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การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็ก
ตามการรับรูของผูปกครอง เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตามการรับรู
ของผูปกครองจําแนกตาม การอบรมเลี้ยงดู ความคาดหวังของผูปกครองตอความคิดสรางสรรค 
และสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดสรางสรรค
ของเด็กตามการรับรูของผูปกครองกับการอบรมเลี้ยงดู ความคาดหวังของผูปกครองตอความคิด
สรางสรรค และสภาพแวดลอมในโรงเรียน กลุมตัวอยางเปน ผูปกครองเด็กชายและหญิง ที่กําลัง
เรียนโปรแกรมพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียนสนุกคิด จํานวน 139 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตามการ
รับรูของผูปกครอง แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู แบบวัดความคาดหวังของผูปกครองตอความคิด
สรางสรรค และแบบสอบถามสภาพแวดลอมในโรงเรียน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
โดยใชการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (t-test for 
independent)และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson Product Moment)
ผลการศึกษาพบวา

1. ความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตามการรับรูของผูปกครองอยูในระดับ
คอนขางมาก และความคาดหวังของผูปกครองตอความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง สวน
สภาพแวดลอมในโรงเรียนผูปกครองมีการรับรูในระดับดี

2. เด็กท่ีไดรับปริมาณการอบรมเล้ียงดูแตกตางกันมีความสามารถในการคิดสรางสรรคตาม
การรับรูของผูปกครองตางกัน โดยแบงเปนดานตางๆ ดังน้ี

2.1 เด็กท่ีไดรับปริมาณการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก มีความสามารถในการ
คิดสรางสรรคตามการรับรูของผูปกครองมากกวาเด็กท่ีไดรับปริมาณการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 เด็กที่ไดรับปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล มีความสามารถในการคิด
สรางสรรคตามการรับรูของผูปกครองมากกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชอารมณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.3 เด็กที่ไดรับปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางกาย มีความสามารถในการ
คิดสรางสรรคตามการรับรูของผูปกครองนอยกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2.4 เด็กที่ไดรับปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก มีความสามารถในการคิด
สรางสรรคตามการรับรูของผูปกครองไมแตกตางกับเด็กท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูควบคุมนอย 



2.5 เด็กที่ไดรับปริมาณการอบรมเลี้ยงดูแบบใหพึ่งตนเองเร็ว มีความสามารถในการ
คิดสรางสรรคตามการรับรูของผูปกครองมากกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใหพึ่งตนเองชา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. เด็กที่ผูปกครองมีความคาดหวังตอความคิดสรางสรรคสูง มีความสามารถในการคิด
สรางสรรคตามการรับรู ของผู ปกครองมากกวาเด็กที่ผู ปกครองที่มีความคาดหวังตอความคิด
สรางสรรคต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เด็กที่ผูปกครองรับรูสภาพแวดลอมในโรงเรียนดี มีความสามารถในการคิดสรางสรรค
ตามการรับรูของผูปกครองมากกวาเด็กที่ผูปกครองรับรูสภาพแวดลอมในโรงเรียนไมดี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

5. การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตาม
การรับรูของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมากกวาอารมณ และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใหพึ่งตนเองเร็ว มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตามการรับรู
ของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ
ทางกายมากกวาทางจิต มีความสัมพันธทางลบกับความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตาม
การรับรูของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความสัมพันธระหวางการ
อบรมเล้ียงดูแบบควบคุมกับความคิดสรางสรรคของเด็กตามการรับรูของผูปกครอง

6. ความคาดหวังของผู ปกครองตอความคิดสรางสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กตามการรับรูของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

7. สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการคิด
สรางสรรคของเด็กตามการรับรูของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purposes of this research were 1) To study the level of children’ creative thinking 
ability on parent’s perception 2) To compare children creative thinking ability on parent’s 
perception divided by child rearing, parent’s expectation toward creative thinking and school 
environment and 3) To study the relationships among children creative thinking ability on 
parent’s perception, child rearing, parent’s expectation toward creative thinking and school 
environment. The sample used in this study consisted of 139 parents of students who have 
studied in the thinking skill development program at the Brain school. They were selected by 
Stratified random sampling. The instruments used in this research comprised of the children’ 
creative thinking ability on parent’s perception scale, the child-rearing scale, the scale of 
parent’s expectation toward creative thinking and the school environment scale with 
reliabilities. The data were analyzed by using t-test for independent and Correlation 
coefficient of Pearson Product Moment.     

The results of this study were as follow : 
1. The level of children’ creative thinking ability on parent’s perception was quite high, 

whereas parent’s expectation toward creative thinking and school environment perceived by 
parents were reported as a high level. 

2. The children who have differed the quantity of child-rearing, would have the 
creative thinking ability on parent’s perception dissimilarly which can divided into five style of 
child rearing as the following ; 

2.1The children who have received the quantity of child-rearing as more love-
oriented style were found to be more creative thinking ability on parent’s perception than 
lesser love oriented style of child rearing at the .01 level of significance.

2.2The children who have received the quantity of child-rearing as reasoning-
oriented style were found to be more creative thinking ability on parent’s perception than 
emotional style of child rearing at the .01 level of significance.



2.3The children who have received the quantity of child-rearing as Physical 
punishment style were found to be more creative thinking ability on parent’s perception than 
psychological punishment style of child rearing at the .01 level of significance. 

2.4The children who have received the quantity of child-rearing as more control 
were not found to be different with less control.

2.5 The children who have received the quantity of child-rearing as fast 
independence style were found to be more creative thinking ability on parent’s perception 
than slow independence style of child rearing at the .01 level of significance.

3. The children whose parents had got high parent’s expectation toward creative
thinking were found to be more creative thinking ability on parent’s perception than lower 
parent’s expectation toward creative thinking at the .01 level of significance.

4. The children whose parents had got good perception of school environment were 
found to be more creative thinking ability on parent’s perception than not good perception of 
school environment at the .01 level of significance.

5. The child-rearing related to children creative thinking ability on parent’s perception 
at the .01 level of significance. The child-rearing included love-oriented technique, reasoning-
oriented and independence training were found to be positively related to children creative 
thinking ability on parent’s perception at the .01 level of significance. The child-rearing as
physical vs. psychological punishment is negatively related to children creative thinking ability 
on parent’s perception at the .01 level of significance. For the child-rearing as control had no 
significantly statistic relationship.

6. Parent’s expectation toward creative thinking related positively to children creative 
thinking ability on parent’s perception at the .01 level of significance.

7. School environment related positively to children creative thinking ability on 
parent’s perception at the .01 level of significance.
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ประกาศคุณูปการ

สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเอาใจใสใหคําปรึกษาเปนอยางดีจาก 
อาจารย ชญานุช ลักษณวิจารณ ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใน
การใหคําปรึกษา แนะนํา ขัดเกลาระบบคิดใหมีความคมชัด ตลอดจนการทํางานวิจัยน้ีทุกข้ันตอนจน
เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในการเปนแบบอยางที่ดีของบทบาทการเปนอาจารยที่ปรึกษา ที่มี
ความเมตตากรุณาและทุมเทใหกับศิษย ซึ่งสัมผัสไดถึงความมุงมั่นจริงใจในการทํางานอยางไมรูจัก
เหน็ดเหน่ือย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ประณต เคาฉิม ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัฐวีณ 
สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารย ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพาย และอาจารย ดร.ภิญญาพันธ รวมชาติ กรรมการสอบ
สารนิพนธ ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ทําใหสารนิพนธฉบับนี้
สมบูรณมากย่ิงข้ึน

ขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม
และสุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุนเปนกําลังใจตลอด

การศึกษา จนประสบความสําเร็จในครั้งนี้
คุณคา ประโยชน และความดีที่เกิดขึ้นจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแกสิ่งมีชีวิต

ทุกสรรพสิ่งใหไดรับความสุข ความเจริญ ตลอดกาล

วรรณิภา กิยา
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 ความคดิสรา้งสรรค์ เป็นความคดิทีส่าํคญัอยา่งหน่ึง ในบรรดาความคดิทัง้หลาย ความคดิ

สรา้งสรรคช่์วยใหเ้กดิการคน้พบสิง่แปลกใหมท่ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติของมนุษย์  (น้ําฝน 

ปาจนีบรูวรรณ์ . 2546: 1; อา้งองิจาก Torrance. 1962) และเป็นปจัจยัทีส่าํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะส่งเสรมิ

ความเจรญิกา้วหน้าของประเทศชาต ิประเทศใดกต็ามทีส่ามารถพฒันา แสวงหา และดงึเอาศกัยภาพ

เชงิความคดิสรา้งสรรคข์องประเทศนัน้ออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดม้ากเท่าใด กย็ิง่จะมโีอกาสพฒันา

และเจรญิกา้วหน้าไดม้ากขึน้เท่านัน้ (อาร ีพนัธม์ณ.ี 2546: บทนํา) 

 จากการศกึษาพบวา่สมองของเดก็อาย ุ2-6 ขวบ จะมน้ํีาหนกัเพิม่ขึน้จาก 70% ไปเป็น 90% 

ของน้ําหนกัสมองตอนเป็นผูใ้หญ่ ใยประสาทจะมกีารเพิม่ขึน้ทัง้ขนาดและจาํนวน มกีารเชือ่มต่อกนั

มากขึน้ สง่ผลใหค้วามสามารถหลายดา้นของเดก็ดขีึน้ ทัง้ดา้นการประสานรา่งกาย การรบัรู ้ความ

ใสใ่จ ความจาํ ภาษา การคดิเชงิเหตุผล และจนิตนาการ และยงัทาํใหเ้ดก็วยัน้ีเป็นวยัทีด่เีลศิในการ

เรียนรูท้กัษะต่างๆ (ประณต เคา้ฉมิ . 2549: 377-384) ความคดิสรา้งสรรค์ จงึสามารถเกดิขึน้กบั

บุคคลไดต้ัง้แต่วยัเดก็  และควรมกีารส่งเสรมิตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ขวบ เพราะเป็นวยัทีม่กีารพฒันา

ต่อเน่ืองทางสตปิญัญา ทศันคต ิคา่นิยม และพืน้ฐานต่างๆ ของบุคคล ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นสว่นหน่ึง

ของคณุภาพของประชากร ทีต่อ้งสง่เสรมิและพฒันา หากไดร้บัการพฒันาตัง้แต่เดก็ในระยะแรกๆ 

แลว้ จะทาํใหเ้ดก็เกดิความ คดิสรา้งสรรคแ์ล ะมพีฒันาการเป็นอยา่งด ีโดยพบว่าช่วงแรกของชวีติ

จนถงึ 5 ขวบเป็นช่วงทีส่าํคญัต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์และพบวา่ความคดิสรา้งสรรคจ์ะ

ค่อยๆ ลดลงเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่  (วราภรณ์ รกัวจิยั. 2533: 159-161)  

 เน่ืองจากความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ๆ สามารถพฒันาไดโ้ดยอาศยัการฝึกหดั ซึง่การฝึกให้

เดก็มคีวามคดิสรา้งสรรคน์ัน้ควรเริม่ตน้จากครอบครวั เพราะครอบครวัเป็นสถาบนัทีใ่กลต้วัเดก็ทีส่ดุ

ทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุน ดแูลเอาใจใส ่อบรมเลีย้งด ูใหก้ารศกึษา  ทัง้ยงัมอีทิธพิลต่อระดบัคณุภาพของ

คนและบุคลกิภาพ รวมถงึคา่นิยม เจตคต ิและพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน (คณะกรรมการสง่เสรมิ

และประสานงานสตรแีหง่ชาติ . 2542) จากแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ .ศ.2555-2559 มี

การกาํหนดยทุธศาสตรแ์ละมาตรการสาํคญัเรง่ดว่นทีต่อ้งดาํเนินการ 11 ดา้น โดยดา้นแรกทีก่าํหนด

ไวค้อื ดา้นครอบครวั คอืการเสรมิสรา้ งใหค้รอบครวัใหเ้วลาเลีย้งดบุูตรทีไ่ดค้ณุภาพ เสรมิสรา้ง

สภาพแวดลอ้ม โอกาส ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเสรมิสรา้งระบบการใหบ้รกิารแก่ครอบครวั

ทีเ่ผชญิปญัหา (คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ . 2554) การอบรมเลีย้งดู

เอาใจใส่ของพ่อแมจ่งึนบัว่ามคีวามสาํ คญัต่อการพฒันาบุคลกิภาพและความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ 

เพราะการอบรมเลีย้งดมูคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการวางรากฐานของชวีติใหเ้จรญิเตบิโตเป็นประชากรที่

มคีณุภาพสมบรูณ์ ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และสตปิญัญา และ เป็นผูใ้หญ่ ทีส่ามารถ นําพา



2 

 

ประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้า (รตชิน พรียสถ์ . 2545: 33) คณุภาพการเรยีนรู้ในช่วงแรกของมนุษย์

จงึขึน้อยูก่บัการ อบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ เป็นสาํคญัเพราะพอ่แมค่อืครคูนแรกของลกู ซึง่มงีานวจิยั

พบวา่การอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมส่ง่ผลต่อความสามารถหลายประการ รวมถงึความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์ดงัที ่พรเพญ็ ชยัมงคล (2537) พบวา่ การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความคดิสรา้งสรรค ์สว่นการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดและปลอ่ยปละละเลยมคีวามสมัพนัธ์

ทางลบกบัความคดิสรา้งสรรค ์ ทัง้น้ี ผาสขุ ป่ินแกว้ (2552) ยงัพบว่าการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวด

กวดขนัมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็  ส่วน ดวงฤทยั น้อยพรม (2552) พบวา่ การ

อบรมเลีย้งดแูบบใหอ้สิระมผีลต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่การอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั  

ดงันัน้ การอบรมเลีย้งดจูงึเป็นตวัแปรหน่ึงทีส่ง่ผลต่อควา มสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตาม

การรบัรูข้องผูป้กครอง 

นอกจากนัน้ความคาดหวงัของผูป้กครองกม็สีว่นในการพฒันาใหเ้กดิความสาม ารถในการ

คดิสรา้งสรรคข์องเดก็ ทัง้น้ีเพราะความคาดหวงัเป็นความรูส้กึ ความคดิเหน็ การรบัรู ้การตคีวาม 

หรอืการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของบุคคลอื่น หรอืคาดหวงัในบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัตน โดยคาดหวงัหรอืตอ้งการใหบุ้คคลนัน้ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีต่นตอ้งการหรอืคาดหวงัเอาไว ้

(ชษิณุกร พรภาณุวชิญ์ . 2540: 6) ดงัที ่สกณัฑ ์วแิกว้มรกต (2548) พบวา่ นิสติทีม่ผีูป้กครองมี

ความคาดหวงัในการเรยีนสงูกวา่ระดบัปกตมิคีวามวติกกงัวลในการเรยีนสงูกวา่นิสติทีม่ผีูป้กครองมี

ความวติกกงัวลในระดบัปกติ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาตวัแปรความคาดหวงัของผูป้กครอง

ต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ในการวจิยัครัง้น้ี 

 สถาบนัการศึ กษาเป็นอกีสถาบนัหน่ึงทีม่สีว่นช่วยในการพฒันาและสง่เสรมิความคดิ

สรา้งสรรค์  ทัง้น้ี พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ.2542 ได้กําหนดใหส้ถานศกึษาหรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และ

การประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พือ่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  เพือ่ ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมี วสิยัทศัน์ ดงันัน้ 

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูจ้งึมคีวามสาํคญัต่อการดาํเนิ นการฝึกทกัษะ

กระบวนการคดิต่างๆ ทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป และดา้นวชิาการ ดงัที ่ สคุนธ ์สนิธพานนท ์

(2552) กล่าวว่า การจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนใหน้กัเรยีนรูส้กึเป็นอสิระ ไมถ่กูควบคมุดว้ยระเบยีบ

วนิยั นกัเรยีนสามารถแสดงความคดิใหม่ๆ  แปลกๆ ของตนเอง เมือ่นกัเรยีนมอีิ สระในการคดิ การ

ตดัสนิใจ ยอ่มทาํใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์  โดยดวงฤทยั น้อยพรม (2552) พบวา่ บรรยากาศชัน้

เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นอารมณ์มผีลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน  

 จากเหตุผลและความสาํคญัขา้งต้ น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทาํการ ศกึษาความสามารถ

ในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง รวมถงึความสมัพนัธ์ ระหวา่งตวั แปรบาง

ประการ ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์  และ

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน เพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัผูป้กครองในการสง่เสรมิความสามารถในการคดิ

สร้างสรรคใ์หก้บับุตรหลาน ตลอดจน เป็นแนวทางใหก้บัครผููส้อนและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดั

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง

จาํแนกตาม การอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ และสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรยีน 

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ของเดก็ตามการรบัรู้

ของผูป้กครองกบัการอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ และสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเรยีน  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ขอ้มลูทีไ่ด้ จากการวจิยั จะเป็นแนวทางสาํหรบัผูป้กครอ งในการสง่เสรมิ ความสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคใ์หก้บับุตรหลาน ตลอดจนเป็นแนวทางใหก้บัครผููส้อนและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน

การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นผูป้กครองเดก็ชายและหญงิ ทีก่าํลงัเรยีน

โปรแกรมพฒันาทกัษะการคดิ โรงเรยีนสนุกคดิ 10 สาขา  จาํนวน 845 คน 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นผูป้กครองเดก็ชายและหญงิ ทีก่าํลงัเรยีนโปรแกรมพฒันาทกัษะ

การคดิ โรงเรยีนสนุกคดิ 10 สาขา จาํนวน 139 คน โดยวธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random 

sampling)  

 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

1. การอบรมเลีย้งด ู

1.1 แบบรกัสนบัสนุน แบ่งออกเป็น 

- รกัสนบัสนุนมาก 

- รกัสนบัสนุนน้อย 

1.2 แบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ แบ่งออกเป็น 

- ใชเ้หตุผล 

- ใชอ้ารมณ์ 
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1.3 แบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ แบ่งออกเป็น 

- ลงโทษทางกาย 

- ลงโทษทางจติ 

1.4 แบบควบคมุ แบ่งออกเป็น 

- ควบคมุมาก 

- ควบคุมน้อย 

1.5 แบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ แบ่งออกเป็น 

- พึง่ตนเองเรว็ 

- พึง่ตนเองชา้ 

2. ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ แบ่งออกเป็น 

- ความคาดหวงัตํ่า 

- ความคาดหวงัสงู 

3. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน แบ่งออกเป็น 

- สภาพแวดลอ้มด ี

- สภาพแวดลอ้มไมด่ ี

 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

   ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 

 นิยามปฏิบติัการ 

 1.  ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  หมายถงึ การที่

ผูป้กครองประเมนิพฤตกิรรมเกีย่วกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องบุตรธดิา หรอืเดก็ใน

ปกครองของตน ซึง่เป็น ความสามารถ ในการ แสดงออกทางความคดิ จนิตนาการ ทีม่คีวาม

หลากหลายกวา้งไกล เป็นความสามารถในการเชือ่มโยง ผสมผสานสิง่ต่างๆ ใหเ้กดิสิง่ใหม ่อนัเกดิ

จากประสบการณ์หรอืสิง่เรา้ทีไ่ดร้บั นําไปสูก่ารสรา้งสรรค ์ประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหม ่และความสามารถ

ในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 

  1.1  ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ดา้น

ความคดิคล่อง (Fluency) หมายถงึ การทีผู่ป้กครองประเมนิพฤตกิรรมเกีย่วกบัความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคข์องบุตรธดิา หรอืเดก็ในปกครองของตนในดา้น ความสามารถในการสงัเกต รูส้กึ 

ตอบสนอง และตัง้คาํถามเกีย่วกบัผูค้นรอบตวัและสิง่แวดลอ้ม การสรา้งสมมตฐิานหรอืความคดิให้

ไดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้เกีย่วกบัเรือ่งทีก่าํหนด งาน และวธิกีารแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  
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  1.2  ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ดา้น

ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถงึ การทีผู่ป้กครองประเมนิพฤตกิรรมเกีย่วกบัความสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคข์องบุตรธดิา หรอืเดก็ในปกครองของ ตนในดา้น ความสามารถ ในการลบกรอบ

ความคดิและเปลีย่นมมุมอง โดยคาํนึงถงึปญัหาทีใ่หม้า เป็นอสิระต่อวธิกีารต่างๆ ทีม่อียู ่และสรา้ง

วธิกีารเขา้ถงึปญัหาทีห่ลากหลาย 

  1.3 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ดา้น

ความคดิรเิริ่ม (Originality) หมายถงึ การทีผู่ป้กครองประเมนิพฤตกิรรมเกีย่วกบัความสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคข์องบุตรธดิา หรอืเดก็ในปกครองของตน ในดา้น ความสามารถ ในการหลกีเลีย่ง

ปญัหาเดมิๆ และสรา้งความคดิรเิริม่ทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเองเมือ่ประสบกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา 

  1.4 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ดา้น

ความ คดิ ละเอยีดลออ  (Elaboration) หมายถงึ การทีผู่ป้กครองประเมนิพฤตกิรรมเกีย่วกบั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องบุตรธดิา หรอืเดก็ในปกครองของตนในดา้น ความสามารถใน

การสรา้งผลลพัธใ์หมห่ลงัจากกลัน่กรองและขดัเกลาความคดิธรรมดาใหเ้ป็นความคดิทีล่กึซึง้มากขึน้ 

 ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัรวบรวมเอกสารและงานวจิยัเพือ่สรา้งแบบวดัทีม่ลีกัษณะเป็นมา

ตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั ( Rating scale) ใหเ้ลอืกตอบจากจรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้ง

ไมจ่รงิ ไมจ่รงิ และไมจ่รงิเลย จาํนวน 24 ขอ้ โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคข์องเดก็ดา้นความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ ความคดิละเอยีดลออ การ

แปลความหมายค่าเฉลีย่ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั คอื 1.00 ถงึ 2.00 น้อย 2.01 ถงึ 3.00 คอ่นขา้งน้อย 3.01 ถงึ 4.00 ปานกลาง  

4.01 ถงึ 5.00 คอ่นขา้งมาก และ 5.01 ถงึ 6.00 มาก 

 2.  การอบรมเลีย้งด ูหมายถงึ วธิีการทีพ่่อแมผู่ป้กครอง หรอืผูด้แูลเดก็  ใหก้ารอบรมสัง่

สอน ทัง้ทางวาจาและการกระทาํ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม มกีารใหค้วามรกัความอบอุ่น ความเอาใจ

ใสร่วมถงึการจดัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดเ้กดิการพฒันาในทุกๆ ดา้น เพือ่

พฒันาชวีติของเดก็ใหเ้จรญิเตบิโตเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  

 ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้บบวดัของ ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, อรพนิทร ์ชชูม และงามตา 

วนินทานนท ์ (2528) มาปรบัปรงุใหเ้ขา้กบับรบิทของการวจิยัครัง้น้ี ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตราสว่น

ประมาณคา่  6 ระดบั คอื “จรงิทีส่ดุ” ถงึ “ไมจ่รงิเลย” แบ่งเป็นการอบรมเลีย้งดแูบบรกัส นบัสนุน ผูท้ี่

ไดค้ะแนนสงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก ส่วนผู้

ทีไ่ดค้ะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย การ

อบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ ผูท้ีไ่ดค้ะแนน สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ี่

ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล ส่วนผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ี่

ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชอ้ารมณ์ การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่ ทางจติ ผูท้ีไ่ด้

คะแนนสงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกาย สว่นผูท้ีไ่ด้

คะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางจติ การอบรม
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เลีย้งดแูบบควบคมุ ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูกวา่คา่เฉลีย่ของกลุม่แสดงวา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบ

ควบคุมมาก ส่ วนผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ของกลุม่แสดงวา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบ

ควบคุมน้อย และการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่า

เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ ส่วนผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดง

วา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองชา้ การอบรมเลีย้งดแูต่ละแบบมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  2.1 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน หมายถงึ การที่พ่อแมห่รอืผูด้แูลเดก็ ปฏบิตัต่ิอ

เดก็ดว้ยการแสดงความรกัใคร ่เอาใจใ ส่ทุกขส์ุขของเดก็ กระทาํกจิกรรมต่างๆ รว่มกบัเดก็ ใหก้าร

สนบัสนุนและใหค้วามสาํคญักบัเดก็ 

  2.2 การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การที่ พ่อแมห่รอืผูด้แูลเดก็ ไดอ้ธบิาย

เหตุผลแก่เดก็ในขณะทีส่่งเสรมิหรอืขดัขวางการกระทาํของเดก็ มกีารใหร้างวลัและลงโทษอยา่งเหมาะสม

กบัการกระทาํของเดก็มากกวา่ปฏบิตัต่ิอเดก็ตามอารมณ์ ช่วยใหเ้ดก็รูส้กึวา่ควรทาํหรอืไมค่วรทาํ 

  2.3 การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายหรอืทางจติ หมายถงึ การที่พ่อแมห่รอืผูด้แูล

เดก็ใชว้ธิกีารลงโทษทางกายหรอืทางจติเมือ่เดก็ทาํผดิ เช่น ต ีดุด่า เป็นตน้ 

  2.4 การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ หมายถงึ การที่พ่อแมห่รอืผูด้แูลเดก็ ออกคาํสัง่และ

ควบคมุการกระทาํของเดก็ ใหเ้ดก็กระทาํตามและคอยตรวจตราวา่เดก็ทาํตามทีต่อ้งการหรอืไม ่และ

จะลงโทษเมือ่เดก็ไมก่ระทาํตามในสิง่ทีต่นตอ้งการ 

  2.5 การอบรมเลีย้งดใูหพ้ึง่ตนเองเรว็ หมายถงึ การที่พ่อแมห่รอืผูดู้แลเดก็ เปิดโอกาส

ใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมในชวีติประจาํวนั ภายใตก้ารแนะนําและฝึกฝนจาก พ่อแมห่รอืผูด้แูล  ช่วยใหเ้ดก็

ช่วยตนเองเรว็และไมต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่นมากและนานเกนิไป เช่น ใสเ่สือ้ผา้เอง ทานอาหารเอง เป็นตน้ 

 3. ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์  หมายถงึ ความปรารถนาของ

ผูป้กครองทีต่อ้งการใหบุ้ตรมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์แสดงออกโดยการมสีว่นรว่มในการ

วางเป้าหมาย ฝึกฝน และเอาใจใส่ต่อการเรยีนเสรมิทกัษะ ซึง่ประเมนิจากการรบัรูข้องผูป้กครอง  

 ในการวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบวดัทีป่รบัปรงุจากแบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครอง ของ ฉฐัวณ์ี 

สทิธิศ์ริอรรถ (2548) ซึง่เป็นแบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรยีนของเดก็ มลีกัษณะ

เป็นมาตราประเมนิคา่ 6 ระดบั คอื “จรงิทีส่ดุ” ถงึ “ไมจ่รงิเลย” ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากกวา่แสดงวา่มีความ

คาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อย 

 4. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  หมายถงึ ลกัษะทัว่ไปในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการพฒันา

ความ สามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ โดยแบ่งเป็นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ทัง้ใน

หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน เช่น การจดัหอ้งเรยีนใหส้ะอาดมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  มแีสง

สว่างเพยีงพอ มกีารจดัป้ายนิเทศเพื่อตดิตามขา่วสาร ไมม่สีิง่กดีขวางหรอืเกะกะเป็นสาเหตุใหเ้กดิ

อนัตราย เป็นตน้ และสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ เช่น การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถามหรอืแสดง

ความคดิเหน็ ผูส้อนแสดงความเป็นมติรใหค้วามอบอุ่นแก่ผูเ้รยีน มกีารจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั

ความถนดั ความสนใจและความสามารถของผูเ้รยีน เป็นตน้ 
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 ในการวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบวดัของแบบสอบถามของสพุล อนามยั (2549) มลีกัษณะเป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยทีส่ดุ ผู้

ทีไ่ดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามกีารรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดกีว่าผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. เดก็ที่ไดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดตู่างกนั จะมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ ตาม

การรบัรูข้องผูป้กครองแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก จะมคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน

น้อย 

  1.2 เดก็ทีไ่ดร้บั ปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใชอ้ารมณ์ 

ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิ

สรา้งสรรค ์

 

 

 

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์อง

เดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

การอบรมเลีย้งดู 

- แบบรกัสนบัสนุน  

- มาก 

- น้อย 

- แบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์  

- ใชเ้หตุผล 

- ใชอ้ารมณ์ 

- แบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ  

- ลงโทษทางกาย 

- ลงโทษทางจติ 

- แบบควบคมุ  

- ควบคมุมาก 

- ควบคุมน้อย 

- แบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 

- ใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 

- ใหพ้ึง่ตนเองชา้ 

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
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  1.3 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกาย จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางจติ 

  1.4 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดคูวบคุมน้อย 

  1.5 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็  จะมคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเอง

ชา้ 

 2. เดก็ที่ผูป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งู  จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรค์ตามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกว่าเดก็ที่ผูป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรค์

ตํ่า 

 3. เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรู้สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนด ีจะมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ตามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกว่าเดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไมด่ี 

 4. การอบรมเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิสร้ างสรรคข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครอง 

 5. ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ มคีวามสมัพนัธ์ ทางบวก กบั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 6. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

 ในการศกึษา ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและนําเสนอใน

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.  แนวคดิเกีย่วกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

  1.1 ความหมายของความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

  1.2 แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์

  1.3 ความสาํคญัของความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

  1.4 องคป์ระกอบของความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

  1.5 กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์

  1.6 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 

  1.7 ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

  1.8 การพฒันาสง่เสรมิความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

  1.9 ประโยชน์ของความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

  1.10 การวดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

 2.  ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

  2.1 การอบรมเลีย้งด ู

  2.2 ความคาดหวงัของผูป้กครอง 

  2.3 สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการคิดสร้างสรรคต์ามการรบัรู้ของผูป้กครอง 

 1.1 ความหมายของความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 ความคดิสรา้งสรรค ์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถรวบรวมความรู ้ความคดิเดมิ  

แลว้สรา้งเป็นความรูค้วามคดิของตนเอง สามารถคดินอกกรอบได ้มผีลงานการคดิ งานสรา้งสรรคม์ี

ลกัษณะทีค่ดิในแงบ่วก คดิในทางทีด่ ี (Positive Thinking) คดิทีเ่ป็นประโยชน์ ไมท่าํลายลา้ง  

(Constructive Thinking) คดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  (Creative Thinking) ผลงานการคดิสรา้งสรรคจ์งึ

ตอ้งเป็นสิง่ใหม่ๆ  เป็นตน้แบบแหวกวงลอ้มเดมิๆ ไมเ่หมอืนใคร ใชก้าร ได ้สามารถใชแ้กป้ญัหาได ้

ไมใ่ช่จนิตนาการเพอ้ฝนั มคีวามเหมาะสม ตอ้งมเีหตุผลเป็นทีย่อมรบัได ้คุม้คา่ (ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั. 

2553: 187) 
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 ทอรแ์รนซ ์(สคุนธ ์สนิธพานนท์ . 2552: 30; อา้งองิจาก Torrance. 1962: 16) ใหนิ้ยาม

ของความคดิสรา้งสรรคว์า่เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิผลผลติหรอืสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ  ทีไ่ม่

รูจ้กัมาก่อน ซึง่สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีอาจจะเกดิจากการรวบรวมเอาความรูต่้างๆ ทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ 

แลว้รวบรวมความคดิเป็นสมมตฐิาน ทาํการทดสอบสมมตฐิานแลว้รายงานผลทีไ่ดร้บัจากการคน้พบ 

 กลิฟอรด์ (สคุนธ ์สนิธพานนท์ . 2552: 30; อา้งองิจาก Guilford. 1967: 139) ใหค้าํนิยาม

ของความคดิสรา้งสรรคว์า่ เป็นความคดิแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) คอื ความคดิหลาย

ทศิทาง หลายแง ่หลายมมุ คดิไดก้วา้งไกล ลกัษณะความคดิเช่นน้ีจะนําไปสู่การประดษิฐส์ิง่แปลกใหม ่

รวมทัง้การคดิหาวธิกีารแกป้ญัหาใหส้าํเรจ็ดว้ยความคดิอเนกนยั ประกอบดว้ย ความคดิรเิริม่ (Originality) 

ความคลอ่งในการคดิ (Fluency) ความยดืหยุน่ในการคดิ (Flexibility) และความ ละเอยีดลออ  

(Elaboration) 

 นิธพิฒัน์ เมฆขจร (2547: 15) ใหค้วามหมายวา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทาง

สมองอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ในอนัทีจ่ะคดิคน้ ประดษิฐ ์หรอืสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ทีม่คีุ ณค่าทัง้ต่อผูค้ดิ

และบุคคลอื่นขึน้มา โดยสิง่ทีค่ดินัน้จะตอ้งไมซ่ํ้ากบัสิง่ทีผู่อ้ ื่นทาํไวแ้ลว้ ซึง่ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้จะ

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 ประการ คอื ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่  

ความคดิรเิริม่ และความคดิทีห่ลากหลายหรอืทีเ่รยีกว่าความคดิแบบอเนกนยั 

 อาร ีพนัธม์ณ ี (2547: 5-6) อธบิายวา่ ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองทีค่ดิ

ในลกัษณะอเนกนยัอนันําไปสู่การคดิคน้พบสิง่แปลกใหมด่ว้ยการคดิดดัแปลง ปรงุแต่งจากความคดิ

เดมิ ผสมผสานกนัใหเ้กดิสิง่ใหม ่ ความคดิสรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้ไดม้ใิช่เพยีงแต่คดิในสิง่ทีเ่ป็นไปได้

หรอืสิง่ทีเ่ป็นเหตุเป็นผลเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ หากแต่ความคดิจนิตนาการกเ็ป็นสิง่สาํคญัยิง่ทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิความแปลกใหม ่แต่ตอ้งควบคูก่นัไปกบัความพยายามทีจ่ะสรา้งความคดิฝนัหรอื

จนิตนาการใหเ้ป็นไปไ ด ้หรอืทีเ่รยีกวา่จนิตนาการประยกุตน์ัน้เอง จงึทาํใหเ้กดิผลงานจากความคดิ

สรา้งสรรคข์ึน้ 

 ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549: 137) กลา่ววา่ ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถทางสมอง

ของบุคคลทีป่ระกอบดว้ยความคดิคล่อง คดิยดืหยุน่ คดิ ละเอยีดลออ  และคดิรเิริม่ ผสมผสานกนัจน

เกดิเป็นการคดิไดห้ลายทศิทาง หรอืแบบอเนกนยั (Divergent thinking) เป็นการคดิทีท่าํใหเ้กดิสิง่

ใหม่ๆ  หรอืเป็นการดดัแปลงปรบัปรงุแกไ้ขสิง่ต่างๆ ทีม่อียูแ่ลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพดกีว่าเดมิ หรอื

ประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหม่ๆ  ทีไ่มซ่ํา้ของเดมิและเป็นการคดิทีไ่มซ่ํา้กบัผูอ้ื่น 

 สุคนธ์ สนิธพานนท ์ (2552: 30) สรปุวา่ ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถของ

บุคคลทีแ่สดงความคดิหลายทศิทาง หลายแงห่ลายมมุ คดิไดก้วา้งไกล โดยนําประสบการณ์ทีผ่า่น

มาเป็นพืน้ฐานทีท่าํใหเ้กดิความคดิใหม ่อนันําไปสูก่ารประดษิฐค์ดิคน้พบสิง่ต่างๆ ทีแ่ปลกใหม ่

ความคดิสรา้งสรร คป์ระกอบดว้ย ความคดิรเิริม่ ความคลอ่งในการคดิ ความยดืหยุน่ในการคดิ และ

ความละเอยีดลออ 
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 ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั (2553 : 187) ความคดิ สรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถในการ

จนิตนาการและรวบรวมความรูค้วามคดิเดมิอยา่งหลากหลายและรวดเรว็ แลว้สรา้งเป็นความรู้  

ความคดิใหมข่องตนเอง สามารถคดินอกกรอบได ้มผีลงานการคดิ สามารถรเิริม่และสรา้งสรรค์

ผลงานหรอืสิง่ใหม่ๆ  ทีเ่หมาะสมและใชก้ารได ้เช่น งานเขยีน งานศลิปะ งานสรา้งสรรค ์ผลงานอื่นๆ 

 จากความหมายขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถ ใน

การแสดงออกท างความคดิ จนิตนาการ  ทีม่คีวามหลากหลายกวา้งไกล เป็นความสามารถในการ

เชื่อมโยง ผสมผสานสิง่ต่างๆ ใหเ้กดิสิง่ใหม ่อนัเกดิจากประสบการณ์หรอืสิง่เรา้ ทีไ่ดร้บั นําไปสูก่าร

สรา้งสรรค ์ประดษิฐค์ดิคน้สิ่งใหม ่และความสามารถในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

 

 1.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค ์

 ทอแรนซ ์(ลกัขณา สรวิฒัน์. 2549: 151-154; อา้งองิจาก Torrance. n.d.) กล่าวว่า ความคดิ

สรา้งสรรคจ์ะแสดงออกมาตลอดกระบวนการของความรูส้กึ หรอืการแกป้ญัหา การรวบรวมความคดิ

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้สมมตฐิาน การทดสอบ การวดัและการดดัแปลงสมมตฐิาน ตลอดจนวธิกีารเผยแพร่

ผลสรปุทีไ่ดร้บั โดยอาจขยายความไดว้า่ ผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์มือ่เหน็และเขา้ใจจะรวบรวม

ขอ้มลูและประสบการณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อแสวงหาวธิกีารใหมใ่นการเผชญิหรอืแกป้ญัหา และ

ทอแรนซไ์ดก้าํหนดขัน้ตอนของการคดิสรา้งสรรคอ์อกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. ขัน้เริม่ตน้ เกดิจากความรูส้กึตอ้งการหรอืความพอใจในสิง่ต่างๆ ทีจ่ะทาํให้

บุคคลเริม่คดิ โดยจะพยายามรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ เรือ่งราวและแนวคดิต่างๆ ทีม่อียูเ่ขา้ดว้ยกนั เพื่อ

หาความกระจา่งในการแกป้ญัหา ในขัน้น้ีผูค้ดิจะยงัไมท่ราบวา่ผลทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ออกมาในรปูใด และ

อาจใชเ้วลาคอ่นขา้งนานของการคดิสรา้งสรรคจ์นบางครัง้เกดิขึน้โดยไมรู่ส้กึตวั 

2. ขัน้ครุน่คดิ เป็นขัน้ต่อจากการเริม่ตน้ มรีะยะหน่ึงทีค่วามรูค้วามเหน็ และ

เรือ่งราวต่างๆ ทีไ่ดร้วบรวมไวม้าประสมกลมกลนืเขา้เป็นรปูรา่ง ในระยะน้ีผูค้ ิ ดตอ้งใชค้วามคดิอยา่ง

หนกัและบางครัง้ความคดิอาจชะงกัไปเป็นเวลานาน บางครัง้กก็ลบัเกดิขึน้มาใหมอ่กี 

3. ขัน้เกดิความคดิ ในระยะทีก่ําลงัครุน่คดิอยูน่ัน้ บางครัง้เกดิความคดิผุดขึน้มา

ทนัททีนัใด ผูค้ดิจะมองเหน็ความสมัพนัธข์องความคดิใหมท่ีซ่ํา้กบัความคดิเก่าๆ ทีม่ผีู้ คดิขึน้มาแลว้ 

การมองเหน็ความสมัพนัธใ์นความคดิใหมจ่ะเกดิขึน้ในทนัททีนัใดโดยทีผู่ค้ดิไมไ่ดนึ้กหรอืคาดวา่จะ

เกดิขึน้เลย 

4. ขัน้ปรบัปรงุ เมือ่เกดิความคดิใหมแ่ลว้ ผูค้ดิจะขดัเกลาความคดินัน้ใหผู้อ้ ื่นเกดิ

ความเขา้ใจไดง้า่ย หรอือาจต่อเตมิความคดิทีเ่กดิขึน้ใหมน่ัน้ใหม้คีวามกา้วหน้าต่อไป 

 นอกจากน้ีแลว้ อาร ีพนัธม์ณ ี (2546: 29-38) ไดศ้กึษาและสรปุแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการคดิเชงิสรา้งสรรคไ์วด้งัน้ี 
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1.  ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ชงิจติวเิคราะห ์นกัจติวทิยาทางจติวเิคราะหห์ลายคน 

เช่น Freud และ Kris ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกั บการเกดิของความคดิเชงิสรา้งสรรคว์า่ ความคดิเชงิ

สรา้งสรรคเ์ป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในจติใตส้าํนึกระหวา่งแรงขบัทางเพศ (Libido) กบั

ความรูส้กึรบัผดิชอบทางสงัคม (Social conscience) สว่น Kubie และ Rugg ซึง่เป็นนกัจติวเิคราะห์

แนวใหมก่ล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิขึน้ระหวา่งการรูส้ตกิบัจติใตส้าํนึก ซึง่อยูใ่นขอบเขตของจติ

สว่นทีเ่รยีกวา่ จติก่อนสาํนึก 

2.  ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ชงิมนุษยนิ์ยม มาสโลว ์ (Maslow) และโรเจอร ์ (Rogers) 

เป็นผูม้บีทบาทสาํคญัของแนวคดิกลุม่น้ี โดยมแีนวคดิวา่ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็ นสิง่ทีม่นุษยม์ตีดิตวั

มาแต่กาํเนิด ผูท้ีส่ามารถนําความคดิสรา้งสรรคอ์อกมาใชไ้ดค้อืผูท้ีม่สีจัการแหง่ตน คอื รูจ้กัตนเอง 

พอใจตนเอง และใชต้นเองเตม็ศกัยภาพของตน มนุษยจ์ะสามารถแสดงความคดิสรา้งสรรคข์องตน

ออกมาไดอ้ยา่งเตม็ทีน่ัน้ ขึน้อยูก่บัการสรา้งสภาวะหรอืบรรยากาศทีเ่อือ้อาํนวย  

3.  ทฤษฎขีองโอตา AUTA เป็นทฤษฎทีีเ่ดวสิ (Davis) และซลัลแิวน (Sullivan) คดิขึน้

ในปี 1980 โดยมแีนวคดิวา่ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้มอียูใ่นมนุษยทุ์กคนและสามารถพฒันาใหส้งูขึน้

ได ้การพฒันาความคดิสรา้งสรรคร์ปูแบบ AUTA ประกอบดว้ยขัน้ตอนการพฒันา 4 ขัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ตอนที ่1  การตระหนกัรู ้ (Awareness) คอื ตระหนกัถงึความสาํคญัของความคดิ

สรา้งสรรคท์ีม่ต่ีอตนเอง สงัคม ทัง้ในปจัจบุนั อนาคต และตระหนกัถงึความคดิสรา้งสรรคท์ีม่อียูใ่น

ตนเองดว้ย 

ขัน้ตอนที ่2  ความเขา้ใจ (Understanding) คอื มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึ้ งใน

เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค ์

ขัน้ตอนที ่3  เทคนิควธิ ี (Techniques) คอื การรูเ้ทคนิควธิใีนการพฒันาความคดิ

สรา้งสรรค ์ทัง้ทีเ่ป็นเทคนิคสว่นบุคคลและเทคนิคทีเ่ป็นมาตรฐาน 

ขัน้ตอนที ่ 4 การเพิม่พนูศกัยภาพ (Actualization) คอื การรูจ้กัหรอืตร ะหนกัใน

ตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใชต้นเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ รวมทัง้การเปิดกวา้งรบัประสบการณ์

ต่างๆ โดยมกีารปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม การตระหนกัถงึเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั การผลติผลงานดว้ย

ตนเองและการมคีวามคดิทีย่ดืหยุน่เขา้กบัทุกรปูแบบของชวีติ 

4.  ทฤษฎคีวามคดิสมองซกีซา้ยซกีขวา เป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานของสมอง 

มคีวามคดิเบือ้งตน้วา่เผา่พนัธุข์องมนุษยอ์ยูอ่ยา่งสบืสานมาถงึคนรุน่ปจัจบุนัไดเ้พราะมนุษยม์สีมอง

อนัเชีย่วชาญ ทีเ่กดิจากการทาํงานของสมองทีม่สีองสว่น โดยแบ่งหน้าทีก่นัทาํงานในแต่ละสว่น และ

จากการคน้ควา้ทดลองเกีย่วกบัการทาํงานของสมองสองซกีของมนุษยม์าเป็นเวลา 15 ปี สรปุไดว้่า

มนุษยแ์ต่ละคนมสีมองสองซกี คอืสมองซกีซา้ยและสมองซกีขวา ทาํหน้าทีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิจากการทาํงานของสมองซกีขวา ซึง่ทาํหน้าทีค่ดิจนิตนาการความคดิแปลก

ใหม ่ควา มซาบซึง้ในดนตร ีศลิปะ วรรณคด ีเป็นตน้ สว่นสมองซกีซา้ยเป็นสว่นทีค่ดิและมกีาร

ทาํงานออกมาเป็นรปูธรรม เช่น การวเิคราะห ์การหาเหตุผล กฎเกณฑ ์
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5.  ทฤษฎโีครงสรา้งทางสตปิญัญา ทฤษฎน้ีีสรา้งโดย กลิฟอรด์ (Guilford) ไดอ้ธบิาย

โครงสรา้งทางสตปิญัญาไวใ้น 3 มติ ิคอื 

มติทิี ่1 เน้ือหา (Content) หมายถงึ เน้ือหาขอ้มลู หรอืสิง่เรา้ทีเ่ป็นสือ่ในการคดิที่

สมองจะรบัเขา้ไปคดิ แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คอื 

- ภาพ (Figural) หมายถงึ ขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีเ่ป็นรปูธรรม หรอืรปูทีแ่น่นอน ซึง่

บุคคลสามารถรบัรูแ้ละทาํใหเ้กดิความรูส้กึนึกคดิได ้เช่น ภาพ 

- สญัลกัษณ์ (Symbolic) หมายถงึ ขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีอ่ยูใ่นรปูเครือ่งหมายต่างๆ 

เช่น ตวัอกัษร ตวัเลข โน้ตดนตร ีรวมทัง้สญัลกัษณ์ต่างๆดว้ย 

- ภาษา (Semantic) หมายถงึ ขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีอ่ยูใ่นรปูของถอ้ยคาํทีม่ ี

ความหมายต่างๆ กนั สามารถใชต้ดิต่อสือ่สารได ้เช่น พอ่ แม ่เพื่อน ชอบ โกรธ เสยีใจ เป็นตน้ 

- พฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึขอ้มลูทีเ่ป็นการแสดงออก กริยิา อาการ การ

กระทาํทีส่ามารถสงัเกตเหน็ รวมทัง้ทศันคต ิการรบัรู ้การคดิ เช่น การยิม้ การหวัเราะ การสัน้ศรีษะ 

การแสดงความคดิเหน็ เป็นตน้ 

มติทิี ่2 วธิคีดิ หมายถงึ มติทิีแ่สดงลกัษณะกระบวนการปฏบิตังิานหรอืกระบวนการ

คดิของสมอง แบ่งออกตามลาํดบัได ้5 ลกัษณะ คอื 

- การรบัรูก้ารเขา้ใจ (Cognition) หมายถงึ ความสามารถในการตคีวามของ

สมอง เมือ่เหน็สิง่เรา้แลว้เกดิการรบัรูเ้ขา้ใจในสิง่นัน้ และบอกไดว้่าเป็นอะไร เช่น เมือ่เหน็ของเล่น

เดก็รปูรา่งกลมทาํดว้ยยาง ผวิเรยีบ กบ็อกไดว้่าเป็นลกูบอล 

- การจาํ (Memory) หมายถงึ ความสามารถในการเกบ็สะสมความรูแ้ละขอ้มลู

ต่างๆ ไวไ้ด ้และสามารถระลกึไดเ้มือ่ตอ้งการ เช่น การจาํสตูรคณู การจาํหน่วยเลขประจาํตวั การชี้

ตวัคนรา้ยได ้

- การคดิแบบอเนกนยั หรอื ความคดิกระจาย (Divergent Thinking) หมายถงึ

ความสามารถในการคดิตอบสนองต่อสิง่เรา้ไดห้ลายรปูแบบ หลายแงห่ลายมมุแตกต่างกนัไป เช่น 

“หนงัสอืพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ทาํประโยชน์อะไรไดบ้า้ง ใหบ้อกมาใหม้ากทีส่ดุ ผูท้ีค่ดิไดม้าก แปลก มคีณุคา่ 

คอืผูท้ีม่คีวามคดิอเนกนยั 

- การคดิแบบเอกนยั หรอื ความคิ ดรวม (Convergent Thinking) หมายถงึ 

ความสามารถในการคดิหาคาํตอบทีด่ทีีส่ดุ จากขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีก่าํหนด และคาํตอบทีถ่กูตอ้งกม็ี

เพยีงคาํตอบเดยีว 

- การประเมนิคา่ (Evaluation) หมายถงึ ความสามารถในการตรีาคาลงสรปุ โดย

อาศยัเกณฑท์ีด่ทีีส่ดุ 

มติทิี ่3 ผลของการคดิ หมา ยถงึ มติทิีแ่สดงผล (Product) ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิาน

ทางสมอง หรอืกระบวนการคดิของสมอง หลงัจากทีส่มองไดร้บัขอ้มลูหรอืสิง่เรา้จากมติทิี ่ 1 และ

ตอบสนองต่อขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีไ่ดร้บัมติทิี ่2 แลว้ ผลทีไ่ดอ้อกเป็นมติทิี ่ 3 หรอือาจกล่าวไดอ้กีอยา่ง

วา่ ผลของการคดิเกดิ จากการทาํงานของมติทิี ่ 1 และมติทิี ่2 นัน่เอง ซึง่ผลของการคดิแบ่งออกเป็น 

6 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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- หน่วย (Unit) หมายถงึ สิง่ทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะตวั และแตกต่างไปจากสิง่อื่นๆ 

เช่น คน แมว สนุขั กระดานดาํ บา้น เป็นตน้ 

- จาํพวก (Class) หมายถงึ ประเภท หรอืจาํพวก หรอืกลุ่มของหน่วยทีม่คีุณสมบตัิ

หรอืลกัษณะรว่มกนั เช่น สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ไดแ้ก่ คน สุนขั ชา้ง หรอืประเภทผลไม ้ไดแ้ก่ เงาะ 

ลางสาด ลาํไย ลิน้จี ่เป็นตน้ 

- ความสมัพนัธ ์ (Relation) หมายถงึ ผลของการเชื่อมโยงความคดิของประเภท

หรอืหลายประเภทเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัลกั ษณะบางประการเป็นเกณฑ ์ความสมัพนัธอ์าจอยูใ่นรปู

ของหน่วยกบัหน่วย จาํพวกกบัจาํพวก หรอืระบบกบัระบบกไ็ด ้เช่น คนคูก่บับา้น นกคูก่บัรงั ปลาคู่

กบัน้ํา เสอืคูก่บัปา่ เป็นตน้ เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่มชีวีติกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

- ระบบ (System) หมายถงึ การเชื่อมโยงกลุ่มของสิง่เรา้โดยอาศยักฎเกณฑห์รอื

ระเบยีบแบบแผนบางอยา่ง เช่น 1, 3, 5, 7, 9 เป็นระบบเลขคี ่เป็นตน้ 

- การแปลงรปู (Transformation) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ ดดัแปลง 

ตคีวาม ขยายความ ใหนิ้ยามใหมห่รอืการจดัองคป์ระกอบของสิง่เรา้หรอืขอ้มลูออกมาในรปูใหม ่เช่น 

การเปลีย่นรปูสีเ่หลีย่มเป็นสน้ตรงสีเ่สน้ 

- การประยกุต ์ (Implications) หมายถงึ การคาดคะเนหรอืทาํนายจากขอ้มลู

ที่กําหนดไว ้

 จากขอ้มลูขา้งตน้พบวา่มผีูใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคไ์วอ้ยา่งหลากหลาย ทัง้

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานของจติ และสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานของสมอง ซึง่มคีวามแตกต่าง

กนัออกไป โดยงานวจิยัครัง้น้ี ใชแ้นวคดิองคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรค์ของกลิฟอรด์ เพื่อเป็นกรอบ

แนวคดิในการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 

 1.3 ความสาํคญัของความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549: 137-138) ความคดิสรา้งสรรคจ์ดัวา่เป็นสิง่สาํคญัและเป็นสิง่จาํเป็น

ของมนุษยใ์นสงัคมปจัจบุนั เพราะสงัคมมคีวามเปลีย่นแปลง ความเจรญิกา้วหน้า ทัง้ในดา้นวชิาการ 

ดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นต่างๆ อยูต่ลอดเวลา ผลของการคดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยท์าํ

ใหเ้กดินวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีท่าํใหส้ภาพความเป็นอยูข่องมนุษยด์ขีึน้และมคีวามสุ ขเพิ่ม

มากขึน้ ดว้ยผลผลติทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคน์บัตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนัหากมกีารพจิารณาถงึ

ลกัษณะความคดิสรา้งสรรคด์งักล่าวทัง้หมดสรปุได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก่  

1.  ความคดิสรา้งสรรคท์างดา้นศลิปะ (artistic creativity) เป็นผลผลติทางการคดิเกีย่วกบั

งานดา้นความสุ นทรยีท์ัง้หลายทีช่่วยจรรโลงความรูส้กึใหเ้กดิความสบายใจ ความพงึพอใจ และ

ความสขุ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การแต่งเพลง การเตน้ราํ การออกแบบทรงผม การ

ออกแบบเครือ่งแต่งกาย เป็นตน้ 
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2.  ความคดิสรา้งสรรคท์างดา้นการคน้พบ (creativity of discovery) เป็นการคดิทีเ่กดิ

จากการสงัเกต หรอืการปฏบิตักิารดว้ยการทดลองจากสถานการณ์ทีใ่กลต้วัและคน้พบสิง่ใหม่ๆ  

นบัตัง้แต่จากผลติภณัฑท์ีเ่ป็นธรรมชาตจินถงึผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีเ่กดิจากการประดษิฐค์ดิคน้ เช่น ไอ

แซก นิวตนั สงัเกตเหน็ผลแอปเปิลตกลงมาจนคน้พบแรงโน้มถ่วงของโลก หรอื อารค์มิดิสี กระโดด

ออกมาจากอ่างน้ําแลว้รอ้งตะโกนวา่ “ยเูรกา” หรอืสองพีน้่องตระกลูไรทค์ดิประดษิฐเ์ครือ่งบนิทาํให้

มนุษยเ์ดนิทางไดใ้นอากาศ และการคดิผลติภณัฑใ์หม่ๆ  อกีมากมาย 

3.  ความคดิสรา้งสรรคท์างอารมณ์ขนั (creativity of humour) ซึง่นบัไดว้า่เป็นสิง่ที่

พเิศษแตกต่างไปจากสองรปูแบบทีก่ลา่วมานัน้ เพราะการมอีารมณ์ขนันัน้เป็นการมองโลกในมมุมอง

ทีแ่ตกต่างกนัออกไป จนเป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคข์ึน้ เช่น ผูท้ีม่อีาชพี Talk show 

หรอืดาวตลก คนเหล่าน้ีมกัจะจาํคาํพดูหรอืลกัษณะท่าทางของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ทีไ่ดจ้าก

สถานการณ์และเหตุการณ์ที่ เกดิขึน้ในสงัคมขณะนัน้ นํามาเสนอในรปูแบบละครตลก หรอืสนมนา

ตลกใหค้นชมไดย้นิแลว้เกดิอารมณ์ขาํจนหวัเราะออกมาอยา่งมคีวามสขุ 

นอกจากน้ี ผสุด ีกุฎอนิทร ์ (2522) ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของความคดิสรา้งสรรคว์า่เป็น

การคดิทีก่่อใหเ้กดิคณุคา่ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  มคีณุคา่ต่อสงัคม คณุคา่ของการคดิเชงิสรา้งสรรคท์ีม่ต่ีอสงัคมนัน้ ไดแ้ก่ การที่

บุคคลไดค้ดิและสรา้งสรรคส์ิง่ใดสิง่หน่ึงเพื่อประโยชน์และความกา้วหน้าของสงัคมหรอืหาวธิแีกไ้ข

ปญัหา จนกระทัง่ประสบความสาํเรจ็และมปีระโยชน์ต่อสงัคม เช่น ความเจรญิทางดา้นการแพทย ์

การเกษตร การคมนาคม เป็นตน้ 

2.  มคีณุคา่ต่อตนเอง ความสามารถในการคดิเชงิสรา้งสรรคน์ัน้ นบัวา่มคีณุคา่ต่อ

บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์องดว้ย เพราะการสรา้งสรรคผ์ลงานชิน้ใดขึน้มาทาํใหผู้ส้รา้งสรรคพ์งึ

พอใจและมคีวามสขุ เช่น การทีเ่ดก็สรา้งสรรคง์านดว้ยตนเองจะสรา้งความพอใจแ ก่เดก็ไมว่่าจะเป็น

การวาดภาพ การต่อสิง่ของใหเ้ป็นรปูรา่งต่างๆ การคดิเกมการเลน่ทีแ่ปลกใหม ่เดก็จะเกดิความ

ภมูใิจในความสามารถของตน มัน่ใจในตนเอง ซึง่มผีลไปถงึแบบแผน บุคลกิภาพและความสามารถ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมของเดก็ 

อาร ีรงัสนินัท ์ (2532: 498) กล่าวว่า ความคิ ดสรา้งสรรคม์คีวามสาํคญัต่อตนเองและสงัคม 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  ต่อตนเอง 

 1.1 ลดความเครยีดทางอารมณ์ บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคต์อ้งการแสดงออก

อยา่งอสิระทัง้ความคดิและการปฏบิตั ิมคีวามมุง่มัน่จรงิจงัในสิง่ทีค่ดิ หากไดท้าํตามทีค่ดิจะทาํใหล้ด

ความเครยีดและความกงัวลลง เพราะไดต้อบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของตนเองซึง่ลกัษณะต่างๆ 

ทีบุ่คคลทีส่รา้งสรรคต์อ้งการตอบสนอง ไดแ้ก่ ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความสนใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้

ตอ้งเผชญิกบัสิง่ทีท่า้ทายความสามารถ เป็นตน้ 
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 1.2 มคีวามสนุกสนาน เพลดิเพลนิและเป็นสขุบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์มื่ อได้

ทาํสิง่ทีต่นไดค้ดิ ไดเ้ลน่ ไดท้ดลองกบัความคดิจะรูส้กึพอใจ ตื่นเตน้กบัผลงานทีเ่กดิขึน้ จะทาํงาน

อยา่งเพลดิเพลนิทุ่มเทอยา่งจรงิจงัและเตม็กาํลงัความสามารถและทาํอยา่งเป็นสขุ แมจ้ะเป็นงาน

หนกัแต่จะเป็นเรือ่งทีง่า่ยและเบา จะเหน็ไดว้า่การทาํงานของศลิปิน นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัสรา้งสรรค์

สาขาต่างๆ จะใชเ้วลาทาํงานตดิต่อกนัครัง้ละหลายๆ ชัว่โมง และทาํอยา่งต่อเน่ืองนานหลายปีจน

คน้พบบางสิง่บางอยา่งทีส่ามารถผลผลติผลงานสรา้งสรรคข์ึน้มาได ้

 1.3 มคีวามภาคภมูใิจและเชือ่มัน่ในตนเอง การไดท้าํในสิง่ทีต่นคดิ ไดท้ดลองได้

ปฏบิตัจิรงิ เมือ่งาน นัน้ประสบความสาํเรจ็จะทาํใหบุ้คคลเกดิความภาคภมูใิจและเชือ่มัน่ในตนเอง 

หากงานนัน้ไมส่าํเรจ็บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะเขา้ใจและยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ ไดเ้รยีนรูแ้ละ

คน้พบบางสิง่บางอยา่ง ความไมส่าํเรจ็ช่วงน้ีจะเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิความมมุานะพยายามและมคีวาม

กลา้ทีจ่ะกา้วไปขา้งหน้าเพือ่ความสาํเรจ็ต่อไป 

2.  ต่อสงัคม 

 2.1 ทาํใหส้งัคมเกดิการเปลีย่นแปลง เพราะผลงานสรา้งสรรคนํ์ามาซึง่ความแปลก

ใหม ่ทาํใหส้งัคมเจรญิกา้วหน้า ถา้สงัคมหยดุน่ิงจะทาํใหส้งัคมนัน้ลา้หลงั 

 2.2 เครือ่งจกัร รถยนต ์รถแทรกเตอร ์เครือ่งวดิน้ํา เครือ่งนวดขา้วเครือ่งเกบ็ผลไม ้

เครือ่งบด สิง่เหลา่น้ีช่วยในการผอ่นแรงของมนุษยไ์ดม้ากช่วยลดความเหน่ือยยากลาํบากและทน

ทรมานไดม้าก ไมต่อ้งทาํงานหนกั ทาํใหช้วีติมคีวามสขุมากขึน้ 

 2.3 ช่วยใหเ้กดิความสะดวกสบายและรวดเรว็ การคน้พบรถจกัรยาน รถยนต ์เรอืที่

ใชเ้ครือ่งจกัร รถไฟ เครือ่งบนิ ยานอวกาศ ทาํใหก้ารคมนาคมตดิต่อกนั การเดนิทางขนสง่สะดวกสบาย 

ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจกนัมากยิง่ขึน้ 

 2.4 ความปลอดภยัในชวีติและการมชีวีติทีย่นืยาวขึน้ การคน้พบทางการแพทย ์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทาํใหช้วีติมนุษยไ์มต่อ้ง เสีย่งอนัตราย การคน้พบยารกัษาโรค วณัโรค 

เป็นตน้ การคน้พบความรูใ้หม่ๆ  ในเรือ่งโภชนาการ การออกกาํลงักาย การดแูลสขุภาพอนามยั

ต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนรูจ้กัปฏบิตัตินในดา้นการป้องกนั ดแูลรกัษาสขุภาพอนามยัทัง้รา่งกายและ

จติใจ มสีว่นทาํใหค้นมชีวีติยนืยาวขึน้ 

 2.5 ช่วยประหยดัเวลาแรงงานและเศรษฐกจิ ผลการคน้พบในดา้นต่างๆ ทาง

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการแพทย ์การศกึษา การเกษตรช่วยใหม้นุษยม์เีวลามากขึน้สามารถนํา

พลงังานนําไปใชท้าํอยา่งอื่นเพือ่ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละเพิม่พนูเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ มเีวลาหาความรู ้

ชืน่ชมกบัความงาม สนุทรยีภาพและศลิปะไดม้ากยิง่ขึน้ 

 2.6 ช่วยในการแกป้ญัหาสงัคม เน่ืองจากสภาพสงัคมเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

จาํเป็นตอ้งคดิหรอืหาวธิใีหม่ๆ  มาใชใ้นการแกป้ญัหาใหห้มดไป 
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 2.7 ช่วยใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าและดาํรงไวซ้ึง่มนุษยชาต ิความคดิสรา้งสรรค์

ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ศลิปะ เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง เป็นตน้ ช่วยยก

มาตรฐานการดาํรงชวีติ ทาํใหม้นุษยเ์ป็นสขุ และสามารถสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้จรญิขึน้ตามลาํดบั 

 จากความสาํคญัของความคดิสรา้งสรรคท์ีก่ลา่วมาขา้งตน้น้ี จะเหน็ไดว้า่ความคดิ

สรา้งสรรคม์คีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ทัง้ต่อตนเองแ ละต่อสงัคม จงึควรไดร้บัการส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้

เพราะความคดิสรา้งสรรคส์ามารถช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาดา้นรา่งกาย สงัคม อารมณ์และสตปิญัญาเดก็

สามารถนําความคดิสรา้งสรรคน้ี์ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาต่างๆ ได ้

 

 1.4 องคป์ระกอบของความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 กลิฟอรด์ (สคุนธ ์สนิธพานนท.์ 2552: 31-34; อา้งองิจาก Guilford. 1967: 145-151) เชื่อว่า

ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองทีค่ดิไดอ้ยา่งซบัซอ้น กวา้งไกล หลายทศิทางหรอื

เรยีกว่าความคดิอเนกนยั ประกอบดว้ยความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ 

ความคดิละเอยีดลออ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์ดงัน้ี 

1.  ความคดิรเิริ่ม (Originality) หมายถงึ ความแปลกใหม ่ไมซ่ํา้กบัความคดิของคนอื่น

และแตกต่างจากธรรมดา อาจเกดิความคดิเดมิทีม่อียูแ่ลว้มาดดัแปลงประยกุตเ์ป็นสิง่ใหม ่ และเป็น

ความคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม เช่น การคดิสรา้งเครือ่งบนิไดส้าํเรจ็โดยนําแนวคดิมา

จากการทาํเครือ่งรอ่น 

2.  ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ ความคล่องตวัในการคดิตอบสนองสิง่เรา้

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้หรอืความสามารถในการคดิหาคาํตอบไดร้วดเร็ วและไดป้รมิาณมากใน

เวลาทีจ่าํกดั โดยเน้นปรมิาณของความคดิ ความคดิคล่องแคล่วแบ่งเป็น 4 ประเภท 

2.1  ความคดิคลอ่งแคลว่ดา้นถอ้ยคาํ (word fluency) เป็นความสามารถในการใช้

ถอ้ยคาํเป็นไปอยา่งคล่องแคล่ว 

2.2  ความคดิคลอ่งแคลว่ดา้นการโยงความสมัพนัธ ์ (associational fluency) เป็น

ความสามารถในการคดิหาถอ้ยคาํทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากไดภ้ายในเวลาที่

กาํหนด 

2.3 ความคดิคล่องแคล่วดา้นการแสดงออก (expressional fluency) เป็นความสามารถ

ในการใชว้ลหีรอืประโยค สามารถนําคาํมาเรยีงกนัอยา่งรวดเรว็ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยคทีต่อ้งการ 

2.4  ความคลอ่งแคลว่ในการคดิ (ideal fluency) เป็นความสามารถในการคดิสิง่ที่

ตอ้งการภายในเวลาทีก่าํหนด เป็นความสามารถอนัดบัแรกในการทีจ่ะพยายามเลอืกเฟ้นใหไ้ด้

ความคดิทีด่ทีีสุ่ดและเหมาะสมทีสุ่ด คอืตอ้งคดิออกมาใหไ้ดม้าก หลากหลาย แลว้นําเอาความคดิ

ทัง้หมดมาพจิารณาเปรยี บเทยีบกนัวา่ความคดิใดเป็นความคดิทีด่ทีีส่ดุ และใหป้ระโยชน์คุม้คา่มาก

ทีส่ดุ 
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3.  ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถงึความสามารถของบุคคลในการคดิหาคาํตอบ

ไดห้ลายประเภท หลายทศิทาง ความคดิยดืหยุน่มคีวามยดืหยุน่ทัง้ความคดิและการกระทาํ เป็น

ความสามารถในการปรบัสภาพของความคดิในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ความคดิยดืหยุน่ แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1  ความคดิยดืหยุน่ทีเ่กดิขึน้ทนัท ี (spontaneous flexibility) เป็นความสามารถที่

จะพยายามคดิไดห้ลายอยา่งอยา่งอสิระ สามารถคดิไดห้ลายประเภท หลายอยา่ง เช่น ประโยชน์

ของภมูปิญัญาไทยมอีะไรบา้ ง คนทีม่คีวามยดืหยุน่จะตอบไดห้ลายอยา่ง แต่คนทีไ่มม่คีวามยดืหยุน่

จะตอบไดเ้พยีงอยา่งเดยีว หรอืสองอยา่งเท่านัน้ 

3.2  ความคดิยดืหยุน่ดา้นการดดัแปลง (adaptive flexibility) หมายถงึความสามารถ

ในการดดัแปลง ความรู ้หรอืประสบการณ์ใหเ้กดิประโยชน์หลายๆ ดา้น มปีระโยชน์ใ นการแกป้ญัหา 

ผูท้ีม่คีวามยดืหยุน่จะคดิดดัแปลงไมซ่ํ้ากนั 

4.  ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดเพือ่ขยาย

ความคดิหลกั หรอืความคดิครัง้แรกใหไ้ดค้วามหมายสมบรูณ์ยิง่ขึน้ สามารถอธบิายใหเ้หน็ภาพ

ชดัเจน หรอืเป็นแผนงานทีส่มบรูณ์ขึน้ ความคดิละเอยีดลออเป็นคุณลกัษณะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ

สรา้งผลงานทีม่คีวามแปลกใหมใ่หส้าํเรจ็ 

 นอกจากความคดิสรา้งสรรคจ์ะประกอบดว้ยสิง่แปลกใหมแ่ลว้ แต่ความแปลกใหม ่ความ

ใหม ่ความพเิศษนัน้จะตอ้งตระหนกัถงึความสาํเรจ็อยา่งสรา้งสรรคด์ว้ย ดงันัน้บุคคลทีม่คีวามคดิ

สรา้งสรรค์จงึไมเ่พยีงแต่มคีวามคดิใหมเ่ท่านัน้ แต่จะตอ้งพยายามคดิและประสานความคดิตดิตาม

ใหต้ลอด หรอืใหเ้กดิความสาํเรจ็ดว้ย 

 ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั (2553) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคว์า่ประกอบดว้ย 

1.  คดิจนิตนาการ เป็นความคดิในสิง่ทีอ่าจจะยงัไมไ่ดเ้กดิขึน้ แ ละอาจเป็นไปไดย้าก

หรอืเป็นไปไมไ่ดเ้ลย แต่อาจเกดิเป็นจรงิขึน้มาได ้หรอืยา่งน้อยกอ็าจเป็นพืน้ฐานของการคดิเริม่ตน้

ในความคดิเพือ่สรา้งผลงานต่างๆ ขึน้มา ซึง่จาํเป็นตอ้งมคีวามคดิแบบอื่นๆ มาสานต่อความคดิ

จนิตนาการ จงึจะนําไปสูก่ารคน้พบหรอืสรา้งสรรคผ์ลงานใหมไ่ด ้

2.  คดิคลอ่งแคลว่หรอืการคดิเรว็ เป็นการคดิทีม่ปีฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่เรา้ สามารถ

สงัเกตเหน็ รบัรู ้และเขา้ใจในสิง่ต่างๆ ไดเ้รว็ทีส่ดุ เป็นการหาคาํตอบไดม้ากๆ ไดจ้าํนวนความคดิ

เยอะๆ โดยใชเ้วลาน้อยๆ 

3.  คดิกวา้ง หรอื ความคดิหลากหลาย บางทเีรยีกความคดิยดืหยุน่ เป็นการคิ ดไดไ้กล 

คดิไดห้ลายทศิทาง หลายแงม่มุ หลายรปูแบบ ในคาํถามเดยีวสามารถมคีาํตอบหลายอยา่ง ซึง่ควร

เน้นทัง้ทางดา้นปรมิาณ และคณุภาพของความคดิจงึจะเป็นพืน้ฐานในการไดค้วามคดิดีๆ  มคีณุภาพ

ออกมา 
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4.  คดิรเิริม่ เป็นความสามารถในการคน้พบสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ  เป็นความสามารถในการ

คดิทีต่่างจากคนอื่น ต่างจากธรรมดา ต่างจากทีเ่คยเป็น เป็นความคดิทีไ่มเ่คยมใีครคดิมาก่อน คน

อื่นคดิไมถ่งึ หรอือาจปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหแ้ตกต่างไปจากของเดมิ โดยสาระสาํคญัของความคดิ

รเิริ่ม มดีงัน้ี 

-  ความคดิรเิริม่เป็นความคดิแปลกๆ ใหม่ๆ  ทีม่าเตมิเตม็ ซึง่แตกต่างอ อกไปจาก

ความคดิเดมิๆ อนัจะนําไปสูค่วามคดิใหม่ๆ  สามารถขยายความคดิเดมิๆ ไดม้ากขึน้ จงึควรฝึกฝนให้

คดิแปลกใหมแ่ตกต่างไปจากเดมิ 

-  ลกัษณะของคนคดิรเิริม่ ตอ้งเป็นคนทีเ่ชื่อมัน่ในตนเอง กลา้คดิกลา้ลอง กลา้

แสดงออก ไมห่วาดกลวัต่อความลม้เหลวไมแ่น่นอน เตม็ใจทีจ่ะเผชญิกบัความคลุมเครอืและไม่

ชดัเจน  

-  ความคดิรเิริม่ตอ้งมกีารลงมอืปฏบิตังิาน เพื่อสรา้งผลงานออกมา โดยไมส่นใจว่า

งานนัน้จะดหีรอืไมด่ี  คาํตอบนัน้จะถกูตอ้งหรอืไม ่แต่สนใจทีจ่ะสรา้งผลงานออกมาตามความคดิ

จนิตนาการ ความพงึพอใจ ความตอ้งการของตนเอง เป็นความคดิทีม่อีสิระปราศจากสิง่บงัคบั 

5.  คดิละเอยีดลออ หมายถงึ การฝึกมองเหน็รายละเอยีดของสิง่ต่างๆ เป็นความคดิใน

รายละเอยีดทีนํ่ามาเพิม่เตมิเสรมิแต่งความคดิครัง้แรกใหไ้ดค้วามหมายสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ทัง้การต่อเตมิ

เสรมิแต่งและตดัสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมไมถู่กตอ้งออกไป เช่น ต่อเตมิเสน้ใหเ้ป็นภาพ บรรยายภาพ ต่อ

เตมิวงกลมเป็นภาพ ต่อเตมิเรือ่งราว ต่อเตมิประโยค ต่อเตมิคาํกลอน มสีิง่ใดไมเ่หมาะสม มสีิง่ใด

ควรตดัออกไป เป็นตน้ 

6.  คดิสงัเคราะห ์หมายถงึ การรวม การผสมผสาน การนําเอาสิง่เดมิๆ มาประยกุต์

และมาผสมผสานใหเ้กดิสิง่ใหมข่ึน้ 

7.  คดิในทางสรา้งสรรค ์หมายถงึ การคดิในทางทีด่ ีในทางทีเ่ป็นไปได ้คดิในทางทีเ่ป็น

ประโยชน์ ไมท่าํลายลา้ง ผลของการคดิสรา้งสรรคไ์มเ่พยีงตอ้งเป็นสิง่แปลกใหม่ เท่านัน้ แต่จะเป็น

ความคุม้คา่ เป็นประโยชน์และใชก้ารได ้

 จากองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคข์า้งตน้ สรปุไดว้า่ บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์

นัน้จะมคีวามสามารถในการคดิไดห้ลายทศิทาง ซึง่ประกอบดว้ย ความคดิคลอ่ง ความคดิยดืหยุน่ 

ความคดิรเิริม่ ความคดิละเอยีดลออ ความ คดิกวา้ง รวมถงึการมจีนิตนาการและสามารถสงัเคราะห์

ผสมผสานใหเ้กดิสิง่ใหมไ่ด้  ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชอ้งคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรคข์องกลิ

ฟอรด์ในการสรา้งแบบวดั โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น คอื ความคดิคล่อง ความคดิ

ยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ 
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 1.5 กระบวนการคิดสร้างสรรค ์

 กระบวนการการคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทาํงานของสมองอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

และแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ ทอรแ์รนซ ์ (อาร ีพนัธุม์ณี . 2546: 6-8; อา้งองิจาก Torrance. 1965) ไดใ้ห้

คาํอธบิายวา่ เป็นกระบวนการของความรูส้กึไวต่อปญัหา หรอืสิง่ทีบ่กพรอ่งขาดหายไป แลว้จงึ

รวบรวมความคดิตัง้เป็นสมมตฐิานขึน้ ต่อจากนัน้กท็าํการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เพือ่ทดสอบ

สมมตฐิานทีต่ ัง้ขึน้ ขัน้ต่อไปจงึเป็นการรายงานผลทีไ่ดร้บัจากการทดสอบสมมตฐิาน เพือ่เ ป็นแนวคดิ

และแนวทางใหมต่่อไป โดยเรยีกกระบวนการลกัษณะน้ีวา่ กระบวนการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์

หรอื “The Creative Problem Solving Process” แบ่งออกไดเ้ป็นขัน้ๆ ดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1 การพบความจรงิ (Fact-Finding) เป็นการพจิารณาหาขอ้มลูหรอืคาํตอบ ทีเ่กดิจาก

ความรูส้กึกงัวล สบัสนวุน่วายภายในจติใจ 

 ขัน้ที ่2 การคน้พบปญัหา (Problem-Finding) เป็นการรูแ้ละเขา้ใจถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 ขัน้ที ่3 การตัง้สมมตฐิาน (Idea-Finding) รวบรวมขอ้มลู ความคดิต่างๆ แลว้ตัง้สมมตฐิาน 

 ขัน้ที ่4 การคน้พบคาํตอบ (Solution-Finding) พบคาํตอบของปญัหาจากการทดสอบ

สมมตฐิาน 

 ขัน้ที ่5 ยอมรบัผลจากการคน้พบ (Acceptance-Finding) เป็นการยอมรบัคาํตอบจากการ

พสิจูน์เพื่อการแกป้ญัหา 

 จากกระบวนการการคดิสรา้งสรรคข์องทอรแ์รนซข์า้งตน้ ประกอบดว้ย การพบความจรงิ 

การคน้พบปญัหา การตัง้สมมตฐิาน การคน้พบคาํตอบ และการยอมรบัผลจากการคน้พบ เมือ่บุคคล

มกีารฝึกกระบวนการดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอยอ่มสง่ผลใหบุ้คคลนัน้เป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคไ์ด ้

 

 1.6 ความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 

 วราภรณ์ รกัวจิยั (2533: 161-162) มนุษยทุ์กคนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ ซึง่มมีาตัง้แต่แรก

เกดิและมพีฒันาการไปตามธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเหมอืนกบัพฒันาการโดยทัว่ๆ ไป ทัง้น้ียงัได้

ศกึษาถงึพฒันาการความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งตามอาย ุดงัน้ี 

 แรกเกดิ – 2 ขวบ  

 เดก็เริม่พฒันาการจนิตนาการในระยะปีแรก เดก็เริม่ถามชือ่สิง่ของต่า งๆ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะ

คดิสาํรวจ โดยการสมัผสัชมิดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ เดก็จะเรยีนรูว้า่สง่ไหนทาํได ้สิง่ไหนแตะ

ตอ้งไมไ่ด ้ในระยะน้ีเดก็ควรจะจะไดร้บัการกระตุน้โดยการใหส้ิง่เรา้โดยอาศยัเกมงา่ยๆ ของเลน่ 

บลอ็ก ตุ๊กตา ของเล่นทีป่ลอดภยั ผูด้แูลควรจะเอาใจใส่ในการเล่น รว่มกบัเดก็ พยายามพดู โดยการ

ตัง้คาํถามนํา 

 2 ขวบ – 4 ขวบ 

 เดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากประสบการณ์โดยตรงและวจะถ่ายทอดประสบการณ์ทีร่บัรู ้โดย

วธิแีสดงออกและทางจนิตนาการ ในระยะน้ีเดก็จะตื่นเตน้กบัประสบการณ์ไดง้าย ความสนใจมกัจะมี

ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เดก็จะเริม่รูส้ ึ กเป็นตวัเองตวัเอง ทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง แต่การ

เรยีนรูใ้หมอ่าจจะทาํใหเ้ดก็เกดิหวาดกลวั ดงันัน้ควรมกีารจดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัใหเ้ดก็  
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 4 ขวบ – 6 ขวบ 

 วยัน้ีเป็นวยัทีม่จีนิตนาการด ีแต่เดก็ยงัไมม่กีารสงัเกตเกีย่วกบัการจาํกดัขอบเขตของ

จนิตนาการ ในระยะน้ีเดก็จะเรยีนรูจ้กัการวางแผนเป็นครัง้แรก เดก็จะเริม่สนุกสนานกบัการวางแผน

และการคาดคะเนในสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการเลน่นัน้ เดก็เริม่เลยีนบทบาทของผูใ้หญ่หรอืผูใ้กลช้ดิ มคีวาม

อยากรูอ้ยากเหน็ เดก็พยายามคน้หาขอ้เทจ็จรงิว่าผดิหรอืถูก เริม่ตระหนกัถงึความรูส้กึขอ งผูอ้ื่นและ

เริม่คดิถงึการกระทาํของตนไปกระทบผูอ้ื่น ความเชือ่มัน่จะพฒันาในระยะน้ี 

 จะเหน็ไดว้า่ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้สามารถเกดิขึน้ในบุคคลไดต้ัง้แต่วยัเดก็ หากไดร้บัการ

ฝึกฝน ส่งเสรมิทีเ่หมาะสม  กจ็ะสามารถพฒันาใหเ้ป็นผูท้ีม่ทีกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ได ้ 

 

 1.7 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 วราภรณ์ รกัวจิยั (2529 : 123 ) กลา่ววา่ลกัษณะความคดิสรา้งสรรค ์เป็นลกัษณะของ

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกเด่นชดัไปในทางบวก ซึง่แตกต่างกบัเดก็ทีม่พีฤตกิรรมปกต ิดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นคนอยากรูอ้ยากเหน็มคีวามสงัเกตด ี มปีฏกิริยิาโตต้อบรวดเรว็ต่อปญัหาหรอื   

สิง่เรา้ 

2. มคีวามสนใจและประหลาดใจในเหตุการณ์หรอืสิง่ใหม่ๆ  ในเรือ่งทีล่กึลบั กวา้งขวาง 

มคีาํถามทีน่่าสนใจ และพยายามจะหาเหตุผลวา่เพราะเหตุใด โดยใชค้าํถามวา่ทาํไม 

3. มคีวามสามารถในการคดิอยา่งกวา้งลกึ และสามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่ างๆ ไดร้วดเรว็ และ

มคีวามรบัรูไ้วต่อปญัหาต่างๆ สามารถใชจ้ติใตส้าํนึกและสามารถปรบัปรงุเสรมิแต่งความรูน้ัน้ให้

นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

4. รูจ้กัรเิริม่ทาํสิง่ทีแ่ปลกใหม ่เป็นคนช่างคดิช่างฝนั รเิริม่ทาํงานใหม่ๆ  มอีารมณ์ขนั 

ชอบเดา ชอบทาํงานทีท่า้ทาย และมคีวามคดิทีก่วา้งขวางและยดืหยุน่ได ้ 

5. เป็นคนทีเ่ป็นตวัของตวัเอง มอุีดมการณ์ มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองสงู ไมช่อบคลอ้ย

ตามความคดิของผูอ้ื่นงา่ยๆ 

6. ชอบเสีย่งภยั ผจญภยั มคีวามกลา้ทีจ่ะผจญสิง่ใหม่ๆ  ดว้ยความมัน่ใจ ไมห่วาดกลวั 

และมคีวามละเอยีดลออและรอบคอบ 

7. มคีวามสามารถแกไ้ข ดดัแปลง หรอืขบวนการต่างๆ เพื่อนําไปแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ 

8. ชอบมอีสิรเสรภีาพในเรือ่งความคดิ และการกระทาํในการแสดงออก ไมช่อบทาํ

อะไรตามกฎเกณฑห์รอืขอ้บงัคบั ชอบแสดงออกมากกว่าการเกบ็กดและเป็นผูท้ีต่ ื่นตวัตลอดเวลา 

9. มคีวามสามารถในการรูจ้กัใชภ้าษาและคาํไดม้ากกวา่ และรูจ้กัดดัแปลงความคดิให้

เหมาะสม 

10. รูจ้กัใชเ้หตุผลในการแกไ้ขปญัหาโดยธรรมชาตหิรอืสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั 
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11. ชอบคดิและตัง้สมมตฐิานในการทาํงานดว้ยความพอใจของตน โดยไมห่วงั

ผลตอบแทน หรอืการยกยอ่งจากคนอื่น 

12. ไมแ่สดงความวติกกงัวลต่อความลม้เหลวต่อการกระทาํทีบ่อกถงึค วามลม้เหลวและ

ความสาํเรจ็จนเกนิไป ไมเ่ครง่เครยีดในการทาํงานมากเกนิไป สามารถดดัแปลงแกไ้ขวธิกีารในการ

ทาํงานหรอืในปญัหาทีพ่บไดอ้ยา่งเหมาะสม 

13. เป็นบุคคลทีช่อบวพิากษ์วจิารณ์มาก มลีกัษณะเป็นผูนํ้า และเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะของ

คนทีม่แีรงจงูใจมากทีส่ดุ 

 อาร ีพนัธม์ณ ี (2546: 75-76) กลา่ววา่ เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะมบุีคลกิภาพประจาํ

ตนแตกต่างจากเดก็โดยทัว่ๆ ไป พฤตกิรรมของเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคม์ดีงัน้ี 

1. อยากรูอ้ยากเหน็ มคีวามกระหายใครรู่อ้ยูเ่ป็นนิจ 

2. ชอบเสาะแสวงหา สาํรวจ ศกึษา คน้ควา้ และทดลอง 

3. ชอบซกัถาม และถามคาํถามแปลกๆ 

4. ช่างสงสยั เป็นเดก็ทีม่คีวามรูส้กึแปลกประหลาดใจในสิง่ทีพ่บเหน็เสมอ 

5. ช่างสงัเกต มองเหน็ลกัษณะทีแ่ปลก ผดิปกต ิหรอืช่องว่างทีข่าดหายไปไดง้า่ยและ

เรว็ 

6. ชอบแสดงออกมากกว่าจะเกบ็กด ถา้สงสยัสิง่ใดกจ็ะถามหรอืพยายามหาคาํตอบโดยไม่

ร ัง้รอ 

7. อารมณ์ขนั มองสิง่ต่างๆ ในแงม่มุทีแ่ปลก และสรา้งอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 

8. มสีมาธดิใีนสิง่ทีต่นสนใจ 

9. สนุกสนานกบัการใชค้วามคดิ 

10. สนใจสิง่ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 

11. มคีวามเป็นตวัของตวัเอง 

 สรปุไดว้า่ ลกัษณะของผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคน์ัน้จะมพีฤตกิรรมเดน่ชดัจนสามารถ

สงัเกตได้ ชดัเจน เช่น อยากรูอ้ยากเหน็ ช่างสงัเกต ช่างซกัถาม ชอบแสวงหาความรู้ รเิริ่มสิ่ง

ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

 

 1.8 การพฒันาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 ทอแรนซ ์(Praetor; et al. 2006; อา้งองิจาก Torrance. 1966, 2001) ไดเ้สนอแนวทางใน

การสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ก่นกัเรยีน ดงัน้ี 

1. การสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดใ้ชส้ือ่หรอือุปกรณ์การเรยีนทีช่่วยกระตุน้ใหเ้กดิจนิตนาการ 

2. ใหข้อ้มลูหรอืชีแ้นะแนวทางทีช่่วยใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคดิของตนเอง 

3. ปลอ่ยใหเ้ดก็ไดค้ดิตามจนิตนาการของเขา ไมค่วรปิดกัน้ 

4. ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิเหน็และชื่นชมเมือ่เขามคีวามคดิเหน็ทีแ่ปลกใหม ่
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5. รบัฟงัในความคดิเหน็ทีแ่ปลกใหมข่องเดก็ 

6. ยอมรบัในการตดัสนิใจของเดก็ถงึแมจ้ะมคีวามแตกต่างจากตนเอง 

7. ใหค้าํชมเชยมากกวา่ทีจ่ะตาํหนิในความคดิหรอืการตดัสนิใจของเดก็ 

8. ใหค้าํแนะนําและความสาํคญัต่อผลงานแปลกใหมท่ีเ่ดก็สรา้งขึน้ 

 นอกจากน้ี Caroline Sharp (2004: 8) ยงัเสนอแนวทางแก่ครแูละนกัการศกึษาในการ

สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ดงัน้ี 

1. ใชค้าํถามปลายเปิดกบัเดก็และสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถามอยา่งสรา้งสรรค ์

2. อดทนและรบัฟงัในคาํตอบทีไ่มช่ดัเจนหรอืกํากวม 

3. เป็นแบบอยา่งในการคดิและแสดงออกอยา่งสรา้งสรรค ์

4. ส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้ทดลองสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

5. ใหค้าํชมเชยต่อคาํตอบหรอืความคดิแปลกใหมข่องเดก็ 

 ทัง้น้ี สคุนธ ์สนิธพานนท ์ (2552 ) ไดเ้สนอแนวทางการสง่เสรมิ ความคดิสรา้งสรรคแ์ก่

นกัเรยีน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 

1. จดับรรยากาศในหอ้งเรยีนใหน้กัเรยีนรูส้กึเป็นอสิระ ไมถ่กูควบคมุดว้ยระเบยีบวนิยั 

นกัเรยีนสามารถแสดงความคดิใหม่ๆ  แปลกๆ ของตนเอง เมือ่นกัเรยีนมอีสิระในการคดิ การ

ตดัสนิใจ ยอ่มทาํใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์

2. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนถาม และใหค้วามสนใจต่อคาํถามแปลกๆ ของนกัเรยีน ดว้ยการ

ตอบคาํถามอยา่งมชีวีติชวีา ครไูมเ่น้นคาํตอบทีถ่กูตอ้งเพยีงอยา่งเดยีว เพราะในการแกป้ญัหานัน้

แมน้กัเรยีนจะใชว้ธิเีดาบา้งกค็วรยอม และควรกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดว้เิคราะห ์คน้หา และพสิจูน์

คาํตอบโ ดยการใชว้ธิชีีแ้นะใหน้กัเรยีนหาคาํตอบจากแหลง่ต่างๆ เพือ่หาขอ้มลูสาํหรบัการคดิ

วเิคราะหซ์ึง่จะนําไปสูก่ารคดิสรา้งสรรค ์

3. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนตอบคาํถามชนิดปลายเปิดทีม่คีวามหมาย ไมม่คีาํตอบทีแ่น่นอน

ตายตวั คาํถามลกัษณะน้ีจะสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคน้ควา้หาความรู ้หาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ มากขึน้ 

4. สนบัสนุนใหน้กัเรยีนเรยีนรูม้ากขึน้ โดยใหข้อ้มลูขา่วสารทีจ่ะกระตุน้ใหน้กัเรยีนมี

ความสนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ดว้ยตนเอง ชืน่ชมนกัเรยีนทีพ่ยายามเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการให้

กําลงัใจแก่นกัเรยีนและเป็นส่วนผลกัดนัใหน้กัเรยีนรเิริม่ในกจิกร รมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งอสิระ 

และคดิหาวธิกีารแปลกใหมท่ีจ่ะทาํใหบ้รรลผุลการเรยีนรูต้ามเป้าหมาย 

5. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชจ้นิตนาการของตนเองและยกยอ่งชมเชยเมือ่นกัเรยีนมี

จนิตนาการทีแ่ปลกกวา่ผูอ้ื่น ซึง่เป็นการแสดงออกถงึการมคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์หรอืชืน่ชมผลง าน

ของนกัเรยีนทีม่กีารพฒันาชิน้งานทีแ่ปลกใหมแ่ละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

6. สง่เสรมิกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์โดยยัว่ยใุหน้กัเรยีนหาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ขอ้มลู ในรปูแบบทีแ่ปลกใหมจ่ากเดมิ ส่งเสรมิใหค้ดิวธิแีกป้ญัหาใหม่ๆ  และมคีวามกลา้เสีย่งทาง

สตปิญัญา 
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 ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั (2553) ไดส้รปุการเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์ดงัน้ี 

1. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกและตดัสนิใจในสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง 

2. ผูใ้หญ่ตอ้งไวว้างใจและยอมรบัการตดัสนิใจของเดก็ ใหเ้ดก็ดแูลรบัผดิชอบสิง่ต่างๆ 

ดว้ยตนเอง 

3. สนบัสนุนใหก้ําลงัใจเดก็ทาํสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง ไมค่วรเขา้ไปทาํใหห้รอืช่วยเหลอื

ทุกอยา่ง ควรเสนอแนะและใหก้ําลงัใจเดก็เมือ่ทาํผดิพลาดหรอืไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

4. ยกยอ่ง ชมเชยเดก็เสมอ ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เมือ่เดก็พบความสาํเรจ็ พยายาม

จดักจิกรรมทีง่า่ยขึน้เพือ่ใหเ้ดก็ประสบความสาํเรจ็ 

5. เมือ่เดก็เกดิคาํถาม หรอืพบข้ อสงสยั จะส่งเสรมิใหเ้ดก็คน้พบแสวงหาคาํตอบดว้ย

ตนเอง และแกป้ญัหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง พ่อมาคอยใหก้ําลงัใจและสนบัสนุน 

6. สนบัสนุนใหเ้ดก็คน้พบและแสวงหาคาํตอบในสิง่ทีต่นเองตอ้งการและสนใจ เพื่อ

หาทางเลอืกใหม่ๆ  ผูใ้หญ่ควรจดัประสบการใหเ้ดก็อยา่งหลากหลาย เพือ่คน้หาความสามารถพเิศษ

ทีซ่่อนอยูใ่นตวัของเดก็ อนัจะพฒันาใหเ้ขาไปสูศ่กัยภาพสงูสดุตามความตอ้งการและความสนใจ 

7. ฝึกฝนใหเ้ดก็ทาํงาน สรา้งผลงาน หาประสบการณ์จากการทาํงาน เพือ่ช่วยสรา้ง

ทศันคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน และสรา้งผลงาน 

8. กระตุน้ใหเ้ดก็กระตอืรอืรน้ กระฉบักระ เฉง ดว้ยวธิกีารอยา่งหลากหลาย และขจดั

ความเฉื่อยชา เกยีจครา้นของเดก็ 

 จากแนวทางการพฒันาสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคท์ีก่ลา่วมา สามารถสรปุไดว้า่ ความคดิ

สรา้งสรรคส์ามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้ไดใ้นบุคคลทุกเพศทุกวยั โดยการฝึกฝน อบรม การจดั

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อาํน วยต่อการพฒันา ซึง่ในการพฒันาสง่เสรมิการคดิเชงิ

สรา้งสรรคใ์นวยัเดก็นัน้ควรไดร้บัความรว่มมอืทัง้จากพอ่แม ่ผูป้กครอง ครอูาจารย ์หรอืผูท้ีอ่ยู่

ใกลช้ดิ เช่น การจดักจิกรรมทีย่ ัว่ยแุละทา้ทายความสามารถ ใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคดิในการคน้ควา้หา

คาํตอบอยา่งอสิระ และใหก้าํลงัใจหรอืชืน่ชมในผลงานทีเ่ดก็ทาํ 

 

 1.9 ประโยชน์ของความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 สคุนธ ์สนิธพานนท ์(2552) กลา่วถงึประโยชน์ของความคดิสรา้งสรรคว์า่มปีระโยชน์ทัง้ต่อ

ตนเองและสงัคม ดงัน้ี 

ประโยชน์ต่อตนเอง 

1. เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ ลดความเครยีด ความขบัขอ้งใจ ความกา้วรา้ว เพราะ

ไดแ้สดงออกอยา่งอสิระทัง้ดา้นความคดิและการปฏบิตั ิ

2. มคีวามสนุก ความสขุ ความเพลดิเพลนิ และความภมูใิจในการไดค้ดิ ไดท้าํงาน 

หรอืผลติชิน้งานทีแ่ปลกใหมจ่ากความสามารถของตนจนประสบความสาํเรจ็ 
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3. สรา้งนิสยัในการทาํงานทีด่ ีผูท้ ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะเป็นผูท้ีม่คีวามพยา ยาม 

ไมท่อ้ถอย มคีวามอุตสาหะ ขวนขวายในการสรา้งสรรคต์นเองและสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นลกัษณะที่

เหมาะสม 

ประโยชน์ต่อสงัคม 

1. ทาํใหก้ารดาํเนินชวีติของตนมคีวามสะดวกสบายมากขึน้ เพราะมผีลงานสรา้งสรรค์

ของมนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา มสีิง่ประดษิฐอ์นัเกดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย ์เช่ น รถยนต ์

เครือ่งบนิ เครือ่งจกัร รถแทรกเตอร ์เครือ่งพมิพ ์เครือ่งเกบ็ผลไม ้โทรศพัท ์โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ 

2. มคีณุภาพชวีติทีด่ ีจากการคน้พบในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทาํใหไ้ดผ้ล

ผลติสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการมชีวีติอยู ่เช่น ดา้นการแพทย์  การศกึษา การเกษตร ดา้นโภชนาการ 

การดแูลสขุภาพอนามยั ฯลฯ 

3. ทาํใหส้งัคมมคีวามเจรญิกา้วหน้าในดา้นต่างๆ อาท ิดา้นการศกึษา ดา้นเศรษฐกจิ 

ดา้นการเมอืงการปกครอง ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ฯลฯ ความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยจ์ะช่วยให้

การดาํเนินกจิการในดา้นต่างๆ ดงักลา่วเป็นไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์ 

ประโยชน์ของความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ มทีัง้ต่อตวับุคคลและต่อสงัคม ในทางทีจ่ะทาํใหบุ้คคล

เกดิความรูส้กึผอ่นคลาย ลดความเครยีด มคีวามสนุกสนาน สง่ผลใหม้กีารสรา้งสรรคผ์ลงานเพือ่

พฒันาสงัคมใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไป 

 

 1.10 การวดัความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

 วนิิจ เกตุขาํ (2515) สรา้งแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์โดยการพฒันาจากแบบทดสอบ

ของ ไสว เลีย่มแกว้ และ ประสทิธิ ์บวัคลี ่ซึง่สรา้งขึน้ตามแนวคดิของวอลลาซ และ โคแกน (Wallach 

and Kogan) แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 4 ตอน คอื ก ) ประโยชน์ของสิง่ของ (Alternate Uses) ข) 

ความเหมอืนกนั (Similarities) ค) ความหมายของภาพ (Pattern Heaning) และ ง) ความหมายของ

เสน้ (Line Meaning) การตรวจใหค้ะแนนจะใหค้ะแนน 2 ชนิด คอื คะแนนจาํนวน และคะแนน  

อตัลกัษณ์ 

 พนูสขุ เวชวฐิาน (2528), เจษฎา ศุภางคเสน (2530: 47-50) วดัความสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคข์องเดก็ โดยใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์โดยอาศยัรปูแบบภาพเป็นสือ่ แบบ ก 

(Thinking Creatively With Picture Form A.) ของทอแรนซ ์ (Torrance E. paul) ซึง่ อาร ีรงัสนินัท ์

ไดนํ้ามาดดัแปลงเป็นภาษาไทยเมือ่ปี พ .ศ. 2551 ลกัษณะแบบทดสอบป ระกอบดว้ย แบบทดสอบ   

3 ชุดกจิกรรม คอื การวาดภาพ (Picture Construction) การต่อเตมิภาพใหส้มบรูณ์ (Picture 

Completion) และการใชเ้สน้คูข่นาน (Parallel Line) ซึง่ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบทัง้ 3 กจิกรรม

ต่อเน่ืองกนักจิกรรมละ 10 นาท ีเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะใชเ้กณฑข์องทอแรน ซท์ัง้หมด ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น คอื ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องตวั และความคดิละเอยีดลออ 
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 ผาสขุ ป่ินแกว้  (2552) วดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้บบทดสอบความคดิ

สรา้งสรรคข์อง Jellen and Urban (1986) เป็นแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ากผลการวาดภาพ 

หรอื แบบทดสอบทซีที-ีดพี ี(Test for Creative Thinking-Drawing Production—TCT-DP) 

 สาํรวล สณัฐมติร (2551) สรา้งแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกโ้จทยป์ญัหา

ทางคณติศาสตรต์ามองคป์ระกอบความคดิสรา้งสรรคข์องกลิฟอรด์ คอื ความคดิคล่องแคล่ว 

ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่  และความคดิละเอยีดลออ จาํนวนดา้นละ 6 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่

เท่ากบั 0.88, 0.62, 0.66 และ 0.78 ตามลาํดบั 

 กรณุา เสนฤทธิ ์ , อรญั ซุยกระเดือ่ง และประจญั จนัเตบิ (2553 ) สรา้งแบบทดสอบวดั

ความสามารถการคดิสรา้งสรรค ์วชิาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  3 ฉบบั ตามทฤษฎขีอ งกลิ

ฟอรด์ มคีา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาระหวา่ง 0.80-1.00 คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ดา้นความคดิคลอ่ง 

อยูร่ะหวา่ง 0.790-0.907 คา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.63 ดา้นความยดืหยุน่ อยูร่ะหวา่ง 0.463-0.763 

คา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.828 และดา้นความคดิรเิริม่ อยูร่ะหวา่ง 0.390-0.763 คา่ความเชือ่มัน่

เท่ากบั 0.841 โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.88 

 ในการวดัความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ พบวา่ มผีูนํ้าแนวคดิของนกัคดิหลายท่านมาสรา้งแบบวดั 

และแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์ซึง่ในการวดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้อง

ผูป้กครองค รัง้น้ี ผูว้จิยั ใชแ้บบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง ตามองค์ ประกอบความคดิสรา้งสรรคข์องกลิ

ฟอรด์ โดยแบบวดัมลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิคา่ (Rating scale) 6 ระดบั ตัง้แต่ มากทีส่ดุ มาก 

คอ่นขา้งมาก คอ่นขา้งน้อย น้อย และน้อยทีส่ดุ ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากกวา่แสดงวา่มคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองสงูกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยกวา่ 

  ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครองเกีย่วขอ้งกบั

ปจัจยัหลายอยา่ง ในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัสนใจศกึษาตวัแปร การอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของ

ผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

2. ปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรู้ของ

ผูป้กครอง 

 2.1 การอบรมเล้ียงด ู

 การอบรมเลีย้งดมูคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการวางรากฐานของชวีติใหเ้จรญิเตบิโตเป็น

ประชากรทีม่คีณุภาพสมบรูณ์ ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และสตปิญัญา เพือ่เป็นตวัแทนของ

ผูใ้หญ่นําประเทศชาตใิหพ้ฒันาเจรญิกา้วหน้า (รตชิน พรียสถ.์ 2545: 33) คณุภาพและประสทิธภิาพ

ของมนุษย์นัน้ขึน้อยูก่บัพฒันาการของแต่ละคนตามวยัต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลในวยัทาํงานนัน้จะมี

คณุภาพและประสทิธภิาพเท่าใดกข็ึน้อยูก่บัการเรยีนรู ้การฝึกฝน และประสบการณ์ทีต่่อเน่ืองกนั

ตัง้แต่แรกเกดิถงึวยัปจัจบุนั การเรยีนรูค้ร ัง้แรกของมนุษยจ์งึขึน้อยูก่บัการเลีย้งดขูองพ่อแม ่ โดยทีถ่อื

วา่พอ่แมค่อืครคูนแรกของลกู เดก็ทีม่คีวามแตกต่างกนัเน่ืองมาจากการอบรมเลีย้งดทูีต่่างกนั        

(วราภรณ์ รกัวจิยั. 2533: 18-19) ซึง่ไดม้ผีูท้ ีใ่หค้วามหมายของการอบรมเลีย้งดไูว ้ดงัน้ี 
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2.1.1 ความหมายของการอบรมเลีย้งด ู

ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ , อรพนิทร ์ชชูม และงามตา วนินทานนท ์ (2528 : 3) ไดใ้ห้

ความหมายของการอบรมเลีย้งดไูวว้า่  หมายถงึ การทีผู่ใ้กลช้ดิเดก็มกีารตดิต่อเกีย่วขอ้งกบัเดก็ทัง้

ทางดา้นคาํพดู และการกระทาํ ซึง่เป็นการสือ่ความหมายต่อเดก็ทัง้ทางดา้นความรูส้กึ และอารมณ์

ของผูก้ระทาํ ตลอดจนเป็นหนทางใหผู้เ้ลีย้งดตูนดว้ย 

รตันวด ีรอดภริมย ์(2533: 24) ใหค้วามหมายวา่ การอบรมเลีย้งด ูหมายถงึ การทีบ่ดิา

มารดาหรอืผูป้กครองปฏบิตัต่ิอเดก็โดยการใหค้าํแนะนําสัง่สอน ดแูลใหค้วามช่วยเหลอื คุม้ครอง ให้

ความรกัความอบอุ่น และตอบสนองความตอ้งการทางกายและใจ เพือ่ใหเ้ดก็ไดม้ี ชวีติอยูแ่ละ

เจรญิเตบิโตเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมตามความมุง่หวงั  

ทศันา ทองภคัด ี(2539: 6) การอบรมเลีย้งดหูมายถงึ ผูท้ีใ่กลช้ดิเดก็มกีารตดิต่อเกีย่วขอ้ง

กบัเดก็ทัง้ดา้นคาํพดูและการกระทาํ ซึง่เป็นการสือ่ความหมายต่อเดก็ ทัง้ดา้นความรูส้กึและอารมณ์

ของผูก้ระทาํ  

สุรภ ีวงศไ์พบลูย ์(2542: 12) ใหค้วามหมายของการอบรมเลีย้งดวูา่ การอบรมเลีย้งดู

เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแมแ่ละผูป้กครองกบัเดก็ตัง้แต่แรกเกดิและเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ือง

ตลอดชวีติ ตามหน้าทีข่องพอ่แมผู่ป้กครองทีด่นีัน้นอกจากจะใหก้ารอบรมเลีย้งดแูลว้ตอ้งใหค้วามรัก 

ความเอาใจใส ่จดัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทุกๆ ดา้น  

รตชิน พรียสถ ์ (2543: 61) สรปุวา่การอบรมเลีย้งดหูมายถงึ การแนะนําสัง่สอน เป็น

แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัเดก็ การเลีย้งดสูง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทัง้ทางกาย อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา 

อาํไพพรรณ ปญัญาโรจน์ (2545: 16) กลา่ววา่ การอบรมเลีย้งดหูมายถงึ การแนะนําสัง่

สอนใหเ้ดก็เป็นคนด ีมพีฒันาการแบบองคร์วม คอื มพีฒันาการทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และ

สตปิญัญาไปพรอ้มๆ กนั เหมาะสมตามเพศและวยั มสีุขภาพแขง็แรงทัง้รา่งกายและจติใจ 

สรุางค ์จนัทน์เอม (2529: 89) กลา่ววา่การอบรมเลีย้งดเูป็นกระบวนการทีบุ่คคลตอ้ง

พบตัง้แต่เกดิจนตลอดชวีติ เป็นสิง่สาํคญัต่อการพฒันาชวีติ และมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของทุกๆ 

ชวีติ การอบรมเลีย้งดชู่วยใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูร้ะเบยีบต่าง ๆ ในสงัคม สรา้งสรรคพ์ฤตกิรรมของ

บุคคล ช่วยพฒันาบุคลกิภาพของบุคคลภายใตข้นบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรมของสงัคม  

สณัหห์ทยั วทิยารงัษพีงษ์ (2550: 60) สรปุวา่การอบรมเลีย้งด ูเป็นกระบวนการทีไ่ดร้บั

การปลกูฝงัจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเดก็ เป็นการพฒันาทศันคต ิความเชือ่ คา่นิยม บุคลกิภาพ เป็น

กระบวนการทีต่่ อเน่ืองตลอดชวีติ โดยผ่านการเลีย้งดทูัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่จะส่งผลถงึ

พฤตกิรรมของเดก็ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

โดยสรปุแลว้การอบรมเลีย้งด ูหมายถงึ การทีพ่่อแมผู่ป้กครองมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็

ตัง้แต่แรกเกดิและต่อเน่ืองตลอดชวีติ ทัง้ทางวาจาและการกระทาํ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม การอบรม

เลีย้งดนูอกจากจะเป็นการใหค้วามรกัความอบอุ่น ความเอาใจใสแ่ลว้ ยงัรวมถงึการจดัประสบการณ์

และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดเ้กดิการพฒันาในทุกๆ ดา้น ซึง่เป็นสิง่สาํคญัต่อการพฒันาชวีติ

ของเดก็ใหเ้จรญิเตบิโตเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  
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2.1.2 งานวิจยัท่ีเ ก่ียวข้องระหว่างการอบรมเล้ียงดู กบัความสามารถในการคิด

สร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

วนิิจ เกตุขาํ (2515 ) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมก่บั

ความคดิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้ ม.ศ.3 จงัหวดัสุโขทยั โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น 3 แบบ 

คอื การอบรมเลีย้งดแูบบใหค้วามรกั การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษ และการอบรมเลีย้งดแูบบ

เรยีกรอ้งเอาจากเดก็ พบว่า  การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความคดิ

สรา้งสรรค ์คอืเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษน้อยจะมรีะดบัความคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่

เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษมาก ทัง้น้ีไมพ่บความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิสรา้งสรรคก์บั

การอบรมเลีย้งดใูนรปูแบบอื่น 

ถัน้ แพรเพชร (2517) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดเูดก็กบัความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละความเกรงใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 พบว่า นกัเรยีนชายและห ญงิทีไ่ดร้บั

การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย มคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่นกัเรยีนชายและหญงิทีไ่ดร้บัการ

อบรมเลีย้งดแูบบทอดทิง้และแบบใหค้วามคุม้ครองมากเกนิไป 

พนูสขุ เวชวฐิาน (2528) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดขูองมารดากบั

ความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

พบความสมัพนัธท์างบวกระหวา่งการอบรมเลีย้งดแูบบพึง่ตนเองกบัความคดิสรา้งสรรค ์แต่ไมพ่บ

ความสมัพนัธใ์นการอบรมเลีย้งดแูบบยบัยัง้การพึง่ตนเอง 

พรทพิย ์อนิทนู (2529) เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูตกต่างกนั พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู

แบบเสมอภาคในครอบครวัและแบบใชเ้หตุผล มคีวามคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีน

ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั แบบยอมตามใจบุตร แบบปลอ่ย ปละละเลย และแบบ

ทอดทิง้ปฏเิสธ 

พรเพญ็ ชยัมงคล (2537) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งด ูลกัษณะความ

เป็นผูนํ้า และอตัมโนทศัน์กบัความคดิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 พบว่า ตวัแปร

ทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นความคดิคล่องแคล่ว ดา้น

ความคดิยดืหยุน่ และดา้นความคดิรเิริม่ ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย ลกัษณะความ

เป็นผูนํ้า และอตัมโนทศัน์ สว่นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธท์างลบกบัความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 3 ดา้น 

ไดแ้ก่การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยปละละเลย และการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั 

ดวงฤทยั น้อยพรม  (2552) ศกึษาการอบรมเลีย้งดทูีส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรคใ์น

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบใหอ้สิระมผีลต่อความคดิ

สรา้งสรรคส์งูกว่าการเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั 
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ผาสขุ ป่ินแกว้ (2552) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดใูนครอบครวักบั

ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็วยัก่อนเรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 โรงเรยีนเทศบาล 4 วดัศรบีวับาน 

และผูเ้ลีย้งดนูกัเรยีน จาํนวน 48 คน พบวา่ นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งสว่นมากมคีวามคดิสรา้งสรรค์

ระดบัตํ่า พ่ อแมแ่ละผูเ้ลีย้งดเูดก็ส่วนมากอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยและแบบปล่อยตามใจเดก็

ในระดบัมาก และใชแ้บบเขม้งวดกวดขนัในระดบัปานกลาง การอบรมเลีย้งดเูดก็แบบประชาธปิไตย

และแบบปล่อยตามใจเดก็ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็วยัก่อนเรยีน แต่แบบ

เขม้งวดกวดขนัมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็วยัก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากงานวจิยัขา้งตน้พบ วา่ การอบรมเลีย้งดมูี ความสมัพนัธ์ กบัความคดิสรา้งสรรค์ ทัง้

ทางบวกและทางลบ ผูว้จิยัจงึเลอืกเป็นตวัแปรหน่ึงในการวจิยัครัง้น้ี 

 

2.1.3 แบบวดัการอบรมเล้ียงด ู

สาํหรบัการวดัอบรมเลีย้งดดูวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, อรพนิทร ์ชชูม และงามตา วนินทานนท ์

(2528: 4-12) ไดส้รา้งแบบวดัการอบรมเลีย้งดู ทีม่ลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั คอื 

“จรงิทีส่ดุ” ถงึ “ไมจ่รงิเลย” โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น 5 แบบ คอื  

1. การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน หมายถงึ การทีบ่ดิามารดาปฏบิตัต่ิอเดก็ดว้ย

การแสดงความรกัใคร ่เอาใจใสท่กุขส์ขุของเดก็มาก การอบรมเลีย้งดแูบบน้ีเป็นการใหใ้นสิง่ที่

ตอ้งการ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบน้ี เดก็จะไดค้วามสาํคญัต่อบดิามารดา ยอมรบัการอบรม

สัง่สอนต่างๆ 

2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การทีบ่ดิามารดาไดอ้ธบิายเหตุผลแก่

เดก็ในขณะทีส่่งเสรมิหรอืขดัขวางการกระทาํของเดก็ มกีารใหร้างวลัและลงโทษอยา่งเหมาะสมกบั

การกระทาํของเดก็มากกวา่ปฏบิตัต่ิอเดก็ตามอารมณ์ ช่วยใหเ้ดก็รูส้กึวา่ควรทาํหรอืไมค่วรทาํ 

3. การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกว่าทางจติ หมายถงึ การทีบ่ดิามารดา

ใชว้ธิกีารลงโทษทางกายหรอืทางจติกบัเดก็ การลงโทษทางกายจะเป็นวธิกีารปรบัพฤตกิรรมทีบ่ดิา

มารดาใชอ้ยา่งจงใจ ใชม้ากหรอืบ่อยกวา่การใหร้างวลั การลงโทษทางกายมปีระโยชน์น้อย ยบัยัง้

พฤตกิรรมไดช้ัว่คราว ทาํใ หเ้ดก็กา้วรา้ว ชอบรงัแกขม่แหงผูอ้ื่น ส่วนการลงโทษทางจติจะช่วย

สง่เสรมิจรยิธรรมของเดก็ 

4. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ หมายถงึ การทีบ่ดิามารดาออกคาํสัง่และควบคมุ

การกระทาํของเดก็ ใหเ้ดก็กระทาํตามและผูใ้หญ่คอยตรวจตราวา่เดก็ทาํตามทีต่อ้งการหรอืไม ่และ

จะลงโทษเมือ่เดก็ไมก่ระทาํตามในสิง่ทีต่นตอ้งการ 

5. การอบรมเลีย้งดใูหพ้ึง่ตนเองเรว็ หมายถงึ การทีบ่ดิามารดาเปิดโอกาสใหเ้ดก็ทาํ

กจิกรรมในชวีติประจาํวนั ภายใตก้ารแนะนําและฝึกฝนจากบดิามารดาและผูเ้ลีย้งด ูช่วยใหเ้ดก็ช่วย

ตนเองเรว็และไมต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่นมากและนานเกนิไป 



30 
 

ในแบบวดัการอบรมเลี้ ยงดแูต่ละแบบมขีอ้คาํถาม 10 ขอ้ และคา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 

.70, .63, .59, .72 และ .57 ตามลาํดบั  

นนัทา แทนธานี  (2534: 67-70) สรา้งแบบวดัการอบรมเลีย้งด ู ในเดก็ก่อนวยัเรยีนใน

เขตกรงุเทพมหานคร มลีกัษณะเป็นประโยคประกอบดว้ยมาตราสว่นประมาณคา่ 5 หน่วย จาก

พฤตกิรรมทีบ่ดิามารดาปฏบิตัจิาก ปฏบิตัเิป็นประจาํ ปฏบิตับ่ิอยครัง้ ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ ปฏบิตัิ

น้อยครัง้ หรอืไมเ่คยปฏบิตัเิลย โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น  4 ดา้น คอื การอบรมเลีย้งดทูี่

สง่เสรมิพฒันาการดา้นรา่งกาย การอบรมเลีย้งดทูีส่ง่เสรมิพฒันาการด้ านอารมณ์-สงัคม การอบรม

เลีย้งดทูีส่ง่เสรมิพฒันาการสตปิญัญา และการอบรมเลีย้งดทูีส่ง่เสรมิพฒันาการจรยิธรรม มคีา่ความ

เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .7681 เมือ่แยกเป็นรายดา้นพบวา่มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .7077, .6253, 

.9006 และ .6400 ตามลาํดบั 

ดวงฤทยั น้อยพรม (2552: 48-49) สรา้งแบบวดัการอบรมเลีย้งด ูในเดก็มธัยมศกึษา ปี

ที ่2 มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั จาํนวน 40 ขอ้ ประกอบดว้ยการอบรมเลีย้ง

ดแูบบใหอ้สิระและการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากแสดงว่าไดร้บัการอบรม

เลีย้งดแูบบใหอ้สิระมาก สว่นผูท้ีไ่ดค้ะแนนน้อยแสดงว่าไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดมาก 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบวดัการอบรมเลีย้งดขูองดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ , 

อรพนิทร ์ชชูม และงามตา วนินทานนท ์(2528) มาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบังานวจิยั 

 

 2.2 ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคิดสร้างสรรค ์

2.2.1 ความหมายของความคาดหวงั 

ความคาดหวงัเป็นการประเมนิคณุคา่ของบุคคลหรอืตนเองดา้นจติสาํนึกหรอืจติใต้

สาํนึก และใชค้วามคาดหวงันัน้มาเป็นแนวทางในการกาํหนดพฤตกิรรมทีจ่ะมต่ีอบุคคลทีต่นคาดหวงั

หรอืต่อตนเองในลกัษณะทีต่นคดิว่าถูกตอ้ง (นนัทนา จนัทรฝ์ ัน้ . 2545: 7; อา้งอิงจาก Finn. 1962: 

390) ความคาดหวงัเป็นความรูส้กึ ความคดิเหน็ การรบัรู ้การตคีวาม หรอืการคาดการณ์ต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของบุคคลอื่น ทีค่าดหวงัในบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรอื

ตอ้งการใหบุ้คคลนัน้ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีต่นตอ้งการหรอืคาดหวงั เอาไว ้(ชษิณุกร พรภาณุวชิญ์ . 

2540: 6) และความคาดหวงัเป็นแรงจงูใจทีก่าํหนดความเป็นไปในอนาคตของบุคคลซึง่การคาดหวงั

ขึน้อยูก่บัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มของตนเป็นสาํคญั (สรายทุธ เพช็รซกี. 2553: 32)  

ดงันัน้จงึ อาจสรปุไดว้า่ความคาดหวงัของผูป้กครอง ต่อความคดิสรา้งสรรค์  หมายถงึ 

ความรูส้กึ ความคดิเหน็ การรบัรู ้ตคีวาม หรอืคาดการณ์ คาดหวงั  ซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์และ

สิง่แวดลอ้มของผูป้กครองต่อความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ 
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2.2.2 ประเภทของความคาดหวงั 

เฮอรล์อ็ค (นนัทนา จนัทรฝ์ ัน้. 2545: 9; อา้งองิจาก Hurlock. 1974: 272) แบ่งประเภท

ของความคาดหวงัออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1. ความคาดหวงัในทางบวก (positive) กบัทางลบ (negative) ความคาดหวงัชนิด

น้ีมุง่ไปทีค่วามสาํเรจ็ ถา้ผลเป็นไปในทางบวกจะพอใจ คดิวา่ตนเองประสบความสาํเรจ็ จงึคดิวา่

น่าจะปรบัปรงุสถานภาพในปจัจบุนัใหด้ขี ึน้ แต่ถา้ความคาดหวั งเป็นไปในทางลบบุคคลจะมุง่รกัษา

สถานภาพปจัจบุนัเท่านัน้ บุคคลสว่นมากมคีวามคาดหวงัในทางบวกเพราะทาํใหต้นเกดิความพอใจ

มากกวา่ และยงัมคีวามรูส้กึวา่ตวัเองสาํคญัอนัเน่ืองมาจากความสาํเรจ็ของตน 

2. ความคาดหวงัในทนัท ี (immediate) กบัห่างไกล (remote) ความคาดหวงัใน

ทนัททีนัใดสว่นใหญ่เกดิจากความประสงคข์องบุคคลในชัว่ขณะ เกดิจากการประสบความสาํเรจ็

หลงัจากการลม้เหลวในอดตีทีผ่า่นมา และเกดิจากความกดดนัในสงัคมทีม่ต่ีอบุคคลนัน้ในขณะทีเ่ขา

กาํลงัสรา้งความคาดหวงั สว่นความคาดหวงัทีห่า่งไกลนัน้มาจากองคป์ระกอบเดยีวกบัควา ม

คาดหวงัในทนัททีนัใด รวมทัง้ความสนใจ เจตคต ิความกดดนัทางวฒันธรรมและความสาํเรจ็ 

3. ความคาดหวงัทีเ่ป็นจรงิ (realistic) กบัไมเ่ป็นจรงิ (unrealistic) ความคาดหวงัที่

เป็นจรงิจะพจิารณาจากสมัฤทธผิลในจดุมุง่หมายทีว่างไวส้าํหรบัตนเอง แต่ในบางครัง้ความคาดหวงั

อาจไมเ่ป็นจริงเพราะบุคคลมปีรมิาณของความคาดหวงัมากกวา่ความสามารถทีเ่ป็นจรงิของตนเอง 

หรอืบางครัง้อาจเกดิจากจนิตนาการทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้จากสือ่สารมวลชน จากความเชือ่ที่

ยดึถอืกนัมาเป็นประเพณ ีและการปลอ่ยปละละเลยอนัเน่ืองมาจากความไมม่ปีระสบการณ์ 

สรปุไดว้า่ความคาดหวงัมทีัง้ทีเ่ป็นความคาดหวงัทางบวก ทางลบ เกดิขึน้ทนัท ีและ

ห่างไกล ตลอดจนเป็นจรงิและไมเ่ป็นจรงิ ซึง่หากความคาดหวงันัน้เกดิขึน้จรงิกจ็ะทาํใหบุ้คคลเกดิ

ความพงึพอใจ แต่หากความคาดหวงัไมเ่กดิขึน้บุคคลกจ็ะรูส้กึไมพ่งึพอใจ รูส้กึผดิ และละอาย 

 

2.2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคิด

สร้างสรรคก์บัความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

สกณัฑ ์วแิกว้มรกต (2548) ศกึษาความคาดหวงัในการเรยีนกบัความวติกกงัวลในการ

เรยีนและการเผชญิปญัหาของนิสติชัน้ปี 2 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร พบวา่ นิสติ

ทีม่คีวามคาดหวงัในการเรยีนสงูกวา่ระดบัปกตมิคีวามวติกกงัวลในการเรยีนสงูกวา่นิสติทีม่คีวาม

คาดหวงัในการเรยีนระดบัปกต ิและนิสติทีม่ผีูป้กครองมคีวามคาดหวงัในการเรยีนสงูกวา่ระดบัปกติ

มคีวามวติกกงัวลในการเรยีนสงูกว่านิสติทีม่ผีูป้กครองมคีวามวติกกงัวลในระดบัปกต ิ

ฉฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ (2548: 64-65) ศกึษาปจัจยัเชงิเหตุและผลของการเรยีนรูนํ้าดว้ย

ตนเองของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ สภาพแวดลอ้มในครอบครวั ซึง่ประกอบดว้ย 

การสง่เสรมิการเรยีนรูข้อง ผูป้กครอง สมัพนัธภาพร ะหวา่งนิสติกบัสมาชกิในครอบครวั และความ

คาดหวงัของผูป้กครอง เป็นสาเหตุทีท่าํใหนิ้สติมกีารเรยีนรูนํ้าดว้ยตนเอง เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ ์

พบวา่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 
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นอกจากน้ี สรายทุธ เพช็รซกี (2553: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาปจัจยัทางครองครวัทีส่่งผล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กรณศีกึษาโรงเรยีนมนีประสาท

วทิยา เขตมนีบุร ีกรงุเทพมหานคร พบวา่ ความคาดหวงัของบดิามารดาต่อการศกึษาของบุตรไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

จากงานวจิยัขา้งตน้ พ บความสมัพนัธร์ะหวา่งความคาดหวงัของผูป้กครองกบัตวัแปร

ต่างๆ ทัง้ความวติกกงัวลในการเรยีน  และการเรยีนรูนํ้าดว้ยตนเอง ทัง้น้ีงานวจิยัแหลา่นัน้ศกึษาใน

เดก็มธัยมศกึษาและระดบัมหาวทิยาลยั แต่ยงัไมพ่บการศกึษาความคาดหวงัของผูป้กครองต่อ

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเด็ กโดยตรง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาตวัแปรความ

คาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคใ์นงานวจิยัครัง้น้ี  

  

2.2.4 แบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคิดสร้างสรรค ์

มผีูส้รา้งแบบวดัเกีย่วกบัความคาดหวงัของผูป้กครอง ไวด้งัน้ี 

ฉฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ (2548) สรา้งแบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครอง มลีกัษณะ

เป็นมาตราประเมนิคา่ 6 ระดบั คอื “จรงิทีส่ดุ ” ถงึ “ไมจ่รงิเลย ” การแปลความความผูท้ีไ่ดค้ะแนน

มากกว่าแสดงว่ามคีวามคาดหวงัของผูป้กครองสงูกว่าผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่า กวา่ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 

.8874 

สกณัฑ ์วแิกว้มรกต (2548) สรา้งแบบวดัความคาดหวงัในการเรยีน  จาํนวน 30 ขอ้ แต่

ละขอ้ประกอบดว้ยขอ้ความและมาตราสว่นประมาคา่ 4 ระดบั ใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว 

จาก “ไมจ่รงิเลย” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” ซึง่แบ่งเป็นแบบวดัความคาดหวงัในการเรยีนของนิสติ และแบบวดั

ความคาดหวงัในการเรยีนของผูป้ กครอง อยา่งละ 15 ขอ้ การแปลความหมายสาํหรบัแบบวดัความ

คาดหวงัในการเรยีนของนิสติ ผูท้ีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่สงูแสดงวา่อยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามคาดหวงัในการเรยีน

สงูกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่ตํ่า สาํหรบัแบบวดัความคาดหวงัในการเรยีนของผูป้กครอง ผูท้ีไ่ดค้ะแนน

เฉลีย่สงูแสดงว่าผูป้ก ครองมคีวามคาดหวงัในการเรยีนสงูวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่า โดยมคีา่ความเชือ่มัน่

ในแบบวดัความคาดหวงัในการเรยีนของนิสติเท่ากบั .70 สว่นแบบวดัความคาดหวงัในการเรยีนของ

ผูป้กครองมคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .86 

สรายทุธ เพช็รซกี (2553) สรา้งแบบวดัความคาดหวงัของบดิามารดา หรอืผูป้กครอง

ต่อการศกึษาของบุตร เป็นแบบวดัทีม่ลีกัษณะมาตรประเมนิรวมคา่  (Summated Rating Scale)       

5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อยทีส่ดุ จาํนวน 9 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .791 

สว่นในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบวดัความคาดหวงัของผูป้กครอ ง ของ ฉฐัวณ์ี 

สทิธิศ์ริอรรถ (2548) มาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบับรบิทของงานวจิยั  
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 2.3 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและมคีุณค่าจะช่วยใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงและ

เกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกบับุคคลรอบขา้ง นอกจากนัน้ยงัช่วยใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้ ทดลอง สงัเกต หา

เหตุผล แกป้ญัหา และขยายประสบการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซึง่ประสบการณ์ต่างๆ ดงักลา่วถอืเป็น

พืน้ฐานในการเสรมิสรา้งพฒันาการของเดก็ (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 170)  

  

  2.3.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2541: 13-14) ไดใ้หค้วามหมาย

ของสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนหมายถงึ ดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ี

2. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีป่ลอดภยั 

3. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีม่วีสัดอุุปกรณ์เสรมิสรา้งพฒัน าการและเสรมิการ

เรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย 

4. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีม่สี ิง่ย ัว่ยใุหเ้กดิการเรยีนรู ้

5. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีม่มีลภาวะลดลง 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร ู(2543: 38) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรยีน หมายถงึ สภาพทีบุ่คลากรในโรงเรยีนมสีว่นรว่มในการจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนและสามารถใชเ้ป็นแหลง่การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สพุล อนามยั (2549: 29-30) ใหค้วามหมายวา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน หมายถงึ 

องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีนที่ จะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ 

ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่ เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวาม

ปลอดภยั มวีสัดอุุปกรณ์เสรมิสรา้งพฒันาการและเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลายหลาย มสีิง่ย ัว่ยใุหเ้กดิ

การเรยีนรู ้และไมม่มีลภาวะ 

จากความหมายทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน หมายถงึ 

องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มคีวามรม่รืน่ปลอดภยั 

มอุีปกรณ์ทีส่ง่เสรมิพฒันาการและการเรยีนรู ้ไมม่มีลภาวะ และสามารถใชเ้ป็นแหลง่การเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2.3.2 องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2543: 44) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรยีน ดงัน้ี 

1) ครผููส้อน ทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความพรอ้มในการเรยีน โดยเฉพาะครสูาํหรบั

เดก็ปฐมวยัทีม่บุีคลกิภาพด ี มใีจรกัและเมตตาเดก็ อ่อนโยน นุ่มนวล ยิม้แยม้แจม่ใส พดูจาไพเราะ

อ่อนหวาน เอาใจใสเ่ดก็ มเีทคนิคการสอนทีน่่าสนใจ จะช่วยใหเ้ดก็สนใจอยากรูอ้ยากเหน็ในสิง่ทีค่รู

จะสอน  
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2) บทเรยีน การจดัแผนประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวยั จะตอ้งสอดคลอ้งกบั

พฒันาการของผูเ้รยีน บทเรยีนทีย่า กเกนิความสามารถหรอืความเขา้ใจของเดก็จะทาํใหเ้ดก็เกดิ

ความเบือ่หน่าย ไมส่นใจทีจ่ะเรยีนรู ้ 

3) วธิสีอน จะตอ้งใชว้ธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน ครตูอ้งใชเ้ทคนิค วธิสีอน

หลายๆ วธิ ีเพือ่ใหเ้หมาะสมกบับทเรยีน มกีจิกรรมและสือ่การสอนทีน่่าสนใจ อนัจะช่วยกระตุน้

ความสนใจและความกระตอืรอืรน้ของผูเ้รยีน  

4) สิง่แวดลอ้มทัว่ๆ ไปในโรงเรยีน ไดแ้ก่ บรรยากาศทีส่นบัสนุนทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการ

เรยีนรู ้ความเงยีบ ความพอดขีองแสงสวา่ง การถ่ายเทอากาศทีด่ ีหอ้งเรยีนไมค่บัแคบ มเีน้ือทีท่ีจ่ะ

ใหเ้ดก็ไดเ้คลื่อนไหวและทาํกจิกรรมไดโ้ดยสะดวก อุปก รณ์พอเพยีง บรเิวณโรงเรยีนรืน่รมย ์สะอาด 

รวมทัง้สว่นประกอบต่างๆ ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนรูส้กึอยากมาโรงเรยีน ซึง่จะช่วยใหเ้ดก็สนใจทีจ่ะเรยีน

มากขึน้  

 สว่นในงานวจิยัครัง้น้ี ใชอ้งคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนจากงานวจิยัของ สพุล 

อนามยั (2549: 8-9) เป็นแนวทางสาํหรบัการวจิยั แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื  

1. สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน

และสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน 

1.1 สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน ไดแ้ก่ การจดัหอ้งเรยีนใหส้ะอาดและมคีวาม

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มแีสงสว่างเพยีงพอ มกีาร ถ่ายเทของอากาศ มเีน้ือทีส่าํหรบัจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอนไดเ้หมาะสม ภายในหอ้งเรยีนไดร้บัการตกแต่งใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่ามารถปรบัเปลีย่น

รปูแบบใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน ปราศจากเสยีงรบกวนจากภายนอกทีเ่ป็น

อุปสรรคต่อการเรยีนในชัน้ มวีสัดแุละอุปกรณ์การสอนอยา่งเ พยีงพอและอยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารได ้มี

ป้ายนิเทศเพือ่ตดิขา่วสารและผลงานของนกัเรยีน มกีารแสดงผลงานดเีดน่ของนกัเรยีน มมีมุเสรมิ

ความรูต้ามกลุม่ประสบการณ์ต่างๆ และมมุหนงัสอืใหผู้เ้รยีนไดอ่้านอยา่งหลากหลาย 

1.2 สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน ไดแ้ก่ การดแูลรกัษาความสะอาดแ ละการ

จดัสภาพแวดลอ้มในบรเิวณโรงเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมคีวามปลอดภยัโดยการปรบัปรงุ 

ซ่อมแซม อาคารต่างๆ ในโรงเรยีนมคีวามแขง็แรง ไมม่สีิง่ของวางเกะกะซึง่เป็นสาเหตุของอุบตัเิหตุ 

ไมม่น้ํีาขงับรเิวณโรงเรยีน  หอ้งทาํกจิกรรมต่างๆ ไดร้บัการซ่อมแซมดแูล มอุีปกรณ์ดั บเพลงิใน

สภาพดใีชก้ารไดป้ระจาํอาคารต่างๆ ตดิป้ายประกาศเกีย่วกบัคาํเตอืน ตามสถานทีท่ีค่ดิวา่คอ่นขา้ง

จะเป็นอนัตรายลอ่แหลมต่อนกัเรยีน ตรวจตราไมใ่หน้กัเรยีนนําวตัถุหรอืสิง่ของทีอ่าจเกดิภยัหรอื

อนัตรายเขา้มาในโรงเรยีน มหีอ้งพยาบาลสาํหรบับรกิารช่วยเหลอื และใหก้ารปฐมพ ยาบาลเมือ่เวลา

เกดิอุบตัภิยั และจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพและอาการผดิปกตขิองนกัเรยีนเป็นปะจาํ บรเิวณโรงเรยีน

มมีมุอ่านหนงัสอือยา่งเพยีงพอ มบีอรด์ประกาศขา่วสารขอ้มลูความรูต่้างๆ ตัง้อยูใ่นตาํแหน่งที่

เหมาะสม 
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2.  สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ เป็นสภาพและบรรยากาศของการจดักจิก รรมการเรยีน

การสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้รวมถงึปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื

บรรยากาศในชัน้เรยีนและบรรยากาศการเรยีนรู ้

2.1 บรรยากาศในชัน้เรยีน เป็นการจดับรรยากาศในชัน้เรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้

โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถาม และแสดงความ คดิเหน็อยา่งอสิระเกีย่วกบับทเรยีน สง่เสรมิให้

ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการถาม บรรยากาศการเรยีนการสอนคาํนึงถงึความอบอุ่นและ

ความเป็นมติร ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถพเิศษ ฝึกใหน้กัเรยีนใชว้ธิกีารแบบ

ประชาธปิไตยในชัน้เรยีนโดยการปฏบิตัติามระเบยีบ หรอืขอ้ควรปฏบิตัใินหอ้งเรยีน การสง่เสรมิให้

นกัเรยีนเคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นโดยการรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มชัน้เรยีน เปิดโอกาส ให้

นกัเรยีนช่วยกจิกรรมต่างๆ ในการเรยีนการสอนและกจิกรรมของกลุม่ การใหร้างวลัหรอืชมเชยผูท้ี่

ช่วยเหลอืกจิกรรมของกลุ่ม 

2.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้ง

กบัความถนดั ความสนใจและความสามารถของผูเ้รยีน มกีารจดัทาํสาระการเรยีนรู ้กลุม่วชิา /

รายวชิา จดักจิกรรมทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตั ิคดิและสรปุเป็นแนวคดิของตนเอง มกีารสอนซ่อมเสรมิ 

และส่งเสรมิผูเ้รยี นใหม้คีวามรู ้ความสามารถตามความถนดั มกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและ

กจิกรรมแนะแนว มสีือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาเพยีงพอตาม

ความเหมาะสมของสถานศกึษาและชุมชน มกีารสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํวจิยัในชัน้เรยีน มกีารนิเทศ

ภายในอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง และมกีารประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

2.3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างสภาพแวดล้อมในโณงเรียนกบัความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

ลลนา พรหมสวุรรณ์ (2547) ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน

กบัความตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีน ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร พบวา่ 

สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีนกบัเพือ่น สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีน

กบัคร ูและบรรยากาศการเรยีนการสอน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีน 

ดวงฤทยั น้อยพรม (2552) ศกึษาบรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรค ์ใน

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ บรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิ

สรา้งสรรคด์า้นกายภาพ บรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นสมอง และบรรยากาศ

ชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคใ์นทางบวก 

โดยบรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นอารมณ์มผีลต่อความคดิสรา้งสรรคข์อง

นกัเรยีนคอ่นขา้งสงู 

จากงานวจิยัขา้ง ตน้ทาํใหพ้บ ความ สมัพนัธ์ ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนกบั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ 
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2.3.4 แบบวดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

สพุล อนามยั (2549: 70-71) ไดส้รา้งแบบสอบถามการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน 4 ดา้น คอื ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

หอ้งเรยีน ดา้นบรรยากาศในชัน้เรยีน และดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดย มลีกัษณะเป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

จาํนวน 40 ขอ้ มคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .97 การใหค้ะแนน

แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 5, 4, 3, 2 และ 1 เมือ่มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนในระดบั มากทีส่ดุ 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ ตามลาํดบัการแปลความหมายถา้ไดค้ะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 

หมายถงึมกีารจดับรรยากาศในการเรยีนน้อยทีส่ดุ  คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถงึมกีารจดั

บรรยากาศในการเรยีนน้อย คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถงึมกีารจดับรรยากาศในการเรยีนปาน

กลาง คะแนน 3.50-4.49 หมายถงึมกีารจดับรรยากาศในการเรยีนมาก คะแนน 4.50-5.00 หมายถงึ

มกีารจดับรรยากาศในการเรยีนมากทีส่ดุ 

ทรรศนีย ์วราหค์าํ (2554: 50-52) ไดส้รา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของครแูละ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวดั

จนัทรป์ระดษิฐาราม สงักดัสาํนกังานเขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร ในดา้นต่างๆ 4 ดา้น คอื ดา้น

อาคารสถานที ่ดา้นการจดัการเรยีน รู ้ดา้นการบรหิาร และดา้นกลุม่เพือ่น โดยมลีกัษณะเป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

จาํนวน 65 และ 48 ขอ้ ตามลาํดบั มคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 มคีา่ความเชือ่มัน่

เท่ากบั .98 และ .84 การใหค้ะแน นแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 5, 4, 3, 2 และ 1 เมือ่มกีารจดั

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนในระดบั มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ ตามลาํดบัการแปล

ความหมายถา้ไดค้ะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึมกีารจดับรรยากาศในการเรยีนน้อยทีส่ดุ คะแนน

เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึมกีารจดับรร ยากาศในการเรยีนน้อย คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึมี

การจดับรรยากาศในการเรยีนปานกลาง คะแนน 3.51-4.50 หมายถงึมกีารจดับรรยากาศในการ

เรยีนมาก คะแนน 4.51-5.00 หมายถงึมกีารจดับรรยากาศในการเรยีนมากทีส่ดุ 

ซึง่ในการวดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ผูว้จิยัใชแ้บบวดัทีป่รบัปรุ งมาจากแบบวดั ของ  

สพุล อนามยั (2549)  
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการศกึษาความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  ครัง้น้ี 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การหาคณุภาพเครือ่งมอื 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้น้ี เป็นผูป้กครองเดก็ชายและหญงิ  ทีก่าํลงัเรยีน

โปรแกรมพฒันาทกัษะการคดิ โรงเรยีนสนุกคดิ 10 สาขา จาํนวน 845  คน  

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูป้กครองเดก็ชายและหญงิทีก่ําลงัเรยีน

โปรแกรมพฒันาทกัษะการคดิ โรงเรยีนสนุกคดิ 10 สาขา ในช่วง ระหวา่ง เดอืน มนีาคม 2556   

 การ กาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  เน่ืองจากประชากรมจีาํนวนน้อยผูว้จิยัจงึกาํหนด

จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งโดยพจิารณาจากจาํนวนของประชากรเป้าหมายจากวธิขีอง นิภา ศรไีพโรจน์ 

(ฉฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ . 2555: 114; อา้งองิจาก นิภา ศรไีพโรจน์ . 2527: 79) กาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจากประชากรมจีาํนวนรอ้ย ซึง่กาํหนดใหใ้ชห้น่วยตวัอยา่งรอ้ยละ 15-30 ในการวจิยัครัง้น้ี

กําหนดกลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 20 ไดจ้าํนวน 169 คน จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ภมูชินิดเป็นสดัส่วน  

จาํแนกตามสาขา ไดด้งัน้ี 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

 

สาขา  จาํนวนผูป้กครอง  จาํนวนตวัอยา่ง  

สาทร 

ลาดพรา้ว 

เชยีงใหม ่

ป่ินเกลา้ 

ราชพฤกษ์ 

พาราไดซพ์ารค์ 

ขอนแก่น 

สขุมุวทิ 

แจง้วฒันะ 

วชัรพล 

132 

43 

34 

99 

56 

102 

25 

94 

200 

60 

26 

9 

7 

20 

11 

20 

5 

19 

40 

12 

รวม 845 169 

 

 จากการแจกแบบวดักบั กลุ่มตวัอยา่ง 169 ฉบบั  ผูว้จิยัไดร้บัแบบวดัที่ สมบรูณ์ สามารถ

นํามาใชว้เิคราะหข์อ้มลูได ้จาํนวน 139 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 82.25 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีมจีาํนวน 4 ฉบบั ประกอบดว้ย  (1) แบบวดัความสามารถ

ในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  (2) แบบวดัการอบรมเลีย้งดู  (3) แบบวดั

ความคาดหวงัของผูป้กครอง (4) แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. แบบวดัความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 แบบวดัมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั (Rating scale) ใหเ้ลอืกตอบจากจรงิ

ทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ และไมจ่รงิเลย จาํนวน 24 ขอ้ โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบั

การรบัรูค้วามสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ดา้น ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุน่ ความคดิ

รเิริม่ ความคดิละเอยีดลออ  

 ความสามารถในก ารคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครองดา้นความคดิคลอ่ง 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามขอ้ที ่1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 

 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครองดา้นความคดิ

ยดืหยุน่ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามขอ้ที ่8, 9, 10 และ 11 
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 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครองดา้นความคดิรเิริม่ 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามขอ้ที ่12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21 

 ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครองดา้นความคดิ

ละเอยีดลออ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามขอ้ที ่22, 23 และ 24 

  

ตวัอยา่ง

0. เมือ่พบเจอสิง่แปลกใหมบุ่ตรของท่านมกัจะตัง้คาํถามเกีย่วกบัสิง่นัน้ๆ อยูเ่สมอ  

 แบบวดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

00. บุตรของท่านสามารถใชป้ระโยชน์จากสิง่ไดอ้ยา่งหลากหลากนอกเหนือจากวธิกีารเดมิๆ ได ้เช่น 

นําดนิสอมาแทนไมโครโฟนรอ้งเพลง 

 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

000. บุตรของท่านชอบเลา่เรือ่งหรอืแต่งนิทานขึน้มาใหมซ่ึง่แตกต่างจากทีเ่คยฟงั 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไมจ่รงิ       ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิเลย 

0000. บุตรของท่านสามารถบอกเลา่เรือ่งราวในโรงเรยีนใหท่้านฟงัไดอ้ยา่งละเอยีดชดัเจน  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

กรณขีอ้ความทางบวก 

จรงิทีสุ่ด  ให ้6 คะแนน 

จรงิ          ให ้5 คะแนน 

 ค่อนขา้งจรงิ      ให ้4 คะแนน 

ค่อนขา้งไมจ่รงิ  ให ้3 คะแนน 

    ไมจ่รงิ       ให ้2 คะแนน 

 ไมจ่รงิเลย   ให ้1 คะแนน 

  กรณทีีเ่ป็นขอ้คาํถามทางลบใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม 
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 การแปลความหมายคา่เฉลีย่ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้อง

ผูป้กครอง แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1.00 - 2.00 หมายถงึ น้อย 

2.01 - 3.00 หมายถงึ คอ่นขา้งน้อย 

3.01 - 4.00 หมายถงึ ปานกลาง 

4.01 - 5.00 หมายถงึ คอ่นขา้งมาก 

5.01 - 6.00 หมายถงึ มาก 

 

การหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

 การสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

1. ผูว้จิยัศกึษาแนวคดิและงานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค ์ 

2. กาํหนดนิยามปฏบิตักิารของความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครอง 

3. เขยีนขอ้คาํถามตามนิยามปฏบิตักิารใหค้รอบคลมุ โดยมจีาํนวนขอ้คาํถามก่อน ไป

ทดลองใชจ้าํนวน 25 ขอ้ 

4. ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน 

พจิารณา ตรวจสอบดา้นเน้ือหาและภาษาทีใ่ช ้แลว้นําผลการตรวจสอบมาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสม

ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ ิ

5. นําแบบวดัไปทดลองใชก้บักลกุ่มทีค่ลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

นํามาตรวจใหค้ะแนน แลว้นํามาวเิคราะหร์ายขอ้ (Item Analysis) โดยหาคา่ความสมัพันธแ์บบเพยีร์

สนั ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ชุด (Item – Total Correlation) และเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่ ี

ความสมัพนัธต์ัง้แต่ .2 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 24 ขอ้ 

6. นําขอ้คาํถามทีค่ดัเลอืกแลว้จากการทดลองใช ้มาหาคา่ความเชือ่มมัน่โดยวธิกีาร

หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ไดค้า่ .89 

 

2. แบบวดัการอบรมเลีย้งดู 

 ลกัษณะแบบวดั การอบรมเลีย้งด ู เป็นแบบใหเ้ลอืกตอบจาํนวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 

แบบ คอื การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน จาํนวน 8 ขอ้ การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่า

อารมณ์ จาํนวน 9 ขอ้ การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ จาํนวน 7 ขอ้ การอบรม

เลีย้งดแูบบควบคมุ จาํนวน 6 ขอ้ และการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ จาํนวน 10 ขอ้ แบบวดั

มลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั (Rating scale) จาก จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 

ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่ จรงิ และไมจ่รงิเลย ยกเวน้ การอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ทีม่ลีกัษณะ

การตอบตามอายจุรงิของเดก็ 
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 แบบวดัน้ีผูว้จิยัไดนํ้าแบบวดัการอบรมเลีย้งดขูอง ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ , อรพนิทร ์ชชูม 

และงามตา วนินทานนท ์(2528) จาํนวน 50 ขอ้ แบ่งเป็นการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน 10 ขอ้ มี

คา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .70 แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ 10 ขอ้ มคีา่

ความเชือ่มัน่เท่ากบั .63 แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ 10 ขอ้ มคีา่

ความเชือ่มัน่เท่ากบั .59 แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ 10 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .72 

และการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 10 ขอ้ มคีา่ความ เชือ่มัน่เท่ากบั .75 มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั

การวจิยัครัง้น้ี  

 เมือ่นําแบบวดัไปทดลองใชก้บักลุม่ทีค่ลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง แลว้นํามาวเิคราะหร์ายข้ อ 

(Item Analysis) โดยหาคา่ความสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ชุด 

(Item – Total Correlation) และเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธต์ัง้แต่ .2 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 40 ขอ้ 

แลว้นําขอ้คาํถามทีค่ดัเลอืกแลว้จากการทดลองใช ้ มาหาคา่ความเชือ่มมัน่โดยวธิกีารหาคา่

สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ไดค้า่ความเชือ่มัน่แต่ละดา้น ดงัน้ี การอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนุน ไดค้่า .81 การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ ไดค้่า .59 การอบรมเลีย้งดู

แบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ ไดค้า่ .63 การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ ไดค้า่ .58 และการ

อบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ ไดค้า่ .87 

 

ตวัอยา่ง

 

 แบบวดัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุน ใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ ลงโทษทางกาย

มากกว่าทางจติ และควบคุม 

คาํแนะนําในการตอบ

 

 โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่ท่านปฏบิตัิต่อบุตรของท่านอยา่งไร 

และกรณุาทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองท่านมากทีส่ดุ 

0. ขา้พเจา้แสดงใหล้กูรูว้่าขา้พเจา้รกัลกูมาก 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

00. ขา้พเจา้จะอธบิายถงึเหตุผลในการทีล่งโทษลกูทุกครัง้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

000. ขา้พเจา้มกัลงโทษลกูดว้ยวธิทีาํใหล้กูเจบ็ปวดตามรา่งกายเสมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

0000. ขา้พเจา้ปล่อยใหล้กูตดัสนิเองในเรือ่งส่วนตวัของลกู 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

กรณขีอ้ความทางบวก 

จรงิทีสุ่ด  ให ้6 คะแนน 

จรงิ          ให ้5 คะแนน 

ค่อนขา้งจรงิ      ให ้4 คะแนน 

ค่อนขา้งไมจ่รงิ  ให ้3 คะแนน 

    ไมจ่รงิ       ให ้2 คะแนน 

ไมจ่รงิเลย   ให ้1 คะแนน 

  กรณทีีเ่ป็นขอ้คาํถามทางลบใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม 

  

การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใชเ้กณฑค์ะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม  ผู้ทีไ่ดค้ะแนนสงูกวา่

ค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ี่ ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบ รกัสนบัสนุนมาก ใชเ้หตุผล ลงโทษทาง

กาย และควบคุมมาก สว่นผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง

ดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย ใชอ้ารมณ์ ลงโทษทางจติ และควบคุมน้อย 

 

ตวัอยา่ง

0.ท่านฝึกใหล้กูอาบน้ําเอง เมือ่เดก็อายุ 

 แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

00.ท่านใหล้กูแปรงฟนัเอง เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

000.ท่านใหล้กูช่วยจดัตัง้หรอืเกบ็จานชามอาหาร เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7     ไมเ่คยใหเ้ดก็ทาํ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

ใหค้ะแนนตามอายขุองเดก็ ดงัน้ี 

1 ขวบ  ให ้8 คะแนน 

2 ขวบ         ให ้7 คะแนน 

3 ขวบ     ให ้6 คะแนน 

4 ขวบ  ให ้5 คะแนน 

    5 ขวบ      ให ้4 คะแนน 

6 ขวบ  ให ้3 คะแนน 
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7 ขวบ  ให ้2 คะแนน 

ไมไ่ดฝึ้ก  ให ้1 คะแนน 

   

 การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใชเ้กณฑค์ะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูกว่า

คา่เฉลีย่ของกลุม่แสดงวา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบ ใหพ้ึง่ตนเองเรว็ สว่นผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่า

กว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองชา้ 

 

 3. แบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคิดสร้างสรรค ์

 ลกัษณะแบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์  เป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ

จาํนวน 14 ขอ้ แบบวดัมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั (Rating scale) จาก จรงิทีสุ่ด 

จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ และไมจ่รงิเลย การใหค้ะแนนเริม่จาก 6 ถงึ 1 ตามลาํดบั 

แบบวดัน้ีผูว้จิยัไดนํ้าแบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองของ ฉฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ (2548) จาํนวน 

15 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .8874 มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัการวจิยัครัง้น้ี  

 เมือ่นําแบบวดัไปทดลองใชก้บักลุม่ทีค่ลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง แลว้นํามาวเิคราะหร์ายขอ้ 

(Item Analysis) โดยหาคา่ความสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ชุด 

(Item – Total Correlation) จากนัน้เลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธต์ัง้แต่ .2 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 14 ขอ้ 

และนําขอ้คาํถามทีค่ดัเลอืกแลว้จากการทดลองใช ้มาหาคา่ความเชือ่มมัน่โดยวธิกีารหาคา่

สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ไดค้า่ .84 

 

ตวัอยา่ง แบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ 

คาํแนะนําในการตอบ

 

 โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่ท่านมคีวามคาดหวงัต่อ

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องบุตรมากน้อยเพยีงใด และกรณุาทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่อง

ทีต่รงกบัระดบัความคาดหวงัของท่านมากทีส่ดุ 

0.ท่านเป็นผูว้างเป้าหมายการฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรคใ์หก้บับุตร  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

00.ท่านตอ้งการใหบุ้ตรขยนัหมัน่เพยีรในการฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

000.ท่านอยากใหบุ้ตรสนใจการเรยีนทีเ่กีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่เรือ่งอื่น  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

กรณขีอ้ความทางบวก 

จรงิทีสุ่ด  ให ้6 คะแนน 

จรงิ          ให ้5 คะแนน 

ค่อนขา้งจรงิ      ให ้4 คะแนน 

ค่อนขา้งไมจ่รงิ  ให ้3 คะแนน 

    ไมจ่รงิ       ให ้2 คะแนน 

ไมจ่รงิเลย   ให ้1 คะแนน 

  กรณทีีเ่ป็นขอ้คาํถามทางลบใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม 

  

  การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใชเ้กณฑค์ะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม ผูท้ีไ่ดค้ะแนน

สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่ามคีวามคาดหวงั ของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคส์งู สว่นผูท้ีไ่ด้

คะแนนตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ของกลุม่แสดงวา่มคีวามคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า 

 

 4. แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 เป็นแบบใหเ้ลอืกตอบจาํนวน 40 ขอ้ แบบวดัมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมนิคา่ 5 ระดบั 

(Rating scale) จาก มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ การใหค้ะแนนเริม่จาก 5 ถงึ 1 

ตามลาํดบั ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากกวา่แสดงวา่มคีวามพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนสงูกวา่ผูท้ีไ่ด้

คะแนนน้อย แบบวดัน้ีผูว้จิยัไดนํ้าแบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครองของ สพุล อนามยั (2549) มา

ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัการวจิยัครัง้น้ี ซึง่มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.97  

เมือ่นําแบบวดัไปทดลองใชก้บักลุม่ทีค่ลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง แลว้นํามาวเิคราะหร์ายขอ้ 

(Item Analysis) โดยหาคา่ความสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ชุด 

(Item – Total Correlation) และเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธต์ัง้แต่ .2 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 40 ขอ้ 

และนําขอ้คาํถามทีค่ดัเลอืกแลว้จากการทดลองใช ้มาหาคา่ความเชือ่มมัน่โดยวธิกีารหาคา่

สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ไดค้า่ .98 
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ตวัอยา่ง สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

คาํแนะนําในการตอบ โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่โรงเรยีนบุตรหลานของท่านมกีาร

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความสามารถในการคดิสรา้งสรรคม์ากน้อยเพยีงใด และกรณุาทาํ

เครือ่งหมาย  /  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 

 

0. หอ้งเรยีนสะอาดเรยีบรอ้ยมกีารตกแต่งเหมาะสม 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

00. หอ้งเรยีนมแีสงสว่างเพยีงพอ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

000. ภายในหอ้งเรยีนมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวกไมรู่ส้กึอดึอดั 

……………          ……………            …………..           ……………           …………… 

  มากทีสุ่ด                 มาก                  ปานกลาง               น้อย                 น้อยทีส่ดุ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

มากกทีสุ่ด         ให ้5 คะแนน 

มาก       ให ้4 คะแนน 

ปานกลาง  ให ้3 คะแนน 

    น้อย       ให ้2 คะแนน 

น้อยทีส่ดุ   ให ้1 คะแนน 

   

 การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใชเ้กณฑค์ะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูกว่า

ค่าเฉลีย่ของกลุ่มแสดงว่ามกีารรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดี  สว่นผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คา่เฉลีย่

ของกลุ่มแสดงว่ามกีารรบัรูส้ภาพแวดลอ้มไมด่ ี

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัแจง้ขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามต่อผูจ้ดัการโรงเรยีนสนุกคดิ ทัง้ 10 

สาขา และจดัสง่เอกสารไปยงัโรงเรยีนสนุกคดิแต่ละสาขา ซึง่แต่ละสาขาใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ประมาณ 2-3 สปัดาห ์หลงัจากนัน้แต่ละสาขาสง่แบบสอบถามกลบัมายงั

โรงเรยีนสนุกคดิสาํนกังานใหญ่ สว่นบางสาขาผูว้จิยัไปรบัคนืดว้ยตนเอง 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

  ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ อายขุองบุตร เพศของบุตร และสาขาทีเ่รยีน  

2. วเิคราะหค์า่เฉลีย่ (Mean) คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อ

ความคดิสรา้งสรรค์ และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  

3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตาม

การรบัรูข้องผูป้กครอง จาํแนกตามการอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์

และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ทีเ่ป็นอสิระ

ต่อกนั (t-test for independent) 

4. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้อง

ผูป้กครอง กบัการอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเรยีน โดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ( Pearson Product Moment) 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลความหมาย ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การเสนอคา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละของกลุ่ มตวัอยา่ง ตามเพศ อายุ

ของบุตร เพศของบุตร  สาขาทีเ่รยีน ระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และ
ระดบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน และการเสนอคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่ศกึษาระดบั
ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 ตอนท่ี 2 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรร คข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครอง จาํแนกตาม การอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิ
สรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 ตอนท่ี 3 การเสนอผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง กบัการอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิ
สรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ในการวเิคราะหแ์ละการแปลผลความหมาย ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้น้ี เพือ่ให้

เกดิความเขา้ใจตรง กนัในการแปลความหมายและเพือ่สะดวกต่อการนําเสนอ ผูว้จิยัไดก้าํหนด
สญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

n   แทน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 
            ×�       แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     SD   แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
  t     แทน คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาการแจกแจงแบบที 
  *,**     แทน คา่นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และทีร่ะดบั .01 ตามลาํดบั 
  r      แทน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
  CT   แทน ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 
  Total P  แทน การอบรมเลีย้งด ู
  TP1     แทน การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน 
  TP2   แทน การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ 
  TP3   แทน การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ 
  TP4   แทน การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ 
  TP5   แทน การอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 
  TP6   แทน ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ 
  TP7   แทน สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ตอนท่ี 1 การเสนอคา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละของกลุ่ มตวัอยา่ง ตามเพศ อายุ

ของบุตร เพศของบุตร สาขาทีเ่รยีน ระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และ

ระดบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน และการเสนอคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่ศกึษาระดบั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

1.1  การเสนอคา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง ตามเพศ อายขุอง

บุตร เพศของบุตร สาขาทีเ่รยีน ระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และระดบั

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ปรากฏผลดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 จาํนวน (คน) และรอ้ยละของผูป้กครอง จาํแนกตามเพศ อายขุองบุตร เพศของบุตร สาขา 

 ทีเ่รยีน ระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และระดบัสภาพแวดลอ้มใน 

 โรงเรยีน 

 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญงิ 

รวม 

 

38 

101 

139 

 

27.3 

72.7 

100.0 

2. อายขุองบุตร 

3 ขวบ 

4 ขวบ 

5 ขวบ 

6 ขวบ 

รวม 

 

54 

36 

28 

21 

139 

 

38.8 

25.9 

20.1 

15.1 

100.0 

3. เพศของบุตร 

ชาย 

หญงิ 

รวม 

 

79 

60 

139 

 

56.8 

43.2 

100.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

4. สาขาทีเ่รยีน 

สาทร 

ลาดพรา้ว 

เชยีงใหม ่

ป่ินเกลา้ 

ราชพฤกษ ์

พาราไดซพ์ารค์ 

ขอนแก่น 

สขุมุวทิ 

แจง้วฒันะ 

วชัรพล 

รวม 

 

26 

5 

6 

20 

10 

20 

5 

10 

29 

8 

139 

 

18.7 

3.6 

4.3 

14.4 

7.2 

14.4 

3.6 

7.2 

20.9 

5.8 

100.0 

5. การอบรมเลีย้งด ู

แบบรกัสนบัสนุน  

( x = 5.20, SD = .64) 

รกัสนบัสนุนมาก 

รกัสนบัสนุนน้อย 

รวม 

แบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ 

( x = 4.80, SD = .70) 

ใชเ้หตุผล 

ใชอ้ารมณ์ 

รวม 

แบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ 

( x = 2.39, SD = .74) 

ลงโทษทางกาย 

ลงโทษทางจติ 

รวม 

 

 

 

71 

68 

139 

 

 

77 

62 

139 

 

 

 

75 

64 

139 

 

 

 

51.1 

48.9 

100.0 

 

 

55.4 

44.6 

100.0 

 

 

 

54.0 

46.0 

100.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

แบบควบคมุ 
( x = 3.78, SD = .55) 

ควบคมุมาก 

ควบคุมน้อย 

รวม 

 

 

67 

72 

139 

 

 

48.2 

51.8 

100.0 

แบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 

( x = 4.78, SD = 1.35) 

พึง่ตนเองเรว็ 

พึง่ตนเองชา้ 

รวม 

 

 

71 

68 

139 

 

 

51.1 

48.9 

100.0 

6. ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิ

สรา้งสรรค ์

( x = 4.31, SD = .59) 

สงู 

ตํ่า 

รวม 

 

 

 

69 

70 

139 

 

 

 

49.6 

50.4 

100.0 

7. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

( x = 4.04, SD = .52) 

ด ี

ไมด่ ี

รวม 

 

 

69 

70 

139 

 

 

49.6 

50.4 

100.0 

 

จากตาราง 2 สรปุไดว้า่  กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาครัง้น้ีมี จาํนวนทัง้สิน้ 139 คน เป็นเพศชาย  

38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 เพศหญงิ 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.7 สว่นใหญ่มบุีตรอาย ุ 3 ขวบ คดิ

เป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมาคอื 4 ขวบ 36 คน, 5 ขวบ 28 คน และ 6 ขวบ 21 คน ตามลาํดบั  คดิเป็น

รอ้ยละ 25.9, 20.1 และ 15.1 ตามลาํดบั เพศของบุตรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

56.8 เพศหญงิ 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.2 สาขาทีเ่รยีนสว่นใหญ่คอื สาขาแจง้วฒันะ จาํนวน 29 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 20.9 รองลงมา คอื สาขาสาทร 26 คน, สาขาป่ินเกลา้ 20 คน, สาขาพาราไดซพ์ารค์ 

20 คน, สาขาราชพฤกษ ์ 10 คน, สาขาสขุมุวทิ 10 คน, สาขาวชัรพล 8 คน, สาขาเชยีงใหม ่ 8 คน, 

สาขาลาดพรา้ว 5 คน และ สาขาขอนแก่น  5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.7, 14.4, 14.4, 7.2, 7.2, 5.8, 

4.3, 3.6 และ 3.6 ตามลาํดบั  
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สาํหรบัรปูแบบการอบรมเลีย้งดู  ทีใ่ชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ของกลุ่มเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง  พบวา่ 

เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก รอ้ยละ  51.1 รกัสนบัสนุนน้อย รอ้ยละ 48.9 ใช้

เหตุผล รอ้ยละ 55.4 ใชอ้ารมณ์ รอ้ยละ 44.6 ลงโทษทางกาย รอ้ยละ 54 ลงโทษทางจติ รอ้ยละ 46 

ควบคุมมาก รอ้ยละ 48.2 ควบคมุน้อย รอ้ยละ 51.8 ใหพ้ึง่ตนเองเรว็ รอ้ยละ 51.1 และใหพ้ึง่ตนเองชา้ 

รอ้ยละ 48.9  

ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่า คดิเป็นรอ้ยละ 

50.4 และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนผูป้กครองส่วนใหญ่รบัรูอ้ยูใ่นระดบัด ีคดิเป็นรอ้ยละ 50.4 

 

1.2 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตาม

การรบัรูข้องผู้ปกครอง ปรากฏผลดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ 

 รบัรูข้องผูป้กครอง  

 

ตวัแปร x  S.D. การแปลผล 

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครอง 
4.43 .56 คอ่นขา้งมาก 

  

จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก  
 

ตอนท่ี 2 การ เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้อง

ผูป้กครอง จาํแนกตาม การอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์  และ

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

ตาราง 4  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้อง 

 

ตวัแปร 
รกัสนบัสนุนมาก (n=71) รกัสนบัสนุนน้อย (n=68) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์
4.73 .50 4.11 .45 7.65** .000 

**p < .01 
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จากตาราง  4 พบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก มคีวามสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

ตาราง 5  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

 ตามการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ 

 

ตวัแปร 
ใชเ้หตุผล (n=77) ใชอ้ารมณ์ (n=62) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์
4.60 .52 4.22 .55 4.14** .000 

 

**p < .01 

 

จากตาราง 5 พบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชอ้ารมณ์  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

ตาราง 6  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

 ตามการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ 

 

ตวัแปร 
ลงโทษทางกาย (n=75) ลงโทษทางจติ (n=64) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์
4.34 .53 4.53 .59 -1.97* .025 

 

*p < .05 

 

จากตาราง 6 พบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกาย มคีวามสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางจติ 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 7  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

 ตามการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม 

 

ตวัแปร 
ควบคมุมาก (n=67) ควบคุมน้อย (n=72) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์
4.51 .51 4.35 .60 1.65 .051 

 

จากตาราง 7 พบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก มคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองไมแ่ตกต่างกบัเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดคูวบคมุน้อย 

 

 

ตาราง 8  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

 ตามการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ 

 

ตวัแปร 
พึง่ตนเองเรว็ (n=71) พึง่ตนเองชา้ (n=68) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์
4.58 .56 4.27 .53 3.44** .001 

 

**p < .01 

 

จากตาราง 8 พบวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ มคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองชา้  

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตางราง 9 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

 ระหว่างเดก็ทีผู่ป้กครองคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูกบัเดก็ทีผู่ป้กครองคาดหวงัต่อ 

 ความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า 

 

ตวัแปร 

ความคาดหวงัสงู

(n=69) 

ความคาดหวงัตํ่า 

(n=70) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรค ์
4.64 .57 4.22 .47 4.80** .000 

 

**p < .01 

จากตาราง 9 พบวา่ เดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งู มคีวามสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครอง มากกวา่เดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิ

สรา้งสรรคต์ํ่า อยา่งมนีบัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

ตางราง 10 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้อง 

 ผูป้กครอง ระหว่างเดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดกีบัเดก็ทีผู่ป้กครองรบัรู ้

 สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไมด่ ี

 

ตวัแปร 

สภาพแวดลอ้มด ี

(n=69) 

สภาพแวดลอ้มไมด่ ี

(n=70) 

t p x  S.D. x  S.D. 

ความสามารถในการคดิ

สรา้งสรรค ์
4.56 .58 4.30 .52 2.75** .004 

 

**p < .01 

 จากตาราง 10 พบวา่ เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนด ีมี ความสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกว่าเดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน

ไมด่ ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตอนท่ี 3 การเสนอผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง กบัการอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อ

ความคดิสรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

ตาราง 11 ผลการแสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง กบัการอบรมเลีย้งด ู ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อ

ความคดิสรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

  CT Total P TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 

CT 1 .439** .507** .396** -.201* .066 .266** .470** .372** 

Total P  1 .577** .568** -.102 .233** .828** .361** .414** 

TP1   1 .650** -.459** .150 .222** .473** .416** 

TP2    1 -.414** .186* .153 .347** .377** 

TP3     1 -.122 -.118 -.306** -.218* 

TP4      1 -.032 .133 .105 

TP5       1 .222** .274** 

TP6        1 .274** 

TP7         1 

 

**P < .01, *P < .05 

 

จากตาราง 11 พบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่ง ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง กบัผลรวมการอบรมเลีย้งด ูการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  การอบรม

เลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ และการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .266 ถงึ .507 ซึง่การ

อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ ของเดก็ ตามการรั บรูข้อง

ผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธก์นัสงูสดุ ขณะทีก่ารอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติมี

ความสมัพนัธท์างลบกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ที ่

-.201 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .05  

ส่วนค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งความสา มารถในการคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้อง

ผูป้กครอง กบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์ และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .372 

และ .470 ตามลาํดบั 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาระดบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง

จาํแนกตาม การอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเรยีน 

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครองกบัการอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และ

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดตู่างกนัจะมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคต์าม

การรบัรูข้องผูป้กครองแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก จะมคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน

น้อย 

  1.2 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใชอ้ารมณ์ 

  1.3 เดก็ทีไ่ดร้บัปริมาณการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกาย จะมคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษ    

ทางจติ 

  1.4 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดคูวบคมุน้อย 

  1.5 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ จะมคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบ รมเลีย้งดแูบบให้

พึง่ตนเองชา้ 

 2. เดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งู จะมคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรค์

ตํ่า 
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 3. เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนด ีจะมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ตามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไมด่ี 

 4. การอบรมเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครอง 

 5. ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 6. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้น้ี คอืผูป้กครองเดก็ชายและหญงิ ทีก่ําลงัเรยีนโปรแกรม

พฒันาทกัษะการคดิ โรงเรยีนสนุกคดิ 10 สาขา จาํนวน 845 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูป้กครองเดก็ชาย และ หญงิ  ทีก่าํลงัเรยีน

โปรแกรมพฒันาทกัษะการคดิ โรงเรยีนสนุกคดิ จาํนวน 139 คน โดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ 

 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบวดั ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายขุองบุตร เพศของบุตร และสาขาที่

เรยีน 

ตอนท่ี 2 แบบวดัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

แบบวดัน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง กบัความคดิสรา้งสรรค ์ เพือ่สรา้งและปรบัปรงุ

เป็นขอ้คาํถามใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบังานวจิยั จาํนวน 24 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่โดยวธิหีาค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coeffcient Alpha) ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89  

ตอนท่ี 3 แบบวดัการอบรมเลีย้งดู  แบบวดัน้ีผูว้จิยัไดนํ้า แบบวดัการอบรมเลีย้งดขูอง  

ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ , อรพนิทร ์ชชูม และงามตา วนินทานนท ์ (2528 ) มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั การ

วจิยัครัง้น้ี ไดจ้าํนวน 40 ขอ้ โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น 5 แบบ คอื การอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนุน  จาํนวน 8 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .81 การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่า

อารมณ์ จาํนวน 9 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .59 การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมากกวา่

ทางจติ จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั .63 การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ จาํนวน 6 ขอ้ มคีา่

ความเชือ่มัน่เท่ากบั .58 และการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ จาํนวน 10 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่

เท่ากบั .87  

ตอนท่ี 4 แบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครอง ต่อความคดิสรา้งสรรค์  ผูว้จิยัไดนํ้าแบบ

วดัความคาดหวงัของผูป้กครองของ ฉฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ (2548) มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัการวจิยัครัง้น้ี  

จาํนวน 14 ขอ้ ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.84 
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  ผูว้จิยั นําแบบสอบถามของสพุล 

อนามยั (2549) มาปรบัใหเ้ขา้กบัการวจิยั จาํนวน 40 ขอ้ ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.98 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัแจง้ขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามต่อผูจ้ดัการโรงเรยีนสนุกคดิ ทัง้  

10 สาขา  และจดัส่งเอกสารไปยงัโรงเรยีนสนุกคดิ แต่ละสาขา  ซึง่แต่ละสาขาใชเ้วลาในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ประมาณ 2-3 สปัดาห ์ หลงัจากนัน้แต่ละสาขาสง่แบบสอบถาม

กลบัมายงัโรงเรยีนสนุกคดิสาํนกังานใหญ่ สว่นบางสาขาผูว้จิยัไปรบัคนืดว้ยตนเอง 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ อายขุองบุตร เพศของบุตร และสาขาที่

เรยีน  

 2. วเิคราะหค์า่เฉลีย่ (Mean) คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ความคาดหวงัของผูป้กครอง

ต่อความคดิสรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  

 3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็

ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง จาํแนกตามการอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิ

สรา้งสรรค ์และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบคะแนนเฉ ลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง    

2 กลุม่ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (t-test for independent) 

 4. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งควา มสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรู้

ของผูป้กครอง กบัการอบรมเลีย้งด ูความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค ์และ

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน โดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment) 

 

สรปุผลการวิจยั 

 1. ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้กครองนกัเรยีน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิ

เป็นรอ้ยละ 72.7 เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 สว่นใหญ่มบุีตรอาย ุ3 ขวบ คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 เพศ

ของบุตรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 สาขาทีเ่รยีนสว่นใหญ่คอื สาขาแจง้วฒันะ คดิ

เป็นรอ้ยละ 20.9  

 2. ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตา มการรบัรูข้องผูป้กครองอยูใ่นระดบั

คอ่นขา้งมาก และความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบั ตํ่า  ส่วน

สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนผูป้กครองมกีารรบัรูใ้นระดบัไมด่ ี
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 3. เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูตกต่างกนัมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ตามการรบัรูข้องผูป้กครองต่างกนั โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก มคีวามสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนุนน้อย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

3.2 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชอ้ารมณ์ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

3.3 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกาย มคีวามสามารถในกา รคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางจติ อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3.4 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองไมแ่ตกต่างกบัเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดคูวบคมุน้อย  

3.5 เดก็ทีไ่ดร้บัปรมิาณการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหพ้ึง่ตนเองชา้ อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 4. เดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามค าดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งู มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีผู่ป้กครองทีม่คีวามคาดหวงัต่อความคดิ

สรา้งสรรคต์ํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 5.  เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนด ี มคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค์

ตามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไมด่ ีอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 6.  การอบรมเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ

รบัรูข้องผูป้กครอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ การอบรม

เลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ และการอบรมเลีย้งดแูบบ

ใหพ้ึง่ตนเองเรว็ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรู้

ของผูป้กครอง อย่ างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตามลาํดบั สว่นการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษ

ทางกายมากกวา่ทางจติ มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตาม

การรบัรูข้องผูป้กครอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่ไมพ่บความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

อบรมเลีย้งดแูบบควบคมุกบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

 7.  ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01  
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 8.  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนมคีวามสั มพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

อภิปรายผล 

 จากสรปุผลการวจิยั สามารถอภปิรายผลประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 

 1. ในการเปรยีบเทยีบ เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดตู่างกนั  มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองแตกต่างกนั โดย พบว่าเดก็ทีไ่ด้ รบัการอบรมเลีย้งดแูบบ รกั

สนบัสนุนมาก ใชเ้หตุผล ลงโทษทางจติ และแบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ มคีวามสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองมากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู แบบรกัสนบัสนุนน้อย ใช้

อารมณ์ ลงโทษทางกาย และใหพ้ึง่ตนเองชา้ ซึง่สอดคลอ้งกบั พรทพิย ์อนิหนู (2529) ทีพ่บวา่เดก็ที่

ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล  มคีวามคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั แต่ผลการวจิยัครัง้น้ีไมพ่บความแตกต่างใน ความสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครอง ระหวา่งเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู แบบควบคมุมาก

กบัควบคุมน้อย  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั ดวงฤทยั น้อยพรม (2552) ทีพ่บวา่ การอบรมเลีย้งดแูบบให้

อสิระมผีลต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่การอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั  

 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

ระหวา่งเดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูกบัเดก็ทีผู่ป้กครองมคีวามคาดหวงั

ต่อความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า พบวา่ เดก็ทีผู่ป้กครอง มคีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูมี

ความสาม ารถในการคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผู้ ปกครองมากกว่าเดก็ทีผู่ป้กครอง มคีวาม

คาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า โดยชษิณุกร พรภาณุวชิญ ์(2546: 6) กล่าวว่า ความคาดหวงัเป็น

ความรูส้กึ ความคดิเหน็ การรบัรู ้การตคีวาม หรอืการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีย่งัไมเ่กดิขึน้

ของบุคคลอื่น คาดหวงัในบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรอืตอ้งการใหบุ้คคลนัน้ประพฤติ

ปฏบิตัใินสิง่ทีต่นตอ้งการหรอืคาดหวงัเอาไว ้ดงันั ้ นผูป้กครองทีม่คีวามคาดหวงัต่อความสามารถใน

การคดิสรา้งสรรคส์งูยอ่มมี การรบัรู้ ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ในระดบัสงู ดว้ย ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สกณัฑ ์วแิกว้มรกต (2548) ทีพ่บวา่ นิสติทีม่คีวามคาดหวงัในการเรยีน

สงูกวา่ระดบัปกตมิคีวามวติกกงัวลในการเรี ยนสงูกวา่นิสติทีม่คีวามคาดหวงัในการเรยีนระดบัปกต ิ

และนิสติทีม่ผีูป้กครองมคีวามคาดหวงัในการเรยีนสงูกวา่ระดบัปกตมิคีวามวติกกงัวลในการเรยีนสงู

กวา่นิสติทีม่ผีูป้กครองมคีวามวติกกงัวลในระดบัปกต ิ

 3. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้อ งผูป้กครอง
ระหว่างเดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดกีบัเดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มใน
โรงเรยีนไมด่ ี พบวา่  เดก็ทีผู่ป้กครองรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดมีี ความสามารถในการคดิ
สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครอง มากกว่า เดก็ทีผู่ป้กครอ งรบัรูส้ภาพแวดล้ อมในโรงเรยีน ไม่ด ี
โดย ทวศีลิป์ สารแสน (2543) กลา่ววา่ สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอยา่งหน่ึง  
ที่ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความพงึพอใจในการเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ อยากเรยีนอยากรู ้ซึง่หาก
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โรงเรยีนไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนใหเ้หมาะสม เช่น ดา้นบุคลกิภาพของคร ูดา้นเทคนิคการ
สอนของคร ูดา้นความรูแ้ละประสบการณ์การสอนของคร ูและการสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนให้
เอือ้อาํนวยแก่นกัเรยีนเป็นอยา่งดแีลว้ การเรยีนการสอนขณะทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนยอ่มมปีระสทิธภิาพ 
ซึง่ทา้ยทีส่ดุกจ็ะสง่ผลต่อผลสมัฤทธิแ์ละความสาํเรจ็ของผูเ้รยีน 
 4. ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ
รบัรูข้องผูป้กครองกบั การอบรมเลีย้งดู  พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นั  เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ การ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ และการอบรมเลีย้งดู
แบบใหพ้ึง่ตนเองเรว็ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการ
รบัรูข้องผูป้กครอง สอดคลอ้งกบั พนูสขุ เวชวฐิาน (2528: 38) ทีพ่บความสมัพนัธท์างบวกระหวา่ง
การอบรมเลีย้งดแูบบ ฝึกให้พึง่ตนเองกบัความคดิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  1 
โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  แต่ไมส่อดคลอ้งกบั วนิิจ เกตุขาํ (2515) ทีไ่มพ่บ
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความคดิสรา้งสรรคก์บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหค้วามรกั สว่นการอบรมเลีย้งดู
แบบลงโทษทางกายมากกวา่ทางจติ มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์
ของเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง คอืเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางกายมี
ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องผูป้กครองน้อยกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรม เลีย้งดู
แบบลงโทษทางจติ สอดคลอ้งกบั วนิิจ เกตุขาํ (2515 ) ทีพ่บวา่ การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัความคดิสรา้งสรรค ์คอืเดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษน้อยจะมี
ระดบัความคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษมาก แต่ไมพ่บ
ความสัมพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุกบัความ สามารถในการ คดิสรา้งสรรคข์องเดก็
ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั ผาสขุ ป่ินแกว้ (2552: 82-84) ทีพ่บวา่ การอบรม
เลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนัมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ก่อนวยัเรยีน คอื 
เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกว ดขนัมากจะมคีวามคดิสรา้งสรรคต์ํ่ากวา่ เดก็ทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนัน้อย 
 5. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรู้
ของผูป้กครองกบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรค์  พบวา่ ความคาดหวงัของ
ผูป้กครองต่อความคดิสรา้งสรรคม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์อง
เดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง คอืผูป้กครองทีม่คีวามคาดหวงัต่อความคดิสรา้งสรรคส์งูจะมกีารรบัรู้
ความสา มารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็มากกวา่ผูป้กครองทีม่คีวามคาดหวงัต่อความคดิ
สรา้งสรรคต์ํ่า สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ฉฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ (2548) พบวา่ สภาพแวดลอ้มใน
ครอบครวั ซึง่ประกอบดว้ย การสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูป้กครอง สมัพนัธภาพระหวา่งนิสติกบั
สมาชกิในครอบครั ว และความคาดหวงัของผูป้กครอง เป็นสาเหตุทีท่าํใหนิ้สติมกีารเรยีนรูนํ้าดว้ย
ตนเอง เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ ์พบวา่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 
แต่ไมส่อดคลอ้งกบั สรายทุธ เพช็รซกี (2553) ที่พบวา่ ความคาดหวงัของบดิามารดาต่อการศกึษา
ของบุตรไมม่คี วามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
กรณศีกึษาโรงเรยีนมนีประสาทวทิยา เขตมนีบุร ีกรงุเทพมหานคร 
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 6. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรู้

ของผูป้กครองกบั สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน  พบวา่ สภาพแวดลอ้ม ในโรงเรยีน มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  คอืผูป้กครองที่

รบัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดมีกีารรบัรูค้วามสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ มากกว่า

ผูป้กครองทีร่บัรูส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไมด่ ี แสดงวา่การจดัสภาพแวดล้ อมในโรงเรยีนใหม้คีวาม

เหมาะสมทัง้ดา้นครผููส้อน บทเรยีน วธิกีารสอน ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทัว่ๆ ไป จะช่วยเสรมิสรา้ง

พฒันาการ  ช่วยใหเ้ดก็เกดิประสบการณ์และเกดิการเรยีนรูท้ีด่ ีมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั  

ดวงฤทยั น้อยพรม (2552) ทีพ่บวา่ บรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นกายภาพ 

บรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นสมอง และบรรยากาศชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิ

ความคดิสรา้งสรรคด์า้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคใ์นทางบวก โดยบรรยากาศ

ชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคด์า้นอารมณ์มผีลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนคอ่นขา้งสงู  

นอกจากน้ี ลลนา พรหมสวุรรณ (2547) ยงัพบวา่ บรรยากาศในการเรยีนการสอนมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีน โดยทัง้ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรา้งและพฒันาใหด้ี ขึน้ กจ็ะ

ส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิความตัง้ใจเรยีน  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูป้กครอง จากผลการวจิยั พบวา่ การอบรมเลีย้งดู และความ

คาดหวงัของผูป้กครองมผีลต่อความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง 

ดงันัน้จงึควรอบรมเลีย้งดเูดก็ ดว้ยวธิทีีถู่กตอ้ง เหมาะสมตามวยัและธรรม ชาตขิองเดก็  มคีวาม

คาดหวงัต่อเดก็อยา่งเหมาะสมตามความสามารถ  

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัครผููส้อน หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรยีน ซึง่จากผลการวจิยัพบวา่สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนมคีวาม สมัพนัธก์บัความสามารถในการ

คดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง ดงันัน้จงึควรมกีารจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนให้

เอือ้ต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็  ทัง้สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน เช่น เน้ือหาการสอนที่

เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องเดก็ อุปกรณ์หรอืสื่อการสอนที่ อยูใ่นสภาพด ีครผููส้อนมคีวามเป็นมติร 

ใหค้วามอบอุ่นแก่เดก็ ส่งเสรมิหรอืกระตุน้ใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคดิและแสดงความคดิเหน็ เป็นตน้ ตลอด

จนถงึสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรยีน ทีค่วรมคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย ปราศจากมลภาวะหรอืสิง่ที่

ก่อใหเ้กดิอนัตราย เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษากลุม่ตวัอยา่งในผูป้กครองเท่านัน้ ควรมกีารศกึษา

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ดว้ย เพือ่ทราบความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็

เปรยีบเทยีบกบัการรบัรูข้องผูป้กครอง วา่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม ่

 2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัชวี สงัคมในกลุม่ตวัอยา่ง ทีอ่าจมผีลต่อการรบัรู้

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ เช่น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา  เป็นตน้  
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีวรรณ วงษป่ิ์นเพช็ร ์ ภาควชิาจติวทิยา มหาวทิยาลยัพายพั 

2. อาจารย ์ดร.ภญิญาพนัธ ์รว่มชาต ิ ภาควชิาจติวทิยา  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. คุณวงพรรค ์มาลารตัน์    ศนูยส์ขุภาพจติที ่10 จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถามความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรู้ของ

ผูป้กครอง 

 
คาํช้ีแจง  

แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 5 สว่น คอื (1) ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ (2) แบบวดั

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง (3) แบบวดัการอบรมเลีย้งด ู

(4) แบบวดัความคาดหวงัของผูป้กครอง (5) แบบวดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 

ขอความกรณุาตอบให้ครบทกุข้อและตามความเป็นจริง  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล 

คาํแนะนําในการตอบ

 

 กรณุาตอบคาํถามหรอืทาํเครือ่งหมาย  /  ในช่องทีต่รงกบัขอ้มลูของท่าน 

1. เพศของทา่น _____ หญงิ _____ชาย 

2. บุตรของท่านอายุ _____3 ขวบ _____4 ขวบ _____5 ขวบ _____6 ขวบ  

3. บตุรของทา่นเพศ _____หญงิ _____ชาย 

4. สาขาทีเ่รยีน _____สาทร _____สขุมุวทิ _____แจง้วฒันะ _____ศรนีครนิทร ์ 

_____ป่ินเกลา้ _____วชัรพล _____ราชพฤกษ ์ _____ขอนแก่น 

_____ลาดพรา้ว _____เชยีงใหม่ 

 

ส่วนท่ี 2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องเดก็ตามการรบัรูข้องผูป้กครอง  

คาํแนะนําในการตอบ

 

 ขอใหท่้านพจิารณาคาํถามต่อไปน้ีวา่บุตรของท่านมีความสามารถในการคดิ

สรา้งสรรคต์ามการรบัรูข้องท่านมากน้อยเพยีงใด และกรณุาทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่องทีต่รงกบั

การรบัรูข้องท่านมากทีส่ดุ 

1. เมือ่พบเจอสิง่แปลกใหมบุ่ตรของท่านมกัจะตัง้คาํถามเกีย่วกบัสิง่นัน้ๆ อยูเ่สมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

2. บุตรของท่านสามารถเชือ่มโยงสิง่ต่างๆ ไดห้ลากหลายภายในเวลาอนัรวดเรว็ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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3. บุตรของท่านสามารถเชือ่มโยงความรูส้กึต่างๆ กบัสิง่แวดลอ้มรอบตวัไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น 

แขง็เหมอืนหนิ แขง็เหมอืนเหลก็ เป็นตน้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

4. บุตรของท่านสามารถบอกชือ่สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัไดห้ลายๆ ชือ่ทีแ่ตกต่างกนั 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

5. บุตรของท่านชอบเลน่บทบาทสมมตุทิีห่ลากหลาย 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

6. บุตรของท่านไมส่ามารถเลอืกใชค้าํทีห่ลากหลายเมือ่พดูถงึสิง่ใดสิง่หน่ึง 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

7. บุตรของท่านไมส่ามารถแสดงบทบาทสมมตุหิรอืจนิตนาการใหต้นเองเป็นบุคคลหรอืสิง่อื่นๆ 

ได ้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

8. บุตรของท่านสามารถใชป้ระโยชน์จากสิง่ไดอ้ยา่งหลากหลากนอกเหนือจากวธิกีารเดมิๆ ได ้

เช่น นําดนิสอมาแทนไมโครโฟนรอ้งเพลง 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

9. เมือ่ไมส่ารมารถหาสิง่ของทีจ่าํเป็นตอ้งใชไ้ดบุ้ตรของท่านสามารถนําสิง่ของอยา่งอื่นมา

ดดัแปลงใชไ้ด ้

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

10. บุตรของท่านสามารถนําของเลน่ เช่น เลโก ้มาเลน่ไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

11. บุตรของท่านไมส่ามารถดาํเนินชวีติประจาํวนัดว้ยวธิกีารแปลกใหมไ่ด้  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

12. บุตรของท่านไมส่ามารถสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ขึน้มาได้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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13. บุตรของท่านชอบเลา่เรือ่งหรอืแต่งนิทานขึน้มาใหมท่ีแ่ตกต่างจากทีเ่คยฟงั 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

14. บุตรของท่านมกันํากลอ่งนมหรอืกลอ่งขนมทีก่นิหมดแลว้มาประดษิฐเ์ป็นของเลน่  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

15. นอกเหนือจากพูก่นับุตรของท่านสามารถนําอุปกรณ์อื่นๆรอบตวัมาช่วยระบายสไีด้  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

16. บุตรของท่านสามารถสรา้งกฎกตกิาในการเลน่เกมดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างจากเดมิได้  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

17. บุตรของท่านสามารถตัง้ชือ่ใหส้ิง่ของต่างๆ ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

18. บุตรของท่านมกัตัง้คาํถามทีท่่านคดิไมถ่งึ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

19. บุตรของท่านมกัตอบคาํถามทีไ่มค่าดคดิวา่จะไดย้นิจากเดก็วยัเดยีวกนั 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

20. บุตรของท่านมวีธิกีารแกไ้ขปญัหาทีท่่านไมค่าดคดิ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

21. บุตรของท่านสามารถนําสิง่ของมาใชป้ระโยชน์ในรปูแบบทีท่่านคาดไมถ่งึ  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

22. บุตรของท่านสามารถบอกเลา่เรือ่งราวในโรงเรยีนใหท่้านฟงัไดอ้ยา่งละเอยีดชดัเจน 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

23. บุตรของท่านสามารถประดษิฐส์ิง่ต่างๆ ไดโ้ดยใชว้ธิกีารทีม่คีวามละเอยีดประณตี 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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24. บุตรของท่านสามารถลงมอืทาํสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

 

ส่วนท่ี 3 การอบรมเล้ียงดู 

คาํแนะนําในการตอบ

 

 โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่ท่านปฏบิตัต่ิอบุตรของท่านอยา่งไร 

และกรณุาทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองท่านมากทีส่ดุ 

1. ขา้พเจา้แสดงใหล้กูรูว้่าขา้พเจา้รกัลกูมาก 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

2. ขา้พเจา้ชอบพดูคุยหยอกลอ้ฉนัทเ์พื่อนกบัลกูเสมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

3. ขา้พเจา้ตอ้งการใหล้กูมสีว่นรว่มในกจิกรรมแทบทุกอยา่ง 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

4. ขา้พเจา้เอาใจใส่ดแูลทุกขส์ุขของลกูอยูเ่สมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

5. ขา้พเจา้มกัแสดงใหล้กูรูว้่า ขา้พเจา้ภมูิใจในตวัแกมาก 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

6. ขา้พเจา้ชอบใหค้าํปรกึษาหรอืคาํแนะนําแก่ลกูเสมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

7. ขา้พเจา้ช่วยผ่อนคลายความทุกข ์ความกงัวลใจของลกูอยูเ่สมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

 

8. ขา้พเจา้ไมเ่คยแสดงใหล้กูรูว้่าขา้พเจา้รกัลกูมากเพยีงใด 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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9. ขา้พเจา้จะอธบิายถงึเหตุผลในการทีล่งโทษลกูทุกครัง้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

10. ขา้พเจา้จะลงโทษลกูรนุแรงแคไ่หนขึน้อยูก่บัอารมณ์ของขา้พเจา้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

11. ขา้พเจา้สนบัสนุนใหล้กูทาํสิง่ต่างๆ โดยไมอ่ธบิายเหตุผล 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

12. เมือ่ขา้พเจา้อารมณ์เสยี ขา้พเจา้มกัจะพาลดุด่าหรอืลงโทษลกูเสมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

13. ขา้พเจา้เปิดโอกาสใหล้กูอธบิายก่อนทีจ่ะดุหรอืลงโทษลกูเสมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

14. ขา้พเจา้มกัจะเพกิเฉยไมช่มเชยลกูเมือ่ลกูทาํความดี 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

15. ขา้พเจา้ไมเ่คยกล่าวขอโทษลกู เมือ่ขา้พเจา้ดุว่าลกูโดยเขา้ใจผดิ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

16. ขา้พเจา้ทาํใหล้กูไมก่ลา้เขา้หน้า เมือ่ขา้พเจา้อารมณ์เสยี 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

17. ก่อนทีข่า้พเจา้จะใหส้ิง่ของต่างๆ แก่ลกู ขา้พเจา้มกัจะบอกลกูดว้ยว่าขา้พเจา้ใหเ้พราะลกูทาํ

ความดอีะไรไว ้

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

18. ขา้พเจา้มกัลงโทษลกูดว้ยวธิทีาํใหล้กูเจบ็ปวดตามรา่งกายเสมอ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

19. เวลาขา้พเจา้ลงโทษลกู ขา้พเจา้ไมใ่ชว้ธิลีงโทษใหล้กูเจบ็กายเลย 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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20. เมือ่ลกูทาํใหข้า้พเจา้โมโหขา้พเจา้มกัทุบตลีกู 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

21. ลกูของขา้พเจา้เป็นเดก็ดเีกนิกว่าทีข่า้พเจา้จะเฆีย่นตแีก 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

22. การทาํหน้าบึง้และเมนิเฉย เป็นสิง่เพยีงพอทีจ่ะทาํใหล้กูรูว้่าขา้พเจา้ไมพ่อใจแก 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

23. ลกูมกัเจบ็ตวัเมือ่ถูกขา้พเจา้ลงโทษ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

24. ไมม่คีวามจาํเป็นทีข่า้พเจา้จะตอ้งทาํใหล้กูเจบ็กายเมือ่ลงโทษเพื่อสัง่สอน 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

25. ขา้พเจา้ปล่อยใหล้กูตดัสนิเองในเรือ่งส่วนตวัของลกู 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

26. ขา้พเจา้ไมช่อบใหล้กูออกจากบา้นโดยไมม่ผีูใ้หญ่ควบคุม 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

27. ขา้พเจา้ใหล้กูเลอืกแบบและสขีองเสือ้ผา้ของลกูเอง 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

28. ขา้พเจา้ปล่อยใหล้กูไปเทีย่วกบัเพื่อนๆ โดยทีข่า้พเจา้ไมห่่วงกงัวลเลย 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

29. ขา้พเจา้ตอ้งการใหล้กูเล่าอยา่งละเอยีดถงึการไปเทีย่วขา้งนอกทุกครัง้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

30. ขา้พเจา้เชื่อว่าลกูดแูลรกัษาตวัเองไดเ้มือ่อยูไ่กลสายตาของขา้พเจา้ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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31. ท่านฝึกใหล้กูอาบน้ําเอง เมือ่เดก็อาย ุ

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

32. ท่านใหล้กูแปรงฟนัเอง เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

33. ท่านใหล้กูช่วยจดัตัง้หรอืเกบ็จานชามอาหาร เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7     ไมเ่คยใหเ้ดก็ทาํ 

34. ท่านใหล้กูรูจ้กัทาํความสะอาดขา้วของเครือ่งใชบ้างอยา่ง เช่น จาน ชาม ชอ้น ผา้  เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

35. ท่านใหล้กูช่วยจดัของหรอืเกบ็สิง่ทีล่กูทาํเลอะเทอะ เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

36. ท่านเริม่มอบหน้าทีเ่ลก็ๆ น้อยๆ ใหล้กูทาํเป็นประจาํ เมือ่เดก็อาย ุ

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

37. ท่านชกัจงูใหลู้กรูจ้กัเกบ็ออมเงนิไว ้เช่น การหยอดกระปกุออมสนิ เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

38. ท่านเริม่ฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัช่วยทาํกบัขา้วเลก็ๆ น้อยๆ เช่น ลา้ง/หัน่ผกั คนอาหารบนเตา เมือ่เดก็

อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

39. ท่านขอใหเ้ดก็ช่วยปฏบิตัท่ิาน เช่น รดูซบิ หาน้ําใหด้ืม่ บบีนวด เมือ่เดก็อายุ 

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 

40. ท่านใหล้กูช่วยหิว้ของใหท่้าน ขณะไปซือ้ของดว้ยกนั เมือ่เดก็อาย ุ

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

1 ขวบ        2            3          4           5           6            7        ไมไ่ดฝึ้ก 
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ส่วนท่ี 4 ความคาดหวงัของผูป้กครอง 

คาํแนะนําในการตอบ

 

 โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่ท่านมคีวามคาดหวงัต่อ

ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องบุตรมากน้อยเพยีงใด และกรณุาทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่อง

ทีต่รงกบัระดบัความคาดหวงัของท่านมากทีส่ดุ 

1. ท่านเป็นผูว้างเป้าหมายการฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรคใ์หก้บับุตร  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

2. ท่านตอ้งการใหบุ้ตรขยนัหมัน่เพยีรในการฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

3. ท่านอยากใหบุ้ตรสนใจการเรยีนทีเ่กีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่เรือ่งอื่น  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

4. ท่านตอ้งการใหบุ้ตรฝึกฝนความสามารถในการคดิสรา้งสรรคเ์ป็นประจาํทุกวนั  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

5. ท่านตอ้งการใหบุ้ตรมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคส์งู  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

6. ท่านตอ้งการใหบุ้ตรฝึกฝนความสามารถในการคดิสรา้งสรรคใ์นขัน้สงู  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

7. ท่านตอ้งการใหบุ้ตรมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่เพือ่นในหอ้งเรยีน  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

8. ท่านอยากใหบุ้ตรมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งความภมูใิจแก่วงศต์ระกลู 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

9. ท่านกงัวลวา่บุตรจะไมม่คีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 
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10. ท่านตอ้งการใหบุ้ตรเอาใจใสต่่อการเรยีนเสรมิทกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

11. ท่านไมอ่ยากใหบุ้ตรเทีย่วพกัผ่อนเพราะจะเสยีการเรยีน 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

12. ท่านหวงัใหบุ้ตรเรยีนเสรมิทกัษะความสามารถในการคดิสรา้งสรรคใ์นระดบัสงูขึน้  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

13. ท่านไมอ่ยากใหบุ้ตรเลน่บทบาทสมมตุกิบัเพือ่น 

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

14. ท่านไมอ่ยากใหบุ้ตรเปลีย่นแปลงแผนการดาํเนินชวีติประจาํวนั  

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

 จรงิทีสุ่ด           จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิเลย 

 

ส่วนท่ี 5 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

คาํแนะนําในการตอบ

 

 โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแล้วพจิารณาวา่โรงเรยีนบุตรหลานของท่านมกีาร

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความสามารถในการคดิสรา้งสรรคม์ากน้อยเพยีงใด และกรณุาทาํ

เครือ่งหมาย  /  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 

1. หอ้งเรยีนสะอาดเรยีบรอ้ยมกีารตกแต่งเหมาะสม 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

2. หอ้งเรยีนมแีสงสว่างเพยีงพอ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

3. ภายในหอ้งเรยีนมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวกไมรู่ส้กึอดึอดั 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

4. ภายในหอ้งเรยีนมกีารจดัมมุกจิกรรม หรอืมมุเสรมิการเรยีนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรยีนรูต่้างๆ  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 
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5. มกีารใชป้้ายนิเทศในหอ้งเรยีนตดิตามขา่วสารและจดัแสดงผลงานของนกัเรยีน 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

6. ภายในหอ้งเรยีนไมม่เีสยีงรบกวนจากภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนการสอน  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

7. หอ้งเรยีนมวีสัดแุละอุปกรณ์การสอนทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีส่ดุ 

8. วสัดแุละอุปกรณ์การสอนภายในหอ้งเรยีนอยูใ่นสภาพใชง้านไดด้ี 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

9. หอ้งเรยีนมเีกา้อีส้ภาพดเีพยีงพอกบัจาํนวนเดก็ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

10. หอ้งเรยีนสามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนการสอน 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

11. บรเิวณโรงเรยีนสะอาด มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

12. โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุ ซ่อมแซม หอ้งเรยีนและอาคารต่างๆ ในโรงเรยีนใหม้คีวามมัน่คง

แขง็แรง 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

13. บรเิวณโรงเรยีนไมม่วีสัดุและสิง่ของวางเกะกะ ไมม่น้ํีาขงัอนัอาจเป็นสาเหตุของการเกดิ

อุบตัเิหตุ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

14. ภายในโรงเรยีนมอุีปกรณ์ดบัเพลงิและอยูใ่นสภาพทีส่ามารถใชก้ารไดด้ี  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 
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15. หอ้งเรยีนต่างๆ อยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ี 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

16. ทางโรงเรยีนมกีารกวดขนัไมใ่หเ้ดก็นําวตัถุทีอ่าจเกดิภยัหรอือนัตรายเขา้มาในโรงเรยีน  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

17. โรงเรยีนมกีารจดัหอ้งพยาบาลหรอืชุดปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลอืเมือ่เดก็เจบ็ปว่ย 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

18. ครมูกีารสอดสอ่งดแูลพฤตกิรรม สขุภาพ และอาการผดิปกตขิองเดก็ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

19. โรงเรยีนมทีีเ่ล่น ทีน่ัง่พกัผ่อนอยา่งเพยีงพอกบัจาํนวนเดก็และผูป้กครอง 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

20. โรงเรยีนมกีารจดัป้ายประกาศขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้หรอืป้ายประกาศเตอืนจดุทีอ่นัตราย  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

21. ครมูกีารซกัถามเดก็ในการเรยีนเพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มกีารแสดงความคดิเหน็ การแสดงออก 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

22. เดก็มกีารแสดงความคดิเหน็ การแสดงออกในชัน้เรยีน 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

23. บรรยากาศการเรยีนการสอนอบอุ่น มคีวามเป็นมติร 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

24. ครมูกีารส่งเสรมิใหเ้ดก็ใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ที่ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีส่ดุ 

25. ครมูกีารสง่เสรมิวธิกีารแบบประชาธปิไตยสูก่ารปฏบิตัใินหอ้งเรยีน 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 
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26. ครมูกีารสง่เสรมิใหเ้ดก็เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นโดยการรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มชัน้  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

27. เดก็มสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ในชัน้เรยีน 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

28. ครมูกีารสง่เสรมิใหเ้ดก็ทาํงานและรว่มทาํกจิกรรมกลุม่ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

29. ครมูกีารเสรมิแรงเดก็ในการเรยีน เช่น การใหร้างวลัหรอืการชมเชยทีม่สีว่นช่วยเหลอืใน

กจิกรรมของกลุ่มหรอืชัน้เรยีน 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

30. ครมูกีารสอดส่องดูแลเดก็ทีม่พีฤตกิรรมแปลกๆ เป็นพเิศษ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

31. ครมูกีารดาํเนินการเรยีนการสอนตามแผนการสอนทีก่าํหนดไว้  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

32. ครมูกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็สามารถปฏบิตั ิคดิและสรปุเป็นแนวความคดิ

ของตนเองได ้

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

33. ครมูสีือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

34. ครมูกีจิกจิกรรมแนะแนวส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้ดก็ไดค้ดิต่อยอดและแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

35. ครมูกีารทาํวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแกป้ญัหาหรอืส่งเสรมิศกัยภาพของเดก็  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 
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36. ครมูกีารสอนซ่อมเสรมิโดยคาํนึงถงึการสง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามรู ้ความสามารถตามความถนดั

ของตนเอง 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

37. ครมูกีารสรปุบทเรยีนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

38. ครมูกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคาํนึงถงึความสนใจ ความถนดั และความสามารถ

ของเดก็ 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

39. ครมูกีารจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและจากแหล่งการเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย 

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 

40. ครมูกีารเน้นการประเมนิผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ  

……………          ……………          …………..          ……………          …………… 

  มากทีสุ่ด               มาก                 ปานกลาง              น้อย                น้อยทีสุ่ด 
 

 

ขอบคุณในความกรณุา 

นางสาววรรณภิา กยิา 

ผูว้จิยั 
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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วนัเดอืนปีเกดิ   20 พฤศจกิายน พ.ศ.2528 

สถานทีเ่กดิ   อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
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