 72 

23.6 – 47.5  

    0 – 23.5  

สูง 

ปานกลาง 

ตํ่า 

  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองโดยอาศัยการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – 

Posttest Design) นํามาปรับใหเหมาะสมกับงานวิจัย ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง 

 
 

                 กลุม                     สอบกอน                       ทดลอง                        สอบหลัง 
 

              ทดลอง                         T1                                X                                             T2 
 

 เมื่อ  T1    แทน  การทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนการทดลอง 

              T2    แทน  การทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังการทดลอง 

        X     แทน  การจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

 การดําเนินการทดลองมีข้ันตอนดังนี้ 

1. สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยาง 
2. ทําการทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการทดลองดวยแบบทดสอบวัดความคิด 

สรางสรรคจากผลการวาดภาพกับกลุมตัวอยาง 

3. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 6 กลุมๆ ละ5 คน 
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และใหทํากิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณเปนเวลา 6 สัปดาหๆ 

ละ 4 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร วันละ 1 คร้ังๆ ละ 40 นาที ในชวงกิจกรรม

สรางสรรค ต้ังแตเวลา 09:00 – 09:40 น. รวมการทดลองทั้งส้ิน 24 คร้ัง โดยดําเนินการ ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3  กําหนดการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพในการทดลอง 

 

วิธีดําเนินการ วัน เวลา 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 

09:00 – 09:40  น. 

กอนการทดลอง 

     สรางความคุนเคยกับนักเรียน 

 

     เก็บขอมูลกอนการทดลอง (Pretest) วันศุกร 09:00 – 09:30  น. 

ดําเนินการทดลอง 

     การจัดกิจกรรมการเลาเ ร่ืองจากหนังสือภาพ 

สัปดาหละ 4 วัน รวม 6 สัปดาห 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

วันศุกร 

 

09:00 – 09:40  น. 

หลังการทดลอง 

     เก็บขอมูลหลังการทดลอง (Posttest) 

วันจันทร 09:00 – 09:30  น. 

 

4. เมื่อส้ินสุดการทดลองแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจากผลการ 

วาดภาพไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

5. นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคมาตรวจใหคะแนนรวมกับผูเชี่ยวชาญ 

6. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อสรุปผลการวิจัย 

ตอไป 
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N
R∑

∑R

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาคุณภาพของหนังสือภาพและแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ  

โดยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของลักษณะของหนังสือภาพและแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ือง

จากหนังสือภาพ โดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2548: 1) จาก

สูตร 

 
   

     IOC =   
 

       เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองของลักษณะของหนังสือภาพและแผนการจัด 

                                              กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ 

               แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

  N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ        

 

2. การหาคาความสอดคลองของการใหคะแนนระหวางผูตรวจแบบทดสอบความคิด 

สรางสรรคโดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 312) 

 

])Y(Y][N)X(X[N

YXXYN
r

2222XY

∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=  

 

                 เมื่อ     rxy      แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

                                  ∑X     แทน ผลรวมของคะแนนผูตรวจคนที่ 1 

                         ∑Y      แทน ผลรวมของคะแนนผูตรวจคนที่ 2   

                         ∑X2    แทน ผลรวมของคะแนนผูตรวจคนที่ 1 แตละตัวยกกําลังสอง 
                         ∑Y2     แทน ผลรวมของคะแนนผูตรวจคนที่ 2 แตละตัวยกกําลังสอง 
                         ∑XY    แทน ผลรวมของผลคูณระหวางผูตรวจคนที่ 1และผูตรวจคนที่ 2 

                         N        แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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3. วิเคราะหระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 

การเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย(      ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S )  

คาเฉลี่ยของขอมูล (    ) โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ .  2526: 36) 

 

 

 

 

เมื่อ  แทน  คาคะแนนเฉล่ีย 

    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

             N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด  

ภิญโญอนนัตพงษ .  2521: 55) 

 

 

 

 

  เมื่อ                  S      แทน     คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

                                                N      แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

                                            ∑X2    แทน     ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

                                            ∑X       แทน     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
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4. สถิติทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของความคิด 

สรางสรรคกอนและหลังทํากิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ โดยใช t-test for Dependent 

Samples (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ .  2526: 99) 

 

 

 

 

  เมื่อ  t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 

   D  แทน  คาเฉลีย่ผลตางของคะแนน 

   N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

             DS  แทน  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 

 

 

DS
D

=t



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามลําดับข้ันตอนดังนี ้

1. การศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยักอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 
เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

2. การเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัไดรับการจัดกิจกรรมการ 
เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิจัยและวิเคราะหขอมูลตามลําดับตามลําดับข้ันดังนี ้

 

ตอนท่ี 1     การศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 

        เลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ 

 

       การศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ผูวจิัยนาํคะแนนของนักเรียนในกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณหา

คะแนนเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจาก 

      หนังสือภาพ 

 
 

                                                    กอนการทดลอง                                  หลังการทดลอง 

  ความคิดสรางสรรค                                 S            ระดับ                                  S           ระดับ             
 

1. ความคิดริเร่ิม                   1.97           2.44             ตํ่า                2.20          2.30            ตํ่า 

2. ความคิดคลองตัว              1.60           0.86            ตํ่า                2.07          1.34            ตํ่า 

3. ความคิดยดืหยุน               3.03           2.36            ตํ่า                3.87           3.88           ตํ่า 

4. ความคิดละเอียดลออ      13.23           2.76        ปานกลาง       15.73           3.91       ปานกลาง 
 

 

 

               รวม                     19.83          4.67             ตํ่า             23.73           7.22       ปานกลาง 
 

 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยางกอน

ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพอยูในเกณฑตํ่าและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลา

เร่ืองจากหนังสือภาพมีความคิดสรางสรรคอยูในเกณฑปานกลาง และเมื่อแยกความคิดสรางสรรคเปน

รายดาน พบวา ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว และความคิดยืดหยุนทั้งกอนและหลังการทดลองอยู

ในระดับตํ่า สวนความคิดละเอียดลออทัง้กอนและหลังการทดลองอยูในระดับปานกลาง ซึ่งทกุดานมี

คาคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองสูงข้ึนเล็กนอย 

 

ตอนท่ี 2   การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 

       เลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ 

 

     การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ผูวจิัยนาํคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักเรียนในกลุม

ตัวอยางกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพมาเปรียบเทยีบกันโดยใช t-test 

for Dependent Samples ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 5 

 

 

 

X X
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ตาราง 5  ผลการเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัไดรับการจัดกิจกรรม 

     การเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 
 

ความคิดสรางสรรค                                                 S           D         DS         t              p 
 

 

                                

                                    กอนการทดลอง       1.97       2.44        

  1.  ความคิดริเร่ิม                                                           0.23        2.76       0.46        .647 

                                    หลังการทดลอง       2.20       2.30 
 

 

 

                                    กอนการทดลอง       1.60       0.86        

  2.  ความคิดคลองตัว                                                      0.47        1.41       1.82        .080 

                                   หลังการทดลอง        2.07      1.34 
 

 

 

                                    กอนการทดลอง       3.03       2.36       

  3.  ความคิดยืดหยุน                                                       0.83        4.21       1.08        .287 

                                   หลังการทดลอง        3.87      3.88 
 

 

 

                                    กอนการทดลอง     13.23        2.76       

  4.  ความคิดละเอียดลออ                                                2.50        3.50       3.91**     .001 

                                     หลังการทดลอง     15.73       3.91 
 

 

 

                                    กอนการทดลอง    19.83         4.67        

              รวม                                                                  3.90         7.28       2.94**     .006 

                                   หลงัการทดลอง    23.73         7.22 
 

 

 

                                                              **  p < .01 

 

X
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมเลาเร่ืองจากหนังสือภาพมี

ความคิดสรางสรรคสูงข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และเมือ่วิเคราะหเปนรายดานพบวามี

เพียงดานความคิดละเอียดลออที่สูงข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 เมื่อวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจาก

หนงัสือภาพพบความเปล่ียนแปลงของความคิดสรางสรรคในแตละดานและโดยรวมคดิเปนรอยละ ดัง

แสดงผลในตาราง 6 

 

ตาราง 6 รอยละของนักเรียนจําแนกตามผลความเปล่ียนแปลงของความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

     หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ (N = 30) 

 
      

  ความคิดสรางสรรค         ความเปล่ียนแปลง     จํานวนนักเรียน                  รอยละ 
 

                                                   เพิ่มข้ึน             9     คน                           30.0         

     1.  ความคิดริเร่ิม                     เทาเดิม           13    คน                            43.3 

                                                  นอยลง              8    คน                            26.7 

                                                   เพิ่มข้ึน           15     คน                           50.0 

     2.  ความคิดคลองตัว               เทาเดิม             8     คน                           26.7 

                                                   นอยลง             7     คน                           23.3 

                                                   เพิ่มข้ึน           13     คน                           43.3 

     3.  ความคิดยืดหยุน                 เทาเดิม            9     คน                           30.0 

                                                   นอยลง             8     คน                           26.7 

                                                   เพิ่มข้ึน          23      คน                           76.7 

     4.  ความคิดละเอียดลออ          เทาเดิม           1      คน                             3.3 

                                                   นอยลง            6      คน                           20.0 

                                                   เพิ่มข้ึน          21      คน                           70.0 

                  รวม                           เทาเดิม            2     คน                             6.7 

                                                   นอยลง            7      คน                           23.3 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 70.0) มีความคิดสรางสรรค

โดยรวมเพิ่มข้ึน และเมื่อแยกเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคดานความคิด

ละเอียดลออเพิ่มข้ึนมากเปนอันดับแรก (รอยละ 76.6)  รองลงมาคือ ดานความคิดคลองตัว (รอยละ 

50.0)และดานความคิดยืดหยุน (รอยละ 43.3) สวนดานความคิดริเร่ิมมีจํานวนนกัเรียนที่มีความ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจัดเปนอันดับสุดทาย (รอยละ 30.0)   

 

 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Qusai Experimental Design) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ทั้งนี้เพื่อเปน

แนวทาง สําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย และเปนแนวทางสําหรับพอ แม และผูปกครองในการ

สนับสนุนสงเสริมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ซึ่งมีลําดับข้ันของการวิจัยและผลโดยสรุปดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพสูง

กวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเขต 1 จํานวน 4 หอง มีนักเรียนทั้งส้ิน 126 คน 

 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 

2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเขต 1 ซึ่งไดจากวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดนักเรียนมา 1 หอง จํานวน 

30 คน เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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  ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ  

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรค 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. หนังสือภาพ  เปนหนังสือภาพที่ไมมีคําบรรยายซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนใหมีแตภาพที่สะทอน 

เร่ืองราวตามชื่อเร่ือง เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดเลาเร่ืองข้ึนเองอยางเสรีจากความรู ประสบการณ

และจินตนาการของตนเองแสดงความคิดและความสามารถทางภาษาในการเลาเร่ืองผานตัวละครที่

เปนตุกตากระดาษเปนตัวดําเนินเร่ืองโดยมีภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากในการเลาเร่ือง 

หนังสือภาพมีทั้งหมด 6 เร่ือง ไดแก 

       1.1  เร่ืองเตาทะเล มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของทองทะเลและชีวิตความเปนอยู

ของเตาทะเล 

       1.2  เร่ืองไดโนเสาร มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับไดโนเสารในยุคครีเทเชียส ประมาณ 140-65ลาน

ปมาแลว 

       1.3  เร่ืองสัตวในปา มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของปาและชีวิตความเปนอยูของ

สัตวปา 

       1.4  เร่ืองบานแสนสุข มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันในบาน การไปเที่ยวสวน

สนุกและสวนสัตว 

       1.5  เร่ืองการละเลน มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการละเลนของเด็กไทย ไดแก เลนซอนหา เลน

แขงเดินกะลา เลนข่ีมาสงเมือง เลนชักเยอ และเลนตะล็อกตอกแตก 

       1.6  เร่ืองการซื้อขาย มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับการซ้ือขายผลไม สัตวเล้ียง ขนมไทย ของขวัญ 

และอาหาร 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ทั้งหมด 24 แผน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1  ข้ันเตรียม ครูเตรียมสถานที่และจัดส่ือสําหรับทํากิจกรรมใหพรอมในสภาพ 

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนอยางอิสระ 

       2.2  ข้ันดําเนินการ มีดังนี้ 

              2.2.1  ข้ันนํา ครูนําเขาสูกิจกรรมดวยการใหนักเรียนรองเพลงหรือทองคําคลองจองที่

มีความสอดคลองกับกิจกรรม พรอมทําทาประกอบตามจินตนาการ  เพื่อเปนการกระตุนความสนใจ

ของนักเรียน และแนะนําหนังสือภาพพรอมกับอธิบายวิธีใช 
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              2.2.2  ข้ันดําเนินกิจกรรม ครูแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุมๆ ละ 5 คน และแจก

หนังสือภาพกลุมละ 1 เลม และครูคอยกระตุนใหนักเรียนเลาเร่ืองโดยใชตัวละครดําเนินเร่ืองประกอบ

ฉากของหนังสือภาพ 

              2.2.3  ข้ันสรุป ครูใหนักเรียนวาดรูประบายสีและต้ังชื่อภาพที่วาด และครูชื่นชมภาพ

ของเด็กและเขียนช่ือภาพตามที่เด็กบอกดวย 

3. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (The Test for Creative Thinking-  

Drawing Production: TCT-DP) ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) เปนแบบทดสอบ

ปลายเปดที่สามารถแสดงออกมาเปนผลงานจากความคิดแบบอเนกนัยซ่ึงเปนกระบวนการคิดที่สําคัญ

และใหความยุติธรรมในการทดสอบของเด็กตางกลุมตางอายุและตางวัฒนธรรม และเปนเครื่องมือ

ทดสอบที่มีความเที่ยงตรง ถูกตอง เชื่อถือได และประหยัดคาใชจาย 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการเปนเวลา 6 สัปดาหๆ ละ 4 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี 

และวันศุกร วันละ 40 นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ ต้ังแตเวลา 09:00 – 09:40 น. โดยมี

ลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในสัปดาหแรกของการทดลอง  
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพกอน 

การทดลอง (Pretest) เปนระยะเวลา 30 นาที 

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพจํานวน  

24 แผน เปนระยะเวลา  6 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 40 นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ ต้ังแต

เวลา 09:00 – 09:40 น. รวมการทดลองทั้งส้ิน 24 คร้ัง  

4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
จากผลการวาดภาพหลังการทดลอง (Posttest) เปนระยะเวลา 30 นาที 

5. ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพกอนการทดลอง 
 (Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) มาทําการตรวจใหคะแนนตามเกณฑรวมกับผูเชี่ยวชาญอีก 

2 ทาน แลวนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบมาทาํการวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติและสรุปผล

การทดลอง 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยักอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลา 

เร่ืองจากหนังสือภาพ โดยนาํขอมูลมาคํานวณหาคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ือง 
จากหนงัสือภาพ โดยนําคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเด็กในกลุมตัวอยางมา

เปรียบเทยีบกนัโดยใช t-test for Dependent Samples 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยางกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ือง 

จากหนงัสือภาพอยูในระดับตํ่าและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพมีความคิด

สรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 

2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพมีความคิดสรางสรรคสูง 

ข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 

3. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพมีการเปลี่ยนแปลงทาง 

ความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนรอยละ 70.0 ของจํานวนนักเรียนทัง้หมด โดยมีจาํนวนนักเรียนที่มกีาร

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในดานความคิดละเอียดลออเพิ่มข้ึนมากเปนอันดับแรก (รอยละ76.7) รองลงมา

คือ ดานความคิดคลองตัว (รอยละ 50.0) และดานความคิดยืดหยุน (รอยละ 43.3) สวนดานความคิด

ริเร่ิมเปนอันดับสุดทาย (รอยละ 30.0) 

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ ซึง่ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว โดยกอนการทดลองนั้นความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยอยูในระดับตํ่า แตเมื่อไดรับการจัด

กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพแลวความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัอยูในระดับปานกลาง 

และมีจํานวนเด็กที่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในดานความคิดละเอียดลออเพิ่มข้ึนมากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือดานความคิดคลองตัว อันดับตอมาคือดานความคิดยืดหยุน และดานความคิดริเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเปนอันดับสุดทาย ซึ่งแสดงใหเหน็วาการจัดกจิกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ

สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัใหสูงข้ึนได ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
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1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพมีคะแนนความคิด 

สรางสรรคหลังการทดลองอยูในระดับปานกลางและสูงข้ึนกวากอนการทดลองซึง่มคีะแนนความคิด

สรางสรรคอยูในระดับตํ่า ทั้งนี้เปนเพราะ กิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพเปนกิจกรรมทีส่งเสริม

และเปดโอกาสใหเด็กไดนําความรู ประสบการณ และจินตนาการมาคิดเปนเร่ืองราวและเลาเร่ือง

รวมกับเพื่อนๆ ในกลุม โดยใชภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากในการเลาเร่ืองและใชตัวละครเปน

ตัวแสดงตามเรื่องที่เลาในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ ไมมีการบงัคับ มีเสรีภาพในการคิดและการ

แสดงออก ซึ่งกระตุนใหเด็กไดคิดและจินตนาการในการสรางเร่ืองเลาทาํใหมีความแปลกใหมอยูเสมอ 

ทําใหในการเลาเร่ืองแตละคร้ังในเร่ืองเดียวกนัของเด็กสามารถเปล่ียนบทพูดของตัวละครและเพิม่เติม

รายละเอียดของเร่ืองเลาที่สรางข้ึนโดยไมซ้ํากนัเลย ซึ่งสอดคลองกับชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2533: 

230-231) ทีอ่างคํากลาวของคารล โรเจอรส (Carl Rogers) ที่กลาวไววา ถามนุษยจะมพีฤติกรรม

ทางการสรางสรรค มนุษยจะตองมีความรูสึกปลอดภัยทางจิตใจและมอิีสระและเสรีภาพในการคิด และ

สอดคลองกับเรสนิค (Resnick.  2007: Online) ที่กลาววา การที่เด็กใชจินตนาการ (Imagine) ในการ

คิดสรางสรรคเร่ือง (Create) เร่ืองข้ึนใหมจากความคิดของตน ไดเลน (Play) เลาเร่ืองจากหนังสือภาพ

รวมกับเพื่อนๆ มีการแบงปน (Share) ถอยทีถอยอาศัยในการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพดวยกนั ทําใหได

สะทอน (Reflect) ประสบการณซึ่งจะนาํไปสูจินตนาการ (Imagine) เกิดความคิดใหมและเร่ืองเลา

ใหมๆ อยางไมรูจบ ซึ่งสอดคลองกับอรดี ติระตระกูลเสรี (2549: บทคัดยอ, 54) ที่ศึกษาผลการเลา

นิทานไมจบเร่ืองที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยพบวาเด็กทีไ่ดรับการจัดประสบการณการ 

เลานทิานไมจบเร่ืองมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน เชนเดียวกับศิริจันทร ศรีนวลนัด (2549: บทคัดยอ) ที่

ไดศึกษาถึงผลการจัดประสบการณการเลานทิานโดยใชกิจกรรมศิลปะและการเลานิทานโดยใช

ภาพประกอบที่มีตอความคิดสรางสรรคและความพึงพอใจของเด็ปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการ

จัดประสบการณการเลานิทานโดยใชภาพประกอบมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงข้ึนและสูงกวาการ

เลานทิานโดยใชกิจกรรมศิลปะ และสิริวรรณ ฤทธิสาร (2550: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการเปรียบเทียบ

ความคิดสรางสรรคและความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่ใชวธิกีารสอนแบบการจัดกิจกรรมเลา

นิทานประกอบภาพและวิธสีอนแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับวธิีการสอนแบบการจัดกิจกรรมเลา

นิทานประกอบภาพมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงข้ึนและสูงกวาวธิสีอนแบบปกติ 

       นอกจากน้ี ในข้ันสรุปของกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ ผูวิจยัใหเด็กวาดภาพ

เกี่ยวกับเร่ืองทีไ่ดเลารวมกับเพื่อนพรอมต้ังชื่อภาพ จากการวิจยัพบวา กิจกรรมการวาดภาพน้ีเปนส่ิงที่

เด็กชอบมากและเปนกจิกรรมที่ชวยพฒันาความคิดสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ จงลักษณ 

ชางปลื้ม (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดสรางสรรคและความสามารถการวาดภาพจาก

กิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนทิานของเด็กชั้นอนุบาลปที ่ 2 พบวา กิจกรรมการวาด
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ภาพประกอบการฟงนทิานชวยใหพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคของเด็กสูงข้ึน และสอดคลอง

กับนนัทัชพร จิรขจรชัย (2551: 52-54) ที่ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม พบวา เด็กที่ไดรับกิจกรรมการวาดภาพประกอบ

เสียงเพลงไทยเดิมมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน 

2. เมื่อวิเคระหการเปล่ียนแปลงของคะแนนความคิดสรางสรรคของเด็กแตละคนที่เพิ่มข้ึน 

หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพโดยจําแนกเปนรายดาน พบวา 

2.1 ดานความคิดละเอียดลออ มีจํานวนเด็กทีท่ําคะแนนเพิม่ข้ึนไดมากทีสุ่ด คือ จํานวน  

23 คนจากทั้งหมด 30 คน คิดเปนรอยละ 76.7 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เด็กไดพบกับฉากที่แปลกใหมทุก

สัปดาหและตัวละครที่เพิ่มข้ึนใหมทุกคร้ังทําใหเด็กมีขอมูลมากข้ึนในการเลาเร่ืองในคร้ังตอๆ ไป  และ

การที่เด็กไดวาดภาพและต้ังชื่อภาพที่วาดทุกคร้ังหลังจากเลาเร่ืองจากหนังสือภาพแลว ทําใหเด็กมี

พัฒนาการทางภาษามากข้ึน เชน การต้ังชื่อภาพที่เด็กวาดในแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผล

การวาดภาพของเยลเลนและเออรบันกอนการทดลองเด็กจะต้ังชื่อภาพเพยีงคําส้ันๆ  แตหลังจากการ

ทดลองแลวเด็กสามารถต้ังชือ่ภาพทีว่าดไดยาวข้ึนและเปนประโยคทีแ่สดงถึงเหตุการณในปจจุบัน 

ตัวอยางเชน (1)   กอนการทดลองต้ังชื่อภาพวา “ดาว” และหลังการทดลองต้ังชื่อภาพวา “เจาหญิง

กําลังกลับบานแตงตัวไปตลาด” (2)  กอนการทดลองต้ังชื่อภาพวา “หัวใจ” และหลังการทดลองต้ังชื่อ

ภาพวา “คนกาํลังไปตกแตงตนคริสตมาส” และ(3)  กอนการทดลองต้ังชื่อภาพวา “หนู” และหลังการ

ทดลองต้ังชื่อภาพวา “นองชมพูกําลังเสร็จของใหเปนสวย” แสดงใหเหน็วา เด็กวัยนีเ้ร่ิมฝกการสราง

ประโยคไดดีข้ึน โดยเร่ิมจากการนาํคําตาง ๆ ที่คิดข้ึนตามจินตนาการและคําที่ไดยินไดฟงใน

ชีวิตประจําวนัมาเรียบเรียงเปนประโยคที่เปนปจจุบันเพือ่ส่ือสารใหผูอ่ืนไดรับรู ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ ฮัฟ และคนอ่ืนๆ (Hough; & et al.  1987, November: Online) ที่ศึกษาถึงส่ิงที่ชวย

กระตุนในการเลาเร่ืองของเด็กช้ันอนบุาลปที่ 3 พบวาเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ไดเลาเร่ืองจากภาพและ 

หนงัสือภาพทีไ่มมีคําบรรยายจะชวยใหเด็กไดสรางเร่ืองใหมๆ ดวยตัวของเขาเองและทําใหภาษามี

ความสมบูรณมากข้ึน 

2.2 ดานความคิดคลองตัว มีจํานวนเด็กที่ทาํคะแนนเพ่ิมข้ึนไดเปนอันดับสอง คือ จาํนวน  

15 คนจากทั้งหมด 30 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หนังสือภาพชุดนี้มีการกําหนดฉาก 

(ภาพประกอบ) และตัวละครไวเรียบรอยแลว ทาํใหเด็กสามารถคิดเลาเร่ืองราวตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

แตเนื่องจากเด็กมีเวลาในการเลาเร่ืองจาํกัดเพียง 25 นาที เด็กจํานวนคร่ึงหนึง่จึงไมสามารถคิดคํา

ใหมๆ ในการเลาเร่ืองราวตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และมีปริมาณความคิดในเร่ืองนัน้ๆ มากโดยไมซ้าํกัน

ในเร่ืองเดียวกนัในเวลาที่จํากัดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของเวลลฮูเซน ( Wellhousen.  1993, 

December: Online) ที่ศึกษาการเลาเร่ืองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมที่แตกตางกัน 3 อยาง ไดแก 
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กิจกรรมการเลาเร่ืองที่คิดข้ึนเองโดยไมมส่ืีอ กิจกรรมการเลาเร่ืองจากรูปภาพ 1 ภาพ และกิจกรรมการ

วาดรูปภาพ 1 ภาพพรอมกบัเลาเร่ืองจากภาพนัน้ ซึง่ผลการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรม

การเลาเร่ืองทีคิ่ดข้ึนเองโดยไมมีส่ือมีความคิดคลองแคลว (Fluency) มากกวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับ

กิจกรรมการเลาเร่ืองจากรูปภาพ 1 ภาพ และกิจกรรมการวาดรูปภาพ 1 ภาพพรอมกับเลาเร่ืองจาก

ภาพ 

2.3 ดานความคิดยืดหยุน มจีํานวนเด็กที่ทาํคะแนนเพ่ิมข้ึนไดเปนอันดับสาม คือ จํานวน  

13 คนจากทั้งหมด 30 คน คิดเปนรอยละ 43.3 ซึ่งสอดคลองกับศิริจันทร ศรีนวลนัด (2549) ที่ศึกษาผล

การจัดประสบการณการเลานิทานโดยใชภาพประกอบทีม่ีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

พบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคแตละดานเพิ่มข้ึนมากเรียงตามลําดับคือ ดานความคิด

คลองตัว ดานความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ทัง้นี้อาจเปนเพราะ เด็กยงัคิด

ในส่ิงที่ตนเคยชินกับสภาพแวดลอมรอบตัว หรือไดรับอิทธิพลจากเพ่ือนในกลุมทีเ่กงกวาตน ทําใหไม

กลาคิดหรือแสดงออกใหแตกตางไปจากเดิม จึงทาํใหเด็กจํานวนกวาคร่ึงไมสามารถคิดคําใหมๆ ได

อยางอิสระ และสอดคลองกับอารี พนัธมณี (2545: 139) ที่กลาวถึงอุปสรรคของความคิดสรางสรรควา 

การกระทําที่ชอบเอาอยางกนั คิดตามกัน คิดในส่ิงที่เคยมี เลียนแบบของเดิม ไมกลาคิดหรือกระทําให

แตกตางจากคนอ่ืนหรือของเดิม ยอมรับหรือติดอยูกับรูปแบบหรือการกระทาํเดิมที่เคยทําเปนประจํา

โดยไมมีการเปล่ียนแปลงใหม เคยชินกับสภาพทีเ่ปนมา จงึเปนอุปสรรคตอการคิดหลายทิศทาง หลาย

กลุม หลายชนดิไมซ้ํากัน 

2.4 ดานความคิดริเร่ิม ซึ่งเปนความสามารถในการคิดเลาเร่ืองราวตางๆ ทีแ่ปลกใหมไมซ้ํา 

ใคร และตางไปจากเร่ืองราวธรรมดานัน้ พบวา มจีํานวนเด็กทีท่ําคะแนนเพ่ิมข้ึนไดเปนอันดับสุดทาย 

คือ จํานวน 9 คนจากทัง้หมด 30 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจยัของใจทพิย  

แกวมงคล (2548) ที่ศึกษาผลการใชกจิกรรมเสริมประสบการณประสบการณ 7 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมเลานทิาน กิจกรรมการรองเพลง กิจกรรมทายปญหา กิจกรรมวาดภาพจากจินตนาการ 

กิจกรรมสรางสรรคจากบทรอยกรอง กิจกรรมแตงนิทานรวมกัน และกิจกรรมการเลาเร่ืองจากภาพ ที่มี

ตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคแตละดาน

เพิ่มข้ึนมากเรียงตามลําดับคือ ดานความคิดคลองตัว ดานความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 

และอรดี ติระตระกูลเสรี (2549) ที่ศึกษาผลการเลานิทานไมจบเร่ืองที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็ก

ปฐมวัย พบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคแตละดานเพิม่ข้ึนมากเรียงตามลําดับคือ ดานความคิด

คลองตัว ดานความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หนังสือภาพชุดนี้มีการ

กําหนดฉาก (ภาพประกอบ) และตัวละครไวเรียบรอยแลว ทาํใหเด็กสวนใหญเหมือนถูกบังคับใหตอง
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เลาเร่ืองตามฉากและตัวละครที่มีใหเทานัน้ เด็กจึงไมมโีอกาสในการคิดฉากและตัวละครข้ึนเองจึงทาํ

ใหพัฒนาดานความคิดริเร่ิมไดไมมาก  

ในขณะที่ผูวิจยัศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเลาเร่ือง

จากหนงัสือภาพ พบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคแตละดานเพิม่ข้ึนมากเรียงตามลําดับคือ ดาน

ความคิดละเอียดลออ ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน และดานความคิดริเร่ิม ดังนั้นอาจกลาวได

วา การจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพสามารถนํามาชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคดาน

ความคิดละเอียดลออรวมกบัการจัดกิจกรรมการเลานิทานและการวาดภาพเพื่อใหเด็กปฐมวัยมี

ความคิดสรางสรรคในทุกดานสูงข้ึน 

อยางไรก็ตามจึงสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลาเร่ืองจากหนังสือภาพสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐาน 

 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 จากการวิจยัคร้ังนี้พบวา 

1. กอนเร่ิมการวจิัยผูวิจัยไดสรางความคุนเคยกับเด็กเพื่อใหรูและเขาใจธรรมชาติของเด็ก 

แตละคนวาใครชอบอะไรเพื่อจะไดจัดกลุมเด็กไดเหมาะสม และถาผูวิจัยยงัไมคุนเคยหรือไมเขาใจ

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอาจขอความรวมมือจากครูประจําช้ันใหเปนพีเ่ล้ียงในการควบคุมชั้นเรียน

หรือเปนผูชวยวิจัยเพื่อใหการวิจัยดําเนินไปไดดวยดี 

2. การที่ผูวิจัยทําการทดลองเปนกลุมเล็ก (เด็ก 4-5 คน) ทําใหมีเวลาในการสังเกต 

พฤติกรรมตาง ๆ ของเด็กๆ ไดอยางใกลชิด 

3. เด็กสวนมากมีความกระตือรือรนและรอคอยในการทาํกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือ 

ภาพ เพราะ เด็กรูวาจะไดเลนกับหนงัสือภาพรวมกับเพื่อน และจากการสอบถามถึงหนงัสือภาพที่เด็ก

ชอบ พบวา  หนังสือภาพเลมที่เด็กๆ ชอบมากเรียงตามลําดับคือ เร่ืองการละเลน เร่ืองบานแสนสุข  

เร่ืองการซื้อขาย เร่ืองไดโนเสาร เร่ืองเตาทะเล และเร่ืองสัตวในปา 

 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.    ควรใหเด็กๆ แตละกลุมออกมาเลาเร่ืองใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง เพื่อกระตุนใหเด็กๆ ไดคิดและ

จินตนาการสิ่งที่แปลกใหม และควรมีการบนัทกึภาพขณะที่เด็กกําลังเลาเร่ือง แลวนาํมาฉายใหเด็กดู

และรวมกันสรุปภายหลัง 
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ภาคผนวก ก  
 

- คูมือการใชหนังสือภาพ 
- คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากหนงัสือภาพ 
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คูมือการใชหนังสือภาพ 
 

คําอธิบาย 
 

หนังสือภาพชุดนี้ เปนหนงัสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไมมีคําบรรยายเลาเร่ืองมีแต

ภาพประกอบเปนฉากและมีตุกตากระดาษเปนตัวละครสําหรับใหเด็ก ๆ ใชสนทนาเลาเร่ืองที่คิดข้ึน

ตามจินตนาการ ความคิด และประสบการณของตนประกอบฉากของหนงัสือภาพ ซึง่หนังสือภาพนี้มี

ทั้งหมด 6 เลม ดังนี ้

1. เตาทะเล         

2. ไดโนเสาร              
3. สัตวในปา 

4. บานแสนสุข 

5. การละเลน              

6. การซื้อขาย 

 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือ

ภาพ 

 
การใชหนังสอืภาพ 
 ครูแนะนําใหนกัเรียนไดรูจักวิธีใชหนงัสือภาพ ดังตอไปนี ้

1. ครูใหนักเรียนดูหนงัสือภาพและพูดวา  

      “วนันี้ครูมหีนงัสือภาพแบบใหมทีน่ักเรียนสามารถนาํตัวละครซึ่งเปนตุกตากระดาษมาเลา

เร่ืองรวมกับเพือ่น ๆ โดยใชภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากในการเลาเร่ืองซึง่ตัวละครนี้สามารถ

ลอดผานจากหนาหนึ่งไปยังอีกหนาหนึง่ได” 

2. ครูอธิบายวิธีใชหนงัสือภาพดังนี ้

2.1   ครูแนะนําตัวละคร 
2.2   เมื่อนักเรียนเปดไปที่หนาแรกของหนังสือภาพนกัเรียนจะพบตัวละคร ใหนักเรียนตก 

ลงกนัวาใครจะเลือกตัวไหน 

2.3   นกัเรียนชวยกันเลาเร่ืองผานตัวละครของตนโดยใชภาพประกอบของหนังสือภาพ 

เปนฉากของเร่ือง 
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2.4   เมื่อนักเรียนตองการจะเปดหนาตอไป นกัเรียนจะตองชวยกนัหาชองทางลอดผานให 

เจอกอน แลวจึงใชตัวละครสอดลอดผานชองจากหนาเดิมไปยังหนาใหม 

2.5   นกัเรียนมีเวลาในการเลาเร่ือง ประมาณ 25 นาท ี 

2.6   เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนชวยกนัเก็บหนังสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

3. ครูแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน 

4. ครูแจกหนงัสือภาพกลุมละ 1 เลม 

5. ครูคอยกระตุนใหนักเรียนชวยกันเลาเร่ืองโดยใชตัวละครดําเนนิเร่ืองประกอบฉากของ 

หนงัสือภาพ 

6. เมื่อหมดเวลาครูใหนักเรียนชวยกนัเกบ็หนังสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

7. ครูเก็บหนงัสือภาพ 

8. ในการใชหนงัสือภาพเร่ืองเดิมในคร้ังตอไปนั้นครูจะมีตัวละครใหมเพิม่ให 

 
ลักษณะของหนังสือภาพ 
 

เรื่องที่ 1 .....เตาทะเล 
 

ภายในเลมประกอบดวย  ภาพเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของทองทะเล จํานวน 5 ฉากพรอมกับ

ตัวละครสัตวทะเลชนิดตาง ๆ  ดังนี้  

ฉากที่ 1 คือ ชายหาดแสนอันตราย ตัวละคร ไดแก 

1. ลูกเตาทะเลตัวเล็กมี 5 ตัว 5 สี ไดแก สีเขียว สีชมพู สีแดง สีน้ําเงิน และสีมวง กินหญา 

ทะเลเปนอาหาร 

2. ปูทะเล อาศัยอยูตามหาดทราย คอยจับลูกเตาทะเลที่เพิ่งเกิดใหมกินเปนอาหาร 

ฉากที่ 2 คือ บานของสัตวทะเล ตัวละคร ไดแก 

1. กุงทะเล เปนอาหารของเตา ปลาฉลามขาว ปลาทูนา ปลาหมึกยักษ และแมงกะพรุน 

2. ปลาทูนา จับกุงและแมงกะพรุนกินเปนอาหาร 

3. แมงกะพรุน จับกุงทะเลกินเปนอาหาร และเปนอาหารของปลาฉลามขาว ปลาทูนา และ 

ปลาหมึกยักษ 

4. หอยทะเล เปนอาหารของปลาฉลามขาว และปลาหมึกยักษ 

ฉากที่ 3 คือ บานของปลาหมึกยักษและแมปลาหมึกยักษ ตัวละคร ไดแก 

1. ลูกปลาหมึกยักษ จับสัตวทุกชนิดในทะเลกินเปนอาหาร 
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ฉากที่ 4 คือ บานของปลาฉลามขาวและแมปลาฉลามขาว ตัวละคร ไดแก 

1. ลูกปลาฉลามขาว จับสัตวทุกชนิดในทะเลกินเปนอาหาร 

ฉากที่ 5 คือ บานของเตาทะเลและแมเตาทะเล ตัวละคร ไดแก 

1. ลูกเตาทะเลตัวโตมี 5 ตัว 5 สี ไดแก สีเขียว สีชมพู สีแดง สีน้ําเงิน และสีมวง กินหญาทะเล 

เปนอาหาร 

 
เรื่องที่ 2.....ไดโนเสาร 

 

ภายในเลมประกอบดวยภาพดินแดนของไดโนเสารในยุคครีเทเชียส ประมาณ (140-65 ลานป

มาแลว) จํานวน 5 ฉากพรอมกับตัวละครไดโนเสารชนิดตาง ๆ  ดังนี้  

ฉากที่ 1 คือ รังไขของไดโนเสาร ตัวละคร ไดแก 

1. ดราวิโดซอรัส เปนไดโนเสารกินพืชที่มีแผนครีบบนหลังชวยระบายความรอนและขูศัตรู 

2. เทอราโนดอน เปนไดโนเสารกินเนื้อที่มีปกไปไหนมาไหนได 

3. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน เปนไดโนเสารกินพืชที่มีขนาดใหญมาก รักสงบ 

4. สเตโกซอรัส เปนไดโนเสารกินพืชที่มีแผนครีบบนหลังชวยระบายความรอนและขูศัตรู 

5. สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส เปนบรรพบุรุษของไทรันโนซอรัส เร็กซ (ที-เร็กซ) 

ฉากที่ 2 คือ ลําธารของจระเข ตัวละคร ไดแก 

1. ไดโนซูคัส เปนจระเขยักษที่กินไดโนเสารเปนอาหาร 

2. สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส (ตัวโตสีเขียว) 

ฉากที่ 3 คือ น้ําตกและสยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส ตัวละคร ไดแก 

1. สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส (ตัวโตสีชมพู) 

ฉากที่ 4 คือ หนองน้ําวนอันตรายและสยามโมซอรัส สุธีธรนี ตัวละคร ไดแก 

1. ไทรเซอราทอปส เปนไดโนเสารกินพืชที่มีเขาแหลมสามเขาไวสูกับไดโนเสารกินเนื้อ 

ฉากที่ 5 คือ ภูเขาไฟและหนาผา ตัวละคร ไดแก 

1. เทอราโนดอน (ตัวโตสีน้ําตาล) 

2. สเตโกซอรัส (ตัวโตสีน้ําเงนิ) 
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เรื่องที่ 3.....สตัวในปา 
 

ภายในเลมประกอบดวย  ภาพเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของปาจํานวน 5 ฉากพรอมกบัตัวละคร

สัตวปาชนิดตาง ๆ  ดังนี้  

ฉากที่ 1 คือ ตนไมใหญและตนสับปะรด ตัวละคร ไดแก 

1. นกแกว กินผลไมเปนอาหาร 

2. นกหัวขวาน กินผลไมและแมลงเปนอาหาร 

3. ลิง กินกลวยเปนอาหาร 
4. หมีแพนดา 2 ตัว นั่งกินไผเปนอาหาร 

ฉากที่ 2 คือ ตนไมใหญหนาถ้ําคางคาว ตัวละคร ไดแก 

1.   อีกา จับงูและสัตวตัวเล็ก ๆ กินเปนอาหาร                                          

2.   สิงโต จับสัตวทุกชนิดกินเปนอาหาร                                

      3.   สุนัขจ้ิงจอก จบัสัตวตัวเล็กกนิเปนอาหาร 

4.   หมีแพนดา 2 ตัว นั่งและยืน กินไผเปนอาหาร 

ฉากที่ 3 คือ ถ้ําคางคาว ตัวละคร ไดแก 

1. หมีสีน้ําตาลตัวพอ กินน้ําผ้ึงเปนอาหาร 

2. ตัวแมและลูกนอย กินน้ําผ้ึงเปนอาหาร 

ฉากที่ 4 คือ ตนไมใหญหลังถ้ําคางคาว ตัวละคร ไดแก 

1.   เสือโครง 2 ตัว จับสัตวทุกชนิดกินเปนอาหาร                           

2.   หมีโคอาราตัวแมและลูกนอย กินใบยูคาลิปตัสเปนอาหาร                                                 

ฉากที่ 5 คือ ตนไมใหญและน้ําตก ตัวละคร ไดแก 

1. กระตาย กินแครอทเปนอาหาร 

2. ชาง กนิกลวยและออยเปนอาหาร                                 
3. ฮิปโปโปเตมัส กินพืชเปนอาหาร 
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เรื่องที่ 4.....บานแสนสขุ 
 

ภายในเลมประกอบดวย  ภาพเกี่ยวกับบานและสวนสนุก จํานวน 5 ฉากพรอมกับตัวละคร 

ดังนี้  

ฉากที่ 1 คือ ภายในบาน  

ฉากที่ 2 คือ หนาบานและหนาสวนสนุก 

ฉากที่ 3 คือ ภายในสวนสนุก 

ฉากที่ 4 คือ รถไฟหมุนและเรือไวก้ิง 

ฉากที่ 5 คือ สวนสัตวและน้ําตก 

ตัวละคร ไดแก พอ แม ลูกสาวคนโต ลูกชายคนกลาง ลูกสาวคนเล็ก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา 

อา คนขายไอศกรีม ตํารวจ เคร่ืองเสียง นาฬิกา อาหารชนิดตาง ๆ และ ตนไมประดับ 

 
เรื่องที่ 5.....การละเลน 

 
ภายในเลมประกอบดวย  ภาพเกี่ยวกับสถานที่เลนการละเลนของเด็กไทยจํานวน 5 ฉากพรอม

กับตัวละคร ดังนี้  

ฉากที่ 1 คือ สวนมะพราวริมน้ํา เปนสถานที่เลนซอนหา 

ฉากที่ 2 คือ บานบนตนไมและตาราง 10 ชอง เปนสถานที่เลนแขงเดินกะลา 

ฉากที่ 3 คือ เนินดิน เปนสถานที่เลนข่ีมาสงเมือง 

ฉากที่ 4 คือ หลุมดักสัตว เปนสถานที่เลนชักเยอ 

ฉากที่ 5 คือ สวนดอกไม เปนสถานที่เลนตะล็อกตอกแตก  

ตัวละคร ไดแก เด็กผูหญิง 5 คน เด็กผูชาย 5 คน ซึ่งยืนอยูบนกะลามะพราว และเด็กผูหญิง 5 

คน เด็กผูชาย 5 คน ซึ่งทําทาชักเยอ 

 
เรื่องที่ 6.....การซ้ือขาย 

 

ภายในเลมประกอบดวย  ภาพเกี่ยวกับสถานที่ทําการซื้อขายกันจํานวน 5 ฉากพรอมกับ

ส่ิงของ ดังนี้  

ฉากที่ 1 คือ สวนผลไม  ผลไม ไดแก ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด ละมุด ลําไย มะเฟอง 

มะพราว สมโอ และ แตงโม 
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ฉากที่ 2 คือ บานของสัตวเล้ียง  สัตวเล้ียง ไดแก  กบ กระตาย กระรอก ปลาทอง สุนัข 

ลูกเจ๊ียบ แมว หมู หนู และ ฮิปโปโปเตมัส 

ฉากที่ 3 คือ รานขายขนมไทย  ขนมไทย ไดแก  ขนมกลีบลําดวน ขนมช้ัน ขนมเทียน  

ขาวตมมัด ขนมจามงกุฎ ขนมถวยฟู ขนมเสนหจันทร ทองหยอด ขนมลูกชุบ และ ลูกตาลเช่ือม 

ฉากที่ 4 คือ รานขายของขวัญ  ของขวัญ ไดแก  พวงมาลาคริสตมาส ตุกตาผา  

ตุกตาหมีในถุงเทา ตุกตานางฟา ขนมเคก แตร กลองของขวัญ ตุกตาเจาหญิง ตุกตาเจาชาย และ  

ลูกบอลคู 

ฉากที่ 5 คือ รานขายอาหาร  อาหาร ไดแก  พิซซาหนากุง ผักสด สปาเกตต้ีหนากุง  

หมี่ผัดซอสญ่ีปุน เบรดสต๊ิกสและด๊ิปปงซอส ขาวไกอบซอส เชสเตอรเบนโตะ ปกไกบารบีคิว  

เบนโตะหอยเชลลฮอกไกโดเซท-เกี๊ยวซา-โออิชิ และ ซูชิ บัดด้ี เซท 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากหนงัสือภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ความคิดสรางสรรคเปนความคิดที่ใชแกไขปญหาและชวยใหสถานการณตาง ๆ ดีข้ึนรวมถึง

การคิดประดิษฐนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และเปนความคิดที่ทุกคนสามารถฝกฝนใหเกิดข้ึน

ได โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยที่เหมาะที่สุดในการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งสามารถ

ทําไดหลายวิธี และวิธีหนึ่งก็คือ การเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กได

จินตนาการ กลาพูด กลาเลาเร่ือง กลาแสดงออกทางความคิด เกิดความพอใจ มีความสนุกสนานใน

การทํากิจกรรม นํามาซ่ึงการพัฒนากลามเนื้อและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา สงเสริม

ความคิดและจินตนาการ ชวยใหจิตใจราเริงเบิกบานและสนุกสนาน และฝกทักษะการมีปฏิสัมพันธกับ

เพื่อน ๆ ไดเปนอยางดี 

 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมการเลาเร่ือง

จากหนงัสือภาพ 

 
เนื้อหา 
 การจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนใชความรู 

ประสบการณ จินตนาการของตนคิดเปนเร่ืองราวแลวเลาผานตัวละครที่เปนตุกตากระดาษ โดยการ

รวมสนทนากับเพื่อน ๆ ขณะเลาเร่ืองประกอบภาพในหนังสือภาพ โดยผานกระบวนการเลนที่มีความ

สนุกสนาน ชุดหนงัสือภาพนีม้ีทั้งหมด 6 เลม ไดแก  เร่ืองเตาทะเล เร่ืองไดโนเสาร เร่ืองสัตวในปา เร่ือง

บานแสนสุข เร่ืองการละเลน และ เร่ืองการซื้อขาย  

 
หลักการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพนี้ ใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห ๆ ละ  

4 วัน คือ วนัอังคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี และวันศุกร วนัละ 1 คร้ัง ๆ ละ 40 นาท ีรวมการทดลองทั้งส้ิน 

24 คร้ัง และหนังสือภาพที่ใชมีทัง้หมด 6 เลม ใชสัปดาหละ 1 เลม ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ  

 

สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง กิจกรรม 

 อังคาร  

1 พุธ การสรางความคุนเคยกับนกัเรียน 

 พฤหัสบดี  

 ศุกร เก็บขอมูลกอนการทดลอง (Pretest) 

 อังคาร กิจกรรม   1   เตาทะเล คร้ังที่ 1               หนังสือภาพ 

2 พุธ กิจกรรม   2   เตาทะเล คร้ังที่ 2                    เร่ือง 

 พฤหัสบดี กิจกรรม   3   เตาทะเล คร้ังที่ 3                เตาทะเล 

 ศุกร กิจกรรม   4   เตาทะเล คร้ังที่ 4 

 อังคาร กิจกรรม   5   ไดโนเสาร คร้ังที่ 1              หนังสือภาพ 

3 พุธ กิจกรรม   6   ไดโนเสาร คร้ังที่ 2                   เร่ือง 

 พฤหัสบดี กิจกรรม   7   ไดโนเสาร คร้ังที่ 3               ไดโนเสาร  

 ศุกร กิจกรรม   8   ไดโนเสาร คร้ังที่ 4 

 อังคาร กิจกรรม   9   สัตวในปา คร้ังที่ 1              หนังสือภาพ 

4 พุธ กิจกรรม 10   สัตวในปา  คร้ังที่ 2                  เร่ือง 

 พฤหัสบดี กิจกรรม 11   สัตวในปา  คร้ังที่ 3              สัตวในปา 

 ศุกร กิจกรรม 12   สัตวในปา  คร้ังที่ 4 

 อังคาร กิจกรรม 13   บานแสนสุข คร้ังที่ 1           หนังสือภาพ 

5 พุธ กิจกรรม 14   บานแสนสุข คร้ังที่ 2                เร่ือง 

 พฤหัสบดี กิจกรรม 15   บานแสนสุข คร้ังที่ 3           บานแสนสุข 

 ศุกร กิจกรรม 16   บานแสนสุข คร้ังที่ 4 

 อังคาร กิจกรรม 17   การละเลน คร้ังที ่1             หนงัสือภาพ 

6 พุธ กิจกรรม 18   การละเลน คร้ังที ่2                  เร่ือง 

 พฤหัสบดี กิจกรรม 19   การละเลน คร้ังที่ 3              การละเลน 

 ศุกร กิจกรรม 20   การละเลน คร้ังที่ 4 
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ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง กิจกรรม 

 อังคาร กิจกรรม 21   การซื้อขาย คร้ังที่ 1             หนังสือภาพ 

7 พุธ กิจกรรม 22   การซื้อขาย คร้ังที่ 2                 เร่ือง 

 พฤหัสบดี กิจกรรม 23   การซื้อขาย คร้ังที่ 3             การซื้อขาย 

 ศุกร กิจกรรม 24   การซื้อขาย คร้ังที่ 4 

8 จันทร เก็บขอมูลหลังการทดลอง (Posttest) 

 
วิธีดําเนินกจิกรรม 
  ในการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพแตละคร้ังมีวิธีดําเนนิกิจกรรม ดังนี ้

  ขั้นนาํ (ใชเวลาประมาณ 5 นาที) 

1. ครูนํานกัเรียนเขาสูกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพดวยการรองเพลงหรือทองคํา 

คลองจองทีม่คีวามสอดคลองกับกิจกรรม และใหนักเรียนทาํทาประกอบตามจินตนาการ 

2. ครูแนะนําหนังสือภาพ  

3. ครูอธิบายวิธีใชหนงัสือภาพ 

  ขั้นดําเนินกจิกรรม (ใชเวลาประมาณ 25 นาที) 

1. ครูแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม ๆ ละ 5 คน 

2. ครูแจกหนงัสือภาพกลุมละ 1 เลม  

3. ครูคอยกระตุนใหนักเรียนชวยกันเลาเร่ืองโดยใชตัวละครเดินเร่ืองประกอบฉากของ 
หนงัสือภาพ  

4. เมื่อหมดเวลาครูบอกใหนักเรียนเก็บหนังสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

5. ครูเก็บหนงัสือภาพ 

  ขั้นสรุป (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

1. ครูแจกกระดาษถายเอกสารขนาด A4 ดินสอ และสีเทยีน ใหนักเรียนทุกคน 

2. ครูบอกใหนักเรียนแตละคนวาดภาพเกี่ยวกับเร่ืองราวที่ไดเลารวมกับเพื่อน ๆ พรอมต้ัง 

ชื่อของภาพทีว่าด 

3. ครูแสดงความช่ืนชมในการวาดภาพของนกัเรียนและเขียนช่ือภาพของนักเรียนแตละคน  
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การประเมินผล 
1. สังเกตจากการเลาเร่ืองของนักเรียนแตละกลุม 

2. ภาพวาดและชื่อภาพของนกัเรียนแตละคน 

 
บทบาทของครู 

1. ศึกษาคูมือการใชหนังสือภาพและคูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

ใหเขาใจ 

2. เตรียมสถานทีแ่ละจัดส่ือสําหรับทาํกิจกรรมใหพรอมในสภาพบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ของนักเรียนอยางอิสระ 

3. นําเขาสูกิจกรรมดวยการใหนักเรียนรองเพลงหรือทองคําคลองจองทีม่คีวามสอดคลองกับ 

กิจกรรม และใหนกัเรียนทาํทาประกอบตามจินตนาการเพื่อเปนการกระตุนความสนใจของนักเรียน 

4. แนะนาํหนงัสือภาพและอธบิายวธิีใช 
5. แบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม ๆ ละ 5 คน และแจกหนังสือภาพกลุมละ 1 เลม 

6. คอยกระตุนใหนักเรียนเลาเร่ืองโดยใชตัวละครเดินเร่ืองประกอบฉากของหนังสือภาพ  

7. เมื่อหมดเวลา บอกใหนกัเรียนชวยกนัเก็บหนงัสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

8. เก็บหนังสือภาพ 

9. แจกกระดาษถายเอกสารขนาด A4 พรอมดินสอและสีเทียน ใหนักเรียนแตละกลุม 

10. แสดงความชืน่ชมในวาดภาพของนักเรียนพรอมใหกําลังใจ 

11. เขียนช่ือภาพของนักเรียนแตละคน 
 
บทบาทของนักเรียน 

1. รวมกันรองเพลงและทองคําคลองจอง พรอมทําทาประกอบตามจินตนาการ   
2. มีสวนรวมในการเลาเร่ืองรวมกับเพื่อน ๆ ในกลุม 

3. ชวยกนัเกบ็หนังสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

4. วาดภาพเกี่ยวกับเร่ืองราวที่ไดเลาเร่ืองรวมกับเพื่อน ๆ พรอมต้ังชื่อของภาพท่ีวาด 
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แผนการจัดกจิกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือภาพ 
ครั้งที่ 1  เรื่อง...เตาทะเล (ครั้งที่ 1) 

 

จุดประสงค     ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ นักเรียนสามารถ 

1. ใชมือและตาประสานสัมพนัธในการจับตัวละครเลาเร่ืองประกอบฉากของ 
หนงัสือภาพ และวาดภาพเกีย่วกับเร่ืองที่เลาได 

2. กลาพูดและกลาแสดงออกในส่ิงที่คิด 

3. แบงปนตัวละครและรอคอยโอกาสที่จะไดพูด 

4. วาดภาพและต้ังชื่อภาพเกี่ยวกับเร่ืองที่เลาได 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  ขั้นนาํ (5 นาที) 

1. ครูนํานกัเรียนเขาสูกิจกรรมดวยการรองเพลง “เตา” และใหนกัเรียนทาํทาทางประกอบ 

เพลงตามจนิตนาการ 

2. ครูถือหนงัสือภาพและพูดวา  

“วันนี้ครูมีหนังสือภาพแบบใหมทีน่ักเรียนสามารถนําตัวละครซึ่งเปนตุกตากระดาษมาเลา 

เปนเร่ืองราวรวมกับเพื่อน ๆ โดยใชภาพประกอบของหนังสือภาพเปนฉากในการเลาเร่ือง และตัวละคร

นี้สามารถลอดผานจากหนาหนึ่งไปยงัอีกหนาหนึ่งได” 

3. ครูบอกนักเรียนวา “วันนี้เราจะมาเลาเร่ืองเตาทะเลดวยหนงัสือภาพเลมนี้” 

4. ครูอธิบายวิธีใชหนงัสือภาพเรื่องเตาทะเล ดังนี ้

4.1   ครูแนะนําตัวละคร มี 6 ตัว ไดแก 

- ลูกเตาทะเลตัวเล็ก 5 ตัว 5  สี คือ สีเขียว สีชมพู สีแดง สีน้ําเงนิ และ สีมวง  

ลูกเตาทะเลจะกินหญาทะเลเปนอาหาร 

- ปูทะเล อาศัยอยูตามหาดทราย คอยจับลูกเตาทะเลที่เพิ่งเกิดใหมกินเปน

อาหาร 

4.2   เมื่อนักเรียนเปดไปที่หนาแรกของหนังสือภาพจะมีลูกเตาทะเลอยู 5 ตัวและปูทะเล 1  

ตัวซอนอยู ใหนักเรียนชวยกนัหาแลวตกลงกนัวาใครจะเอาตัวไหน 

4.3   นักเรียนชวยกันเลาเร่ืองผานตัวละครของตนโดยใชภาพประกอบของหนังสือภาพ 

เปนฉากของเร่ือง  

4.4   เมื่อนักเรียนตองการจะเปดหนาตอไป นกัเรียนจะตองหาชองทางลอดผานใหเจอ 

กอน แลวจึงใชตัวละครสอดลอดผานชองจากหนาเดิมไปยังหนาใหม 
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4.5   นักเรียนมีเวลาในการเลาเร่ืองเตาทะเล ประมาณ 25 นาที เมื่อหมดเวลาใหนกัเรียน 

ชวยกนัเกบ็หนังสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

  ขั้นดําเนินกจิกรรม (25 นาที) 

1. ครูแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม ๆ ละ 5 คน และแจกหนงัสือภาพกลุมละ 1 เลม 

2. ครูคอยกระตุนใหนักเรียนเลาเร่ืองโดยใชตัวละครดําเนนิเร่ืองประกอบฉากของหนังสือ 

ภาพ  

3. เมื่อหมดเวลาครูบอกใหนักเรียนเก็บหนังสือภาพและตัวละครใหเรียบรอย 

4. ครูเก็บหนงัสือภาพ 

  ขั้นสรุป (10 นาที) 

1. ครูแจกกระดาษถายเอกสารขนาด A4 ดินสอ และสีเทยีน ใหนักเรียนทุกคน 

2. ครูบอกใหนักเรียนแตละคนวาดภาพเกี่ยวกับทะเลพรอมต้ังชื่อภาพที่วาด 

3. ครูแสดงความช่ืนชมในการวาดภาพของนกัเรียนและเขียนช่ือภาพของนักเรียนแตละคน  
สื่อ  

1. หนงัสือภาพเร่ือง เตาทะเล   

2. ตัวละครมี 6 ตัว ไดแก ลูกเตาทะเลตัวเล็ก 5 ตัว 5  สี คือ สีเขียว สีชมพ ูสีแดง สีน้าํเงนิ  

สีมวง และ ปูทะเล 

3. กระดาษถายเอกสารขนาด A4  

4. ดินสอ 

5. สีเทียน 
การประเมินผล 

1. สังเกตจากการเลาเร่ืองของนักเรียนแตละกลุม 

2. ภาพวาดและชื่อภาพของนกัเรียนแตละคน 
 
ภาคผนวก 

เพลงเตา 

                                                                                                          ไมทราบนามผูแตง  

 

                                          เตา เตา เตา         เตานั้นมีส่ีขา         ส่ีตีนเดินมา   

                               มันทําหัวผลุบผลุบโผลโผล         มันทาํหัวผลุบผลุบโผลโผล 
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ภาคผนวก ข 
 

- รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจหนังสือภาพ 

             1.1   รองศาสตราจารยเกริก ยุนพนัธ 

                         อาจารยประจําภาควิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร  

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

             1.2   อาจารยปรีดา ปญญาจันทร 

              นักเขียนและนกัวาดภาพประกอบหนงัสือสําหรับเด็ก 

             1.3   อาจารย ดร.วรนาท รักสกุลไทย 

              ผูอํานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ 

             1.4   ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล 

              อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

              (ฝายประถม) 

             1.5   อาจารยสันติศักด์ิ ผาผาย 

              ครูชํานาญการพิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังมวง สพท.  

              สระบุรี เขต 2 จังหวัดสระบุรี 

 

2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมเลาเร่ืองจากหนงัสือภาพ 

             2.1   ผูชวยศาสตราจารยรัตนา งิว้แหลม 

              อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

             2.3   อาจารยศศกมล บูรัชฏะ 

              ครูอนุบาลประจําโรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ 

             2.4   อาจารยมาลัย เสริมสุข 

              ครูอนุบาลประจําโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพฯ 

 

3. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ(TCT-DP) 

             3.1   อาจารยหมอมหลวงผกามาลย เกษมศรี 

              ผูอํานวยการโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพฯ 

             3.2   อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ 

                          ผูจดัการโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก ค 
 

- ภาพประกอบของหนังสือภาพและตัวละครเรื่อง “เตาทะเล” 
                     - ภาพเด็กนักเรียนกําลงัทํากจิกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือภาพ 
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ภาพประกอบของหนังสือภาพและตัวละครเร่ือง “เตาทะเล” 
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ภาพเด็กนักเรียนกาํลังทํากจิกรรมการเลาเร่ืองจากหนังสือภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล                      นายวรเกียรติ ทองไทย                    

วันเดือนปเกิด                 15 สิงหาคม 2500 

สถานที่เกิด                     วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน           41/5 หมู 7  ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง 

                                      จงัหวัดตาก 63000 

ตําแหนงหนาที่การงาน     อาจารย 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 

                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 

                                     ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง 

                                     จังหวัดตาก 63000 

ประวัติการศึกษา 

                พ.ศ. 2520      ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา 

                                      จาก วทิยาลัยครูสวนสุนันทา 

                พ.ศ. 2524      การศึกษาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร) 

                                      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

                พ.ศ. 2532      คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 

                                      จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                พ.ศ. 2540      ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

                                      จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                พ.ศ. 2553      การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

                                      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
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