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       This research aimed to study effects of storytelling with structured open-ended 
questions and social reinforcement activities. The samples were 90 kindergarten 1 (45 boys 
and 45 girls) from Baan pong sanook School, Lampang Province, in the academic year 
2012. The instruments used in this research 1) The three program of storytelling activities 
include only describing a storytelling program (program 1), storytelling with using an open-
ended question program (program 2) and describing a storytelling with using an open-
ended question align with the social reinforcement program (program 3) 2) A behavioral 
recording of answer question each child and 3) A Test for Creative Thinking-Drawing 
Production (TCT-DP). The data were analyzed by Two-Way ANOVA. The results of this 
research are summarized as follows; children got different a storytelling program have 
deferent in creative thinking as the statistic significance of 0.5. Children who got a program 
describing a storytelling with using an open-ended question and a program describing a 
storytelling with using an open-ended question align with the social reinforcement are 
getting higher result in creative thinking. In addition, it is not represent that it would be 
different creative thinking in different gender and a storytelling program is not showed an 
interaction with a gender. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญั 
       ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นคาํทีเ่คยไดย้นิหรอืเคยพบเหน็บ่อยมาก แต่แมก้ระนัน้กย็งัมคีนมาก 
มายทีอ่าจไมเ่คยรูจ้กัวา่ความหมายของความคดิสรา้งสรรคน์ัน้คอือะไร จากการใหค้าํจาํกดัความของ
ทัง้นกัการศกึษา นกัจติวทิยา นกัวทิยาศาสตร ์หรอืนกัวชิาการหลายทา่นกไ็ดใ้หนิ้ยามความหมาย
ของความคดิสรา้งสรรคไ์ปในทศิทางเดยีวกนัวา่ เป็นความสามารถทางการคดิทีค่ดิไดห้ลากหลาย
ทาง กวา้งไกลหลายแงม่มุ เน้นทัง้ปรมิาณและคุณภาพ อนัเกดิจากการผสมผสานทางความคดิผา่น
การเชื่อมโยงความรู ้ความเขา้ใจและประสบการณ์จนเกดิเป็นความคดิทีแ่ตกต่างหรอืสิง่ทีแ่ปลกใหม่
ไมเ่หมอืนเดมิและทีส่าํคญัสิง่นัน้ตอ้งมคีุณคา่ดว้ย (Guilford. 1959: 470); (Getzels. 1962: 450-
455); (Torrance. 1962: 16); (De Bono. 1978: 10-13); (อาร ีรงัสนินัท.์ 2533: 5); (อาร ีพนัธม์ณ.ี 
2540: 6) ซึง่ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้มอียูใ่นคนทุกคนเพราะเป็นความสามารถทีม่นุษยม์ตีดิตวัมาแต่
กาํเนิด อาจมมีากหรอืน้อยกส็ดุแลว้แต่วา่บุคคลนัน้ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาความคดิสรา้งสรรคม์า
มากน้อยเพยีงใดโดยเฉพาะในวยัเดก็ทีถ่อืวา่เป็นวยัสรา้งสรรค ์(Creative age) (ประณต เคา้ฉิม. 
ม.ป.ป.: 372) เน่ืองจากวยัเดก็เป็นวยัทีพ่ฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคเ์จรญิสงูสดุเพราะในชว่ง
ก่อนอาย ุ7 ปี เสน้ใยประสาททีเ่ป็นตวัเชือ่มระหวา่งสมองสองซกียงัก่อตวัขึน้ไมส่มบรูณ์และสมองซกี
ซา้ยยงัทาํหน้าทีเ่ฉพาะของตวัเองไดไ้มค่รบถว้น การคดิตามธรรมชาตขิองเดก็จงึเป็นการคดิดว้ย
สมองซกีขวาเป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นการคดิแบบจนิตนาการ (เกยีรตวิรรณ อมาตยกุล. 2530: 38) และ
จนิตนาการคอืจุดเริม่ตน้ของความคดิสรา้งสรรค ์ 
       ความคดิสรา้งสรรคถ์อืวา่มคีวามสาํคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชวีติประจาํวนัอยา่งมาก โดย
หากมองไปรอบตวัแลว้กจ็ะพบวา่หลายสิง่หลายอยา่งเป็นผลผลติจากความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยการ
ประดษิฐค์ดิคน้ การออกแบบสรา้งสิง่แปลกใหม ่เป็นนวตักรรมทีม่ปีระโยชน์มากมาย ไมว่า่จะเป็น
ดา้นเทคโนโลย ีดา้นวทิยาศาสตร ์ดา้นการแพทย ์ดา้นศลิปะ ดนตร ีวรรณกรรม การละคร ฯลฯ ก็
ลว้นเป็นผลผลติจากสมองของมนุษยท์ีไ่มเ่คยหยดุคดิและหยดุกระทาํ ดว้ยเหตุน้ีเองในประเทศที่
พฒันาแลว้จงึไดเ้น้นเรือ่งการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคโ์ดยการปลกูฝงัใหค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็น
ฐานของการศกึษารวมไปถงึการประกอบอาชพีดว้ย แต่เมือ่ยอ้นกลบัมามองทีป่ระเทศของเราแลว้ก็
ตอ้งยอมรบัวา่ยงัหา่งจากความเขา้ใจและความสาํเรจ็ในเชงิปฏบิตัใินเรือ่งน้ีอยูพ่อสมควร ถงึแมว้า่จะ
มกีารกาํหนดเป็นนโยบายระดบัชาต ิแต่กด็เูหมอืนวา่จะยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วร เหน็ได้
จากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(สมศ.) ของโรงเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีพ่บวา่มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์ ยงัอยูใ่น
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ระดบัทีต่ํ่ากวา่มาตรฐานในหลายพืน้ที ่(สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 
2554: ออนไลน์)  
       การศกึษาไทยในปจัจุบนัแมว้า่จะไดม้กีารกาํหนดใหค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นจุดมุง่หมายที่
สาํคญัประการหน่ึงของการจดัการศกึษาทุกระดบั รวมไปถงึหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัศกึษา 
พทุธศกัราช 2546 ทีไ่ดก้ล่าวถงึการศกึษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยัอาย ุ3-5 ปี ทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่สง่เสรมิ
ใหเ้ดก็มสีขุภาพด ีเจรญิเตบิโตตามวยั มสีขุภาพด ีมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามสามารถในการคดิ
และการแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ
เรยีนรูอ้นัเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิขึน้กบัเดก็ (กรมวชิาการ. 2546) แต่ในทางปฏบิตัิ
การศกึษาไทยสว่นใหญ่กย็งัคงเน้นในเรือ่งของวชิาการ และการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการจาํ
มากกวา่กระบวนการคดิ โดยอาจลมืไปวา่ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ทอ่งจาํไมไ่ด ้แต่สามารถเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยการปฏบิตัแิละการฝึกฝนอยา่งสมํ่าเสมอ  
       ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรคอ์าจเกดิจากหลายสาเหตุหลายปจัจยั แต่ปจัจยัหน่ึงคอื 
รปูแบบการเรยีนการสอน (มิง่ขวญั ภาคสญัไชย. 2551); (ธรีก์ญัญา โอชรส. 2551) ทีอ่าจสกดักัน้
ความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน เชน่ บรรยากาศทีเ่น้นการแขง่ขนัทาํใหน้กัเรยีนกดดนั คาํตอบมกั
ถูกกาํหนดใหม้เีพยีงคาํตอบเดยีวคดิแบบยดืหยุน่ไมไ่ด ้อาจถูกตําหนิเมือ่ตอบผดิ มกีารประเมนิ
บ่อยๆ หรอืเป็นทางการตลอดเวลา ฯลฯ (ดวงฤทยั น้อยพรม: 2552); (วริยิะ ฤาชยัพานิชย.์ วดีทิศัน์. 
2554) ซึง่สิง่เหล่าน้ีถอืเป็นการสรา้งบรรยากาศทีไ่มเ่อือ้ต่อการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ ดงันัน้หาก
ตอ้งการสง่เสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ควรสอนดว้ยวธิกีารกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความอยากรู ้เชน่ 
การใชค้าํถามทีท่า้ทายความคดิ การใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนปฏบิตัดิว้ยตนเองมากกวา่การบอกใหรู้แ้ละให้
การสนบัสนุนดว้ยการเสรมิแรงใหก้าํลงัใจไมด่ว่นตดัสนิวา่ถูกหรอืผดิ และไมค่วรยดึตดิวา่คาํตอบ
ตอ้งมคีาํตอบเดยีว เพราะการคดิสรา้งสรรคเ์ป็นการคดิไดห้ลายทศิทางหลายแงม่มุ  
       กจิกรรมทีส่ามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคน์ัน้มหีลากหลายวธิดีงัทีอ่าร ีพนัธม์ณ ี(2545: 
162-195) นกัวชิาการดา้นความคดิสรา้งสรรคไ์ดแ้นะนําไว ้เชน่ กจิกรรมทางภาษา ซึง่เน้นการใช้
ทกัษะการฟงั การอา่น การพดูและการเขยีนไวด้ว้ยกนั ตวัอยา่งกจิกรรม เชน่ การเล่านิทาน การ
แต่งเรือ่งจากภาพ การทายคาํ เป็นตน้ กจิกรรมทางความคดิ ทีเ่น้นการสง่เสรมิกระบวนการคดิ 
จนิตนาการ แสดงความคดิเหน็ เชน่ การระดมสมอง การทายคาํ เป็นตน้ กจิกรรมทางศลิปะ เน้น
การฝึกใชจ้นิตนาการและกลา้มเน้ือ เชน่ การวาดภาพ ระบายส ีเป็นตน้ กจิกรรมทางการประดษิฐ ์
เป็นกจิกรรมทีเ่น้นการคดิสรา้ง ดดัแปลงจนเกดิสิง่ใหม ่และกจิกรรมทางดนตร ีทีฝึ่กการซาบซึง้ใน
ดนตร ีถ่ายทอดออกมาอยา่งอสิระ เป็นตน้ จากกจิกรรมทีห่ลากหลายขา้งตน้หากสามารถนํามาใช้
อยา่งบรูณาการไดอ้ยา่งครบถว้นกจ็ะเป็นการดยีิง่  
       สาํหรบัในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาวธิกีารพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั 
เน่ืองจากเป็นวยัทีจ่นิตนาการและความคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาไดด้ทีีส่ดุ โดยเลอืกกจิกรรมการ
เล่านิทานมาใชใ้นการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เน่ืองจากรปูภาพและเรือ่งราวของนิทานจะชว่ย
เสรมิสรา้งจนิตนาการและเขา้ใจสญัลกัษณ์ และถอ้ยคาํภาษาจากการฟงันิทานจะเป็นการเปิดโลก
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กวา้งทางดา้นความคดิใหแ้ก่เดก็ (อาร ีสณัหฉว.ี 2554: 62; อา้งองิจาก Joseph, Chilton Pearec. 
1992. Evolution’s End : Claiming the Potential of Our Intelligence. p. 154-171) ดงัทีม่นีกัวจิยั
หลายทา่นไดนํ้าการเล่านิทานมาพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั เชน่ อรด ีตริะตระกลูเสร ี
(2549) ทีศ่กึษาผลของการเล่านิทานไมจ่บเรือ่งทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั วรเกยีรต ิ
ทองไทย (2553) ทีศ่กึษาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่าเรือ่งจาก
หนงัสอืภาพ และแฟลค (Flack. 2001) ทีไ่ดศ้กึษานิทานกบัความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ ซึง่ต่างกพ็บ
ผลการศกึษาวา่ นิทานเป็นวธิทีีส่ามารถนํามาใชเ้พือ่สง่เสรมิทกัษะความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้โดยผูว้จิยั
เลอืกใชนิ้ทานประเภทเทพนิยาย สตัวพ์ดูได ้และผจญภยั เน่ืองจากเน้ือเรือ่งมลีกัษณะเหนือจาก
ความเป็นจรงิโดยทัว่ไป มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารย ์มตีวัละครทีแ่ปลกน่าสนใจ มกีารผจญภยัไปยงัที่
แปลกใหมต่่างๆ พบเจอสถานการณ์ใหต้อ้งเผชญิปญัหา กลา้เสีย่ง และฝา่ฟนัอุปสรรคจนสาํเรจ็  
ซึง่สามารถชว่ยสง่เสรมิจนิตนาการของเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี
       นอกจากใชนิ้ทานเป็นสือ่อุปกรณ์ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ลว้ ผูว้จิยัเลอืกการใช้
คาํถามมากระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ ทา้ทายความคดิและการเปิดกวา้งทางความคดิมาประกอบ
หลงัจากทีเ่ล่านิทานจบแลว้ เน่ืองจากมงีานวจิยัทาํการศกึษาแลว้พบวา่ การใชค้าํถาม (อนงค ์แสง
เงนิ. 2533) การใชค้าํถามปลายเปิด (ละมลุ ชชัวาล. 2543) การใชค้าํถามปลายเปิดแบบเรา้ (ขวญั
ตา ทุนแพทย.์ 2545) หรอืการใชค้าํถามขยายความคดิ (บุษกร ณ สงขลา. 2549) สามารถพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้อกีทัง้นกัวชิาการดา้นการศกึษาอยา่ง โชต ิเพชรชื่น (2522: 99) และฉนัทนา 
ภาคบงกช (2554: 47-69) ไดแ้นะนําการตัง้คาํถามทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคต์ามองคป์ระกอบ
ของความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 4 องคป์ระกอบ คอื คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคล่วทีจ่ะเน้นในแง่
ปรมิาณของคาํตอบ คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ทีจ่ะเน้นคดิหลายแงม่มุหลายทศิทาง คาํถาม
สง่เสรมิความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการคดิแปลกใหม ่และคาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออทีเ่น้นการ
อธบิายถงึรายละเอยีด ซึง่จากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูงานวจิยัทีผ่า่นมาพบวา่ ยงัไมม่ผีูว้จิยัทา่นใด
นําการใชค้าํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคท์ีถ่ามตามองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคน้ี์มาใช้
ในงานวจิยัมาก่อน ผูว้จิยัจงึเลอืกการใชค้าํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคต์ามองคป์ระกอบของ
ความคดิสรา้งสรรคม์าใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี 
       ดงันัน้การพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยัจงึควรมกีารเล่านิทานประกอบคาํถามที่
สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคต์ามองคป์ระกอบซึง่เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด แต่อยา่งไรกต็ามจาก
การทบทวนเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ นอกจากความคดิสรา้งสรรคจ์ะสามารถพฒันาให้
เพิม่ขึน้ไดจ้ากการทาํกจิกรรมทีม่อีสิระในการคดิแลว้กต็อ้งมบีรรยากาศในการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อความ 
คดิสรา้งสรรคด์ว้ย ควรทาํใหเ้ดก็รูส้กึปลอดภยัทางจติใจเพือ่เอือ้ต่อการใหเ้ดก็กลา้แสดงออกทาง
ความคดิอยา่งอสิระ กลา้ตอบ ไมบ่ัน่ทอนกาํลงัใจของเดก็ (ฉนัทนา ภาคบงกช. 2554: 44) ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึคดิวา่การทีจ่ะทาํใหเ้ดก็มคีวามรูส้กึปลอดภยัทางจติใจ มคีวามมัน่ใจทีจ่ะกลา้คดิ กลา้ตอบได้
ดว้ยการทีเ่มือ่เดก็ไดร้บัการจดักจิกรรมแลว้กค็วรมกีารกระตุน้และใหก้าํลงัใจดว้ยการเสรมิแรงทาง
สงัคม เพราะเป็นวธิกีารทีจ่ะทาํใหเ้ดก็รูส้กึมกีาํลงัใจ เชือ่มัน่ในตนเอง กลา้คดิกลา้ตอบ ซึง่การเสรมิ 
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แรงทางสงัคมสามารถทาํไดโ้ดยการยิม้ การชมเชย การยอมรบั การแตะตวั การพยกัหน้า การกอด
หรอืการมองตา เป็นตน้ ซึง่หลกัในการใชก้ารเสรมิแรงทางสงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพจะตอ้งชมต่อหน้า
และชมทนัท ี(สมโภชน์ เอีย่มสภุาษติ. 2549: 195) เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจและความเชื่อมัน่ใน
ตนเองใหแ้ก่เดก็ และจากการคน้ควา้งานวจิยัพบวา่ ประสาท อศิรปรดีา (2530) ไดเ้คยศกึษาการ
พฒันาความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกระบวนการฝึก แต่เป็นบรบิททีแ่ตกต่างจากประเภทของตวัเสรมิแรง
และกลุ่มตวัอยา่งทีผู่ว้จิยัใชท้าํการศกึษา โดยใชต้วัเสรมิแรงทีเ่ป็นคาํชมและสิง่ของรางวลั ในการ
สนบัสนุนและการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์3 ดา้น คอื ดา้นความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ 
และความคดิรเิริม่ มกีลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ หลงัจาก
สิน้สดุกระบวนการฝึกตามโครงการแลว้ คะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลองดา้น
ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ และความคดิรเิริม่ สงูกวา่กลุม่ควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .001, .001 และ .01 ตามลาํดบั  
       ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึตอ้งการหาคาํตอบวา่รปูแบบของการจดักจิกรรมการเล่านิทานโดยทีร่ปูแบบ
แรกเป็นการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว รปูแบบทีส่องเป็นการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด
แบบมโีครงสรา้ง และรปูแบบทีส่ามเป็นการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง
ควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม รปูแบบใดทีจ่ะสามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้กีวา่กนั และใน
ขณะเดยีวกนัผูว้จิยัไดค้าํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งเพศของเดก็ปฐมวยั ซึง่มงีานวจิยัของสภุาวด ี
เพชรชื่นสกุล (2547: 77) ทีศ่กึษาผลการเรยีนจากการใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทานทีม่ต่ีอ
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัพบวา่ นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมคีวามคดิสรา้งสรรค์
แตกต่างกนั คอืนกัเรยีนหญงิมคีะแนนความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่นกัเรยีนชาย และพบปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งเพศกบัการใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทานต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์โดยนกัเรยีน
ชายทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทาน กบัการเรยีนตามปกต ิมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตก 
ต่างกนั แต่นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทาน กบัการเรยีนตามปกต ิมคีวาม 
คดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั ดงันัน้ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบ
กจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศทีส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดว้ย ซึง่หากพบวา่เพศ
และรปูแบบการจดักจิกรรมมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั กจ็ะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรบัคร ูพอ่แม ่และ
ผูป้กครองทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกรปูแบบการจดักจิกรรมน้ีไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างของเพศ
ของเดก็ปฐมวยั เพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีใ่หไ้ดผ้ลต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
        การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลของการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งเป็น
จุดมุง่หมายยอ่ยดงัน้ี 
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          1. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัรปูแบบการจดักจิกรรมการ
เล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีม่เีพศแตกต่างกนั 
3. เพือ่ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศทีส่ง่ผลต่อ

ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 1. ทาํใหไ้ดร้ปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานทีพ่ฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั 
เพือ่เป็นแนวทางใหก้บัครแูละผูป้กครองในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั 
 2. ทาํใหส้ามารถตดัสนิใจเลอืกใชร้ปูแบบการจดักจิกรรมพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์ห้
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัทีม่เีพศแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรของการศกึษาครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและชาย ทีก่าํลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาล
ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งของการศกึษาครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและชาย ทีก่าํลงัศกึษาอยูช่ ัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิจาํนวน 90 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) ซึง่จะแสดงรายละเอยีดในการสุม่กลุ่มตวัอยา่งในบทที ่3   
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรจดักระทาํ คอื รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน แบ่งออกเป็น 
  1.1 เล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว 
  1.2 เล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
  1.3 เล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทาง
สงัคม 
 2. ตวัแปรอสิระทีใ่ชจ้ดักลุ่ม คอื เพศ แบ่งออกเป็น 
  2.1 หญงิ 
  2.2 ชาย 
 3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรค ์ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวยั หมายถงึ เดก็เพศหญงิและชาย อาย ุ4-5 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ

 2. นิทาน หมายถงึ หนงัสอืนิทานภาพทีเ่ป็นเรือ่งราวจากทัง้จากการเล่าสบืต่อกนัมา
และเป็นเรือ่งทีม่ผีูแ้ต่งขึน้มาใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ใหค้วามรูห้รอื
แงค่ดิ อาจแฝงดว้ยคาํสอนดา้นคุณธรรม จรยิธรรมลงไปในเน้ือเรือ่ง โดยนิทานทีเ่หมาะสาํหรบั
พฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ดก็ปฐมวยัประกอบดว้ย นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา 
นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้และนิทานประเภทผจญภยั เน่ืองจากเน้ือเรือ่งมลีกัษณะเหนือจากความ
เป็นจรงิโดยทัว่ไป มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารย ์มตีวัละครทีแ่ปลกน่าสนใจ มกีารผจญภยัไปยงัทีแ่ปลกใหม่
ต่างๆ พบเจอสถานการณ์ใหต้อ้งเผชญิปญัหา กลา้เสีย่ง และฝา่ฟนัอุปสรรคจนสาํเรจ็ ไดเ้ปรยีบ 
เทยีบเชื่อมโยงตนเองกบัเรือ่งราวของนิทานซึง่สามารถสง่เสรมิจนิตนาการเดก็ไดด้ ีรวมทัง้สิน้ 15 
เล่ม ดงัน้ี 

  2.1 นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา เป็นนิทานทีม่เีทวดา นางฟ้า เจา้
หญงิ เจา้ชายเป็นตวับุคคลในนิทาน หรอืเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวัเอกหรอืตวัเดน่ๆ 
จะมอีภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานทีพ่เิศษ มลีกัษณะ
เหนือความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่ จาํนวน 5 เล่ม 
  2.2 นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้เป็นนิทานทีต่วัเอกเป็นสตัวแ์ต่มกีารกระทาํและพดูได้
เหมอืนมนุษย ์มทีัง้สตัวป์า่ สตัวบ์า้นและบางเรือ่งกม็มีนุษยเ์กีย่วขอ้งดว้ย จาํนวน 5 เล่ม 

  2.3 นิทานประเภทผจญภยั เป็นนิทานทีเ่น้ือเรือ่งอาจคลา้ยชวีติจรงิหรอืจนิตนาการ 
มตีวัละครเอกทีผ่จญภยัไปในสถานการณ์ต่างๆ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญ กลา้เสีย่ง พบเจอเหตุการณ์
ทีต่อ้งฟนัฝา่ เผชญิอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ จาํนวน 5 เล่ม 

  โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืกหนงัสอืนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยัดงัน้ี 
  1. เป็นหนงัสอืภาพเน้ือเรือ่งสัน้ๆ สว่นมากเป็นภาพการต์นู ภาพประมาณ 60%  

หรอื 70% เน้ือเรือ่งประมาณ 30% หรอื 40%  
  2. รปูเล่มขนาดกะทดัรดั ไมเ่ลก็และไมใ่หญ่เกนิไป อาจใชส้ตูรสดัสว่น 4 : 3 คอื  

สดัสว่นกวา้งxยาว เชน่ 8x6 หรอื 16x9 น้ิว 
  3. ตวัละครน้อย มลีกัษณะเดน่ทีจ่าํไดง้า่ย 
  4. ภาษาทีใ่ชค้วรเป็นภาษาทีง่า่ยๆ ประโยคสัน้ๆ อาจเป็นคาํซํ้าหรอืคาํสมัผสั 
  5. เป็นเรือ่งใกลต้วัเดก็ เชน่ ครอบครวั สตัว ์หรอืเรือ่งทีเ่ดก็จนิตนาการตามได ้
  6. สรา้งความรูส้กึ ความพอใจใหผู้ฟ้งั 

  7. ตวัอกัษรควรใชต้วัโต คาํหนา ขนาด 32 พอยท ์(5 ม.ม) 
  8. จาํนวนหน้าประมาณ 10–20 หน้า 
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  3. รปูแบบการจดักิจกรรมเล่านิทาน หมายถงึ กจิกรรมการเล่านิทานจากหนงัสอื
นิทานซึง่แบ่งเป็น 3 รปูแบบ คอื การเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว การเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่าร
เสรมิแรงทางสงัคม 
  4. คาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสรา้ง หมายถงึ การใชค้าํถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบ 
ตอบไดอ้ยา่งอสิระ สามารถตอบไดห้ลายคาํตอบตามความคดิ ไมม่คีาํตอบทีผ่ดิหรอืถูก ซึง่จะเป็น
คาํถามทีถู่กสรา้งขึน้และกาํหนดโดยผูว้จิยั ดงันัน้ในการทาํการทดลองหรอืการนําไปใช ้ไมว่า่ผูใ้ดจะ
เป็นผูท้ดลองหรอืผูนํ้าไปใช ้กจ็ะใชค้าํถามเดยีวกนัทุกครัง้ ซึง่กาํหนดใหนิ้ทาน 1 เรือ่ง จะประกอบ 
ดว้ยคาํถามจาํนวน 4 คาํถาม และขอ้คาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งของนิทาน รวมไปถงึ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น ดงัน้ี 
   4.1 คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหา
คาํตอบอยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมาก เน้นปรมิาณคาํตอบ โดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลา
ทีก่าํหนดให ้
   4.2 คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิดว้ย
ทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึการ 
แสดงถงึความรูส้กึ  
   4.3 คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม ่
ไมเ่หมอืนใคร เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากการนํา
ความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรม และสญัลกัษณ์ 
   4.4 คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึ
ความสามารถในการมองเหน็หรอืการคดิแจกแจงรายละเอยีดเป็นขัน้เป็นตอน รวมถงึการเชื่อมโยง
สมัพนัธส์ิง่ต่างๆ อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว 
 5. การเสริมแรงทางสงัคม หมายถงึ การทีผู่ว้จิยัใหต้วัเสรมิแรงกบัเดก็ปฐมวยัในขณะ 
ทีต่อบคาํถามหรอืพยายามตอบคาํถามภายหลงัจากฟงันิทาน ซึง่ไดแ้ก่ การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่
ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออก
ทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด 
ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เพือ่ชว่ยสง่เสรมิความมัน่ใจและความเชื่อมัน่ในตนเองใหแ้ก่เดก็ในการแสดงออก
ทางความคดิอยา่งอสิระ โดยจะเสรมิแรงแบบทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถามหรอื
พยายามตอบคาํถาม เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ 

นิยามศพัทป์ฏิบติัการ 
 1. ความคิดสร้างสรรค ์หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยัในการคดิสิง่ทีแ่ตกต่าง 

แปลกไปจากเดมิ ดว้ยการผสมผสานจากการใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ ความคดิในหลายๆ แงม่มุและ
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จากประสบการณ์รอบตวัมาปรบัปรงุดดัแปลงบรูณาการจนเกดิเป็นสิง่ใหมท่ีม่ปีระโยชน์และมคีุณคา่
ซึง่ในงานวจิยัน้ีศกึษา 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  1.1 ความคดิคล่องแคลว่ (Fluency) เป็นความสามารถในการคดิหาคาํตอบไดอ้ยา่ง
คล่องแคลว่ รวดเรว็ และตอบในปรมิาณมากในเวลาทีจ่าํกดั 

       1.2 ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นความสามารถในการคดิหาคาํตอบ หรอืจดั
กลุ่มไดห้ลากหลายประเภท หลายทศิทาง มกีารมองในแงม่มุทีก่วา้งไมจ่าํกดัเฉพาะแงม่มุใดแงม่มุ
หน่ึง  

       1.3 ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นความสามารถในการคดิแปลกใหม ่มเีอกลกัษณ์ 
ไมซ่ํ้ากบัความคดิของคนอื่นและแตกต่างจากความคดิธรรมดาทัว่ไป อาจเป็นการนําเอาความคดิเก่า
มาปรบัปรงุผสมผสานจนเกดิเป็นสิง่ใหม ่

      1.4 ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) เป็นความสามารถในการคดิทีแ่สดงถงึ
รายละเอยีดเป็นขัน้ตอนสามารถอธบิายใหเ้หน็ภาพชดัเจน หรอืต่อเตมิเพิม่ขยายความคดิครัง้แรกให้
สมบรูณ์ขึน้ 

  โดยระดบัความคดิสรา้งสรรคพ์จิารณาจากคะแนนทีเ่ดก็ปฐมวยัทาํแบบทดสอบ 
ความคดิสรา้งสรรค ์The Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP) ของเจลเลน 
และเออรแ์บน (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนทัง้ 14 เกณฑ ์ดงัน้ี  
   1. การต่อเตมิ (Cn)  
   2. ความสมบรูณ์ (Cm)  
   3. เน้ือหาใหม ่(Ne)  
   4. การเชื่อมโยงดว้ยเสน้ (Cl)  
   5. การเชื่อมโยงใหเ้กดิภาพเป็นเรือ่งราว (Cth)  
   6. การขา้มเสน้กัน้เขตโดยใชส้ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่ (Bfd)  
   7. การขา้มเสน้กัน้เขตอยา่งอสิระทีไ่มใ่ชส่ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่ (Bfi)  
   8. ลกัษณะภาพทีม่มีติ ิ(Pe)  
   9. อารมณ์ขนั (Hu)  
   10. ความคดิแปลกใหม ่ปรบัการจดัวางกระดาษ (Uc, a)  
   11. ความคดิแปลกใหม ่ภาพทีเ่ป็นนามธรรม (Uc, b)   
   12. ความคดิแปลกใหม ่ใชส้ญัลกัษณ์หรอืคาํพดู (Uc, c)  
   13. ความคดิแปลกใหม ่วาดรปูทีไ่มใ่ชเ่ป็นรปูสามญัทัว่ไป (Uc, d)  
   14. ความเรว็ (Sp)  

ซึง่การใหค้ะแนนจะจดัแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 
 กลุ่มที ่1 ความคดิคล่องแคล่ว ขอ้ 14 คะแนนเตม็ 6 คะแนน 

 กลุ่มที ่2 ความคดิยดืหยุน่ ขอ้ 6, 7, 8 และ 9 คะแนนเตม็ 24 คะแนน 
 กลุ่มที ่3 ความคดิรเิริม่ ขอ้ 10, 11, 12 และ 13 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 
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 กลุ่มที ่4 ความคดิละเอยีดลออ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 การใหค้ะแนนทัง้หมดจะใหต้ามเกณฑท์ัง้ 14 เกณฑ ์โดยคะแนนรวมสงูสดุคอื 72
คะแนน  
  2. กิจกรรมการเล่านิทาน หมายถงึ การเล่านิทานโดยใชนิ้ทาน 3 รปูแบบเพือ่สง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  2.1 กจิกรรมสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์
  2.2 สปัดาหท์ดลองที ่1 เล่านิทานเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา จาํนวน 5 เรือ่ง 
เป็นเวลา 5 วนั ในวนัจนัทร-์วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
  2.3 สปัดาหท์ดลองที ่2 เล่านิทานสตัวพ์ดูได ้จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5 วนั ในวนั
จนัทร-์วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
  2.4 สปัดาหท์ดลองที ่3 เล่านิทานผจญภยั จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5 วนั ในวนั
จนัทร-์วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 

โดยกจิกรรมการเล่านิทานในงานวจิยัครัง้น้ี แบ่งเป็น 3 รปูแบบ มรีายละเอยีดดงัน้ี  
รปูแบบที ่1 การเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว คอื การเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง  

แลว้อาจมกีารพดูคุย ซกัถามความจาํในลกัษณะ ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน อยา่งไร  
รปูแบบที ่2 การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง คอื การ 

เล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มกีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์4 คาํถาม ซึง่เป็น
คาํถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของความคดิสรา้งสรรคแ์ละคาํถามมเีน้ือหา
สอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งนิทานเรือ่งนัน้ๆ 

รปูแบบที ่3 การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่าร 
เสรมิแรงทางสงัคม คอื การเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มกีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรค ์4 คาํถาม ทีซ่ึง่เป็นคาํถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละคาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งนิทานเรือ่งนัน้ๆ ขณะเดยีวกนักม็กีารเสรมิแรง
ทางสงัคมซึง่ไดแ้ก่ การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิ
ดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มอง
ดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เป็นตน้ โดยจะเสรมิแรงแบบทุกครัง้และ
เสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม 

 เดก็ทีร่ว่มกจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 และรปูแบบที ่3 ทุกคนควรไดต้อบ
คาํถามหลงัจากฟงันิทานจบทุกครัง้ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ต่อนิทาน 1 เรือ่ง และเมือ่ฟงันิทานครบ 
15 เรือ่ง เดก็ควรไดต้อบคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคค์รบทัง้ 4 ดา้น ซึง่การตอบคาํถามจะ
เป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ ใหม้กีารเสนอโอกาส
เพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
   ตวัแปรจดักระทาํ      ตวัแปรตาม 

 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถาม

ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมสงูกวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
เล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว 

2. เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั  
3. รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศสง่ผลรว่มกนัต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็

ปฐมวยั 

รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน แบง่เป็น 
  1. เล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว  

2. เล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้ง 
3. เล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด 
แบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทาง 
สงัคม 

  ตวัแปรอสิระทีใ่ชจ้ดักลุ่ม คอื เพศ แบ่งเป็น 
    1. หญงิ 
    2. ชาย 

 
ความคดิสรา้งสรรค ์

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
       การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
       1. ความคดิสรา้งสรรค ์
 1.1 ความหมายของความคดิสรา้งสรรค ์
 1.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค ์
 1.3 องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์

1.4 พฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
1.5 ลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์
1.6 กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
1.7 อุปสรรคในการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
1.8 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัความคดิสรา้งสรรค ์

       2. นิทาน 
2.1 ความหมายของนิทาน 

 2.2 คุณคา่และประโยชน์ของนิทาน 
 2.3 ประเภทของนิทาน 
 2.4 นิทานทีเ่หมาะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
 2.5 เทคนิคและวธิกีารเล่านิทาน 
 2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความคดิสรา้งสรรคโ์ดยการเล่านิทาน 
       3. คาํถาม 
 3.1 ความหมายและความสาํคญัของการใชค้าํถาม 
 3.2 ประเภทของคาํถาม 
 3.3 เทคนิคการใชค้าํถาม 
 3.4 การใชค้าํถามพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
 3.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งการพฒันาความคดิสรา้งสรรคโ์ดยการใชค้าํถาม 
       4. การเสรมิแรงทางสงัคม 
 4.1 ความหมายของการเสรมิแรง 
 4.2 ประเภทของการเสรมิแรง 
 4.3 เทคนิคการเสรมิแรงทางสงัคม 
 4.4 การใหก้ารเสรมิแรงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 4.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความคดิสรา้งสรรคโ์ดยใชก้ารเสรมิแรงทางสงัคม 
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1.  ความคิดสรา้งสรรค ์ 
        1.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
            นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาหลายทา่นใหค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคไ์วด้งัเชน่ 
กลิฟอรด์ (Guilford. 1959: 470) ไดก้ล่าววา่ ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความคดิอเนกนยั 
(Divergent Thinking) ซึง่คดิไดห้ลายทศิทาง หลายดา้นหลายมมุคดิไดก้วา้งไกลและนําไปสูก่ารคดิ
ประดษิฐส์ิง่แปลกใหม ่รวมถงึการคดิคน้พบวธิกีารแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ความคดิอเนกนยัประกอบดว้ย
ความคดิรเิริม่ (Originality) ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) และ
ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) และเกตเซล (Getzels. 1962: 450-455) ไดใ้หค้วามหมายที่
สอดคลอ้งกบักลิฟอรด์โดยกล่าววา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นลกัษณะการคดิทีห่าคาํตอบหลายๆ 
คาํตอบ เพือ่ตอบสนองสิง่เรา้ซึง่ลกัษณะเชน่น้ีมกัจะเกดิขึน้กบับุคคลทีม่อีสิรภาพในการตอบสนองจงึ
จะสามารถตอบไดม้าก สว่นทอรแ์รนซ ์(Torrance. 1962: 16) ไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้ง 
สรรคว์า่หมายถงึ เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิสรา้งสรรคผ์ลติผลหรอืสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ  ที่
ไมรู่จ้กัมาก่อนซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีอาจเกดิจากการรวมเอาความรูต่้างๆ ทีไ่ดจ้ากประสบการณ์แลว้
เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  สิง่ทีเ่กดิขึน้ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นสิง่สมบรูณ์อยา่งแทจ้รงิ อาจออกมาใน
รปูของผลติผลทางศลิปะ วรรณคด ีวทิยาศาสตร ์หรอือาจเป็นเพยีงขบวนการเทา่นัน้ และเดอ โบโน 
(De Bono. 1978: 10-13) กล่าววา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถในการทีจ่ะคดินอกกรอบ
ความคดิเดมิซึง่ปิดกัน้แนวคดิอยูซ่ึง่ก่อใหเ้กดิแนวคดิอยา่งอื่นทีถ่อืไดว้า่เป็นแนวคดิทีจ่ะนํามาพฒันา
เพือ่แกป้ญัหาทีต่อ้งการได ้สาํหรบันกัจติวทิยาและนกัการศกึษาของประเทศไทย ดงัเชน่ อาร ีรงัสิ
นนัท ์(2533: 5) ไดก้ล่าวถงึความคดิสรา้งสรรคว์า่ คอื ความคดิจนิตนาการประยกุตท์ีส่ามารถนําไป 
สูส่ ิง่ประดษิฐค์ดิคน้พบเทคโนโลยใีหม่ๆ  ซึง่เป็นความคดิในลกัษณะทีค่นอื่นคาดไมถ่งึหรอืมองขา้ม 
เป็นความคดิหลากหลาย คดิไดก้วา้งไกลเน้นทัง้ปรมิาณ และคุณภาพ อาจเกดิจากการคดิผสมผสาน
เชื่อมโยงระหวา่งความคดิใหม่ๆ  ทีแ่กป้ญัหาและเอือ้อาํนวยประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม และอาร ี
พนัธม์ณ ี(2545: 5-6) กล่าววา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองทีค่ดิในลกัษณะอเนก
นยัอนันําไปสูก่ารคดิคน้พบสิง่แปลกใหมด่ว้ยการคดิดดัแปลงปรงุแต่งจากความคดิเดมิผสมผสานกนั
ใหเ้กดิสิง่ใหม ่ซึง่รวมทัง้การประดษิฐค์ดิคน้พบสิง่ต่างๆ ตลอดจนวธิกีารคดิทฤษฎหีลกัการไดส้าํเรจ็  
            จากความหมายของความคดิสรา้งสรรคด์งักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดนิ้ยามความหมายของ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการวจิยัน้ีวา่ ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถในการคดิสิง่ที่
แตกต่างไมเ่หมอืนใคร ไมย่ดึตดิแบบแผน แปลกไปจากธรรมดาทัว่ไป ดว้ยการผสมผสานจากการใช้
ความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิในหลายๆ แงม่มุและจากประสบการณ์รอบตวัมาปรบัปรงุดดัแปลง
บรูณาการจนเกดิเป็นสิง่ใหมท่ีม่ปีระโยชน์และมคีุณคา่ 
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1.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค ์
     แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคไ์ดม้นีกัวชิาการ นกัการศกึษารวมไปถงึ

นกัจติวทิยาหลายทา่นไดอ้ธบิายถงึแนวคดิในแงท่ีแ่ตกต่างกนั โดยสามารถสรปุทฤษฎแีนวคดิสรา้ง 
สรรคท์ีส่าํคญัไวด้งัน้ี  

     1.2.1 แนวคดิโครงสรา้งทางสตปิญัญา (The structure of intellect)  
         กลิฟอรด์ (Guilford. 1988: 1-4) ไดอ้ธบิายโครงสรา้งทางสตปิญัญาไว ้3 มติ ิดงัน้ี 
 

โครงสรา้งทางสตปิญัญาของกลิฟอรด์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงแบบจาํลองโครงสรา้งทางสตปิญัญาของกลิฟอรด์ 
 
 มติทิี ่1 เน้ือหา (Content) หมายถงึ ขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีเ่ป็นสือ่ในการคดิซึง่แบ่ง 
ออกเป็น 5 ลกัษณะ คอื 

 1. ภาพ (Figural) หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะรบัรูแ้ละทาํใหเ้กดิความรู ้
สาํนึกคดิได ้เชน่ ภาพต่างๆ 
 2. เสยีง (Auditory) หมายถงึ สิง่ทีอ่ยูใ่นรปูของเสยีงทีม่คีวามหมาย 

              3. สญัลกัษณ์ (Symbol) หมายถงึ ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูของเครือ่งหมายต่างๆ เชน่ 
ตวัอกัษร โน้ตดนตร ีตวัเลข รวมทัง้สญัลกัษณ์ต่างๆ 

              4. ภาษา (Semantic) หมายถงึ ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูถอ้ยคาํทีม่คีวามหมายต่างๆ 
สามารถใชต้ดิต่อสือ่สารได ้เชน่ พอ่ แม ่โกรธ ชอบ ดใีจ เสยีใจ แต่บางอยา่งไมอ่ยูใ่นรปูถอ้ยคาํกม็ ี
เชน่ ภาษาใบ ้
                     5. พฤตกิรรม (Behavioral) หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่ป็นการแสดงออก กรยิา อาการ
การกระทาํทีส่ามารถสงัเกตเหน็ รวมทัง้ทศันคต ิการรบัรู ้เชน่ การยิม้ การแสดงความคดิเหน็ 
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    มติทิี ่2 การคดิ (Operation) หมายถงึ มติทิีแ่สดงลกัษณะกระบวนการทาํงานของ
สมองในลกัษณะต่างๆ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ คอื 

         1. การรูจ้กัและเขา้ใจ (Cognition) หมายถงึ ความสามารถในการตคีวาม เมือ่
เหน็สิง่เรา้แลว้เกดิการรบัรูเ้ขา้ใจในสิง่นัน้ และบอกไดว้า่เป็นอะไรไดท้นัททีนัใด เชน่ เมือ่เหน็ของ
เล่นรปูรา่งกลมๆ ทาํดว้ยยางผวิเรยีบ กบ็อกไดว้า่เป็นลกูบอล 

        2. การจาํ (Memory) หมายถงึ ความสามารถในการเกบ็สะสมความรูแ้ละขอ้มลู
ต่างๆ ไวไ้ด ้และสามารถระลกึไดเ้มือ่ตอ้งการออกมาในรปูเดมิไดต้ามตอ้งการ เชน่ การจาํหมาย 
เลขประจาํตวั การทอ่งสตูรคณู 

         3. การคดิแบบอเนกนยั (Divergent thinking) เป็นความสามารถในการคดิ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ไดห้ลายรปูแบบ หลายแงห่ลายมมุหลายทศิทาง คดิหาคาํตอบไดโ้ดยไมจ่าํกดั
จาํนวนมากสิง่เรา้ทีก่าํหนดใหใ้นเวลาจาํกดั เชน่ ใหบ้อกสิง่ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยคาํวา่ น้ํา มาใหม้ากทีส่ดุ 
  4. การคดิแบบเอกนยั (Convergent thinking) เป็นความสามารถทางสมองของ
บุคคลทีส่ามารถสรปุขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุ จากขอ้มลูทีก่าํหนดให ้และการสรปุเป็นคาํตอบนัน้จะเน้นเพยีง
คาํตอบเดยีว เชน่ การเลอืกคาํตอบในการทาํขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

              5. การประเมนิคา่ (Evaluation) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลทีส่ามารถหา
เกณฑท์ีส่มเหตุสมผลเกีย่วกบัความด ีความงาม ความเหมาะสม จากขอ้มลูทีก่าํหนดให ้

         มติทิี ่3 ผลของการคดิ (Products) เป็นมติทิีแ่สดงถงึผลในการตอบสนองสิง่เรา้ ซึง่
เป็นวธิกีารคดิตามมติทิี ่2 ผลทีอ่อกมาเป็นมติทิี ่3 ซึง่แบ่งเป็น 6 ลกัษณะคอื 

            1. หน่วย (Units) หมายถงึ สว่นยอ่ยๆ ทีถู่กแยกออกมามคีุณสมบตัเิฉพาะของ
ตนเองทีแ่ตกต่างไปจากสิง่อื่นๆ เชน่ หมา แมว มด นก เป็นตน้ 

               2. จาํพวก (Classes) หมายถงึ กลุ่มของสิง่ทีม่คีุณสมบตับิางประการรว่มกนั 
เชน่ สนุขั ปลาวาฬ คน เป็นพวกเดยีวกนั เพราะต่างกเ็ลีย้งลกูดว้ยนมเหมอืนกนั 

              3. ความสมัพนัธ ์(Relations) หมายถงึ ผลของการเชื่อมโยงความคดิแบบต่างๆ 
ตัง้แต่ 2 หน่วยเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ ์อาจอยูใ่นรปูของหน่วยกบั
หน่วยจาํพวกกบัจาํพวก ระบบกบัระบบ เชน่ พระกบัวดั นกกบัววั เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
สิง่มชีวีติกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

              4. ระบบ (System) หมายถงึ การเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องผลทีไ่ดห้ลายๆ คู่
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมรีะบบ เชน่ 2 4 6 8 ซึง่เป็นเลขระบบคู ่

               5. การแปลงรปู (Transformation) หมายถงึ การแปลงรปู ปรบัปรงุ การให้
นิยามใหมก่ารตคีวามหมาย การขยายความหรอืการจดัองคป์ระกอบของขอ้มลูทีก่าํหนดใหเ้สยีใหม ่
เพือ่นําไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ การแปลงรปู 

            6. การประยกุต ์(Implications) หมายถงึ ความเขา้ใจในการนําขอ้มลูไปใชข้ยาย
ความเพือ่การพยากรณ์หรอืคาดคะเนขอ้ความในตรรกวทิยา ประเภท ถา้…แลว้… กเ็ป็นพวกใชก้าร
คาดคะเนโดยอาศยัเหตุและผล 
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      1.2.2 แนวคดิดา้นมนุษยนิยม (Humanistic Approach) 
         โรเจอร ์(Rogers. 1970: 69-82) หน่ึงในผูนํ้ากลุ่มแนวคดิน้ีมคีวามเหน็วา่ ผูท้ีม่ ี

ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นผูรู้จ้กัตนเองตามสภาพทีเ่ป็นจรงิเขา้ใจตนเองยอมรบัตนเองทัง้ในสว่น
บกพรอ่งและสว่นด ีรูท้ ัง้จุดออ่น และตระหนกัในความสามารถของตนเอง พึง่ตนเอง รเิริม่และนํา
ตนเองได ้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่มอีสิระ เสรภีาพในการคดิตดัสนิใจเลอืก
ทาํสิง่ต่างๆ โดยไมใ่หต้นเองและผูอ้ื่นเดอืดรอ้น มองเหน็ศกัดิศ์รแีละคุณคา่ของตนเอง และสามารถ
สรา้งสรรคต์นเองและสงัคมใหเ้กดิประโยชน์สขุ การทีบุ่คคลสามารถพฒันาและไปถงึเป้าหมาย
ดงักล่าวนัน้ กลุ่มมนุษยนิยมไดเ้น้นถงึสถานการณ์ทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคว์า่จะตอ้งประกอบ 
ดว้ย 
 1. ภาวะความปลอดภยัทางจติ กล่าวคอื การยอมรบัในคา่ของคนแต่ละคนเคารพใน
สทิธแิละความคดิเหน็ ไมม่กีารตรีาคา ประเมนิ เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ และผลงานทุกคนทาํงาน
ดว้ยความสบายใจไมต่อ้งหวัน่วติกและเกรงการถูกลงโทษหรอืตําหนิหรอืตดัสนิวา่ไมด่ ีมคีวามมัน่ใจ
ในตนเอง มแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจดว้ยตนเอง และเตม็ใจทีจ่ะรบัผดิชอบในความสาํเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของตนได ้
 2. ภาวะทีม่เีสรภีาพในการแสดงออก กล่าวคอืมจีติใจกวา้งทีจ่ะเปิดรบัประสบการณ์ 
เตม็ใจจะรบัรูค้วามคดิ มคีวามสนใจต่อเหตุการณ์ และความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลก 
รวมทัง้ประเดน็ขอ้ถกเถยีงทีย่งัไมย่ตุ ิปรารถนาทีจ่ะเลน่กบัความคดิและสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ   
 1.2.3 แนวคดิดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Approach) 
  แนวคดิน้ีเชื่อวา่ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากประสบการณ์ หรอืเป็นผล
มาจากการตอบสนองต่อเงือ่นไขรอบตวั ซึง่เป็นสิง่เรา้หรอืตวักระตุน้ใหบุ้คคลเกดิพฤตกิรรมเชงิสรา้ง 
สรรคแ์ละเชื่อวา่คนทุกคนมศีกัยภาพทางความคดิสรา้งสรรค ์ดงันัน้บุคคลจงึมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์ม่
เทา่กนั เน่ืองจากมสีภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั ทอรแ์รนซ ์(Torrance. 1964: 56-58) ผูนํ้าทางแนว 
คดิดา้นสิง่แวดลอ้มไดเ้สนอวธิเีพิม่ความสามารถทางการสรา้งสรรคใ์หก้บันกัเรยีน โดยเน้นใหม้กีาร
จดัสิง่แวดลอ้มหรอืบรรยากาศของการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการแสดงออกทางความคดิ เชน่ การให้
ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสดงความคดิอยา่งอสิระโดยปราศจากการวพิากษว์จิารณ์ ยอมรบัใน
คาํถามของนกัเรยีนแมจ้ะเป็นคาํถามเชงิจนิตนาการหรอืแปลกๆ แสดงใหเ้หน็วา่ความคดิเหล่านัน้มี
คุณคา่ จดัหาโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองบา้ง และไมเ่ครง่เครยีดต่อการวดัผลหรอืคะแนน
จนเกนิไป 
      1.2.4 แนวคดิดา้นความสมัพนัธเ์ชื่อมโยง (Associative Approach) 
  เมดนิค (อาร ีรงัสนินัท.์ 2532: 508; อา้งองิจาก Mednick, S.A. 1978. The 
Associative Basic of the Creative Process) ผูนํ้าแนวคดิน้ีอธบิายวา่ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความ 
สามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ ความคดิหรอืวตัถุในแงม่มุทีแ่ปลกใหมแ่ละเป็น
ประโยชน์ และเขามคีวามเหน็วา่บุคคลทีส่ามารถมองเหน็ความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ทีอ่ยูห่า่งกนั
หรอืเหตุการณ์ทีม่คีวามเกีย่วพนักนัน้อยไดม้ากเทา่ไหร ่ถอืวา่บุคคลนัน้ยิง่มคีวามคดิสรา้งสรรคส์งู
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เทา่นัน้ ลกัษณะของการมองความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุการณ์ต่างๆ ในทศันะของเมดนิคนัน้ เขามอง
วา่บุคคลทัว่ไปจะมองความสมัพนัธใ์น 2 ลกัษณะคอื มองความสมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิลกึ กบัมอง
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิกวา้ง ซึง่บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูคอื บุคคลทีส่ามารถมอง
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิกวา้งมากกวา่เชงิลกึ 

      1.2.5 แนวคดิดา้นศกัยประสาท (Physiology of Human Brain) 
         เป็นแนวความคดิทีเ่กีย่วกบัการทาํงานของสมอง (ประมวล ดกิคนิสนั. 2532: 256-

257); (พาสนา จุลรตัน์. 2548: 55; อา้งองิจาก Wittrock, M.C. 1977. The Human Brain. p. 89) ที่
เชื่อวา่สมองมนุษยแ์บ่งออกเป็น 2 สว่น คอื สมองซกีซา้ยและสมองซกีขวา และเชือ่มโยงโดยกลุ่ม
เสน้ประสาท ซึง่สมองสว่นน้ีจะทาํงานสมัพนัธก์นัแต่ทาํหน้าทีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจนต่อการรบัรู้
ความเป็นไปของสิง่ต่างๆ ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิจากการทาํงานของสมองซกีขวาซึง่ทาํหน้าทีค่ดิ
จนิตนาการความคดิแปลกๆ ใหม่ๆ  ความซาบซึง้ในดนตร ีศลิปะ เป็นตน้ สว่นสมองซกีซา้ยเป็นสว่น
ทีค่ดิและมกีารทาํงานออกมาเป็นรปูธรรม เชน่ การวเิคราะห ์การหาเหตุผล เป็นตน้ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปน้ี 

สมองซกีซา้ย    สมองซกีขวา 
- สรรหาถอ้ยคาํ     - ไมม่ถีอ้ยคาํ 
- วเิคราะห ์    - สงัเคราะห ์
- ใชเ้หตุผล     - หยัง่รู ้
- เชงิตรรกวทิยา    - ความคดิเชงิสรา้งสรรค ์
- ความแบ่งแยก    - ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
- มกีาลเวลา     - ไมม่กีาลเวลา 
- โน้มเขา้หากฎเกณฑท์างคณติศาสตร ์ - โน้มเอยีงเขา้หากฎเกณฑข์องดนตร ี

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ 
  และเชื่อวา่ในวยัเดก็ตอนตน้สมองซกีขวาจะทาํหน้าทีไ่ดด้กีวา่สมองซกีซา้ย เดก็ใน
วยัน้ีจงึมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ มคีวามคดิหรอืคาํถามแปลกๆ เสมอ  
 จากแนวคดิและทฤษฎทีีก่ลา่วไปขา้งตน้นัน้ทาํใหผู้ว้จิยัคดิวา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิ
จากการทาํงานของสมองซกีขวาทีม่หีน้าในการคดิจนิตนาการซึง่มกีารพฒันาไดด้ทีีส่ดุในชว่งวยัเดก็
ตอนตน้ โดยมกีารเชื่อมโยงความรูท้ีไ่ดร้บัมาและตอบสนองดว้ยความคดิใหมด่ว้ยการมองในเชงิ
กวา้ง หากบุคคลนัน้ไดฝึ้กคดิแบบหลายทศิทาง หลายมติ ิอยา่งสมํ่าเสมอกจ็ะทาํใหเ้ป็นคนทีม่คีวาม 
คดิสรา้งสรรคส์งู และหากไดร้บัการสนบัสนุนจากสิง่แวดลอ้มหรอืบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการแสดงความ 
คดิไดอ้ยา่งอสิระดว้ยแลว้กจ็ะยิง่พฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้ยีิง่ขึน้ เพราะจะทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิ
ความรูส้กึมัน่ในตนเอง เชื่อมัน่ในความสามารถของตนเองเน่ืองจากไดร้บัการยอมรบัในสิง่ทีแ่สดง
ออกไป ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้สรปุน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานวจิยัครัง้น้ี 
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1.3  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
     จากทฤษฎโีครงสรา้งทางสตปิญัญาของกลิฟอรด์ (Guilford. 1967: 145-151) ไดอ้ธบิาย 

วา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองของบุคคลทีค่ดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทางเป็นการ 
คดิสิง่ใหม่ๆ  หรอืเรยีกวา่การคดิในลกัษณะอเนกนยัหรอืการคดิแบบกระจาย ซึง่มอีงคป์ระกอบ
พืน้ฐาน 4 ประการ คอื 

       1. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหา
คาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็ และตอบในปรมิาณมากในเวลาทีจ่าํกดั แบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 

            1.1 ความคดิคล่องแคลว่ดา้นถอ้ยคาํ (Word Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยคาํ 

            1.2 ความคดิคล่องแคลว่ดา้นการโยงสมัพนัธ ์(Associational Fluency) เป็น
ความสามารถทีจ่ะคดิหาถอ้ยคาํทีเ่หมอืน หรอืคลา้ยกนัไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากไดภ้ายในเวลาที่
กาํหนด 

           1.3 ความคดิคล่องแคลว่ทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความ  
สามารถในการใชว้ลหีรอืประโยค และนําคาํมาเรยีงกนัอยา่งรวดเรว็ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยคทีต่อ้งการ 

            1.4 ความคลอ่งแคล่วในการคดิ (Ideational Fluency) เป็นความสามารถทีจ่ะ 
คดิในสิง่ทีต่อ้งการภายในเวลาทีก่าํหนด เชน่ ใหค้ดิประโยชน์ของหนงัสอืพมิพใ์หไ้ดม้ากทีส่ดุภายใน
เวลาทีก่าํหนดให ้

       2. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหา
คาํตอบไดห้ลายประเภท หลายทศิทางไมซ่ํ้าแบบ โดยแบ่งเป็น 

            2.1 ความคดิยดืหยุน่ทีเ่กดิขึน้ไดท้นัท ี(Spontaneous Flexibility) เป็นความ  
สามารถทีพ่ยายามคดิไดห้ลายทางอยา่งอสิระ สามารถจดักลุ่มไดห้ลายทศิทางหรอืหลายดา้น 

           2.2 ความคดิยดืหยุน่ทางการดดัแปลง (Adapter Flexibility) เป็นความสามารถ 
ในการดดัแปลงความรูห้รอืประสบการณ์ใหเ้กดิประโยชน์หลายๆ ดา้นซึง่มปีระโยชน์ต่อการ
แกป้ญัหาผูท้ีม่คีวามคดิยดืหยุน่จะดดัแปลงไดไ้มซ่ํ้ากนั 

       3. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ลกัษณะของความคดิแปลกใหม ่ไมซ่ํ้ากบั
ความคดิของคนอื่นและแตกต่างจากความคดิธรรมดาทัว่ไป เป็นความคดิทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเองและสงัคม ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากความคดิจากของเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหแ้ปลกแตกต่างจากที่
เคยเหน็ สามารถพลกิแพลงใหเ้ป็นสิง่ทีไ่มค่าดคดิ หรอือาจเป็นการนําเอาความคดิเก่ามาปรบัปรงุ
ผสมผสานจนเกดิเป็นของใหม ่

  4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดเป็น
ขัน้ตอนสามารถอธบิายใหเ้หน็ภาพชดัเจน หรอืเป็นแผนงานทีส่มบรูณ์ขึน้ ความคดิละเอยีดลออ
จดัเป็นรายละเอยีดทีนํ่ามาตกแต่งขยายความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ขึน้ 
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 กลิฟอรด์และฮอฟเนอร ์(อาร ีพนัธม์ณ.ี 2545: 162; อา้งองิจาก Guilford; & Hoepfner. 
1971: The analysis of intelligence. p. 125-143) พบวา่ความคดิสรา้งสรรคค์วรมอีงคป์ระกอบ
เพิม่เตมิเป็นดงัน้ี 

      1. ความคดิรเิริม่ (Originality) 
                2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) 

       3. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) 
      4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) 
      5. ความไวต่อปญัหา (Sensitivity of problem) 
      6. ความสามารถในการใหค้าํนิยามใหม ่(Redefinition) 
      7. ความซมึซาบ (Penetration) 
      8. ความสามารถในการทาํนาย (Prediction)  
     เจลเลนและเออรแ์บน (Jellen; & Urban. 1986: 138-155); (Urban. 2004. 387-397)  

ไดศ้กึษาเอกสารทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผนวกแนวความคดิของกลิฟอรด์และทฤษฎขีองเกส-
ตอลทเ์ขา้ดว้ยกนั อธบิายวา่ตอ้งมกีารสรา้งใหมท่ีไ่มธ่รรมดา แปลกแตกต่าง การมองสิง่ต่างๆ ในมมุ
กวา้ง และกลา่ววา่ความคดิสรา้งสรรคม์อีงคป์ระกอบสาํคญัคอื 

      1. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถในการคดิทีส่งัเกตผลของการ
คดิทีไ่ดใ้นเชงิปรมิาณ เป็นผลของการคดิทีน่บัจากจาํนวนของคาํตอบในเวลาจาํกดั 

      2. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นความสามารถในการคดิทีส่งัเกตจากความ
หลากหลายของคาํตอบทีม่แีงม่มุทีห่ลากหลายแตกต่างกนั มกีารมองในแงม่มุทีก่วา้งไมจ่าํกดัเฉพาะ
แงม่มุใดแงม่มุหน่ึง 

      3. ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นความสามารถในการคดิทีส่งัเกตไดจ้ากความ
แปลกใหมข่องคาํตอบ มเีอกลกัลกัษณ์ และไมซ่ํ้ากบัความคดิของคนอื่น 

      4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) เป็นความสามารถทางการคดิทีส่งัเกตได้
จากคาํตอบทีม่รีายละเอยีดหรอืขอ้มลูปลกียอ่ย และความซบัซอ้นทีแ่สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจน 

 ในการสรา้งแบบทดสอบ เจลเลนและเออรแ์บน (Jellen; & Urban. 1986: 141); 
(Urban. 2004. 387-397) อธบิายวา่ควรมอีงคป์ระกอบเพิม่เตมิคอื ความกลา้เสีย่ง (Risk-taking) 
การขา้มเสน้เขตแดนการเชือ่มโยง (Breaking of boundaries) การคดิแตกต่างไมต่ดิแบบแผน 
(Unconventionality) และการมอีารมณ์ขนั (Humour and affection) เพือ่นํามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมนิแบบทดสอบ โดยหากพจิารณาแลว้จะพบวา่เกณฑท์ัง้หมดสามารถเชื่อมโยงสูอ่งคป์ระกอบ
ของความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งครบถว้น ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นหวัขอ้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัความ 
คดิสรา้งสรรค ์

 จากแนวคดิและทฤษฎทีีอ่ธบิายเรือ่งองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคข์า้งตน้สรปุได้
วา่องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคท์ีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีม ี4 องคป์ระกอบ คอื 
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  1. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถในการคดิหาคาํตอบไดอ้ยา่ง
คล่องแคลว่ รวดเรว็ และตอบในปรมิาณมากในเวลาทีจ่าํกดั 

       2. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นความสามารถในการคดิหาคาํตอบ หรอืจดั
กลุ่มไดห้ลากหลายประเภท หลายทศิทาง มกีารมองในแงม่มุทีก่วา้งไมจ่าํกดัเฉพาะแงม่มุใดแงม่มุ
หน่ึง  

       3. ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นความสามารถในการคดิแปลกใหม ่มเีอกลกัษณ์ 
ไมซ่ํ้ากบัความคดิของคนอื่นและแตกต่างจากความคดิธรรมดาทัว่ไป อาจเป็นการนําเอาความคดิเก่า
มาปรบัปรงุผสมผสานจนเกดิเป็นสิง่ใหม ่

       4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) เป็นความสามารถในการคดิทีแ่สดงถงึ 
รายละเอยีดเป็นขัน้ตอนสามารถอธบิายใหเ้หน็ภาพชดัเจน หรอืต่อเตมิเพิม่ขยายความคดิครัง้แรกให้
สมบรูณ์ขึน้ 

1.4  พฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
      เดก็ปฐมวยัเริม่ตน้จากอาย ุ2-6 ปี เป็นวยัทีใ่ชเ้วลามากกบัการเล่น การสาํรวจสิง่ใหม่ๆ  
(ประณต เคา้ฉิม. ม.ป.ป.: 370-372) ธรรมชาตขิองเดก็วยัน้ีจงึมกัมคีวามคดิจนิตนาการสงู ชอบเล่น
บทบาทสมมต ิสามารถจนิตนาการเรือ่งราวออกมาเป็นละครหรอืภาพวาดไดด้ ี(อุทยัวรรณ ดอก
พรม. 2548: 69) จงึถอืวา่เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ดงัทีท่อรแ์รนซ ์
(Torrance. 1964: 87-88) ไดก้ล่าวถงึพฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็โดยอาศยัผลการ 
วจิยัของลกิอน (Ligon) ทีศ่กึษาพฒันาการทางจนิตนาการตามระดบัอายตุ่างๆ ของเดก็ ตัง้แต่แรก
เกดิจนถงึ 16 ปี แต่ในทีน้ี่จะขอกล่าวเฉพาะพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

       เดก็อาย ุ2-4 ขวบ เดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากประสบการณ์โดยตรง กระทาํซํ้าๆ ใน
สิง่ทีช่อบ แลว้จะถ่ายทอดประสบการณ์ทีร่บัรูโ้ดยวธิแีสดงออกและจนิตนาการ เชน่ เดก็ไมเ่ขา้ใจวา่
ทาํไมไมใ่หเ้ลน่น้ํารอ้น เมือ่เดก็มโีอกาสสมัผสัจบัตอ้งน้ํารอ้น เดก็กจ็ะรูว้า่เป็นสิง่ทีเ่ล่นไมไ่ด ้เดก็ใน
ระยะน้ีจะตื่นเตน้กบัประสบการณ์ต่างๆ ไดง้า่ย มชีว่งความสนใจสัน้ เดก็จะเริม่รูส้กึเป็นตวัของตวัเอง
และเกดิความเชื่อมัน่ แต่การเรยีนรูใ้หม่ๆ  อาจจะทาํใหเ้ดก็เกดิความหวาดกลวั ดงันัน้พอ่แมค่วร
ระวงัใหเ้ดก็อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัอยูเ่สมอ  

      ในวยั 4-6 ขวบ เป็นวยัทีเ่ดก็มจีนิตนาการสงู แต่เดก็ยงัไมม่คีวามสามารถในการ
สงัเกตเน่ืองดว้ยความจาํกดัของจนิตนาการ เมือ่เดก็เริม่เรยีนรูก้ารวางแผนและการคาดคะเนในสิง่ที่
จะเกดิขึน้ในการเล่นนัน้ เดก็เริม่เรยีนบทบาทของผูใ้หญ่หรอืผูใ้กลช้ดิ มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็เดก็จะ
พยายามคน้หาขอ้เทจ็จรงิวา่ผดิหรอืถูก ในวยัน้ีเดก็เริม่ตระหนกัถงึความรูส้กึของผูอ้ื่น และเริม่คดิถงึ
การกระทาํของตนเองทีไ่ปกระทบผูอ้ื่น ความเชื่อมัน่จะพฒันาในระยะน้ีโดยงานศลิปะในทางสรา้ง 
สรรคจ์ากประสบการณ์ใหม่ๆ  และการเลน่ทายคาํพดู ในระยะน้ีไมค่วรประเมนิเดก็โดยใชม้าตรฐาน
ของเดก็วยัทีส่งูกวา่ เดก็จะตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืในการเล่นเพือ่ฝึกดา้นจนิตนาการ เชน่ จดัหา
สิง่ของต่างๆ ใหเ้ล่นขายของ เล่นเป็นหมอ เล่นเป็นคร ูเป็นตน้ และเมือ่เล่นเสรจ็กค็วรจะเน้นเรือ่ง
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เกบ็ของเขา้ที ่ซึง่คร ูพอ่แม ่ควรจะอนุญาตใหเ้ดก็วยัน้ีไดแ้สดงออกในดา้นความคดิโดยวธิกีาร
สง่เสรมิและชมเชย  

  จากการศกึษาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ พฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั
ในแต่ละชว่งวยัจะมกีารพฒันามากขึน้ตามลาํดบั โดยเฉพาะในชว่งอาย ุ4-6 ปี ทีจ่ะมพีฒันาการดา้น
น้ีสงูอยา่งเดน่ชดั เน่ืองจากเป็นชว่งทีเ่ดก็จะมกีารพฒันาความคดิจนิตนาการอยา่งเตม็ที ่ศกัยภาพ
ดา้นความคดิสรา้งสรรคก์าํลงัพฒันาและเป็นวยัทีเ่ดก็เริม่พดู เริม่เขา้ใจภาษา ทาํใหช้า่งซกัชา่งถาม 
อยากรูส้ ิง่ใหม่ๆ  อยูเ่รือ่ยๆ ดงันัน้หากจะสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เดก็กค็วรจะทาํในชว่งวยัน้ี 
เพือ่เป็นตน้ทนุสาํคญัในการพฒันาความคดิเมือ่เดก็โตขึน้ และในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น
เดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาล 1 ทีม่อีาย ุ4-5 ปี ซึง่มอีายอุยูใ่นชว่งของเดก็ปฐมวยัและอยูใ่นชว่งทีเ่หมาะจะ
พฒันาความคดิสรา้งสรรคม์ากทีส่ดุ 

1.5  ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ 
     การมองเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคว์า่มลีกัษณะเป็นอยา่งไรหรอืประกอบดว้ยลกัษณะ 

อยา่งใดบา้ง ไดม้ผีูเ้สนอไวห้ลายลกัษณะ ดงัเชน่   
     ทอรแ์รนซ ์(Torrance. 1962: 81-82) ไดศ้กึษาบุคลกิภาพของคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์

สงูพบวา่ คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูเป็นคนทีม่คีวามคดิผดิแผกแปลกไปจากบุคคลอื่น มผีลงานไม่
ซํ้าแบบใคร มลีกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
             1. มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ (Curiosity) เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ชอบคดิอยา่งไม่
มขีอบเขต ชอบถามคาํถามอยูต่ลอดเวลา มคีวามสนใจในสิง่ทีแ่ปลก ทีน่อกเหนือจากปกตทิัว่ไป มกั
ถามคาํถามทีอ่าจทาํใหผู้ใ้หญ่บางคนรูส้กึหงดุหงดิและราํคาญใจ เชน่ เดก็ชอบถามคาํถามทีค่รตูอบ
ไมไ่ดอ้ยูเ่รือ่ยๆ เชน่ ทาํไมเราจงึไมรู่ส้กึวา่โลกหมนุ อวกาศคอือะไร วตัถุเป็นพลงังานไดห้รอืไม ่เดก็
ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์รยีนรูช้อ่งโหวใ่นความรูข้องเขาอยา่งรวดเรว็ และมคีวามตอ้งการทีจ่ะปิดชอ่ง
โหวเ่หล่าน้ีจนบางทดีเูหมอืนเป็นการรบกวนผูใ้หญ่ 

  2. มคีวามคดิแบบอเนกนยั (Divergent thinking) กลิฟอรด์พบลกัษณะถาวรอยา่ง 
หน่ึงของบุคลกิภาพทีเ่รยีกวา่ ความคดิแบบอเนกนยัหรอืความคดิกระจาย ซึง่มสีว่นสมัพนัธอ์ยา่ง
ใกลช้ดิกบัความคดิสรา้งสรรค ์เดก็ทีม่คีวามคดิแบบน้ีจะพยายามแสวงหาคาํตอบทีแ่ตกต่างกนัเป็น
จาํนวนมากสาํหรบัคาํถามเพยีงคาํถามเดยีว  

  3. มคีวามคดิแบบเอกนยั (Convergent thinking) เดก็ทีม่คีวามคดิแบบน้ีจะ 
พยายามหาคาํตอบทีถู่กตอ้งเพยีงอยา่งเดยีวสาํหรบัคาํถามนัน้ๆ ประสบการณ์การเรยีนรูข้องเดก็ 
สว่นมากตอ้งการความคดิแบบเอกนยัหรอืความคดิรวม เดก็ทีม่คีวามคดิแบบน้ีจะมกีารคดิแบบเป็น
ขัน้เป็นตอนตามระเบยีบแบบแผน คดิในเชงิลกึจนไดค้าํตอบในทีส่ดุ 

  4. มคีวามตอ้งการเผชญิกบัการทา้ทายและพยายามทาํงานทีย่าก (A need to meet 
challenges and attempt difficult tasks) เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคอ์าจใชเ้วลานานในการทีจ่ะตอบ
คาํถามและหารายละเอยีดในบางเรือ่ง เขาจะมุง่มัน่อยูก่บังานทีย่ากและบางครัง้เสีย่งต่ออนัตราย 



 

 

21

และไมส่นใจความจรงิทีว่า่พวกเขาถูกมองวา่แตกต่างไปจากคนอื่น คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์เชน่ 
เบนจามนิ แฟรงคนิ หรอื วลิเบอรแ์ละออรว์ลิล ์ไรทท์ีม่คีวามพยายามอยา่งไมล่ดละเพือ่เอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ สมยัทีเ่ป็นเดก็แฟรงคนิเกอืบจมน้ําเสยีชวีติ เมือ่เขาทาํการทดลองกบัวา่วทีไ่ดร้บัการ
ออกแบบใหด้งึเขา้ไปในขณะทีล่อยตวัอยูใ่นน้ํา สว่นไรทเ์คยใชว้า่วทีท่าํเป็นกล่องขนาดใหญ่ลอยตวั
อยูใ่นทอ้งฟ้า และครัง้หน่ึงออรว์ลิลเ์คยประสบอุบตัเิหตุจากการเล่นวา่วแบบน้ี 

 5. มคีวามซื่อสตัยแ์ละการแสวงหาความจรงิ (Honesty and searching for the  
truth) เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์มนิีสยัซื่อสตัยแ์ละชอบแสวงหาความจรงิ โดยไมส่นใจต่อความ 
กดดนัอื่นๆ เขาเป็นตวัของเขาเองในเรือ่งความจรงิ และดเูหมอืนไมม่ผีลกระทบอะไรเมือ่เขากลาย 
เป็นคนทีอ่ยูใ่นพวกกลุ่มน้อย ชอบพยายามคดิหาคาํตอบทีใ่หม ่แมว้า่จะไดร้บัความกดดนัทางสงัคม
ใหย้อมรบัคาํตอบทีม่อียูแ่ลว้ ฉะนัน้ผลสดุทา้ยเขาจะกลายเป็นพวกกลุ่มน้อยทีพ่ยายามทา้ทายและ
หาคาํตอบใหม่ๆ  เพือ่บอกผูใ้หญ่ใหรู้ใ้นสิง่ทีเ่ขาเชื่อวา่ถูกตอ้งแมว้า่จะไดร้บัผลทีไ่มด่ตีามมากต็าม 

  6. มปีจัเจกภาพ (Individuality) เดก็กลุม่น้ีดเูหมอืนจะแตกต่างจากเดก็กลุ่มอื่น  
เพราะวา่เขาชอบหมกมุน่อยูก่บัคาํถามหรอืปญัหา แมว้า่เขาพยายามทาํตวัไมใ่หแ้ตกต่างไปจากคน
อื่น แต่เขากต็อ้งการความเป็นตวัเองสว่นบุคคลเพือ่ตดิตามแนวคดิสรา้งสรรคข์องเขา ผูใ้หญ่สว่น 
มากมกัทนไมค่อ่ยไดใ้นความเป็นสว่นตวัเชน่น้ี แมว้า่เดก็พวกน้ีจะทาํในสิง่ทีส่งัคมยอมรบั เชน่ การ
ทาํงานหนกั การมคีวามรบัผดิชอบสงู แต่อาจไดร้บัคาํวพิากษว์จิารณ์จากผูใ้หญ่และเพือ่นรุน่
เดยีวกนั เมือ่เขา้เรยีนในชัน้ประถมเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูมกัจะรูส้กึแตกต่างและแยกตวัเอง
จากคนอื่น 

  อาร ีพนัธม์ณ ี(2545: 72) สรปุลกัษณะของผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคไ์วว้า่ มคีวามอยากรู้
อยากเหน็ มคีวามกระหายใครรู่อ้ยูเ่ป็นนิจ ชอบทีจ่ะเสาะแสวงหา สาํรวจ ศกึษาคน้ควา้และทดลอง 
ชอบซกัถามและถามคาํถามแปลกๆ มคีวามชา่งสงสยั เป็นเดก็ทีม่คีวามรูส้กึแปลกประหลาดใจในสิง่
ทีพ่บเหน็เสมอ มคีวามชา่งสงัเกต มองเหน็ลกัษณะทีแ่ปลกผดิปกตหิรอืชอ่งวา่งทีข่าดหายไปไดง้า่ย
และรวดเรว็ชอบแสดงออกมากกวา่จะเกบ็กดถา้สงสยัสิง่ใดจะถามหรอืพยายามหาคาํตอบโดยไมร่ัง้
รอ มอีารมณ์ขนั มองสิง่ต่างๆ ในแงม่มุทีแ่ปลกและสรา้งอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ มสีมาธดิใีนสิง่ทีต่น
สนใจ รูส้กึสนุกสนานกบัการใชค้วามคดิ มคีวามสนใจสิง่ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง มคีวามเป็นตวัของ
ตวัเอง เป็นตน้ 

 จากลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคข์า้งตน้ สรปุไดว้า่เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์
จะมลีกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึ คอื มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ สนใจในสิง่แปลกใหม ่ชอบสาํรวจ 
ศกึษา เรยีนรู ้ชา่งสงสยั ตัง้คาํถาม ทดลองทาํสิง่ทีท่า้ทายทีแ่ปลกไปจากเดมิ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่
จะมลีกัษณะดงักล่าวครบถว้นอยูใ่นคนคนเดยีว ซึง่เดก็แต่ละคนจะมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากหรอื
น้อยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่บัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
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1.6  กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
 เดก็ในชว่งปฐมวยัมลีกัษณะเดน่ คอื มจีนิตนาการ ชอบการเล่น การเลยีนแบบบทบาท

ของผูใ้หญ่ ชอบซกัถาม การจะจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิหรอืพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัเดก็ในวยั
น้ีสามารถทาํไดห้ลายทางทัง้ทางตรงและทางออ้มเชน่ การสอน การฝึกฝน หรอืการจดับรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งอสิระ ซึง่อาร ีพนัธม์ณ ี(2545: 162-195) ไดเ้สนอ
แนวทางในการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคส์าํหรบัเดก็พรอ้มกบัยกตวัอยา่งไวด้งัน้ี 

  1. กจิกรรมทางภาษา 
            กจิกรรมทางภาษาสามารถจดัไดห้ลายๆ รปูแบบเพราะรวมเอาทกัษะทัง้ 4 ดา้น  

คอื การฟงั การอา่น การพดู และการเขยีนไวด้ว้ยกนั และภาษายงัเป็นสือ่ในการแสดงออกทาง 
ความคดิและการกระทาํดว้ย จุดมุง่หมายของกจิกรรมน้ีคอื 

1.1 ฝึกความคดิคล่องแคลว่ ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ ความคดิ 
ละเอยีดลออ 

1.2 ฝึกการแสดงออกทางความคดิ 
1.3 ฝึกความกลา้คดิ กลา้พดู 
1.4 ฝึกการบรรยายอยา่งสรา้งสรรค ์
1.5 สง่เสรมิความคดิจนิตนาการ 
ตวัอยา่งกจิกรรม เชน่ กจิกรรมการเล่านิทาน กจิกรรมการแต่งนิทาน  

กจิกรรมตัง้ชื่อจากเรือ่งสัน้ใหม้ากทีส่ดุ กจิกรรมแต่งเรือ่งจากภาพ กจิกรรมเรยีงคาํเป็นความเรยีง 
กจิกรรมปรศินาคาํทาย เป็นตน้ 

  2. กจิกรรมทางความคดิ 
            กจิกรรมทางความคดิ เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความคดิและการแสดงความ 

รูส้กึต่อสิง่เรา้ทีก่าํหนดให ้เพือ่ฝึกใหเ้ป็นคนกลา้คดิ กลา้เล่นกบัจนิตนาการของตน และพรอ้มกบั
พยายามสรา้งจนิตนาการใหเ้ป็นผลสาํเรจ็หรอืผลติเป็นผลงานได ้จุดมุง่หมายของกจิกรรมน้ีคอื 

2.1 สง่เสรมิความกลา้คดิ กลา้เดาอยา่งอสิระ 
2.2 สง่เสรมิความคดิอเนกนยั 
2.3 สง่เสรมิใหบ้รรยายความรูส้กึและความคดิของตน 
2.4 สง่เสรมิความมอีารมณ์ขนั 
2.5 สง่เสรมิจนิตนาการ 
2.6 ฝึกความวอ่งไวในการสงัเกต 
ตวัอยา่งกจิกรรม เชน่ กจิกรรมสงสยัใหท้าย โดยใหท้ายวตัถุในถุง กจิกรรม 

ตัง้ชื่อน้ําหอม กจิกรรมแต่งเรือ่งจากหวัขอ้ขอ้ทีส่มมตขิึน้ เชน่หวัขอ้ ”แมวไมก่นิปลา” เป็นตน้ 
  3. กจิกรรมสรา้งสรรคท์างศลิปะ 
            กจิกรรมสรา้งสรรคท์างศลิปะเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัความสนใจ ความ  
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สามารถและสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการของเดก็เป็นอยา่งยิง่ กจิกรรมสรา้งสรรคจ์งึไมเ่พยีงแต่
สง่เสรมิการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งกลา้มเน้ือมอื-ตา และการผอ่นคลายความเครยีดทางอารมณ์ที่
อาจมเีทา่นัน้ แต่ยงัเป็นการสง่เสรมิความคดิอสิระ ความคดิจนิตนาการ ฝึกการรูจ้กัทาํงานดว้ย
ตนเองและฝึกการแสดงออกอยา่งสรา้งสรรค ์ทัง้ทางแนวคดิและการกระทาํ ซึง่ถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานทางศลิปะ และนําไปสูก่ารเรยีน เขยีน อา่น อยา่งสรา้งสรรคต่์อไป จุดมุง่หมายของกจิกรรมน้ี 

3.1 สง่เสรมิความคดิอสิระ 
3.2 สง่เสรมิความมัน่ใจ กลา้คดิ กลา้แสดงออก 
3.3 สง่เสรมิความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และ 

ความคดิละเอยีดลออ 
3.4 สง่เสรมิความคดิจนิตนาการ 
3.5 สง่เสรมิการรูจ้กัทาํงานดว้ยตนเอง 
3.6 สง่เสรมิใหเ้ดก็สรา้งผลงานขึน้ 
ตวัอยา่งกจิกรรมสรา้งสรรคท์างศลิปะไดแ้ก่ การวาดภาพ เชน่ การวาด 

ภาพตามความพอใจ การวาดภาพจากประสบการณ์ การวาดภาพจากการฟงันิทาน การวาดภาพ
จากเสยีงเพลงหรอืการวาดภาพจากสิง่เรา้ทีก่าํหนด เป็นตน้ 

   4. กจิกรรมสรา้งสรรคท์างการประดษิฐ ์
            กจิกรรมการประดษิฐ ์เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

สง่เสรมิใหเ้ดก็คดิจนิตนาการ และสรา้งจนิตนาการออกมาเป็นผลงานดงัทีก่ล่าววา่ บุคคลทีม่คีวาม 
คดิสรา้งสรรคจ์ะไมเ่พยีงแต่คดิแลว้เฉย แต่คดิแลว้พยายามหาทางใหค้วามคดิเกดิเป็นผลงานขึน้มา 
ดงันัน้ การคดิประดษิฐจ์งึมกัรวมเอาความคดิในเรือ่งการต่อเตมิ ตดัออก ปรบัขยาย ทาํใหใ้หญ่ ทาํ
ใหเ้ลก็ลง แต่งเตมิแตม้ส ีทาํใหเ้คลื่อนไหวได ้หรอืใชแ้ทนกนัได ้สิง่เหล่าน้ีจงึมกัอาศยั การฝึกฝน 
ฝึกหดั ลงมอืปฏบิตัจิรงิๆ เพือ่กระตุน้ความสนใจ และสามารถต่อโงความคดิความสนใจต่อไปและ
สามารถปฏบิตัคิดิคน้งานทีต่อ้งอาศยัความคดิความชาํนาญในระดบัสงูขึน้ไป จุดมุง่หมายของ
กจิกรรมน้ีคอื 

4.1 สง่เสรมิความคดิและการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 
4.2 ฝึกการแกป้ญัหา 
4.3 ฝึกความขยนั ชา่งคดิ ชา่งทาํ 
4.4 สง่เสรมิความเป็นนกัประดษิฐ ์คดิคน้ 
ตวัอยา่งกจิกรรม เชน่ ใหน้กัเรยีนคดิประดษิฐเ์ศษวสัดุทีเ่ลอืก และแต่งเตมิ 

แตม้สตีามใจชอบ 
  5. กจิกรรมสรา้งสรรคท์างดนตรแีละการเคลื่อนไหว 
            กจิกรรมดนตรแีละการเคลื่อนไหวเป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ฟงัอยา่ง

สรา้งสรรคค์ดิจนิตนาการและถ่ายทอดออกมาอยา่งอสิระ เป็นการบรรยาย เขยีนหรอืแสดงทา่ทาง
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และกจิกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ เชน่ ใหเ้ดก็ฟงัเสยีงเพลงแลว้บอกความรูส้กึ หรอืต่อเตมิประโยค
ใหส้มัพนัธก์บัประโยคตน้ หรอืแสดงทา่ทางตามจนิตนาการของตน จุดมุง่หมายของกจิกรรมน้ีคอื 

5.1 ฝึกความซาบซึง้ในดนตร ีและสามารถแสดงออกดว้ยการบรรยายความ 
รูส้กึได ้

5.2 ฝึกคดิจนิตนาการในการแสดงตามบททีก่าํหนด 
5.3 ฝึกความกลา้ในการคดิ การแสดงออก 
5.4 ฝึกความไวในการสงัเกต 
5.5 ฝึกความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ตวัอยา่งกจิกรรม เชน่ ใหน้กัเรยีนฟงัเสยีงจากเทป แลว้ใหบ้อกหรอืบรรยาย 

วา่เสยีงทีไ่ดย้นิทาํใหนึ้กถงึอะไร  
 ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัเลอืกใชก้จิกรรมการเล่านิทานเป็นสือ่ประกอบในการพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคใ์หแ้ก่เดก็ปฐมวยั เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทีใ่ชร้ปูภาพทีส่วยงามน่าสนใจ เรือ่งราวทีน่่า
ตื่นเตน้ในการกระตุน้จนิตนาการ และถอ้ยคาํภาษาจากการฟงันิทานจะเป็นการเปิดโลกกวา้งทาง
ความคดิใหแ้ก่เดก็ ดงัที ่ไวกอทสกี ้(พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย.์ 2553. 57-58; อา้งองิจาก Kozulin, 
A. 1986. Vygotsky’s Psychology: A Biography of ideas cambridge) กล่าววา่ ภาษาเป็นเครือ่งมอื
สาํคญัของการพฒันาระบบความคดิและสตปิญัญา โดยไวกอสกีไ้ดแ้บ่งพฒันาการทางภาษาออกเป็น 
3 ขัน้คอื ภาษาสงัคม (social speech) ทีใ่ชใ้นการพฒันาปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ภาษาพดูกบัตวัเอง 
(Egocentric speech) ทีจ่ะมภีาษาพดูกบัตวัเองเขา้ใจภาษาตนเองโดยไมจ่าํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัใคร 
และภาษาภายในตนเอง (Inner speech) ทีเ่ดก็จะพฒันาภาษาภายในใจ ซึง่เป็นตวัแปรสาํคญัในการ
พฒันากระบวนการคดิ ซึง่ไวกอสกีอ้ธบิายวา่ การคดิของมนุษยต์อ้งใชภ้าษาและการใชภ้าษาทีพ่ดู
ภายใน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการคดิแกป้ญัหา ทาํใหส้ตปิญัญาพฒันาในขัน้สงูขึน้ตามลาํดบัอาย ุ
ดงันัน้การอา่นนิทานใหเ้ดก็ฟงัจงึเป็นหนทางทีด่ทีีจ่ะพฒันาภาษาภายในเพือ่กระตุน้ความคดิของเดก็ 
เพราะเป็นกจิกรรมทีส่ามารถสง่เสรมิทัง้ดา้นภาษา ความคดิ และศลิปะ 
 1.7  อปุสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
 นอกจากจะใชว้ธิกีารสอนเพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งสภาพแวดลอ้มหรอื
เจตคตขิองผูใ้กลแ้ลว้ ควรจะขจดัอุปสรรคทีส่กดักัน้ไมใ่หค้วามคดิสรา้งสรรคพ์ฒันาใหห้มดไป จงึจะ
ทาํใหก้ารพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่อุปสรรคของความคดิสรา้งสรรค์
มดีงัน้ี (อาร ีพนัธม์ณ.ี 2545: 138-143) 
  1. การไมช่อบใหซ้กัถาม ผูใ้หญ่บางคนไมช่อบและไมส่นบัสนุนใหเ้ดก็เป็นคนชา่ง
ซกัถามหรอืยบัยัง้การถาม และรูส้กึราํคาญ ไมพ่อใจทีเ่ดก็ถามบ่อยๆ และโดยเฉพาะเดก็บางคนชอบ 
ถามคาํถามแปลกๆ 
  2. การเอาอยา่งกนัหรอืการทาํตามกนั คดิในสิง่ทีเ่คยมแีลว้ เลยีนแบบของเดมิ ไม่
กลา้คดิและกระทาํใหแ้ตกต่างจากคนอื่นหรอืของเดมิ บางครัง้อาจกลา้คดิแต่ไมก่ลา้แสดงออกเพราะ 
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กลวัถูกหวัเราะเยาะ กลงัสงัคมไมย่อมรบัการกระทาํของตน 
  3. เน้นบทบาททางเพศและความแตกต่างทางเพศมากเกนิไป การทีส่งัคมได้
กาํหนดบทบาททางเพศหญงิและเพศชายอยา่งเครง่ครดั ทาํใหท้ัง้สองเพศไมก่ลา้ลว่งลํ้าในเสน้ทีข่ดี
กาํหนดไวท้ัง้ทีต่นมคีวามสามารถ เชน่ กาํหนดเพศชายตอ้งเล่นปืนผาหน้าไม ้เพศหญงิตอ้งเลน่
ตุ๊กตา ซึง่สิง่เหล่าน้ีไมค่วรกาํหนดตายตวัแต่ควรมกีารเหลื่อมลํ้ากนัอยูบ่า้ง 
  4. วฒันธรรมทีเ่น้นความสาํเรจ็และประณามความลม้เหลว การทีส่งัคมมคีา่นิยมต่อ
ความสาํเรจ็มากเกนิไป เมือ่ทาํการสิง่ใดกต็อ้งการใหเ้กดิความสาํเรจ็เพยีงอยา่งเดยีว ลม้เหลวไมไ่ด้
ถา้ลม้เหลวกจ็ะถูกประณาม ซึง่ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นเหตุใหเ้กดิความหวาดกลวั ไมก่ลา้คดิสิง่ทีแ่ปลก
ใหม ่
  5. บรรยากาศทีเ่ครง่เครยีดและเอาจรงิเอาจงัมากเกนิไป การกระทาํและความคดิ
ทุกอยา่งจะตอ้งอยูใ่นระเบยีบแบบแผนอยา่งเครง่ครดั หากคลาดเคลื่อนหรอืเบีย่งเบนไปแมเ้ลก็น้อย
กถ็อืวา่เป็นความผดิทีร่า้ยแรงและไมส่ามารถใหอ้ภยัได ้บรรยากาศดงักล่าวจะทาํใหเ้ดก็รูส้กึอดึอดั
หวาดกลวัและไมก่ลา้คดิสรา้งสรรค ์
  6. ความกลวั ความไมก่ลา้คดิ ไมก่ลา้แสดง และไมก่ลา้กระทาํสิง่ใดใหมเ่พราะกลวั
ถูกหวัเราะเราะเยาะ กลวัการถูกตําหนิตเิตยีน และกลวัการถูกลงโทษ ความกลวัจงึทาํใหเ้ป็นคน
ลงัเล ขาดความเชื่อมัน่ อดึอดัใจและตื่นตกใจงา่ย 
  7. ความเคยชนิ การยอมรบัหรอืการตดิอยูก่บัรปูแบบหรอืการกระทาํเดมิทีเ่คยทาํ
เป็นประจาํโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงใหม ่เคยชนิกบัสภาพชวีติทีเ่คยเป็นมา ความเคยชนิเป็น
อุปสรรคทีส่าํคญัต่อการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ่
  8. ความมอีคตหิรอืความลาํเอยีง ความเชื่อหรอืคดิตามทศันะของตนเอง ยดึมัน่กบั
ความคดิของตนเองโดยไมย่อมรบัรูส้ ิง่ใหม ่เกดิทศันคตทิีแ่คบ ไมย่อมเชื่อแนวทางอื่นๆ ทีเ่ป็นไปได ้
คดิเพยีงวา่คาํตอบทีถู่กตอ้งมเีพยีงคาํตอบเดยีวเทา่นัน้ และในการตดัสนิสิง่ต่างๆ กจ็ะนําเอาความ 
คดิความเชื่อของตนเองแต่เพยีงอยา่งเดยีวเขา้มาเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิ 
  9. ความเฉื่อยชา ความอดือาด เชื่องชา้ และความล่าชา้ในการรเิริม่ ทัง้ความคดิและ
การกระทาํ ความเฉ่ือยชาเป็นอุปสรรคยิง่ต่อการสรา้งสรรค ์เป็นการแสดงถงึการขาดความคดิรเิริม่ 
ขาดแรงทีจ่ะผลกัดนัใหท้าํสิง่ใหม่ๆ  แต่กลบัเชื่องชา้อยูก่บัที ่
  10. ความเกยีจครา้น ถอืเป็นอุปสรรคของงานทุกชนิด ความเกยีจครา้นรวมถงึ
ลกัษณะทีท่าํเพยีงใหผ้า่นไป ไมเ่อาจรงิเอาจงัในสิง่ใด แคท่าํพอใหง้านเสรจ็ ทาํงานอยา่งไมเ่ตม็ที่
เตม็ความสามารถ ทาํใหก้ารทาํงานประสบความสาํเรจ็ไดย้ากและไมส่ามารถสรา้งสรรคง์านทีด่ไีด ้
 ซึง่เดก็ในชว่งปฐมวยัยงัไมย่ดึตดิกบัอุปสรรคเหล่าน้ีเทา่วยัผูใ้หญ่ ทาํใหเ้ป็นวยัทีเ่หมาะ
จะสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึไดค้าํนึงถงึการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดซ้กัถาม มี
การตัง้คาํถามกบัเดก็ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการกลา้แสดงออกทางความคดิอยา่งอสิระ  
ไมต่เิตยีน แต่ใหก้าํลงัใจดว้ยการเสรมิแรงแทน 
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1.8  เครื่องมือท่ีใช้ในการวดัความคิดสร้างสรรค ์
 แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัความสามารถในเชงิสรา้งสรรคข์อง

บุคคล เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการในการสง่เสรมิ พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หส้ามารถพฒันาเพิม่ขึน้
ถงึขดีสงูสดุ ซึง่มนีกัจติวทิยาและนกัการศกึษาไดศ้กึษาและพฒันาวธิกีารวดั เครือ่งมอืการวดัความ 
คดิสรา้งสรรคห์ลากหลายรปูแบบ ทัง้แบบทีใ่ชก้ารสงัเกต การใชร้ปูภาพ รอยหยดหมกึ การถ่ายทอด
ความคดิจากสิง่เรา้ เป็นตน้ ซึง่เครือ่งมอืทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัและใชก้นัเป็น
ทีแ่พรห่ลายในปจัจุบนั ไดแ้ก่ The Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) ของทอรแ์รนซ์
และ The Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP) ของเจลเลนและเออรแ์บน 
ซึง่แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคแ์ต่ละชนิดมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1. แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์The Torrance Tests of Creative Thinking 
(TTCT) ของทอแรนซ ์ประกอบดว้ยแบบทดสอบทีเ่ป็นแบบภาษา (Verbal) จาํนวน 7 กจิกรรม และ
แบบทดสอบทีเ่ป็นรปูภาพ (Figural) จาํนวน 3 กจิกรรม แบ่งเป็น 2 ชุด คอื แบบทดสอบรปูภาพชุด 
ก และแบบทดสอบรปูภาพชุด ข ซึง่เป็นแบบทดสอบคูข่นาน 

  1.1 แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัภาษา (Thinking Creatively 
with Words) เป็นแบบทดสอบทีใ่ชภ้าษาเป็นสือ่ มทีัง้หมด 7 กจิกรรมไดแ้ก่ การตัง้คาํถาม (Asking) 
การเดาสาเหตุ (Guessing causes) การเดาผลทีเ่กดิขึน้ (Guessing consequences) การปรบัปรงุ
ผลงานใหด้ขีึน้ (Produce improvements) ประโยชน์แปลกๆ ของสิง่ของ (Unusual uses) การตัง้
คาํถามแปลกๆ (Unusual questions) และการคดิแบบสมมต ิ(Just suppose)  

  เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์
โดยอาศยัภาษา จะใหค้ะแนนดา้นความคดิเพยีง 3 ดา้น คอื ดา้นความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) 
ดา้นความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) และดา้นความคดิรเิริม่ (Originality) 
  1.2 แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัรปูภาพ (Thinking Creatively 
with Pictures) เป็นแบบทดสอบทีใ่ชร้ปูภาพเป็นสือ่ ม ี2 ชุด คอื ชุด ก และชุด ข ซึง่เป็นแบบ 
ทดสอบคูข่นาน โดยกาํหนดสิง่เรา้ใหม้ลีกัษณะคลา้ยๆ กนั ประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ย 3 กจิกรรม 
คอื การวาดภาพ (Picture construction) การต่อเตมิภาพใหส้มบรูณ์ (Picture completion) และการ
ใชเ้สน้คูข่นาน (parallel lines)  

  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัรปูภาพ จะ 
ใหค้ะแนนดา้นความคดิ 4 ดา้น คอื ดา้นความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) ดา้นความคดิยดืหยุน่  
(Flexibility) และดา้นความคดิรเิริม่ (Originality) และดา้นความคดิละเอยีดลออ (Elaboration)  

  2. แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์The Test for Creative Thinking-Drawing 
Production (TCT-DP) ของเจลเลนและเออรแ์บน แบบทดสอบชุดน้ีสรา้งขึน้จากพืน้ฐานความคดิ
ตามนิยามทีว่า่ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ การคดิอยา่งมสีาระ (Productive Thinking) ในเชงิ
นวตักรรม จนิตนาการ และความคดิอเนกนยั ซึง่รวมถงึความคดิคลอ่ง (fluency) ความคดิยดืหยุน่ 
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(flexibility) ความคดิรเิริม่ (Originality) ความคดิละเอยีดลออ (elaboration) ความกลา้เสีย่ง (Risk-
taking) การขา้มเสน้เขตแดนการเชื่อมโยง (Breaking of boundary) การคดิแตกต่างไมต่ดิแบบแผน 
(Unconventionality) และการมอีารมณ์ขนั (Humour and affection) ลกัษณะของแบบทดสอบน้ีจะ
กาํหนดใหผู้เ้ขา้สอบแสดงความสามารถทางการคดิดว้ยการต่อเตมิภาพทีก่าํหนดให ้ซึง่เป็นกรอบ
สีเ่หลีย่มจตุัรสั ภายในกรอบสีเ่หลีย่มจะมภีาพเสน้และจุดอยู ่5 แหง่ และอยูภ่ายนอกกรอบอกี 1 แหง่ 
รวมเป็น 6 แหง่ แบบทดสอบน้ีเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัศกัยภาพทางความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคล  
มลีกัษณะใชง้า่ย ไมซ่บัซอ้นแต่สามารถใชใ้นการจาํแนกคนทีม่ศีกัยภาพทางสรา้งสรรคส์งู ปานกลาง  
และตํ่าได ้การวดัผลจากภาพวาดทาํใหไ้มม่ปีญัหาในเรือ่งความเหลื่อมลํ้าทางวฒันธรรมเหมอืน
แบบทดสอบทีใ่ชภ้าษาในการวดั โดยมเีกณฑก์ารประเมนิใหค้ะแนน 14 เกณฑ ์ดงัน้ี 
   1. การเพิม่เตมิ (Continuations) การต่อเตมิสว่นของภาพทีก่าํหนดให ้(ทัง้หมด 
6 สว่น คอื ครึง่วงกลม จุด มมุฉาก เสน้โคง้ เสน้ประ และสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีไ่มส่มบรูณ์นอกกรอบ) จะ
ไดส้ว่นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของเกณฑน้ี์คอื 6 คะแนน   

 2. ความสมบรูณ์ (Completion) การขยายหรอืเพิม่เตมิสว่นของภาพทีก่าํหนด 
ในแต่ละสว่นใหม้คีวามหมายมากขึน้จะใหส้ว่นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของเกณฑน้ี์จะได ้6 
คะแนน 

 3. เน้ือหาใหม ่(New elements) ภาพหรอืสญัลกัษณ์ทีม่กีารต่อเตมิเพิม่ลงไป 
นอกเหนือจากสว่นของภาพทีก่าํหนดใหจ้ะใหค้ะแนนเพิม่ภาพละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุจะใหไ้ดไ้ม่
เกนิ 6 คะแนน 

 4. การต่อโยงดว้ยเสน้ (Connections made with a line) ภาพหรอืสว่นของ 
ภาพแต่ละภาพ หากมกีารลากเสน้เชื่อมโยงระหวา่งภาพเขา้ดว้ยกนัจะใหค้ะแนนในการโยงสว่นละ 1 
คะแนน คะแนนสงูสดุจะใหไ้ดไ้มเ่กนิ 6 คะแนน 

 5. การเชื่อมโยงใหเ้กดิภาพเป็นเรือ่งราว (Connections made to produce a  
theme) ภาพหรอืสว่นของภาพใดทีท่าํใหด้เูป็นเรือ่งราวหรอืเกดิเป็นภาพรวมจะใหส้ว่นละ 1 คะแนน 
คะแนนสงูสดุจะได ้6 คะแนน 

 6. การขา้มเสน้กัน้เขตโดยการใชส้ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่ (Boundary- 
breaking that is fragment-dependent) ภาพทีม่กีารต่อเตมิรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัปลายเปิดทีอ่ยูน่อก
กรอบสีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนน 

 7. การขา้มเสน้กัน้เขตอยา่งอสิระโดยไมใ่ชส่ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่  
(Boundary-breaking that is fragment-independent) ภาพทีม่กีารต่อเตมิเชื่อมโยงรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
ปลายเปิดทีอ่ยูน่อกกรอบกบัภาพภายในกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่ หรอืมกีารต่อเตมิภาพอื่นนอกกรอบ
สีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนน 

 8. การจดัภาพในลกัษณะภาพทีม่มีติ ิ(Perspective) สว่นของภาพทีม่กีารต่อ 
เตมิในลกัษณะทีม่มีติ ิคอื มสีว่นลกึ หรอืมรีะยะใกล ้ไกล จะไดค้ะแนนสว่นละ 1 คะแนน คะแนน
สงูสดุจะได ้6 คะแนน 
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 9. อารมณ์ขนั (Humour) ภาพทีแ่สดงถงึอารมณ์ขนั มกีารลอ้เรยีนดว้ยภาพ 
หรอืภาษาทีเ่พิม่เขา้ไป หรอืตัง้ชื่อภาพทีแ่สดงถงึอารมณ์ขนั จะไดค้ะแนนสงูสดุไมเ่กนิ 6 คะแนน 
 10. ความคดิแปลกใหม ่ปรบัการจดัวางกระดาษ (Unconventionality, a) การ
วางหรอืใหก้ระดาษแตกต่างไปจากเมือ่ผูท้ดสอบวางกระดาษให ้เชน่ เดก็มกีารพบั การหมนุ หรอื
พลกิกระดาษไปขา้งหลงัแลว้วาดภาพจะไดค้ะแนน 3 คะแนน 
 11. ความคดิแปลกใหม ่ภาพทีเ่ป็นนามธรรม (Unconventionality, b) ภาพที่
เป็นนามธรรมหรอืไมเ่ป็นภาพของจรงิ เชน่ การใชช้ื่อทีเ่ป็นนามธรรมหรอืสตัวป์ระหลาดได ้3 
คะแนน  
 12. ความคดิแปลกใหม ่ใชส้ญัลกัษณ์หรอืคาํพดู (Unconventionality, c) ภาพ 
รวมของรปูทรง เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษรหรอืตวัเลขหรอืการใชช้ื่อหรอืภาพทีเ่หมอืนการต์ูน
ได ้3 คะแนน   

 13. ความคดิแปลกใหม ่วาดรปูทีไ่มใ่ชร่ปูสามญัทัว่ไป (Unconventionality, d) 
ภาพทีต่่อเตมิไมใ่ชภ่าพทีว่าดกนัแพรห่ลายทัว่ไปๆ ไปได ้3 คะแนน แต่หากมกีารต่อเตมิภาพใน
ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. รปูครึง่วงกลมต่อเป็นรปูพระอาทติย ์หน้าคน หรอืวงกลม 
2. รปูแบบฉากต่อเป็นบา้น กล่อง หรอืสีเ่หลีย่ม 
3. รปูเสน้โคง้ ต่อเป็นรปูง ูตน้ไม ้หรอืดอกไม ้
4. รปูเสน้ประ ต่อเป็นถนน ตรอก หรอืทางเดนิ 
5. รปูจุด ทาํเป็นตานก หรอืสายฝน 

  รปูทาํนองน้ีตอ้งหกัออก 1 คะแนนจาก 3 คะแนนเตม็ในขอ้ 13 แต่ไมม่ี
คะแนนตดิลบ 

 14. ความเรว็ (Speed) การใชเ้วลาในการต่อเตมิภาพ คอื  
  ใชเ้วลาตํ่ากวา่ 2 นาท ี ให ้6 คะแนน  
  ใชเ้วลา 2-4 นาท ี ให ้5 คะแนน  
  ใชเ้วลา 4-6 นาท ี ให ้4 คะแนน  
  ใชเ้วลา 6-8 นาท ี ให ้3 คะแนน  
  ใชเ้วลา 8-10 นาท ี ให ้2 คะแนน  
  ใชเ้วลา 10-12 นาท ี ให ้1 คะแนน  
  ใชเ้วลามากกวา่ 12 นาท ีให ้0 คะแนน  
การใหค้ะแนนจะจดัแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ความคดิรเิริม่ ขอ้ 10, 11, 12 และ 13 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 
 กลุ่มที ่2 ความคดิคล่องตวั ขอ้ 14 คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
 กลุ่มที ่3 ความคดิยดืหยุน่ ขอ้ 6, 7, 8 และ 9 คะแนนเตม็ 24 คะแนน 
 กลุ่มที ่4 ความคดิละเอยีดลออ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
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 คะแนนทัง้หมดจะใหต้ามเกณฑท์ัง้ 14 เกณฑ ์โดยคะแนนรวมสงูสดุคอื 72 คะแนน  
 ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัพจิารณาใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์The Test for Creative 
Thinking-Drawing Production (TCT-DP) ของเจลเลนและเออรแ์บน (Jellen & Urban, 1986: 138-
155) เน่ืองจากเป็นแบบวดัทีม่ลีกัษณะเป็นภาพวาดปลายเปิด ทีเ่น้นการแสดงออกทางความคดิแบบ
อเนกนยั ไมม่คีวามเหลื่อมลํ้าทางภาษาและวฒันธรรม แบบทดสอบน้ีไดร้บัการพฒันาคา่มาตรฐาน
ในประเทศเยอรมนัและประเทศอื่นทัว่โลก 30 ประเทศ คา่มาตรฐานในเยอรมนั ประเมนิโดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งอายรุะหวา่ง 4-16 ปี ระดบัอนุบาลจนถงึมธัยมปลายจาํนวน 2,500 คน ทีม่คีวามแตกต่างกนั
ในเรือ่งอาย ุผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ลกัษณะของโรงเรยีน โดยคา่ความเทีย่งตรง (Validity) ใน
เยอรมนั นําไปใชก้บัเดก็พเิศษ หตูงึ ไดค้า่ความเชื่อมัน่ .91 นําไปใชก้บัเดก็ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนตํ่าไดค้า่ความเชื่อมัน่ .92 นําไปใชก้บัเดก็ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูไดค้า่ความเชื่อมัน่ .89 
นําไปใชก้บัเดก็ในโปรแกรมคณติศาสตรไ์ดค้า่ความเชื่อมัน่ .94 สว่นคา่ความเชื่อมัน่ในประเทศไทย 
อนินทติา โปษะกฤษณะ (2535: 50-97) ทดลองใชก้บัเดก็อาย ุ4-6 ปี พบคา่ความเชื่อมัน่จาก
นกัเรยีนแต่ละกลุ่มวยัมคีา่อยูร่ะหวา่ง .77-.96  ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็วา่แบบทดสอบน้ีเหมาะสมทีจ่ะ
นํามาใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี 
 
2.  นิทาน   

2.1  ความหมายของนิทาน 
 นกัการศกึษาและนกัวชิาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของนิทานไวด้งัน้ี 

 ภญิญาพร นิตยะประภา (2534: 32) อธบิายวา่ นิทาน หมายถงึเรือ่งราวทีเ่ล่าสบืต่อกนั
มาทีม่ไิดเ้จาะจงแสดงประวตัคิวามเป็นมาของเรือ่ง จุดใหญ่กเ็พือ่ความสนุกสนานและความพอใจทัง้
ผูเ้ล่าและผูฟ้งัทีมุ่ง่ทีจ่ะสนองความตอ้งการทางดา้นจติใจของผูฟ้งั ในบางครัง้กส็อดแทรกคตสิอนใจ
เอาไวด้ว้ย 

 ครรุกัษ ์ภริมยร์กัษ ์(2540: 45) กล่าวถงึความหมายของนิทานวา่ เป็นเรือ่งราวทัว่ๆ ไป
ทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาโดยมจุีดประสงคเ์พือ่สบืทอดประสบการณ์ ความรู ้ความคดิ หรอืคา่นิยมบางอยา่ง
ใหก้บัผูฟ้งั พรอ้มทัง้สอดแทรกความสนุกสนานเพลดิเพลนิไปพรอ้มๆ กนั 

 สณัหพฒัน์ อรณุธาร ี(2542: 2) กล่าวถงึความหมายของนิทานวา่ เป็นเรือ่งทีม่ผีูแ้ต่งขึน้
ใหมโ่ดยยดึความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เป็นการผกูเรือ่งใหเ้ขา้กบัสภาวะการในเวลานัน้ๆ ซึง่สอด 
แทรกคุณธรรมจรยิธรรม คตสิอนใจทีพ่งึประสงคใ์หผู้ฟ้งันําไปใชใ้นชวีติจากเน้ือหาของนิทานเพือ่ใช้
เป็นสือ่ในการเรยีนรูข้องเดก็  

 เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2543: 16) กล่าววา่ นิทานเป็นเรือ่งราวทีม่กีารเล่าสบืต่อกนัมาตัง้แต่
สมยัโบราณ เป็นการผกูเรือ่งขึน้เพือ่ใหผู้ฟ้งัเกดิความสนุกสนาน เน้ือหาของนิทานแผงดว้ยคาํสอน 
ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความดงีาม  
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 วาโร เพง็สวสัดิ ์(2544: 147) กล่าวถงึความหมายของนิทานและการเล่าเรือ่งวา่เป็น
เรือ่งราวทีเ่ล่าต่อๆ กนัมาเป็นเวลานาน โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิและให้
ความรู ้เพือ่ใหเ้ป็นคนดอียูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และบางครัง้กส็อดแทรกคตหิรอืคุณธรรมเพือ่
สอนใจไปดว้ยในระหวา่งการเล่าเรือ่งใหเ้ดก็ฟงัอาจมกีารสนทนา โตต้อบ อภปิราย ซกัถาม แสดง
ขอ้คดิเหน็และแสดงทา่ทางประกอบเรือ่งราวกไ็ด ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัจุดมุง่หมายของการเล่า 
 จากความหมายขา้งตน้สรปุความหมายของนิทานไดว้า่ เป็นเรือ่งราวทีม่าจากทัง้จาก
การเล่าสบืต่อกนัมาและเป็นเรือ่งทีม่ผีูแ้ต่งขึน้มาใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ ใหค้วามรูห้รอืแงค่ดิ อาจแฝงดว้ยคาํสอนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม หรอืประเพณ ี
วฒันธรรมในสงัคมนัน้ๆ ลงไปในเน้ือเรือ่ง  

2.2  คณุค่าและประโยชน์ของนิทาน 
 นิทานมคีุณคา่และมคีวามสาํคญัต่อการสง่เสรมิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็อยา่ง

มาก หากพอ่แมผู่ป้กครองใหค้วามสนใจเอาใจใสใ่นการใชเ้วลารว่มกนัในครอบครวัทีจ่ะอา่นหรอืเล่า
นิทานใหล้กูฟงัตัง้แต่เยาวว์ยั โดยเริม่ตัง้แต่เดก็อาย ุ6 เดอืนขึน้ไป ในการชีช้วนใหล้กูดหูนงัสอืภาพ
หรอืบตัรภาพทีนํ่าไปสูนิ่ทาน เรือ่งราวตามความสนใจของเดก็ในแต่ละวยั ประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดซ้มึ
ซบัจากนิทานก่อใหเ้กดิความคดิจนิตนาการ การคดิเชงิวเิคราะหด์ว้ยเหตุผล การสือ่ภาษาที่
สละสลวย นิสยัรกัการอา่น การเขา้ถงึความงามและสนุทรยีภาพ การเขา้ใจอารมณ์และความรูส้กึ
ของตนเอง ตลอดจนการพฒันาความสงบภายในใจตนเองทีม่คีุณคา่ต่อการดาํเนินชวีติในสงัคมใน
อนาคต (กรมวชิาการกระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 98) และประโยชน์ของการเล่านิทานกม็มีากมาย
ดงัทีฉ่ววีรรณ คหูาภนินัท ์(2545:116-117) ไดก้ล่าวไวพ้อสรปุไดว้า่ นิทานชว่ยเป็นสายใยเชื่อมโยง
ในการสรา้งความสมัพนัธ ์ความรกั ความอบอุน่ของเดก็ พอ่แม ่ญาตผิูใ้หญ่ ครแูละเพือ่นๆ ทาํให้
เดก็มคีวามรกัความผกูพนัไมว่า้เหวเ่ป็นการเลีย้งดลูกูดว้ยนิทาน และเรือ่งราวของนิทานยงัใหเ้ดก็
เกดิความสนุกสนาน รืน่เรงิบนัเทงิใจ ตอบสนองความตอ้งการและความอยากรูอ้ยากเหน็ กระตุน้
ความสนใจในการอา่น ชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็รกัการอา่นเมือ่โตขึน้ นิทานยงัใชเ้ป็นสือ่ในการสอนทาง 
ออ้ม สอนสิง่ทีเ่ป็นอาหารสมอง อาหารใจใหเ้ดก็ชว่ยขดัเกลากริยิามารยาท ความประพฤต ิระเบยีบ
วนิยั อุปนิสยัและปลกูฝงัศลีธรรมจรรยาไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมทัง้ไดค้วามรูเ้พิม่ขึน้ดว้ยทลีะเลก็ทลีะน้อย 
ทาํใหเ้ดก็เขา้ใจโลกและสิง่แวดลอ้มมากขึน้และยงัทาํใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคจ์ากนิทานทีไ่ดฟ้งั 
สามารถสรา้งจนิตนาการไดต่้อจากเรือ่งราวทีไ่ดฟ้งั ทาํใหเ้ดก็สามารถแต่งนิทานเองไดแ้ละวาดภาพ 
ประกอบไดด้ว้ยตนเองซึง่เป็นพฒันาการทางดา้นศลิปะควบคูก่นัไปดว้ย  
 ดว้ยเหตุน้ีนิทานจงึมคีุณคา่และมคีวามสาํคญัต่อเดก็โดยเฉพาะเดก็ในปฐมวยั เพราะ
สามารถชว่ยสง่เสรมิพฒันาการในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่เดก็ นอกจากสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
แลว้ยงัเสรมิสรา้งใหเ้ดก็มคีวามคดิจนิตนาการ พฒันาทางกระบวนการคดิ และไดค้วามรูแ้งค่ดิคาํ 
สอนต่างๆ ทีส่อดแทรกอยูใ่นเน้ือเรือ่ง และชว่ยเพือ่ความผกูพนั ความรกั ความอบอุน่แก่เดก็ ทาํให ้
เดก็เกดิความรูส้กึมัน่คงทางจติใจ 
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2.3  ประเภทของนิทาน 
 นิทานมหีลายประเภทซึง่นกัวชิาการหลายทา่นไดแ้บ่งไวด้งัเชน่ 
 เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2543: 20-22) กล่าวถงึการแบ่งประเภทของนิทานตามรปูแบบของ

นิทานดงัน้ี 
  1. เทพนิทานหรอืเทพนิยาย หรอืเรือ่งราวปรมัปรา เป็นนิทานหรอืนิยายทีเ่กนิเลย

ความเป็นจรงิเหนือความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่ เป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวั
เอกหรอืตวัเดน่ๆจะมอีภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานที่
พเิศษ หรอืถูกกาํหนดขึน้มา เชน่ สรวงสวรรคห์รอืเมอืงบาดาล มพีระเอกเป็นเจา้ชาย มนีางเอกเป็น
เจา้หญงิ มนีางฟ้า มเีทวดา มยีกัษ ์ฯลฯ เป็นตน้ 

  2. นิทานประจาํถิน่หรอืนิทานพืน้เมอืง มกัเป็นนิทานทีถู่กเล่าขานตกทอดต่อเน่ือง 
กนัมา เป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัตํานานพืน้บา้นประวตัคิวามเป็นมาของทอ้งถิน่ ภเูขา ทะเล แมน้ํ่า 
เรือ่งราวของโบราณวตัถุทีม่เีหตุแหง่ทีม่าของการสรา้ง การเกดิ ฯลฯ เป็นตน้ 

  3. นิทานคตสิอนใจ เป็นนิทานทีเ่ลยีบเคยีงเชงิเปรยีบเทยีบกบัชวีติและความเป็นอยู่
รว่มกนัในสงัคมมนุษยใ์หบ้งัเกดิผลในการดาํรงชวีติและความเป็นอยูใ่หพ้ถิพีถินัละเอยีดรอบคอบ
และไมป่ระมาท ชว่ยเหลอืและเมตตาผูอ้ื่น และอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

  4. นิทานวรีบุรษุ เป็นนิทานทีก่ล่าวอา้งถงึบุคคลทีม่คีวามสามารถ องอาจ กลา้หาญ 
นิทานวรีบุรษุมกัเป็นนิทานทีถ่่ายทอดเรือ่งจรงิของบุคคลทีส่าํคญัๆ ไวแ้ต่มกัสรา้งฉากหรอื
สถานการณ์น่าตื่นเตน้หรอืเกนิความเป็นจรงิ เพือ่ใหเ้รือ่งราวสนุกสนาน และทาํใหเ้กดิความรูส้กึ
คลอ้ยตามวา่บุคคลผูเ้ป็นวรีบุรษุนัน้มคีวามสามารถและน่าสนใจจรงิๆ 

  5. นิทานอธบิายเหตุ เป็นนิทานทีเ่ป็นเรือ่งราวของเหตุทีม่าและสิง่หน่ึงสิง่ใดและ
อธบิายพรอ้มตอบคาํถามเรือ่งราวนัน้ๆดว้ย เชน่ เรือ่งกระต่ายในดวงจนัทร ์ทาํไมน้ําทะเลจงึเคม็ 
นกยงูกบันกกา ฯลฯ เป็นตน้ 

  6. เทพปกรณมั เป็นนิทานเกีย่วขอ้งกบัความเชื่อ โดยเฉพาะเกีย่วกบัตวับุคคลทีม่ี
อภนิิหารเหนือความเป็นจรงิลกึลบั ไดแ้ก่ พระอนิทร ์พระพรหม ทศกณัฑ ์ฯลฯ เป็นตน้ 

  7. นิทานทีม่สีตัวเ์ป็นตวัเอก และเปรยีบเทยีบเรือ่งราวกบัชวีติมนุษย ์เป็นเรือ่งราวที่
เกีย่วขอ้งกบัการอยูร่ว่มกนัในสงัคม สอนจรยิธรรมแฝงแงค่ดิและแนวทางแกไ้ขเป็นบางครัง้ หรอื
บางครัง้สอนแบบทางออ้ม ผูอ้า่นหรอืผูฟ้งัจะตอ้งพจิารณาเอง มกัเป็นเรือ่งราวบนัเทงิคดทีี่
สนุกสนาน 

  8. นิทานตลกขบขนั เป็นนิทานทีม่เีรือ่งราวเปรยีบเทยีบชวีติความเป็นอยูแ่ต่มมีมุที่
ตลกขบขนั สนุกสนาน ทาํใหเ้กดิความรูส้กึเป็นสขุ เน้ือเรือ่งจะเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัไหวพรบิ  
เรือ่งราวแปลกๆ เรือ่งเหลอืเชื่อ เรือ่งเกนิความจรงิ ฯลฯ เป็นตน้ 

 สว่นวรรณ ีศริสินุทร (2532: 13-19) กล่าวถงึการแบ่งประเภทนิทานสาํหรบัเดก็ออกเป็น 
5 ประเภทไดแ้ก่ 
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  1. นิทานพืน้บา้น (Folk Tales) เป็นเรือ่งทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน แบ่งเป็น 
 1.1 นิทานเกีย่วกบัสตัวพ์ดูได ้(Talking-Beast Tales) มตีวัละครเป็นสตัวพ์ดูจา 

โตต้อบกนั บางครัง้สตัวก์พ็ดูจาโตต้อบกบัคนดว้ย 
 1.2 นิทานไมรู่จ้บ (Commutative Tales) เป็นนิทานเรือ่งธรรมดาพืน้ๆ แต่เน้ือ 

เรือ่งมกีารกระทาํต่อเน่ืองกนัไปเรือ่ยๆ และซํ้าๆ กนั 
 1.3 นิทานตลกขบขนั (The Drools or Humorous Tales) เน้ือเรือ่งสว่นใหญ่ 

เป็นทาํนองไรส้าระหรอืโงเ่ขลาหรอืแปลกประหลาด ชวนใหเ้หน็เป็นเรือ่งขบขนั บางครัง้กเ็ป็นการใช้
ปฏภิาณไหวพรบิ 

 1.4 นิทานอธบิายเหตุ (Pourgoi Stories or Tales that Tell Why) มเีน้ือเรือ่งที ่
อธบิายหรอืตอบคาํถามของเดก็ๆ วา่ ”ทาํไม…” เชน่ ทาํไมกระต่ายจงึหางสัน้ ทาํไมน้ําทะเลจงึเคม็ 

 1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales) ตวัละครจะมอีทิธฤิทธิป์าฏหิารยิห์รอืเป็นผูว้เิศษ 
สามารถทาํสิง่ทีม่นุษยท์ัว่ไปทาํไมไ่ด ้

  2. นิทานสอนคตธิรรม (Fables) เป็นเรือ่งสัน้ๆ ตวัละครมทีัง้คนและสตัวม์โีครงเรือ่ง
งา่ยใชบ้ทเรยีนทีส่อนใจ เชน่ นิทานอสีป (Aesop’s Fables) นิทานประเภทน้ีรวมนิทานเทยีบ
สภุาษติและนิทานชาดกไวด้ว้ย 

  3. เทพปกรณมั (Myth) เป็นเรือ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเหตุการณ์ และเรือ่งราวในบรรพ
กาลเกีย่วกบัพืน้ทีโ่ลกและพฤตกิรรมมนุษยท์ีเ่ทพเจา้เป็นผูค้วบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

  4. มหากาพย ์และนิทานวรีบุรษุ (Epic and Hero Tales) คลา้ยกบัเทพกรณมั 
ต่างกนัวา่ตวัละครของนิทานประเภทน้ีมนุษยไ์มใ่ชเ่ทพเจา้ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญผจญภยัฟนัฝา่
อุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ 

  5. หนงัสอืภาพทีเ่ป็นเรือ่งอา่นเล่นสมยัใหมส่าํหรบัเดก็ทีม่ตีวัเอกเป็นสตัว ์(Animal 
Stories) 

 ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัเลอืกใชป้ระเภทนิทานทีม่คีุณลกัษณะเน้ือเรือ่งเหมาะสาํหรบัพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั ซึง่ประกอบดว้ยนิทาน 3 ประเภทคอื นิทานประเภทเทพนิยาย
หรอืนิทานปรมัปรา นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้และนิทานประเภทผจญภยั เน่ืองจากเน้ือเรือ่งมี
ลกัษณะเหนือจากความเป็นจรงิโดยทัว่ไป มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารย ์มตีวัละครทีแ่ปลกน่าสนใจ มกีาร
ผจญภยัไปยงัทีแ่ปลกใหมต่่างๆ พบเจอสถานการณ์ใหต้อ้งเผชญิปญัหา กลา้เสีย่ง และฝา่ฟนั
อุปสรรคจนสาํเรจ็ ชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้ปรยีบเทยีบเชื่อมโยงตนเองกบัเรือ่งราวของนิทานซึง่สามารถ
สง่เสรมิจนิตนาการเดก็ไดด้ ีอกีทัง้ วรรณนิภา เพญ็ศร ี(2528) ไดศ้กึษาประเภทของนิทานทีส่ง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ลว้พบวา่ นิทานทัง้ 3 ประเภทขา้งตน้นัน้สามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้

2.4  นิทานท่ีเหมาะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั  
 นิทานทีจ่ะเล่าใหเ้ดก็ปฐมวยัฟงันัน้ เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2543: 57-61) กล่าววา่ ผูเ้ล่านิทาน

จาํเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจประสบการณ์และความสามารถในการแยกแยะ เลอืกนิทานให้
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เหมาะสมกบัความสนใจและความตอ้งการของเดก็ เดก็วยัระหวา่ง 4 ถงึ 6 ปี ใหค้วามสนใจกบั
ตวัเองน้อยลง หนัมาสนใจสิง่แวดลอ้มรอบตวัมากขึน้ แต่ความสนใจของเดก็ในวยัน้ียงัเป็นระยะสัน้
เทา่นัน้ คาํกลอนทีม่คีาํคลอ้งจอง เชน่ เพลงกล่อมเดก็ นิทานทีเ่ป็นคาํประพนัธส์มัผสัคลอ้งจองเป็น
นิทานทีเ่ดก็ชอบมาก เชน่ หนูมกีบัหนูมา หนูมากบัหนูม ีหนูมมีตุ๊ีกตาหมา หนูนามตุ๊ีกตาหม ีเป็นตน้ 
นอกจากน้ีเดก็วยัน้ีชอบนิทานทีม่ตีวัเดนิเรือ่งหรอืตวัเอกเป็นสตัวพ์ดูได ้เชน่ หมาปา่พดูไดก้บัหนู
น้อยหมวกแดง เป็นตน้ นิทานทีเ่หมาะสมควรเล่าใหเ้ดก็ฟงันัน้ควรเป็นนิทานทีม่คีุณคา่ทางเน้ือหาได้
อรรถรสรปูแบบการใชถ้อ้ยคาํ สาํนวนภาษา ความคดิสรา้งสรรค ์สง่เสรมิคุณภาพยกระดบัสตปิญัญา 
และจติใจในทางทีด่ ีนิทานทีเ่ล่าใหเ้ดก็ฟงันอกจากปจัจยัขา้งตน้แลว้ ผูเ้ล่ามสีว่นอยา่งมากในการ
นําเสนอใหนิ้ทานเรือ่งนัน้มคีวามสนุกสนานเหมาะสมกบัวยัของเดก็ มแีงม่มุ มชีัน้เชงิ และเหน็ราย 
ละเอยีดทีจ่ะเล่าใหเ้ดก็ฟงั ไมว่า่จะเป็นการเล่า นิทานปากเปล่า นิทานวาดไปเล่าไป และลลีาการเล่า
นิทานตอ้งสง่ผลใหผู้ฟ้งัหรอืเดก็ๆ เหน็ภาพและเกดิความสนุกสนานประทบัใจ ดงันัน้การนึกภาพ
ตามเรือ่งเล่าจงึเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้ดก็เพลดิเพลนิตามจนิตนาการไดอ้ยา่งไมรู่จ้กัเบื่อ 

 พรจนัทร ์จนัทวมิล (2529: 104) ใหห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืกนิทานวา่ 
  1. เป็นเรือ่งงา่ยๆ แต่สมบรูณ์เน้นเหตุการณ์อยา่งเดยีวใหเ้ดก็พอคาดคะเนเน้ือเรือ่ง

ไดบ้า้ง 
  2. มกีารเดนิเรือ่งไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
  3. ตวัละครน้อย มลีกัษณะเดน่ทีจ่าํไดง้า่ย เดก็อาจสมมตติวัแทนได ้
  4. มบีทสนทนามากๆ เพราะเดก็สว่นมากไมส่ามารถฟงัเรือ่งทีเ่ป็นความเรยีงไดด้ ี
  5. ใชภ้าษางา่ยๆ ประโยคสัน้ๆ การกล่าวคาํซํ้าหรอืคาํสมัผสัคลอ้งจองจะชว่ยใหเ้ดก็

จดจาํไดง้า่ย 
  6. สรา้งความรูส้กึ ความพอใจใหผู้ฟ้งั 
  7. เป็นเรือ่งใกลต้วัเดก็ เชน่ ครอบครวั สตัวเ์ลีย้ง สิง่ของ หรอืเรือ่งทีเ่ดก็จะ

จนิตนาการตามได ้
  8. ความยาวไมเ่กนิ 15 นาท ี
 และฉววีรรณ คหูาภนินัท ์(2542: 147-148) ไดใ้หห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืกหนงัสอืนิทาน 

สาํหรบัเดก็ไวด้งัน้ี 
1. เป็นหนงัสอืภาพเน้ือเรือ่งสัน้ๆ สว่นมากเป็นภาพการต์ูน ภาพประมาณ 60%  

หรอื 70% เน้ือเรือ่งประมาณ 30% หรอื 40%  
  2. รปูเล่มขนาดกระทดัรดั ไมเ่ลก็และไมใ่หญ่เกนิไป อาจใชส้ตูรสดัสว่น 4 : 3 
  3. กระดาษทีใ่ชก้ระดาษอยา่งด ีหนาแขง็แรง อาจจะเป็นหนงัสอืทาํดว้ยผา้ 
  4. ภาษาทีใ่ชค้วรเป็นภาษาทีง่า่ยๆอาจเป็นคาํคลอ้งจอ้งงา่ยๆสัน้ๆ 
  5. ตวัอกัษรไมค่วรใชอ้กัษรประดษิฐ ์
  6. ตวัอกัษรควรใชต้วัโต คาํหนา ขนาด 32 พอยท ์(5ม.ม) 
  7. เน้ือหาเป็นศพัทท์ีเ่ดก็มกัจะพบเหน็ในชวีติประจาํวนั เชน่ ตน้ไม ้ดอกไม ้ปากกา  
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ดนิสอ โต๊ะ เกา้อี ้ชอ้นสอ้ม รองเทา้ กระเป๋า หมวก พีป้่าน้าอา ปูย่า่ตายาย เป็นตน้ 
  8.ควรเลอืกใชค้าํศพัทต่์างๆ หรอือกัษรซํ้าๆ จะทาํใหเ้ดก็เจนตาเจนใจจนจาํได ้
  9. จาํนวนหน้าประมาณ 10–20 หน้า 
  10. เดก็วยัน้ีไมม่หีนงัสอื ตําราเรยีน (Text Book) และสารคด ี
ดงันัน้หลกัเกณฑใ์นการเลอืกหนงัสอืนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยัสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 1. เป็นหนงัสอืภาพเน้ือเรือ่งสัน้ๆ สว่นมากเป็นภาพการต์ูน ภาพประมาณ 60%  
หรอื 70% เน้ือเรือ่งประมาณ 30% หรอื 40%  

 2. รปูเล่มขนาดกะทดัรดั ไมเ่ลก็และไมใ่หญ่เกนิไป อาจใชส้ตูรสดัสว่น 4 : 3 
 3. ตวัละครน้อย มลีกัษณะเดน่ทีจ่าํไดง้า่ย 
 4. ภาษาทีใ่ชค้วรเป็นภาษาทีง่า่ยๆ ประโยคสัน้ๆ อาจเป็นคาํซํ้าหรอืคาํสมัผสั 
 5. เป็นเรือ่งใกลต้วัเดก็ เชน่ ครอบครวั สตัว ์หรอืเรือ่งทีเ่ดก็จนิตนาการตามได ้
 6. สรา้งความรูส้กึ ความพอใจใหผู้ฟ้งั 
 7. ตวัอกัษรควรใชต้วัโต คาํหนา ขนาด 32 พอยท ์(5 ม.ม) 
 8. จาํนวนหน้าประมาณ 10–20 หน้า 

 ผูเ้ล่านิทานควรระวงันิทานบางลกัษณะ เชน่ การเล่านิทานเกีย่วกบัผหีรอืสิง่ทีน่่ากลวั
เพือ่ไมใ่หเ้ดก็ทาํไมด่ ีหรอืนิทานทีเ่ป็นเรือ่งเศรา้สะเทอืนอารมณ์ เพราะอาจทาํใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึ
กลวั ไมม่ัน่คงทางจติใจ และอาจเกดิความเชื่อทีผ่ดิๆ ได ้ 

2.5  เทคนิคและวิธีการเล่านิทาน 
 การเล่านิทานใหส้นุกและเป็นทีช่ื่นชอบของผูฟ้งัจะตอ้งฝึกฝนอบรมจนเป็นทกัษะ หรอื

เกดิจากความสามารถเฉพาะตวัทีม่มีาแต่เดมิ หากผูเ้ล่ามคีวามตอ้งการเป็นผูเ้ล่าทีด่ ีเก่ง มคีวาม 
สามารถในการจงูใจเดก็ทีเ่ป็นผูฟ้งัควรศกึษา คน้ควา้หาความรู ้ทดลองปฏบิตั ิและเล่านิทานใหเ้ดก็
ฟงัอยูเ่ป็นประจาํสมํ่าเสมอ (สณัหพฒัน์ อรณุธาร.ี 2542: 25) ผูเ้ล่าควรศกึษาวธิกีารเล่านิทานซึง่มี
หลายรปูแบบ เพือ่ใหก้ารเลา่นิทานบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ใจ ซึง่วรรณ ีศรสีนุทร (2532: 10) ไดใ้ห้
วธิกีารนําเสนอการเล่านิทานไวด้งัน้ี 

   1. ผูเ้ล่า ควรเล่าตามลาํดบัเหตุการณ์ ไมก่ระโดดขา้มไปมา เพราะผูฟ้งัจะสบัสน 
ควรเริม่ตน้เรยีงลาํดบัจากบทนํา หรอืคาํนํา เน้ือเรือ่ง และบทสรปุ บทนํา เป็นการเกริน่ใหเ้ดก็ทราบ
วา่เรือ่งทีเ่ล่าเป็นเรือ่งประเภทอะไร บอกใหเ้ดก็ทราบวา่มตีวัละครอะไรบา้ง แนะนํา อธบิายหรอืใช้
ภาพประกอบเกีย่วกบัตวัละคร หรอืคาํศพัทท์ีเ่ดก็ไมรู่จ้กัและผูเ้ล่าจะตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดั
สว่นทีไ่มเ่หมาะสมออกไป ผูเ้ล่าจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัเน้ือเรือ่ง ควรทาํใหส้ถานการณ์สาํคญั
ดาํเนินต่อไปเรือ่ยๆ ใหผู้ฟ้งัเกดิความรูส้กึตื่นเตน้ และบทสรปุจะตอ้งสัน้กะทดัรดั  

  2. มเีทคนิคประกอบการเลา่นิทาน เชน่ การใชน้ํ้าเสยีงประกอบการเล่า ผูเ้ล่าไมค่วร
ใชน้ํ้าเสยีงราบเรยีบ ควรรูจ้กัทาํเสยีงใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเรือ่ง เสยีงหนกัเสยีงเบา จะทาํใหผู้ฟ้งั
ฟงัอยา่งเพลดิเพลนิไมเ่บื่อหน่ายใชท้า่ทางประกอบการเล่าใชม้อื ใชศ้รีษะ ลาํตวัหรอืเทา้ประกอบ ใช้
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สหีน้าและแววตาประกอบการเล่า นอกจากน้ียงัสามารถใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่าซึง่จะเหมาะสม
กบักลุ่มของเดก็ปฐมวยัมาก เพือ่ดงึดดูความสนใจของเดก็ 

  3. สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม จะตอ้งมบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบ ผูฟ้งัจะไมอ่ยูใ่นภาวะ
หวิ รอ้น งว่งนอนหรอือยากเขา้หอ้งน้ํา สถานทีส่บาย สะอาด และความยาวของนิทานเหมาะสมกบั
ชว่งความสนใจของผูฟ้งั ซึง่เป็นเดก็อาย ุ3-5 ขวบ นิทานทีค่วรนํา มาเล่าควรมจีาํนวน 12 หน้า ไม่
รวมปกหน้า ปกหลงั 

  4. ควรมกีารประเมนิผลการเล่านิทาน เพือ่ทราบขอ้บกพรอ่งของตนเองเพือ่ใหก้าร
เล่าครัง้ต่อไปสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 นอกจากน้ี เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2543: 93-94) ไดเ้สนอแนะวธิกีารเล่านิทานดว้ยหนงัสอืวา่  
ผูเ้ล่านิทานจะตอ้งเป็นผูค้ดัเลอืกหนงัสอืนิทานใหเ้หมาะสมกบักลุ่มของผูฟ้งั และผูเ้ล่านิทานจะตอ้งม ี
ความคุน้เคยกบัหนงัสอืทีจ่ะนํามาเล่า โดยควรจะตอ้งอา่นหนงัสอืเล่มทีจ่ะใชเ้ป็นสือ่ประกอบการเล่า
นิทานใหเ้กดิความเขา้ใจในเน้ือเรือ่งและภาพประกอบเป็นอยา่งด ีเพือ่ใหเ้กดิความราบรืน่ในขณะที่
ดาํเนินการเลา่นิทาน ควรมกีารทดลองใชห้นงัสอืหลายๆ ครัง้เพือ่ใหเ้กดิความชาํนาญ ผูเ้ล่านิทาน
ควรรูว้า่การเริม่เรือ่งจะตอ้งเกริน่เรือ่งอยา่งไร ถอืหรอืจบัหนงัสอืนิทานอยา่งไรเพือ่ใหผู้ฟ้งัไดเ้หน็
หนงัสอืชดัเจน เชน่ ถา้ผูฟ้งัมจีาํนวนมากและนัง่ฟงัโดยการนัง่ลอ้มวงเป็นครึง่วงกลม ผูเ้ล่าจะตอ้ง
เอยีงหนงัสอือยา่งชา้ๆ จากซา้ยมอืไปดา้นขวามอืขณะทีผู่เ้ล่านิทานเล่าเรือ่งผูเ้ล่าจะตอ้งมลีลีาทา่ทาง
ประกอบจนดเูหมอืนวา่หนงัสอืเล่มทีใ่ชเ้ป็นสือ่ประกอบการเล่านิทานมชีวีติ ผูเ้ล่าจะตอ้งนําเสนอเรือ่ง
ทีเ่ล่าเรา้ความสนใจต่อเน่ืองดว้ยทว่งทาํนอง น้ําเสยีง ลลีาทา่ทาง สายตาและเทคนิคการโตต้อบ
ระหวา่งผูเ้ล่ากบัผูฟ้งัเป็นชว่งๆ หนงัสอืนิทานทีเ่หมาะกบัการนํามาใชเ้ป็นสือ่ประกอบการเล่าควร
เป็นหนงัสอืทีม่รีปูภาพสสีดใส หรอืมภีาพประกอบชดัเจน สวยงาม 

 การเล่านิทานดว้ยทว่งทาํนองของเสยีงทีนุ่่มนวล ถอ้ยคาํทีเ่ปล่งออกมาชดัเจน จะชว่ย
ใหเ้ดก็สรา้งภาพของนิทานขึน้มาในจนิตนาการของเขา และการเล่าเรือ่งในทาํนองบอกเล่ากท็าํให้
เดก็คลอ้ยตามไดม้ากกวา่การอา่นใหฟ้งั แต่อยา่งไรกด็ไีมว่า่จะเป็นการเล่านิทานหรอืการอา่นนิทาน
ใหเ้ดก็ฟงักย็อ่มดกีวา่การทีเ่ดก็ไมไ่ดฟ้งัเรือ่งราวใดๆ เลย 

2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการเล่านิทาน 
 ปารชิาต ิอรณุศกัดิ ์(2533) ไดศ้กึษาการเล่านิทานทีไ่มจ่บเรือ่งสมบรูณ์ทีม่ผีลต่อการคดิ

แบบอเนกนยัของเดก็ปฐมวยั เพือ่เปรยีบเทยีบการคดิแบบอเนกนยัของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัฟงัการ
เล่านิทานทีไ่มจ่บเรือ่งสมบรูณ์และการเล่านิทานตามปกต ิกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 
โรงเรยีนอนุบาลวดัปรนิายก กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2532 จาํนวน 40 คน ทดลองสปัดาหล์ะ 
3 ครัง้ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดฟ้งันิทานโดยวธิกีารเล่าทีไ่มจ่บ
เรือ่งสมบรูณ์ และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการฟงันิทานโดยวธิกีารเล่าแบบปกต ิมกีารคดิแบบอเนกนยั
แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมือ่พจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ของวธิกีารเล่า
นิทานทัง้ 2 แบบแลว้พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดฟ้งันิทานโดยวธิกีารเล่าทีไ่มจ่บเรือ่งสมบรูณ์มคีวาม 
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สามารถในการคดิแบบเอนกนยัทัง้ 3 องคป์ระกอบ คอื ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ 
ความคดิรเิริม่ สงูกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการฟงันิทานโดยวธิกีารเล่าแบบปกต ิ
 สภุาวด ีเพชรชื่นสกุล (2547) ศกึษาผลการเรยีนจากการใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและ
นิทาน ทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ของ
โรงเรยีนบา้นดอนตําลงึ จงัหวดัสพุรรณบุร ีจาํนวน 60 คน ผลการศกึษาพบวา่ วธิสีอนกบัเพศมี
ปฏสิมัพนัธร์ว่มต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
นกัเรยีนชายทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทาน กบัการเรยีนตามปกตมิคีวามคดิสรา้งสรรค์
ไมแ่ตกต่างกนั สว่นนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทาน กบัการเรยีนตามปกติ
มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดย
ใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทานมคีา่คะแนนสงูกวา่นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนตามปกต ิสาํหรบันกัเรยีน
ชายและนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทานมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทาน
มคีะแนนสงูกวา่นกัเรยีนชาย สว่นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนตามปกตมิคีวามคดิสรา้ง 
สรรคไ์มแ่ตกต่างกนั 
 อรด ีตริะตระกลูเสร ี(2549) ไดศ้กึษาผลของการเล่านิทานไมจ่บเรือ่งทีม่ต่ีอความคดิ
สรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื เดก็ปฐมวยัอายรุะหวา่ง 4½ - 5½ 
ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่3 จาํนวน 56 คน ของโรงเรยีนคหกรรมศาสตรเ์กษตร ภาควชิา 
คหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แผนการจดัประสบการณ์การเล่า
นิทานไมจ่บเรือ่งสาํหรบัเดก็ปฐมวยั จาํนวน 20 แผน และแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคแ์บบ
รปูภาพ ฉบบั A ของทอแรนซ ์ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่า
นิทานไมจ่บเรือ่งมคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่านิทานไมจ่บเรือ่งมี
คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่มไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่านิทานไม่
จบเรือ่งอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 วรเกยีรต ิทองไทย (2553) ศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่าเรือ่งจากหนงัสอืภาพ เพื่อศกึษาระดบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั และเพือ่
เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่าเรือ่งจาก
หนงัสอืภาพ โดยมนีกัเรยีนชายและหญงิอาย ุ5-6 ปี ชัน้อนุบาลปีที ่2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีน
อนุบาลตาก จงัหวดัตาก จาํนวน 30 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทาํการทดลองเป็นเวลา 6 สปัดาห์ๆ  ละ 4 
วนั พบวา่ ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในกลุ่มตวัอยา่งก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่าเรือ่ง
จากหนงัสอืภาพอยูใ่นระดบัตํ่า และหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่าเรือ่งจากหนงัสอืภาพมคีวามคดิ
สรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่าเรือ่งจากหนงัสอืภาพมกีารเปลีย่นแปลงทาง 
ความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 70 ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด โดยมจีาํนวนนกัเรยีนทีม่กีาร 
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เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ในดา้นความคดิละเอยีดลออเพิม่ขึน้มากเป็นอนัดบัแรก (รอ้ยละ76.7) รองลงมา 
คอื ดา้นความคดิคล่องตวั (รอ้ยละ 50) และดา้นความคดิยดืหยุน่ (รอ้ยละ 43.3) สว่นดา้นความคดิ 
รเิริม่เป็นอนัดบัสดุทา้ย (รอ้ยละ 30) 
 เวลลฮ์เูซน (Wellhousen. 1993: Abstract) ศกึษาการเล่าเรือ่งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบ คอื กจิกรรมการเล่าเรือ่งทีค่ดิขึน้เองโดยไมม่สีือ่ กจิกรรม
การเล่าเรือ่งจากรปูภาพ และกจิกรรมการวาดรปูภาพพรอ้มกบัเล่าเรือ่งจากภาพวาดนัน้ โดยใช้
กจิกรรมแต่ละรปูแบบในการใหเ้ดก็ดงึเอาสถานการณ์มาเล่าต่อเป็นเรือ่งราว เรือ่งราวทีเ่ดก็เล่าเมือ่
นํามาเปรยีบเทยีบกบัความคล่องแคลว่ คาํศพัท ์ความเป็นธรรมชาตเิวลาอธบิาย และโครงสรา้งของ
เรือ่งราว ผลการศกึษาพบวา่การดงึเอาสถานการณ์มาเล่าต่อเป็นเรือ่งราวโดยทีไ่มต่อ้งใชอุ้ปกรณ์
ใดๆ ทาํใหเ้ดก็มคีวามคดิคล่องแคล่วมากขึน้ และยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งของเรือ่งราวทีม่ี
ความซบัซอ้นมากกวา่การเล่าเรือ่งโดยใชภ้าพหรอืโดยการวาด 

 แฟลค (Flack. 2001: Abstract) ศกึษานิทานกบัความคดิสรา้งสรรค ์โดยไดนํ้าเสนอวา่
วธิกีารใดทีจ่ะทาํใหค้วามคดิสรา้งสรรคส์ามารถไดร้บัการสง่เสรมิในนกัเรยีน อาจดว้ยวธิกีาร
อยา่งเชน่ การระดมความคดิและการพฒันาประสทิธผิลขององคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรคด์า้น
ความคล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และความละเอยีดลออ ผลการศกึษาพบวา่ นิทาน
เป็นวธิทีีส่ามารถนํามาใชเ้พือ่สง่เสรมิทกัษะความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ 
ความคดิรเิริม่ และความละเอยีดลออได ้

 สโมโกรซวิสกา (Smogorzewska. 2012) ศกึษาเปรยีบเทยีบการจดักจิกรรมการเล่า
เรือ่งราวโดยการใชร้ปูแบบกาํหนดเสน้ทางการดาํเนินเรือ่ง (Storyline) และรปูแบบการเชื่อมโยง
เรือ่งราวแบบพรีะมดิ (Associations Pyramid) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็
อาย ุ5 ปี กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นเดก็อาย ุ5 ปี จาํนวน 128 คน โดยใหเ้ดก็ใชว้ธิกีารบอกเล่าเรือ่งราว
ดว้ยรปูแบบกาํหนดเสน้ทางการดาํเนินเรือ่ง (Storyline) และรปูแบบการเชื่อมโยงเรือ่งราวแบบ
พรีะมดิ (Associations Pyramid) โดยเปรยีบเทยีบความคดิรเิริม่ ความยาวของเรือ่ง จาํนวนคาํศพัท์
ใหม ่และความซบัซอ้นของประโยคจากนิทานทีส่รา้งขึน้ ผลการศกึษาพบวา่การพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคด์ว้ยการใชร้ปูแบบกาํหนดเสน้ทางการดาํเนินเรือ่ง (Storyline) และรปูแบบการเชื่อมโยง
เรือ่งราวแบบพรีะมดิ (Associations Pyramid) สามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ดไ้มแ่ตกต่างกนั 

 
3. คาํถาม 
 3.1  ความหมายและความสาํคญัของการใช้คาํถาม 
  การใชค้าํถามเป็นการจดัประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ทาํใหเ้กดิกระบวนการคดิ
วเิคราะหห์าเหตุผลแกป้ญัหา ทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้อยากรูอ้ยากเหน็เพิม่ขึน้ ทาํใหม้กีารถามตอบ
อยา่งต่อเน่ืองระหวา่งครกูบัเดก็ (กรมวชิาการ. 2540: 126) และการใชค้าํถามถอืเป็นสว่นหน่ึงของ
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กระบวนการเรยีนรู ้ทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาความคดิใหม่ๆ  การใช้
คาํถามจะชว่ยขยายทกัษะการคดิ (วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2545: 87-88) 

 สว่นประยกุต ์ประทุมทพิย ์(2539: 94-96) ไดส้รปุความสาํคญัของการใชค้าํถามไวว้า่ 
  1. ใชค้าํถามเพือ่เชื่อมโยงความรูเ้ก่าไปสูค่วามรูใ้หม ่เป็นการถามเพือ่เชื่อมโยงเรือ่ง
เก่าทีเ่รยีนมาแลว้เพือ่ใหเ้ป็นพืน้ฐานของความรูใ้หมซ่ึง่จะทาํใหน้กัเรยีนเรยีนเรือ่งใหมไ่ดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ 
  2. เป็นการกระตุน้ยัว่ยใุหน้กัเรยีนอยากเรยีน ใชค้าํถามเพือ่กระตุน้ความสนใจของ
นกัเรยีน คาํถามควรเป็นคาํถามทีต่อ้งการใหค้ดิกวา้งๆ 
  3. คาํถามทีด่ทีาํใหเ้กดิการอภปิรายต่อเน่ือง เป็นคาํถามเพือ่ขยายความคดิและหา
แนวทางในการเรยีนรู ้
  4. ทาํใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน นกัเรยีนมโีอกาสแสดง
ความคดิเหน็ และมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมตามคาํถามทีค่รปู้อนให ้
  5. ก่อใหเ้กดิการคน้ควา้และหาความรูใ้หม ่การถามลกัษณะน้ีเป็นการประยกุต์
ความรูท้ีเ่รยีนมาไปสูก่ารคน้ควา้และหาความรูใ้หม ่
  6. เป็นการทบทวนหรอืสรปุเรือ่งราวทีส่อนโดยการใชค้าํถาม และเป็นการประเมนิดู
วา่นกัเรยีนเขา้ใจเรือ่งมากน้อยเพยีงใด โดยถามใหน้กัเรยีนพดูสรปุโดยใชถ้อ้ยคาํของตนเอง 

 สภุทัทา ปิณฑะแพทย ์(2555: ออนไลน์) กล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัคาํถามวา่ เดก็ในวยั
ก่อนเขา้เรยีนจะเป็นวยัทีช่อบถามคาํถามจนมกีารขนานนามวา่วยัเจา้ปญัหา คนทีถ่ามคาํถามคอืคน
ทีค่รุน่คดิเพือ่การหาคาํตอบ ความสบัสนในจติใจมกัเกดิจากการไมส่ามารถหาคาํตอบทีต่อบสนอง
ความคดิของตนได ้ในทางการศกึษาการตัง้คาํถามเป็นเครือ่งมอืทีนํ่ามาใชเ้พือ่เป็นตวักระตุน้ผูเ้รยีน
ใหแ้สวงหาสาระทีต่อ้งเรยีนรูแ้ละชีแ้นะชอ่งทางเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตั ิในทางสงัคม คาํถามเป็นตวั 
กาํหนดความคดิในเชงิการแกป้ญัหา การตอบคาํถามจะเกดิขึน้เมือ่ผูต้อบคดิคน้และหาคาํตอบที่
ตนเองคดิวา่น่าจะถูกตอ้ง โดยผลลพัธข์องคาํตอบทีเ่กดิจากคาํถามมผีลกระทบใน 2 ดา้น คอื  
ดา้นผลลพัธท์างสงัคม (Social outcome) คาํถามเหล่าน้ีอาจมคีวามสาํคญัทีเ่ขา้ไปสูก่ารสรา้งความ
ใกลช้ดิและเป็นกุญแจสาํคญัทีเ่พิม่ความสมัพนัธไ์มตรถีา้ทัง้ผูถ้ามและผูต้อบใหค้าํตอบแก่กนัและกนั 
และดา้นผลลพัธก์ารสรา้งสรรคแ์ละการประดษิฐส์ิง่ใหม ่(A creative and inventive outcome) การ
ตัง้คาํถามถอืเป็นศลิปะทีม่นุษยใ์ชเ้พือ่การแสวงหาความรูเ้พือ่เจรญิปญัญา ผูต้ ัง้คาํถามยอ่มตอ้งการ
คาํตอบทีต่อบสนองขอ้สงสยัหรอืไดค้วามรูใ้หมท่ีไ่มเ่คยรูม้าก่อน หรอืไดข้อ้มลูเพิม่เตมิจากความรู้
เดมิ คาํถามอาจเป็นเครือ่งมอืเชื่อมโยงความคดิจากจุดหน่ึงไปยงัอกีจุดหน่ึง หรอืจากมมุมองหน่ึง
ไปสูอ่กีมมุมองหน่ึง คาํถามในลกัษณะน้ีจะเป็นคาํถามทีท่าํใหเ้กดิภาพใหม่ๆ  จะเหน็วา่ความคดิ
สรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้จากจุดความคดิน้ีเสมอ  
 3.2  ประเภทของคาํถาม 
  นกัการศกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลและประเมนิผลอยา่ง บลมู (Bloom. 1956: 245) 
ไดจ้ดัระดบัหมวดหมูข่องคาํถามโดยใหค้วามคดิเหน็มคีวามสอดคลอ้งกบัระดบัของพทุธพิสิยัทีเ่ป็น
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ความลกึหรอืความยากทีผู่ต้อบตอ้งคดิ (Bloom’s Taxonomy of Thinking and Bloom Taxonomy 
of Questioning) ซึง่ม ี6 ระดบั ดงัน้ี 
   1. ความรูค้วามจาํ (Knowledge) หมายถงึ คาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบใชค้วาม 
สามารถในการระลกึหรอืจดจาํเรือ่งราวต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้ คาํทีใ่ชถ้าม ไดแ้ก่ ใคร (who) อะไร 
(what) ทีไ่หน (where) เมือ่ไหร ่(when) มากน้อยเทา่ไหร ่(how much / how many) 
   2. ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถงึ คาํถามทีใ่หผู้ต้อบใชค้วามสามารถใน
การแปลความ อธบิายแนวคดิ ตคีวาม หาความสมัพนัธ ์และขยายความใหไ้ดค้วามหมาย คาํถามที่
ใชค้อื อยา่งไร (How) ซึง่เป็นถามเพือ่ใหเ้กดิการอธบิายหรอืบรรยาย การบรรยายน้ีจะเป็นการ
บรรยายจากสิง่ทีเ่ป็นจรงิอยูแ่ลว้ เชน่ บอกวธิกีารขบัรถ หรอืการทาํขนมเคก็ เป็นตน้  
   3. การประยกุตค์วามรู ้(Application) หมายถงึคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบใชค้วาม 
สามารถในการนําเอาหลกัการ กฎเกณฑ ์และวธิดีาํเนินการต่างๆ ของเรือ่งราวทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปแลว้มา
ดดัแปลงแกป้ญัหาในสถานการณ์ใหมห่รอืทีค่ลา้ยคลงึกนั  
   4. การวเิคราะห ์(Analysis) หมายถงึ คาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบใชค้วามสามารถใน
การแยกแยะเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ออกเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัแลว้สามารถบอกความสมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบเหล่านัน้ได ้เชน่ ใหจ้าํแนกแยกสิง่น้ีตามแนวคดิทีก่าํหนดให ้ใหเ้ปรยีบเทยีบความ
เหมอืนความแตกต่าง ใหล้งรายละเอยีดขององคป์ระกอบ เป็นตน้ 
   5. การสงัเคราะห ์(Synthesis) หมายถงึ คาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบใชค้วามสามารถ
ในการรวบรวมหรอืประกอบสว่นยอ่ยเขา้ดว้ยกนั กลายเป็นสิง่ใหม ่1 อยา่ง เป็นการผสมผสาน
สว่นยอ่ยจนไดส้ิง่ใหม ่โดยการใชค้วามคดิรเิริม่และความคดิสรา้งสรรค ์เชน่ จะสรา้งหรอืออกแบบสิง่
ใหม ่ๆ ไดอ้ยา่งไร 
   6. การประเมนิคา่ (Evaluation) หมายถงึ คาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบใชค้วาม 
สามารถในการตดัสนิคุณคา่ ประเมนิคา่แนวความคดิ ผลงาน คาํตอบหรอืวธิกีาร โดยผูต้อบตอ้งใช้
เกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดหรอืกาํหนดขึน้เองเพือ่บอกความถูกตอ้งในการประเมนิ เชน่ คุณคดิ
อยา่งไรเกีย่วกบัสิง่นัน้ อะไรคอืสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ เกณฑอ์ะไรทีนํ่ามาใชเ้พือ่การวดัผล เป็นตน้ 
  สว่นแอสชเนอร ์และ กาลเลกเชอร ์(Aschner and Gallagher 1994: 241-250) จาํแนก
คาํถามออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1. คาํถามความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Memory Questions) เป็นคาํถามที่
ตอ้งการคาํตอบทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิจากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปแลว้ 
   2. คาํถามเอกนยั (Convergent Questions) เป็นคาํถามทีจ่ะมคีาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ
เพยีงคาํตอบเดยีวจากขอ้มลูทีม่อียู ่
   3. คาํถามอเนกนยั (Divergent Questions) เป็นคาํถามทีผู่ต้อบสามารถตอบได้
หลากหลายคาํตอบ หลากหลายทศิทาง ซึง่คาํถามประเภทน้ีสง่เสรมิใหผู้ต้อบเกดิจนิตนาการและ
ความคดิสรา้งสรรค ์
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   4. คาํถามประเมนิคา่ (Evaluation Questions) เป็นคาํถามทีใ่หผู้ต้อบสามารถ
ประเมนิและตดัสนิสิง่ต่างๆ ไดต้ามความคดิของตนเอง 
 อุทยัวรรณ ดอกพรม (2548: 90-93) กล่าววา่ คาํถามทีใ่ชถ้ามเดก็สามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คอื 
  1. คาํถามระดบัตํ่า เป็นคาํถามทีใ่ชถ้ามเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิทัว่ไป ซึง่ไดจ้ากการจาํ
และการสงัเกต ซึง่แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดงัน้ี 
  1.1 คาํถามใหส้งัเกต เป็นคาํถามทีต่อ้งใชป้ระสาทสมัผสั ตา ตา ห ูลิน้ จมกู ผวิ
กาย เพยีงสว่นใดสว่นหน่ึงหรอืหลายสว่นเป็นขอ้มลูในการตอบคาํถาม เชน่ ดอกไมท้ีเ่ดก็ๆ เหน็มี
ดอกอะไรบา้ง 
  1.2 คาํถามใหท้บทวนความจาํ เป็นคาํถามทีเ่ดก็ตอ้งอาศยัความรูแ้ละ
ประสบการณ์เดมิมาตอบคาํถาม เชน่ จาํไดไ้หมวา่ผเีสือ้มกีีช่นิด 
  1.3 คาํถามใหบ้อกความหมายหรอืใหค้าํจาํกดัความ เป็นคาํถามทีใ่ชเ้พือ่
ตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความหมายของคาํต่างๆ เชน่ เดก็ๆ รูไ้หมวา่ชาวนาคอืใคร 
  1.4 คาํถามบ่งชี ้เป็นคาํถามทีผู่ถ้ามกาํหนดขอ้มลูใหบ้างอยา่ง แลว้ใหเ้ดก็เลอืก
วา่สิง่ใดเป็นคาํตอบทีต่อ้งการ 
  1.5 คาํถามนํา เป็นคาํถามเพือ่เน้นยํา้เรือ่งทีพ่ดูอกีครัง้ เป็นการทบทวน
ขอ้เทจ็จรงิเพือ่เรา้ความสนใจเดก็ 
  1.6 คาํถามเรา้ความสนใจ ใชเ้พือ่ควบคมุกจิกรรมต่างๆ ในชัน้เรยีนใหด้าํเนิน
ไปไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย เชน่ เดก็ๆ เคยเหน็ชา้งรเึปล่า 
  2. คาํถามระดบัสงู เป็นคาํถามทีเ่สรมิใหม้ทีกัษะในการคดิ โดยนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์เดมิมาเป็นพืน้ฐานในการหาคาํตอบ ซึง่แบ่งได ้7 ชนิด ดงัน้ี 
   2.1 คาํถามใหอ้ธบิาย เป็นคาํถามทีผู่ต้อบตอ้งนําความรูป้ระสบการณ์เดมิมา
เป็นพืน้ฐานในการหาคาํตอบ เชน่ เพราะเหตุใดเดก็ๆ จงึบอกวา่มดชอบกนิน้ําหวาน ไหนลอง
อธบิายใหเ้พือ่นๆ ฟงัหน่อยซ ิ
   2.2 คาํถามใหเ้ปรยีบเทยีบ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหเ้ดก็คดิเปรยีบเทยีบสิง่ของ
แต่ละสิง่วา่มคีวามคลา้ยกนัหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร คุณสมบตัทิีนํ่ามาเปรยีบเทยีบกนั เชน่ รปูรา่ง 
ลกัษณะ ส ีน้ําหนกั จาํนวน ความสงู ความกวา้ง ความยาว รสชาต ิ
   2.3 คาํถามใหจ้าํแนก เป็นคาํถามทีใ่หน้กัเรยีนแบ่งประเภทของสิง่ของและ
เรยีงลาํดบัสิง่ของโดยใชเ้กณฑข์องตนเองและผูอ้ื่น 
   2.4 คาํถามใหย้กตวัอยา่ง เป็นคาํถามทีใ่หเ้ดก็บอกชื่อหรอืยกตวัอยา่งสิง่ของ
ต่างๆ เชน่ ใหเ้ดก็ๆ ยกตวัอยา่งของใชท้ีท่าํจากขวดพลาสตกิคนละ 1 ชื่อ 
   2.5 คาํถามใหว้เิคราะห ์ใชเ้พือ่ใหเ้ดก็คน้หาความจรงิทีเ่ป็นเรือ่งราวเหตุการณ์
หรอืแยกแยะเรือ่งราวออกเป็นสว่นยอ่ย เชน่ เพราะสาเหตุอะไรจงึเกดิสนึาม ิ
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   2.6 คาํถามใหส้งัเคราะห ์เป็นกระบวนการทีค่ดิต่อจากการวเิคราะห ์แลว้นํา
ขอ้มลูมาสรปุ โดยเลอืกคาํตอบทีด่ทีีส่ดุ  
   2.7 คาํถามใหป้ระเมนิคา่ ใชเ้พือ่ใหเ้ดก็ฝึกพจิารณาคุณคา่ของสิง่ของต่างๆ 
ก่อนตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล รูจ้กัประเมนิคา่ของสิง่ต่างๆ 
 และสวุทิย ์มลูคาํ และอรทยั มลูคาํ (2545: 79) ไดแ้บ่งประเภทของคาํถามไวด้งัน้ี 

1. คาํถามระดบัตํ่าและระดบัสงู 
 1.1 คาํถามระดบัตํ่า เป็นคาํถามทีต่อ้งการคาํตอบระดบัความจาํของขอ้มลู 

หรอืเรยีกไดว้า่เป็นคาํถามทีต่อ้งการวดัความจาํ ใชใ้นการทบทวนความรูพ้ืน้ฐานหรอืมโนทศัน์ 
 1.2 คาํถามระดบัสงู เป็นคาํถามทีต่อ้งการคาํตอบระดบัการแปลผล การนํา 

ไปใช ้การวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละประเมนิคา่ หรอืเรยีกไดว้า่เป็นคาํตอบทีต่อ้งการวดัความคดิ ชว่ย
พฒันานกัเรยีนในดา้นของทกัษะความคดิและการใชเ้หตุผล 

2. คาํถามเกีย่วกบัผล กระบวนการและความคดิเหน็ 
 2.1 คาํถามเกีย่วกบัผล เป็นคาํถามทีต่อ้งการคาํตอบในรปูของการสรปุผลขัน้ 

สดุทา้ย 
 2.2 คาํถามเกีย่วกบักระบวนการ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนอธบิายถงึ 

วธิกีารดาํเนินการหรอืขัน้ตอนทีนํ่าไปสูผ่ลขัน้สดุทา้ย 
 2.3 คาํถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนแสดงความ 

คดิเหน็ ตดัสนิใจหรอืประเมนิสิง่ใดสิง่หน่ึง 
3. คาํถามแบบปิดและเปิด 
 3.1 คาํถามแบบปิด เป็นคาํถามทีม่คีาํตอบเดยีว มคีาํตอบใหเ้ลอืก คาํถาม 

ตอ้งการคาํตอบเป็นจาํนวนหรอืตอ้งการคาํตอบเพยีงใชห่รอืไมห่รอืเป็นคาํตอบสัน้ๆ ทีไ่มม่กีาร
อธบิายรายละเอยีดมกัใชก้บัขอ้มลูทีเ่ป็นความจาํ 

 3.2 คาํถามแบบเปิด เป็นคาํถามทีใ่หค้าํตอบไดห้ลายอยา่ง ใชถ้ามเพือ่การสรา้ง 
ขอ้มลู เพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองเฉพาะตวั เปิดโอกาสใหผู้ถู้กถามไดอ้ธบิาย หรอืพดูถงึแนวความคดิ
ของตวัเองไดอ้ยา่งอสิระ  
 รปูแบบคาํถามทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีคอื คาํถามปลายเปิด เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถ
ตอบตามความคดิและจนิตนาการไดอ้ยา่งอสิระ โดยมลีกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
คอื เป็นคาํถามปลายเปิดทีถู่กสรา้งขึน้และกาํหนดจากผูว้จิยั ซึง่กาํหนดใหนิ้ทาน 1 เรือ่งจะประกอบ 
ดว้ยคาํถามจาํนวน 4 คาํถาม และขอ้คาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งของนิทาน รวมไปถงึ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น คอื ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ 
ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ ตามขอ้เสนอแนะการตัง้คาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์
ของโชต ิเพชรชื่น (2522: 99) และฉนัทนา ภาคบงกช (2554: 47-69) ดงันัน้ ในการทาํการทดลอง
หรอืการนําไปใช ้ไมว่า่ผูใ้ดจะเป็นผูท้ดลองหรอืผูนํ้าไปใช ้กจ็ะใชค้าํถามเดยีวกนัทกุครัง้ 
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 3.3 เทคนิคการใช้คาํถาม 
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2539: 31-32) ไดอ้ธบิายถงึเทคนิค
การใชค้าํถามประกอบการเรยีนการสอนดงัน้ี 
   1. การพดูเสยีงชดัเจน เสยีงดงัใหไ้ดย้นิทัว่หอ้ง ใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง อออกเสยีง ร ล 
ว และคาํควบกลํ้าใหช้ดัเจน 
   2. ใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ ซึง่เป็นภาษาทีป่ระกอบดว้ยคาํงา่ยๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั หรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ พดูเป็นประโยคสัน้ๆ ไมซ่บัซอ้น 
   3. ใชค้าํถามทีม่ปีระเดน็เดยีว คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัทีต่อ้งการถาม 
ชว่ยใหเ้ดก็มองเหน็ภาพ มองเหน็แนวทางการตอบไดช้ดัเจน 
   4. เวน้ระยะเวลาใหเ้ดก็ก่อนตอบคาํถามจะชว่ยใหเ้ดก็ทกุคนมโีอกาสคดิคาํตอบได้
มากขึน้ และหาเหตุผลมาประกอบคาํตอบไดม้ากขึน้ และคาํวา่ ไมท่ราบ หรอื ตอบผดิ จะลดลงอกี
ดว้ย 
   5. ไมท่วนคาํถามและไมท่วนคาํตอบเพือ่จะเป็นการฝึกใหเ้ดก็สนใจฟงัคาํถามและ
คาํตอบดว้ยตนเอง 
   6. ใหเ้ดก็ตอบดว้ยความสมคัรใจ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมเีสรภีาพในการคดิ
หาคาํตอบ และชว่ยลดความกงัวลใจแก่เดก็ขีอ้ายและความคดิชา้ 
   7. ใหต้อบคาํถามทลีะคน ไมต่อบพรอ้มกนัทัง้ชัน้ เพือ่ใหเ้ดก็ไดฝึ้กคดิก่อนตอบและ
สามารถประเมนิผลการเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
   8. เปิดโอกาสใหเ้ดก็คนอื่นไดต้อบคาํถามในขอ้เดยีวกนั คาํถามโดยทัว่ไปผูต้อบ
สามารถแสดงความคดิไดห้ลายแบบ หลายตวัอยา่ง ดงันัน้ ถา้เปิดโอกาสใหเ้ดก็หลายๆ คนไดต้อบ
คาํถามในขอ้เดยีวกนักจ็ะเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการอภปิรายต่อเน่ืองและขยายแนวความคดิอกีดว้ย 
   9. เสรมิแรงเดก็เมือ่ตอบคาํถามได ้เพือ่เป็นการใหก้าํลงัใจ สนบัสนุนคาํตอบของ
เดก็ อาจใชค้าํพดูสัน้ๆ และไมซ่ํ้ากนั เชน่ ดมีาก เก่งมาก ยอดเยีย่ม หรอืการใชท้า่ทาง เชน่ ยิม้ 
พยกัหน้า ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เป็นตน้  
  ชุมพล พฒันสวุรรณ (2531: 18) ไดก้ล่าวถงึเทคนิคสรา้งบรรยากาศแหง่การคดิแก่
ผูเ้รยีนพอสรปุไดว้า่ ควรสนบัสนุนการตอบหรอืแนวความคดิทีไ่มธ่รรมดา ทีแ่ตกต่างจากแนวคดิเดมิ
ของคนทัว่ไป ใชข้อ้ผดิพลาดของการตอบ เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรือ่งความคลาดเคลื่อน ควรปรบั
กระบวนการสอนในชัน้เรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและแนวคดิของผูเ้รยีน ใหเ้วลาแก่ผูเ้รยีนใน
การคดิและคน้หาแนวคดิใหม่ๆ  และควรสรา้งบรรยากาศแหง่การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ซึง่กนัและ
กนัระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนัและระหวา่งผูเ้รยีนกบัคร ู
 การใชค้าํถามในงานวจิยัครัง้น้ี ผูด้าํเนินกจิกรรมจะถามคาํถามเดก็ทลีะขอ้ แลว้เปิดโอกาส
ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม แสดงความคดิเหน็ทลีะคน และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ตอบตามความสมคัรใจ  
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 3.4  การใช้คาํถามพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
  การใชค้าํถามทีส่ง่เสรมิความคดิแปลกใหมค่วรเป็นคาํถามทีใ่หเ้ดก็ไดใ้ชก้ารคาดคะเน
สถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้หรอืเป็นการวางแผน ลกัษณะคาํถามจะครอบคลุมถงึการยอ่-ขยาย
สว่น การเพิม่เขา้-ตดัออก การแทนที ่การสลบัตําแหน่ง การทดแทน การดดัแปลง และการใช้
ประโยชน์ เชน่ จะเกดิอะไรขึน้ถา้ของเล่นชิน้น้ีใหญ่ขึน้ หรอื ถา้ไมม่สีิง่น้ีเราจะใชอ้ะไร หรอื จะเกดิ
อะไรขึน้ถา้มนัเคลื่อนไหวได ้หรอื เราจะเปลีย่นรปูรา่งมนัไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ ทอแรนซ ์(Torrance. 
1964: 137) 
   ภรณ ีคุรรุตันะ (2532: 7-8) ไดเ้สนอแนวคดิในการตัง้คาํถามใหเ้ดก็ไดค้ดิในเชงิสรา้ง 
สรรคว์า่ควรมลีกัษณะดงัน้ี 
   1. เป็นคาํถามทีใ่หเ้ดก็ไดจ้นิตนาการ ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งใหเ้ดก็กระทาํจรงิ เดก็จะใช้
ความคดิ จนิตนาการ เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิแลว้แสดงออกในสิง่ทีต่นคดิซึง่คาํตอบมมีากมาย 
ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งถูกตอ้งเสมอไป 
    2. เป็นคาํถามทีใ่หเ้ดก็ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัสว่นต่างๆ ของรา่งกายในการตอบ
คาํถาม 
   3. คาํถามโดยใชเ้ทคนิคการคาดคะเน การตัง้คาํถามในลกัษณะน้ีจะกระตุน้ใหเ้ดก็
เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ีด่ ีเดก็จะสนุกตื่นเตน้กบัคาํตอบของตนและรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น แมว้า่บางคาํตอบอาจเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้แต่กไ็มไ่ปสกดักัน้ความคดิของเดก็ 
   4. คาํถามใหเ้ดก็คดิหาวธิกีารทดแทน ครอูาจตัง้คาํถามใหเ้ดก็คดิ โดยไมก่าํหนด
ขอบขา่ยของคาํตอบ เชน่ กระดุมใชท้าํอะไรไดบ้า้ง 
  โชต ิเพชรชื่น (2522: 99) ไดเ้สนอแนวการตัง้คาํถามทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่
เป็นลกัษณะคาํถามทีอ่งิองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ดา้นไวด้งัน้ี 
   1. การสง่เสรมิความคล่องแคล่ว เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิระดบัความคดิออกมาจาก
คาํถามทีถ่าม โดยมองในแงป่รมิาณของคาํตอบ ใครมคีวามนึกคดิสมารถแสดงออกไดม้าก กแ็สดง
วา่คนนัน้มคีวามคล่องแคลว่ ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ มวีธิใีดบา้งทีน่กัเรยีนจะทาํลวดหนามน้ีใหม้องดู
แลว้เกดิความรูส้กึขึน้มา 
   2. การสง่เสรมิความยดืหยุน่ เป็นการสง่เสรมิความคดิทีบ่่งบอกลกัษณะความ
แตกต่างของคาํตอบ คอื แต่ละคาํตอบไมไ่ดม้าจากแนวคดิในทศิทางเดยีวกนั ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ 
จงบอกประโยชน์ของไมแ้ขวนเสือ้ในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัมาใหม้ากทีส่ดุ คาํตอบของนกัเรยีนอาจ
เป็นวา่ ใชส้าํหรบัยา่งปลา ใชท้าํรัว้ ใชท้าํกรงนก ใชท้าํทีแ่ขวนรปู เป็นตน้ 
   3. การสง่เสรมิความรเิริม่ ความรเิริม่เป็นเอกลกัษณ์ ซึง่โดยทัว่ๆ ไปแลว้จะเป็นสิง่
แปลกทีไ่มม่ใีครเหมอืน คาํถามทีใ่ชส้าํหรบัการสง่เสรมิความรเิริม่อาจใชค้าํถามทีม่ลีกัษณะคลา้ยๆ 
กบัคาํถามทีส่ง่เสรมิความยดืหยุน่ เชน่ จงบอกวธิกีารใชไ้มแ้ขวนเสือ้มาใหม้ากทีส่ดุ โดยใหพ้ยายาม
คดิใหล้กึวา่ วธิกีารเหล่านัน้เป็นสิง่แปลกทีไ่มซ่ํ้ากบัของคนอื่น 
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   4. การสง่เสรมิความละเอยีด เป็นความคดิทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็รายละเอยีดปลกี 
ยอ่ยต่างๆ ดงันัน้คาํตอบของคาํถามทีว่า่ จงบอกประโยชน์ของไมแ้ขวนเสือ้มา กค็อื ตดัไมแ้ขวนเสือ้
เป็น 3 สว่น หรอื 6 สว่น หรอื 8 สว่น แลว้แต่ความตอ้งการ ใหม้คีวามยากแตกต่างกนัและผกูเขา้
ดว้ยกนั เพือ่แขวนหอ้ยเป็นสิง่ตกแต่งบา้น 
  เชน่เดยีวกบั ฉนัทนา ภาคบงกช (2554: 47-69) ทีไ่ดเ้สนอแนวทางในการสง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคจ์ากการใชค้าํถามตามองคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น พอสรปุไดว้า่ 
   1. ความคดิคล่องแคล่ว เกีย่วขอ้งกบัการคดิหาคาํตอบอยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหา
คาํตอบจาํนวนมากโดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลาทีก่าํหนดให ้เพือ่ฝึกความวอ่งไวในการคดิ ตวัอยา่ง
คาํถาม เชน่ เมือ่เหน็คาํวา่ บา้น นึกถงึอะไรบา้ง หรอื ในหอ้งน้ีมอีะไรบา้งทีม่ลีกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม 
ตอบมาใหจ้าํนวนมากทีส่ดุภายในเวลา 3 นาท ี
   2. ความคดิยดืหยุน่ เกีย่วขอ้งกบัความคดิดว้ยทศันะทีก่วา้งและสามารถมองจาก
หลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั ผูท้ีม่คีวามยดืหยุน่มากหรอืน้อยจะสงัเกตไดจ้ากคาํตอบ
วา่มหีลายทศิทาง หลายกลุม่ มากน้อยเพยีงใด ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ อาหารทีช่อบมอีะไรบา้ง ถา้
ตอบวา่ ผดัผกัรวมมติร ผดัผกับุง้ ผดัวุน้เสน้ ผดัเปรีย้วหวาน แสดงวา่การตอบมทีศิทางเดยีวคอื ผดั 
อาจถามต่อวา่ ถา้ไมใ่ชอ่าหารประเภทผดัจะมอีาหารประเภทใดอกี หรอื ทีส่วนสตัวแ์หง่หน่ึงมสีตัว์
ต่างๆ มากมาย ลองจดักลุ่มใหไ้ดม้ากกลุ่มทีส่ดุและบอกหลกัเกณฑใ์นการจดักลุ่มดว้ย 
   3. ความคดิรเิริม่ เกีย่วขอ้งกบัการคดิทีแ่ปลกใหม ่ไมเ่หมอืนใครและไมม่ใีครคาดคดิ 
เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากการนําความคดิเดมิมา
ดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ ถา้คนเราล่องหนไดจ้ะเป็นอยา่งไร หรอื 
ถา้ตามาอยูท่ีเ่ทา้จะเป็นอยา่งไร หรอื ถา้เมอืงไทยมหีมิะตกเราจะทาํอะไรเพือ่เพิม่รายได ้
   4. ความคดิละเอยีดลออ เกีย่วขอ้งกบัการแสดงออกอยา่งละเอยีดและความสามารถ 
ในการมองเหน็รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ รวมถงึการเชื่องโยงสมัพนัธส์ิง่ต่างๆ อยา่งมี
ความหมาย อาจเป็นการคดิแจกแจงรายละเอยีดหรอืเป็นขัน้เป็นตอน ตวัอยา่งคาํถาม เชน่ มคีวาม
มุง่หมายอะไร กระบวนการวธิเีป็นอยา่งไร หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ เป็นตน้  
  ดงันัน้การใชค้าํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคท์ีผู่ว้จิยัเลอืกใชใ้นงานวจิยัน้ีจงึเป็นการ
ใชค้าํถามทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคต์ามองคป์ระกอบ 4 ดา้น ประกอบดว้ย  
   1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหาคาํตอบ
อยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมาก เน้นปรมิาณคาํตอบ โดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลาที่
กาํหนดให ้
   2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิดว้ย
ทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึการ 
แสดงถงึความรูส้กึ  
   3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม ่
ไมเ่หมอืนใครและไมม่ใีครคาดคดิ เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจ
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เกดิจากการนําความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรมและ
สญัลกัษณ์ 
    4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึ
ความสามารถในการมองเหน็หรอืการคดิแจกแจงรายละเอยีดเป็นขัน้เป็นตอน รวมถงึการเชื่อมโยง
สมัพนัธส์ิง่ต่างๆ อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว 
  เน่ืองจากการใชค้าํถามในลกัษณะน้ี สามารถสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์ดค้รบตาม
องคป์ระกอบ และจากการคน้ควา้งานวจิยัพบวา่ยงัไมม่ผีูว้จิยัทา่นใดเคยนํามาใชใ้นงานวจิยัมาก่อน  
 3.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการใช้คาํถาม 
 อนงค ์แสงเงนิ (2533) ศกึษาการเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้งประกอบการใชค้าํถามและการเล่นสรรคส์รา้งแบบไมใ่ช้
คาํถาม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 จาํนวน 44 คน พบวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบ 
การณ์การเล่นสรรคส์รา้งประกอบการใชค้าํถาม มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างจากเดก็ทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้งแบบไมใ่ชค้าํถาม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยเดก็กลุ่ม
ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้งประกอบการใชค้าํถามมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่
เดก็กลุ่มทีเ่ล่นแบบไมใ่ชค้าํถาม และพบวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้ง
ประกอบการใชค้าํถามและการเล่นสรรคส์รา้งแบบไมใ่ชค้าํถาม มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรค์
สงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
  ละมลุ ชชัวาลย ์(2543) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมการละเล่นประกอบคาํถาม
ปลายเปิดทีม่ผีลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 
โรงเรยีนบา้นโนนปา่ชา้ง อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํนวน 30 คน พบวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการละเล่นประกอบคาํถามปลายเปิดกบัประกอบคาํถามอสิระมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการละเล่นประกอบ
คาํถามปลายเปิด มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ 
ละเล่นประกอบคาํถามอสิระ 

 ขวญัตา ทุนแพทย ์(2545) ศกึษาผลการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบเรา้ทีม่ี
ผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนอนุบาลปีที ่2 อาย ุ5-6 ปี ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2544 โรงเรยีนบา้นโนนมว่ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน 
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียั 
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวนคาํตอบทีเ่ดก็ตอบคาํถามปลายเปิดแบบเรา้กบัความคดิสรา้ง 
สรรคข์องเดก็ปฐมวยัมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และจาํนวน
คาํตอบทีเ่ดก็ตอบคาํถามปลายเปิดแบบเรา้สามารถพยากรณ์ความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 มารศร ีญาณะชยั (2547) ศกึษาการวจิยัพฒันาการใชค้าํถามสรา้งสรรคข์องครปูฐมวยั
ในจงัหวดัอุตรดติถ ์มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาความสามารถในการใชค้าํถามสรา้งสรรคข์องครปูฐมวยั
ในจงัหวดัอุตรดติถ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นครรูะดบัอนุบาลทัง้ชายและหญงิในจงัหวดัอุตรดติถ ์ปีการศกึษา 
2546 จากโครงการโรงเรยีนครเูครอืขา่ยของฝา่ยฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศุาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถท์ีส่มคัรเขา้รบัการอบรม จาํนวน 27 คน ผลการศกึษาความสามารถใน
การสรา้งคาํถามของครปูฐมวยัก่อนการอบรมพบวา่ ครปูฐมวยัมกีารใชค้าํถามเกีย่วกบัความรู ้ความ 
จาํ และความเขา้ใจ รอ้ยละ 85-90 สว่นคาํถามทีนํ่าไปสูจ่นิตนาการและคาํถามปลายเปิดมกีารใช ้
รอ้ยละ 40-44 เมือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการใชค้าํถามของครปูฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัอบรมโดย
การใชชุ้ดฝึกอบรมการใชค้าํถามสรา้งสรรคท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้พบวา่ หลงัการอบรมครปูฐมวยัมคีวาม 
สามารถในการสรา้งคาํถามสรา้งสรรคส์งูขึน้กวา่ก่อนการอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 บุษกร ณ สงขลา (2549) ศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์โดยใชค้าํถามขยายความคดิ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 จาํนวน 80 คน 
ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์โดยใชค้าํถามขยายความคดิ มคีะแนนความคดิ
สรา้งสรรค ์ดา้นความคดิคลอ่งแคล่ว ความคดิรเิริม่ ความคดิยดืหยุน่ และความคดิสรา้งสรรค ์รวมสงู
กวา่ก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 สว่นเดก็ทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์แบบปกต ิมคีะแนนความคดิสรา้งสรรค ์ดา้นคดิคล่องแคล่ว ความคดิรเิริม่ ความคดิ
ยดืหยุน่ และความคดิสรา้งสรรคร์วม สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.01 และเดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์โดยใชค้าํถามขยายความคดิ มคีะแนนความคดิ
สรา้งสรรค ์ดา้นคดิคล่องแคล่ว คดิรเิริม่ คดิยดืหยุน่ และความคดิสรา้งสรรคร์วม สงูกวา่เดก็ทีไ่ดร้บั
การจดัประสบการณ์แบบปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01  
 เพลเลอกรนีิ (Pellegrini. 1982: Abstract) ศกึษาผลการฝึกความคล่องแคล่วในการ
เชื่อมโยงของเดก็ปฐมวยั เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงกบัความคล่องแคล่วในการ
พดูพรรณนาเป็นเรือ่งราวจากสิง่เรา้ทีใ่ห ้โดยจดัประสบการณ์ 2 รปูแบบกบัเดก็อนุบาล กจิกรรมแรก
ใชค้าํถาม 5 รปูแบบโดยการใหเ้ดก็ลองตัง้คาํถามกบัสิง่หรอืความรูท้ีถู่กคน้พบมาก่อนแลว้ และ
กจิกรรมทีส่องใชค้าํถาม 5 รปูแบบโดยการใหเ้ดก็ลองตัง้คาํถามกบัสิง่หรอืความรูท้ีไ่มเ่คยถูกคน้พบ
มาก่อน ผลการศกึษาพบวา่เดก็ทีไ่ดร้บักจิกรรมทัง้ 2 รปูแบบมคีวามสามารถในการเชื่อมโยงกบั
ความคล่องแคล่วไมแ่ตกต่างกนั โดยเดก็ทีถู่กถามดว้ยคาํถามรปูแบบเรา้ความสนใจทีส่ง่เสรมิให้
อธบิายถงึความเหมอืนหรอืความแตกต่างทาํใหเ้ดก็สามารถเชื่อมโยงกบัความคลอ่งแคล่วไดด้ทีีส่ดุ 
 เมยีดอร ์(Meador. 1993: Abstract) ไดท้ดสอบลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามสรา้งสรรค ์
เพือ่ชว่ยใหค้รอบครวัเขา้ใจลกัษณะเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคว์า่ควรสนบัสนุนอยา่งไร โดยจดั
ประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์และสงัเกตเกีย่วกบัการเชือ่มโยงการปญัหา
ของเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ผลการศกึษาพบวา่การใหอ้สิระและการใหค้วามสนบัสนุน การใช้
เทคนิคการตัง้คาํถามทีเ่หมาะสม และการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก ทาํใหเ้ดก็สามารถพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่
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4.  การเสริมแรงทางสงัคม 
 4.1  ความหมายของการเสริมแรง 

 สกนิเนอร ์(Skinner. 1974: 51-68) กล่าวโดยสรปุถงึการเสรมิแรงวา่หมายถงึ การใหส้ิง่
เรา้ทีท่าํใหเ้กดิความพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจในสิง่เรา้ ซึง่เป็นตวักระตุน้พฤตกิรรมเพิม่มากขึน้หรอื
ลดลง การแสดงพฤตกิรรมใดๆ หากไดร้บัการเสรมิแรงจะมแีนวโน้มแสดงพฤตกิรรมนัน้เพิม่ขึน้อกี 
เรยีกวา่การเสรมิแรงทางบวก สว่นพฤตกิรรมทีเ่มือ่ไดร้บัการเสรมิแรงแลว้ทาํใหพ้ฤตกิรรมนัน้ลดลง
เรยีกวา่การเสรมิแรงทางลบ 

 ผอ่งพรรณ เกดิพทิกัษ ์(2536: 67) ใหค้วามหมายของการเสรมิแรงวา่ หมายถงึ การที่
อนิทรยีแ์สดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึงเพิม่ขึน้หรอืเกดิบ่อยครัง้ขึน้ มคีวามถีส่งูขึน้ เน่ืองมาจาก
อนิทรยีไ์ดร้บัผลกรรมทีพ่งึพอใจหลงัจากแสดงพฤตกิรรมนัน้แลว้ หรอืเป็นผลมาจากความสาํเรจ็ใน
การหลกีเลีย่ง หรอืหนีจากสิง่เรา้ทีอ่นิทรยีไ์มพ่งึพอใจ 

 จากการใหค้วามหมายของการเสรมิแรงดงักล่าวสรปุไดว้า่ การเสรมิแรงคอื การทีบุ่คคล
ไดร้บัสิง่เรา้ทีท่าํใหเ้กดิความพงึพอใจ เป็นตวักระตุน้ทาํใหก้ารแสดงความถีข่องพฤตกิรรมมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ และเมือ่ไดร้บัสิง่เรา้ทีไ่มพ่งึพอใจทาํใหก้ารแสดงความถีข่องพฤตกิรรมลดลง 
 4.2  ประเภทของการเสริมแรง 

 นอกจากลกัษณะของการเสรมิแรงแลว้สิง่หน่ึงทีส่าํคญัทีเ่กีย่วกบัการเสรมิแรงคอื ตวั
เสรมิแรง ซึง่สมโภชน์ เอีย่มสภุาษติ (2549: 172-174) ไดแ้บ่งลกัษณะตวัเสรมิแรงออกเป็น 5 
ประเภท คอื 

  1. ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นสิง่ของ (Materials Reinforcers) เป็นตวัเสรมิแรงทีก่ล่าวไดว้า่
มปีระสทิธภิาพกบัเดก็มากทีส่ดุเน่ืองจากเป็นตวัเสรมิแรงทีป่ระกอบไปดว้ยอาหารและสิง่ของต่างๆ 
เชน่ ขนม เสือ้ผา้ ของเล่น เป็นตน้ 

  2. ตวัเสรมิแรงทางสงัคม (Social Reinforcers) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื เป็น
คาํพดู เชน่ การชมเชย การยกยอ่ง และการแสดงออกทางทา่ทาง เชน่ การยิม้ การแตะตวั การเขา้
ใกล ้ซึง่ในชวีติประจาํวนัของคนเรากม็กีารใหแ้ละการระงบัการใหก้ารเสรแิรงทางสงัคมกนัอยูต่ลอด 
เวลา เชน่ แมก่อดลกูเมือ่ลกูแสดงพฤตกิรรมทีต่นพอใจ หรอืสามกีล่าวชมภรรยาเมือ่ภรรยาแต่งตวั
สวย ตวัเสรมิแรงทางสงัคมถอืวา่คอ่นขา้งมปีระสทิธภิาพในการใชป้รบัพฤตกิรรมของบุคคล 

  3. ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นกจิกรรม (Activity Reinforcers) หรอืหลกัการของพรแีมค็ 
(Premack’s Principle) หมายถงึ การนํากจิกรรมทีอ่นิทรยีช์อบทาํมากทีส่ดุมาเสรมิแรงกจิกรรมที่
อนิทรยีช์อบทาํน้อย ทีส่ดุ เชน่ ใชพ้ฤตกิรรมการเล่นเกมคอมพวิเตอร ์(พฤตกิรรมทีช่อบมากทีส่ดุ) 
มาเสรมิแรงพฤตกิรรมการทาํการบา้น (พฤตกิรรมทีช่อบทาํน้อยทีส่ดุ) สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการทาํ
การบา้นมากขึน้ 

  4. ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นเบีย้อรรถกร (Token Reinforcers) คอื การเสรมิแรงดว้ยเบีย้ 
คะแนนหรอืแตม้ ซึง่สามารถนําไปแลกเป็นตวัเสรมิแรงอื่นๆได ้ 
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  5. ตวัเสรมิแรงภายใน (Covert Reinforcers) ตวัเสรมิแรงภายในน้ีครอบคลุมถงึ
ความคดิ ความรูส้กึต่างๆ เชน่ ความสขุ ความพงึพอใจ ความภาคภมูใิจ เป็นตน้ ตวัเสรมิแรงภายใน
จะอธบิายไดว้า่เพราะเหตุใดบุคคลจงึแสดงพฤตกิรรมบางอยา่งทีเ่มือ่แสดงแลว้ไมไ่ดร้บัผลตอบแทน
ทีเ่หน็อยา่งเดน่ชดั เชน่ การทาํบุญ 

 สว่นแคซดนิ (Kazdin. 1980: 131-149) ไดแ้บ่งประเภทของตวัเสรมิแรงทางบวก
ออกเป็น 5 ประเภทคอื 

  1. อาหารและเครือ่งอุปโภคบรโิภค (Food and other Consumables) เป็นตวั
เสรมิแรงทีไ่มต่อ้งวางเงือ่นไข และเป็นตวัเสรมิแรงทีม่ปีระสทิธภิาพมาก เชน่ ขนมหวาน ขนมปงั 
เครือ่งดื่ม และอาหารอื่นๆ 

  2. ตวัเสรมิแรงทางสงัคม (Social Reinforcers) เป็นตวัเสรมิแรงทีต่อ้งวางเงือ่นไข 
แบ่งเป็น 2 ชนิดคอื ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นคาํพดู เชน่ คาํชมเชย คาํยกยอ่ง และการเสรมิแรงทีเ่ป็นการ
กระทาํ เชน่ การแสดงสหีน้า ใหค้วามสนใจ การสมัผสั เป็นตน้ 

  3. ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นกจิกรรม (Activity Reinfoecers) เป็นการใชก้จิกรรมทีบุ่คคล
ชอบทาํมากทีส่ดุมาเป็นตวัเสรมิแรงในการทาํกจิกรรมทีบุ่คคลชอบทาํน้อยทีส่ดุ 

  4. ขอ้มลูยอ้นกลบั (Informative Feedback) เป็นการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการกระทาํ
ของบุคคล รวมถงึความกา้วหน้าทีเ่กดิขึน้  

  5. ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นเบีย้อรรถกร (Token Reinforcers) เป็นตวัเสรมิแรงทีม่กัอยูใ่น
ลกัษณะ เชน่ เงนิ แตม้ ดาว คปูอง แสตมป์ ใชเ้พือ่นําไปแลกเป็นตวัเสรมิแรงอื่นๆ ได ้ 

4.3  เทคนิคการเสริมแรงทางสงัคม 
 สมโภชน์ เอีย่มสภุาษติ (2549: 195) กล่าววา่ การเสรมิแรงทางสงัคม (Social 

Reinforcement) ไดแ้ก่ การยิม้ การชมเชย การยอมรบั การกอดหรอืการมองตา เป็นตน้ 
 การเสรมิแรงทางสงัคม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
  1. การเสรมิแรงทางสงัคมทีแ่สดงออกโดยใชค้าํพดู เชน่ คาํชม คาํยกยอ่ง เป็นตน้ 
  2. การเสรมิแรงทางสงัคมทีแ่สดงออกโดยใชท้า่ทาง เชน่ การแตะตวั การพยกัหน้า

แสดงการยอมรบั การยิม้ โดยไดใ้หต้วัอยา่งของการเสรมิแรงทางสงัคม ดงัแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงตวัอยา่งของการเสรมิแรงทางสงัคม 
 

คาํชมเชย การแสดงออกทางสหีน้า การเขา้ใกล ้ การสมัผสัทางรา่งกาย 
ด ี                 ดทีีส่ดุ 
ความคดิดมีาก  เยีย่ม
ถูกตอ้ง       ทาํงานดมีาก 
น่าสนใจ      เก่งมาก      
เก่งมาก      ขอบคุณ 

ยิม้ 
ขยบิตา 
หวัเราะ 
มองดว้ยททีา่สนใจ 

การเดนิดว้ยกนั 
การคุยหรอืฟงั 
การเล่นเกมดว้ยกนั 
การทานอาหาร 
ดว้ยกนั 

การแตะตวั 
การจบัมอื 
การจบัแขน 
การแตะไหล่หรอื 
หลงัเบาๆ 
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 ขอ้ควรระวงัในการใชก้ารเสรมิแรงทางสงัคม 
 1. กรณทีีเ่ป็นภาษาพดู 

1.1 ผูใ้ชจ้ะตอ้งแสดงความจรงิใจออกมาโดยทีไ่มพ่ดูในสิง่ทีต่นไมไ่ดห้มายถงึ เชน่  
ครเูหน็นกัเรยีนวาดภาพอยู ่แลว้พดูวา่ “ครชูอบภาพวาดของเธอมากเลย” แต่สายตากลบัไปมองที่
อื่นจะทาํใหน้กัเรยีนทราบวา่ครไูมไ่ดช้มอยา่งจรงิใจ ซึง่ไมเ่ป็นผลดแีละไมเ่ป็นการเสรมิแรงอกีดว้ย 

1.2 ใชค้าํพดูทีม่ลีกัษณะเป็นสว่นตวั เชน่ พดูวา่ “ครภูมูใิจในตวัเธอมากทีท่าํงานสง่ 
ครทูุกครัง้” แทนทีจ่ะพดูวา่ “มคีวามพยายามทาํงานสง่ดมีาก” 

1.3 ใชค้าํพดูเจาะจงถงึพฤตกิรรมมากกวา่บุคคล เพราะจะทาํใหเ้ดก็ไดรู้ว้า่ตนไดร้บั 
การเสรมิแรงเพราะอะไร เชน่ “ดมีาก เธอทาํงานมาสง่ครทูุกครัง้เลย” แทนทีจ่ะพดูวา่ “เธอมคีวาม
รบัผดิชอบดมีาก” เป็นตน้ 

 2. ในกรณทีีเ่ป็นภาษาทา่ทาง 
2.1 ผูแ้สดงจะตอ้งมคีวามจรงิใจ ไมใ่ชห่น้ายิม้แต่มอืกาํหมดั เป็นตน้ 
2.2 จะตอ้งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีทา่ทางทีค่รใูชใ้นการเสรมิแรง จะตอ้งไมนํ่ามาใชใ้น 

การลงโทษ เชน่ การทีค่รยูิม้ยอมรบัพฤตกิรรมของเดก็ ครจูะตอ้งไมใ่ชก้ารยิม้นัน้ไปเกีย่วโยงกบัการ
ลงโทษเดก็ เพราะวา่จะทาํใหเ้ดก็ปรบัตวัไมไ่ด ้

4.4  การให้การเสริมแรงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แคซดนิ (Kazdin. 1992: 146-151) ไดเ้สนอหลกัในการเสรมิแรงทางบวกอยา่งมี

ประสทิธภิาพไวด้งัน้ี 
 1. ตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทนัททีีพ่ฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์กดิขึน้ โดยเฉพาะในชว่งแรกทีม่ี

การเรยีนรูท้กัษะใหม ่เพราะจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็กวา่การทิง้ชว่งเวลาในการเสรมิแรงใหน้าน
ออกไป 

 2. ตวัเสรมิแรงทีม่คีุณภาพ คอืเป็นตวัเสรมิแรงทีบุ่คคลตอ้งการ คุณภาพของตวั
เสรมิแรงจะมากหรอืน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของบุคคลทีม่ต่ีอตวัเสรมิแรงนัน้ๆ ถา้บุคคล
มคีวามพงึพอใจในตวัเสรมิแรงมากจะทาํใหต้วัเสรมิแรงมคีุณภาพสงูและก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมไดม้าก 

 3. ขนาดและปรมิาณในการเสรมิแรง ตวัเสรมิแรงตอ้งมขีนาดและปรมิาณมากพอแก่
ความตอ้งการของบุคคล ยิง่มปีรมิาณมากเทา่ไหรก่ย็ิง่ทาํใหก้ารเกดิพฤตกิรรมมคีวามถีม่ากขึน้
เทา่นัน้ แต่ตอ้งระวงัหากใหก้ารเสรมิรงทางบวกมากเกนิไป อาจทาํใหป้ระสทิธภิาพในการเสรมิแรง
ลดลงได ้
 4. การใชต้ารางการเสรมิแรง ในกรณทีีต่อ้งการใหก้ารเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ  เกดิขึน้อยา่ง
รวดเรว็ ควรใหก้ารเสรมิแรงทุกครัง้ทีม่พีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์กดิขึน้ การใชต้ารางการเสรมิแรง
แบบทุกครัง้จะทาํใหอ้ตัราการเกดิพฤตกิรรมสงูกวา่การเสรมิแรงเป็นครัง้คราว แลว้เมือ่พฤตกิรรมนัน้
เกดิขึน้บ่อยครัง้อยา่งสมํ่าเสมอ จงึคอ่ยเปลีย่นมาใชก้ารเสรมิแรงแบบครัง้คราว เพือ่ใหพ้ฤตกิรรมนัน้
มคีวามคงทน โดยตารางการเสรมิแรงแบ่งไดด้งัน้ี 
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  4.1 การเสรมิแรงแบบทุกครัง้ (Continuous Reinforcement) เป็นการใหก้าร
เสรมิแรงทุกครัง้ทีเ่กดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูเ้รว็ 
  4.2 การเสรมิแรงแบบครัง้คราว (Intermittent Reinforcement) เป็นการใหก้าร
เสรมิแรงเป็นครัง้คราว ทาํใหก้ารเรยีนรูค้งทนถาวร อาจใหก้ารเสรมิแรงตามชว่งเวลาหรอืตาม
จาํนวนครัง้ของการเกดิพฤตกิรรม แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะคอื  
   4.2.1 การเสรมิแรงตามชว่งเวลาทีแ่น่นอน (Fixed Interval) เป็นการใหก้าร
เสรมิแรงเมือ่บุคคลแสดงพฤตกิรรมตอบสนองตามชว่งเวลาทีก่าํหนดไวอ้ยา่งคงที ่เชน่ การใหก้าร
เสรมิแรงทุกๆ 5 นาท ีโดยไมส่นใจวา่จะมพีฤตกิรรมการตอบสนองกีค่ร ัง้ 
   4.2.2 การเสรมิแรงตามชว่งเวลาทีไ่มแ่น่นอน (Variable Interval) เป็นการให้
การเสรมิแรงตามชว่งเวลาทีแ่ปรเปลีย่นไมแ่น่นอน เชน่ ครัง้แรกใหก้ารเสรมิแรงเมือ่เวลาผา่นไป 5 
นาท ีครัง้ที ่2 ใหก้ารเสรมิแรงเมือ่เวลาผา่นไป 10 นาท ีและครัง้ต่อไปเปลีย่นชว่งเวลาไปเรือ่ยๆ 
   4.2.3 การเสรมิแรงตามจาํนวนทีแ่น่นอน (Fixed Ratio) เป็นการใหก้าร
เสรมิแรงเมือ่บุคคลแสดงพฤตกิรรมตอบสนองตามจาํนวนครัง้ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งแน่นอน เชน่ เมือ่
แสดงพฤตกิรรมครบ 5 ครัง้แลว้จะไดร้บัการเสรมิแรง 
   4.2.4 การเสรมิแรงตามจาํนวนครัง้ทีไ่มแ่น่นอน (Variable Ratio) เป็นการให้
การเสรมิแรงตามจาํนวนครัง้ทีแ่ปรเปลีย่นไมแ่น่นอน เชน่ ครัง้แรกใหก้ารเสรมิแรงเมือ่เดก็แสดง
พฤตกิรรมครบ 5 ครัง้ ครัง้ที ่2 ใหก้ารเสรมิแรงเมือ่แสดงพฤตกิรรมครบ 10 ครัง้ และการเสรมิแรง
ต่อไปเปลีย่นจาํนวนครัง้ไปเรือ่ยๆ 

 สมโภชน์ เอีย่มสภุาษติ (2549: 174-175) กล่าววา่การทาํใหก้ารเสรมิแรงม ี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุขึน้อยูก่บัปจัจยัอยา่งน้อย 4 ปจัจยัคอื 

  1. การยดืเวลาการเสรมิแรง (Delay of Reinforcement) การใหก้ารเสรมิแรงอยา่ง
ทนัททีนัใด สาํคญัมากต่อการเริม่ตน้การปรบัพฤตกิรรมเพราะพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการเสรมิแรงอยา่ง
ทนัททีนัใดจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นการแสดงพฤตกิรรมไดด้ ีเมือ่พฤตกิรรมเกดิขึน้คงทีส่มํ่าเสมอ
แลว้ควรยดืเวลาในการเสรมิแรงออกไปเพราะทาํใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินชวีติจรงิในสงัคมที่
พฤตกิรรมจาํนวนมากตอ้งรอเวลาในการไดร้บัการเสรมิแรง 

  2. ขนาดหรอืจาํนวนของการเสรมิแรง (Magnitide or Amount of Reinforcement) 
จาํนวนของการเสรมิแรงมผีลต่อการตอบสนอง คอื ถา้ไดร้บัการเสรมิแรงทีม่จีาํนวนมากกจ็ะทาํให้
การตอบสนองมโีอกาสเกดิเพิม่ขึน้ ซึง่จาํนวนของการเสรมิแรงอาจไดแ้ก่ จาํนวนเงนิ จาํนวนคะแนน 
เป็นตน้ แต่ตอ้งระวงัวา่ถา้ใหม้ากเกนิไปกอ็าจทาํใหต้วัเสรมิแรงนัน้หมดสภาพการเป็นตวัเสรมิแรงได ้

  3. คุณภาพหรอืชนิดของตวัเสรมิแรง (Quality or Typical of Reinforcement) 
คุณภาพของตวัเสรมิแรงไมส่ามารถกาํหนดไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของแต่ละ
บุคคลตวัเสรมิแรงทีบุ่คคลมคีวามพงึพอใจมาก จะมปีระสทิธภิาพดกีวา่ตวัเสรมิแรงทีบุ่คคลมคีวาม
พงึพอใจน้อย 
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  4. ตารางการเสรมิแรง (Schedules of Reinforcement) ในการใหก้ารเสรมิแรงนัน้
ควรใหก้ารเสรมิแรงทุกครัง้ทีม่พีฤตกิรรมเป้าหมายเกดิขึน้เพราะจะทาํใหค้วามถีใ่นการแสดง
พฤตกิรรมมมีากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเริม่ตน้ของการปรบัพฤตกิรรม เมือ่พฤตกิรรมเกดิขึน้
อยา่งสมํ่าเสมอแลว้ควรใหก้ารเสรมิแรงเป็นบางครัง้ โดยเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของ
พฤตกิรรมเป้าหมาย ซึง่จะทาํใหพ้ฤตกิรรมทีพ่ฒันาแลว้นัน้เกดิขึน้อยา่งสมํ่าเสมอและคงทีอ่ยูน่าน
เมือ่ถูกหยดุยัง้การเสรมิแรง 

 โดยในการเสรมิแรงทางสงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุนัน้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งใชด้ว้ยความ
จรงิใจ ไมใ่ชใ่ชใ้นลกัษณะปากวา่ตาขยบิ เพราะนอกจากจะทาํใหไ้มไ่ดผ้ลแลว้ยงัอาจก่อใหเ้กดิผลใน
แงไ่มด่อีกีดว้ย ซึง่หลกัในการใชแ้รงเสรมิทางสงัคมอยา่งมปีระสทิธภิาพมดีงัน้ี 

  1. ตอ้งชมต่อหน้า 
  2. ตอ้งชมทนัททีนัใด 
  3. การชมนัน้จะตอ้งบอกวา่ผูท้ีถู่กชมแสดงพฤตกิรรมอะไรทีด่ ี
  4. กระตุน้ใหผู้ถู้กชมแสดงพฤตกิรรมทีด่นีัน้มากขึน้อกี 
 การชมนัน้จะตอ้งเป็นสิง่ทีบ่่งบอกใหท้ราบวา่ผูถู้กชมมพีฤตกิรรมทีด่อียา่งไร โดยบอกให้

ชดัเจน การชมนัน้จะตอ้งบอกวา่ คุณมคีวามรูส้กึทีด่อียา่งไรต่อการทีผู่ถู้กชมแสดงพฤตกิรรมทีด่แีละ
การแสดงพฤตกิรรมเชน่นัน้จะชว่ยใหเ้ขาดขีึน้อยา่งไร หลงัจากพดูชม และหยดุชัว่ขณะหน่ึงแลว้ควร
ใชก้ารชื่นชมทางสหีน้า เพือ่ใหผู้ถู้กชมมคีวามรูส้กึวา่คณุมคีวามรูส้กึทีด่อียา่งไร กระตุน้ใหผู้ท้ีถ่กูชม
นัน้แสดงพฤตกิรรมทีด่เีพิม่มากขึน้อกี จบัมอืหรอืแตะตวัผูท้ีถู่กชมใหเ้ขามคีวามรูส้กึวา่คุณสนบัสนุน
เขา  
 ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัจะใชก้ารเสรมิแรงทางสงัคม ไดแ้ก่ การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่
ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออก
ทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ ขยบิตา ยกัคิว้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ แตะตวั โอบ
กอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เป็นตวัเสรมิแรงเพือ่ใหก้าํลงัใจสรา้งความรูส้กึยอมรบัและเพือ่เป็นการสรา้ง
บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการใหเ้ดก็กลา้แสดง ออกทางความคดิอยา่งอสิระ โดยจะเสรมิแรงแบบทุกครัง้
และเสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถามหรอืพยายามตอบคาํถาม เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ 

4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยใช้การเสริมแรงทาง
สงัคม 
 ประสาท อศิรปรชีา (2530) ศกึษาการพฒันาความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกระบวนการฝึก 
โดยมุง่ศกึษาผลของการเสรมิแรงในกระบวนการฝึกต่อความคดิสรา้งสรรค ์กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็น
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จากโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัมหาสารคามและกาฬสนิธุ ์
จาํนวน 157 คน ผลการศกึษาพบวา่ หลงัจากใชก้ลวธิกีารเสรมิแรงแลว้คะแนนความคดิสรา้งสรรค์
ทัง้ดา้นความคล่องในการคดิ จาํนวนทศิทางการคดิ และความคดิรเิริม่ไดเ้พิม่ขึน้จากระยะขอ้มลู
พืน้ฐานอยา่งเหน็ไดช้ดั และคะแนนดงักลา่วมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยในระยะทีล่ดการเสรมิแรงลง 



 

 

52

และหลงัจากไดร้บัการฝึกความคดิสรา้งสรรคต์ามโครงการแลว้ คะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องกลุ่ม
ทดลองทัง้ดา้นความคล่องในการคดิ ทศิทางในการคดิ และความคดิรเิริม่ สงูกวา่คะแนนความคดิ
สรา้งสรรคข์องกลุ่มควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001, .001, และ.01 ตามลาํดบั 
 จรญิญา จกัรกาย (2533) ศกึษาผลของการใชว้ธิซีเีน็คตคิสค์วบคูก่บัการเสรมิแรงทาง
สงัคมทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนราชนีิบรูณะ จงัหวดั
นครปฐม กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที5่ จาํนวน 30 คน ผลการศกึษาพบวา่ 
นกัเรยีนทีใ่ชว้ธิซีเีน็คตคิสเ์ป็นกลุ่มควบคูก่บัการเสรมิแรงทางสงัคม มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และนกัเรยีนทีใ่ชว้ธิซีเีน็คตคิสเ์ป็นรายบุคคลควบคูก่บัการ
เสรมิแรงทางสงัคม มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และนกัเรยีนที่
ไดร้บัการใชว้ธิซีเีน็คตคิสเ์ป็นกลุ่มควบคูก่บัการเสรมิแรงทางสงัคมกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการใชว้ธิซีเีน็ค
ตคิสเ์ป็นรายบุคคลควบคูก่บัการเสรมิแรงทางสงัคม มคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนั 
 สมุาล ีขาํอนิ (2545) ศกึษาผลของการฝึกคดิอยา่งมปีระสทิธภิาพของเดอ โบโน ควบคู่
กบัการเสรมิแรงทางสงัคมทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
สเุหรา่ศาลาแดง กรงุเทพฯ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีม่คีวามคดิ
สรา้งสรรคต์ํ่า จาํนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองคอืนกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกคดิอยา่งมี
ประสทิธภิาพของเดอ โบโนควบคูก่บัการเสรมิแรงทางสงัคม และกลุ่มควบคุมคอืนกัเรยีนกลุ่มที่
ไมไ่ดไ้ดร้บัการฝึกคดิอยา่งมปีระสทิธภิาพของเดอ โบโนควบคูก่บัการเสรมิแรงทางสงัคม ผล
การศกึษาพบวา่นกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
และนกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกคดิอยา่งมปีระสทิธภิาพของเดอ โบโนควบคูก่บัการเสรมิแรงทาง
สงัคมมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้มากกวา่อกีกลุ่มอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
 กลฟิฟิท และคลาค (Griffith & Clark. 1981: Abstract) ไดศ้กึษาแรงจงูใจ สตปิญัญา 
และพฤตกิรรมสรา้งสรรคใ์นเดก็ชัน้ประถมศกึษาทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคต์ํ่า การศกึษาน้ีอธบิายถงึ
ลกัษณะของแรงจงูใจและสตปิญัญาทีส่ง่ผลต่อการแสดงออกของการสรา้งความคดิสรา้งสรรคใ์นวชิา
ทีม่คีวามสรา้งสรรคต์ํ่า ผลการศกึษาพบวา่ วธิสีอนโดยการโตต้อบอยา่งสรา้งสรรคแ์ละการเสรมิแรง
ดว้ยวาจามคีวามสาํคญัในการเพิม่ความคดิสรา้งสรรคใ์นกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาใหส้งูขึน้ 
 รนัโค เนมโิร และวอลเบริก์ (Runco; Nemiro; & Walberg. 1998) ไดส้าํรวจลกัษณะที่
ชดัเจนของบุคคลตามทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรค ์โดยทาํการสาํรวจกบันกัวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบั
ความคดิสรา้งสรรคจ์าํนวน 143 คน สาํรวจโดยการใหค้ะแนนความสาํคญัเกีย่วกบัปจัจยัต่างๆและ
อทิธพิลทีม่ต่ีอการพฒันาผลสมัฤทธิข์องความคดิสรา้งสรรค ์ผลการสาํรวจพบวา่ พฤตกิรรมในการ
เสรมิแรงเพือ่สรา้งแรงจงูใจ ถูกจดัอนัดบัวา่เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัความสาํเรจ็ในการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์รองลงมาคอืทกัษะการตัง้คาํถามและการคน้หาปญัหาทีเ่กดิขึน้ 



 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยัโดยใชนิ้ทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. แบบแผนการทดลองและวธิกีารดาํเนินการทดลอง 
4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
1. การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
 ประชากรของการศกึษาครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย ทีก่าํลงัศกึษาอยูช่ ัน้
อนุบาลปีที ่1 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหง่ชาต ิ 
 กลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่งของการศกึษาครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและชาย ทีก่าํลงัศกึษาอยูช่ ัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิจาํนวน 90 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) ซึง่มเีพศเป็นตวัแปรแบ่งชัน้ ดงัน้ี  

 1. แบ่งประชากรออกเป็นชัน้ๆ ใหป้ระชากรในแต่ละชัน้มลีกัษณะแตกต่างกนัมาก
ทีส่ดุ และภายในชัน้มลีกัษณะเหมอืนกนัมากทีส่ดุ โดยในการวจิยัน้ีแบ่งตามลกัษณะตวัแปรเพศที่
ผูว้จิยัสนใจศกึษา 

 2. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ใหเ้ทา่กบั 45 คน 
 3. สุม่กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชัน้ดว้ยวธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดย

การนํากลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดใ้นแต่ละชัน้มาทาํการจบัฉลาก เพือ่แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มเพศชาย 
3 กลุ่ม และกลุ่มเพศหญงิ 3 กลุ่ม  

4. ทาํการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากรปูแบบการ 
จดักจิกรรมทัง้ 3 รปูแบบใหแ้ต่ละกลุ่มทดลองทีเ่ป็นกลุ่มยอ่ยของเดก็เพศชายและกลุ่มยอ่ยของเดก็
เพศหญงิ ซึง่ไดผ้ลดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ขอ้มลูแสดงกลุ่มตวัอยา่งและการจดัเขา้กลุ่ม 
 

 
 

เพศ 
 

รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน   
 

รวม 
เล่านิทานเพยีง
อยา่งเดยีว 

 

เล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิด
แบบมโีครงสรา้ง 

เล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งควบคูก่าร
เสรมิแรงทางสงัคม 

หญงิ 15 15 15 45 
ชาย 15 15 15 45 
รวม 30 30 30 90 

 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

1. หนงัสอืนิทาน 
2. แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทาน 
3. แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 

 4. แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่าร
เสรมิแรงทางสงัคม 
 5. แบบบนัทกึพฤตกิรรมการตอบคาํถามของเดก็ 
 6. แบบทดสอบทางความคดิสรา้งสรรค ์(The Test for Creative Thinking–Drawing 
Production) TCT–DP ของเจลเลนและเออรเ์บน (Jellen & Urban) 
 ขัน้ตอนในการสร้างและวิธีการหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. หนังสือนิทาน 
 1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานทีเ่หมาะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ประเภท 

ของนิทานทีเ่หมาะสมต่อพฒันาการทางความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่กาํหนดเป็นแนวทางในการคดัเลอืก
หนงัสอืนิทาน  
  1.2 คดัเลอืกนิทานตามหลกัเกณฑใ์นการเลอืกหนงัสอืนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยัจาํนวน 
21 เรือ่ง โดยผูว้จิยัคดัเลอืกจากนิทาน 3 ประเภท คอื นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา 
นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้และนิทานประเภทผจญภยั เน่ืองจากเน้ือเรือ่งมลีกัษณะเหนือจากความ
เป็นจรงิโดยทัว่ไป มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารย ์มตีวัละครทีแ่ปลกน่าสนใจ มกีารผจญภยัไปยงัทีแ่ปลกใหม่
ต่างๆ พบเจอสถานการณ์ใหต้อ้งเผชญิปญัหา กลา้เสีย่ง และฝา่ฟนัอุปสรรคจนสาํเรจ็ ไดช้ว่ยใหเ้ดก็
เปรยีบเทยีบเชื่อมโยงตนเองกบัเรือ่งราวของนิทานซึง่สามารถสง่เสรมิจนิตนาการเดก็ไดด้ ีซึง่นิทาน
แต่ละประเภทมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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  1.2.1 นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา เป็นนิทานทีม่เีทวดา นางฟ้า 
เจา้หญงิ เจา้ชายเป็นตวับุคคลในนิทาน หรอืเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวัเอกหรอืตวั
เดน่ๆ จะมอีภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานทีพ่เิศษ มี
ลกัษณะเหนือความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่ จาํนวน 7 เล่ม ไดแ้ก่นิทานเรือ่ง  

   1.2.1.1 เจา้ชายสายลม ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 
   1.2.1.2 เจา้หญงิผูเ้มตตา ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 
   1.2.1.3 พน็ิอคคโิอ ผูแ้ต่ง อเรยีนน่า แคนเดล  
   1.2.1.4 ปีเตอรแ์พน ผูแ้ต่ง อเรยีนน่า แคนเดล  
   1.2.1.5 เซอรอ์เลก็ซป์ราบมงักร ผูแ้ต่ง พีล่าํพ ู
   1.2.1.6 ชา่งทาํรองเทา้กบัคนตวัจิว๋ เรยีบเรยีง ทพิยว์รรณ แสวงศร ี
   1.2.1.7 สาวน้อยเบลลก์บัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ บาบารร์า่ บาเซลดวั  

  1.2.2 นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้เป็นนิทานทีต่วัเอกเป็นสตัวแ์ต่มกีารกระทาํและพดู
ไดเ้หมอืนมนุษย ์มทีัง้สตัวป์า่ สตัวบ์า้นและบางเรือ่งกม็มีนุษยเ์กีย่วขอ้งดว้ย จาํนวน 7 เล่ม ไดแ้ก่
นิทานเรือ่ง 
   1.2.2.1 คอรด์รูอย ผูแ้ต่ง ดอน ฟรแีมน  
   1.2.2.2 หมน้ีอยจดับา้น ผูแ้ต่ง สพุรรณ ีนามวงษ ์
   1.2.2.3 เจา้หมปิูงปอง ผูแ้ต่ง แคโรไลน์ เจยน์ เชริช์ 
   1.2.2.4 เจา้ปา่เสยีงหาย ผูแ้ต่ง สรุยินัต ์สดุศรวีงศ ์
   1.2.2.5 งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด ผูแ้ต่ง ฟรานเชสกา วกิแนกา 
   1.2.2.6 ขา้วตงัอยากเลีย้งหมา ผูแ้ต่ง บรจิทิท ์เวนิงเจอร ์
   1.2.2.7 ปยูกัษ์อยากสวย ผูแ้ต่ง ชยัพร พานิชรทุตวิงศ ์
  1.2.3 นิทานประเภทผจญภยั เป็นนิทานทีเ่น้ือเรือ่งอาจคลา้ยชวีติจรงิหรอื
จนิตนาการ มตีวัละครเอกทีผ่จญภยัไปในสถานการณ์ต่างๆ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญ กลา้เสีย่ง พบ
เจอเหตุการณ์ทีต่อ้งฟนัฝา่ เผชญิอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ จาํนวน 7 เล่ม ไดแ้ก่นิทาน
เรือ่ง 
   1.2.3.1 ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้ ผูแ้ต่ง แดเนียล ปีกลู ี
   1.2.3.2 เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร ผูแ้ต่ง แดเนียล ปีกลู ี
   1.2.3.3 แมวหมวิผูก้ลา้หาญ ผูแ้ต่ง ฉนัทนา ยกมาพนัธ ์
   1.2.3.4 ฮวิเมอรแ์พนดา้น้อยผจญภยั ผูแ้ต่ง พีกุ่ดจี ่
   1.2.3.5 เทด็ โบ และดซิกบัการผจญภยัครัง้แรก ผูแ้ต่ง เจสนั แชพแมน 
   1.2.3.6 ปลาทองทอ่งทะเลผจญภยัตามหาฝงู ผูแ้ต่ง แมท บคัคงิแฮม 
   1.2.3.7 ซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็หึง่ ผูแ้ต่ง แซม ลอยด ์
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 2. แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 
 2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานทีเ่หมาะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั เทคนิค
และวธิกีารเลา่นิทาน  
 2.2 นําขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษาและนิทานทีค่ดัเลอืกแลว้ทัง้ 21 เรือ่ง มาจดัทาํแผนการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานจาํนวน 21 แผน พรอ้มคูม่อืการใช ้ 
 2.3 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานพรอ้มคูม่อืการใชไ้ปใหป้ระธานทีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้ง 
 2.4 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น ประเมนิความ
เทีย่งตรงเพือ่ตรวจพจิารณาหาความสอดคลอ้งของเน้ือหา วตัถุประสงค ์ความเหมาะสมของคาํถาม 
การดาํเนินกจิกรรม สือ่ทีใ่ชท้าํกจิกรรม การประเมนิผล แลว้หาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดย
เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 5 ทา่น ประกอบดว้ย 
  2.4.1 รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวพา เดชะคุปต ์
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศกึษาปฐมวยั 
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2.4.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จุลรตัน์ 
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2.4.3 ผูช้ว่ยศาสตรจารย ์รพนิทร คงสมบรูณ์ 
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณกรรมสาํหรบัเดก็  
  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2.4.4 อาจารย ์ดร.ธนัยา พทิธยาพทิกัษ ์
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณกรรมสาํหรบัเดก็  
  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2.4.5 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร  
  อาจารยป์ระจาํภาควชิามนุษยศาสตร ์
  คณะศลิปศาสตรป์ระยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
  ผลการประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานได้
คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80–1.00 แสดงวา่แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานจาํนวน 21 
แผนสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยัได ้
 2.5 คดัเลอืกนิทานจาก 21 เรือ่ง ใหเ้หลอื 15 เรือ่ง เพือ่นํามาปรบัปรงุแผนการจดั
กจิกรรมและนําไปใชใ้นการทดลองต่อไป โดยนิทาน 15 เรือ่งประกอบดว้ย 

  2.5.1 นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา จาํนวน 5 เล่ม ไดแ้ก่นิทานเรือ่ง  
   2.5.1.1 เจา้ชายสายลม ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 
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   2.5.1.2 เจา้หญงิผูเ้มตตา ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 
   2.5.1.3 พน็ิอคคโิอ ผูแ้ต่ง อเรยีนน่า แคนเดล  
   2.5.1.4 เซอรอ์เลก็ซป์ราบมงักร ผูแ้ต่ง พีล่าํพ ู
   2.5.1.5 สาวน้อยเบลลก์บัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ บาบารร์า่ บาเซลดวั  

  2.5.2 นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้จาํนวน 5 เล่ม ไดแ้ก่นิทานเรือ่ง 
   2.5.2.1 คอรด์รูอย ผูแ้ต่ง ดอน ฟรแีมน  
   2.5.2.2 หมน้ีอยจดับา้น ผูแ้ต่ง สพุรรณ ีนามวงษ ์
   2.5.2.3 เจา้ปา่เสยีงหาย ผูแ้ต่ง สรุยินัต ์สดุศรวีงศ ์
   2.5.2.4 งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด ผูแ้ต่ง ฟรานเชสกา วกิแนกา 
   2.5.2.5 ปยูกัษ์อยากสวย ผูแ้ต่ง ชยัพร พานิชรทุตวิงศ ์ 
  2.5.3 นิทานประเภทผจญภยั จาํนวน 5 เล่ม ไดแ้ก่นิทานเรือ่ง 
   2.5.3.1 ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้ ผูแ้ต่ง แดเนียล ปีกลู ี
   2.5.3.2 เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร ผูแ้ต่ง แดเนียล ปีกลู ี
   2.5.3.3 แมวหมวิผูก้ลา้หาญ ผูแ้ต่ง ฉนัทนา ยกมาพนัธ ์
   2.5.3.4 ปลาทองทอ่งทะเลผจญภยัตามหาฝงู ผูแ้ต่ง แมท บคัคงิแฮม 
   2.5.3.5 ซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็หึง่ ผูแ้ต่ง แซม ลอยด ์ 
 2.6 ปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
ดงัน้ี 
  2.6.1 ปรบัรปูแบบของแผนการจดักจิกรรมใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
  2.6.2 เพิม่เตมิสว่นของการประเมนิผลกจิกรรม 
  2.6.3 พจิารณานิทานบางเรือ่งทีม่เีน้ือเรือ่งยาวเกนิไป วา่อาจใชเ้ป็นการเล่าเรือ่ง
ตามภาพแทนการเล่าตามตวัหนงัสอืแทน 
  2.7 นําแผนการจดักจิกรรมทีป่รบัปรงุแลว้ไปจดัทาํเป็นแบบฉบบัจรงิ เพือ่นําไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองต่อไป 
 2.8 ตวัอยา่งแผนการจดักจิกรรมเล่านิทานแสดงไดด้งัน้ี 
 

แผนการจดักิจกรรมเล่านิทานท่ี 1 
 
นิทานเรื่อง เจ้าชายสายลม 
 ประเภทนิทาน เทพนิยายปรมัปรา 
 ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 
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ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ขัน้นํา (5 นาท)ี 
 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 
 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร
ในรปูภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เดก็ผูช้ายคนน้ีเป็นใคร”   
 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 
 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 
 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั อยากรูใ้นระหวา่งทีค่รกูาํลงั
เล่านิทานได ้
 ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 
 เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จากนิทานที่
ไดฟ้งั 
ส่ือประกอบ 
 นิทานเรือ่ง เจา้ชายสายลม 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 
 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุยซกัถามของเดก็ 
ภาคผนวก 

กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้ มเีจา้ชายน้อยองคห์น่ึงชื่อวา่ เจา้ชายสายลม เจา้ชายสายลมใฝฝ่นั
อยากจะเป็นพระราชาทีด่ใีนอนาคต พระองคจ์งึมกัขออนุญาตพอ่กบัแมเ่ดนิทางไปฝึกฝนการใชพ้ลงั
สายลม เพือ่ชว่ยเหลอืผูค้นในทีต่่างๆ อยูเ่สมอ แมพ้ระราชาพายกุบัพระราชนีิลมราํเพยจะเป็นหว่ง
ลกูชายมาก แต่การชว่ยเหลอืผูค้นเป็นสิง่ทีด่ ีทัง้คูจ่งึอนุญาตและอวยพรใหเ้จา้ชายทาํสิง่ทีมุ่ง่หวงัได้
สาํเรจ็ดงัใจปรารถนา  

ครัน้เมือ่เจา้ชายเดนิทางไปถงึหมูบ่า้นแหง่หน่ึง หมูบ่า้นแหง่น้ีฝนไมต่กมานานนบัเดอืนแลว้ 
เมือ่ชาวบา้นเหน็เจา้ชายสายลม ทุกคนจงึพากนัขอรอ้งใหเ้จา้ชายชว่ยบนัดาลสายฝนเพือ่บรรเทา
ความแหง้แลง้ อนิจจา เจา้ชายสายลมเนรมติสายฝนไมไ่ด ้เจา้ชายจงึเสกสายลมเยน็พดัปลอบใจ
ชาวบา้น แลว้สญัญาวา่จะหาวธิทีาํใหฝ้นตกโดยเรว็ทีส่ดุ เจา้ชายสายลมรูด้วีา่เทพสายฝนมพีลงัทาํ
ใหฝ้นตกได ้เจา้ชายจงึรบีไปขอรอ้งใหเ้ทพสายฝนชว่ยเหลอื แต่เทพสายฝนคดิวา่ยิง่ชาวบา้น
ตอ้งการฝนมากเทา่ไร ตนเองกจ็ะมคีวามสาํคญัและยิง่ใหญ่มากขึน้เทา่นัน้ เทพสายฝนจงึไมย่อมทาํ
ในสิง่ทีเ่จา้ชายรอ้งขอ  

เมือ่ถูกปฏเิสธ เจา้ชายสายลมจงึตดัสนิใจพึง่ตนเอง ดว้ยการใชแ้รงลมและพละกาํลงัทีม่อียู่
ทัง้หมดดนักอ้นเมฆทลีะเลก็ทลีะน้อยใหม้ารวมกนัเหนือหมูบ่า้น เจา้ชายสายลมรวบรวมมวลเมฆอยู่
นานจนแทบหมดพลงั ครัน้เมือ่ไดเ้มฆมากพอ เจา้ชายกใ็ชเ้รีย่วแรงเฮอืกสดุทา้ยพุง่เขา้ชนกอ้นเมฆ 
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โดยไมห่ว่งตวัเองเลยแมแ้ต่น้อย เจา้ชายสายลมพุง่เขา้ชนกอ้นเมฆ ละอองน้ําในเมฆกก็ลัน่ตวัเป็น
สายฝน แลว้ตกโปรยปรายลงมาจากทอ้งฟ้า ชาวบา้นต่างดใีจและสง่เสยีงขอบคุณไมย่อมหยดุ แต่
เจา้ชายกลบัหมดสตพิรอ้มกบัรว่งลงสูพ่ืน้ดนิอยา่งน่าใจหาย โชคดทีีเ่ทพสายฝนแอบเฝ้ามองเจา้ชาย
อยู ่เทพสายฝนชื่นชมความทุม่เทและเสยีสละของเจา้ชายมาก จงึรบียืน่มอืมารบัรา่งของเจา้ชายองค์
น้อยเอาไวก่้อนทีจ่ะตกลงมากระแทกกบัพืน้ดนิเบือ้งล่าง การทุม่เทชว่ยเหลอืผูค้นอยา่งสดุกาํลงั ทาํ
ใหเ้จา้ชายองคน้์อยดยูิง่ใหญ่และน่ายกยอ่ง เทพสายฝนขอบใจเจา้ชายทีท่าํใหต้นไดเ้หน็ตวัอยา่งอนัดี
งาม นบัจากวนันัน้ เจา้ชายสายลมกบัเทพสายฝนจงึรว่มมอืกนัสรา้งสายลมทีเ่ยน็สบายและสายฝน
อนัชุม่ฉ่ํา เพือ่ทาํใหทุ้กคนมคีวามสขุกนัโดยถว้นหน้า 
 3. แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 
 3.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํถามปลายเปิด การใชค้าํถามสง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรค ์
  3.2 นํานิทานทีค่ดัเลอืกแลว้มาสรา้งขอ้คาํถามประกอบนิทาน ซึง่เป็นคาํถามทีส่ง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคต์ามองคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น โดยนิทาน 1 เรือ่ง ประกอบดว้ย
คาํถาม จาํนวน 4 คาํถาม และขอ้คาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัเน้ือเรือ่งของนิทานในเรือ่ง
นัน้ๆ ดงัน้ี  
    3.2.1 คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหา
คาํตอบอยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมาก เน้นปรมิาณคาํตอบ โดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลา
ทีก่าํหนดให ้
    3.2.2 คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิ 
ดว้ยทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึ 
การแสดงถงึความรูส้กึ 
   3.2.3 คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลก
ใหม ่ไมเ่หมอืนใคร เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากการ
นําความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรม และสญัลกัษณ์ 
   3.2.4 คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึ
ความสามารถในการมองเหน็หรอืการคดิแจกแจงรายละเอยีดเป็นขัน้เป็นตอน รวมถงึการเชื่อมโยง
สมัพนัธส์ิง่ต่างๆ อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว 
  3.3 นํานิทานประกอบคาํถามมาจดัทาํเป็นแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งพรอ้มคู่มอืการใช ้
  3.4 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง
พรอ้มคูม่อืการใชไ้ปใหป้ระธานทีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้ง 
 3.5 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญทา่นเดมิจากขา้งตน้ ประเมนิความเทีย่งตรงเพือ่
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ตรวจพจิารณาหาความสอดคลอ้งของเน้ือหา วตัถุประสงค ์ความเหมาะสมของคาํถาม การดาํเนิน
กจิกรรม แลว้หาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่ผลการประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของ
แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งไดค้า่ดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่ง 0.80–1.00 แสดงวา่แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด
แบบมโีครงสรา้งสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยัได ้
  3.6 ปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
   3.6.1 ปรบัรปูแบบของแผนการจดักจิกรรมใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
   3.6.2 เพิม่เตมิสว่นของการประเมนิผลกจิกรรม 
   3.6.3 แกไ้ขขอ้คาํถามตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
   3.6.4 เพิม่ความชดัเจนของสดัสว่นระยะเวลาในการดาํเนินกจิกรรม คอื ขัน้นํา 5 
นาท ีขัน้กจิกรรม 10 นาท ีและขัน้สรปุ 25 นาท ี
  3.7 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
จาํนวน 15 แผน ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพือ่
ปรบัปรงุการดาํเนินกจิกรรมใหเ้หมาะสม 
  3.8 นําแผนการจดักจิกรรมทีป่รบัปรงุแลว้ไปจดัทาํเป็นแบบฉบบัจรงิ เพือ่นําไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองต่อไป 
  3.9 ตวัอยา่งแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครง 
สรา้งแสดงไดด้งัน้ี 
 

แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างท่ี 1 
 

นิทานเรื่อง คอรด์รูอย 
 ประเภทนิทาน สตัวพ์ดูได ้
 ผูแ้ต่ง ดอน ฟรแีมน (Don Freeman) 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ขัน้นํา ( 5 นาท)ี 
 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 
 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ คดิวา่เจา้
หมน้ีอยน้ีกาํลงัทาํอะไร” “เดก็ๆ ลองเดาสวิา่นิทานเรือ่งน้ีจะเกีย่วขอ้งกบัอะไร” 
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 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 
 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 
 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั อยากรูใ้นระหวา่งทีค่รกูาํลงั
เล่านิทานได ้
 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 
 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก
นิทานทีไ่ดฟ้งั 
 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ
ดา้นความคดิ
คล่องแคลว่ 

เดก็ๆ เคยเหน็ตุ๊กตาอะไรบา้ง หากเดก็ตอบคาํถามได้
จาํนวนน้อย ใหค้รู
กระตุน้การตอบคาํถาม 
เชน่ แลว้คนอื่นล่ะเคย
เหน็ตุ๊กตาอะไรอกี 
น่าจะมอีกีนะ เป็นตน้ 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่คอรด์รูอยจะรูส้กึอยา่งไรทีก่ระดุมเสือ้
เอีย้มหลุดหายไป 

พยายามใหเ้ดก็ตอบ
แสดงความรูส้กึที่
หลากหลายแงม่มุ  

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้คอรด์รูอยหากระดุมทีห่ายไปไมเ่จอ เดก็ๆ คดิ
วา่จะหาอะไรมาใชต้ดิแทนกระดุมใหค้อรด์รูอยได้
บา้ง 

ครอูาจชีนํ้าใหเ้ดก็
พยายามตอบในสิง่ที่
แปลกใหม ่ไมเ่หมอืน
ใครหรอืดดัแปลงสิง่ของ
ใกลต้วั 

ดา้นความคดิ
ละเอยีดลออ 

ตอนน้ีคอรด์รูอยมบีา้น มเีตยีง และไดก้ระดุมใหม่
แลว้ จากน้ีไปเดก็ๆ คดิวา่จะเรือ่งราวจะเป็นยงัไง
ต่อไปบา้ง 

พยายามใหเ้ดก็เล่าต่อ
เรือ่งราว 

  
 3. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ
คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ ใหม้กีารเสนอ
โอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน เมือ่เดก็ตอบ
คาํถาม ผูเ้ล่าอาจเพยีงตอบรบัการตอบคาํถามดว้ยคาํวา่ คะ่ อมื โอเค คนต่อไป แลว้คนอื่นล่ะ มี
อยา่งอื่นอกีไหม เป็นตน้ แต่ไมม่กีารใหก้ารเสรมิแรงใดๆ 
 4. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
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ส่ือประกอบ 
 1. นิทานเรือ่ง คอรด์รูอย 
 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 
 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 
 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 
ภาคผนวก 

คอรด์รูอยเป็นตุ๊กตาหมทีีอ่ยูใ่นแผนกขายของเล่น ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่แหง่หน่ึง วนัแลว้
วนัเล่า มนักบัเพือ่นตุ๊กตาสตัวแ์ละตุ๊กตาตวัอื่นต่างเฝ้ารอใหใ้ครสกัคนมาพามนักลบับา้น 
หา้งสรรพสนิคา้แหง่น้ี มผีูค้นมาซือ้หาขา้วของต่างๆ มากมายทุกวนั แต่ดเูหมอืนไมม่ใีครเลยสกัคนที่
อยากไดห้มตีวัเลก็ๆ สวมชดุเอีย๊มสเีขยีวตวัน้ี  
 เชา้วนัหน่ึงมเีดก็ผูห้ญงิตวัเลก็คนหน่ึงมาหยดุยนืจอ้งมองดวงตาสกุใสของคอรด์รูอย “แมข่า” 
เดก็หญงิพดู “ดสูคิะ หมตีวัน้ีละคะ่ ทีห่นูอยากไดม้านานแลว้” “วนัน้ีไมไ่ดจ้ะ้ลกู” แมข่องเธอถอนใจ 
“แมใ่ชเ้งนิไปเยอะมากแลว้จะ้ แถมมนัดไูมค่อ่ยใหมแ่ลว้ ดสู ิกระดุมตรงสายเอีย๊มของมนัหายไปขา้ง
หน่ึง” คอรด์รูอยมองตามหน้าละหอ้ย ขณะเดก็หญงิกบัแมเ่ดนิจากไป “ไมย่กัรูว้า่กระดุมเราหายไป
เมด็หน่ึง” มนัพมึพาํกบัตวัเอง “คนืน้ีเราจะลองหาด”ู  

กลางดกึคนืนัน้ เมือ่คนทีม่าซือ้ของในหา้งกลบักนัไปหมดแลว้ และประตูกปิ็ดลอ็กหมดทุก
บาน คอรด์รูอยคอ่ยๆ ปีนออกจากหิง้ของมนั มนัเทีย่วมองหาตามพืน้วา่กระดุมของมนัอยูท่ีไ่หน 
อยู่ๆ  มนักร็ูส้กึวา่พืน้ใตเ้ทา้มนัเคลื่อนได ้มนับงัเอญิไปเหยยีบบนัไดเลื่อนนัน่เอง ตอนน้ีตวัมนักาํลงั
เลื่อนขึน้ไป “สงสยัน่ีจะเป็นภเูขา” มนัเดา “ดจีงัฉนัอยากปีนภเูขามานานแลว้” มนักา้วออกไป  

เมือ่บนัไดเลื่อนไปหยดุทีช่ ัน้บน ภาพทีเ่หน็ตรงหน้าทาํใหม้นัตื่นตาตื่นใจมาก มนัเหน็เกา้อี ้
โคมไฟ เกา้อีร้บัแขก และเตยีงหลายแบบหลายขนาดวางเรยีงรายเตม็ไปหมด “ทีน่ี่ตอ้งเป็นพระราช 
วงัแน่ๆ” คอรด์รูอยตกตะลงึอา้ปากคา้ง มนัเดนิดเูครือ่งเรอืนไปรอบๆ หอ้ง “น่ีคงจะเป็นเตยีง” มนัพดู 
“ดจีงั ฉนัอยากมเีตยีงมานานแลว้” แลว้มนักปี็นขึน้ไปบนฟูกหลงัใหญ่และหนามากหลงัหน่ึง  

พอขึน้ไปไดม้นักเ็หน็ทนัทวีา่มอีะไรกลมๆ เลก็ๆ ชิน้หน่ึง “กระดุมของเราน่ี” มนัรอ้งแลว้
พยายามหยบิกระดุมขึน้มา แต่กระดุมเมด็นัน้กเ็หมอืนกระดุมเมด็อื่นๆ บนฟูกทีเ่ยบ็ตดิไวอ้ยา่งแน่น
หนา มนัใชม้อืทัง้ดงึทัง้กระตุกสดุแรงจน “ผงึ” กระดุมหลุดหวอืออกมา คอรด์รูอยเองกก็ระเดน็ตก
จากฟูก หวัมนัไปชนโคมไฟตัง้พืน้เขา้อนัหน่ึงจนลม้ลงดงัโครม  

คอรด์รูอยไมรู่ว้า่ในหา้งสรรพสนิคา้ยงัมคีนอื่นตื่นอยูอ่กีคนหน่ึงดว้ย ยามผลดัดกึกาํลงัเดนิ
ตรวจตราชัน้บนอยูพ่อด ีเมือ่ไดย้นิเสยีงโครมเขาจงึรบีลงบนัไดเลื่อนมาด ู“ใครเป็นคนทาํ” เขาตกใจ 
“ตอ้งมคีนแอบอยูแ่ถวน้ีแน่” เขาใชไ้ฟฉายสอ่งดตูามขา้งบนและขา้งใตเ้กา้อีร้บัแขกกบัเตยีงไปเรือ่ยๆ 
จนมาถงึเตยีงหลงัใหญ่ทีส่ดุ เขากเ็หน็หปูยุๆ สน้ํีาตาลสองขา้งโผล่พน้ผา้คลุมเตยีงขึน้มา “อา้ว” ยาม
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พดู “นายขึน้มาขา้งบนน้ีไดย้งัไง” ยามเอาแขนหนีบคอรด์รูอยไว ้แลว้พามนัลงบนัไดเลื่อนไปชัน้ล่าง 
เขาเอามนัวางบนหิง้ในแผนกของเล่น คูก่บัเพือ่นสตัวแ์ละตุ๊กตาตวัอืน่ๆ  

ตอนเชา้ คอรด์รูอยเพิง่จะลมืตาตื่นพอดเีมือ่ลกูคา้คนแรกเขา้มาในหา้ง คนทีก่าํลงัยนืจอ้ง
มองมนั พลางสง่ยิม้หวานดแูสนอบอุน่ให ้คอืเดก็ผูห้ญงิทีม่นัเหน็เมือ่วานน้ีนัน่เอง “ฉนัชื่อลซิ่าจะ้” 
เดก็หญงิบอก “ฉนัมารบัเธอไปเป็นตุ๊กตาหมขีองฉนั เมือ่คนืฉนัเอาเงนิทีห่ยอดกระปกุเกบ็ไวม้านบัด ู
แลว้แมก่บ็อกใหฉ้นัมาพาเธอกลบับา้นจะ้” “ใหเ้อาใสก่ลอ่งไหมจ๊ะ” พนกังานขายถาม “ไมต่อ้งคะ่ 
ขอบคุณ” ลซิา่ตอบ หนูน้อยกอดคอรด์รูอยไวใ้นออ้มแขนแลว้พามนักลบับา้น เธอวิง่ขึน้บนัไดรวด
เดยีวไปถงึชัน้สี ่ซึง่เป็นทีพ่กัของครอบครวั คอรด์รูอยกระพรบิตาถี่ๆ  มนัเหน็วา่ในหอ้งนอนน้ีมเีกา้อี ้
ตูล้ิน้ชกั แถมขา้งเตยีงนอนขนาดพอเหมาะสาํหรบัเดก็ผูห้ญงิ ยงัมเีตยีงเลก็ๆ ขนาดพอดตีวัของมนั
อกีเตยีงดว้ย หอ้งน้ีเป็นหอ้งเลก็ๆ ต่างจากพระราชวงัอนัใหญ่โตมโหฬารในหา้งสรรพสนิคา้มาก “ทีน่ี่
คงจะเป็นบา้น” มนัพดู “ดจีงั ฉนัอยากมบีา้นมานานแลว้” ลซิ่าจบัคอรด์รูอยนัง่ตกัแลว้เยบ็กระดุมตดิ
สายชุดเอีย๊มใหม้นั “ฉนัชอบเธอแบบทีเ่ธอเป็นนะจ๊ะ” หนูน้อยวา่ “แต่เธอจะสบายขึน้มากเลย ถา้สาย
เอีย๊มแน่นกวา่น้ี” “เธอคงจะเป็นเพือ่น” คอรด์รูอยพดู “ดจีงัฉนัอยากมเีพือ่นมานานแลว้” “ฉนัก็
เหมอืนกนั” ลซิ่าพดู แลว้กอดมนัไวแ้น่นเลย 
 4. แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง
ควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 
  4.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิแรงทางสงัคม การใชก้าร
เสรมิแรงทางสงัคมเพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
  4.2 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งที่
จดัทาํแลว้ มาเพิม่ข ัน้ตอนในสว่นของการเสรมิแรงทางสงัคม เพือ่ใชเ้ป็นแผนการจดักจิกรรมการเล่า
นิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม โดยในสว่นของการ
เสรมิแรงทางสงัคมจะใชท้ัง้การแสดงออกทางคาํพดูและการแสดงออกโดยใชท้า่ทาง ดงัน้ี 

  4.2.1 การเสรมิแรงทางสงัคมทีแ่สดงออกโดยใชค้าํพดู เชน่ การใหค้าํชม คาํยกยอ่ง 
ใช ่ใชไ้ด ้ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก ตอบไดด้มีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ เป็นตน้ 
   4.2.2 การเสรมิแรงทางสงัคมทีแ่สดงออกโดยใชท้า่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า 
หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เป็นตน้  
  4.3 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง
ควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญทา่นเดมิจาก
ขา้งตน้ ประเมนิความเทีย่งตรงเพือ่ตรวจพจิารณาหาความสอดคลอ้งของเน้ือหา วตัถุประสงค ์ความ
เหมาะสมของคาํถาม การดาํเนินกจิกรรม การเสรมิแรง แลว้หาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่ผล
การประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลาย 
เปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 
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แสดงวา่แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่าร
เสรมิแรงทางสงัคม สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยัได ้ 
  4.4 ปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
   4.4.1 ปรบัรปูแบบของแผนการจดักจิกรรมใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
   4.4.2 เพิม่เตมิสว่นของการประเมนิผลกจิกรรม 
   4.4.3 เพิม่ความชดัเจนของสดัสว่นระยะเวลาในการดาํเนินกจิกรรม คอื ขัน้นํา 5 
นาท ีขัน้กจิกรรม 10 นาท ีและขัน้สรปุ 25 นาท ี
   4.4.4 ควรมกีารใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมในทุกขัน้ตอนของกจิกรรม มใิชเ่พยีงให้
การเสรมิแรงเฉพาะขัน้สรปุทีม่กีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
  4.5 นําแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง
ควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม จาํนวน 15 แผน ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพือ่ปรบัปรงุการดาํเนินกจิกรรมใหเ้หมาะสม 
  4.6 นําแผนการจดักจิกรรมทีป่รบัปรงุแลว้ไปจดัทาํเป็นแบบฉบบัจรงิ เพือ่นําไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองต่อไป 
  4.7 ตวัอยา่งแผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมแสดงไดด้งัน้ี 
 

แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างควบคู่ 
การเสริมแรงทางสงัคมท่ี 1 

 
นิทานเรื่อง แมวหมิวผูก้ล้าหาญ 
 ประเภทนิทาน ผจญภยั 
 ผูแ้ต่ง ฉนัทนา ยกมาพนัธ ์
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งและไดร้บัการเสรมิแรงทางสงัคมเมือ่เดก็ตอบคาํถาม 
ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ขัน้นํา (5 นาท)ี 
 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 
 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร
ในภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ ลองเดาสวิา่นิทานเรือ่งน้ีน่าจะเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัอะไร” 



65 
 

 3. ครใูหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ 
วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ 
พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง โดยตอ้งใหก้าร
เสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็โตต้อบ รว่มแสดงความคดิเหน็  
 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 
 1. ครบูอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 
 2. ครเูปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั อยากรูใ้นระหวา่งทีค่รกูาํลงัเล่านิทานได ้
 3. ครใูหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ 
วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ 
พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง โดยตอ้งใหก้าร
เสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็โตต้อบ รว่มแสดงความคดิเหน็ 
 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 
 1. เดก็และครรูว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จากนิทานทีไ่ดฟ้งั 
 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ
ดา้นความคดิ
คล่องแคลว่ 

ถา้แมวน้อยตวัหน่ึงอยากมชีื่อ เดก็ๆ คดิคดิวา่จะ
ตัง้ชื่อใหแ้มววา่อะไรไดบ้า้ง 

หากเดก็ตอบคาํถามได้
จาํนวนน้อย ใหค้รู
กระตุน้การตอบคาํถาม 
เชน่ มชีื่ออะไรอกีไหม 
อยากใหแ้มวชื่ออะไรอกี 
เป็นตน้ 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรแมวหมวิถงึชว่ยมดแดง 
ทัง้ๆ ทีแ่มวตวัอื่นบอกวา่อยา่ไปยุง่ 

พยายามใหเ้ดก็ตอบ
หลากหลายแงม่มุ 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้ทอ่น้ําทีแ่มวน้อยตกลงไปลกึมาก จนตอ้งใช้
อุปกรณ์มาชว่ย เดก็ๆ จะเอาอะไรมาทาํเป็น
อุปกรณ์ชว่ยแมวน้อย 

ครอูาจชีนํ้าใหเ้ดก็ลอง
หาอะไรใกลต้วัมา
ดดัแปลง 

ดา้นความคดิ
ละเอยีดลออ 

ถา้วนัหน่ึงเกดิเดก็ๆ มอมแมมกลบับา้น เดก็ๆ จะ
อธบิายใหคุ้ณแมฟ่งัวา่อยา่งไร คุณแมจ่ะไดไ้มดุ่ 
แต่หา้มโกหกนะ 

พยายามใหเ้ดก็อธบิาย
ถงึรายละเอยีด หรอืเล่า
เรือ่งราว 

  

 3. ครใูหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ 
วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ 
พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็ตอบคาํถาม 
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แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ 
 4. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ
คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ ใหม้กีารเสนอ
โอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 
 5. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
ส่ือประกอบ 
 1. นิทานเรือ่ง แมวหมวิผูก้ลา้หาญ 
 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 
 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 
 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 
ภาคผนวก 
 บ่ายวนัน้ีอากาศเยน็สบาย พีแ่หมม่กบัน้องหมอกกาํลงักนินมแมอ่ยา่งมคีวามสขุ ขณะทีห่มวิ
กาํลงัเล่นลกูปิงปองอยา่งสนุกสนาน จู่ๆ ลกูปิงปองของหมวิกก็ลิง้เขา้ไปในชอ่งโหวต่รงผนงั หมวิลอด
เขา้ไปเขีย่ลกูปิงปองต่อ แต่ยิง่เขีย่ ลกูปิงปองกย็ิง่กลิง้หนีไปไกล หมวิวิง่ตามลกูปิงปองไปเรือ่ยๆ 
จนกระทัง่ถงึกาํแพงเก่าๆ แหง่หน่ึง หมวิลอดชอ่งโหวข่องกาํแพงออกมา มองซา้ยท ีมองขวาท ีลกู
ปิงปองอยูไ่หนกนันะ  
 ทนัใดนัน้หมวิกไ็ดย้นิเสยีงรอ้งขอความชว่ยเหลอื เป็นเสยีงรอ้งทีเ่ลก็กกกกและแหลมมม
มมาก! เสยีงเลก็แหลมนัน้ดงัมาจากทอ่ระบายน้ํา หมวิรบีวิง่ไปด ูและเหน็มดแดงน้อยตวัหน่ึงกาํลงั
เกาะอยูบ่นใบไมแ้หง้ “ชว่ยดว้ย ฉนักาํลงัจะไหลเขา้ไปในทอ่ระบายน้ําตรงโน้น” มดแดงน้อยตะโกน
ขอความชว่ยเหลอื “ฮา่ ฮา่ ฮา่” เสยีงหวัเราะของแมวรุน่พีด่งัมาจากบนกาํแพง “แคม่ดตวัเดยีว อยา่
เสยีเวลาเลย เจา้เหมยีวน้อย” แมวตวัหน่ึงตะโกนบอก “แต่มดแดงน้อยกาํลงัจะแย ่ฉนัตอ้งหาทาง
ชว่ย” หมวิตอบแลว้รบีมองหาอุปกรณ์ทีจ่ะมาชว่ยชวีติมดแดงน้อยใหไ้ด ้ในทีส่ดุกเ็จอเชอืกผกูถงัขยะ 
มนัจดัการแกเ้ชอืกนัน้ทนัท ีหมวิออกแรงเหวีย่งเชอืกลงไปในทอ่ระบายน้ํา เพือ่ใหม้ดแดงน้อยไต่
ขึน้มาบนพืน้อยา่งปลอดภยั แต่โชคไมด่ทีีต่วัมนัเองกลบัพลาดทา่ลื่นไถลลงไปในทอ่ระบายน้ําเสยี
เอง โชคดทีีท่อ่ระบายน้ําไมล่กึนกั หมวิจงึพยามยามปีนขึน้มาได ้ตอนน้ีเน้ือตวัของมนัเลอะเทอะไป
หมด หมวิ แมวแสนสวยพนัธว์เิชยีรมาศ ไดก้ลายเป็นพนัธว์เิชยีรมอมไปเสยีแลว้ มดแดงน้อย
ซาบซึง้ในน้ําใจของหมวิเป็นอยา่งมาก มนัจงึชวนเพือ่นๆ มดแดงเดนิแถวมาขอบคุณ “วรีบุรษุแมวห
มวิ” สาํหรบัการกระทาํอนักลา้หาญครัง้น้ี หมวิ บอกลามดแดงน้อยก่อนจะกลบับา้นไปหาแม ่หาพี่
แหมม่และน้องหมอก   
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  เมือ่กลบัถงึบา้น สมาชกิทัง้สามต่างแปลกใจทีเ่หน็หมวิตวัมอมแมม “หมวิ ลกูไปเล่นซนที่
ไหนมา ทาํไมถงึเลอะเทอะขนาดน้ี” แมถ่าม หมวิจงึเล่าวรีกรรมของตนใหแ้มก่บัพีแ่ละน้องฟงัอยา่ง
ตื่นเตน้ “แมภ่มูใิจในตวัลกูมากจะ้ ลกูมน้ํีาใจชว่ยเหลอืผูอ้ื่น มดน้อยตวันัน้โชคดจีงัเลยนะ ทีไ่ดเ้จอลกู
ของแม”่ แมก่ล่าวดว้ยความชื่นชม หมวิคลอเคลยีอยูก่บัแมแ่ละหยอกลอ้กบัพีน้่องอยา่งมคีวามสขุ 
จู่ๆ  หมวิกต็อ้งแปลกใจ เมือ่เหน็ลกูปิงปองกลิง้เขา้มาหา “แมจ๋่า ลกูปิงปองกลบัมาแลว้” หมวิรอ้งบ
อกแม ่แมบ่อกให ้หมวิดทูีผ่นงั ตอนน้ีมมีดแดงเดนิเรยีงแถวกนัมาเป็นจาํนวนมาก ในแถวมมีดแดง
น้อยตวัทีห่มวิเคยชว่ยชวีติไวร้วมอยูด่ว้ย มดแดงน้อยกบัเพือ่นๆ ชว่ยกนันําลกูปิงปองมาสง่หมวิ 
เพือ่ตอบแทนความมน้ํีาใจของหมวินัน่เอง 
 5. แบบบนัทึกพฤติกรรมการตอบคาํถามของเดก็ 
 สรา้งแบบบนัทกึพฤตกิรรมการตอบคาํถามของเดก็ ซึง่ประกอบดว้ยรายชื่อของเดก็ปฐมวยั
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง พรอ้มช่องการขดีบนัทกึจาํนวนในการตอบคาํถามขณะรว่มกจิกรรมแต่ละครัง้
ของเดก็ โดยอาศยัผูช้ว่ยวจิยัเป็นผูด้าํเนินการในการเกบ็บนัทกึขอ้มลู ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงตวัอยา่งแบบบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

จาํนวนการตอบคาํถาม 

คาํถาม
คล่องแคลว่ 

คาํถาม
ยดืหยุน่ 

คาํถามรเิริม่ คาํถาม
ละเอยีดลออ 

1. //    
2.  / /  
3.    /// 

 
แบบบนัทกึพฤตกิรรมการตอบคาํถามของเดก็น้ีใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัรปูแบบการจดั

กจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และรปูแบบการจดักจิกรรมเล่านิทาน
ประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม  

6. แบบทดสอบทางความคิดสร้างสรรค ์The Test for Creative Thinking-Drawing 
Production (TCT-DP) ของเจลเลนและเออรแ์บน  

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT–DP ของเจลเลนและเออร์
แบน (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) ซึง่มลีาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
 6.1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีหลกัการ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบทดสอบ 
TCT–DP ของเจลเลนและเออรแ์บน  
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 6.2 ศกึษาลกัษณะของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT–DP ของเจลเลนและเออร์
แบน ซึง่แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบทีใ่ชก้ระดาษและดนิสอในการทดสอบ ซึง่กาํหนดรปูแบบ
ดงัน้ี  

6.2.1 สิง่ทีก่าํหนดเป็นสิง่เรา้ จดัเตรยีมไวใ้นรปูของชิน้สว่นเลก็ๆ มขีนาดและ 
รปูรา่งแตกต่างกนั เชน่ รปูมมุฉาก รปูครึง่วงกลม รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัปลายเปิด รปูจุด รปูรอยเสน้ประ 
รปูเสน้โคง้ดว้ยตวั S ซึง่ประกอบอยูด่า้นในและดา้นนอกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่ 

6.2.2 การตอบสนองสิง่เรา้ ผูถู้กทดสอบสามารถตอบสนองต่อสิง่เรา้ไดอ้ยา่งอสิระ 
ตามจนิตนาการ โดยการวาดภาพขึน้มาในขอบเขตของชว่งเวลาทีก่าํหนดให ้และมเีกณฑส์าํหรบั
ยดึถอืเป็นหลกัในการประเมนิคุณคา่ความคดิสรา้งสรรคจ์ากผลการวาดภาพทัง้หมด 

 6.3 การใชแ้บบทดสอบ 
6.3.1 ผูถู้กทดสอบจะไดร้บัแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT–DP ของเจลเลน 

และเออรแ์บน และดนิสอซึง่ไมม่ยีางลบ เพือ่มใิหผู้ต้อบเปลีย่นภาพทีว่าดแลว้ 
6.3.2 ผูท้ดสอบอา่นคาํสัง่ชา้ๆ และชดัเจน 
6.3.3 เมือ่ถูกผูท้ดสอบเขา้ใจแลว้ใหล้งมอืวาดภาพ และถา้หากมคีาํถามในชว่งที ่

กาํลงัทาํแบบทดสอบ ผูท้ดสอบอาจจะตอบคาํถามได ้เชน่ “หนูจะวาดรปูอะไร” ใหผู้ท้ดสอบตอบได้
วา่ “เดก็ๆ วาดภาพอะไรกไ็ดต้ามทีอ่ยากจะวาดรปูทีว่าดเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งทัง้สิน้ ทาํอยา่งไรกไ็ดไ้มม่ี
สิง่ใดผดิ” 

6.3.4 ในการทดสอบกาํหนดเวลา 15 นาท ีหลงัจากนัน้ผูท้ดสอบจะเกบ็ขอ้สอบ 
ทัง้หมด เขยีนชื่อ อาย ุเพศ และชื่อเรือ่งหรอืชื่อภาพทีผู่ถู้กทดสอบเป็นผูต้ ัง้ไวท้ีม่มุขวาของแบบ  
ทดสอบ 

6.3.5 ผูท้ดสอบจดบนัทกึเวลาการทาํแบบทดสอบของผูท้ีท่าํเสรจ็ก่อน 12 นาท ี
ไวท้ีม่มุขวาของแบบทดสอบ และปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัขอ้ 6.3.4 

 6.4 ศกึษาการใหค้ะแนนแบบทดสอบ TCT–DP ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิใหค้ะแนน 14  
เกณฑ ์ดงัน้ี 
  6.4.1 การเพิม่เตมิ (Continuations) การต่อเตมิสว่นของภาพทีก่าํหนดให ้(ทัง้หมด 
6 สว่น คอื ครึง่วงกลม จุด มมุฉาก เสน้โคง้ เสน้ประ และสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีไ่มส่มบรูณ์นอกกรอบ) จะ
ไดส้ว่นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของเกณฑน้ี์คอื 6 คะแนน   
  6.4.2 ความสมบรูณ์ (Completion) การขยายหรอืเพิม่เตมิสว่นของภาพทีก่าํหนดใน
แต่ละสว่นใหม้คีวามหมายมากขึน้จะใหส้ว่นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของเกณฑน้ี์จะได ้6 คะแนน 
  6.4.3 เน้ือหาใหม ่(New elements) ภาพหรอืสญัลกัษณ์ทีม่กีารต่อเตมิเพิม่ลงไป 
นอกเหนือจากสว่นของภาพทีก่าํหนดใหจ้ะใหค้ะแนนเพิม่ภาพละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุจะใหไ้ดไ้ม่
เกนิ 6 คะแนน 
  6.4.4 การต่อโยงดว้ยเสน้ (Connections made with a line) ภาพหรอืสว่นของ 
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ภาพแต่ละภาพ หากมกีารลากเสน้เชื่อมโยงระหวา่งภาพเขา้ดว้ยกนัจะใหค้ะแนนในการโยงสว่นละ 1 
คะแนน คะแนนสงูสดุจะใหไ้ดไ้มเ่กนิ 6 คะแนน 
  6.4.5 การเชื่อมโยงใหเ้กดิภาพเป็นเรือ่งราว (Connections made to produce a  
theme) ภาพหรอืสว่นของภาพใดทีท่าํใหด้เูป็นเรือ่งราวหรอืเกดิเป็นภาพรวมจะใหส้ว่นละ 1 คะแนน 
คะแนนสงูสดุจะได ้6 คะแนน 
  6.4.6 การขา้มเสน้กัน้เขตโดยการใชส้ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่ (Boundary- 
breaking that is fragment-dependent) ภาพทีม่กีารต่อเตมิรปูสเีหลีย่มจตุัรสัปลายเปิดทีอ่ยูน่อก
กรอบสีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนน 
  6.4.7 การขา้มเสน้กัน้เขตอยา่งอสิระโดยไมใ่ชส่ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่  
(Boundary-breaking that is fragment-independent) ภาพทีม่กีารต่อเตมิเชื่อมโยงรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
ปลายเปิดทีอ่ยูน่อกกรอบกบัภาพภายในกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่ หรอืมกีารต่อเตมิภาพอื่นนอกกรอบ
สีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนน 
  6.4.8 การจดัภาพในลกัษณะภาพทีม่มีติ ิ(Perspective) สว่นของภาพทีม่กีารต่อ 
เตมิในลกัษณะทีม่มีติ ิคอื มสีว่นลกึ หรอืมรีะยะใกล ้ไกล จะไดค้ะแนนสว่นละ 1 คะแนน คะแนน
สงูสดุจะได ้6 คะแนน 
  6.4.9 อารมณ์ขนั (Humour) ภาพทีแ่สดงถงึอารมณ์ขนั มกีารลอ้เลยีนดว้ยภาพ 
หรอืภาษาทีเ่พิม่เขา้ไป หรอืตัง้ชื่อภาพทีแ่สดงถงึอารมณ์ขนั จะไดค้ะแนนสงูสดุไมเ่กนิ 6 คะแนน 
  6.4.10 ความคดิแปลกใหม ่ปรบัการจดัวางกระดาษ (Unconventionality, a) การ
วางหรอืใหก้ระดาษแตกต่างไปจากเมือ่ผูท้ดสอบวางกระดาษให ้เชน่ เดก็มกีารพบั การหมนุ หรอื
พลกิกระดาษไปขา้งหลงัแลว้วาดภาพจะไดค้ะแนน 3 คะแนน 
  6.4.11 ความคดิแปลกใหม ่ภาพทีเ่ป็นนามธรรม (Unconventionality, b) ภาพที่
เป็นนามธรรมหรอืไมเ่ป็นภาพของจรงิ เชน่ การใชช้ื่อทีเ่ป็นนามธรรมหรอืสตัวป์ระหลาดได ้3 
คะแนน  
  6.4.12 ความคดิแปลกใหม ่ใชส้ญัลกัษณ์หรอืคาํพดู (Unconventionality, c) 
ภาพรวมของรปูทรง เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษรหรอืตวัเลขหรอืการใชช้ื่อหรอืภาพทีเ่หมอืน
การต์ูนได ้3 คะแนน   
  6.4.13 ความคดิแปลกใหม ่วาดรปูทีไ่มใ่ชร่ปูสามญัทัว่ไป (Unconventionality, d) 
ภาพทีต่่อเตมิไมใ่ชภ่าพทีว่าดกนัแพรห่ลายทัว่ไปๆ ไปได ้3 คะแนน แต่หากมกีารต่อเตมิภาพใน
ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. รปูครึง่วงกลมต่อเป็นรปูพระอาทติย ์หน้าคน หรอืวงกลม 
2. รปูแบบฉากต่อเป็นบา้น กล่อง หรอืสีเ่หลีย่ม 
3. รปูเสน้โคง้ ต่อเป็นรปูง ูตน้ไม ้หรอืดอกไม ้
4. รปูเสน้ประ ต่อเป็นถนน ตรอก หรอืทางเดนิ 
5. รปูจุด ทาํเป็นตานก หรอืสายฝน 
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  รปูทาํนองน้ีตอ้งหกัออก 1 คะแนน จาก 3 คะแนนเตม็ แต่ไมม่คีะแนนตดิลบ 
  6.4.14 ความเรว็ (Speed) การใชเ้วลาในการต่อเตมิภาพ คอื  
       ใชเ้วลาตํ่ากวา่ 2 นาท ีให ้6 คะแนน  
       ใชเ้วลา 2-4 นาท ีให ้5 คะแนน  
       ใชเ้วลา 4-6 นาท ีให ้4 คะแนน  
       ใชเ้วลา 6-8 นาท ีให ้3 คะแนน  
       ใชเ้วลา 8-10 นาท ีให ้2 คะแนน  
       ใชเ้วลา 10-12 นาท ีให ้1 คะแนน  
       ใชเ้วลามากกวา่ 12 นาท ีให ้0 คะแนน  

การใหค้ะแนนจะจดัแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 
 กลุ่มที ่1 ความคดิรเิริม่ ขอ้ 10, 11, 12 และ 13 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 

 กลุ่มที ่2 ความคดิคล่องตวั ขอ้ 14 คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
 กลุ่มที ่3 ความคดิยดืหยุน่ ขอ้ 6, 7, 8 และ 9 คะแนนเตม็ 24 คะแนน 
 กลุ่มที ่4 ความคดิละเอยีดลออ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

  การใหค้ะแนนทัง้หมดจะใหต้ามเกณฑท์ัง้ 14 เกณฑ ์โดยคะแนนรวมสงูสดุคอื 72
คะแนน โดยเกณฑก์ารตดัสนิระดบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคจ์ะแบ่งเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
  ไดค้ะแนนรวม 0-23 คะแนน ถอืวา่มคีวามคดิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัตํ่า 
  ไดค้ะแนนรวม 24-47 คะแนน ถอืวา่มคีวามคดิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ไดค้ะแนนรวม 48-72 คะแนน ถอืวา่มคีวามคดิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัสงู 
 6.5 ผูว้จิยัศกึษาการใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT–DP และเกณฑก์ารให้
คะแนนกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
 6.6 ฝึกฝนการตรวจใหค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องแบบทดสอบ TCT–DP 
 
3. แบบแผนการทดลองและวิธีการดาํเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบแผนการทดลอง Randomized Block Design (Kirk. 1995: 251) โดย
การทดลองน้ีมตีวัแปรอสิระ 2 ประเภท คอื ตวัแปรจดักระทาํซึง่ไดแ้ก่ รปูแบบการจดักจิกรรมเล่า
นิทาน 3 รปูแบบ ประกอบดว้ยรปูแบบการจดักจิกรรมเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว รปูแบบการจดั
กจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และรปูแบบการจดักจิกรรมเล่านิทาน
ประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม สว่นตวัแปรอสิระทีเ่ป็นตวั
แปรจดัประเภทคอื เพศ ซึง่แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญงิ ตวัแปรตามคอื ความคดิสรา้งสรรคข์อง
เดก็ปฐมวยั โดยมกีารวดัตวัแปรตามก่อนและหลงัการทดลอง (Pretest–Posttest) แบบแผนการ
ทดลองทีใ่ชแ้สดงไดด้งัตาราง 4 
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ตาราง 4 ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งแบบแผนการทดลอง Randomized Block Design (RBD) 
 

 
เพศ 

Block 

รปูแบบการจดักจิกรรมเล่านิทาน (Treatment) 
เล่านิทานเพยีงอยา่ง

เดยีว 
(Treatment 1) 

เล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิด
(Treatment 2) 

เล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดควบคูก่าร
เสรมิแรงทางสงัคม 

(Treatment 3) 
 
 

หญงิ 45 คน 
(Block 1) 

 

Y11₁ 
Y11₂ 
Y11₃ 

. 

. 

. 

Y11₁₅ 

Y12₁ 
Y12₂ 
Y12₃ 

. 

. 

. 

Y12₁₅ 

Y13₁ 
Y13₂ 
Y13₃ 

. 

. 

. 

Y13₁₅ 
 
 

ชาย 45 คน 
(Block 2) 

 

Y21₁ 
Y21₂ 
Y21₃ 

. 

. 

. 

Y21₁₅ 

Y22₁ 
Y22₂ 
Y22₃ 

. 

. 

. 

Y22₁₅ 

Y23₁ 
Y23₂ 
Y23₃ 

. 

. 

. 

Y23₁₅ 
รวม 30 30 30 

 
 Y11 หมายถงึ กลุ่มทดลองเพศหญงิ ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว  

จาํนวน 15 คน 
 Y21 หมายถงึ กลุ่มทดลองเพศชาย ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว  

จาํนวน 15 คน 
 Y12 หมายถงึ กลุ่มทดลองเพศหญงิ ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถาม 

ปลายเปิด จาํนวน 15 คน 
 Y22 หมายถงึ กลุ่มทดลองเพศชาย ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถาม 

ปลายเปิด จาํนวน 15 คน 
 Y13 หมายถงึ กลุ่มทดลองเพศหญงิ ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถาม 
ปลายเปิดควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม จาํนวน 15 คน 
 Y23 หมายถงึ กลุ่มทดลองเพศชาย ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถาม 
ปลายเปิดควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม จาํนวน 15 คน 
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วิธีการดาํเนินการทดลอง 
 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ซึง่เป็นกลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์
 2. ทาํการฝึกการจดักจิกรรมแก่ผูช้ว่ยผูว้จิยั เพือ่ทาํความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละรปูแบบ
การจดักจิกรรม และการบนัทกึพฤตกิรรมเดก็ในการตอบคาํถาม เพือ่ใหก้ารดาํเนินกจิกรรมมคีวาม
สอดคลอ้ง ใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ 
 3. ผูว้จิยัทาํการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์
(The Test for Creative Thinking–Drawing Production) TCT–DP ของเจลเลนและเออรเ์บน 
(Jellen; & Urban. 1986: 138-155) กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 4. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง และมผีูช้ว่ยผูว้จิยัทาํหน้าทีใ่นการบนัทกึพฤตกิรรมการตอบ
คาํถามของเดก็ โดยการทดลองครัง้น้ีดาํเนินการในภาคเรยีนที ่2 เดอืนกุมภาพนัธ ์ปีการศกึษา 
2555 เป็นเวลา 3 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร-์วนัศุกร ์ใชเ้วลาครัง้ละ 30-40 นาท ี 
รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้ รายละเอยีดดงัน้ี 
 
ตาราง 5 กาํหนดการจดักจิกรรมการเล่านิทานในการทดลอง 
 
รปูแบบการจดักจิกรรมเล่านิทาน                               วนั                     เวลา 
การเล่านิทาน                                                      จนัทร ์                 10.00-10.30 น. 
                                                                       องัคาร                 10.00-10.30 น. 
                                                                       พธุ                     10.15-10.45 น. 
                                                                       พฤหสับด ี            10.00-10.30 น. 
                                                                       ศุกร ์                   10.00-10.30 น. 

การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด                       จนัทร ์                 10.00-10.40 น. 
แบบมโีครงสรา้ง                                                   องัคาร                 10.00-10.40 น. 
                                                                       พธุ                     10.15-10.45 น. 
                                                                       พฤหสับด ี            10.00-10.40 น. 
                                                                       ศุกร ์                   10.00-10.40 น. 
การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด                       จนัทร ์                 10.00-10.40 น. 
แบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม                องัคาร                 10.00-10.40 น. 
                                                                       พธุ                     10.15-10.45 น. 
                                                                       พฤหสับด ี            10.00-10.40 น. 
                                                                       ศุกร ์                   10.00-10.40 น.        
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 สปัดาหท์ดลองที ่1 เล่านิทานเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5  
วนั ในวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
 สปัดาหท์ดลองที ่2 เล่านิทานสตัวพ์ดูได ้จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5 วนั ในวนัจนัทรถ์งึ 
วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
 สปัดาหท์ดลองที ่3 เล่านิทานผจญภยั จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5 วนั ในวนัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
 โดยกจิกรรมการเล่านิทานในงานวจิยัครัง้น้ี แบ่งเป็น 3 รปูแบบ มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 รปูแบบที ่1 การเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว คอื การเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มี
การพดูคุย ซกัถามความจาํในลกัษณะ ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน อยา่งไร 
 รปูแบบที ่2 การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง คอื การเล่านิทาน
ตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มกีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์4 คาํถาม ซึง่เป็นคาํถามที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของความคดิสรา้งสรรคแ์ละคาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือ
เรือ่งนิทานเรือ่งนัน้ๆ 
 รปูแบบที ่3 การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรง
ทางสงัคม คอื การเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มกีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์4 
คาํถาม ทีซ่ึง่เป็นคาํถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของความคดิสรา้งสรรคแ์ละคาํถาม
มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งนิทานเรือ่งนัน้ๆ ขณะเดยีวกนักม็กีารเสรมิแรงทางสงัคมซึง่ไดแ้ก่  
การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ 
ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบั
มอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เป็นตน้ โดยจะเสรมิแรงแบบทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่
เดก็ตอบคาํถาม 
 เดก็ทีร่ว่มกจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 และรปูแบบที ่3 ทุกคนควรไดต้อบคาํถาม
หลงัจากฟงันิทานจบทุกครัง้ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ต่อนิทาน 1 เรือ่ง และเมือ่ฟงันิทานครบ 15 เรือ่ง 
เดก็ควรไดต้อบคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคค์รบทัง้ 4 ดา้น ซึง่การตอบคาํถามจะเป็นไปโดย
ความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ ใหม้กีารเสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ได้
ตอบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 
 5. เมือ่สิน้สดุการทดลอง ผูว้จิยัทาํการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบ
ความคดิสรา้งสรรคช์ุดเดยีวกนักบัทีท่ดสอบก่อนทาํการทดลอง จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ขอ้มลูรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. หาคา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในการอธบิาย
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง (Pre-test) ของเดก็ปฐมวยั
ทีม่เีพศแตกต่างกนั และอยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั โดยใช ้Two-Way 
ANOVA เพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกใชส้ถติใินการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรค์
หลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุ่มทดลองทัง้ 6 กลุ่ม 
 3. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุ่มทดลอง
ทัง้ 6 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มสองทาง (Two-Way Analysis of Covariance) โดย
นําคะแนนความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง (Pre-test) มาเป็นตวัแปรรว่ม (Covariate) ในกรณทีี่
พบวา่คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง (Pre-test) ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมเล่านิทานทัง้ 3 รปูแบบมคีวามแตกต่างกนั หรอื เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้ง 
สรรคห์ลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุ่มทดลองทัง้ 6 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสอง
ทาง (Two-Way ANOVA) ในกรณทีีพ่บวา่คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง (Pre-
test) ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานทัง้ 3 รปูแบบ ไมม่คีวามแตกต่างกนั 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์และอกัษรท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 X   แทน  คา่เฉลีย่ 
 SD  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

n  แทน จาํนวนคนในกลุ่ม 
SS             แทน ผลรวมของกาํลงัสอง (Sum of Square) 
df        แทน องศาอสิระ       
MS       แทน คา่เฉลีย่ของกาํลงัสอง (Mean of Square)       
F             แทน คา่สถติ ิF ทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ 
Sig.  แทน คา่ความน่าจะเป็น 
*  แทน มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
Std.Error แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
   

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการศกึษา การพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยัโดยการเลา่นิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม ครัง้น้ีใชก้ลุม่ตวัอยา่งในการดาํเนินวจิยัเป็น 
เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย ทีก่าํลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาล 1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 90 
คน แบ่งเป็นเพศหญงิ 45 คน เพศชาย 45 คน ซึง่มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 

 1. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัรปูแบบการจดักจิกรรม
การเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีม่เีพศแตกต่างกนั 
 3. เพือ่ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศทีส่ง่ผลต่อ
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
 โดยมสีมมตฐิานการวจิยัดงัน้ี 

 1. ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมสงูกวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว 

 2. เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั  
 3. รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศสง่ผลรว่มกนัต่อความคดิสรา้งสรรคข์อง
เดก็ปฐมวยั 
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เมือ่ดาํเนินการทดลองตามวธิดีาํเนินการวจิยัแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีร่วบรวมไดท้ัง้หมดมา
ทาํการวเิคราะหต์ามกระบวนการทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ซึง่ไดแ้บ่งการนําเสนอผล
การวเิคราะหม์ลูออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 การวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน 
     ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิาน 
     ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิ 
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน 
ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูและนําคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคท์ีท่าํการทดสอบก่อนการ

ทดลอง (pre-test) ของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิและเพศชายทีอ่ยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมการเล่านิทาน 
3 รปูแบบ มาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิTwo-Way ANOVA เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้ง 
สรรคก่์อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่งวา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่ผลดงัแสดงในตาราง 6 และ
ตาราง 7 
 
ตาราง 6 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง จาํแนก 
   ตามรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานและเพศ 
 
 
เพศ 

รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน  
      รปูแบบที ่1              รปูแบบที ่2              รปูแบบที ่3               รวม 

   X        S.D.   n        X        S.D.   n             X        S.D.   n       X        S.D.   n 

หญงิ 
ชาย 

 15.33   3.42  15      15.40   4.30  15      15.47   5.82  15      15.40   4.52  45  
 15.73   4.66  15      15.47   5.11  15      15.80   3.88  15      15.67   4.27  45 

รวม  15.53   4.04  30      15.43   4.70  30      15.63   4.85  30      15.53   4.39  90 
 
 รปูแบบที ่1 คอื การจดักจิกรรมการเล่านิทาน 

รปูแบบที ่2 คอื การจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
รปูแบบที ่3 คอื การจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง

ควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม 
 

จากตาราง 6 เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลองของเดก็ปฐมวยั
เพศหญงิและเพศชายทีอ่ยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมการเล่านิทานในแต่ละรปูแบบแลว้พบวา่ เดก็ปฐม 
วยัเพศหญงิและเพศชายทีอ่ยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมการเล่านิทานในแต่ละรปูแบบ มคีะแนนเฉลีย่
ความคดิสรา้งสรรคใ์กลเ้คยีงกนั คอื เดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมรปูแบบที ่1 เพศหญงิมี
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คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 15.33 เพศชายมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 15.73 สว่นเดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นกลุ่มการจดั
กจิกรรมรปูแบบที ่2 เพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 15.40 เพศชายมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 15.47 
และเดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมรปูแบบที ่3 เพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 15.47 เพศ
ชายมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 15.80  

 
ตาราง 7 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการ 
   ทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
แหล่งความแปรปรวน                               SS          df          MS          F          Sig. 
รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน           .600          2         .300        .015        .985 
เพศ                                                 1.600          1        1.600        .079       .779        
ปฏสิมัพนัธ ์                                         .467          2         .233        .012        .989 
ความคลาดเคลื่อน                           1699.733        84      20.235 
รวม                                           23418.000        90 
 

จากตาราง 7 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทางคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการ
ทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบั
เพศทีส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรค ์และเมือ่พจิารณาความแตกต่างของตวัแปรตน้ทลีะ 1 ตวัแปร
พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีถู่กจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มของรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั มี
ความคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเดก็ปฐมวยัทีม่เีพศ
แตกต่างกนั มคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ เดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละรปูแบบของการจดักจิกรรมการ
เล่านิทานมพีืน้ฐานทางความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลองไมแ่ตกต่างกนั ฉะนัน้หลงัการทดลอง  
ในการทดสอบสมมตฐิานทัง้ 3 ขอ้ ผูว้จิยัจงึใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two-Way 
ANOVA) โดยมรีปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานและเพศเป็นตวัแปรจดักระทาํ และความคดิ
สรา้งสรรคเ์ป็นตวัแปรตาม  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูตามสมมติฐาน 
 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูและนําคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลอง (Posttest) ของ
กลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะหผ์ลทางสถติโิดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง สามารถแสดงผล
ดงัตาราง 8 และตาราง 9 
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ตาราง 8 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลอง จาํแนก      
   ตามรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานและเพศ 
 
 
เพศ 

รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน  
      รปูแบบที ่1              รปูแบบที ่2              รปูแบบที ่3               รวม 

   X        S.D.   n        X        S.D.   n             X        S.D.   n       X        S.D.   n 

หญงิ 
ชาย 

 20.07   3.32  15      22.93   5.01  15      24.33   5.48  15      22.44   4.60  45  
 20.20   4.66  15      23.67   6.41  15      24.93   5.61  15      22.69   5.56  45 

รวม  20.13   3.99  30      23.30   5.71  30      24.63   5.54  30      22.57   5.08  90 
 
 จากตาราง 8 เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศ
ชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานในแต่ละรปูแบบแลว้พบวา่ เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศ
ชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมรปูแบบที ่3 คอื การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง
ควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมมคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์งูทีส่ดุ คอื เพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่
เทา่กบั 24.33 และเพศชายมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 24.93 รองลงมาคอื เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศ
ชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมรปูแบบที ่2 คอื การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
โดยเพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคเ์ทา่กบั 22.93 และเพศชายมคีะแนนเฉลีย่ความคดิ
สรา้งสรรคเ์ทา่กบั 23.67 และเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมรปูแบบที ่1 
คอื การเล่านิทาน มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคน้์อยทีส่ดุ โดยเพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่ความคดิ
สรา้งสรรคเ์ทา่กบั 20.07 และเพศชายมคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคเ์ทา่กบั 20.20  
   
ตาราง 9 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการ 
   ทดลองของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบแตกต่างกนั 
 
แหล่งความแปรปรวน                               SS          df          MS          F          Sig. 
รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน        325.69          2      162.84      6.762       .002* 
เพศ                                                   5.88          1         5.88        .244       .623         
ปฏสิมัพนัธ ์                                         1.16          2           .58        .024       .976 
ความคลาดเคลื่อน                             2022.93        84        24.08 
รวม                                             48641.00        90 
  
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 9 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทางคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการ
ทดลองของเดก็ปฐมวยั โดยพจิารณาตามตวัแปรจดักระทาํ 2 ตวั คอื รปูแบบการจดักจิกรรมเล่า
นิทานซึง่แบ่งเป็น 3 รปูแบบ และเพศ แสดงใหเ้หน็วา่ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ว่มกนัระหวา่งรปูแบบการ
จดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศ ซึง่แสดงวา่รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศไมส่ง่ผล
รว่มกนัต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั และเมือ่พจิารณาตวัแปรอสิระทลีะ 1 ตวัแปรพบวา่
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเดก็ปฐมวยัทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์ม่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

จากผลการวเิคราะหท์ีพ่บวา่ รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลให้
ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึทาํการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายคู ่ดงัแสดงใน
ตาราง 10 
 
ตาราง 10 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายคู ่จาํแนกตามรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน 
 
รปูแบบการ     คะแนน      การเปรยีบเทยีบรายคู ่       ความแตกต่าง         Std.          Sig. 
จดักจิกรรม     เฉลีย่                                           ของคะแนนเฉลีย่      Error 
การเล่านิทาน          
รปูแบบที ่1      20.13      รปูแบบที ่1 - รปูแบบที ่2          3.20              1.267         .035* 
                                  รปูแบบที ่1 - รปูแบบที ่3         4.53              1.267          .002* 
รปูแบบที ่2      23.30      รปูแบบที ่2 - รปูแบบที ่1          3.20              1.267         .035* 
                                  รปูแบบที ่2 - รปูแบบที ่3         1.33              1.267          .546 
รปูแบบที ่3      24.63      รปูแบบที ่3 - รปูแบบที ่1          4.53              1.267         .002* 
                                  รปูแบบที ่3 - รปูแบบที ่2         1.33              1.267          .546 
  

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 10 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
พบวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่1 คอืการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว 
กบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 คอืการเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั โดยเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมรปูแบบที ่2 มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่รปูแบบที ่1 และเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่1 คอืการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว กบัเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 คอืการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
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โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั โดยเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมรปูแบบที ่3 มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่รปูแบบที ่1  
แต่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมรปูแบบที ่2 คอืการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้ง กบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมรปูแบบที ่3 คอืการเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม พบวา่มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคไ์ม่
แตกต่างกนั 
 ทัง้น้ีผลของการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมในแต่ละรปูแบบ สามารถแสดงดงัภาพประกอบ 2 
 
                        คะแนนเฉลีย่ 

 
 

ภาพประกอบ 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
   กจิกรรมในแต่ละรปูแบบ 
  
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ิมเติม 
 ในสว่นของการวเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิ เป็นการแสดงรายละเอยีดของความถีใ่นการตอบ
คาํถามของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 และ
รปูแบบที ่3 
 รายละเอยีดของความถีใ่นการตอบคาํถามของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการ
จดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 แสดงไดด้งัตาราง 11 และภาพประกอบ 3 
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ตาราง 11 แสดงความถีก่ารตอบคาํถามเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นแต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยั 
   เพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 
 
 

เพศ 
จาํนวนการตอบคาํถามความคดิสรา้งสรรคร์ายดา้น 

ดา้นความคดิ
คล่องแคลว่ 

ดา้นความคดิ
ยดืหยุน่ 

ดา้นความคดิ
รเิริม่ 

ดา้นความคดิ
ละเอยีดลออ 

รวม 

หญงิ 105 73 77 70 325 
ชาย 98 70 74 72 314 
รวม 203 143 151 142 639 

 
 จากตาราง 11 แสดงใหเ้หน็จาํนวนครัง้ในการตอบคาํถามเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์น
แต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 คอื 
การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง พบวา่เดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้น
ความคดิคล่องแคล่วจาํนวน 105 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยัเพศชายตอบคาํถามดา้นความคดิคล่องแคล่ว
จาํนวน 98 ครัง้ เดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้นความคดิยดืหยุน่จาํนวน 73 ครัง้ สว่นเดก็
ปฐมวยัเพศชายตอบคาํถามดา้นความคดิยดืหยุน่จาํนวน 70 ครัง้ เดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถาม
ดา้นความคดิรเิริม่จาํนวน 77 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยัเพศชายตอบคาํถามดา้นความคดิรเิริม่จาํนวน 74 
ครัง้ และเดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้นความคดิละเอยีดลออจาํนวน 70 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยั
เพศชายตอบคาํถามดา้นความคดิละเอยีดลออจาํนวน 72 ครัง้ ซึง่เมือ่รวมจาํนวนการตอบคาํถามทุก
ดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายแลว้พบวา่ การตอบคาํถามรวมทุกดา้นของเดก็ปฐมวยั
เพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 มจีาํนวน 639 ครัง้ โดยการ
ตอบคาํถามรวมทุกดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิมจีาํนวน 325 ครัง้ สว่นการตอบคาํถามรวมทุกดา้น
ของเดก็ปฐมวยัเพศชายมจีาํนวน 314 ครัง้ สามารถแสดงกราฟแทง่เปรยีบเทยีบความถีก่ารตอบ
คาํถามในแต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศชายและเพศหญงิทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทาน
รปูแบบที ่2 ดงัภาพประกอบ 3  
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             จาํนวนความถีก่ารตอบคาํถาม 

 
 
ภาพประกอบ 3 กราฟแทง่แสดงความถีก่ารตอบคาํถามเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นแต่ละดา้น 
   ของเดก็ปฐมวยัเพศชายและเพศหญงิทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 
 

รายละเอยีดของความถีใ่นการตอบคาํถามของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการ
จดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 แสดงไดด้งัตารางตาราง 12 และภาพประกอบ 4  
 
ตาราง 12 แสดงความถีก่ารตอบคาํถามเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นแต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยั 
   เพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 
 
 

เพศ 
จาํนวนการตอบคาํถามความคดิสรา้งสรรคร์ายดา้น 

ดา้นความคดิ
คล่องแคลว่ 

ดา้นความคดิ
ยดืหยุน่ 

ดา้นความคดิ
รเิริม่ 

ดา้นความคดิ
ละเอยีดลออ 

รวม 

หญงิ 138 110 179 135 562 
ชาย 196 94 175 129 594 
รวม 334 204 354 264 1156 

 
จากตาราง 12 แสดงใหเ้หน็จาํนวนครัง้ในการตอบคาํถามเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์น

แต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 คอื
การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม พบวา่เดก็
ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้นความคดิคล่องแคล่วจาํนวน 138 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยัเพศชายตอบ
คาํถามดา้นความคดิคล่องแคล่วจาํนวน 196 ครัง้ เดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้นความคดิ
ยดืหยุน่จาํนวน 110 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยัเพศชายตอบคาํถามดา้นความคดิยดืหยุน่จาํนวน 94 ครัง้ 
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เดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้นความคดิรเิริม่จาํนวน 179 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยัเพศชายตอบ
คาํถามดา้นความคดิรเิริม่จาํนวน 175 ครัง้ และเดก็ปฐมวยัเพศหญงิตอบคาํถามดา้นความ คดิ
ละเอยีดลออจาํนวน 135 ครัง้ สว่นเดก็ปฐมวยัเพศชายตอบคาํถามดา้นความคดิละเอยีดลออจาํนวน 
129 ครัง้ ซึง่เมือ่รวมจาํนวนการตอบคาํถามทุกดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายแลว้พบวา่ 
การตอบคาํถามรวมทุกดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่า
นิทานรปูแบบที ่3 มจีาํนวน 1156 ครัง้ โดยการตอบคาํถามรวมทุกดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศหญงิมี
จาํนวน 562 ครัง้ สว่นการตอบคาํถามรวมทุกดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศชายมจีาํนวน 594 ครัง้ 
สามารถแสดงกราฟแทง่เปรยีบเทยีบความถีก่ารตอบคาํถามในแต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยัเพศชาย
และเพศหญงิทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 ดงัภาพประกอบ 4 
 
                       จาํนวนความถีก่ารตอบคาํถาม 

 
 
ภาพประกอบ 4 กราฟแทง่แสดงความถีก่ารตอบคาํถามเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นแต่ละดา้น 
   ของเดก็ปฐมวยัเพศชายและเพศหญงิทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 

 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
       การศกึษาเรือ่ง การพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยัโดยการเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม ทัง้น้ีเพือ่พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั เพือ่นําไปพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชื่อมัน่ในการแสดงออกทาง
ความคดิอยา่งสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั ซึง่จะเป็นประโยชน์สาํหรบัคร ูพอ่แม ่ผูป้กครองทีจ่ะ
ตดัสนิใจเลอืกรปูแบบการจดักจิกรรมน้ีไปใชใ้นการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หไ้ดผ้ลต่อไป ซึง่มี
ลาํดบัขัน้ของการวจิยัและผลการวจิยัโดยสรปุดงัน้ี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
       การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันารปูแบบกจิกรรมการพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ศกึษาผลของการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมที่
มต่ีอความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งเป็นจุดมุง่หมายยอ่ยดงัน้ี 
           1. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัรปูแบบการจดักจิกรรมการ
เล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีม่เีพศแตกต่างกนั 
           3. เพือ่ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศทีส่ง่ผลต่อ
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
       1. ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมสงูกวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
เล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว 
       2. เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั  
       3. รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศสง่ผลรว่มกนัต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็
ปฐมวยั 
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรของการศกึษาครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและชาย ทีก่าํลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาล
ปีที ่1 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งของการศกึษาครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและชาย ทีก่าํลงัศกึษา
อยูช่ ัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนบา้นปงสนุก อาํเภอเมอืง จงัหวดั
ลาํปาง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิจาํนวน 90 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่
แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ซึง่มเีพศเป็นตวัแปรแบ่งชัน้ ดงัน้ี  

 1. แบ่งประชากรออกเป็นชัน้ๆ ใหป้ระชากรในแต่ละชัน้มลีกัษณะแตกต่างกนัมาก
ทีส่ดุ และภายในชัน้มลีกัษณะเหมอืนกนัมากทีส่ดุ โดยในการวจิยัน้ีแบ่งตามลกัษณะตวัแปรเพศที่
ผูว้จิยัสนใจศกึษา 

 2. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ใหเ้ทา่กบั 45 คน 
 3. สุม่กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชัน้ดว้ยวธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดย

การนํากลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดใ้นแต่ละชัน้มาทาํการจบัฉลาก เพือ่แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มเพศชาย 
3 กลุ่ม และกลุ่มเพศหญงิ 3 กลุ่ม  

4. ทาํการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากรปูแบบการ 
จดักจิกรรมทัง้ 3 รปูแบบใหแ้ต่ละกลุ่มทดลองทีเ่ป็นกลุ่มยอ่ยของเดก็เพศชายและกลุ่มยอ่ยของเดก็
เพศหญงิ  
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรจดักระทาํ คอื รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทาน แบ่งออกเป็น 
  1.1 เล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว 
  1.2 เล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
  1.3 เล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทาง
สงัคม 
 2. ตวัแปรอสิระทีใ่ชจ้ดักลุ่ม คอื เพศ แบ่งออกเป็น 
  2.1 หญงิ 
  2.2 ชาย 
 3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรค ์
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

1. หนงัสอืนิทาน จาํนวน 15 เล่ม 
2. แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทาน จาํนวน 15 แผน 
3. แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง จาํนวน 15 

แผน 
 4. แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่าร
เสรมิแรงทางสงัคม จาํนวน 15 แผน 
 5. แบบบนัทกึพฤตกิรรมการตอบคาํถามของเดก็ 
 6. แบบทดสอบทางความคดิสรา้งสรรค ์(The Test for Creative Thinking–Drawing 
Production) TCT–DP ของเจลเลนและเออรเ์บน (Jellen & Urban) 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ซึง่เป็นกลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์
 2. ทาํการฝึกการจดักจิกรรมแก่ผูช้ว่ยผูว้จิยั เพือ่ทาํความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละรปูแบบ
การจดักจิกรรม และการบนัทกึพฤตกิรรมเดก็ในการตอบคาํถาม เพือ่ใหก้ารดาํเนินกจิกรรมมคีวาม
สอดคลอ้งใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ 
 3. ผูว้จิยัทาํการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์
(The Test for Creative Thinking–Drawing Production) TCT–DP ของเจลเลนและเออรเ์บน 
(Jellen & Urban) กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 4. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง และมผีูช้ว่ยผูว้จิยัทาํหน้าทีใ่นการบนัทกึพฤตกิรรมการตอบ
คาํถามของเดก็ โดยการทดลองครัง้น้ีดาํเนินการในภาคเรยีนที ่2 เดอืนกุมภาพนัธ ์ปีการศกึษา 
2555 เป็นเวลา 3 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร-์วนัศุกร ์ใชเ้วลาครัง้ละ 30-40 นาท ี 
รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้ รายละเอยีดดงัน้ี 

 สปัดาหท์ดลองที ่1 เล่านิทานเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5  
วนั ในวนัจนัทร-์วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
 สปัดาหท์ดลองที ่2 เล่านิทานสตัวพ์ดูได ้จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5 วนั ในวนัจนัทร-์วนั
ศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
 สปัดาหท์ดลองที ่3 เล่านิทานผจญภยั จาํนวน 5 เรือ่ง เป็นเวลา 5 วนั ในวนัจนัทร-์วนั
ศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 เรือ่ง 
 โดยกจิกรรมการเล่านิทานในงานวจิยัครัง้น้ี แบ่งเป็น 3 รปูแบบ มรีายละเอยีดดงัน้ี  
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 รปูแบบที ่1 การเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว คอื การเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้
อาจมกีารพดูคุย ซกัถามความจาํในลกัษณะ ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน อยา่งไร 
 รปูแบบที ่2 การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง คอื การเล่านิทาน
ตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มกีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์4 คาํถาม ซึง่เป็นคาํถามที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของความคดิสรา้งสรรคแ์ละคาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือ
เรือ่งนิทานเรือ่งนัน้ๆ 
 รปูแบบที ่3 การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรง
ทางสงัคม คอื การเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่ง แลว้มกีารถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์4 
คาํถาม ทีซ่ึง่เป็นคาํถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของความคดิสรา้งสรรคแ์ละคาํถาม
มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งนิทานเรือ่งนัน้ๆ ขณะเดยีวกนักม็กีารเสรมิแรงทางสงัคมซึง่ไดแ้ก่  
การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ 
ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ  
จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เป็นตน้ โดยจะเสรมิแรงแบบทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่
เดก็ตอบคาํถาม 
 เดก็ทีร่ว่มกจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่2 และรปูแบบที ่3 ทุกคนควรไดต้อบคาํถาม
หลงัจากฟงันิทานจบทุกครัง้ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ต่อนิทาน 1 เรือ่ง และเมือ่ฟงันิทานครบ 15 เรือ่ง 
เดก็ควรไดต้อบคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคค์รบทัง้ 4 ดา้น ซึง่การตอบคาํถามจะเป็นไปโดย
ความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ ใหม้กีารเสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ได้
ตอบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 
 5. เมือ่สิน้สดุการทดลอง ผูว้จิยัทาํการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบ
ความคดิสรา้งสรรคช์ุดเดยีวกนักบัทีท่ดสอบก่อนทาํการทดลอง จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ขอ้มลูรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. หาคา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในการอธบิาย
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง (Pre-test) ของเดก็ปฐมวยั
ทีม่เีพศแตกต่างกนั และอยูใ่นกลุ่มการจดักจิกรรมเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั โดยใช ้Two-Way 
ANOVA เพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกใชส้ถติใินการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรค์
หลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุ่มทดลองทัง้ 6 กลุ่ม 
 3. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุ่มทดลอง
ทัง้ 6 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่
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ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลอง (Pre-test) ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานทัง้ 3 
รปูแบบ ไมม่คีวามแตกต่างกนั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิสรา้ง- 
สรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม และเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง มคีวามคดิ
สรา้งสรรคส์งูกวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว แต่เดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรง
ทางสงัคม และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้ง มคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนั 

2. เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย มคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  

3. ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ว่มกนัระหวา่งรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศ 
  

อภิปรายผลการวิจยั 
        จากสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 1 ทีว่า่ “เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมมคีวามคดิสรา้งสรรคข์องสงูกวา่ เดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว” ซึง่ผลการวจิยัพบวา่เดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรง
ทางสงัคมมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่ กลุ่มเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานเพยีง
อยา่งเดยีว แต่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้ง และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม มคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวบ้างสว่นคอื เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่ เดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว แต่ไมส่อดคลอ้งตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวบ้างสว่น
คอืเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคู่
การเสรมิแรงทางสงัคม และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลาย 
เปิดแบบมโีครงสรา้งมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนั  
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ซึง่ทัง้น้ีเป็นเพราะการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
และการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทาง
สงัคม มสีว่นทีเ่หมอืนกนัและแตกต่างจากรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานคอื การใชค้าํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง ทีเ่พิม่เขา้มานอกเหนือจากการเล่านิทานเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่จรงิๆ แลว้
กจิกรรมการเล่านิทานกเ็ป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่ชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดค้ดิสรา้งสรรคแ์ละ
จนิตนาการจากการฟงัเรือ่งราวของนิทาน ดงัทีอ่ลัเบริต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เคยกล่าววา่ 
ถา้ทา่นอยากใหเ้ดก็ฉลาด จงเล่านิทานเทพนิยายใหเ้ดก็ฟงั ถา้ทา่นอยากใหเ้ดก็ฉลาดมากยิง่ขึน้ ก็
จงเล่านิทานเทพนิยายใหม้ากขึน้ นอกจากนัน้รปูภาพประกอบทีส่วยงามของนิทานยงัชว่ยใหภ้าพใน
จนิตนาการของเดก็ชดัเจนขึน้ และทอมสนั (Thomson. 2008: 38) ทีก่ล่าววา่ ความคดิของเดก็ในวยั
น้ีมลีกัษณะเป็นภาพมากกวา่ความคดิแบบนามธรรมของผูใ้หญ่ และการคดิเป็นภาพของเดก็ชว่ย
กระตุน้ศกัยภาพของความคดิสรา้งสรรคแ์ละการคดิระดบัสงู (อาร ีสณัหฉว.ี ม.ป.ป.: 51) ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรเกยีรต ิทองไทย (2553) ทีศ่กึษาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่าเรือ่งจากหนงัสอืภาพพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่า
เรือ่งจากหนงัสอืภาพมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้ และยิง่ผูว้จิยัไดเ้พิม่การใชค้าํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งเขา้ไปพฒันาความคดิดว้ยแลว้ กย็ิง่ทาํใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของความคดิสรา้งสรรค์
ของเดก็อยา่งชดัเจนวา่ กลุม่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งจะมคีวามคดิ
สรา้งสรรคส์งูกวา่กลุ่มเดก็ปฐมวยัทีไ่มไ่ดร้บั เพราะการใชค้าํถามปลายเปิดเป็นการกระตุน้การคดิ
ดว้ยการถามคาํถามทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้ง สรรคต์ามองคป์ระกอบ 4 ดา้นคอื ความคดิคล่องแคล่ว 
ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ จงึทาํใหก้ารพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ของเดก็สงูยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของ ซดิดอล (Syddall. Online) ทีก่ลา่ววา่ การถาม
คาํถามปลายเปิดเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะทาํใหเ้ดก็มคีวามกระตอืรอืรน้เกีย่วกบัหนงัสอืทีเ่ขาม ีและ ดอจ 
และคนอื่นๆ (Dodge; et al. 2002) ทีก่ล่าววา่ การใชค้าํถามปลายเปิดเป็นวธิทีีช่ว่ยกระตุน้การใช้
ภาษาทาํใหไ้ดร้บัรูถ้งึความคดิของเดก็และชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอนงค ์แสงเงนิ (2533) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้งประกอบการใชค้าํถามและการเล่นสรรคส์รา้งแบบไมใ่ชค้าํถามพบวา่ 
เดก็กลุ่มทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่สรรคส์รา้งประกอบการใชค้าํถามมคีวามคดิสรา้งสรรค์
สงูกวา่เดก็กลุม่ทีเ่ล่นแบบไมใ่ชค้าํถาม  
 ดงันัน้ ผลการทดลองครัง้น้ีจงึแสดงใหเ้หน็วา่การใชค้าํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งเป็นสิง่
สาํคญัในการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์แต่จากผลการวจิยัทีพ่บวา่กจิกรรมการเล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง และกจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครง 
สรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคม พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ไดไ้มแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะ โดยธรรมชาตขิองคร ูแมไ้มไ่ดม้กีารใชค้าํพดูเสรมิแรงทางสงัคม แต่กม็ทีา่ทางทีเ่ป็นการเสรมิ 
แรงโดยธรรมชาต ิเชน่ การยิม้ การพยกัหน้า จงึทาํใหเ้ดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่า
นิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง ไดร้บัการเสรมิแรงตามธรรมชาตไิปดว้ย เพยีงแต่
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ความเขม้ขน้ในการไดร้บัการเสรมิแรงทางสงัคมจะน้อยกวา่กลุ่มเดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นรปูแบบการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงสงัคมซึง่เป็น
รปูแบบทีผู่ว้จิยัตัง้ใจใหม้กีารเสรมิแรงทางสงัคมแก่เดก็ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึเป็นเหตุใหเ้ดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทัง้สองรปูแบบมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนั และถอืเป็นขอ้จาํกดัของ
งานวจิยัในครัง้น้ีดว้ย แต่เมือ่พจิารณาถงึคะแนนเฉลีย่แลว้จะพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลาย เปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงสงัคมมคีะแนน
เฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งเลก็น้อย  

ถงึแมว้า่การใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมในงานวจิยัครัง้น้ี ไมไ่ดท้าํใหค้วามคดิสรา้งสรรคข์อง
เดก็ปฐมวยัสงูขึน้กวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิแรงทางสงัคม แต่การเสรมิแรงทางสงัคมกท็าํให้
เดก็มคีวามรูส้กึวา่คาํตอบของตนเองไดร้บัการยอมรบัและไมถู่กตดัสนิ ทาํใหเ้กดิความกลา้และมัน่ใจ
ในตนเองทีจ่ะแสดงออกทางความคดิอกีในครัง้ต่อไป และการใชก้ารเสรมิแรงทางสงัคมกถ็อืเป็นการ
สรา้งบรรยากาศของการจดักจิกรรมใหเ้อือ้ต่อการแสดงออกทางความคดิอยา่งอสิระของเดก็ ซึง่
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของ นวลศริ ิเปาโลหติย ์(2550: 117) ทีก่ล่าววา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ใหก้ลา้พดู กลา้แสดงความ รูส้กึโดยไมถู่กตําหนิจากผูใ้หญ่ จะเตบิโตเป็นบุคคลทีก่ลา้รบัผดิชอบต่อ
ตนเอง ต่อความรูส้กึและการกระทาํของตน จะไมโ่ทษผูอ้ื่น และขอ้สาํคญัเขาจะไมข่ีอ้ายหรอืมชีวีติ
ขึน้อยูก่บัคาํวพิากษ์วจิารณ์จนขาดความเป็นตวัเองไป และฉนัทนา ภาคบงกช (2554: 34) ทีก่ล่าว
วา่ บรรยากาศแหง่การยอมรบัและผอ่นคลายจะชว่ยสรา้งความเชื่อมัน่ในตนเองแก่เดก็ ทาํใหก้ลา้คดิ
รเิริม่อยา่งอสิระ ดงันัน้เมือ่เดก็ไดร้บัการเสรมิแรงและปราศจากการตาํหนิจงึทาํใหเ้ดก็รูส้กึปลอดภยั
ทางจติใจ ซึง่โรเจอร ์(Rogers. 1970: 69-82) กล่าววา่ ทาํใหเ้ดก็รูส้กึเป็นอสิระ เป็นตวัของตวัเอง 
และกลา้แสดง ออกทางความคดิและการกระทาํอยา่งสรา้งสรรค ์ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่การเสรมิแรงทาง
สงัคมถงึแมว้า่อาจจะไมไ่ดท้าํใหค้วามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้ แต่กถ็อืเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยกระตุน้เดก็ให้
กลา้แสดงออกทางความคดิ และอยากทีจ่ะตอบคาํถามในระหวา่งการทาํกจิกรรมมากยิง่ขึน้ เหน็ได้
จากแบบบนัทกึพฤตกิรรมการตอบคาํถามของเดก็ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่จาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมมจีาํนวน
มากกวา่รปูแบบอื่นเกอืบเทา่ตวั และเน่ืองดว้ยงานวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 3 สปัดาห ์ทาํให้
ความเขม้ขน้ของการเสรมิแรงทางสงัคมยงัไมส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั แต่หากใช้
ระยะเวลาในการทดลองเพิม่มากขึน้กลุ่มทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานรปูแบบที ่3 อาจพบ
ความแตกต่างของความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยักเ็ป็นได ้
 สว่นสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 2 ทีว่า่ “เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย มคีวามคดิสรา้งสรรค์
แตกต่างกนั” ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชายมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่าง
กนั จงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสภุาวด ีเพชรชื่นสกุล 
(2547) ทีศ่กึษาผลการเรยีนจากการใชก้จิกรรมเกม ดนตรแีละนิทานทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์อง
เดก็ปฐมวยั ทีใ่ชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนชายและ
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นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทานมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมเกม ดนตร ีและนิทานมี
คะแนนสงูกวา่นกัเรยีนชาย ซึง่เหตุทีผ่ลการวจิยัไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน และไมส่อดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของสภุาวด ีทัง้น้ีเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่
1 ทีม่อีายปุระมาณ 4-5 ปี ซึง่เป็นชว่งอายทุีเ่ดก็ยงัไมม่คีวามแตกต่างทางเพศมากนกัเวลาทาํ
กจิกรรม หากเทยีบกบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีม่อีายมุากกวา่ และอกีประการหน่ึงคอื บรบิท
ของกจิกรรมทีใ่ชพ้ฒันาความคดิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนัคอื การใชก้จิกรรมทัง้เกม ดนตร ีและนิทาน 
ซึง่บางกจิกรรมอาจเอือ้ต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเพศหญงิมากกวา่เพศชาย ดงัทีส่ภุาวด ี
(2547: 77-79) อภปิรายวา่ วธิกีารสอนและกจิกรรมน้ีเหมาะกบัเดก็หญงิมากกวา่ เพราะกจิกรรม
เน้นไปทางดา้นศลิปะ การฟงั และภาษา ทีเ่หมาะกบัเดก็หญงิมากกวา่เดก็ชายทีช่อบกจิกรรมทาง
ความคดิ จงึทาํใหผ้ลการศกึษาน้ีไมส่อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของผูว้จิยัทีใ่ชก้จิกรรมการเล่านิทานที่
เป็นกจิกรรมทางภาษา และศลิปะ ประกอบกบัการถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งทีเ่ป็น
กจิกรรมทางความคดิ จงึทาํใหท้ัง้เดก็หญงิและเดก็ชายสามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคจ์ากการทาํ
กจิกรรมน้ีไดไ้มแ่ตกต่างกนั 
 และขอ้สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 3 ทีว่า่ “รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศสง่ผล
รว่มกนัต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั” ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบการจดักจิกรรมการเล่า
นิทานกบัเพศไมม่ปีฏสิมัพนัธร์ว่มกนั จงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีเป็นเพราะ กจิกรรม
การเล่านิทานแต่ละรปูแบบทีจ่ดัใหก้บัเดก็ปฐมวยัเพศหญงิและเพศชาย เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัทัง้เพศหญงิและเพศชายไมต่่างกนั จงึทาํใหไ้มพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานกบัเพศ 
 
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 1. เดก็มคีวามกระตอืรอืรน้และรอคอยในการทาํกจิกรรมการเล่านิทานเป็นอยา่งมาก เพราะ
จะไดฟ้งัเรือ่งเล่าจากนิทาน และไดด้รูปูภาพประกอบนิทานทีส่วยงาม จากการสอบถามเดก็เกีย่วกบั
นิทานทีช่อบพบวา่เดก็สว่นใหญ่ชอบนิทานประเภทเจา้หญงิ เจา้ชาย มงักร หรอืตวัละครทีม่พีลงั
วเิศษ มอีทิธฤิทธิ ์
 2. จากขอ้มลูบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ปฐมวยัในรปูแบบ
การจดักจิกรรมรปูแบบที ่2 และรปูแบบที ่3 พบวา่เดก็หญงิและเดก็ชายมจีาํนวนการตอบคาํถาม
รวมเมือ่สิน้สดุกจิกรรมไมแ่ตกต่างกนัมากนกั แต่เดก็ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบ
คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมมจีาํนวนการตอบคาํถามรวมเมือ่
สิน้สดุกจิกรรมสงูกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี
โครงสรา้งเกอืบเทา่ตวั 
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 3. จากการสงัเกตการตอบคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคต์ามองคป์ระกอบ 4 ดา้น คอื 
ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ ของเดก็พบวา่ 
คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่เป็นคาํถามทีเ่ดก็ตอบไดน้้อยทีส่ดุ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 จากผลการวจิยัครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็วา่ การใชค้าํถามปลายเปิดสามารถสง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคไ์ด ้และการใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมกช็ว่ยสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการกลา้แสดงออก
ทางความคดิของเดก็ ดงันัน้จากผลการวจิยัน้ีครจูงึสามารถนําการใชค้าํถามปลายเปิดตาม
องคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรคน้ี์ไปใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรค์
แก่เดก็ พรอ้มทัง้ใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมแก่เดก็ เมือ่เดก็แสดงออกทางความคดิหรอืตอบคาํถาม 
เพือ่ทาํใหเ้ดก็เกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออกทางความคดิ และผูป้กครองกส็ามารถนํา
กจิกรรมการเล่านิทานไปใชใ้นการทาํกจิกรรมรว่มกบัสมาชกิในครอบครวั พรอ้มทัง้ถามคาํถาม
ปลายเปิด เพือ่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความคดิสรา้งสรรค ์และใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมแก่เดก็เมือ่เดก็
ตอบคาํถาม ซึง่จะชว่ยใหเ้ดก็เกดิความภาคภมูใิจ เชื่อมัน่ในตนเอง และเป็นการเพิม่ความสมัพนัธ์
อนัดแีก่ครอบครวั  
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จาํนวนเดก็ในแต่ละรปูแบบการจดักจิกรรมมจีาํนวนมาก ทาํใหบ้างครัง้ไมส่ามารถใหเ้ดก็
ตอบคาํถามไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ดงันัน้หากตอ้งการใหก้ารจดักจิกรรมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อาจจดักลุ่ม
เดก็ใหเ้ลก็ลงประมาณกลุ่มละ 5-8 คน เพือ่ใหเ้ดก็สามารถตอบคาํถามและแสดงออกทางความคดิได้
อยา่งทัว่ถงึมากขึน้ 
 2. ในการวจิยัครัง้น้ีมผีูช้ว่ยผูว้จิยัทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินกจิกรรมในรปูแบบที ่1 และรปูแบบ
ที ่2 และผูว้จิยัดาํเนินกจิกรรมในรปูแบบที ่3 จงึทาํใหเ้กดิความแตกต่างในเรือ่งของความสามารถ 
และประสบการณ์ในการดาํเนินกจิกรรมการเล่านิทานแต่ละรปูแบบ แมจ้ะมกีารฝึกผูช้ว่ยผูว้จิยักอ่น
การทดลองแลว้กต็าม ดงันัน้ในการทาํวจิยัครัง้ต่อไปหากผูว้จิยัสามารถดาํเนินการจดักจิกรรมดว้ย
ตนเอง กจ็ะทาํใหล้ดความแตกต่างทีเ่กดิจากภมูหิลงัของผูด้าํเนินกจิกรรมได ้
 3. ระยะเวลาในการดาํเนินการทดลองครัง้น้ีคอื 3 สปัดาห ์ซึง่เป็นระยะเวลาทีย่งัไมเ่พยีง
พอทีจ่ะทาํใหก้ารใชว้ธิเีสรมิแรงทางสงัคมสามารถสง่ผลต่อการเพิม่ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็
ปฐมวยัได ้ดงันัน้ในงานวจิยัครัง้ต่อไป ควรใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการทดลองทีย่าวนานกวา่น้ี 
เชน่ 1 ภาคการศกึษา หรอื 1 ปีการศกึษา อาจทาํใหพ้บความแตกต่างของความคดิสรา้งสรรคเ์มือ่
เทยีบกบักลุ่มทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิแรงทางสงัคมได ้ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวพา เดชะคปุต ์
 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จุลรตัน์ 
 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3. ผูช้ว่ยศาสตรจารย ์รพนิทร คงสมบรูณ์ 
 อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ คณะมนุษยศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
4. อาจารย ์ดร.ธนัยา พทิธยาพทิกัษ ์
 อาจารยป์ระจาํภาควชิาวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ คณะมนุษยศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
5. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร  
 อาจารยป์ระจาํภาควชิามนุษยศาสตร ์คณะศลิปศาสตรป์ระยกุต ์
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
  -  คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 
  -  คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง 
  -  คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้างควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 
 

หลกัการและเหตผุล 

 การจดักจิกรรมเล่านิทาน เป็นกจิกรรมทีใ่ชนิ้ทานเป็นสือ่ทางภาษาในการสง่เสรมิและพฒันา

ความคดิทีแ่สดงออกถงึความสรา้งสรรค ์การฟงัเรือ่งราวทีส่ง่เสรมิจนิตนาการและรปูภาพทีส่วยงาม

จากหนงัสอืนิทานจะเป็นการเปิดโลกกวา้งทางความคดิใหแ้ก่เดก็ โดยนิทานทีนํ่ามาใชใ้นการสง่เสรมิ

และพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยนิทาน 3 ประเภท คอื  

 1. นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา เป็นนิทานทีม่เีทวดา นางฟ้า เจา้หญงิ 

เจา้ชายเป็นตวับุคคลในนิทาน หรอืเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวัเอกหรอืตวัเดน่ๆ จะมี

อภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานทีพ่เิศษ มลีกัษณะเหนือ

ความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่  

 2. นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้เป็นนิทานทีต่วัเอกเป็นสตัวแ์ต่มกีารกระทาํและพดูได้

เหมอืนมนุษย ์มทีัง้สตัวป์า่ สตัวบ์า้นและบางเรือ่งกม็มีนุษยเ์กีย่วขอ้งดว้ย 
 3. นิทานประเภทผจญภยั เป็นนิทานทีเ่น้ือเรือ่งอาจคลา้ยชวีติจรงิหรอืจนิตนาการ มตีวั

ละครเอกทีผ่จญภยัไปในสถานการณ์ต่างๆ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญ กลา้เสีย่ง พบเจอเหตุการณ์ที่

ตอ้งฟนัฝา่ เผชญิอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ 

 เมือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้หมาะสมกบัพฒันาการแลว้ สภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสมกเ็ป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะเอือ้ต่อการใหเ้ดก็พฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้การจดับรรยากาศที่

เงยีบสงบ สถานทีส่บาย สะอาด และผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น งว่งนอนหรอือยากเขา้หอ้งน้ํา กจ็ะ

ชว่ยใหเ้ดก็มสีมาธใินการฟงันิทานไดด้ขีึน้ 

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 

 

เน้ือหา 

 การจดักจิกรรมเล่านิทาน เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิจนิตนาการ และความคดิทีก่วา้งไกลแก่เดก็ 

ผา่นภาษา เรือ่งเล่า ตวัละคร รปูภาพ และฉากสสีนัสวยงาม จากหนงัสอืนิทานทัง้หมดจาํนวน 15 

เรือ่ง ไดแ้ก่ เจา้ชายสายลม, เจา้หญงิผูเ้มตตา, พน็ิอคคโิอ, เซอรอ์เลก็ซป์ราบมงักร, สาวน้อยเบลล์

กบัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ, คอรด์รูอย, หมน้ีอยจดับา้น, เจา้ปา่เสยีงหาย, งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด, 



105 

 

ปยูกัษ์อยากสวย, ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้, แมวหมวิผูก้ลา้หาญ, เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร, ปลาทองทอ่ง

ทะเลผจญภยัตามหาฝงู และซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็หึง่ 

 

ระยะเวลาและการจดักิจกรรม 

 การจดักจิกรรมเล่านิทานน้ี เป็นการเล่านิทานใหเ้ดก็ฟงั พรอ้มเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้สีว่น

รว่มในการแสดงความคดิเหน็ ซกัถามแสดงความสนใจในเน้ือเรือ่ง ตวัละคร ฉาก หรอืรปูภาพจาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั ใชร้ะยะเวลาในการจดักจิกรรมรวมทัง้สิน้ 3 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั คอื วนัจนัทร-์

วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 เรือ่ง ใชเ้วลาในการทาํกจิกรรมเล่านิทานจากหนงัสอืนิทานที่

กาํหนดใหแ้ต่ละครัง้ ประมาณ 30 นาท ีโดยมขี ัน้ตอนในการปฏบิตับิตัดิงัน้ี 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมแนะนําหนงัสอืนิทานทีจ่ะเล่า ถามเรา้ความสนใจดว้ยการใหเ้ดก็

แสดงความคดิเหน็ จากรปูภาพของปกนิทาน 

  ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี  

  1. ผูด้าํเนินกจิกรรมเริม่ตน้เล่านิทานจากหนงัสอืนิทานประกอบภาพทีก่าํหนดใหต้ัง้แต่

ตน้จนจบเรือ่ง โดยอาจใชเ้ทคนิคประกอบการเล่านิทาน เชน่ การใชน้ํ้าเสยีงประกอบการเล่า ทีไ่ม่

ควรใชน้ํ้าเสยีงราบเรยีบ ควรทาํเสยีงใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเรือ่ง การใชเ้สยีงหนกัเสยีงเบา จะทาํ

ใหผู้ฟ้งัฟงัอยา่งเพลดิเพลนิไมเ่บื่อหน่าย 

  2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั อยากรูใ้นระหวา่งทีผู่้

ดาํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

  ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 

  1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั   
 

การเตรียมส่ือและการจดัสภาพแวดล้อมในการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 

 1. หนงัสอืนิทาน 1 เล่ม 

 2. จดัสภาพแวดลอ้มใหม้บีรรยากาศทีเ่งยีบสงบ ผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น งว่งนอนหรอื

อยากเขา้หอ้งน้ํา สถานทีส่บาย สะอาด 
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 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมอาจนัง่เกา้อีเ้ล่านิทานและใหเ้ดก็นัง่กบัพืน้ เพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนมองเหน็

ภาพจากหนงัสอืนิทานไดช้ดัเจน 
 

บทบาทของผูด้าํเนินกิจกรรม 

 1. ศกึษาคูม่อืการใชแ้ละแผนการจดักจิกรรมเล่านิทานใหเ้ขา้ใจชดัเจนก่อนดาํเนินกจิกรรม 

 2. จดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มทีจ่ะจดักจิกรรมใหพ้รอ้ม 

 3. เตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มก่อนการดาํเนินกจิกรรมดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 

 4. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่ม ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรม

เล่านิทานหรอืเมือ่เล่านิทานจบแลว้ 

 

บทบาทของเดก็ 

 1. เขา้รว่มฟงันิทานทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมเล่า 

 2. มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบันิทานทีฟ่งั 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 

นิทานเรื่อง เจ้าชายสายลม 

ประเภทนิทาน เทพนิยายปรมัปรา 

ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

ในรปูภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เดก็ผูช้ายคนน้ีเป็นใคร”   

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 

 เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จากนิทานที่

ไดฟ้งั 

  

ส่ือประกอบ 

 นิทานเรือ่ง เจา้ชายสายลม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุยซกัถามของเดก็ 
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ภาคผนวก 

กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้ มเีจา้ชายน้อยองคห์น่ึงชื่อวา่ เจา้ชายสายลม เจา้ชายสายลมใฝฝ่นั

อยากจะเป็นพระราชาทีด่ใีนอนาคต พระองคจ์งึมกัขออนุญาตพอ่กบัแมเ่ดนิทางไปฝึกฝนการใชพ้ลงั

สายลม เพือ่ชว่ยเหลอืผูค้นในทีต่่างๆ อยูเ่สมอ แมพ้ระราชาพายกุบัพระราชนีิลมราํเพยจะเป็นหว่ง

ลกูชายมาก แต่การชว่ยเหลอืผูค้นเป็นสิง่ทีด่ ีทัง้คูจ่งึอนุญาตและอวยพรใหเ้จา้ชายทาํสิง่ทีมุ่ง่หวงัได้

สาํเรจ็ดงัใจปรารถนา  

ครัน้เมือ่เจา้ชายเดนิทางไปถงึหมูบ่า้นแหง่หน่ึง หมูบ่า้นแหง่น้ีฝนไมต่กมานานนบัเดอืนแลว้ 

เมือ่ชาวบา้นเหน็เจา้ชายสายลม ทุกคนจงึพากนัขอรอ้งใหเ้จา้ชายชว่ยบนัดาลสายฝนเพือ่บรรเทา

ความแหง้แลง้ อนิจจา เจา้ชายสายลมเนรมติสายฝนไมไ่ด ้เจา้ชายจงึเสกสายลมเยน็พดัปลอบใจ

ชาวบา้น แลว้สญัญาวา่จะหาวธิทีาํใหฝ้นตกโดยเรว็ทีส่ดุ เจา้ชายสายลมรูด้วีา่เทพสายฝนมพีลงัทาํให้

ฝนตกได ้เจา้ชายจงึรบีไปขอรอ้งใหเ้ทพสายฝนชว่ยเหลอื แต่เทพสายฝนคดิวา่ยิง่ชาวบา้นตอ้งการ

ฝนมากเทา่ไร ตนเองกจ็ะมคีวามสาํคญัและยิง่ใหญ่มากขึน้เทา่นัน้ เทพสายฝนจงึไมย่อมทาํในสิง่ที่

เจา้ชายรอ้งขอ  

เมือ่ถูกปฏเิสธ เจา้ชายสายลมจงึตดัสนิใจพึง่ตนเอง ดว้ยการใชแ้รงลมและพละกาํลงัทีม่อียู่

ทัง้หมดดนักอ้นเมฆทลีะเลก็ทลีะน้อยใหม้ารวมกนัเหนือหมูบ่า้น เจา้ชายสายลมรวบรวมมวลเมฆอยู่

นานจนแทบหมดพลงั ครัน้เมือ่ไดเ้มฆมากพอ เจา้ชายกใ็ชเ้รีย่วแรงเฮอืกสดุทา้ยพุง่เขา้ชนกอ้นเมฆ 

โดยไมห่ว่งตวัเองเลยแมแ้ต่น้อย เจา้ชายสายลมพุง่เขา้ชนกอ้นเมฆ ละอองน้ําในเมฆกก็ลัน่ตวัเป็น

สายฝน แลว้ตกโปรยปรายลงมาจากทอ้งฟ้า ชาวบา้นต่างดใีจและสง่เสยีงขอบคุณไมย่อมหยดุ แต่

เจา้ชายกลบัหมดสตพิรอ้มกบัรว่งลงสูพ่ืน้ดนิอยา่งน่าใจหาย โชคดทีีเ่ทพสายฝนแอบเฝ้ามองเจา้ชาย

อยู ่เทพสายฝนชื่นชมความทุม่เทและเสยีสละของเจา้ชายมาก จงึรบียืน่มอืมารบัรา่งของเจา้ชายองค์

น้อยเอาไวก่้อนทีจ่ะตกลงมากระแทกกบัพืน้ดนิเบือ้งล่าง การทุม่เทชว่ยเหลอืผูค้นอยา่งสดุกาํลงั ทาํ

ใหเ้จา้ชายองคน้์อยดยูิง่ใหญ่และน่ายกยอ่ง เทพสายฝนขอบใจเจา้ชายทีท่าํใหต้นไดเ้หน็ตวัอยา่งอนัดี

งาม นบัจากวนันัน้ เจา้ชายสายลมกบัเทพสายฝนจงึรว่มมอืกนัสรา้งสายลมทีเ่ยน็สบายและสายฝน

อนัชุม่ฉ่ํา เพือ่ทาํใหทุ้กคนมคีวามสขุกนัโดยถว้นหน้า 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 

นิทานเรื่อง เจ้าหญิงผูเ้มตตา 

ประเภทนิทาน เทพนิยายปรมัปรา 

ผูแ้ต่ง นําบุญ นามเป็นบุญ 

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

ในรปูภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่ผูห้ญงิคนน้ีกาํลงัทาํอะไร”  

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

  

ส่ือประกอบ 

 นิทานเรือ่ง เจา้หญงิผูเ้มตตา 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุยซกัถามของเดก็ 
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ภาคผนวก 

กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้ มเีจา้หญงิองคห์น่ึงเป็นคนมจีติใจเมตตาต่อสตัวอ์ยา่งยากทีจ่ะหา 

ใครเทยีบได ้เจา้หญงิมกันําอาหารไปเลีย้งสตัวต่์างๆ ทกุวนั ทัง้ยงัจดัหาทีพ่กัและชว่ยรกัษาสตัวย์าม 

เจบ็ปว่ย ความมเีมตตาและจติใจอนังดงามของเจา้หญงิทาํใหส้ตัวท์ัง้หลายรกัเจา้หญงิยิง่ชวีติ  

คนืหน่ึง มแีมม่ดใจรา้ยแอบเขา้มาในปราสาท แมม่ดอจิฉาความงามของเจา้หญงิจงึใชเ้วท

มนตรส์ลบัรา่ง แลว้สัง่ใหท้หารจบัเจา้หญงิในรา่งแมม่ดไปคุมขงั เพือ่ประหารชวีติในวนัรุง่ขึน้ 

หลงัจากเจา้หญงิถูกจบัไปขงั นกฮกูซึง่เหน็เหตุการณ์ทัง้หมดกร็บีบนิไปเล่าเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ใหส้ตัว์

ทัง้หลายฟงั สตัวท์ุกตวัต่างเป็นหว่งเจา้หญงิมาก ตวัตุ่นจงึอาสาขดุดนิไปชว่ยเจา้หญงิออกมาจากคุก  

วนัรุง่ขึน้ เหลา่ทหารพบวา่มนีกัโทษหลบหนีจงึรบีออกตดิตาม แต่มา้ทัง้หลายรกัเจา้หญงิ

มาก พวกมนัจงึแกลง้วิง่ใหช้า้ทีส่ดุ เหล่าทหารขีม่า้ตดิตามคนรา้ยจนพลบคํ่า ในทีส่ดุ ทหารกพ็บที่

ซ่อนของคนรา้ย แต่เมือ่ทหารเตรยีมตวัจะเขา้จบักุม สตัวต่์างๆ กร็บีออกมาปกป้องเจา้หญงิทีม่นัรกั 

ในขณะทีเ่หลา่ทหารกาํลงังนุงงต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ ฝงูหิง่หอ้ยกพ็ากนับนิวนเหนือศรีษะของเจา้หญงิ แลว้

เรยีงตวัเป็นรปูมงกุฎ พรอ้มกบัสอ่งแสงวบิวบั เพือ่บอกทหารใหรู้ว้า่ น่ีคอืเจา้หญงิทีแ่ทจ้รงิ หวัหน้า

ทหารรูส้กึผดิสงัเกต เขาจงึลองปะตดิปะต่อเรือ่งราวทัง้หมด พลางคดิวา่ เจา้หญงิผูเ้มตตาไมม่ทีางสัง่

ประหารชวีติใครแน่ๆ เมือ่เหล่าทหารรูค้วามจรงิ พวกเขาจงึเชญิองคห์ญงิกลบัไปยงัปราสาท และ

ตัง้ใจจะลงโทษแมม่ดใหส้มกบัความผดิ  

ครัน้เมือ่ทุกคนกลบัมาถงึปราสาท พวกเขากพ็บวา่ แมม่ดถูกตรงึอยูบ่นเตยีงดว้ยใยแมงมมุ

ทีเ่หนียวหนึบ เจา้หญงิสงสารแมม่ดจงึปล่อยนางและยกโทษให ้เมือ่แมม่ดเป็นอสิระ นางกส็าํนึกผดิ

แลว้รบีถอนคาํสาปทนัท ีในทีส่ดุความสงบกก็ลบัคนืมาอกีครัง้ พวกสตัวด์ใีจมากทีช่ว่ยเหลอืองค์

หญงิไดส้าํเรจ็ สว่นแมม่ดกไ็มเ่คยกลบัมารบกวนเจา้หญงิผูเ้มตตาอกีเลย 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 

นิทานเรื่อง พิน็อคคิโอ 

ประเภทนิทาน เทพนิยายปรมัปรา 

ผูแ้ต่ง อเรยีนน่า แคนเดล (Arianna Candell)  

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เคยได้

ยนิชื่อพน็ิอคคโิอไหม” “เดก็ๆ คดิวา่นิทานเรือ่งน้ีเป็นนิทานเกีย่วกบัอะไร” 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้ 

 ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

  

ส่ือประกอบ 

 นิทานเรือ่ง พน็ิอคคโิอ 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุยซกัถามของเดก็ 
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ภาคผนวก 

กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้ ทีเ่มอืงเลก็ๆ แหง่หน่ึง มชีายชรานามวา่ เจพ็เพต็โต ผูม้อีาชพีเป็น 

ชา่งไม ้ไดแ้กะหุน่กระบอกไมต้วัหน่ึงทีเ่ขาตัง้ชื่อวา่ พน็ิอคคโิอ เมือ่เขาแกะเสรจ็เจพ็เพต็โตประหลาด

ใจมากทีเ่หน็พน็ิอคคโิอพดูและวิง่ได ้พน็ิอคคโิอซนมาก วนัหน่ึงเขาหนีออกไปเดนิเล่นบนถนนหลาย

ชัว่โมง เมือ่เขากลบับา้นกไ็มพ่บใครเลย นอกจากจิง้หรดีตวัหน่ึงซึง่บอกเขาวา่ “เจา้น่าจะทาํตวัเป็น

เดก็ดแีลว้ไปโรงเรยีนซะนะ ไมอ่ยา่งนัน้เจา้จะกลายเป็นลาโง”่ เจพ็เพต็โตใหพ้น็ิอคคโิอสญัญาวา่จะ

เป็นเดก็ดมีคีวามรบัผดิชอบ เจพ็เพต็โตตดัสนิในขายเสือ้คลุมตวัเดยีวทีเ่ขาม ีทัง้ๆ ทีต่อนนัน้เป็นฤดู

หนาวทีอ่ากาศหนาวเยน็มาก เพือ่ซือ้หนงัสอืใหพ้น็ิอคคโิอนําไปใชท้ีโ่รงเรยีน  

ระหวา่งทางไปโรงเรยีน พน็ิอคคโิอเหน็โรงละครหุน่กระบอก แทนทีเ่ขาจะเดนิไปโรงเรยีน

ต่อไปอยา่งทีส่ญัญาไว ้เขากลบัขายหนงัสอืเพือ่ซือ้ตัว๋ดลูะคร เมือ่หุน่กระบอกและเจา้ของโรงละคร

เหน็วา่ พน็ิอคคโิอกเ็ป็นหุน่กระบอก พวกเขาจงึใหก้ารตอ้นรบัพน็ิอคคโิอ และใหเ้หรยีญทองคาํแก่

เขาหา้เหรยีญ ตอนกลบับา้นพน็ิอคคโิอไดพ้บกบัแมวและสนุขัจิง้จอก เขาอวดเหรยีญทองใหพ้วกมนั

ด ูทัง้แมวและสนุขัจิง้จอกต่างกม็เีจตนาไมด่ ีหลงัจากกล่าวลากนัแลว้ พวกมนักป็ลอมตวัมาขโมย

เหรยีญทองไปจากเขา พน็ิอคคโิอเสยีใจมาก ตอนน้ีเขาไมม่ทีัง้หนงัสอืและเหรยีญทอง  

ระหวา่งทาง เขาไดพ้บกบันางฟ้าสเีหลอืง “พน็ิอคคโิอ ทาํไมเจา้ถงึไมอ่ยูท่ีโ่รงเรยีนล่ะ” 

นางฟ้าถาม แทนทีจ่ะบอกความจรงิ พน็ิอคคโิอกลบักุเรือ่งขึน้มา และก่อนทีจ่ะเล่าจบ จมกูของเขาก็

ยาวขึน้จนเทา่ไมก้วาด “ยิง่เจา้โกหกมากเทา่ไหร ่จมกูกย็ิง่ยาวขึน้เทา่นัน้ คาํโกหกนัน้สดุทา้ยกต็อ้งมี

คนรู”้ นางฟ้ากล่าว “ใหอ้ภยัขา้ดว้ยเถดินางฟ้า ขา้จะไมโ่กหกอกีแลว้” พน็ิอคคโิอตอบอยา่งสาํนึกผดิ 

แลว้จงึเล่าความจรงิใหฟ้งั เมือ่เหน็วา่เขาเสยีใจ นางฟ้าจงึเรยีกนกหวัขวานมาชว่ยจกิจมกูของเขาให้

สัน้ลงเทา่เดมิ  

แต่พน็ิอคคโิอกย็งัไมก่ลบับา้น เมือ่เขาเหน็เกวยีนเทยีมลาทีเ่ตม็ไปดว้ยเดก็ๆ ซึง่พากนั

หวัเราะไมห่ยดุ เดก็ๆ บอกวา่พวกเขากาํลงัไปเมอืงของเล่น ทีน่ัน่พวกเขาไมต่อ้งทาํงานและไมต่อ้ง

เรยีนหนงัสอื เพราะพวกเขาจะไดเ้ล่นตลอดเวลา พน็ิอคคโิอลมืสญัญาทีเ่พิง่ใหไ้ว ้แลว้กไ็ปกบัพวก

เดก็ๆ ทีเ่มอืงของเล่น พน็ิอคคโิอสนุกสนานมากทีไ่ดเ้ลน่ตลอดเวลา เชา้วนัหน่ึง เมือ่เขามองตวัเอง

ในกระจก กไ็ดเ้หน็วา่มหีลูากบัหางลางอกออกมาจากตวั เมือ่เจา้ของเมอืงของเล่นเหน็วา่เขากลาย 

เป็นลาแลว้ จงึขายเขาใหก้บัคณะละครสตัวแ์ละออกไปหาเดก็คนใหมม่าเปลีย่นใหเ้ป็นลา 

 วนัหน่ึงขณะทีเ่ขากาํลงัแสดง เขาเกดิขาหกั จงึไมม่ปีระโยชน์ต่อการแสดงอกีต่อไป เจา้ของ

คณะละครสตัวจ์บัเขาโยนลงทะเล แลว้กม็ปีลามาตอดผวิหนงั จนกระทัง่รา่งเดมิของพน็ิอคคโิอกลบั

คนืมา พน็ิอคคโิอดใีจมากทีไ่ดก้ลบัเป็นหุน่กระบอกอกีครัง้ พน็ิอคคโิอเริม่เรยีนรูบ้ทเรยีนแลว้ แต่
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ตอนน้ีเขาอยูก่ลางทะเลและไมรู่ว้า่จะทาํอยา่งไรต่อไป ขณะทีเ่ขากาํลงัวา่ยน้ําไป พลางคดิถงึแผน 

การดาํเนินชวีติใหม ่เขากถ็กูปลาวาฬตวัใหญ่ยงักลนืเขา้ไป “ชว่ยดว้ย ชว่ยขา้ดว้ย” พน็ิอคคโิอรอ้ง 

แต่ไมม่ใีครสง่เสยีงตอบเลย ในทีส่ดุทา่มกลางความมดืนัน้ เขากเ็หน็แสงสวา่งดวงเลก็อยูล่บิๆ จงึเริม่

วา่ยน้ําไปทีน่ัน่ดว้ยแรงทัง้หมดทีม่ ีจนไปเจอกบัคนๆหน่ึง เจพ็เพต็โต คุณพอ่ของเขานัน่เอง พวก

เขาดใีจมากทีไ่ดเ้จอกนั หลงัจากกอดกนัแน่นเป็นเวลานาน คุณพอ่กเ็ล่าใหฟ้งัวา่ เมือ่พน็ิอคคโิอไม่

กลบับา้น คุณพอ่จงึตดัสนิใจออกเดนิทางตามหาเขาไปทัว่ทัง้บนบกและในน้ํา จนกระทัง่ถูกปลาวาฬ

กลนืเขา้ไป “อยา่กงัวลเลยครบัคุณพอ่ เดีย๋วคุณพอ่จะไดเ้หน็วา่เราจะออกจากทีน่ี่ไดอ้ยา่งไร” 

พน็ิอคคโิอบอก พน็ิอคคโิอใชป้ระโยชน์จากความรูท้ีว่า่ เมือ่ปลาวาฬนอนหลบัปากของมนัจะอา้ออก 

เขาแบกคุณพอ่ขึน้หลงัและพากนัออกมาจากตวัปลาวาฬ เมือ่พวกเขาหนีออกมาได ้พน็ิอคคโิอกว็า่ย

น้ําเป็นเวลานานจนถงึฝ ัง่ดว้ยความเหน่ือยลา้  

พอถงึบา้น พน็ิอคคโิอกส็นใจอยูก่บัการดแูลคุณพอ่ทีก่าํลงัออ่นแอมาก เขาไมย่อมทิง้ใหคุ้ณ

พอ่อยูค่นเดยีวเลย เขาเอาใจใสทุ่กอยา่งตามทีคุ่ณพอ่ตอ้งการจนอาการของคุณพอ่ดขีึน้ วนัหน่ึง

นางฟ้าสเีหลอืงปรากฏกายขึน้อกีครัง้ “พน็ิอคคโิอ” นางฟ้าเรยีก “เจา้เป็นคนกลา้หาญและมคีวาม

รบัผดิชอบ เจา้สมควรจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงเป็นเดก็ทีม่เีลอืดเน้ือจรงิๆ” นางฟ้าใชไ้มก่ายสทิธิ ์

เปลีย่นเขาจากหุน่กระบอกไมเ้ป็นเดก็จรงิๆ “วเิศษจรงิ” พน็ิอคคโิอรอ้งดว้ยความยนิด ีเจพ็เพต็โต

ใหพ้น็ิอคคโิอนัง่ตกัอยา่งมคีวามสขุ เขาบอกพน็ิอคคโิอวา่ น่ีไมใ่ชเ่รือ่งของเวทมนตรว์เิศษอยา่งเดยีว 

แต่เป็นเรือ่งของความจรงิใจ ความมน้ํีาใจ และการประพฤตติวัดดีว้ย ทีท่าํใหเ้ขาไดร้บัผลตอบแทน

จากการกระทาํความด ี
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 

นิทานเรื่อง เซอรอ์เลก็ซ ์ปราบมงักร 

ประเภทนิทาน เทพนิยายปรมัปรา 

ผูแ้ต่ง พีล่าํพ ู

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “ในภาพน้ีเดก็ๆ 

เหน็อะไรบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เขากาํลงัทาํอะไรกนั”  

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

  

ส่ือประกอบ 

 นิทานเรือ่ง เซอรอ์เลก็ซ ์ปราบมงักร  

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุยซกัถามของเดก็ 
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ภาคผนวก 

กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้ มอีศัวนิตวัน้อย ขีม่ดเขา้มาในเมอืงถัว่น้อย โดยมดของเขานัน้

ไดร้บัการฝึกมาเป็นอยา่งด ีในเมอืงถัว่น้อย คนทีส่งูทีส่ดุสงูเพยีงแคข่วดพรกิไทย และบา้นทีใ่หญ่

ทีส่ดุกไ็มใ่หญ่ไปกวา่กล่องของขวญั เมือ่เซอรอ์เลก็ซม์องเหน็เมอืงและผูค้นในเมอืง เขากร็ูส้กึชอบ

มาก “น่ีคอืเมอืงในฝนัของฉนั” อศัวนิตวัน้อยพดู  

แต่แลว้วนัหน่ึง เจา้มงักรรา้ยกบ็นิเขา้มาในเมอืง เมือ่ประชาชนในเมอืงถัว่น้อยเหน็เขา้ พวก

เขากร็อ้งอยา่งตกใจวา่ “วิง่หนีเอาชวีติรอด” “ชว่ยดว้ย ชว่ยดว้ย” เจา้หญงิลนีารอ้งขอความชว่ยเหลอื 

แต่ไมม่ใีครกลา้เขา้ชว่ยเจา้หญงิได ้มงักรตวัรา้ยจบัเจา้หญงิลนีาเขา้ไปไวใ้นถํ้าของมนั “ใครจะ

สามารถชว่ยเธอได”้ พระราชาตรสัถาม “ฉนัแก่เกนิไป” ชาวนาพดู “ฉนัอว้นเกนิไป” พอ่ครวัพดู “ฉนั

ขีก้ลวัเกนิไป” นกัเล่านิทานพดูบา้ง “แต่ฉนัไมก่ลวั” อศัวนิตวัน้อยพดู “เจา้ร ึเจา้เป็นใคร” พระราชา

ตรสัถาม “ฉนัคอืเซอร ์อเลก็ซ ์ฉนัมดีาบของฉนัดว้ย” มนัมขีนาดเทา่เขม็หมดุ “ฉนัมโีล่ของฉนัดว้ย” 

มนัไมใ่หญ่ไปกวา่เหรยีญบาท “และฉนักม็มีดเลก็ๆ ของฉนัดว้ย” พระราชาทรงพระสรวล “เจา้ตวัเลก็

เกนิกวา่ทีจ่ะทาํอะไรได”้ “ฉนัตวัเลก็ แต่ฉนักลา้หาญ ฉนัจะปกป้องเจา้หญงิลนีาใหป้ลอดภยัได”้ 

เซอรอ์เลก็ซจ์งึรบัอาสาเขา้ไปชว่ยเจา้หญงิลนีา แมพ้ระราชาจะไมเ่ชือ่วา่เซอรอ์เลก็ซจ์ะสามารถชว่ย

เจา้หญงิได ้แต่พระองคก์ไ็มม่ทีางเลอืก  

แลว้เซอรอ์เลก็ซก์ข็ีม่ดเขา้ไปในถํ้าของมงักรรา้ย ในขณะนัน้เจา้มงักรรา้ยกาํลงันอนหลบั ซึง่

ถอืเป็นโชคดขีองเซอรอ์เลก็ซแ์ละเจา้หญงิลนีา “ชู”่ เขาพดูกบัเจา้หญงิลนีา ก่อนทีจ่ะตดัเชอืกใหเ้จา้

หญงิลนีาเป็นอสิระ “มากบัขา้” เซอรอ์เลก็ซบ์อกกบัเจา้หญงิลนีา เจา้หญงิลนีาจงึไดข้ีม่ดกลบัมากบั

เซอรอ์เลก็ซ ์ซึง่กต็อ้งเรง่รบีหนีแขง่กบัเวลา แต่ในไมช่า้เจา้มงักรรา้ยกต็ื่นขึน้ มนัไมเ่หน็เจา้หญงิอยู่

ทีน่ี่ และมนักต็อ้งการเจา้หญงิกลบัคนืมา เจา้มงักรรา้ยจงึบนิตามเซอรอ์เลก็ซแ์ละเจา้หญงิลนีามาจน

มนัเขา้มาใกลข้ึน้ๆ แต่เซอรอ์เลก็ซไ์มไ่ดต้กใจกลวั เขามองเหน็ใยแมงมมุยกัษ์ เขาจงึเริม่วางแผน 

เซอรอ์เลก็ซข์ีม่ดเขา้ไปทางดา้นหลงัของใยแมงมมุและเรยีกเจา้มงักรรา้ย “พยายามเขา้มาจบัเราส”ิ 

เมือ่เจา้มงักรรา้ยตามมา มนักบ็นิเขา้ไปในใยแมงมมุและตดิอยูใ่นกบัดกั ซึง่เป็นวาระสดุทา้ยของเจา้

มงักรรา้ย เซอรอ์เลก็ซจ์งึสามารถนําเจา้หญงิคนืกลบัสูเ่มอืงถัว่น้อยไดอ้ยา่งปลอดภยั ในคนืน้ีกม็กีาร

จดังานปารต์ีใ้หญ่ของประชาชนในเมอืงถัว่น้อย “ฉนัมคีวามสขุมาก” เจา้หญงิตรสักบัเซอรอ์เลก็ซ ์

ขณะทีพ่ระราชาตรสัวา่ “ทีน่ี่เซอรอ์เลก็ซเ์ป็นคนทีต่วัเลก็ทีส่ดุ แต่เขากลา้หาญกวา่ทุกคน” 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 

นิทานเรื่อง สาวน้อยเบลลก์บัลกูสนัุขผูก้ล้าหาญ 

ประเภทนิทาน เทพนิยายปรมัปรา 

ผูแ้ต่ง บาบารร์า่ บาเซลดวั (Barbara Bazaldua)  

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัจากการฟงันิทาน 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “มอีะไรบา้งอยู่

ในภาพน้ี” “เดก็ๆ คดิวา่พวกเขาอยูท่ีไ่หน” “แลว้คดิวา่พวกเขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู”่   

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้     

 ขัน้สรปุ (15 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 
  

ส่ือประกอบ 

 นิทานเรือ่ง สาวน้อยเบลลก์บัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุยซกัถามของเดก็ 
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ภาคผนวก 

ในวนัทีห่นาวเยน็ของฤดใูบไมผ้ล ิขณะทีเ่บลลก์าํลงัเดนิเล่นอยูใ่นอุทยาน เธอไดย้นิเสยีง

ครางหงงิๆ ของลกูสนุขัตวัหน่ึง มนักาํลงันัง่ตวัสัน่เทาอยูห่น้าปราสาท “โอ...น่าสงสารจงัเลย” เบลล์

อุทาน “เขา้มาทาํตวัเจา้ใหอ้บอุน่และหาอะไรกนิกนัดกีวา่ เจา้พพัพ”ี เธอตัง้ชื่อใหเ้จา้ลกูสนุขัน้อยและ

อุม้มนัขึน้มาไวใ้ตเ้สือ้คลุมของเธอก่อนจะพามนัเดนิตรงเขา้ไปในหอ้งครวัของปราสาท พวกของใชท้ี่

มชีวีติเพราะเวทมนตรพ์ากนัหวัเราะชอบใจ เมือ่เหน็เจา้พพัพเีล่นน้ําในอา่ง และเมือ่ขึน้จากน้ําเจา้ 

ลกูสนุขักม็ากม้หน้ากม้ตากนิสตูทีเ่บลลนํ์ามาใหอ้ยา่งหวิโหย “น่ารกัจงัเลย ฉนัหวงัวา่เขาจะไดอ้ยูก่บั

เราทีน่ี่” ชพิกล่าว แต่ทวา่มขีองใชช้ิน้หน่ึงทีไ่มไ่ดรู้ส้กึสนุกไปดว้ย ออตโตมานเฝ้ามองดเูจา้พพัพ ีมนั

ทาํใหเ้ขายอ้นคดิถงึอดตีทีเ่ขาเคยเป็นสนุขัจรงิๆ มาก่อน ทนัใดนัน้ เขากนึ็กอยากไดร้บัความสนใจ

บา้ง เขาจงึวิง่วนเสยีงดงัไปรอบหอ้งครวั และพยายามทาํทา่ทางเหมอืนเจา้ลกูสนุขั แต่วา่กไ็มม่ใีคร

ใหค้วามสนใจเลย  

ในตอนนัน้เอง เจา้พพัพกีก็ระโดดไปทีป่ระตู มนัรอ้งเหา่อยา่งกระตอืรอืรน้ “อยากออกไป

เล่นขา้งนอกหรอืจ๊ะ” เบลลถ์ามก่อนเปิดประตูใหม้นัออกไป ในขณะทีเ่บลลแ์ละของใชม้หศัจรรยอ์ื่นๆ 

ตามลกูสนุขัออกไปขา้งนอก พวกเขาไมท่นัเหน็วา่ออตโตมานเดนิลบัๆ ล่อๆ หลบหา่งออกไปตาม

ลาํพงั พวกเขาพากนัหวัเราะทีเ่จา้พพัพสีามารถคาบกิง่ไมท้ีเ่บลลโ์ยนใหก้ลบัคนืมาได ้แต่ระหวา่ง

นัน้เอง เจา้ชายอสรูเดนิตรงมาหาเบลลด์ว้ยสหีน้าเครง่เครยีดและมกีอกุหลาบทีเ่ขารกัมากอยูใ่นมอื 

“มใีครไมรู่ม้ารือ้กอกุหลาบของขา้” เขารอ้งคาํราม เจา้ชายอสรูเหลอืบไปเหน็เจา้พพัพพีอด ี“หรอืเจา้

ลกูสนุขัน่ีเองทีข่ดุตน้ไมข้องขา้ เอามนัไปใหพ้น้ปราสาทของขา้เดีย๋วน้ี” “แต่จะเอาเขาไปปล่อยในปา่

ไมไ่ดน้ะเพคะ” เบลลร์บีบอก “เขาตอ้งมบีา้นอยูน่ะเพคะ” “มนัอยูท่ีน่ี่ไมไ่ด”้ เจา้ชายอสรูคาํรามขณะ

เดนิกระแทกเทา้เขา้ไปในปา่ เบลลเ์ขา้ใจดวีา่เจา้ชายอสรูรกัดอกไมข้องเขามากเพยีงใด แต่เจา้พพัพี

น่ีล่ะ จะทาํยงัไง ในตอนนัน้เอง เบลลเ์หน็ออตโตมานวิง่ผา่นหน้าเธอไป และขาของเขาเตม็ไปดว้ย

โคลน “เอ๊ะ ออตโตมานไปขดุสวนมาหรอืน่ี” เบลลอุ์ทาน “แต่เขาทาํอยา่งน้ีทาํไม” ลเูมยีรส์งสยั เบลล์

ยนืมองออตโตมานวิง่ตามหลงัอสรูไป เธอจงึเขา้ใจในทนัท ี“โอ...ออตโตมานผูน่้าสงสาร” “เขาแค่

ตอ้งการใหม้คีนมาสนใจเขาบา้งเทา่นัน้เอง” เบลลค์ราง ทนัใดนัน้เจา้ลกูสนุขักอ็อกวิง่ตามออตโตมาน

ไปพรอ้มกบัสง่เสยีงเหา่อยา่งรา่เรงิ เบลลพ์ยายามรอ้งเรยีกพวกเขาใหก้ลบัมา แต่ทัง้สองกลบัวิง่เขา้

ไปในหมูไ่ม ้“ฉนัตอ้งรบีพาพวกเขากลบัมา” “แต่มนักาํลงัจะมดืแลว้นะเบลล”์ มสิชสิพอตสบ์อก เบลล์

กระชบัเสือ้คลุมใหแ้นบตวัและกา้วเดนิตรงไปทีห่มูไ่มน้ัน้ “เดีย๋วก่อน” ลเูมยีรเ์รยีก “ขา้จะไปดว้ยและ

จะชว่ยสอ่งทางใหท้า่น” “ขอบใจมากจะ้” เบลลก์ล่าวในขณะทีย่กลเูมยีรส์งูขึน้ “พพัพ ีออตโตมาน” 

เบลลเ์รยีก ในขณะทีเ่ธอและลเูมยีรอ์อกคน้หา มเีสยีงดงักรอบแกรบออกมาจากพุม่ไม ้พรอ้มกบัมตีา
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สเีหลอืงวาวคูห่น่ึงจอ้งมองมาทีเ่ธอ “นัน่อะไรน่ะ” ลเูมยีรก์ระซบิ “ฉนัขอใหม้นัเป็นแคก่ระรอกนะ” 

เบลลต์อบ “แต่ตอ้งเป็นกระรอกตวัใหญ่มากเชยีวล่ะ ถงึไดม้ตีาใหญ่ขนาดน้ี” ลเูมยีรต์อบ เบลลค์วา้

กิง่ไมใ้หญ่ขึน้มาถอืไวใ้นมอือกีขา้งหน่ึง และกา้วเดนิต่อไปพรอ้มรอ้งเรยีกหาพพัพแีละออตโตมาน  

ทนัใดนัน้ ทัง้สองกไ็ดย้นิเสยีงเหา่คาํรามอยา่งดุรา้ยดงัขึน้มาไมไ่กลออกไปนกั เบลลร์บีวิง่

ตรงไปยงัเสยีงนัน้ และภาพทีเ่หน็คอืทัง้พพัพแีละออตโตมานตกอยูท่า่มกลางวงลอ้มของฝงูหมาปา่ที่

หวิกระหาย “นัน่ พพัพกีาํลงัพยายามปกป้องออตโตมาน” ลเูมยีรอุ์ทานออกมา “โอ เขาตวัเลก็เกนิ

กวา่จะตา้นทานพวกหมาปา่ไวไ้ด”้  เบลลบ์อก “เขาตอ้งการความชว่ยเหลอืจากเรา” เบลลใ์ชไ้ฟจาก

เทยีนของลเูมยีรจุ์ดกิง่ไมใ้นมอืเธอ จากนัน้กร็บีวิง่ตรงไปยงัฝงูหมาปา่ กิง่ไมท้ีต่ดิไฟถูกเบลลใ์ชก้วดั

แกวง่เขา้สูฝ่งูหมาปา่ “ไปใหพ้น้นะ ออกไป” ฝงูหมาปา่คาํรามอยา่งโกรธจดั แต่จาํตอ้งถอยหนีใหห้า่ง

จากเปลวไฟ เบลลจ์งึวิง่ผา่นไปหาออตโตมานและพพัพไีด ้แต่แลว้เบลลก์ส็ะดุดเขา้กบัรากไม ้ทาํให้

คบไฟกระเดน็หลุดจากมอื “โอ ไมน่ะ” คบไฟกลิง้ไปไกลกวา่ทีเ่ธอจะเอือ้มถงึ และฝงูหมาปา่ทีค่าํราม

อยา่งดุรา้ยกาํลงัมุง่ตรงเขา้มาหาเธอ เวลานัน้พพัพรีบีวิง่ตรงไปทีค่บไฟพรอ้มกบัเหา่เสยีงดงัอยา่ง

เกรีย้วกราด มนัใชป้ากคาบทีด่า้มคบไฟ และขวา้งเขา้ไปทีก่ลางฝงูหมาปา่ ทาํใหห้มาปา่ทัง้ฝงูถอย

หา่งออกไป ออตโตมานจงึวิง่มาขา้งหน้าเบลล ์พรอ้มกบัสง่เสยีงบอกใหเ้ธอตามเขา้ไป “พพัพเีปิด 

ทางใหแ้ลว้” ลเูมยีรต์ะโกนบอกเบลล ์“ตามออตโตมานไป” ทนัใดนัน้เองเจา้ชายอสรูกป็รากฏตวัขึน้

ต่อหน้าฝงูหมาปา่ พวกมนัรอ้งครางดว้ยความกลวัก่อนจะพากนัวิง่หนีกระเจดิกระเจงิไป เหตุการณ์

รา้ยสงบลงแลว้ แต่ทัง้จมกูและหขูองพพัพยีงัไหมเ้กรยีมและเจบ็ปวด “พพัพกีบัออตโตมานพยายาม

ปกป้องฉนั” เบลลบ์อก “พวกเขาเป็นเพือ่นตวัเลก็ๆ ผูก้ลา้หาญ” อสรูตอบ ก่อนจะอุม้พพัพไีวใ้นออ้ม

แขนขา้งหน่ึงและอุม่ออตโตมานไวใ้นออ้มแขนอกีขา้งหน่ึง โดยมเีบลลเ์ดนิเคยีงขา้งตรงกลบัไปยงั

ปราสาท เวลาน้ี พพัพไีดร้บัการรกัษาจนหายดแีลว้ ทกุคนมานัง่รวมกนัอยูข่า้งหน้าเตาผงิ เบลล์

มองดอูสรูเอามอืหน่ึงลบูตวัออตโตมานและอกีมอืหน่ึงป้อนขนมปงักรอบใหพ้พัพ ีรอยยิม้อนัออ่นโยน

บนใบหน้าของอสรูทาํใหเ้ธอมคีวามสขุ “อนุญาตใหพ้พัพอียูท่ีน่ี่จนกวา่ฉนัจะหาบา้นใหมใ่หเ้ขาได้

ไหมคะ” เธอถาม อสรูกระแอมในลาํคอ กอนจะพดูเสยีงหา้วๆ วา่ “บา้นของเขาคอืทีน่ี่...บา้นของเรา” 

เบลลย์ิม้ เธอรูว้า่ในตอนน้ีอสรูรกัสตัวท์ัง้สองมากเพยีงใด เยน็วนัต่อมา ขณะทีเ่บลลแ์ละเจา้ชายอสรู

เตน้ราํกนัในหอ้งโถงของปราสาท พพัพแีละออตโตมาน มายนืทาํหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอยูท่ี่

หน้าประตูดว้ยความภาคภมูใิจ ทีค่อของพพัพแีละออตโตมานมเีหรยีญกลา้หาญเงาวาววบัหอ้ยอยู่

ดว้ย เหรยีญนัน้จารกึขอ้ความทีน่่าเกรงขามวา่ “ผูพ้ทิกัษ์ปราสาท” 
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด 

แบบมีโครงสรา้ง 
 

หลกัการและเหตผุล 

 การจดักจิกรรมเล่านิทาน เป็นกจิกรรมทีใ่ชนิ้ทานเป็นสือ่ทางภาษาในการสง่เสรมิและพฒันา

ความคดิทีแ่สดงออกถงึความสรา้งสรรค ์การฟงัเรือ่งราวทีส่ง่เสรมิจนิตนาการและรปูภาพทีส่วยงาม

จากหนงัสอืนิทานจะเป็นการเปิดโลกกวา้งทางความคดิใหแ้ก่เดก็ โดยนิทานทีนํ่ามาใชใ้นการสง่เสรมิ

และพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยนิทาน 3 ประเภท คอื  

 1. นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา เป็นนิทานทีม่เีทวดา นางฟ้า เจา้หญงิ 

เจา้ชายเป็นตวับุคคลในนิทาน หรอืเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวัเอกหรอืตวัเดน่ๆ จะมี

อภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานทีพ่เิศษ มลีกัษณะเหนือ

ความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่  

 2. นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้เป็นนิทานทีต่วัเอกเป็นสตัวแ์ต่มกีารกระทาํและพดูได้

เหมอืนมนุษย ์มทีัง้สตัวป์า่ สตัวบ์า้นและบางเรือ่งกม็มีนุษยเ์กีย่วขอ้งดว้ย 
 3. นิทานประเภทผจญภยั เป็นนิทานทีเ่น้ือเรือ่งอาจคลา้ยชวีติจรงิหรอืจนิตนาการ มตีวั

ละครเอกทีผ่จญภยัไปในสถานการณ์ต่างๆ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญ กลา้เสีย่ง พบเจอเหตุการณ์ที่

ตอ้งฟนัฝา่ เผชญิอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ 

 นอกจากใชนิ้ทานเป็นสือ่อุปกรณ์ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ลว้ การใชค้าํถามถอืเป็น

สว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทีช่ว่ยกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ ทา้ทายความคดิ เปิดกวา้ง

ทางความคดิ และพฒันาความคดิใหม่ๆ  ดงันัน้หลงัจากทีเ่ล่านิทานจบแลว้ จงึมกีารใชค้าํถามปลาย 

เปิดแบบมโีครงสรา้ง คอื คาํถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบ ตอบไดอ้ยา่งอสิระ สามารถตอบไดห้ลาย

คาํตอบตามความคดิ ไมม่คีาํตอบทีผ่ดิหรอืถูกซึง่เป็นคาํถามทีถู่กสรา้งขึน้และกาํหนดโดยผูว้จิยั 

ดงันัน้ในการทาํการทดลองหรอืการนําไปใช ้ไมว่า่ผูใ้ดจะเป็นผูท้ดลองหรอืผูนํ้าไปใช ้กจ็ะใชค้าํถาม

เดยีวกนัทุกครัง้ ซึง่นิทาน 1 เรือ่ง จะประกอบดว้ยคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคจ์าํนวน 4 

คาํถาม และขอ้คาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งของนิทาน รวมไปถงึสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ

ของความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น ดงัน้ี 

  4.1 คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหาคาํตอบ

อยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมาก เน้นปรมิาณคาํตอบ โดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลาที่

กาํหนดให ้
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  4.2 คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิดว้ย

ทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึการ

แสดงถงึความรูส้กึ  

  4.3 คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใครและไมม่ใีครคาดคดิ เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจ

เกดิจากการนําความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรมและ

สญัลกัษณ์ 

  4.4 คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึความ 

สามารถในการมองเหน็รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ รวมถงึการเชื่อมโยงสมัพนัธส์ิง่ต่างๆ 

อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว อาจเป็นการคดิแจกแจงรายละเอยีดหรอืเป็นขัน้เป็นตอน 

 เมือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้หมาะสมกบัพฒันาการแลว้ สภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสมกเ็ป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะเอือ้ต่อการใหเ้ดก็พฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้การจดับรรยากาศที่

เงยีบสงบ สถานทีส่บาย สะอาด และผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น งว่งนอนหรอือยากเขา้หอ้งน้ํา กจ็ะ

ชว่ยใหเ้ดก็มสีมาธใินการฟงันิทานไดด้ขีึน้ 

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 

 

เน้ือหา 

 การจดักจิกรรมเล่านิทาน เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิจนิตนาการ และความคดิทีก่วา้งไกลแก่เดก็ 

ผา่นภาษา เรือ่งเล่า ตวัละคร รปูภาพ และฉากสสีนัสวยงาม จากหนงัสอืนิทานทัง้หมดจาํนวน 15 

เรือ่ง ไดแ้ก่ เจา้ชายสายลม, เจา้หญงิผูเ้มตตา, พน็ิอคคโิอ, เซอรอ์เลก็ซป์ราบมงักร, สาวน้อยเบลล์

กบัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ, คอรด์รูอย, หมน้ีอยจดับา้น, เจา้ปา่เสยีงหาย, งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด, 

ปยูกัษ์อยากสวย, ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้, แมวหมวิผูก้ลา้หาญ, เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร, ปลาทองทอ่ง

ทะเลผจญภยัตามหาฝงู และซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็หึง่ 

 

ระยะเวลาและการจดักิจกรรม 

 การจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งน้ี เป็นการเลา่นิทาน 
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ตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่งพรอ้มเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ ซกัถามแสดง

ความสนใจในเน้ือเรือ่ง ตวัละคร ฉาก หรอืรปูภาพจากนิทานทีไ่ดฟ้งั แลว้ถามต่อดว้ยคาํถามสง่เสรมิ

ความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่เป็นคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งทีถู่กสรา้งขึน้โดยผูว้จิยัเพือ่ใชส้าํหรบั

นิทานเรือ่งนัน้ๆ ใชร้ะยะเวลาในการจดักจิกรรมรวมทัง้สิน้ 3 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั คอื วนัจนัทร-์

วนัศุกร ์โดยเล่าวนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 เรือ่ง ใชเ้วลาในการทาํกจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถาม

ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งแต่ละครัง้ ประมาณ 45 นาท ีโดยมขี ัน้ตอนในการปฏบิตับิตัดิงัน้ี 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมแนะนําหนงัสอืนิทานทีจ่ะเล่า ถามเรา้ความสนใจดว้ยการใหเ้ดก็

แสดงความคดิเหน็ จากรปูภาพของปกนิทาน 

  ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

  1. ผูด้าํเนินกจิกรรมเริม่ตน้เล่านิทานจากหนงัสอืนิทานประกอบภาพทีก่าํหนดใหต้ัง้แต่

ตน้จนจบเรือ่ง โดยอาจใชเ้ทคนิคประกอบการเล่านิทาน เชน่ การใชน้ํ้าเสยีงประกอบการเล่า ทีไ่ม่

ควรใชน้ํ้าเสยีงราบเรยีบ ควรทาํเสยีงใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเรือ่ง การใชเ้สยีงหนกัเสยีงเบา จะทาํ

ใหผู้ฟ้งัฟงัอยา่งเพลดิเพลนิไมเ่บื่อหน่าย 

  2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั อยากรูใ้นระหวา่งทีผู่้

ดาํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

  ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

  1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

  2. ผูด้าํเนินกจิกรรมพดูคุยกบัเดก็และถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็น

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง จาํนวน 4 คาํถาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สาํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ 

 

การเตรียมส่ือและการจดัสภาพแวดล้อมในการจดักิจกรรมเล่านิทาน 

 1. หนงัสอืนิทาน 1 เล่ม พรอ้มขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งสาํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ 

 2. จดัสภาพแวดลอ้มใหม้บีรรยากาศทีเ่งยีบสงบ ผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น งว่งนอนหรอื

อยากเขา้หอ้งน้ํา สถานทีส่บาย สะอาด 
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 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมอาจนัง่เกา้อีเ้ล่านิทานและใหเ้ดก็นัง่กบัพืน้ เพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนมองเหน็

ภาพจากหนงัสอืนิทานไดช้ดัเจน 

 

บทบาทของผูด้าํเนินกิจกรรม 

 1. ศกึษาคูม่อืการใชแ้ละแผนการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี

โครงสรา้งใหเ้ขา้ใจชดัเจนก่อนดาํเนินกจิกรรม 

 2. จดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มทีจ่ะจดักจิกรรมใหพ้รอ้ม 

 3. เตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มก่อนการดาํเนินกจิกรรมดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 

 4. จดักจิกรรมเล่านิทาน 

 5. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่ม ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรม

เล่านิทานหรอืเมือ่เล่านิทานจบแลว้ 

 6. ถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง จาํนวน 

4 คาํถาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สาํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ 

 7. การใชค้าํถาม ผูด้าํเนินกจิกรรมจะถามคาํถามเดก็ทลีะขอ้ แลว้เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดต้อบ

คาํถาม แสดงความคดิเหน็ทลีะคน และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ตอบตามความสมคัรใจ 

 8. สงัเกตเดก็และเปิดโอกาสใหเ้ดก็รว่มตอบคาํถามอยา่งทัว่ถงึ 

 9. คอยกระตุน้และเสนอโอกาสใหเ้ดก็ตอบคาํถาม 

 10. ผูบ้นัทกึพฤตกิรรมคอยบนัทกึจาํนวนครัง้ในการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

บทบาทของเดก็ 

 1. เขา้รว่มฟงันิทานทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมเล่า 

 2. มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบันิทานทีฟ่งั 

3. รว่มตอบคาํถามอยา่งน้อย 1 ขอ้คาํถาม ต่อนิทาน 1 เรือ่ง 

4. เมือ่ฟงันิทานครบ 15 เรือ่ง เดก็ควรไดต้อบคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคค์รบทัง้ 4 
ดา้น 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

นิทานเรื่อง คอรด์รูอย 

ประเภทนิทาน สตัวพ์ดูได ้

ผูแ้ต่ง ดอน ฟรแีมน (Don Freeman) 
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

ในภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เจา้หมน้ีอยน้ีกาํลงัทาํอะไร” “เดก็ๆ ลองเดาสวิา่นิทานเรือ่งน้ีจะเกีย่วขอ้ง

กบัอะไร” 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

เดก็ๆ เคยเหน็ตุ๊กตาอะไรบา้ง หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ แลว้

คนอื่นละ่เคยเหน็ตุ๊กตา

อะไรอกี น่าจะมอีกีนะ  
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ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม  หมายเหต ุ

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่คอรด์รูอยจะรูส้กึอยา่งไรทีก่ระดุมเสือ้

เอีย้มหลุดหายไป 

พยายามใหเ้ดก็ตอบแสดง

ความรูส้กึทีห่ลากหลาย

แงม่มุ  

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้คอรด์รูอยหากระดุมทีห่ายไปไมเ่จอ เดก็ๆ คดิ

วา่จะหาอะไรมาใชต้ดิแทนกระดุมใหค้อรด์รูอยได้

บา้ง 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

ตอบในสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใคร หรอืดดัแปลง

สิง่ของใกลต้วั 

ดา้นความคดิ 

ละเลยีดลออ 

ตอนน้ีคอรด์รูอยมบีา้น มเีตยีง และไดก้ระดุมใหม่

แลว้ จากน้ีไปเดก็ๆ คดิวา่จะเรือ่งราวจะเป็นยงัไง

ต่อไปบา้ง 

พยายามใหเ้ดก็เลา่ต่อ

เรือ่งราว 

  

 3. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน เมือ่เดก็

ตอบคาํถาม ผูเ้ล่าอาจเพยีงตอบรบัการตอบคาํถามดว้ยคาํวา่ คะ่ อมื โอเค คนต่อไป แลว้คนอืน่ล่ะ มี

อยา่งอื่นอกีไหม เป็นตน้ แต่ไมม่กีารใหก้ารเสรมิแรงใดๆ 

 

ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง คอรด์รูอย 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

(เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

นิทานเรื่อง หมีน้อยจดับา้น 

ประเภทนิทาน สตัวพ์ดูได ้

ผูแ้ต่ง สพุรรณ ีนามวงษ์ 

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “มหีน้าโผล่มา

ครึง่หน่ึง เดก็ๆ คดิวา่มนัคอืตวัอะไร” “เดก็ๆ ลองเดาสวิา่นิทานเรือ่งน้ีจะเกีย่วขอ้งกบัอะไร”  

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้      

 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

รอบตวัเราน้ี มอีะไรบา้งทีท่าํจากพลาสตกิ บอก

มาใหเ้ยอะทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ ลอง

นึกดดูีๆ ซมิอียา่งอื่นอกีไหม 

น่าจะมอีกีนะ เป็นตน้ 
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ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม  หมายเหต ุ

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ ลองชว่ยหมน้ีอยคดิซ ิวา่ขวดพลาสตกิใช้

แลว้ สามารถเอาไปใชท้าํอะไรไดอ้กี 

พยายามใหเ้ดก็ตอบหลาก 

หลายประเภท เชน่ ถา้เดก็

ตอบวา่ ใสด่อกไม ้ใสเ่งนิ 

ใสด่นิสอ ครอูาจชีนํ้าวา่

นอกจากใสข่องต่างๆ แลว้

สามารถใชท้าํอะไรไดอ้กี 

ดา้นความคดิรเิริม่ กล่องกระดาษไมใ่ชแ้ลว้ในบา้นหมน้ีอย ใหเ้ดก็ๆ 

ลองเอาไปดดัแปลงเป็นอะไรกไ็ดท้ีไ่มเ่มอืนใคร 

เดก็ๆจะเอาไปทาํอะไร 

ครอูาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

ตอบในสิง่ทีแ่ปลกใหม ่

แตกต่างไปจากเดมิ 

ดา้นความคดิ 

ละเลยีดลออ 

พอประดษิฐข์องนัน้เสรจ็แลว้ เดก็ๆ จะเอาของ

ชิน้นัน้ไปทาํอะไรต่อ 

พยายามใหเ้ดก็เลา่เรือ่งต่อ 

อธบิายถงึรายละเอยีด 

  

 3. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน เมือ่เดก็

ตอบคาํถาม ผูเ้ล่าอาจเพยีงตอบรบัการตอบคาํถามดว้ยคาํวา่ คะ่ อมื โอเค คนต่อไป แลว้คนอืน่ล่ะ มี

อยา่งอื่นอกีไหม เป็นตน้ แต่ไมม่กีารใหก้ารเสรมิแรงใดๆ 
 

ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง หมน้ีอยจดับา้น 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 
 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 
 

ภาคผนวก 

(เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

นิทานเรื่อง เจ้าป่าเสียงหาย 

ประเภทนิทาน สตัวพ์ดูได ้

ผูแ้ต่ง สรุยินัต ์สดุศรวีงศ ์

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “ในภาพน้ีเดก็ๆ 

เหน็สตัวอ์ะไรบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เจา้สงิโตอา้ปากทาํไม” 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้      

 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

ในบรรดาสตัวป์า่ทัง้หลาย เดก็ๆ ชอบสตัวช์นิด

ไหนบา้ง บอกมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ มี

อยา่งอื่นอกีไหม มสีตัว์

อะไรอกีทีเ่ราชอบ เป็นตน้ 
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ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม  หมายเหต ุ

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรสงิโตถงึเสยีงหาย พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้สงิโตเจา้ปา่เกดิเสยีงหายไปจรงิๆ จะใชว้ธิไีหน

มาปลุกเพือ่นๆ ในปา่ 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

ตอบในวธิทีีแ่ปลกใหม ่ 

ไมเ่หมอืนใคร 

ดา้นความคดิ 

ละเลยีดลออ 

เดก็ๆ คดิวา่การทีจ่ะเป็นเจา้ปา่ได ้จะตอ้งมี

คุณสมบตัอิะไรบา้ง 

พยายามใหเ้ดก็อธบิายถงึ

รายละเอยีด 

  

 3. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน เมือ่เดก็

ตอบคาํถาม ผูเ้ล่าอาจเพยีงตอบรบัการตอบคาํถามดว้ยคาํวา่ คะ่ อมื โอเค คนต่อไป แลว้คนอืน่ล่ะ มี

อยา่งอื่นอกีไหม เป็นตน้ แต่ไมม่กีารใหก้ารเสรมิแรงใดๆ 

 

ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง เจา้ปา่เสยีงหาย 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

นิทานเรื่อง งวงยาวยาวของช้างอลัเฟรด 

ประเภทนิทาน สตัวพ์ดูได ้

ผูแ้ต่ง ฟรานเชสกา วกิแนกา (Francesca Vignaga) 
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

ในภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เกดิอะไรขึน้กบังวงของเจา้ชา้งน้อย” 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้        

 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

ถา้ใหนึ้กถงึสิง่ทีม่ลีกัษณะยาวๆ เดก็ๆ นึกถงึ

อะไรบา้ง ชว่ยกนัตอบมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 

2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ มี

อยา่งอื่นอกีไหม นึกถงึ

อะไรอกี ชว่ยกนัคดิเรว็

เกอืบหมดเวลาแลว้เป็นตน้ 
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ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม  หมายเหต ุ

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่งวงยาวๆ ของอลัเฟรด มขีอ้ดหีรอืไม่

ดอียา่งไร 

พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

หลากหลายดา้น 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้เดก็ๆ มแีขนทีย่ดืยาวมากเหมอืนงวงของ 

อลัเฟรดจะทาํอยา่งไร 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายามจติ

นาการ ไมค่ดิยดึตดิกบั

ความเป็นจรงิ 

ดา้นความคดิ 

ละเลยีดลออ 

แลว้เดก็ๆ คดิวา่การทีเ่รามแีขนทีย่าวมากแบบ

นัน้มปีระโยชน์อยา่งไรบา้ง 

พยายามใหเ้ดก็อธบิายถงึ

รายละเอยีด 

  

 3. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน เมือ่เดก็

ตอบคาํถาม ผูเ้ล่าอาจเพยีงตอบรบัการตอบคาํถามดว้ยคาํวา่ คะ่ อมื โอเค คนต่อไป แลว้คนอืน่ล่ะ มี

อยา่งอื่นอกีไหม เป็นตน้ แต่ไมม่กีารใหก้ารเสรมิแรงใดๆ 

 

ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

นิทานเรื่อง ปยูกัษ์อยากสวย 

ประเภทนิทาน สตัวพ์ดูได ้

ผูแ้ต่ง ชยัพร พานิชรทุตวิงศ ์
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ คดิวา่เจา้

ตวัสสีม้ๆ น้ีคอืตวัอะไร” “เดก็ๆ เหน็อะไรในภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่ในรปูภาพน้ีน่าจะเป็นทีไ่หน” 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้      

 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

เครือ่งประดบัทีเ่ดก็ๆ รูจ้กัมอีะไรบา้ง ชว่ยกนั

บอกมาภายในเวลา 2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่  

มอียา่งอื่นอกีไหม รูจ้กั

เครือ่งประดบัอะไรอกีบา้ง 

น่าจะมอีกีนะ เป็นตน้ 
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ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม  หมายเหต ุ

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรปยูกัษ์จงึอยากสวย พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้ใหใ้ชข้องอะไรกไ็ดม้าดดัแปลงเป็น

เครือ่งประดบั 1 ชิน้ เดก็ๆ จะใชอ้ะไรมาทาํ 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

ตอบในสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใคร 

ดา้นความคดิ 

ละเลยีดลออ 

แลว้เครือ่งประดบัชิน้นัน้ของเดก็ๆ มวีธิทีาํอยา่ง

บา้ง 

พยายามใหเ้ดก็อธบิายถงึ

ลาํดบัขัน้ตอน วธิกีาร 

  

 3. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน เมือ่เดก็

ตอบคาํถาม ผูเ้ล่าอาจเพยีงตอบรบัการตอบคาํถามดว้ยคาํวา่ คะ่ อมื โอเค คนต่อไป แลว้คนอืน่ล่ะ มี

อยา่งอื่นอกีไหม เป็นตน้ แต่ไมม่กีารใหก้ารเสรมิแรงใดๆ 

 

ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง ปยูกัษ์อยากสวย 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี

โครงสรา้งควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 
 

หลกัการและเหตผุล 

 การจดักจิกรรมเล่านิทาน เป็นกจิกรรมทีใ่ชนิ้ทานเป็นสือ่ทางภาษาในการสง่เสรมิและพฒันา

ความคดิทีแ่สดงออกถงึความสรา้งสรรค ์การฟงัเรือ่งราวทีส่ง่เสรมิจนิตนาการและรปูภาพทีส่วยงาม

จากหนงัสอืนิทานจะเป็นการเปิดโลกกวา้งทางความคดิใหแ้ก่เดก็ โดยนิทานทีนํ่ามาใชใ้นการสง่เสรมิ

และพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยนิทาน 3 ประเภท คอื  

 1. นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา เป็นนิทานทีม่เีทวดา นางฟ้า เจา้หญงิ 

เจา้ชายเป็นตวับุคคลในนิทาน หรอืเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวัเอกหรอืตวัเดน่ๆ จะมี

อภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานทีพ่เิศษ มลีกัษณะเหนือ

ความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่  

 2. นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้เป็นนิทานทีต่วัเอกเป็นสตัวแ์ต่มกีารกระทาํและพดูได้

เหมอืนมนุษย ์มทีัง้สตัวป์า่ สตัวบ์า้นและบางเรือ่งกม็มีนุษยเ์กีย่วขอ้งดว้ย 
 3. นิทานประเภทผจญภยั เป็นนิทานทีเ่น้ือเรือ่งอาจคลา้ยชวีติจรงิหรอืจนิตนาการ มตีวั

ละครเอกทีผ่จญภยัไปในสถานการณ์ต่างๆ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญ กลา้เสีย่ง พบเจอเหตุการณ์ที่

ตอ้งฟนัฝา่ เผชญิอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ 

 นอกจากใชนิ้ทานเป็นสือ่อุปกรณ์ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ลว้ การใชค้าํถามถอืเป็น

สว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทีช่ว่ยกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ ทา้ทายความคดิ เปิดกวา้ง

ทางความคดิ และพฒันาความคดิใหม่ๆ  ดงันัน้หลงัจากทีเ่ล่านิทานจบแลว้ จงึมกีารใชค้าํถามปลาย 

เปิดแบบมโีครงสรา้ง คอื คาํถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบ ตอบไดอ้ยา่งอสิระ สามารถตอบไดห้ลาย

คาํตอบตามความคดิ ไมม่คีาํตอบทีผ่ดิหรอืถูกซึง่เป็นคาํถามทีถู่กสรา้งขึน้และกาํหนดโดยผูว้จิยั 

ดงันัน้ในการทาํการทดลองหรอืการนําไปใช ้ไมว่า่ผูใ้ดจะเป็นผูท้ดลองหรอืผูนํ้าไปใช ้กจ็ะใชค้าํถาม

เดยีวกนัทุกครัง้ ซึง่กาํหนดใหนิ้ทาน 1 เรือ่ง จะประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 4 คาํถาม และขอ้คาํถาม

มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งของนิทาน รวมไปถงึสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความคดิ

สรา้งสรรค ์4 ดา้น ดงัน้ี 

  4.1 คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหาคาํตอบ

อยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมาก เน้นปรมิาณคาํตอบ โดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลาที่

กาํหนดให ้
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  4.2 คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิดว้ย

ทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึการ

แสดงถงึความรูส้กึ  

  4.3 คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใครและไมม่ใีครคาดคดิ เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจ

เกดิจากการนําความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรมและ

สญัลกัษณ์ 

  4.4 คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึความ 

สามารถในการมองเหน็รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ รวมถงึการเชื่อมโยงสมัพนัธส์ิง่ต่างๆ 

อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว อาจเป็นการคดิแจกแจงรายละเอยีดหรอืเป็นขัน้เป็นตอน 

 นอกจากความน้ีในการจดักจิกรรมควรทาํใหเ้ดก็รูส้กึปลอดภยัทางจติใจ เพือ่เอือ้ต่อการให้

เดก็กลา้แสดงออกทางความคดิอยา่งอสิระ กลา้ตอบ ไมบ่ัน่ทอนกาํลงัใจของเดก็ ซึง่สามารถทาํได้

โดยการทีเ่มือ่เดก็ตอบคาํถามหรอืพยายามตอบคาํถาม ควรมกีารกระตุน้และใหก้าํลงัใจดว้ยการ

เสรมิแรงทางสงัคม เพราะเป็นวธิกีารทีจ่ะทาํใหเ้ดก็รูส้กึมกีาํลงัใจ เชือ่มัน่ในตนเอง กลา้คดิกลา้ตอบ 

ซึง่การเสรมิแรงทางสงัคมสามารถทาํไดโ้ดย 

  การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก 

น่าภมูใิจ ขอบคุณ เป็นตน้ 

  การแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ ขยบิตา ยกัคิว้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ย

ททีา่สนใจ แตะตวั เป็นตน้ โดยจะเสรมิแรงทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม เพือ่ใหเ้ดก็

เกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ 

 เมือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้หมาะสมกบัพฒันาการแลว้ สภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสมกเ็ป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะเอือ้ต่อการใหเ้ดก็พฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้การจดับรรยากาศที่

เงยีบสงบ สถานทีส่บาย สะอาด และผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น งว่งนอนหรอือยากเขา้หอ้งน้ํา กจ็ะ

ชว่ยใหเ้ดก็มสีมาธใินการฟงันิทานไดด้ขีึน้ 

 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง พรอ้มใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็

ตอบคาํถาม 
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เน้ือหา 

 การจดักจิกรรมเล่านิทาน เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิจนิตนาการ และความคดิทีก่วา้งไกลแก่เดก็ 

ผา่นภาษา เรือ่งเล่า ตวัละคร รปูภาพ และฉากสสีนัสวยงาม จากหนงัสอืนิทานทัง้หมดจาํนวน 15 

เรือ่ง ไดแ้ก่ เจา้ชายสายลม, เจา้หญงิผูเ้มตตา, พน็ิอคคโิอ, เซอรอ์เลก็ซป์ราบมงักร, สาวน้อยเบลล์

กบัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ, คอรด์รูอย, หมน้ีอยจดับา้น, เจา้ปา่เสยีงหาย, งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด, 

ปยูกัษ์อยากสวย, ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้, แมวหมวิผูก้ลา้หาญ, เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร, ปลาทองทอ่ง

ทะเลผจญภยัตามหาฝงู และซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็หึง่ 

 

ระยะเวลาและการจดักิจกรรม 

 การจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทาง

สงัคมน้ี เป็นการเล่านิทานตัง้แต่ตน้จนจบเรือ่งพรอ้มเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่มในการแสดง

ความคดิเหน็ ซกัถาม แสดงความสนใจในเน้ือเรือ่ง ตวัละคร ฉาก หรอืรปูภาพจากนิทานทีไ่ดฟ้งั 

แลว้ถามต่อดว้ยคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่เป็นคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งทีถู่ก

สรา้งขึน้โดยผูว้จิยัเพือ่ใชส้าํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ พรอ้มใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม ใชร้ะยะเวลาในการจดักจิกรรมรวมทัง้สิน้ 3 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั คอื วนัจนัทร-์วนัศุกร ์

โดยเล่าวนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 เรือ่ง ใชเ้วลาในการทาํกจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด

แบบมโีครงสรา้งแต่ละครัง้ ประมาณ 45 นาท ีโดยมขี ัน้ตอนในการปฏบิตับิตัดิงัน้ี 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมแนะนําหนงัสอืนิทานทีจ่ะเล่า ถามเรา้ความสนใจดว้ยการใหเ้ดก็

แสดงความคดิเหน็ จากรปูภาพของปกนิทาน 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม 

ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้า

ทา่ทาง เชน่ การยิม้ ขยบิตา ยกัคิว้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ แตะตวัเมือ่เดก็แสดง

ความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม 

  ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

  1. ผูด้าํเนินกจิกรรมเริม่ตน้เล่านิทานจากหนงัสอืนิทานประกอบภาพทีก่าํหนดใหต้ัง้แต่

ตน้จนจบเรือ่ง โดยอาจใชเ้ทคนิคประกอบการเล่านิทาน เชน่ การใชน้ํ้าเสยีงประกอบการเล่า ทีไ่ม่
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ควรใชน้ํ้าเสยีงราบเรยีบ ควรทาํเสยีงใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเรือ่ง การใชเ้สยีงหนกัเสยีงเบา จะทาํ

ใหผู้ฟ้งัฟงัอยา่งเพลดิเพลนิไมเ่บื่อหน่าย 

  2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั อยากรูใ้นระหวา่งทีค่รู

กาํลงัเล่านิทานได ้

  3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม 

ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้า

ทา่ทาง เชน่ การยิม้ ขยบิตา ยกัคิว้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ แตะตวัเมือ่เดก็แสดง

ความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ  

  ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

  1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมพดูคุยกบัเดก็และถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็น

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง จาํนวน 4 คาํถาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สาํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ  

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้

เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสี

หน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชู

น้ิวโป้ง โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม 

 

การเตรียมส่ือและการจดัสภาพแวดล้อมในการจดักิจกรรมเล่านิทาน 

 1. หนงัสอืนิทาน 1 เล่ม พรอ้มขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งสาํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ 

 2. จดัสภาพแวดลอ้มใหม้บีรรยากาศทีเ่งยีบสงบ ผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น งว่งนอนหรอื

อยากเขา้หอ้งน้ํา สถานทีส่บาย สะอาด 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมอาจนัง่เกา้อีเ้ล่านิทานและใหเ้ดก็นัง่กบัพืน้ เพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนมองเหน็

ภาพจากหนงัสอืนิทานไดช้ดัเจน 

 

บทบาทของผูด้าํเนินกิจกรรม 

 1. ศกึษาคูม่อืการใชแ้ละแผนการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมี

โครงสรา้งควบคูก่ารเสรมิแรงทางสงัคมใหเ้ขา้ใจชดัเจนก่อนดาํเนินกจิกรรม 

 2. จดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มทีจ่ะจดักจิกรรมใหพ้รอ้ม 
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 3. เตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มก่อนการดาํเนินกจิกรรมดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 

 4. จดักจิกรรมเล่านิทาน 

 5. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่ม ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรม

เล่านิทานหรอืเมือ่เล่านิทานจบแลว้ 

 6. ถามคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง จาํนวน 

4 คาํถาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สาํหรบันิทานเรือ่งนัน้ๆ 

 7. การใชค้าํถาม ผูด้าํเนินกจิกรรมจะถามคาํถามเดก็ทลีะขอ้ แลว้เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดต้อบ

คาํถาม แสดงความคดิเหน็ทลีะคน และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ตอบตามความสมคัรใจ 

 8. ใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม และควรพยายามใชก้ารเสรมิแรงทาง

สงัคมใหห้ลากหลาย ไมซ่ํ้ากนับ่อยครัง้ 

 9. สงัเกตเดก็และเปิดโอกาสใหเ้ดก็รว่มตอบคาํถามอยา่งทัว่ถงึ 

 10. คอยกระตุน้และเสนอโอกาสใหเ้ดก็ตอบคาํถาม 

 11. ผูบ้นัทกึพฤตกิรรมคอยบนัทกึจาํนวนครัง้ในการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

บทบาทของเดก็ 

 1. เขา้รว่มฟงันิทานทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมเล่า 

 2. มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบันิทานทีฟ่งั 

3. รว่มตอบคาํถามอยา่งน้อย 1 ขอ้คาํถาม ต่อนิทาน 1 เรือ่ง 

4. เมือ่ฟงันิทานครบ 15 เรือ่ง เดก็ควรไดต้อบคาํถามสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคค์รบทัง้ 4 
ดา้น 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

ควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 

นิทานเรื่อง ลลูู่มาช่วยเพ่ือนแล้ว 

ประเภทนิทาน ผจญภยั 

ผูแ้ต่ง แดเนียล ปีกลู ี(Daniel Picouly) 
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “ในภาพน้ีเดก็ๆ 

เหน็อะไรบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่เกดิเหตุการณ์อะไรขึน้” 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ด ีน่าสนใจ 

ความคดิดมีาก ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มอง

ดว้ยททีา่สนใจ เมือ่เดก็แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทาง

สงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม  

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดี

มาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคณุ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 
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 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

เดก็ๆ คดิวา่สตัวช์นิดไหนบา้งทีว่า่ยน้ําไมไ่ด ้

ชว่ยกนัตอบมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ มี

อยา่งอื่นอกีไหม น่าจะมอีกี

นะ ชว่ยกนัคดิเรว็เกอืบ

หมดเวลาแลว้ เป็นตน้ 
ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรฝนถงึตกหนกัไมย่อม

หยดุ 

พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้เกดิน้ําทว่ม แต่เดก็ๆ ไมม่เีรอื จะหาอะไรมา

ดดัแปลงใชแ้ทนเรอืด ี

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

ตอบในสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ 

ไมเ่หมอืนใคร 

ดา้นความคดิละเลยีด

ลออ 

พอเดก็ๆ ประดษิฐเ์รอืเสรจ็แลว้ จะเอาไปใชท้าํ

อะไรต่อ 

พยายามใหเ้ดก็เลา่เรือ่งต่อ 

อธบิายถงึรายละเอยีด 

  

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ี 

ดมีาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 

 4. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 

 5. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
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ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้ 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

ควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 

นิทานเรื่อง แมวหมิวผูก้ล้าหาญ 

ประเภทนิทาน ผจญภยั 

ผูแ้ต่ง ฉนัทนา ยกมาพนัธ ์
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

ในภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ ลองเดาสวิา่นิทานเรือ่งน้ีน่าจะเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัอะไร” 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ด ีน่าสนใจ 

ความคดิดมีาก ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มอง

ดว้ยททีา่สนใจ เมือ่เดก็แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทาง

สงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม  

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดี

มาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 
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 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

ถา้แมวน้อยตวัหน่ึงอยากมชีื่อ เดก็ๆ คดิคดิวา่จะ

ตัง้ชื่อใหแ้มววา่อะไรไดบ้า้ง 

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ มชีื่อ

อะไรอกีไหม อยากใหแ้มว

ชื่ออะไรด ีเป็นตน้ 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรแมวหมวิถงึชว่ยมดแดง 

ทัง้ๆ ทีแ่มวตวัอื่นบอกวา่อยา่ไปยุง่ 

พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้ทอ่น้ําทีแ่มวน้อยตกลงไปลกึมาก จนตอ้งใช้

อุปกรณ์มาชว่ย เดก็ๆ จะเอาอะไรมาทาํเป็น

อุปกรณ์ชว่ยแมวน้อย 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็ลองหาอะไร

ใกลต้วัมาดดัแปลง 

ดา้นความคดิละเลยีด

ลออ 

วนัหน่ึงเกดิเดก็ๆ มอมแมมกลบับา้น  

จะอธบิายใหค้ณุแมฟ่งัวา่อยา่งไร คุณแมจ่ะไดไ้ม่

ดุ แต่หา้มโกหกนะ 

พยายามใหเ้ดก็อธบิายถงึ

รายละเอยีด 

  

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ี 

ดมีาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 

 4. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 

 5. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
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ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง แมวหมวิผูก้ลา้หาญ 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

ควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 

นิทานเรื่อง เจ้าหญิงลลูู่ช่วยมงักร 

ประเภทนิทาน ผจญภยั 

ผูแ้ต่ง แดเนียล ปีกลู ี(Daniel Picouly) 
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ คดิวา่

สตัวท์ีอ่ยูใ่นภาพคอืตวัอะไร” “เดก็ๆ ลองเดาดสูวิา่นิทานเรือ่งน้ีน่าจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร” 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ด ีน่าสนใจ 

ความคดิดมีาก ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มอง

ดว้ยททีา่สนใจ เมือ่เดก็แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทาง

สงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดี

มาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 
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 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

เดก็ๆ คดิวา่จะชว่ยเหลอืเพือ่นเรือ่งอะไรไดบ้า้ง หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ มี

อยา่งอื่นอกีไหม อยากจะ

ชว่ยอะไรอกีไหม เป็นตน้ 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรเจา้มงักรถงึไมม่เีพือ่นเล่น

เลย 

พยายามใหเ้ดก็ตอบหลาก 

หลายแงม่มุ 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้เดก็ๆ สามารถแปลงรา่งเป็นอะไรกไ็ด ้1 วนั 

เดก็ๆ อยากจะแปลงรา่งเป็นอะไร 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

จนิตนาการ ตอบในสิง่ที่

แปลกใหม ่ไมเ่หมอืนใคร 

ดา้นความคดิละเลยีด

ลออ 

พอแปลงรา่งแลว้อยากจะทาํอะไรต่อไป พยายามใหเ้ดก็เลา่เรือ่งต่อ 

อธบิายถงึรายละเอยีด 

  

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ี 

ดมีาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 

 4. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 

 5. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
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ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

ควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 

นิทานเรื่อง ปลาทองท่องทะเลผจญภยัตามหาฝงู 

ประเภทนิทาน ผจญภยั 

ผูแ้ต่ง แมท บคัคงิแฮม (Matt Buckingham) 
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

อยูใ่นภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่ทีน่ี่คอืทีไ่หน” “เดก็ๆ คดิวา่เจา้ปลาน้อยกาํลงัวา่ยน้ําไปไหน” 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ด ีน่าสนใจ 

ความคดิดมีาก ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มอง

ดว้ยททีา่สนใจ เมือ่เดก็แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทาง

สงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดี

มาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 
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 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

ในทะเลมสีตัวอ์ยูเ่ยอะแยะมากมาย ลองบอกชื่อ

สตัวท์ะเลทีเ่ดก็ๆ รูจ้กัมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 

2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ มี

อยา่งอื่นอกีไหม รูจ้กัตวั

อะไรอกี น่าจะมอีกีนะ  

เป็นตน้ 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่ถา้เราตื่นสายจะทาํใหเ้กดิอะไรขึน้

บา้ง  

พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

ดา้นความคดิรเิริม่ ถา้ใหเ้ดก็ๆ ใชอ้ะไรกไ็ดม้าทาํเป็นเครือ่งหมาย 

เพือ่ใชเ้ป็นป้ายบอกทาง เดก็ๆ จะใชอ้ะไรมาทาํ 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายาม

ตอบในสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใครหรอืดดัแปลง

จากสิง่ของต่างๆ 

ดา้นความคดิละเลยีด

ลออ 

ถา้เดก็ๆ ไปเทีย่วแลว้เกดิหลงทางกบัคณุพอ่คุณ

แม ่เดก็ๆ จะมวีธิกีารทาํอยา่งไร เพือ่จะได้

กลบัไปเจอกบัคุณพอ่คุณแมอ่กี 

พยายามใหเ้ดก็อธบิายถงึ

รายละเอยีด ขัน้ตอนวธิกีาร 

  

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ี 

ดมีาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 

 4. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 

 5. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
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ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง ปลาทองทอ่งทะเลผจญภยัตามหาฝงู 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

ควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 

นิทานเรื่อง ซุปเปอรส์ปัดกบัการกอบกู้อวกาศเหมน็ห่ึง 

ประเภทนิทาน ผจญภยั 

ผูแ้ต่ง แซม ลอยด ์(Sam Lloyd)  
 

จดุมุ่งหมาย 

 เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ย

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 

 ขัน้นํา (5 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมสนทนาทกัทายกบัเดก็เพือ่นําเขา้สูก่จิกรรม 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหเ้ดก็ดรูปูภาพจากปกนิทาน ชีช้วนวา่มอีะไรบา้ง เชน่ “เดก็ๆ เหน็อะไร

ในภาพน้ีบา้ง” “เดก็ๆ คดิวา่ทีน่ี่คอืทีไ่หน” “ลองเดาดสูวิา่เดก็คนน้ีเขาขีจ่รวดไปทาํอะไร ทีไ่หน” 

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ด ีน่าสนใจ 

ความคดิดมีาก ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มอง

ดว้ยททีา่สนใจ เมือ่เดก็แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทาง

สงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถาม 

 ขัน้กิจกรรม (10 นาท)ี 

 1. ผูด้าํเนินกจิกรรมบอกชื่อเรือ่งนิทานและเล่านิทาน 

 2. ผูด้าํเนินกจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็สามารถซกัถามสิง่ทีส่งสยั แสดงความคดิเหน็ใน

ระหวา่งทีผู่ด้าํเนินกจิกรรมกาํลงัเล่านิทานได ้

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ีดี

มาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 
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 ขัน้สรปุ (25 นาท)ี 

 1. เดก็และผูด้าํเนินกจิกรรมรว่มกนัพดูคุยเกีย่วกบัตวัละคร ฉาก เรือ่งราว รปูภาพ จาก

นิทานทีไ่ดฟ้งั 

 2. สนทนากบัเดก็และถามคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม ดงัน้ี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ข้อความคาํถาม หมายเหต ุ

ดา้นความคดิ

คล่องแคลว่ 

ก่อนทีจ่ะเขา้นอน เดก็ๆ ทาํอะไรบา้ง ชว่ยกนั

ตอบมาภายในเวลา 2 นาท ี

หากเดก็ตอบคาํถามได้

จาํนวนน้อย อาจกระตุน้

การตอบคาํถาม เชน่ แลว้

ทาํอะไรอกี แลว้คนอื่นละ่ 

เป็นตน้ 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรเราถงึตอ้งอาบน้ํา แปรง

ฟนั หวผีม ไปฉี่ ก่อนเขา้นอนดว้ย 

พยายามใหเ้ดก็ตอบ

หลากหลายแงมุ่ม 

ดา้นความคดิรเิริม่ สปดัตัง้ชื่อใหต้วัเองวา่ สปดั ซุปเปอรฮ์โีรแ่หง่หว้ง

อวกาศ แลว้ถา้ใหเ้ดก็ๆ ตัง้ชื่อใหต้วัเองทีไ่ม่

เหมอืนใครบา้ง อยากจะตัง้ชื่อวา่อะไร 

อาจชีนํ้าใหเ้ดก็พยายามคดิ

ชื่อทีแ่ปลกใหม ่ไมธ่รรมดา 

ไมเ่หมอืนใคร 

ดา้นความคดิละเลยีด

ลออ 

เมือ่เป็นฮโีรแ่ลว้ จะมภีารกจิไปชว่ยเหลอืคนอื่นๆ 

ยงัไงบา้ง 

พยายามใหเ้ดก็อธบิายถงึ

รายละเอยีด เล่าต่อเตมิ

เรือ่งราว 

  

 3. ผูด้าํเนินกจิกรรมใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมเป็นการใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้เยีย่ม ด ี 

ดมีาก น่าสนใจ เก่งมาก ความคดิดมีาก สุดยอด ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสหีน้าทา่ทาง เชน่ 

การยิม้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ จบัมอื แตะตวั โอบกอด ปรบมอื ชน้ิูวโป้ง เมือ่เดก็

แสดงความสนใจ แสดงความคดิเหน็ โตต้อบ โดยตอ้งใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถาม 

 4. เดก็ทุกคนควรไดต้อบคาํถามหลงัจากฟงันิทานจบ อยา่งน้อย 1 คาํตอบ ซึง่การตอบ

คาํถามจะเป็นไปโดยความสมคัรใจของเดก็ แต่หากพบวา่มเีดก็บางคนเขนิอายไมก่ลา้ อาจมกีาร

เสนอโอกาสเพือ่ใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนคาํตอบของเดก็แต่ละคน 

 5. ผูช้ว่ยดาํเนินกจิกรรมบนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 
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ส่ือประกอบ 

 1. นิทานเรือ่ง ซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็หึง่ 

 2. ขอ้คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง 4 คาํถาม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจในการฟงันิทานของเดก็ 

 2. สงัเกตการมสีว่นรว่มพดูคุย ซกัถาม และตอบคาํถามของเดก็ 

 3. บนัทกึจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็แต่ละคน 

 

ภาคผนวก 

 (เน้ือเรือ่งนิทาน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

-  ค่าความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุ่มก่อนการทดลอง 
        -  คะแนนแบบบนัทึกพฤติกรรมการตอบคาํถามของเดก็ 
 -  แบบฟอรม์แสดงความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรม 

       -  ภาพเดก็นักเรียนกาํลงัทาํกิจกรรม 
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ค่าความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุ่มก่อนการทดลอง 
 

Test of Homogeneity of Variances 

pretest    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

          1.643        2       87      .199 

 
 
Homogeneous Subsets 

pretest 

 

treatment N 

Subset for  
alpha = 0.05 

 1 

Tukey HSDa treatment2 30 15.43 

treatment1 30 15.53 

treatment3 30 15.63 

Sig.  .983 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 

 
จากตารางแสดงผลการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิOne-Way ANOVA เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคก่์อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่งวา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่โดยผูว้จิยัได้
ทาํการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของความเทา่กนัของความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุม่  
ซึง่จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ ความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุ่มมคีา่เทา่กนั 
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คะแนนแบบบนัทึกพฤติกรรมการตอบคาํถามของเดก็ 
 

เดก็ปฐมวยัชายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด (รปูแบบท่ี 2) 
 

คน
ท่ี 

บนัทึกจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 

คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 
สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 

1 - - 3 3 1 - 1 2 1 - - 1 - 1 1 2 

2 4 5 6 15 4 4 5 13 5 4 4 13 3 4 3 10 

3 1 1 1 3 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 

4 1 3 7 11 1 3 3 7 1 2 4 7 3 4 3 10 

5 - - 2 2 2 - 1 3 - - 1 1 - 1 2 3 

6 1 - - 1 1 2 1 4 1 4 1 6 1 3 - 4 

7 1 1 3 5 1 - 1 2 - - 2 2 1 1 - 2 

8 2 3 3 8 - 1 5 6 - 1 5 6 - 3 5 8 

9 - 2 2 4 1 - 1 2 1 1 - 2 - - 1 1 

10 1 5 6 12 2 3 3 8 3 4 3 10 3 1 2 6 

11 2 3 5 10 2 1 3 6 1 3 1 5 1 1 3 5 

12 - - 1 1 - - 1 1 - - 3 3 1 2 1 4 

13 1 2 4 7 2 1 2 5 2 1 1 4 2 2 1 5 

14 1 1 4 6 - - 3 3 3 - 4 7 - - 2 2 

15 2 2 7 10 2 1 4 7 1 1 4 6 2 3 4 9 

รวม 17 28 54 98 19 17 34 70 19 21 34 74 17 26 29 72 
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เดก็ปฐมวยัหญิงท่ีเข้ารว่มกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด (รปูแบบท่ี 2) 
 

คน
ท่ี 

บนัทึกจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 

คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 
สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 

1 - 2 2 4 1 - 1 2 - - 2 2 - - 1 1 

2 - 2 2 4 - - 3 3 - - 1 1 - 1 1 2 

3 5 4 6 15 3 3 4 10 1 3 6 10 3 5 1 9 

4 2 2 3 7 - - 5 5 1 1 1 3 - 2 2 4 

5 1 2 3 6 2 1 - 3 2 - - 2 1 3 - 4 

6 3 5 4 12 1 6 2 9 4 6 4 14 4 7 4 15 

7 2 4 4 10 1 1 - 2 3 5 1 9 1 2 1 4 

8 1 1 2 4 1 1 - 2 - 1 2 3 2 1 - 3 

9 3 4 6 13 2 2 5 9 2 4 3 9 1 1 3 5 

10 5 3 6 14 4 2 6 12 3 3 4 10 3 3 2 8 

11 - 2 3 5 - 2 2 4 - 1 - 1 - 3 - 3 

12 - 1 - 1 1 - 2 3 - 1 - 1 - - 1 1 

13 - - 2 2 1 - - 1 - 1 3 4 - - 3 3 

14 2 2 3 7 - 2 3 5 1 2 1 4 1 3 - 4 

15 - 1 - 1 1 - 2 3 - 1 3 4 - 1 3 4 

รวม 24 35 46 105 18 20 35 73 17 29 31 77 16 32 22 70 
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เดก็ปฐมวยัชายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด 
ควบคู่การเสริมแรง (รปูแบบท่ี 3) 

 

คน
ท่ี 

บนัทึกจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 

คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 
สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 

1 3 1 5 9 1 1 1 3 1 5 3 9 3 2 5 10 

2 4 4 8 16 1 3 3 7 1 2 2 5 - 6 2 8 

3 1 1 2 4 - 1 3 4 1 4 5 10 3 1 3 7 

4 - 3 1 4 1 1 1 3 2 1 4 7 2 1 4 7 

5 8 23 15 46 4 10 10 24 5 13 16 34 5 9 4 18 

6 2 2 2 6 2 1 1 4 1 3 3 7 2 4 2 8 

7 2 10 9 21 - 3 3 6 4 6 5 15 - 4 3 7 

8 2 2 6 10 - 2 1 3 2 5 2 9 1 5 3 9 

9 1 2 2 5 2 1 2 5 - 5 3 8 - 7 2 9 

10 1 4 2 7 - 2 2 4 1 1 2 4 2 1 4 7 

11 6 10 11 27 2 4 6 12 4 12 11 27 1 10 10 21 

12 4 7 7 18 1 4 4 9 4 4 7 15 1 1 3 5 

13 2 2 2 6 1 1 2 4 1 4 3 8 2 2 2 6 

14 5 3 5 13 - 1 1 2 1 2 4 7 1 1 2 4 

15 1 2 1 4 1 2 1 4 - 4 6 10 1 1 1 3 

รวม 42 76 78 196 16 37 41 94 28 71 76 175 21 55 50 129 
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 เดก็ปฐมวยัหญิงท่ีเข้ารว่มกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิด 
ควบคู่การเสริมแรง (รปูแบบท่ี 3) 

 

คน
ท่ี 

บนัทึกจาํนวนการตอบคาํถามของเดก็ 

คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 
สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 

1 1 2 3 6 4 2 4 10 1 1 3 5 2 4 4 10 

2 - 1 1 2 1 1 4 6 2 4 6 12 - 2 3 5 

3 1 4 3 8 1 2 2 5 2 1 2 5 1 1 2 4 

4 2 10 11 23 2 4 9 15 2 11 13 26 3 5 9 17 

5 1 4 3 8 1 1 3 5 1 3 1 5 1 4 5 10 

6 1 1 3 5 1 1 1 3 2 6 5 13 2 4 4 10 

7 2 7 3 12 1 7 4 12 2 8 3 13 1 8 4 13 

8 1 3 7 11 3 2 2 7 3 8 10 21 2 2 2 6 

9 2 2 1 5 - 1 3 4 1 2 3 6 2 2 6 10 

10 3 3 2 8 1 3 5 9 4 10 5 19 2 6 7 15 

11 2 1 2 5 2 2 2 6 3 4 2 9 - 1 1 2 

12 6 7 3 16 - 2 2 4 2 2 6 10 1 6 5 12 

13 3 3 3 9 2 2 6 10 4 6 5 15 3 1 4 8 

14 6 7 3 16 2 3 5 10 2 4 4 10 2 3 5 10 

15 1 2 1 4 1 2 1 4 - 4 6 10 1 1 1 3 

รวม 32 57 49 138 22 35 53 110 31 74 74 179 23 50 62 135 
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แบบฟอรม์แสดงความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรม 
 

แบบแสดงความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรม 

การเล่านิทาน 
 

วตัถปุระสงค ์  

แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานน้ีตอ้งการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดา้น

การคดิคล่องแคล่ว การคดิยดืหยุน่ การคดิรเิริม่ และการคดิละเอยีดลออ จากการฟงันิทาน โดยมี

เน้ือหาสอดคลอ้งตามนิยามทีใ่ชใ้นงานวจิยัดงัน้ี 

นิทาน หมายถงึ หนงัสอืทีเ่ป็นเรือ่งราวจากทัง้จากการเล่าสบืต่อกนัมาและเป็นเรือ่งทีม่ผีูแ้ต่ง

ขึน้มาใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ใหค้วามรูห้รอืแงค่ดิ อาจแฝงดว้ยคาํ

สอนดา้นคุณธรรม จรยิธรรมลงไปในเน้ือเรือ่ง โดยนิทานทีเ่หมาะสาํหรบัพฒันาความคดิสรา้งสรรค์

เดก็ปฐมวยัประกอบดว้ย  

1. นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา เป็นนิทานทีม่เีทวดา นางฟ้า เจา้หญงิ 

เจา้ชายเป็นตวับุคคลในนิทาน หรอืเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอภนิิหาร ตวัเอกหรอืตวัเดน่ๆ จะมี

อภนิิหารหรอืเวทมนต ์ฤทธิเ์ดช ฉากหรอืสถานทีใ่นเน้ือเรือ่งมกัเป็นสถานทีพ่เิศษ มลีกัษณะเหนือ

ความเป็นจรงิของมนุษยเ์ป็นสว่นใหญ่  

 2. นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้เป็นนิทานทีต่วัเอกเป็นสตัวแ์ต่มกีารกระทาํและพดูไดเ้หมอืน

มนุษย ์มทีัง้สตัวป์า่ สตัวบ์า้นและบางเรือ่งกม็มีนุษยเ์กีย่วขอ้งดว้ย  

 3. นิทานประเภทผจญภยั เป็นนิทานทีเ่น้ือเรือ่งอาจคลา้ยชวีติจรงิหรอืจนิตนาการ มตีวั

ละครเอกทีผ่จญภยัไปในสถานการณ์ต่างๆ มกีารกระทาํทีก่ลา้หาญ กลา้เสีย่ง พบเจอเหตุการณ์ที่

ตอ้งฟนัฝา่ เผชญิอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในทีส่ดุ 

 

คาํช้ีแจง  

ขอใหท้า่นผูเ้ชีย่วชาญไดก้รณุาแสดงความคดิเหน็ของทา่นทีม่ต่ีอ แผนการจดักิจกรรมเล่า

นิทาน โดยใสเ่ครือ่งหมาย  ( )  ลงในชอ่งความคดิเหน็ของทา่นพรอ้มเขยีนขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชน์ในการนําไปพจิารณาปรบัปรงุต่อไป  
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

1. หลกัการและเหตุผลในการพฒันากจิกรรม     

2. จุดมุง่หมายของกจิกรรม     

3. ระยะเวลาในการดาํเนินกจิกรรม     

4. ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม     

5. การเตรยีมสือ่และสถานที ่     

6. บทบาทครแูละเดก็     

7. สือ่ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  

นิทาน 3 ประเภท ดงัน้ี 

นิทานประเภทเทพนิยาย ปรมัปรา 

นิทานเรือ่ง เจา้ชายสายลม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

นิทานเรือ่ง เจา้หญงิผูเ้มตตา     

นิทานเรือ่ง พน็ิอคคโิอ     

นิทานเรือ่ง ปีเตอร ์แพน     

นิทานเรือ่ง เซอรอ์เลก็ซ ์ปราบมงักร     

นิทานเรือ่ง ชา่งทาํรองเทา้กบัคนตวัจิว๋     

นิทานเรือ่ง สาวน้อยเบลลก์บัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ     

นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้

นิทานเรือ่ง คอรด์รูอย 

    

นิทานเรือ่ง หมน้ีอยจดับา้น     

นิทานเรือ่ง เจา้หมปิูงปอง     

นิทานเรือ่ง เจา้ปา่เสยีงหาย     

นิทานเรือ่ง งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด     

นิทานเรือ่ง ขา้วตงัอยากเลีย้งหมา     

นิทานเรือ่ง ปยูกัษ์อยากสวย     
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

นิทานประเภทผจญภยั 

นิทานเรือ่ง ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้ 

    

นิทานเรือ่ง เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร     

นิทานเรือ่ง แมวหมวิผูก้ลา้หาญ     

นิทานเรือ่ง ฮวิเมอรแ์พนดา้น้อยผจญภยั     

นิทานเรือ่ง เทด็ โบ และดซิกบัการผจญภยัครัง้แรก     

นิทานเรือ่ง ปลาทองทอ่งทะเลผจญภยัตามหาฝงู     

นิทานเรือ่ง ซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็

หึง่ 

    

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ................................................................. 

        (...........................................................) 

                         ผูท้รงคณุวุฒ ิ

วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. 2556 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรม 

การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 

 

วตัถปุระสงค ์  

แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งน้ีตอ้งการ

พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดา้นการคดิคล่องแคล่ว การคดิยดืหยุน่ การคดิรเิริม่ และ

การคดิละเอยีดลออ จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ยคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง โดย

มเีน้ือหาสอดคลอ้งตามนิยามทีใ่ชใ้นงานวจิยัดงัน้ี 

นิทาน หมายถงึ หนงัสอืทีเ่ป็นเรือ่งราวจากทัง้จากการเล่าสบืต่อกนัมาและเป็นเรือ่งทีม่ผีูแ้ต่ง

ขึน้มาใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ใหค้วามรูห้รอืแงค่ดิ อาจแฝงดว้ยคาํ

สอนดา้นคุณธรรมจรยิธรรมลงไปในเน้ือเรือ่ง โดยนิทานทีเ่หมาะสาํหรบัพฒันาความคดิสรา้งสรรค์

เดก็ปฐมวยัประกอบดว้ย นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้

และนิทานประเภทผจญภยั เน่ืองจากเน้ือเรือ่งมลีกัษณะเหนือจากความเป็นจรงิโดยทัว่ไป มี

อทิธฤิทธิป์าฏหิารย ์มตีวัละครทีแ่ปลกน่าสนใจ มกีารผจญภยัไปยงัทีแ่ปลกใหมต่่างๆ พบเจอ

สถานการณ์ใหต้อ้งเผชญิปญัหา กลา้เสีย่ง และฝา่ฟนัอุปสรรคจนสาํเรจ็ได ้เปรยีบเทยีบเชื่อมโยง

ตนเองกบัเรือ่งราวของนิทานซึง่สามารถสง่เสรมิจนิตนาการเดก็ไดด้ ี

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง หมายถงึ การใชค้าํถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบ ตอบได้

อยา่งอสิระ สามารถตอบไดห้ลายคาํตอบตามความคดิ ไมม่คีาํตอบทีผ่ดิหรอืถูกซึง่เป็นคาํถามทีถู่ก

สรา้งขึน้และกาํหนดโดยผูว้จิยั ดงันัน้ในการทาํการทดลองหรอืการนําไปใช ้ไมว่า่ผูใ้ดจะเป็นผู้

ทดลองหรอืผูนํ้าไปใช ้กจ็ะใชค้าํถามเดยีวกนัทุกครัง้ ซึง่กาํหนดใหนิ้ทาน 1 เรือ่ง จะประกอบดว้ย

คาํถามจาํนวน 4 คาํถาม และขอ้คาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งของนิทาน รวมไปถงึ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหาคาํตอบ

อยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมากโดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลาทีก่าํหนดให ้

 2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิดว้ย

ทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึการ

แสดงถงึความรูส้กึ  

 3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใครและไมม่ใีครคาดคดิ เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจ
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เกดิจากการนําความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรมและ

สญัลกัษณ์ 

 4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึความ 

สามารถในการมองเหน็รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ รวมถงึการเชื่องโยงสมัพนัธส์ิง่ต่างๆ 

อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว อาจเป็นการคดิแจกแจงรายละเอยีดหรอืเป็นขัน้เป็นตอน 

 

คาํช้ีแจง  

ขอใหท้า่นผูเ้ชีย่วชาญไดก้รณุาแสดงความคดิเหน็ของทา่นทีม่ต่ีอ แผนการจดักิจกรรมเล่า

นิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยใสเ่ครือ่งหมาย  ( )  ลงในชอ่งความ

คดิเหน็ของทา่นพรอ้มเขยีนขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการนําไปพจิารณาปรบัปรงุต่อไป 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

1. หลกัการและเหตุผลในการพฒันากจิกรรม     

2. จุดมุง่หมายของกจิกรรม     

3. ระยะเวลาในการดาํเนินกจิกรรม     

4. ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม     

5. การเตรยีมสือ่และสถานที ่     

6. บทบาทครแูละเดก็     

7. สือ่ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมประกอบดว้ย นิทาน

ประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง ดงัน้ี 

นิทานประเภทเทพนิยาย ปรมัปรา 

นิทานเรือ่ง เจา้ชายสายลม 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ถา้เดก็ๆ ลอยไปตามลมได ้เดก็ๆ อยากจะลอยไป

ทีไ่หน ชว่ยกนัตอบมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 

นาท ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ลมมขีอ้ดแีละขอ้ไมด่ยีงัไงบา้ง  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - นอกจากพลงัสายลมแลว้ เดก็ๆ อยากใหเ้จา้ชาย

สายลมมพีลงัพเิศษอะไรเพิม่อกี แลว้พลงันัน้เป็น

ยงัไง  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - แลว้เดก็ๆ อยากใหเ้จา้ชายสายลมเอาพลงัพเิศษน้ี

ไปชว่ยเหลอืคนอื่นยงัไงบา้ง 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

นิทานเรือ่ง เจา้หญงิผูเ้มตตา 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เดก็ๆ วา่มสีตัวอ์ะไรบา้งทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ บอกมา

ใหเ้ยอะทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ถา้สตัวป์า่พากนัยา้ยมาอยูใ่นเมอืงจะ

เป็นยงัไง  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ใหเ้ดก็ๆ เอาสตัวห์ลายชนิดมาผสมรวมกนัเป็น

สตัวช์นิดใหมไ่ด ้1 ตวั เพือ่ไปชว่ยเจา้หญงิ เดก็ๆ จะ

เอาสตัวช์นิดบา้งมาผสมรวมกนั แลว้รปูรา่งหน้าตา

มนัเป็นยงัไง  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

- แลว้สตัวต์วันัน้จะมวีธิกีารเขา้ไปชว่ยเจา้หญงิยงัไง  

    

นิทานเรือ่ง พน็ิอคคโิอ 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เวลามาโรงเรยีน เดก็ๆ ชอบทาํกจิกรรมอะไรบา้ง 

ชว่ยกนัตอบมาภายในเวลา 2 นาท ี

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - ถา้หุน่กระบอกไมท่าํจากไม ้เดก็ๆ คดิวา่จะใช้

อะไรมาทาํหุน่กระบอกไดบ้า้ง 

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ใหเ้ดก็ๆ ทาํหุน่กระบอกแฟนซ ี1 ตวั ทีแ่ปลก

ไมเ่หมอืนใคร เดก็ๆ อยากจะทาํเป็นตวัอะไร 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - แลว้หุน่กระบอกของเดก็ๆ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์

อะไรบา้ง  

    

นิทานเรือ่ง ปีเตอร ์แพน 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - นิทานเรือ่งไหนทีเ่ดก็ๆ ชอบใหพ้อ่แมห่รอืคุณครู

เล่าใหฟ้งับ่อยๆ ชว่ยกนัตอบมาภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรปีเตอร ์แพนถงึอยากเป็น

เดก็ตลอดไป ไมอ่ยากโตเป็นผูใ้หญ่   

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้เดก็ๆ มดีนิแดนพเิศษและตอ้งตัง้ชื่อทีแ่ปลกไม่

เหมอืนใครใหด้นิแดนนัน้ เดก็ๆ อยากจะตัง้ชื่อวา่

อะไร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - แลว้เดก็ๆ อยากใหม้อีะไรอยูใ่นดนิแดนพเิศษนัน้

บา้ง  

    

นิทานเรือ่ง เซอรอ์เลก็ซ ์ปราบมงักร 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เดก็ๆ วา่มอีะไรทีใ่หญ่กวา่มดบา้ง ชว่ยกนัตอบมา

ใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่การเป็นคนตวัเลก็มขีอ้ดหีรอืไมด่ยีงัไง 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้อศัวนิตวัน้อยไมข่ีม่ด จะขีอ่ะไรแทนไดบ้า้ง ที่

แปลกๆ ไมเ่หมอืนใคร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - การทีจ่ะเป็นอศัวนิผูก้ลา้ได ้เดก็ๆ คดิวา่จะตอ้งมี

คุณสมบตัยิงัไง  

    

นิทานเรือ่ง ชา่งทาํรองเทา้กบัคนตวัจิว๋ 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ตอนน้ีเดก็ๆ มเีงนิเกบ็ในกระปกุกีบ่าทแลว้  

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่การประหยดัมปีระโยชน์ยงัไงบา้ง  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ใหเ้ดก็ๆ เอาอะไรกไ็ดม้าประดษิฐด์ดัแปลงเป็น

รองเทา้ เดก็ๆ จะเอาอะไรมาทาํด ีจะไดเ้อาไปขายได้

เงนิมาเยอะๆ  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - ถา้เดก็ๆ ไดเ้งนิจากการขายรองเทา้มาเยอะแยะ 

เดก็ๆ จะเอาไปทาํอะไร  

    

นิทานเรือ่ง สาวน้อยเบลลก์บัลกูสนุขัผูก้ลา้หาญ 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ถา้เดก็ๆ มลีกูหมา จะตัง้ชื่อใหม้นัวา่อะไร ชว่ยกนั

ตอบมาภายในเวลา 2 นาท ี
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ถา้เจา้ชายอสรูไปชว่ยเบลล ์พพัพ ี

และออตโตมานไมท่นัจะเกดิอะไรขึน้ 

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้เกดิวนัหน่ึงดนิสอ โต๊ะ หรอืแปรงฟนัทีเ่ดก็ๆ ใช้

อยูเ่กดิพดูไดข้ึน้มาจะเป็นยงัไง  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - นอกจากพดูไดแ้ลว้เดก็ๆ อยากใหข้องพวกนัน้มี

ความสามารถพเิศษทาํอะไรไดอ้กี  

    

นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้

นิทานเรือ่ง คอรด์รูอย 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ทีบ่า้นเดก็ๆ มตุ๊ีกตาอะไรบา้ง  

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - ถา้เดก็ๆ เกดิอยากไดตุ๊้กตาแต่เงนิไมพ่อ จะทาํ

ยงัไง  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ใหเ้ดก็ๆ หาของอะไรกไ็ดม้าประดษิฐเ์ป็นตุ๊กตา

ไวเ้ล่นเอง เดก็ๆ จะใชอ้ะไรมาทาํด ี 

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - พอเดก็ๆ มตุ๊ีกตาเป็นของตวัเองแลว้อยากจะ

แต่งตวัใหตุ๊้กตาเป็นแบบไหน ใสเ่สือ้ผา้ 

เครือ่งประดบัอะไรบา้ง  
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

นิทานเรือ่ง หมน้ีอยจดับา้น 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - รอบตวัเราน้ี มอีะไรบา้งทีท่าํจากพลาสตกิ บอกมา

ใหเ้ยอะทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ขวดพลาสตกิใชแ้ลว้ สามารถเอาไป

ใชท้าํอะไรไดอ้กี  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้มกีล่องกระดาษอยู ่1 กล่อง ใหเ้ดก็ๆ จะเอาไป

ดดัแปลงเป็นอะไรกไ็ด ้เดก็ๆ จะเอาไปทาํอะไร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - พอประดษิฐข์องนัน้เสรจ็แลว้ เดก็ๆ จะเอาของชิน้

นัน้ไปทาํอะไรต่อ  

    

นิทานเรือ่ง เจา้หมปิูงปอง 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่สตัวอ์ะไรบา้งทีบ่นิไมไ่ด ้ลองบอกมา

ใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไร เจา้หมปิูงปองถงึอยากบนิ

ได ้ 

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ไมม่เีตยีงเดง้ดึง๋ เดก็ๆ จะเอาอะไรมาสรา้งเป็น

ทีฝึ่กบนิใหเ้จา้หมปิูงปอง  
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ถา้เจา้หมปิูงปองอยากบนิได ้จะตอ้ง

ทาํยงัไงบา้ง  

    

นิทานเรือ่ง เจา้ปา่เสยีงหาย 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ในบรรดาสตัวป์า่ทัง้หลาย เดก็ๆ ชอบสตัวช์นิด

ไหนบา้ง บอกมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรสงิโตถงึเสยีงหาย  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้สงิโตเจา้ปา่เกดิเสยีงหายไปจรงิๆ จะใชว้ธิไีหน

มาปลุกเพือ่นๆ ในปา่  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - เดก็ๆ คดิวา่การทีจ่ะเป็นเจา้ปา่ได ้จะตอ้งมี

คุณสมบตัอิะไรบา้ง 

    

นิทานเรือ่ง งวงยาวยาวของชา้งอลัเฟรด 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ถา้ใหนึ้กถงึสิง่ทีม่ลีกัษณะยาวๆ เดก็ๆ นึกถงึ

อะไรบา้ง ชว่ยกนัตอบมาใหเ้ยอะทีส่ดุภายในเวลา 2 

นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่งวงยาวๆ ของอลัเฟรด สามารถใชท้าํ

ประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  

    



171 

 

 

 

ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้เดก็ๆ มแีขนทีย่ดืยาวมากเหมอืนงวง

ของอลัเฟรดจะทาํยงัไง  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - แลว้เดก็ๆ คดิวา่การทีเ่ราอวยัวะทีย่าวมากแบบ

นัน้มปีระโยชน์ยงัไงบา้ง  

    

นิทานเรือ่ง ขา้วตงัอยากเลีย้งหมา 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

  - เดก็ๆ คดิวา่สตัวท์ีส่ามารถเป็นสตัวเ์ลีย้งไดม้ี

อะไรบา้ง ตอบมาใหเ้ยอะทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - ถา้เรามสีตัวม์าเลีย้งแต่เราไมม่เีวลาดแูลมนัเลย 

เดก็ๆ คดิวา่มนัจะรูส้กึยงัไง แลว้มนัจะเป็นยงัไง

ต่อไป  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ใหเ้ดก็ๆ ทาํสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงเพือ่บอกใหค้นอื่น

รูว้า่น่ีคอืสตัวเ์ลีย้งของเรา เดก็ๆ จะ 

ทาํสญัลกัษณ์อะไร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - เดก็ๆ จะมวีธิกีารดแูลสตัวเ์ลีย้งของตวัเองยงัไง

บา้ง  

    

นิทานเรือ่ง ปยูกัษ์อยากสวย 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

(ต่อ) 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เครือ่งประดบัทีเ่ดก็ๆ รูจ้กัมอีะไรบา้ง ชว่ยกนับอก

มาภายในเวลา 2 นาท ี

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรปยูกัษ์ถงึอยากสวย  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ใหใ้ชข้องอะไรกไ็ดม้าดดัแปลงเป็น

เครือ่งประดบั 1 ชิน้ เดก็ๆ จะใชอ้ะไรมาทาํ  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - แลว้เครือ่งประดบัชิน้นัน้ของเดก็ๆ มวีธิทีาํยงัไง

บา้ง  

    

นิทานประเภทผจญภยั 

นิทานเรือ่ง ลลูู่มาชว่ยเพือ่นแลว้ 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่สตัวช์นิดไหนบา้งทีว่า่ยน้ําไมไ่ด ้

ชว่ยกนัตอบมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไร ฝนถงึตกหนกัไมย่อม

หยดุ  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้เกดิน้ําทว่ม แต่เดก็ๆ ไมม่เีรอื จะหาอะไรมา

ดดัแปลงใชแ้ทนเรอืด ี 

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ (ต่อ)     
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - พอเดก็ๆ ประดษิฐเ์รอืเสรจ็แลว้ จะเอาไปใชท้าํ

อะไรต่อ 

    

นิทานเรือ่ง เจา้หญงิลลูู่ชว่ยมงักร 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ลลูู่ใจดชีว่ยเหลอืมงักรผูน่้าสงสาร แลว้เดก็ๆ เคย

ชว่ยเหลอืเพือ่นๆ เรือ่งอะไรกนับา้ง  

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรเจา้มงักรถงึไมม่เีพือ่นเล่น

เลย  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้เดก็ๆ สามารถแปลงรา่งเป็นอะไรกไ็ด ้1 วนั 

เดก็ๆ อยากจะแปลงรา่งเป็นอะไร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - พอแปลงรา่งแลว้อยากจะทาํอะไรต่อไป  

    

นิทานเรือ่ง แมวหมวิผูก้ลา้หาญ 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ถา้เดก็ๆ มแีมวเป็นของตวัเอง จะตัง้ชือ่ใหแ้มววา่

อะไร  

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรแมวหมวิถงึชว่ยมดแดง 

ทัง้ๆ ทีแ่มวตวัอื่นบอกวา่อยา่ไปยุง่  
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ทอ่น้ําทีแ่มวน้อยตกลงไปลกึมาก จนตอ้งใช้

อุปกรณ์มาชว่ย เดก็ๆ จะเอาอะไรมาทาํเป็นอุปกรณ์

ชว่ยแมวน้อย  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - วนัหน่ึงเกดิเดก็ๆ มอมแมมกลบับา้น จะอธบิายให้

คุณแมฟ่งัวา่ยงัไง คุณแมจ่ะไดไ้มดุ่ แต่หา้มโกหกนะ  

    

นิทานเรือ่ง ฮวิเมอรแ์พนดา้น้อยผจญภยั 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ในปา่มสีตัวอ์ะไรอาศยัอยูบ่า้ง ชว่ยกนั

ตอบมาภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - ถา้เดก็ๆ เป็นฮวิเมอร ์จะใชว้ธิยีงัไงทีจ่ะทาํใหพ้ี่

เสอืยอมปล่อยตวัไปหาพอ่แม ่ 

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - พีเ่สอืเจา้ปา่ไมก่ลวัใครเลย ถา้ใหแ้พนดา้น้อย

แปลงรา่งเป็นอะไรกไ็ดเ้พือ่ทาํใหพ้ีเ่สอืกลวั เดก็ๆ 

อยากใหแ้พนดา้แปลงรา่งเป็นอะไร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - พอแปลงรา่งแลว้เดก็ๆ จะทาํอะไรต่อไป  

    

นิทานเรือ่ง เทด็ โบ และดซิกบัการผจญภยัครัง้แรก 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - เวลานึกถงึน้ําแขง็ เดก็ๆ นึกถงึอะไรบา้ง ชว่ยกนั

ตอบมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 นาท ี 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่น้ําแขง็สามารถเอาไปทาํประโยชน์

อะไรไดบ้า้ง  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้เมอืงไทยมหีมิะ เดก็ๆ อยากเอาหมิะไปทาํอะไร 

    

 4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - ถา้วนัหน่ึงเมอืงไทยมหีมิะตกจรงิๆ เดก็ๆ คดิวา่จะ

เกดิอะไรขึน้  

    

นิทานเรือ่ง ปลาทองทอ่งทะเลผจญภยัตามหาฝงู 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ในทะเลมสีตัวอ์ยูเ่ยอะแยะมากมาย เดก็ๆ ลอง

บอกชื่อสตัวท์ะเลทีรู่จ้กัมาใหม้ากทีส่ดุในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่การตื่นสายทาํใหเ้กดิผลอะไรตามมา

บา้ง แลว้เดก็ๆ รูส้กึยงัไงกบัผลทีไ่ดร้บั  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - ถา้ใหเ้ดก็ๆ ใชอ้ะไรกไ็ดม้าทาํเป็นสญัลกัษณ์เพือ่

ใชเ้ป็นป้ายบอกทาง เดก็ๆ จะใชอ้ะไรมาทาํเป็น

สญัลกัษณ์  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - ถา้เดก็ๆ ไปเทีย่วแลว้เกดิหลงทางกบัคุณพอ่คุณ

แม ่เดก็ๆ จะมวีธิกีารทาํยงัไง เพือ่จะไดก้ลบัไปเจอ

กบัคุณพอ่คุณแมอ่กี  
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

นิทานเรือ่ง ซุปเปอรส์ปดักบัการกอบกูอ้วกาศเหมน็

หึง่ 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ก่อนทีจ่ะเขา้นอน เดก็ๆทาํอะไรบา้ง ชว่ยกนัตอบ

มาภายในเวลา 2 นาท ี 

    

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่เพราะอะไรเราถงึตอ้งอาบน้ํา แปรง

ฟนั หวผีม ไปฉี่ ก่อนเขา้นอนดว้ย  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - สปดัตัง้ชื่อใหต้วัเองวา่ สปดั ซุปเปอรฮ์โีรแ่หง่หว้ง

อวกาศ แลว้ถา้ใหเ้ดก็ๆ ตัง้ชื่อใหต้วัเองทีไ่มเ่หมอืน

ใครบา้ง อยากจะตัง้ชื่อวา่อะไร  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

- เมือ่เป็นฮโีรแ่ลว้ จะมภีารกจิไปชว่ยเหลอืคนอื่นๆ 

ยงัไงบา้ง 

    

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ................................................................. 

        (...........................................................) 

                        ผูท้รงคุณวุฒ ิ

วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. 2556 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรม 

การเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม 

 

วตัถปุระสงค ์  

แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้งควบคูก่าร

เสรมิแรงทางสงัคมน้ีตอ้งการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดา้นการคดิคล่องแคลว่ การ

คดิยดืหยุน่ การคดิรเิริม่ และการคดิละเอยีดลออ จากการฟงันิทานจบเรือ่งแลว้ถามต่อดว้ยคาํถาม

ปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง พรอ้มใหก้ารเสรมิแรงทางสงัคมทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็ตอบ

คาํถามหรอืพยายามตอบคาํถาม โดยมเีน้ือหาสอดคลอ้งตามนิยามทีใ่ชใ้นงานวจิยัดงัน้ี 

นิทาน หมายถงึ หนงัสอืทีเ่ป็นเรือ่งราวจากทัง้จากการเล่าสบืต่อกนัมาและเป็นเรือ่งทีม่ผีูแ้ต่ง

ขึน้มาใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ใหค้วามรูห้รอืแงค่ดิ อาจแฝงดว้ยคาํ

สอนดา้นคุณธรรม จรยิธรรมลงไปในเน้ือเรือ่ง โดยนิทานทีเ่หมาะสาํหรบัพฒันาความคดิสรา้งสรรค์

เดก็ปฐมวยัประกอบดว้ย นิทานประเภทเทพนิยายหรอืนิทานปรมัปรา นิทานประเภทสตัวพ์ดูได ้

และนิทานประเภทผจญภยั เน่ืองจากเน้ือเรือ่งมลีกัษณะเหนือจากความเป็นจรงิโดยทัว่ไป มี

อทิธฤิทธิป์าฏหิารย ์มตีวัละครทีแ่ปลกน่าสนใจ มกีารผจญภยัไปยงัทีแ่ปลกใหมต่่างๆ พบเจอ

สถานการณ์ใหต้อ้งเผชญิปญัหา กลา้เสีย่ง และฝา่ฟนัอุปสรรคจนสาํเรจ็ได ้เปรยีบเทยีบเชื่อมโยง

ตนเองกบัเรือ่งราวของนิทานซึง่สามารถสง่เสรมิจนิตนาการเดก็ไดด้ ี

คาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง หมายถงึ การใชค้าํถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบ ตอบได้

อยา่งอสิระ สามารถตอบไดห้ลายคาํตอบตามความคดิ ไมม่คีาํตอบทีผ่ดิหรอืถูกซึง่เป็นคาํถามทีถู่ก

สรา้งขึน้และกาํหนดโดยผูว้จิยั ดงันัน้ในการทาํการทดลองหรอืการนําไปใช ้ไมว่า่ผูใ้ดจะเป็นผู้

ทดลองหรอืผูนํ้าไปใช ้กจ็ะใชค้าํถามเดยีวกนัทุกครัง้ ซึง่กาํหนดใหนิ้ทาน 1 เรือ่ง จะประกอบดว้ย

คาํถามจาํนวน 4 คาํถาม และขอ้คาํถามมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งของนิทาน รวมไปถงึ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิหาคาํตอบ

อยา่งรวดเรว็ดว้ยการคดิหาคาํตอบจาํนวนมากโดยไมซ่ํ้ากนัภายในเวลาทีก่าํหนดให ้

 2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบกลา้ทีจ่ะคดิดว้ย

ทศันะทีก่วา้งจากเดมิ สามารถมองจากหลายแงม่มุ หลายทศิทางและหลายระดบั อาจรวมถงึการ

แสดงถงึความรูส้กึ  
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 3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ไม่

เหมอืนใครและไมม่ใีครคาดคดิ เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจ

เกดิจากการนําความคดิเดมิมาดดัแปลงหรอืประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม ่เป็นไดท้ัง้รปูธรรม นามธรรมและ

สญัลกัษณ์ 

 4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเอยีดลออ เป็นคาํถามทีต่อ้งการใหผู้ต้อบแสดงถงึความ 

สามารถในการมองเหน็รายละเอยีดในสิง่ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ รวมถงึการเชื่องโยงสมัพนัธส์ิง่ต่างๆ 

อยา่งมคีวามหมาย ต่อเตมิเป็นเรือ่งราว อาจเป็นการคดิแจกแจงรายละเอยีดหรอืเป็นขัน้เป็นตอน 

การเสรมิแรงทางสงัคม หมายถงึ การทีผู่ว้จิยัใหต้วัเสรมิแรงกบัเดก็ปฐมวยัในขณะทีต่อบ

คาํถามหรอืพยายามตอบคาํถามภายหลงัจากฟงันิทาน ซึง่ไดแ้ก่ การใหค้าํชมเชย เชน่ ใช ่ใชไ้ด ้

เยีย่ม ด ีดมีาก น่าสนใจ วเิศษ เก่งมาก ความคดิดมีาก น่าภมูใิจ ขอบคุณ หรอืการแสดงออกทางสี

หน้าทา่ทาง เชน่ การยิม้ ขยบิตา ยกัคิว้ พยกัหน้า หวัเราะ มองดว้ยททีา่สนใจ แตะตวั เป็นตน้ เพือ่

ชว่ยกระตุน้ความมัน่ใจและความเชื่อมัน่ในตนเองใหแ้ก่เดก็ในการแสดงออกทางความคดิอยา่งอสิระ 

โดยจะเสรมิแรงทุกครัง้และเสรมิแรงทนัทเีมือ่เดก็ตอบคาํถามหรอืพยายามตอบคาํถาม 

 

คาํช้ีแจง  

ขอใหท้า่นผูเ้ชีย่วชาญไดก้รณุาแสดงความคดิเหน็ของทา่นทีม่ต่ีอ แผนการจดักิจกรรมเล่า

นิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างควบคู่การเสริมแรงทางสงัคม โดยใส่

เครือ่งหมาย  ( )  ลงในชอ่งความคดิเหน็ของทา่นพรอ้มเขยีนขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการ

นําไปพจิารณาปรบัปรงุต่อไป 

 

หมายเหต ุข้อคาํถามข้อ 7 ท่ีใช้ในแผนการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบคาํถาม
ปลายเปิดแบบมีโครงสรา้งควบคู่การเสริมแรงทางสงัคมน้ี มีความเหมือนกนัทุกประการกบั
แผนการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง ดงันัน้ หากท่าน
ผูเ้ช่ียวชาญได้ทาํการประเมินแผนการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบคาํถามปลายเปิดแบบ
มีโครงสร้างแล้ว มิต้องประเมินข้อ 7 ในแบบประเมินน้ีกไ็ด้ 
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ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุต่อ 

แผนการจดักิจกรรม 

การพิจารณา  

 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็

ดว้ย 

 

1 

ไม่

แน่ใจ 

 

0 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

-1 

1. หลกัการและเหตุผลในการพฒันากจิกรรม     

2. จุดมุง่หมายของกจิกรรม     

3. ระยะเวลาในการดาํเนินกจิกรรม     

4. ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม     

5. การเตรยีมสือ่และสถานที ่     

6. บทบาทครแูละเดก็     

7. สือ่ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมประกอบดว้ย นิทาน

ประกอบคาํถามปลายเปิดแบบมโีครงสรา้ง ดงัน้ี 

นิทานประเภทเทพนิยาย ปรมัปรา 

นิทานเรือ่ง เจา้ชายสายลม 

1. คาํถามสง่เสรมิความคดิคล่องแคลว่ 

 - ถา้เดก็ๆ ลอยไปตามลมได ้เดก็ๆ อยากจะลอยไป

ทีไ่หน ชว่ยกนัตอบมาใหม้ากทีส่ดุภายในเวลา 2 

นาท ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. คาํถามสง่เสรมิความคดิยดืหยุน่ 

 - เดก็ๆ คดิวา่ลมมขีอ้ดแีละขอ้ไมด่ยีงัไงบา้ง  

    

3. คาํถามสง่เสรมิความคดิรเิริม่ 

 - นอกจากพลงัสายลมแลว้ เดก็ๆ อยากใหเ้จา้ชาย

สายลมมพีลงัพเิศษอะไรเพิม่อกี แลว้พลงันัน้เป็น

ยงัไง  

    

4. คาํถามสง่เสรมิความคดิละเลยีดลออ 

 - แลว้เดก็ๆ อยากใหเ้จา้ชายสายลมเอาพลงัพเิศษน้ี

ไปชว่ยเหลอืคนอื่นยงัไงบา้ง 
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ภาพเดก็นักเรียนกาํลงัทาํกิจกรรม 
 

  
 

  
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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