
การออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิ    

สร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่ง อาย ุ4-5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ของ 

อนัทิชา  วิรมย์รัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา  

ตามหลกัสตูรปริญญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  

พฤษภาคม 2557 



การออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิ    

สร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่ง อาย ุ4-5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ของ 

อนัทิชา  วิรมย์รัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา  

ตามหลกัสตูรปริญญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  

พฤษภาคม 2557 

ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



การออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิ    

สร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่ง อาย ุ4-5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

ของ 

อนัทิชา  วิรมย์รัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา  

ตามหลกัสตูรปริญญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  

พฤษภาคม 2557 



อนัทิชา วิรมย์รัตน์. (2557). การออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเล่นเพือ่เสริมสร้างและพฒันา 

             ทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์สําหรบัเด็กช่วง อาย ุ4-5 ปี. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม.              

             (นวตักรรมการออกแบบ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.              

             คณะกรรมการควบคมุ: อาจารย์ ดร.กรกลด คําสขุ. 

 

            การศกึษาครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่ (Toy and Movable 

Books) เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี กลุม่ตวัอยา่ง 

ท่ีใช้ในการวิจยัคือ  แบบร่างเสมือนจริงของหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี โดยให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพ่ือหารูปแบบนําไปผลติเป็นชิน้งานต้นแบบ และนําไปทําการทดลองกบัเดก็ชว่งอาย ุ 4-5 ปี จํานวน 10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ 4-5 ปี ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ และแบบทดสอบความคดิส ร้างสรรค์ของ

เยลเลน และเออร์บนั (Jellen and Urban) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .98 แบบแผนการวิจยัคือ การสอบ

ก่อนและหลงักลุม่เดียว (The one Group Pretest–Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่เฉล่ียและ

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตา่งด้วย t-test แบบ Dependent Sample  

            ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่เดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี จํานวน 10 คน ท่ีได้รับการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์โดยใช้หนงัสือก่ึงของเลน่ มีความคดิสร้างสรรค์โดยรวม สงูขึน้กวา่ก่อนได้รับการ

เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ หนงัสือก่ึงของเลน่ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั P<.01  
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The purposes of this study were to design and develop Toy and Movable Books for 

generating and developing creative quotient of children ages 4-5 years. The samples were the 

sketches and designs of toy and movable books for generating and developing creative 

quotient of children ages 4-5 years by using purposive sampling technique to find the most 

appropriate sketch and design for producing the final mock-up. Then the final mock-up of toy 

and movable books were used with 10 boys and girls ages 4-5 years. The instruments 

consisted of a serial of two toy and movable books, A Tiny mouse: Finding birthday present for 

mommy and The adventure in the dreamt, composed by the researcher and the Test for 

Creative Thinking Drawing-Production ( TCT-DP) of Jellen and Urban with the reliability of .98. 

The research followed the one Group Pretest–Posttest Design. The data were analyzed by using 

mean, standard deviation and Dependent Sample t-test. 

The results of the research revealed that the overall scores of creativity quotient of 10 

boys and girls ages 4-5 years after the experiment by using a serial of two toy and movable 

books were higher than those scores before the experiment with statistical significance at the 

level of P < .01. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

       ในโลกแหง่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวตักรรมในด้านตา่งๆ  ที่เกิดขึน้

ล้วนเป็นผลมาจากความคดิสร้างสรรค์ ของมนษุย์ทัง้สิน้ ความคดิสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้าน

สมองท่ีมีอยูใ่นมนษุย์ทกุคน เป็นพลงัความคดิ และกระบวนการท่ีเก่ี ยวข้องกบัการคดิสิ่งใหม่ๆ  ท่ีมี

คณุคา่ตอ่การพฒันาและแก้ปัญหา ความคดิสร้างสรรค์จงึเป็นความสามารถท่ีสําคญัของมนษุย์ และ

เป็นปัจจยัท่ีจําเป็นในการสง่เสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  ดงัมีคํากลา่ววา่ ประเทศใดสามารถ

แสวงหา  พฒันาและนําศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในช าตอิอกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก

เทา่ใดก็ย่ิงมีโอกาสพฒัาและ สร้างความเจริญก้าวหน้าได้มากเทา่นัน้  (อารี  พนัธ์มณี. 2551: 5)  

 ความคดิสร้างสรรค์ จงึ ถือเป็นคณุลกัษณะสําคญัอยา่งหนึง่ของประชากรท่ีจะนําความ

เจริญก้าวหน้ามาสูป่ระเทศชาต ิและเป็นคณุลกัษณะสําคญัย่ิงท่ีจําเป็ นต้องสร้างเสริมให้เกิดขึน้ 

โดยเฉพาะในตวัเดก็เพ่ือให้เดก็เตบิโตอยา่งมีคณุภาพเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ  ทอแรนซ์  

(บปุผา บญุรัตน์ . 2548: 1; อ้างอิงจาก Torrance. 1965) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์สามารถพฒันา

ได้ด้วยการสอน  ฝึกฝน  และปฏิบตัท่ีิถกูวิธี  และถ้าส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์แก่เดก็ตัง้แตเ่ยาว์วยัได้

เทา่ใดก็ย่ิงเป็นผลดีมากขึน้เทา่นัน้  เพราะชว่งวยัเดก็ 6 ปีแรกของชีวิตเป็นระยะท่ีเดก็มี จินตนาการสงู 

ศกัยภาพด้านความคิ ดสร้างสรรค์กําลงัพฒันา  ซึง่สอดคล้องกบั วีณา ประชากลู (2549: 5) ท่ีกลา่ววา่ 

เดก็ทกุคนล้วนมีควา มคดิสร้างสรรค์ตดิตวัมาตัง้แตกํ่าเนิด การพฒันาและสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์

จําเป็นต้องบม่เพาะตัง้แตว่ยัเดก็ ในวยั 3 - 6 ปี หรือชว่งปฐมวยั อนัเป็นชว่งเวลาท่ีเซลล์สมองเจริญเตบิโต

อยา่งรวดเร็ว เป็นชว่งวยัท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่งย่ิง และเป็นระยะท่ีเดก็มีความคดิสร้างส รรค์ ถ้าเดก็

ได้ใช้ความคดิมากเทา่ไรใยประสาทก็จะย่ิงเจริญเตบิโตมากเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ระดบัความคดิ

สร้างสรรค์ท่ีมีมากน้อยตา่งกนัในแตล่ะบคุคล ขึน้อยูก่บัการ กระตุ้นและพฒันา  หากเดก็มีความคดิ

สร้างสรรค์แตไ่มถ่กูกระตุ้นและพฒันา ความคดิสร้างสรรค์เหลา่นัน้ก็จะหายไป ดงันัน้วิธีหนึง่ท่ีเป็นการ

เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคลของชาตใินอนาคตก็คือ การสง่เสริมให้เดก็มีความคดิสร้างสรรค์ 

ซึง่กระทําได้โดยให้เดก็ได้ เรียนรู้และฝึกฝนโดยเน้นกระบวนการ เทคนคิวิธี มากกวา่การ ให้เดก็เรียนรู้ท่ี

ตวัเนือ้หาสาระ 
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 ความคดิสร้างสรรค์เป็นการคดิท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) เป็นทกัษะท่ีต้องอาศยั 

การฝึกฝนให้เคยชินเป็นนิสยั การฝึกและกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ในเดก็นัน้สามารถทําได้หลายวิธี 

การฝึกฝนผา่น ส่ือหนงัสือสําหรับเดก็รูปแบบ หนงัสือก่ึงของเลน่ (Toy and Movable Books) เป็นอีก

หนึง่วิธีท่ีมีประสิ ทธิภาพ เพราะหนงัสือประเภทนีผ้ลิตขึน้โดยใช้เทคนิคพิเศษ เชน่ แสง เสียง กลิ่น พืน้

ผวิสมัผสัท่ีหลากหลาย ทําให้รูปเลม่และเนือ้หาภายในมีความนา่สนใจ ลกึลบั นา่ค้นหา และสมจริง 

สามารถดงึดดู และกระตุ้นเดก็ๆ ในชว่งประถมวยั ให้เกิดความอยากรู้ อยากเหน็ และก้าวเข้าสูโ่ล กแหง่

การอา่น การเรียนรู้การเลน่ และจินตนาการด้วยความเตม็ใจ สมพร อินทร์แก้ว และ อมรากลุ อินโอชา

นนท์ (กรมสขุภาพจิตออนไลน์ . 2554) กลา่ววา่ความอยากรู้และการมีจนิตนาการนัน้เป็นต้นทนุท่ีมีอยู่

ในตวับคุคลแตล่ะคนตัง้แตเ่ดก็ ซึง่ถ้าได้รับการสง่เสริม เดก็ก็จะเจริญเติ บโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความคดิ

สร้างสรรค์ตอ่ไป ย่ิงกวา่นัน้หนงัสือก่ึงของเลน่ยงัมีความเหมาะสมกบัเดก็ในชว่งอาย ุ 4-5 ปี ซึ่ งเป็น

กลุม่เป้าหมายของงานวิจยัครัง้นี ้เพราะเดก็ในวยันีเ้ป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเหน็ ชอบเรียนรู้เร่ืองราวใหม่ๆ  

ชา่งสงสยั ชา่งซกั ชา่งถาม  วา่อะไร  ทําไม อยา่งไร กําลงัต่ืนตวัท่ีจะพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ เร่ิมมี

ความคดิตอ่โลกรอบตวัมากขึน้ สนใจคนอ่ืน สิ่งตา่งๆ ท่ีอยูไ่กลออกไปจากตวัเอง สนใจสิ่งมีชีวิต 

สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  เร่ิมมีจินตนาการท่ีนา่ต่ืนเต้น (สํานกังานคณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ. 2548: 1) ดงันัน้จดุเดน่รวมทัง้รูปแบบการนําเสนอท่ีนา่สนใจ การใชร่ะบบกลไกล

ตา่งๆ ท่ีสามารถสร้างความเคล่ือนไหวให้ตวัละครได้ รวมทัง้การมีสว่นโดยตรงด้วยการเข้าไปสมัผสั จบั

ต้อง ในระหวา่งการทํากิจกรรมตา่งๆ ในหนงัสือ จะทําให้เดก็เกิดความสนกุสนาน เพลิดเพลิน เกิดการ

เรียนรู้สามารถพฒันาทกัษะด้านตา่งๆ รวมทัง้ทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ ได้ มากกวา่หนงัสือสําหรับ

เดก็ในรูปแบบอ่ืนๆ ทัว่ไป ดงัท่ีประมวล ศรีสธุรรมศกัดิ ์(2552: 1) กลา่ววา่หนงัสือก่ึงของเลน่ เป็นหนงัสือ

ท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้แก่เดก็ หนงัสือประเภทนีม้กัให้ความสําคญักั บเทคนิคและความหวือหวา 

และรูปเลม่ นอกจากจะมีภาพ มีตวัหนงัสือแล้ว ยงัมีสิ่งอ่ืนท่ีแปลกแยกไปจากหนงัสือธรรมดาทัว่ไป 

ลกัษณะเดน่ของหนงัสือประเภทนีอ้ยูท่ี่ความนา่ต่ืนเต้น การมีกลไกท่ีซบัซ้อนสามารถดงึดดูความสนใจ

ของเดก็ให้เดก็อยากเปิดหนงัสืออา่น และยงัชว่ยเสริมสร้ างจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ให้แก่

เดก็ เพิม่ทกัษะทางด้านภาษา พร้อมกบัได้รับสาระและประโยชน์ อีกทัง้ยงัชว่ยสร้างความอบอุน่ผกูพนั 

เพราะหนงัสือสําหรับเดก็ในชว่งอาย ุ 4-5 ปี ไมใ่ชห่นงัสือท่ีเดก็อา่นเอง แตเ่ป็นหนงัสือท่ีผู้ใหญ่คอ่ย

ชว่ยเหลือและกระตุ้นให้เดก็เกิดกระบวนการการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

                จากการศกึษาและสํารวจ หนงัสือก่ึงของเลน่ในท้องตลาด ผู้ วิจ ยัพบวา่ หนงัสือก่ึงของเลน่ท่ี

ชว่ยเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ ของเดก็โดยเฉพาะ นัน้ มีจํานวนน้อยมากเม่ือ

เปรียบเทียบกั บหนงัสือ ก่ึงของเลน่ สง่เสริมพฒันา ทกัษะด้านภาษา ความฉลาดทางสตปัิญญา และ

ความความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีผลติออกมา วางขายในท้องตลาด  อีกทัง้ รูปแบบสว่นใหญ่ เน้นเทคนิค
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ด้านใดด้านหนึง่ในการจดัทํา เชน่ เป็น รูปแบบ   สามมิต ิ (Pop up) รูปแบบท่ีมีเสียงเพลง เสียงสตัว์

ประกอบ  หรือมีพืน้ผวิสมัผสั หลากหลาย  และรูปแบบการ ตอ่จิ๊กซอได้ในเลม่  สว่นหนงัสือเพ่ือสง่เสริม

และพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้แก่เดก็โดยเฉพาะจะออกมาในรูปแบบของหนงัสือท่ีเป็นเกม กิจกรรม

ปลายเปิด ซึง่เหมาะกบัเดก็ท่ีมีอายมุากกวา่นีแ้ละสามารถอา่นออกเขียนได้แล้ว 

                  จากข้อมลูข้างต้น ผู้ วิจ ยั ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของการ สง่เสริมและพฒันาทกัษะ ทาง

ความคดิสร้างสรรค์ หรือท่ีเรียกกนัสัน้ๆ อยา่งแพร่หลายในวงวิชาการวา่  CQ (Creative Quotient)ของ

เดก็ในวยั 4-5 ปี เพ่ือสร้างรากฐานของการพฒันาทรัพยากรบคุคลของชาต ิให้มีความคดิสร้างสรรค์

และนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ  ท่ีมีคณุคา่ สามารถชว่ยพฒันาประเทศชาตใิห้

เจริญก้าวหน้า โดยมุง่ศกึษากระบวนการ  การพฒันาทกัษะ ทางความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือนําหลั กการ

ทัง้หมดมาพฒันาเป็นหนงัสือก่ึงของเลน่ท่ีนําเสนอเนือ้หาในรูปแบบนิทานท่ีเดก็ช่ืนชอบ และนําเทคนิค

ท่ีหลากหลายมาใช้เพ่ือให้เกิดความสมจริง นา่สนใจ สอดคล้องกบัจิตวิทยา การเรียนรู้ของเดก็ และ

สามารถเข้าถึงเดก็ในวยันีไ้ ด้งา่ย และนอกจากนีย้งัมีคําแนะนํา การใช้หนงัสือ สําหรับพอ่แมผู่้ปกครอง 

เพ่ือให้สามารถชว่ยสอนและฝึกฝนให้เดก็ เกิดพฒันาการ ทางความคดิสร้างสรรค์ อยา่งเป็นลําดบั  

ขัน้ตอนและเกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุกบัเดก็  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

                ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

                 1. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์รูปแบบหนงัสือก่ึงของเลน่ หนงัสือสําหรับเดก็  กลุม่หนงัสือนิทาน

และหนงัสือเกมส์ กิจกรรมปลายเปิด ท่ีชว่ยสง่เสริมและ พฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ สําหรับ

เดก็  ในด้าน เนือ้เ ร่ือง ภาพประกอบ วสัด ุรูปเลม่  และเท คนคิตา่งๆ  ท่ีใช้ในการออกแบบ  รวมไปถึง

ขัน้ตอน กรรมวิธีในการผลิต  

                2.  เพ่ือพฒันา การออกแบบหนงัสือก่ึง ของเลน่  โดยนําหลกัพฒันาทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์ มาเป็นสว่นสําคญัในการออก แบบ เพ่ือชว่ยสง่เสริม ฝึกฝนให้ เดก็เกิดการพฒันาทกัษะด้าน

ความคดิสร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้นได้อยา่งเหมาะสม เป็นลําดบัขัน้ตอน 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

                1.  ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัการออกแบบ หนงัสือก่ึง ของเลน่สําหรับเดก็ในวยั 4-5 ปี โดยนํา

หลกัพฒันาทกัษะทางด้านความคดิสร้างสรรค์ มาเป็นสว่นสําคญั ในการออกแบบ 

                2.  เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจ เพ่ือนําไปพฒันาตอ่ยอด 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจยัครัง้นีไ้ด้กําหนด ขอบเขตของการวิจยัไว้ดงันี ้  คือ ออกแบบ หนงัสือก่ึง ของเลน่

เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางด้าน ความคดิสร้างสรรค์  ในชว่งเร่ิมต้นให้เหมาะสมกบัเดก็ในชว่งอาย ุ

4-5 ปี โดยมุง่เน้นในเร่ืองของการออกแบบหนงัสือก่ึง ของเลน่ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีเหมาะสม

กบัวยัของเดก็ โดยทําการศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ซึง่มีกระบวนการดงันี ้

                     ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสารวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องทางด้านจติวิทยาและพฒันาการของเดก็ในวยั 4-5 ปี ข้อมลูเก่ียวกบัทกัษะ ด้านความคดิ

สร้างสรรค์  หลกัการอ อกแบบ หนงัสือสําหรับเดก็  วสัดุ  ขบวนการท่ีใช้ในการผลิต  และสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญด้านทกัษะความคดิสร้างสรรค์ คือ คณุกณัณิกา สิทธิพงษ์  (นกัจติวิทยาคลินิกชํานาญการ) 

และอาจารย์ อไุรวรรณ เพิ่มพิพฒัน์  (ครูชํานาญการ ) เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในหลกัการพฒันา

ทกัษะทางด้านความคดิสร้างสรรค์  กิจกรรมท่ีชว่ยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

รวมถึงข้อเสนอแนะ และทําการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการเขียนหนงัสือหรือวรรณกรรมสําหรับเดก็ 

คือ รศ.เกริก ยุ้ยพนัธ์ (อาจารย์สาขาวรรณกรรมสําหรับเดก็คณะมนษุย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ )และ ผศ .วนิดา วิรมย์รัตน์ (อาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมตะวนัตกสําหรับเดก็ สาขาวิชา

ภาษาตา่งประเทศ มห าวิทยาลยัราชภฏั เทพสตรี ) เพ่ือนําข้อมลูในเร่ืองของ หนงัสือหรือวรรณกรรม

สําหรับเดก็ มาใช้เป็นแนวทางในการเขียนนิทาน สว่นในเร่ืองของ การจดัทําภาพประกอบ ได้สมัภาษณ์ 

รศ.เกริก ยุ้ยพนัธ์ (อาจารย์สาขาวรรณกรรมสําหรับเดก็คณะมนษุย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 

และ อาจารย์อมรรัตน์  สีหิน (อาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปศกึษา วิทยาลยัอาชีวศกึษา ) เพือ่นํา

หลกัการ และแนวทาง มาใช้ในการวาดภาพประกอบหนงัสือ สําหรับเดก็และนําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์จาก

การสมัภาษณ์มาปรับใช้และนําบทสมัภาษณ์ประกอบการวิจยั 

                     ขัน้ตอนท่ี  2 การออกแบบหนงัสือก่ึง ของเลน่เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์ ในชว่งเร่ิมต้น สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ 4-5 ปี เพ่ือทดลอง  ประเมินผลโดยผู้ เช่ียวชาญ และ นํา

ผลงานการออกแบบ ผลิตเป็นหนงัสือก่ึงของเลน่ต้นแบบจํานวน 1 ชดุ 2 เลม่ เลม่ท่ี1 หนจ๊ีูดกระจิดริด 

หาของขวญัวนัเกิดให้คณุแม ่และเลม่ท่ี 2 หนจ๊ีูดกระจิดริด ผจญภยัในความฝัน 

 

            ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

                    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  คือ หนงัสือก่ึง ของเลน่เพ่ือเส ริมสร้างและพฒันาทกัษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้นสําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5  ปี ท่ีผู้ วิจยัเป็นผู้ออกแบบ 
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            กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

                    กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบร่างเสมือนจริงท่ีได้ทําการออกแบบโดย

ผู้ วิจยั และให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือหารูปแบบท่ีจะ

นําไปผลิตเป็นชิน้งานต้นแบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง จํานวน 1 ชดุ 2 เลม่ เลม่ท่ี  1 หนจ๊ีูดกระจิดริด หา

ของขวญัวนัเกิดให้คณุแม ่และเลม่ท่ี 2 หนจ๊ีูดกระจิดริด ผจญภยัในความฝัน 

 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1.  ตวัแปรอิสระ  รูปแบบ หนงัสือก่ึง ของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะด้าน ความคดิ

สร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้น สําหรับเดก็วยั 4-5 ปี จํานวน 1 ชดุ 2 เลม่ เลม่ท่ี1 หนจ๊ีูดกระจิดริด หาของขวญั

วนัเกิดให้คณุแม ่และเลม่ท่ี 2 หนจ๊ีูดกระจิดริด ผจญภยัในความฝัน 

 2.  ตวัแปรตาม ประสิทธิภาพของ หนงัสือก่ึงของเลน่ 1 ชุด 2 เลม่ เลม่ท่ี1 หนจ๊ีูดกระจิดริด หา

ของขวญัวนัเกิดให้คณุแม ่และเลม่ท่ี 2 หนจ๊ีูดกระจิดริด ผจญภยัในความฝัน  เพ่ือเสริมสร้างและพฒันา

ทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้นสําหรับเดก็วยั 4-5 ปี 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

                การวิจยัครัง้นี ้ได้ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร วิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ศกึษารูปแบบของ

หนงัสือก่ึง ของเลน่เพ่ือพฒันา ทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์  และทําการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้าน

ความคดิสร้างสรรค์ กิจกรรม เกม ของเลน่ท่ีชว่ยเสริมสร้างทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์และผู้ เช่ียวชาญ

ด้านหนงัสือหรือวรรณกรรม  และภาพประกอบ สําหรับเดก็ จากนัน้ นําผลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และ

ประมวลผลเพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ  เพ่ือให้เหมาะสม ตอบสนอง และสง่เสริมพฒันาทกัษะ ทาง

ความคดิสร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้น แก่เดก็ในชว่งอาย ุ4-5 ปี จํานวน 1 ชดุ 2 เล่ม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นแบบ การพฒันา การศึกษาข้อมูล 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

- ข้อมลูทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (ความหมาย, 

ความสาํคญัแนวทางสง่เสริม, องค์ประกอบ, 

ทฤษฎีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์,ลกัษณะ

ของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์, พฒันาการทาง

ความคิดสร้างสรรค์เด็ก,การวดั เคร่ืองมือวดั

ความคิดสร้างสรรค์)  

- จิตวิทยา พฒันาการ(ความหมายและความ 

สาํคญัของพฒันาการ,องค์ประกอบท่ีมผีลตอ่

พฒันาการเดก็,ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกบัพฒันา 

การเด็ก 

- หนงัสอืสาํหรับเดก็ และแนวทางการออก 

แบบ (ความหมาย, ความสาํคญัหนงัสอืสาํหรับ

เด็ก, ประเภทหนงัสอืสาํหรับเดก็, ลกัษะหนงัสอื

สาํหรับเดก็, ความสาํคญัของภาพประกอบ 

ชนิดของภาพประกอบ หลกัการจดัภาพประกอบ

ในหนงัสอืเดก็) 

- หลกัการเขยีนหนงัสอื หรือวรรณกรรมสาํหรับ

เด็ก 

- การเลน่ ประเภทของของเลน่ (ประโยชน์ 

ของการเลน่,แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่,

พฤติกรรมการเลน่ของเลน่)  

- แรงจงูใจและการจงูใจ 

2. สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญความสร้างสรรค์, 

วรรณกรรม ภาพประกอบสําหรับเดก็ 

3. ศกึษารูปแบบของเลน่เสริมสร้างพฒันา

ทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 

4. นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์กําหนดแผน

ดําเนินงานในการออกแบบหนงัสือกึง่ของ

เลน่ท่ีใช้เสริมสร้าง พฒันาทกัษะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ 

รูปแบบหนงัสือก่ึง

ของเลน่เสริมสร้าง

พฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้าง 

สรรค์ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบ

ก่อนผลิตผลงาน

ต้นแบบ 

 

แบบร่างการออก 

แบบหนงัสือก่ึงของ

เลน่เสริมสร้างและ

พฒันาทกัษะด้าน

ความคดิสร้าง 

  

 สรุปแบบคดัเลือก

รูปแบบหนงัสือก่ึง

ของเลน่โดย 

อาจารย์และผู้  

เช่ียวชาญความคดิ 

สร้างสรรค์ 

วรรณกรรมสําหรับ

สําหรับเดก็ และ 

นําผลงานการออกแบบประเมนิ

เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้

แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 

 TCT – DP ของเยลเลนและ   

เออร์บนั ก่อนและหลงัการทดลอง

ใช้หนงัสือก่ึงของเลน่ต้นแบบกบั

กลุม่เป้าหมาย คือเดก็ชว่งอายุ 

 4-5 ปี จํานวน 10 คน 

 

 

ได้ผลงานต้นแบบจริงท่ีเสร็จ

สมบรูณ์ จํานวน 1 ชดุ ประกอบ 

ไปด้วย หนังสือกึ่งของเล่น  

จํานวน 2 เล่ม  

 

สร้างผลงานต้นแบบโดยเข้า       

สูข่ัน้ตอนกระบวนการผลิต 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

   CQ (Creativity Quotient) ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความฉลาดในการ

สร้างสรรค์ ความคดิ จินตนาการหรือแนวคดิใหม่ๆ  ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ การเลน่ งานศลิปะ การประดษิฐ์

สิ่งของ ความฉลาดในด้านนีต้้องเร่ิมก่อตวัขึน้ตัง้แตเ่ป็นเดก็  โดยผู้ใหญ่ต้องคอยเปิดโอกาสให้เดก็ได้

ฝึกฝน ผลกัดนั และให้เดก็หดัเผชิญกบัการแก้ปัญหาด้วยตวัเอง 

  หนังสือกึ่งของเล่น  หมายถึง หนงัสือท่ีมีกิจกรรมตา่งๆ สอดแทรกอยูภ่ายใน นอกเหนือจาก

นิทาน ไมว่า่จะเป็นเสียง ของเลน่ pop up พืน้ผวิสมัผสั  เป็นหนงัสือให้เดก็เข้าไปมีสว่นร่วมในหนงัสือ 

ทําให้เดก็เกิดความสนใจ 

 เดก็ปฐมวัย หมายถึง เดก็ท่ีมีอายรุะหวา่ง 2 - 6 ปี ในงานวิจยัชิน้นีเ้ป็น เดก็ในชว่งอาย ุ4-5 ปี 

ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาล 1 

 

สมมุตฐิานในการวจิยั 

 ผลงานการออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ 

สําหรับเดก็ ชว่งอาย ุ4-5 ปี 1 ชดุประกอบไปด้วย หนังสือกึ่งของเล่น จํานวน 2 เล่ม สามารถสง่เสริม

พฒันาการและทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์  ในชว่งเร่ิมต้น  ได้อยา่งเหมาะสม และเกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่

กลุม่เป้าหมาย 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
                    

                   ในบทนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการค้นคว้าและศกึษาข้อมลู เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ

ของเลน่เพ่ือสร้างเสริมและพฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ 4-5 ปี ทัง้นีเ้ป็น

การรวบรวมข้ อมลูเพ่ือนํามาวิจยั วิเคราะห์ อภิปราย และหาบทสรุปในแตล่ะหวัข้อ โดยแบง่ข้อมลู

พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

 1.  ทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์  

                     1.1 ความหมายของทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์  

                     1.2 ความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ 

                     1.3 องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

                     1.4 หลกัการและแนวทางสง่เสริมทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

                     1.5 กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์  

                     1.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

                     1.7 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ 

                     1.8 พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ 

                     1.9 แนวคดิท่ีเก่ียวกบัการวดัและเคร่ืองมือวดัความคดิสร้างสรรค์  

 2.  จติวิทยา และพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

                     2.1 ความหมายและความสําคญัของพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

                     2.2 พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

                     2.3 องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่พฒันาการเดก็ปฐมวยั  

                     2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

 3.  หนงัสือสําหรับเดก็และแนวทางการออกแบบหนงัสือสําหรับเดก็  

                     3.1 ความหมายของหนงัสือสําหรับเดก็ 

                     3.2 ความสําคญัของนทิาน 

                     3.3 ประเภทหนงัสือสําหรับเดก็ 

                     3.4 หนงัสือก่ึงของเลน่ 

                     3.5 ลกัษณะของหนงัสือสําหรับเดก็               

                     3.6 นิทานท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็ 

                     3.7 ลกัษณะหนงัสือนทิาน สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 
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                     3.8 การเขียนนิทานสําหรับเดก็ 

                     3.9 การออกแบบ และองค์ประกอบของหนงัสือนิทาน 

                     3.10 สรุปและวิเคราะห์ข้อมลู นําข้อมลูมาใช้ในการออกแบบออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่

เพ่ือชว่ยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

 4.  การเลน่และของเลน่สําหรับเดก็ 

                     4.1 ประโยชน์ของการเล่นและของเลน่ 

                     4.2 แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่ 

                     4.3 พฤตกิรรมการเลน่ของเลน่ 

                     4.4 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยการเลน่ของเลน่ 

                     4.5 กระบวนการขัน้ตอนการออกแบบของเลน่สําหรับเดก็  

                     4.6 มาตรฐานในการผลิตของเลน่ 

 5.  แรงจงูใจและการจงูใจ 

                     5.1 ทฤษฎีแรงจงูใจ  

                     5.2 การสร้างแรงจงูใจในเดก็ 

 

1. ทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์  
 1.1  ความหมายของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quotient หรือท่ี

นักวิชาการเรียกสัน้ๆ ว่า CQ) 

              ทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์เป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยูใ่นตวัคนทกุคนและสามารถสง่เสริม

คณุลกัษณะนีใ้ห้พฒันาสงูขึน้ได้ แตอ่าจแตกตา่งกนัในระดบัของความมากน้อย ซึง่สามารถพฒันาได้

ด้วยการสอน ฝึกฝน และปฏิบตัใิห้ถกูวิธี นกัจติวิทยาและนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของทกัษะด้าน

ความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

            ออสบอร์น (Osborn. 1959: 39) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นจนิตนาการประยกุต์ท่ี

มนษุย์สร้างขึน้เพ่ือแก้ปัญหายุง่ยากท่ีมนษุย์ประสบอยูม่ิใชจ่ินตนาการท่ีฟุ้ งซา่นเล่ือนลอยโดยทัว่ ไป 

ความคดิจนิตนาการจงึเป็นลกัษณะสําคญัของทกัษะความคดิสร้างสรรค์ในการนําไปสูผ่ลผลติท่ีแปลก

ใหมแ่ละเป็นประโยชน์ 

            กิลฟอร์ด (Guilford. 1959: 39) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมอง

เป็นความสามารถท่ีจะคดิได้หลายทิศหลายทางหรือแบบอเนกนยัและความคดิสร้างสรรค์นีป้ระกอบด้วย

ความคลอ่งแคลว่ในการคดิ ความคดิยืดหยุน่และความคดิของตนเองโดยเฉพาะคนท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว

จะต้องเป็นคนกล้าคดิ ไมก่ลวัถกูวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคดิด้วย 
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            ทอร์แรนซ์  (Torrance. 1962 : 85-89) ได้ให้ความหมายของความคดิสร้างสรร ค์ว า่ เป็น

ความสามารถของบคุคลในการคดิสร้างสรรค์ หรือผลิตสิ่งแปลกใหมท่ี่ไมมี่ใครทํามาก่อน สิ่งตา่ง ๆ   

เหลา่นีอ้าจเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ตา่งๆท่ีได้จากประสบการณ์  แล้วเช่ือมโยงกบัสถานการณ์

ใหม่ๆ   สิ่งท่ีเกิดขึน้ไมจํ่าเป็นต้องเป็นสิ่งท่ีสมบรูณ์อยา่งแท้จริง  อาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศลิปะ

วรรณคดี  วิทยาศาสตร์หรืออาจเป็นเพียงกระบวนการเทา่นัน้  ซึง่กระบวนการนัน้เป็นกระบวนการของ

ความรู้สกึไวตอ่ปัญหา  หรือสิง่บกพร่องขาดหายไป  และรวบรวมความคดิหรือตัง้เป็นสมมตฐิานทํา

การทดลองสมมตฐิาน  และเผยแพร่ผลท่ีได้พบจากการทดสอบสมมตฐิานนัน้ 

            เกตเซลล์และเเจ็คสนั (Getzels; & Jackson. 1962: 455-460) มีความคดิเหน็สอดคล้องกบั 

กิลฟอร์ด คือ ความคดิสร้างสรรค์เป็นลกัษณะของการคดิท่ีหาคําตอบหลายๆคําตอบในการตอบสนอง

สิ่งเร้าซึง่ลกัษณะเชน่นีม้กัจะเกิดขึน้กบับคุคลท่ีมีอิสระในการตอบสนองจงึจะตอบได้มาก 

            วอลลาซและโคแกน (Wallach; & Kogan. 1965: 18) เช่ือวา่ทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ 

หมายถึง ความสามารถเช่ือมโยงสมัพนัธ์ กลา่วคือ เม่ือระลกึถึงสิ่งหนึง่ได้ก็จะเป็นสะพานให้ระลกึถึงสิ่ง

อ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัได้ตอ่ไปอีก 

            สเปียร์แมน (Spearman. 1963: 25) ได้ให้ความหมายวา่ ความคดิสร้างสรรค์คืออํานาจ

จินตนาการของมนษุย์ในการท่ีจะสามารถสร้างผลิตสิ่งใหม่ๆ  

            แอนเดอสนั (Anderson. 1959: 7) ได้ให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์วา่ คือความสามารถ

ของบคุลในการคดิแก้ปัญหาด้วยการคดิยา่งลกึซึง้ ท่ี นอกเหนือไปจากการคดิอยา่งปกตธิรรมดา เป็น

ลกัษณะภายในตวับคุลท่ีสามารถจะคดิได้หลายแง่หลายมมุ ผสมผสานจนได้ผลิตผลใหม ่ท่ีถกูต้อง

สมบรูณ์กวา่ 

            สวิุทย์ มลูคํา  (2547: 135) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์ถือวา่เป็นกระบวนการความคดิท่ีมี

ความสําคญัตอ่เดก็ ทําให้เด็ กสามารถสร้างความคดิ สร้างจนิตนาการ ไมจ่นตอ่สถานการณ์หรือ

สภาพแวดล้อมท่ีกําหนดไว้ ความคดิสร้างสรรค์คือพลงัความคดิท่ีเดก็ๆ ทกุคนมีมาแตกํ่าเนิด หากได้รับ

การกระตุ้นก็จะสามารถพฒันาพลงัเเหง่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ได้เสมอ ดงันัน้การสอนความคดิสร้างสรรค์

และการฝึกฝนให้ นกัเรียนคดิอยา่งสร้างสรรค์ จงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยกระตุ้นคณุภาพในตวัของเดก็ให้

มัน่ใจในตนเองและเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ เดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ เป็นคนท่ีมี

ความคดิเป็นตวัของตวัเองมีความมุง่มัน่ มีความคดิอิสระไมข่ึน้ตอ่กลุม่ สามารถคดิ ประดษิ ฐ์หรือ

ดดัแปลงสิ่งของท่ีมีอยูเ่ดมิให้เกิดเอกลกัษณ์ใหมท่ี่ไมเ่หมือนของใคร    

        อารี  พนัธ์มณี (2547: 5-6) อธิบายวา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคดิใน

ลกัษณะอเนกนยัอนันําไปสูก่ารคดิค้นพบสิง่แปลกใหมด้่วยการคดิดดัแปลง ปรุงแตง่จากความคดิเดมิ

ผสมผสานกนัให้เกิดสิ่งใหม ่ความคดิสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ได้มิใชเ่พียงแตค่ดิในสิ่งท่ีเป็นไปได้หรือสิ่งท่ี
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เป็นเหตเุป็นผลเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้  หากแตค่วามคดิจินตนาการก็เป็นสิ่งสําคญัย่ิงท่ีจะก่อให้เกิด

ความแปลกใหม ่แตต้่องควบคูก่นัไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคดิฝันห รือจินตนาการให้เป็นไป

ได้ หรือท่ีเรียกวา่จินตนาการประยกุต์นัน่เอง จงึจะทําให้เกิดผลงานจากความคดิสร้างสรรค์ขึน้ 

            พาสนา  จลุรัตน์ (2548: 51) ได้สรุปความหมายของความคดิสร้างสรรค์วา่ เป็นความสามารถ

ทางสมองในการคดิตอบสนองตอ่เหตกุารณ์หรือปัญหาได้หลายทิศทา ง คดิได้แปลกใหมไ่มซํ่า้แบบเดมิ 

รวมทัง้สามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ อนัเป็นแนวทางไปสูก่ารค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดษิฐ์

ใหม่ๆ  ท่ีมีคณุคา่ทัง้ตอ่ตนเองและประเทศชาต ิ

            วีณา ประชากลู (2549: 20) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคดิท่ีเก่ียวข้อง กบั

การคดิสิ่งใหม่ๆ  ซึง่ขดัแย้งกบัความคดิเดมิๆ โดยดงึเอาประสบการณ์เก่าๆ ออกมาทัง้หมดและเลือกท่ี

จะสร้างแบบแผนใหม่ๆ  ออกมาให้ปรากฏ ซึง่เป็นการจดัแบบแผนของการคดิใหมนี่เ้ป็นลกัษณะเฉพาะ

ของแตล่ะบคุคลประกอบด้วย 2 สว่น คือ ความคดิคลอ่งตวั (fluency) เป็นความสามารถท่ีผลติความคดิท่ี

นุม่นวลและรวดเร็วในการแก้ปัญหา และความคดิยืดหยุน่ (flexibility) เป็นความสามารถในการค้นพบ

ลกัษณะท่ีมีความหลากหลาย สมองมนษุย์สามารถคดิเช่ือมโยงประสานสมัพนัธ์กนัระหวา่งความรู้และ

ประสบการณ์  ทําให้เกิดการตอ่ยอดความรู้เดมิและการตอ่เตมิจนิตนาการออกไป 

            จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถของแตล่ะ

บคุคลในการแสดงออกทางการคดิอยา่งลกึซึง้ หลายทศิทาง ท่ีตา่งไปจากลําดบัขัน้ตอนของความคดิ

ปกต ิและความคดิท่ีเกิดขึน้เกิดจากความสามารถในการผสมผสานสิ่งใหมแ่ละในการเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตวักระตุ้นทําให้เกิดความคดิจินตนาการเป็นความคดิใหมท่ี่

หลากหลายแง่มมุ ซึง่นําไปสูค่วามสําเร็จในการคดิค้นสิ่งใหม่ๆ  และการคดิแก้ปัญหา 

            1.2 ความสาํคัญของความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ 

            ขอบเขตของความรู้ในยคุปั จจบุนัมีการเปล่ียนแปลงและเผยแพร่ออกไปอยา่งรวดเร็วมีการ

แขง่ขนัเชงิพฒันามากขึน้ จงึมีความสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ นัน่ก็คือการพฒันา

เดก็ในชว่งปฐมวยั ในงานวิจยัชิน้นีคื้อเดก็ท่ีมีชว่งอาย ุ 4-5 ปี โดยเฉพาะในเร่ืองของการสง่เสริมและ

พฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ การท่ีบคุคลสามารถคดิสร้างสรรค์สิ่งใหมไ่ด้นบัเป็นสิ่ง

ท่ีมีคณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคม จงึมีนกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วถึงความสําคญัของความคดิ

สร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

            เฮอร์ลอค (Hurlock. 1982: 319) ได้กลา่วถึงความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ไว้วา่ความคดิ

สร้างสรรค์ให้ความสนกุ ความสขุและความพอใจแก่เดก็และมีอิทธิพลตอ่บคุลกิภาพของเดก็มาก ไมมี่

อะไรท่ีจะทําให้เดก็รู้สกึหดหูไ่ด้เทา่กบังานสร้างสรรค์ของเขาถกูตําหนิ ถกูดถูกู หรือถกูวา่สิ่งท่ีเขาสร้างนัน้

ไมมี่คณุคา่ 
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            เจอร์ซิลด์ (Jersild. 1992: 153-153) กลา่ววา่ความคดิสร้างสรรค์มีความสําคญัตอ่การสง่เสริม

ผู้ เรียนเดก็ในด้านตา่งๆ ดงันี  ้

         1.  สง่เสริมสนุทรียภาพ เดก็จะรู้สกึช่ืนชมและมีทศันคตท่ีิดีตอ่สิ่งตา่งๆ ซึง่ผู้ ใหญ่ควรทํา 

เป็นตวัอยา่ง โดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของเดก็ การพฒันาสนุทรีย ภาพแก่เดก็ โดยให้เดก็

เห็นวา่ทกุๆ อยา่งมีความหมายสําหรับตวัเขา สง่เสริมให้รู้จกัสิ่งท่ีแปลกจากสิ่งธรรมดาสามญัให้ได้ยิน

ในสิ่งท่ีไมเ่ตยได้ยินและหดัให้เดก็สนใจในสิ่งตา่งๆ รอบตวั 

         2.  เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ การทํางานสร้างสรรค์ เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ ลด

ความกดดนั ความคบัข้องใจและความก้าวร้าวลง 

         3.  การสร้างนิสยัในการทํางานท่ีดี ขณะท่ีเดก็ทํางานควรสอนระเบียบและนิสยัท่ีดีใน

การทํางานควบคูไ่ปด้วย เชน่ หดัให้เดก็รู้จกัเก็บของเข้าท่ี ล้างมือเม่ือทํางานเสร็จ 

         4.  เปิดโอกาสให้เดก็ได้ค้นคว้าทดลอง เดก็จะชอบทํา กิจกรรมและใช้วตัถตุา่งๆ กนัเพ่ือ

สร้างสิ่งตา่งๆ ซึง่เป็นโอกาสท่ีเดก็จะได้ใช้ความคดิริเร่ิม และจินตนาการของเขาสร้างสิ่งใหม่ๆ  ขึน้ ครูจงึ

ควรจดัหาวสัดตุา่งๆ ไว้ให้กบัเดก็ได้มีโอกาสพฒันาการทดลอง 

            เดอโบโน (De Bono. 1992: 1) กลา่ววา่ การเสริมสร้างคนให้มีความคดิสร้างสรรค์เป็นสิ่งสําคญั 

เพราะคนจะใช้ความคดิสร้างสรรค์ผลิตสิ่งใหม่ๆ  มีวิธีการคดิแก้ปัญหาอยา่งมีกลยทุธ์รอบด้านอยา่ง

ลกึซึง้ ไมใ่ชเ่ฉพาะด้านการงานเทา่นัน้ แตค่วามคดิสร้างสรรค์ยงัสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนั

หรือแม้กระทัง่ชีวิตครอบครัวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ         

            สรุางค์  โค้วตระกลู (2545: 143) กลา่วถึง ความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ไว้วา่ ความคดิ

สร้างสรรค์เป็นพฤตกิรรมท่ีมีคณุคา่และความสําคญัอยา่งย่ิงสําหรับการพฒันาทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี เพราะคนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์มกัจะเป็นผู้ ท่ีมีบ ทบาทท่ีจะนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่

ประเทศชาต ิโดยเป็นผู้ ท่ีมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ คดิค้นประดษิฐ์สิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ  หรือแสดง

ความสามารถดีเดน่ทางวรรณคดีและศลิปะ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์มีบทบาทท่ีสําคญั และเป็นท่ี

ต้องการของสงัคมการแขง่ขนัอยา่งเชน่ปัจจบุนัอยา่งย่ิง ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ให้คดิ 

และแก้ปัญหาตลอดเวลา          

            อารี รังสนินัท์ (อารี พนัธ์มณี. 2546: 157–158; อ้างอิงจาก อารี รังสนินัท์. 2532: 498) กลา่ววา่ 

ความคดิสร้างสรรค์มีความสําคญัตอ่ตนเองและสงัคม ดงันี ้

         1. ตอ่ตนเอง 

             1.1  ลดความเครียดทางอารมณ์ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

อยา่งอิสระทัง้ความคดิและการปฏิบตั ิมีความมุง่มัน่จริงจงัในสิ่งท่ีคดิ หากได้ทําตามท่ีคดิจะทําให้ลด

ความเครียดและความกงัวล เพราะได้ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของตนเองซึง่ลั กษณะตา่งๆ ท่ี

บคุคลท่ีสร้างสรรค์ต้องการตอบสนอง ได้แก่ ความอยากรู้อยากเหน็ ความสนใจท่ีจะศกึษาค้นคว้า

เผชญิกบัสิง่ท่ีท้าทายความสามารถ เป็นต้น 
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            1.2  มีความสนกุสนาน เพลิดเพลินและเป็นสขุ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เม่ือได้

ทําสิ่งท่ีตนได้คดิ ได้เลน่ ได้ทดลองกบัความคดิจะรู้สกึพอใจ ต่ืนเต้นกบัผลงานท่ีเกิดขึน้ จะทํางานอยา่ง

เพลิดเพลินทุม่เทอยา่งจริงจงัและเตม็กําลงัความสามารถและทําอยา่งเป็นสขุ แม้จะเป็นงานหนกัแตจ่ะ

เป็นเร่ืองท่ีง่ายและเบา จะเห็นได้วา่การทํางานของศลิปิน นกัวิทยาศาสตร์และนกัสร้างสรรค์สาขาตา่งๆ 

จะใช้เวลาทํางานตดิตอ่กนัครัง้ละหลายๆ ชัว่โมง และทําอยา่งตอ่เน่ืองนานหลายปีจนค้นพบบางสิ่ง

บางอยา่งท่ีสามารถผลผลิตผลงานสร้างสรรค์ขึน้มาได้ 

            1.3  มีความภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง การได้ทําในสิ่งท่ีตนคดิ ได้ทดลอง ได้

ปฏิบตัจิริง เม่ืองานนัน้ประสบความสําเร็จจะ ทําให้บคุคล เกิดความภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง 

หากงานนัน้ไมสํ่าเร็จบคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเข้าใจและยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ ได้เรียนรู้และค้นพบ

บางสิง่บางอยา่ง ความไมสํ่าเร็จ ชว่งนีจ้ะเป็นพืน้ฐานให้เกิดความมมุานะพยายามและมีความกล้าท่ีจะ

ก้าวไปข้างหน้าเพ่ือความสําเร็จตอ่ไป 

         2. ตอ่สงัคม 

            2.1  ทําให้สงัคมเกิดการเปล่ียนแปลง เพราะผลงานสร้างสรรค์นํามาซึง่ความแปลก

ใหม ่ทําให้สงัคมเจริญก้าวหน้า ถ้าสงัคมหยดุน่ิงจะทําให้สงัคมนัน้ล้าหลงั 

            2.2  เคร่ืองจกัร รถยนต์ รถแทรกเตอร์ เคร่ืองวิดนํา้ เคร่ืองน วดข้าว เคร่ืองเก็บผลไม้ 

เคร่ืองบด สิง่เหลา่นีช้ว่ยในการผอ่นแรงของมนษุย์ได้มาก ชว่ยลดความเหน่ือยยาก ลําบากและทน

ทรมานได้มาก ไมต้่องทํางานหนกั ทําให้ชีวิตมีความสขุมากขึน้ 

            2.3  ชว่ยให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว การค้นพบรถจกัรยาน รถยนต์ เรือท่ีใช้

เคร่ืองจกัร รถไฟ เคร่ืองบนิ ยานอวกาศ ทําให้การคมนาคม ตดิตอ่กนั การเดนิทางขนสง่สะดวกสบาย 

ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคดิ ความเข้าใจกนัมากย่ิงขึน้ 

            2.4  ความปลอดภยัในชีวิตและการมีชีวิตท่ียืนยาวขึน้ การค้นพบทางการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้ชีวิตมนษุย์ไมต้่องเส่ียงอนัตราย การค้นพบยารักษาโรค วณัโรค เป็น

ต้น การค้นพบความรู้ใหม่ๆ  ในเร่ืองโภชนาการ การออกกําลงักาย การดแูลสขุภาพอนามยัตา่งๆ ทําให้

ประชาชนรู้จกัปฏิบตัตินในด้านการป้องกนั ดแูลรักษาสขุภาพอนามยัทัง้ร่างกายและจติใจ ทําให้คนมี

ชีวิตยืนยาวขึน้ 

            2.5  ชว่ยประหยดัเวลา แรงงานและเศรษฐกิจ ผลการค้นพบในด้านตา่งๆ ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การแพทย์ การศกึษา การเกษตรชว่ยให้มนษุย์มีเวลามากขึน้สามารถนําพลงังานนําไปใช้ทํา

อยา่งอ่ืนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และเพิ่มพนูเศรษฐกิจได้มากขึน้ มีเวลาหาความรู้ ช่ืนชมกั บความงาม  

สนุทรียภาพและศลิปะได้มากย่ิงขึน้ 



14 

            2.6  ชว่ยในการแก้ปัญหาสงัคม เน่ืองจากสภาพสงัคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

จําเป็นต้องคดิหรือหาวิธีใหม่ๆ  มาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเพิ่มมากขึน้ให้หมดไป 

            2.7  ชว่ยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและดํารงไว้ซึง่มนุ ษยชาต ิความคดิสร้างสรรค์

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศลิปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็นต้น ชว่ยยก

มาตรฐานการดํารงชีวิต ทําให้มนษุย์เป็นสขุและสามารถสร้างสรรค์สงัคมให้เจริญขึน้ตามลําดบั 

            วีณา  ประชากลู (2549: 21) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็ นพฤตกิรรมท่ีมีคณุคา่และมี

ความสําคญัอยา่งย่ิงสําหรับการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะคนท่ีมีความคดิ

สร้างสรรค์มกัจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทท่ีจะนําความเจริญก้าวหน้ามาสูป่ระเทศชาต ิบคุคลท่ีมีความคดิ

สร้างสรรค์มีบทบาทท่ีสําคญั และเป็นท่ีต้องการของสงัคมปัจจบุนัอยา่ งย่ิง ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทําให้ขบคดิ และแก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลา ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะสามารถแก้ไข

ปัญหาและพร้อมท่ีจะกระทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง และสงัคมโดยสว่นรวม 

            อารี รังสนินัท์ (นฤมล ไทยวิรัช. 2552: 17; อ้างจาก อารี รังสนินัท์. 2532: 498) กลา่ววา่ความคดิ

สร้างสรรค์มีความสําคญัตอ่ตนเองและสงัคม ดงันี ้

         1. ความสําคญัตอ่ตนเอง 

            1.1 ลดความเครียดทางอารมณ์ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

อยา่งอิสระทัง้ความคดิและการปฏิบตั ิมีความมุง่มัน่ จริงจงัในควา มคดิ ซึง่หากได้ทําตามท่ีคดิจะทําให้

ลดความเครียดและความกงัวลเพราะบคุคลได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของตนเอง 

ได้แก่ ความอยากรู้ อยากเหน็ ความสนใจศกึษาค้นคว้า ความต้องการเผชญิกบัสิง่ท่ีท้าทายความสามารถ 

            1.2 มีความภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง การ ท่ีบคุคลได้ทําในสิ่งท่ีตนคดิ ได้

ทดลองปฏิบตัจิริง เม่ืองานนัน้ประสบความสําเร็จจะทําให้บคุคลเกิดความภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ใน

ตนเอง หากทํางานไมสํ่าเร็จ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเข้าใจและยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้วา่ เขาได้

เรียนรู้ตลอดจนค้นพบบางสิ่งบางอยา่งในความไมสํ่าเร็จ ซึง่ในชว่งนีจ้ะเป็นพืน้ฐานให้เกิดความมมุานะ

พยายามและมีความกล้าท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือความสําเร็จตอ่ไป 

         2. ความสําคญัตอ่สงัคม 

            2.1 ทําให้สงัคมเกิดความเปล่ียนแปลง เพราะผลงานสร้างสรรค์นํามาซึง่ความแปลก

ใหมทํ่าให้สงัคมเจริญก้าวหน้า ถ้าสงัคมห ยุดนิ่งจะทําให้สงัคมนัน้ล้าหลงั ของมนษุย์ เชน่ เคร่ืองจกัร 

รถยนต์ 

            2.2  ชว่ยให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประดษิฐ์นวตักรรมตามความคดิสร้างสรรค์ของ

มนษุย์ ชว่ยในการผอ่นแรงของมนษุย์ ชว่ยลดความเหน่ือยยากลําบาก ไมต้่องทํางานหนกั และทําให้

ชีวิตมีความสขุมากขึน้ 
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            2.3  ชว่ยให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว 

            2.4  ความปลอดภยัในชีวิตและการมีชีวิตท่ียืนยาว การค้นพบทางการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นพบยารักษาโรค การป้องกนัโรค   

            2.5 ชว่ยประหยดัเวลา แรงงาน และเศรษฐกิจ ผลของการค้นพบในด้านต่ างๆ ทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การศกึษา การเกษตร ชว่ยทําให้มนษุย์มีเวลามากขึน้และสามารถ

นําพลงังานไปใช้ทําอยา่งอ่ืนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ทําให้มีเวลาหาความรู้ ช่ืนชมความงามสนุทรียภาพ

และศลิปะได้มากขึน้ 

            2.6  ชว่ยในการแก้ปัญหาสงัคม เน่ืองจากสภาพ สงัคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จงึ

จําเป็นต้องคดิ หรือหาวิธีการใหม่ๆ  มาใช้แก้ปัญหาสงัคมให้หมดไป 

            2.7 ชว่ยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและดํารงไว้ซึง่มนษุย์ชาต ิความคดิสร้างสรรค์

ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ศลิปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองตา่งๆ เหลา่นี ้ชว่ย

ยกมาตรฐานการดําเนินชีวิต ทําให้มนษุย์เป็นสขุ และสามารถสร้างสรรค์สงัคมให้เจริญขึน้ตามลําดบั 

จากความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ความคดิสร้างสรรค์มีความสําคญัและ

ถือเป็นเป้าหมายสําคญัท่ีสถานศกึษาควรสง่เสริมและพฒันาให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาส

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ มีจินตนาการสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเอง

และตอ่สว่นรวมตอ่ไป 

            จากข้อมลูท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ความคดิสร้างสรรค์ มีความสําคญัทัง้ตอ่ตอ่

ตนเองและตอ่สงัคม ดงันี ้

         1. ความสําคญัตอ่ตนเอง  

         เม่ือใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ทําให้บคุคลท่ีสร้างสรรค์ผลงาน

ขึน้มา เกิดความสขุ ลดภาวะความเครียดในตวัเอง เกิดความเช่ือมัน่และมีความพงึพอใจ ภาคภมูใิจใน

ตนเอง หากงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาประสบผลสําเร็จบคุคลนัน้จะเ ป็นท่ียอมรับของบคุคลอ่ืนแตถ้่าหาก

ไมสํ่าเร็จ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเข้าใจและยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้วา่ เขาได้เรียนรู้ตลอดจนค้นพบ

บางสิง่บางอยา่งในความไมสํ่าเร็จ ซึง่ในชว่งนีจ้ะเป็นพืน้ฐานให้เกิดความพยายามและมีความกล้าท่ีจะ

ก้าวไปข้างหน้าเพ่ือความสําเร็จ 

         2. ความสําคญัตอ่สงัคม 

         ประเทศตา่งๆ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์และได้เน้นในเร่ืองนี ้

โดยพยายามสง่เสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ในประเทศตัง้แตว่ยัเยาว์ เน่ืองจากความสําคญั

ของความคดิสร้างสรรค์ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์และนําความก้ าวหน้ามาสูส่งัคม เป็นท่ียอมรับกนัวา่

ความคดิสร้างสรรค์มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในอดีตมีบคุคลมากมาย
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ได้สร้างสรรค์สิ่งท่ีมีคณุคา่เป็นภมูิปัญญาและมรดกสืบทอดกนัมา เพ่ือให้ดํารงชีวิตอยูไ่ด้ และความคดิ

สร้างสรรค์ด้านตา่งไมว่า่จะเป็นทางวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ศลิปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครองตา่งๆ เหลา่นี ้ยงัชว่ยทําให้มนษุย์เป็นสขุ และสามารถสร้างสรรค์สงัคมให้เจริญขึน้ได้                     

           1.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

            กิลฟอร์ด (Guilford. 1971: 125-143) ได้อธิบายความคดิสร้างสรรค์วา่เป็นวิธีการคดิแบบ

อเนกนยั (Divergent thinking) ซึง่หมายถึงความสามารถของบคุคลท่ีใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการคดิท่ี

ก่อให้เกิดสิ่งตา่ง ๆ ใหม ่ๆ เป็นความสามารถของแตบ่คุคลท่ี จะประยกุต์ใช้กบังานหลาย ๆ ชนิด  ซึง่

ประกอบด้วยลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 1. ความคดิริเร่ิม (Originality) หมายถึง  ลกัษณะความคดิแปลกใหมแ่ตกตา่งจากความคดิ

ธรรมดาความคดิริเร่ิมเกิดจากการนําเอาความรู้เดมิมาคดิดดัแปลง และประยกุต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหมข่ึน้ 

เป็นลกัษณะท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรก ต้องอาศยัลกัษณะความกล้าคดิ กล้องลองเพ่ือทดสอบความคิ ดของ

ตนบอ่ยครัง้ต้องอาศยัความคดิจนิตนาการหรือท่ีเรียกวา่ความคดิจตินาการประยกุต์คือไมใ่ช้คดิเพียง

อยา่งเดียวแตจํ่าเป็นต้องคดิสร้างและหาทางทําให้เกิดผลงานด้วยความคดิริเร่ิมนัน้สามารถอธิบายได้

ตามลกัษณะดงันีคื้อ  

  1.1 ลกัษณะทางกระบวนการ คือ เป็นกระบวนการคดิและสาม ารถแตกความคดิจาก

ของเดมิไปสูค่วามคดิแปลกใหม ่ท่ีไมซํ่า้กบัของเดมิ 

  1.2 ลกัษณะของบคุคล คือ บคุคลท่ีมีความคดิริเร่ิม จะเป็นบคุคลท่ีมีเอกลกัษณ์ของ 

ตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง กล้าคดิ กล้าลอง กล้าแสดงออก ไมข่ลาดกลวัตอ่ความไมแ่นน่อน หรือ คลมุเครือ

แตเ่ตม็ใจและยินดีท่ี จะเผชิญและเส่ียงกบัสภาพการณ์ดงักลา่ว บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จงึเป็น

บคุคลท่ีมีสขุภาพจติดีด้วย 

  1.3 ลกัษณะทางผลิตผล ผลงานท่ีเกิดจากความคดิริเร่ิม จงึเป็นงานท่ีแปลกใหมไ่มเ่คย

ปรากฏมาก่อน มีคณุคา่ทัง้ตอ่ตนเองและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม คณุคา่ของงานจงึมี ตัง้แต่

ระดบัต้น เชน่  ผลงานท่ีเกิดจากความต้องการการแสดงความคดิอยา่งอิสระซึง่เกิดจากแรงจงูใจของ

ตนเองทําเพ่ือสนองความต้องการของตนเองโดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพของงานและคอ่ย ๆ พฒันาขึน้โดย

เพิ่มทกัษะบางอยา่งตอ่มาจงึเป็นขัน้งานประดษิฐ์ซึง่เป็นสิ่งท่ีคดิค้นใหมไ่มซํ่า้กบัใ คร นอกจากนัน้ก็

พฒันางานประดษิฐ์ให้ดีขึน้เป็นขัน้สงูสดุ 

 2.  ความคลอ่งแคลว่ในการคดิ (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคดิหา

คําตอบได้อยา่งคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว และมีคําตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจํากดั แบง่ออกเป็น 

  2.1 ความคดิคลอ่งแคลว่ทางด้านถ้อยคํา (Word Fluency) ซึง่เป็นความสามารถในการ

ใช้ถ้อยคําอยา่งคลอ่งแคลว่นัน่เอง 
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  2.2 ความคดิคลอ่งแคลว่ทางด้านการโยงสมัพนัธ์ (Expressional Fluency) เป็นความสามารถ

ท่ีจะคดิหาถ้อยคําท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายกนัได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ ภายในเวลา กําหนด 

  2.3 ความคลอ่งแคลว่ทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความสามารถใน

การใช้วลีหรือประโยค คือความสามารถท่ีจะนํามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ีต้องการ 

  2.4 ความคลอ่งแคลว่ทางด้านการแสดงออก (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะ

คดิสิ่งท่ีต้องการภายในเวลาท่ีกําหนด เป็นควา มสามารถอนัดบัแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้

ความคดิท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุ จงึจําเป็นต้องคดิออกมาให้ได้มากหลายอยา่ง และแตกตา่งกนั แล้วจงึ

นําเอาความคดิท่ีได้ทัง้หมดมาพจิารณาเปรียบเทียบกนัวา่ความคดิอนัใดจะเป็นความคดิท่ีดีท่ีสดุ 

 3. ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคดิหาคําตอบ ได้

หลายประเภทและหลายทิศทาง  แบง่ออกเป็น 

  3.1 ความคดิยืดหยุน่ท่ีเกิดขึน้ทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ

พยายามคดิได้หลายอยา่งอยา่งอิสระ 

  3.2 ความคดิยืดหยุน่ทางด้านการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ

คดิได้หลากหลายและสามารถคดิดดัแปลงจากสิ่งหนึง่ไปเป็นหลายสิ่งได้ 

 4. ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) คือความคดิในรายละเอียดเพ่ือตกแตง่หรือขยาย

ความคดิหลกัให้ได้ความหมายสมบรูณ์ย่ิงขึน้ ความคดิละเอียดลออเป็นคณุลกัษณะท่ีจําเป็นย่ิงในการ

สร้างผลงานท่ีมีความแปลกใหมใ่ห้สําเร็จ พฒันาการของความคดิละเอียดลออขึน้อยูก่บั 

             4.1 อาย ุเดก็ท่ีมีอายมุากจะมีความสามารถทางด้านนีม้ากกวา่เดก็อายนุ้อย 

             4.2 เพศ เดก็หญิงจะมีความสามารถมากกวา่เดก็ชายในด้านความคดิละเอียดลออ 

  4.3 การสงัเกต เด็ กท่ีมีความสามารถด้านการสงัเกตสงูจะมีความสามารถทางด้าน

ความคดิละเอียดลออสงูด้วย 

            เดลตนั (Dalton. 1988: 5-6) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์ความมีองค์ประกอบ 8 ประการ

โดยองค์ประกอบแรกเป็นความสามารถทางสตปัิญญา และองค์ประกอบ 4 ประการหลงัเป็น

ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สกึ ดงันี ้1) ความคดิริเร่ิม 2) ความคดิคลอ่งแคลว่ 3) ความคดิ

ยืดหยุน่ 4) ความประณีต หรือ ความละเอียดลออ 5) ความอยากรู้อยากเหน็ 6) ความสลบัซบัซ้อน  

7) ความกล้าเส่ียง 8) ความคดิคํานงึหรือจนิตนาการ 

            เจลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986: 141) กลา่วถึงองค์ประกอบของความคดิ

สร้างสรรค์ไว้ในข้อสอบ ทีซีที – ดีพี (TCT – DP) ดงันี ้

            1. ความคดิริเร่ิม หมายถึงความคดิแปลกใหม ่ไมเ่ป็นไปตามแบบแผนสามารถพลิกแพลงให้

เป็นของใหม ่
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            2. ความคดิคลอ่งแคลว่ หมายถึง ความสามารถท่ีพยายามคดิ ดดัแปลงสิ่งท่ีต้องการภายใน

เวลาท่ีกําหนด 

            3.  ความยืดหยุน่ หมายถึง ความสามารถท่ีพยายามคดิดดัแปลงสิ่งท่ีต้องการได้หลายทิศทาง

และเกิดประโยชน์หลายด้าน 

            4.  ความคดิละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคดิได้ละเอียดเป็นขัน้ตอน ขยาย

ความคดิครัง้แรกให้สมบรูณ์ขึน้ 

            5.  การกระทําท่ีแสดงถึงการเส่ียง หมายถึง การกล้าหาทางเลือกอ่ืน ๆ และเสนอความคดิ  

นัน้ ๆ ออกมาทนัทีไมว่า่จะบงัเกิดผลเชน่ไรแก่ผู้ เสนอก็ตาม 

            6. การสร้างเร่ืองราว หมายถึง การจดัสร้างสิง่ตา่ง ๆ ให้มีความตอ่เน่ืองเกิดผสมผสานเ ป็น

เร่ืองราวเดียวกนั 

            7.  อารมณ์ขนั หมายถึง ความรู้สกึท่ีมองสิ่งแวดล้อมในแง่มมุท่ีดีงาม แปลกใหมแ่ละขบขนั 

            อารี พนัธ์มณี (2547: ไมป่รากฏเลขหน้า) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง

สมองท่ีคดิได้กว้างไกลหลายทศิทาง หรือเรียกวา่ลกัษณะการคดิแบบอเนกนยัหรือการคดิแบบกระจาย 

(Divergent thinking) ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดงันี ้ 

            1. ความคดิริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคดิแปลกใหมแ่ตกตา่งจากความคดิ

ธรรมดาหรือท่ีเรียกวา่ wild idea เป็นความคดิท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและ สงัคม ความคดิริเร่ิม

อาจเกิดจากการนาเอาความรู้เดมิมาคดิดดัแปลง และประยกุต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม ่ 

            2. ความคดิคลอ่งแคลว่ (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคดิหาคาตอบ

ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว และมีปริมาณท่ีมากในเวลาท่ีจากดั แบง่ออกเป็น 

  2.1 ความคดิคลอ่งแคลว่ทางด้านถ้อยคา (Word fluency) เป็นความสามารถในการใช้

ถ้อยคาอยา่งคลอ่งแคลว่นัน่เอง 

  2.2 ความคดิคลอ่งแคลว่ทางด้านการโยงสมัพนัธ์ (Associational fluency) เป็นความสามารถ

ท่ีหาถ้อยคาท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายกนัได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ภายในเวลาท่ีกาหนด  

  2.3  ความคลอ่งแคลว่ทางด้านการแสดงออก (Expressional fluency) เป็นความสามารถใน

การใช้วลีหรือประโยค กลา่วคือ สามารถท่ีจะนาคามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ีต้องการ              

  2.4  ความคลอ่งแคลว่ในการคดิ (Ideational fluency) เป็นความสามารถท่ี จะคดิสิ่งท่ี

ต้องการภายในเวลาท่ีกาหนด ความคลอ่งในการคดิมีความสาคญัตอ่การแก้ปัญหาเพราะในการ

แก้ปัญหาจะต้องแสวงหาคาตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี และต้องนาวิธีการเหลา่นัน้มาทดลองจนกวา่จะ

พบวิธีการท่ีถกูต้องตามท่ีต้องการ 
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            3.  ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคดิหาคาตอบได้

หลายประเภทและหลายทิศทางซึง่แบง่ออกเป็น  

  3.1 ความคดิยืดหยุน่ท่ีเกิดขึน้ทนัที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะคดิ

ได้หลากหลายอยา่งอิสระ  

  3.2 ความคดิยืดหยุน่ด้านการดดัแปลง (Adaptive flexibility) ซึง่เป็นความสามารถท่ีจะ

คดิได้หลากหลายและสามารถคดิดดัแปลงจากสิ่งหนึง่ไปเป็นหลายสิ่งได้ 

             4.  ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคดิในรายละเอียดเพ่ือตกแตง่หรือ

ขยายความคดิหลกัให้ได้ความหมายสมบรูณ์ย่ิงขึน้ จากองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ท่ีกล่ าว

มาในเบือ้งต้นสรุปได้วา่พฤตกิรรมท่ีเป็นความคดิสร้างสรรค์นีเ้ป็นความสามารถทางการคดิหลาย

ทิศทาง (Divergent thinking) ท่ีควรประกอบด้วยความคดิคลอ่งแคลว่ ความคดิยืดหยุน่ และความคดิ

ริเร่ิม 

 จากองค์ประกอบ ของความคดิสร้างสรรค์ดงักลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ บคุคลท่ีมี ความคดิ

สร้างสรรค์จะมีความสามารถในการคดิหลายทิศทาง อนัประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัๆดงันี ้

ความคดิคลอ่งแคลว่ ความคดิริเร่ิม ความคดิยืดหยุน่ และความคดิละเอียดลออ โดยความคดิ

คลอ่งแคลว่ และความคดิยืดหยุน่เป็นพืน้ฐานของความคดิสร้างสรรค์ สว่นความคดิริเร่ิมนัน้ทําให้เกิ ด

สิง่ใหม่ๆ  ขึน้มาและความคดิละเอียดลออ ทําให้ความคดินัน้มีรายละเอียดในการคดิมากขึน้ สว่น

องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของความคดิคดิสร้างสรรค์หลกัๆ ประกอบด้วย ความอยากรู้

อยากเหน็ ความสลบัซบัซ้อน  ความกล้าเส่ียง  ความคดิคํานงึหรือจนิตนาการ  การกระทําท่ีแสดงถึ ง

การเส่ียงอนัตราย และอารมณ์ขนั 

            1.4  หลักการและแนวทางส่งเสริมทักษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

         1.4.1 หลกัการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 

         ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถอยา่งหนึง่ของมนษุย์ บคุคลท่ีมีความคดิ

สร้างสรรค์จะสามารถสร้างสรรค์พฒันา งานให้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ชมุชน สงัคมและประเทศ การ

สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์จะชว่ยให้บคุคลได้ใช้ความสามารถของตนในการพฒันาให้เกิดประโยชน์

อยา่งเตม็ท่ีในทางท่ีถกูท่ีควร ซึง่นกัการศกึษาหลายทา่น ได้เสนอแนะหลกัการสง่เสริมความคดิ

สร้างสรรค์ทัง้ทางตรง คือ การฝึกฝน อบรม การสัง่สอน และทางอ้อม คือ การจดับรรยากาศและ

สิง่แวดล้อมไว้อยา่งหลากหลาย สรุปได้ดงันี ้

             โรเจอร์ (อารี  พนัธ์มณี . 2547: 89-91; อ้างอิงจาก โรเจอร์. 1959: ไมป่รากฏเลขหน้า) ได้

เสนอแนะการสร้างสถานการณ์ท่ีจะสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

 1.  ความรู้สกึปลอดภยัทางจติ ซึง่จะสร้างด้วยกระบวนการท่ีสมัพนัธ์กนั 3 อยา่งดงันี ้
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  1.1 ยอมรับในคณุคา่ของแตล่ะบคุคลอยา่งไมมี่เง่ือนไข ครู พอ่แม ่ผู้ปกครองต้องยอมรับ

และเช่ือมัน่ในความสามารถในตวัเดก็ จะทําให้เดก็เกิดความรู้สกึมัน่คงปลอดภยั เร่ิมเรียนรู้วา่ตน

สามารถ จะเป็นอะไรก็ได้ท่ีอยากจะเป็นโดยไมต้่องเสแสร้งทําให้เดก็สามารถค้นพบสิ่งตา่งๆ ท่ีมี

ความหมายสําหรับตน กล้าท่ีจะลองและสร้างความสําเร็จใหม่ๆ  ให้แก่ตนเอง 

  1.2  สร้างบรรยากาศท่ีไมต้่องมีการวดัผลและประเมนิผลจากภายนอก จะทําให้เดก็รู้สกึ

เป็นอิสระ กล้าแสดงออกทัง้การกระทํา และความคดิ ทัง้นีเ้พราะโดยทัว่ไป การวดัผลมกัจะทําให้เดก็

กลวัวา่การกระทํานัน้ไมดี่ 

  1.3  ความเข้าใจ ความเข้าใจเป็นสิง่สําคญัในการสร้างความปลอดภยั 

 2.  ความอิสระทางจติ เม่ือครู พอ่แม ่ผู้ปกครองยอมรับในการแสดงออกอยา่งอิสระของเดก็

นัน่ก็เป็นการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ของเดก็แล้ว 

            ทอแรนซ์ (อารี  พนัธ์มณี . 2547: 89-91; อ้างอิงจาก Torrance. 1959: ไมป่รากฏเลขหน้า ) 

นกัจติวิทยาและนกัการศกึษาชาวอเมริกนั เป็นผู้ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ไว้อยา่ง

กว้างขวางได้เสนอหลกัการ สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

 1.  สง่เสริมให้เดก็ถามและให้ความสนใจตอ่คําถาม และคําถามท่ีแปลกๆ ของเดก็ และไม่

ควรมุง่ท่ีคําตอบท่ีถกูเพียงคําตอบเดียว แตค่วรกระตุ้นให้เดก็ได้วิเคราะห์ ค้นหาเพ่ือพิสจูน์ โดยใช้การ

สงัเกตและประสบการณ์ของเดก็เอง 

 2.  ตัง้ใจฟังและเอาใจใสต่อ่ความคดิแปลกๆ ของเด็ กด้วยใจเป็นกลางอยา่รีบตดัสนิและ

ริดรอนความคดินัน้ 

 3.  กระตือรือร้นตอ่คําถามท่ีแปลกๆ ของเดก็ด้วยการตอบคําถามอยา่งมีชีวิตชีวา 

 4.  แสดงและเน้นให้เดก็เห็นวา่ความคดิของเดก็นัน้มีคณุคา่ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 5.  กระตุ้นและสง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรให้โอกาสและเตรียมการให้เดก็เรียนรู้

ด้วยตนเองและยกยอ่งเดก็ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 6.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีการเรียนรู้ ค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ือง 

 7.  พงึระลกึวา่การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ในเดก็จะต้องใช้เวลาในการพฒันาอยา่งคอ่ย

เป็นคอ่ยไป 

 8.  สง่เสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเม่ือเดก็มีจินตนาการท่ีแปลก

และมีคณุคา่ 

            บลอนต์และคลอสไมเยอร์ (อารี พนัธ์มณี . 2547: 92-93; อ้างอิงจาก Blaut; & Klausmier. 

1965) ได้เสนอแนะวิธีการท่ีจะชว่ยสง่เสริมให้นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้
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           1.  สนบัสนนุและกระตุ้นการแสดงความคดิหลายๆ ด้าน ตลอดจนการแสดงออกทางอารมณ์ 

 2.  เน้นสถานการณ์ท่ีจะสง่เสริมความสามารถอนัจะนําไปสูค่วามคดิสร้างสรรค์ เชน่ 

ความคดิริเร่ิม เป็นต้น 

 3.  อยา่พยายามหลอ่หลอมหรือกําหนดแบบให้เดก็มีความคดิและมีบคุลิกภาพเหมือนกนัไป

หมดทกุคน แตค่วรสนบัสนนุและสง่เสริมความคดิ วิธีการ และการผลิตสิ่งท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ  ด้วย 

          1.4.2 แนวทางในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 

            นกัจติวิทยา และนกัการศกึษาหลายทา่น กลา่ววา่แนวทางในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์

ให้กบัเดก็ในวยั 4-5 ปี นัน้บคุค ลท่ีมีบทบาทและมีสว่นสําคญัในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ของ

เดก็ได้มาก คือ ผู้ ท่ีอยูใ่กล้ชดิกบัเดก็ได้แก่ พอ่แม ่ผู้ปกครอง และครู ซึง่บคุคลดงักลา่วสามารถสง่เสริม

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ได้ดงันี ้ 

             1.4.2.1 จดัให้เดก็มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ในการ คดิแก้ปัญหาของเดก็นัน้ 

เดก็มกัชา่งซกัถาม ผู้ใหญ่จะต้องเตม็ใจตอบคําถามของเดก็ ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอท่ีสดุตาม

วฒุภิาวะของเดก็            

             1.4.2.2 สง่เสริมให้เดก็ได้ทดลองความคดิใหม่ๆ  และใช้จินตนาการในการเลน่ เดก็

ควรได้เลน่ของเลน่ท่ีสามารถดดั แปลงเป็นของเลน่ได้หลายแบบ จะเป็นการชว่ยพฒันาความสามารถ

ในการสํารวจ ค้นคว้า ทดลอง และค้นพบสิ่งใหม่ๆ  เชน่เลน่บล็อกไม้ ดนินํา้มนั การเลน่ทราย เลน่นํา้ 

และการเลน่ในมมุตา่งๆ 

             1.4.2.3 จดักิจกรรมทางภาษา ชว่ยให้เดก็ปฐมวยัพฒันาทัง้ความสามารถในการใช้

ภาษาและความคดิสร้างสรรค์ ชว่ยให้เดก็คดิได้หลายทศิทาง และมีความพอใจสนกุสนาน เชน่ การฟัง

นิทาน เร่ืองราวตา่งๆ ให้ครูเลา่ไมใ่ห้จบ ให้เดก็แสดงความคดิเห็นวา่จบอยา่งไร หรือไม ่เลา่เร่ืองตอ่จน

จบ 

             1.4.2.4 จดักิจกรรมศลิปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และการสวมบทบาท และกา ร

แสดงละคร ซึง่เป็นส่ืออยา่งดีท่ีจะให้เดก็แสดงออกทางความคดิสร้างสรรค์ 

           1.5 กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์  

            กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์ (Creative Process) เป็นวิธีการคดิหรือกระบวนการ

ทํางานของสมองอยา่งเป็นขัน้ตอนจนคดิแก้ปัญหาได้สําเร็จ ซึ่ งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์หรือเรียกวา่กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) มีหลาย

แนวคดิพอสรุปได้ดงันี ้
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           ฮทัชินสนั (Hutchinson. 1949: 42-44) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเช่ือมโยง

ความรู้ท่ีมีอยูเ่ข้าด้วย กนั อนัจะนําไปสูก่ารแก้ปัญหาใหมท่ี่อาจจะใช้เวลาคดิอนัรวดเร็วหรือยาวนาน 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัญหานัน้ ซึง่มีลําดบัขัน้การคดิดงันี ้

 1.  ขัน้เตรียม (The stage of preparation) เป็นขัน้การรวบรวมประสบการณ์เก่าๆ รู้จากการ

ลองผิดลองถกู และตัง้สมมตุฐิานเพ่ือแก้ปัญหาตา่งๆ  

 2.  ขัน้ครุ่นคดิ (The Stage of Frustation) เป็นระยะท่ีมีอารมณ์ตา่งๆ เขน่ กระวนกระวาย 

ตงึเครียด อนัเน่ืองมาจากการครุ่นคดิท่ีจะแก้ปัญหานัน้ แตย่งัคดิไมอ่อก 

 3.  ขัน้ของการเกิดความคดิ (The Period of Moment Insight) เป็นระยะท่ีเกิดความคดิแวบ

ขึน้มาในสมองทนัทีทนัใด มองเห็นวิธีการแก้ปัญหานัน้ หรือเป็นการพบคําตอบ 

 4.  ขัน้พิสจูน์ (The Stage of Verification) เป็นระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใช้เกณฑ์

เพ่ือดวูา่คําตอบท่ีคดิออกมานัน้เป็นจริงหรือไม ่

            กิลฟอร์ด (ลกัขณา สริวฒัน์ . 2549: 166-167; อ้างอิงจาก Guilford. 1967: ไมป่รากฏเลข

หน้า) กลา่ววา่คนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะต้องมีความฉบัไวท่ีจะรับรู้ปัญหามองเหน็ปัญหา สามารถท่ี

จะเปล่ียนแปลงความคดิใหม่ๆ  ได้ง่าย มีความสามารถท่ีจะสร้างหรือแสดงความคดิเห็นใหม่ๆ ทและ

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ ซึง่วิธีการคดิของคนเราเป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

 1.  การรู้และการเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเข้าใจสิง่ตา่งๆ 

ได้อยา่งรวดเร็ว 

 2.  การจํา (memory) คือ ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้เรียนรู้มา

สามารถละลกึออกมาได้ตามท่ีต้องการ 

 3.  การคดิแบบอเนกนยั (Divergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองในการให้

การตอบสนองได้หลายๆ อยา่งจากสิง่เร้าท่ีกําหนดให้โดยไมจํ่ากดัจํานวนคําตอบ 

 4.  การคดิแบบเอกนยั (Convergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองในการให้

การตอบสนองท่ีถกูต้อง และดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีกําหนดให้ 

 5.  การประเมินค่ า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการตดัสนิข้อมลูท่ี

กําหนดให้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

            ทอแรนซ์ (Torrance. 1965: 21) กลา่ววา่ กระบวนการคดิสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการของ

ความรู้สกึไวตอ่ปัญหา หรือสิง่ท่ีบกพร่องขาดหายไปแล้วจงึรวบรวมความคดิตัง้สมมตุฐิานขึน้ ตอ่จากนัน้ก็

ทําการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้ ขัน้ตอ่ไปจงึเป็นการรายงานผลท่ีได้รับจาก

การทดสอบทอแรนซ์เรียกกระบวนการลกัษณะนีว้า่ แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ หรือ “The Creative 

Problem Solving” แบง่ออกเป็นขัน้ๆดงันี ้
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 1.  การค้นหาความจริง  (Fact finding) เป็นการพจิารณาหาคําตอบอนัเกิดจากความสบัสน

วุน่วายภายในใจ 

 2.  การค้นพบปัญหา (Problem finding) รู้วา่มีปัญหาเกิดขึน้หรือมองเห็นปัญหา 

 3.  การสมมตุฐิาน (Idea finding) รวบรวมความคดิและตัง้สมมตุฐิานขึน้ 

 4.  การค้นพบคําตอบ (Solution finding) การค้นพบคําตอบโดยทดสอบสมมตุฐิาน 

 5.  การยอมรับผลการค้นพบ (Acceptance-finding) การยอมรับคําตอบจากการพสิจูน์เพ่ือ

การแก้ปัญหา 

            วอลลาซ (พาสนา จลุรัตน์ . 2548: 63; อ้างอิงจาก Wallach. 1962: n.p.) กระบวนการของ

ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากการคดิสิง่ใหม่ๆ  โดยการลองผิ ดลองถกู (Trial and Error) และได้แบง่

ขัน้ตอนออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

 1.  ขัน้เตรียม (Preparation) เป็นขัน้เตรียมข้อมลูตา่งๆ เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบัการกรทําหรือ

แนวทางท่ีถกูต้อง หรือข้อมลูระบปัุญหา หรือข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง ฯลฯ 

 2.  ขัน้ความคดิคกุรุ่นหรือระยะฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ท่ีอยูใ่นความวุน่วายของข้อมลูทัง้

ใหมแ่ละเก่าท่ีสะเปะสะปะปราศจากความความเรียบร้อย ไมส่ามารถจะขมวดความคดินัน้จงึปลอ่ย

ความคดิไว้เงียบๆ 

 3.  ขัน้ความคดิกระจา่งชดั (Illumination) เป็นขัน้ท่ีความคดิสบัสนนัน้ได้ผา่นการเรียบเรียง

และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ตา่งๆ เข้าด้วยกนัให้มีความกระจา่งชดัและสามารถมองเห็นภาพมโนทศัน์

ของความคดิ 

 4.  ขัน้ทดสอบความคดิและพิสจูน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขัน้ท่ีได้รับความคดิ 3 ขัน้ 

ข้างต้น เพ่ือพิสจูน์วา่เป็นจริงและถกูต้องหรือไม ่

            ออสบอร์น (อารี พันธ์มณี . 2547: 9; อ้างอิงจาก Osborn. 1957) ได้ขยายกระบวนการคดิ

สร้างสรรค์เป็น 7 ขัน้ คือ 

 1.  ขัน้ชีถึ้งปัญหา เป็นการระบหุรือทราบประเดน็ปัญหา 

 2.  การเตรียมและรวบรวมข้อมลู เป็นขัน้เตรียมการรวบรวมข้อมลูเพ่ือใช้ในการคดิแก้ปัญหา 

 3.  การวิเคราะห์ เป็นขัน้คดิพิจารณาและแจกแจงข้อมลู 

 4.  การใช้ความคดิหรือคดัเลือกเพ่ือหาทางเลือกตา่งๆ เป็นขัน้พจิารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ

และหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ไว้หลายๆ ทาง 

 5.  การคดิ (Incubation) และการทําให้กระจา่ง (Illumination) เป็นขัน้ท่ีทําให้จิตใจวา่งและ

ในท่ีสดุก็เกิดความคดิแวบแล้วกระจา่งขึน้ 

 6.  การสงัเคราะห์ หรือการบรรจชุิน้สว่นตา่งๆเข้าด้วยกนั 
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 7.  การประเมินผล เป็นการคดัเลือกจากคําตอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุ 

            แอนเดอร์สนั (อารี  พนัธ์มณี . 2547: 9-10; อ้างอิงจาก Anderson. 1957) กลา่ววา่ความ

แตกตา่งของบคุคลอยูท่ี่ความคดิส ร้างสรรค์และประสบการณ์เป็นสําคญั พร้อมทัง้ได้แบง่กระบวนการ

ด้านความคดิสร้างสรรค์ออกเป็น 6 ขัน้ตอน คือ 

 1.  มีความสนใจ และรู้ถึงความต้องการของจิตใจและสมอง 

 2.  รวบรวมข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์และสิ่งท่ีนา่สนใจ 

 3.  ไตร่ตรองถึงการวางแผน โครงร่างและรูปแบบของงาน 

 4.  จากผลข้อ 1-3 ทําให้เกิดจินตนาการ 

 5.  สร้างจินตนาการออกมาให้เป็นความจริง และแสดงผลให้เห็นได้ชดั 

 6.  รวบรวมความคดิ และแสดงออกมาในรูปของผลงาน 

            จงุส์ (อารี พนัธ์มณี . 2547: 10-11; อ้างอิงจาก Jungs.1963: n.p.) ได้อธิบายถึงวิธีการสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั โดยเสนอวิธีการคดิสร้างสรรค์ไว้ 5 ขัน้ เรียกขัน้เหลา่นีว้า่ 

“ห้าขัน้แหง่การสร้างความคดิ” ดงันี ้

 1.  คดิรวบรวมข้อมลู หมายถึง การใช้ใจคดิรวบรวมวตัถดุบิตา่งๆ คดิถึงข้อมลูตา่งๆ ทกุอยา่ง

ท่ีเรากระทํา เชน่ การโฆษนา หรือจะเขียนรูป เป็นต้น เราก็คดิถึงภาพท่ีเขากระทํามา เชน่ สี เส้นสี การ

วาด รูป ท่ีเขากระทํากนัมา พยายามใช้ความคดิกบัสิ่งตา่งๆเหลา่นัน้อยา่งกระตือรือร้นให้มนัหลัง่ไหล

เข้ามาสูใ่จหรือสมองเรา 

 2.  กระบวนการใช้วตัถดุบิ หมายถึง การคดิถึงข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รวบรวมอยูใ่นใจครัง้แล้วครั ้ ง

เลา่ วา่การทําอยา่งนีจ้ะเป็นท่ีสนใจและได้ประโยชน์ไหม แล้วนํามาเปรียบเทียบกบัความคดิอนัอ่ืนท่ีเรา

รวบรวมอยูใ่นใจ หากสมองเหน่ือยก็จะหยดุพกัไว้ก่อน 

 3.  ทําใจให้วา่ง หมายถึง การหยดุคดิแล้วทําจิตให้วา่ง ลืมปัญหาตา่งๆ ในขัน้ท่ีสองแล้วหนั

เหความสนใจยงัสิ่งอ่ืนๆ อีกปลอ่ยให้จติใต้สํานกึของกลไกความคดิทํางานของมนัตอ่ไป 

 4.  ยรีูกา หมายถึง ขัน้เกิดความคดิแวบเข้ามาบางครัง้อาจหลัง่ไหลเข้ามาโดยไมค่าดฝันอาจ

เป็นเวลาไหนก็ได้ แตส่วนใหญ่ มกัเกิดขึน้ในตอนเราคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืนในตอนเช้า และเขาเรียกขัน้นีว้า่  

“ยรีูกา” ซึง่แปลวา่ ” ข้าพเจ้าได้พบแล้ว ”หรือ ”ได้ตวัแล้ว” ซึง่เป็นกลา่วของ อาร์คมีิดสิ กลา่วในขณะท่ี

เขาได้พบวิธีหานํา้หนกัของวตัถเุพ่ือพิสจูน์ความบริสทุธ์ิของทองคํา 

 5.  วิพากษ์วิจารณ์ หมายถึง เป็นขัน้ท่ีต้องใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์อยา่งจริงจงัตอ่ความคดิ

ใหมท่ี่คดิได้แล้วพยายามจดัความคิ ดนัน้ให้เป็นรูปร่าง เพ่ือจะนําไปใช้ประโยชน์หรือให้มนัทํางานได้ 

เขาเสนอแนะวา่ ชว่งตอนนีเ้ป็นโอกาสดีท่ีให้ใครชว่ยวิพากษ์วิจารณ์ เพราะบางทีคําพดูสกัเพียงประโยค

เดียวอาจทําให้ความคดิใหมท่ี่คดินัน้ย่ิงดีขึน้ 
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            อารี พนัธ์มณี (2547: 11-13) ได้มีการเปรียบเที ยบกระบวนการความคดิสร้างสรรค์ ตาม

แนวความคดิเก่ียวกบัลําดบัขัน้ของความคดิสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance) วอลลาซ (Wallach) 

ออสบอร์น (Osborn) แอนเดอร์สนั (Anderson) และจงุส์ (Jungs) โดยยดึลําดบัขัน้ของ Torrance เป็น

หลกัแนะนําความคดิเก่ียวกบัลําดบัขัน้ของบคุคลอ่ืนๆ มาเทียบเคียง รายละเอียดดงัตาราง  

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการคดิสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance) วอลลาซ (Wallach)  

ออสบอร์น (Osborn) แอนเดอร์สนั (Anderson) และจงุส์ (Jungs) 

 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ 

 

ขัน้ Torrance  Wallach Osborn Anderson  Jungs 

1 

การค้นพบความ

จริงเร่ิมมี

ความรู้สกึกงัวล

สบัสนวุน่วายขึน้

ในใจ 

ขัน้เตรียมการ

รวบรวมข้อมลู 

การชีปั้ญหาระบุ

ปัญหา การเตรียม

และรวบรวมข้อมลู 

สนใจและรู้สกึถงึ

ความต้องการของ

จิตใจและสมอง

รวบรวมข้อมลู 

รวบรวมข้อมลู 

2 

การค้นพบปัญหา

พิจารณาด้วย

ความมี

สติสมัปชญัญะถงึ

ความกงัวลวุน่วาย

สบัสนและพบวา่

นัน่คือ ปัญหา 

ขัน้ความคิดคกุรุ่น

ระยะวุน่วาย

สบัสน แก้ไข 

ปัญหาไมไ่ด้จงึลมื

เสียชัว่คราว 

การวิเคราะห์ใช้

ความคิดคดัเลอืก

ข้อมลู 

ไตร่ตรองถงึการ

วางแผนโครงสร้าง

และรูปแบบของ

งาน 

กระบวนการทํา

ข้อมลูให้เกระ

จ่างทบทวนและ

วิเคราะห์ข้อมลู 

3 

การค้นพบคําตอบ

ตัง้สมมติฐานและ

รวบรวมข้อเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 

ขัน้ความคิด

กระจ่างชดัเรียบ

เรียงข้อมลู

เช่ือมโยงสิ่งตา่งๆ 

ให้สมัพนัธ์กนั 

การคิดและการทํา

ให้ความคิด

กระจา่งชดัขึน้ 

เกิดจินตนาการ 
ทําใจให้วา่ง ลืม

ปัญหาชัว่คราว 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ขัน้ Torrance  Wallach Osborn Anderson  Jungs 

4 

การค้นพบคําตอบ 

พบคําตอบจาก

การทดสอบ

สมมติฐาน 

ขัน้ทดสอบและ

พิสจูน์ให้เห็นจริง

พิสจูน์สิ่งท่ีคิดได้

เพื่อนําผลที่ได้ไป

ใช้ตอ่ไป 

การสงัเคราะห์การ

รวบรวมบรรจชืุน้

สว่นตา่งๆเข้า

ด้วยกนั 

สร้างจิตนาการ

และแสดงผลงาน

ให้เหน็ชดัเจน 

คิดคําตอบได้ 

5 

การยอมรับผลการ

ค้นพบยอมรับ

เผยแพร่ผลท่ีได้อนั

เป็นแนวทางไปสู่

การค้นสิ่งใหม่

ตอ่ไป 

นําผลท่ีได้ไปใช้

ตอ่ไป 

การประเมินผลสิ่ง

ท่ีรวบรวมและคิด

ไว้วา่ถกูต้อง

หรือไม ่

รวบรวมความคิด 

และแสดงออกมา

ในรูปของผลงาน 

วิพากษ์ วิจารณ์

ประเมิน

ความคิดท่ีได้ 

 

           เม่ือพจิารณาความคดิเก่ียวกบัลําดั บขัน้ของความคดิสร้างสรรค์ของทัง้ 5 คนในตาราง 

ดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้วา่ลําดบัขัน้ในการแก้ปัญหาตามแนวคดิของ Torrance คอ่นข้างท่ีจะเป็น

วิทยาศาสตร์ เพรามีการค้นคว้าหาข้อมลู ตัง้สมมตุฐิานและทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมตฐิาน

และมีลกัษณะ เดน่อีกลกัษณะหนึง่คือ ขัน้กา รยอมรับและค้นพบคําตอบ นอกจากทําให้บคุคลได้รับ

คําตอบท่ีถกูต้องแล้ว ในขัน้นีย้งัเป็นจดุเร่ิมต้นของแนวคดิหรือปัญหาใหม ่

            วอลลาซ และจงุซ์ (Wallach and Jungs) มีแนวความคดิในแง่จิตวิเคราะห์ ซึง่พิจารณาการ

เกิดความคดิสร้างสรรค์ขึน้ในลกัษณะลําดบัขัน้ท่ีคล้ายค ลงึกนั คือหลงัจากท่ีพบกบัปัญหาและทราบ

ปัญหาคืออะไรแตย่งัไมส่ามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้ และได้แนะนําให้ทําจิตให้สงบ วา่งเปลา่ลืม

ปัญหาไปชัว่คราว ปลอ่ยให้จติใต้สํานกึทํางาน และค้นพบคําตอบเอง แนวความคดินีทํ้าให้ความคดิ

สร้างสรรค์ไมส่ามารถควบคมุได้คอ่นข้างลกึลบั ตรงข้าม กบัแนวคดิของ Torrance และ Oshon ท่ีวา่

ความคดิสร้างสรรค์จากสิ่งท่ีทดสอบได้ และเป็นวิทยาศาสตร์ สว่น  Anderson เน้นในเร่ืองการ

จินตนาการและการเปล่ียนจินตนาการให้เป็นผลงาน 
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            จากแนวคดิดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์มีหลายขัน้ตอน

และกลา่วได้วา่ เร่ิมต้นท่ีการเตรียมข้อมลูเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง การครุ่นคดิค้นพบปัญหา การหยัง่รู้จน

ค้นพบแนวคดิ การทบทวนตรวจสอบจนค้นพบคําตอบ และการยอมรับผลจากการค้นพบ 

 

              1.6 ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ 

                เดวิส (สมพร หลิมเจริญ. 2552: 19-20; อ้างอิงจาก Davis. 1983. Educational psychology: 

theory and practice) ได้รวบรวมแนวคดิเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ของนกัจติวิทยาท่ีได้กลา่วถึง

ทฤษฎีของความคดิสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้

 1.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นกัจิตวิทยาจิตวิเคราะ ห์ ฟรอยด์ (Freud) 

จติแพทย์ ชาวเวียนนาเป็นผู้ นํากลุม่ ฟรอยด์ ได้ให้ความเหน็วา่ ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากความ

ขดัแย้งระหวา่งแรงขบัทางเพศ ซึง่ถกูผลกัดนัออกมาโดยจิตใต้สํานกึกบัความรู้สกึผิดชอบชัว่ดีในสงัคม 

ดงันัน้เพ่ือให้แรงขบัทางเพศ ได้แสดงออกมาในรูปหรือพฤตกิรรมท่ี สงัคมยอมรับได้จงึเปล่ียนเป็น

ความคดิสร้างสรรค์ ฟรอยด์ยงัให้ทรรศนะเพิ่มเตมิวา่ความคดิสร้างสรรค์เป็นลกัษณะของความร่าเริง

แจม่ใส ผอ่นคลาย อิสระหรือลกัษณะของความเป็นเดก็ซึง่บริสทุธ์ิเป็นธรรมชาตเิป็นไปตามสภาพท่ี

แท้จริงไมเ่สแสร้งหรือปรุงแตง่จะมีความคดิแจม่ใส บริสทุธ์ิสนกุสนาน ไมมี่ความยดึตดิตอ่สิ่งใด และไม่

เคร่งเครียด 

 2.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชงิพฤตกิรรมนยิม นกัจติวิทยากลุม่นีมี้แนวความคดิเก่ียวกบั

เร่ืองความคดิสร้างสรรค์วา่ เป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นท่ีความสําคญัของการเสริมแรง 

การตอบสนองท่ีถกูต้องกบัสิง่เร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนีย้งัได้เน้นความสมัพนัธ์ทางปัญญา 

คือ การโยงความสมัพนัธ์จากสิ่งเร้าหนึง่ไปยงัสิ่งตา่ง ๆ ทําให้เกิดความคดิใหมห่รือสิ่งใหมเ่กิดขึน้ 

 3.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชงิมนษุยนยิม นกัจติวิทยาในกลุม่นีมี้แนวคดิวา่ความคดิ

สร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมนษุย์มีตดิตวัมาแตกํ่าเนิด ผู้ ท่ีสามารถนําความคดิสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ ท่ีมี

สจัการแหง่ตน คือ รู้จกัตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเตม็ตามศกัยภาพของตน มนษุย์จะสามารถ

แสดงความคดิสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อยา่งเตม็ท่ีนัน้ขึน้อยูก่บัการสร้างสภาวะหรือบรรย ากาศท่ี

เอือ้อํานวย ซึง่บรรยากาศท่ีสําคญัในการสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความปลอดภยัในเชงิจติวิทยา คือ 

การยอมรับในคา่ของคน เคารพในสิทธิและความคดิเห็น ไมมี่การตีราคา ประเมินหรือเปรียบเทียบ

ความคดิเห็น มีความมัน่ใจในตนเอง ความปรารถนาท่ีจะเลน่กบัความคดิ และ การเปิดกว้า งท่ีจะรับ

ประสบการณ์ใหม ่

 จากทฤษฎีดงักลา่ว สามารถสรุปเป็นแนวทางท่ีจะนํามาใช้ในงานวิจยัได้ ดงันี ้
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 1.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์และทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชิงมนษุยนิยม 

เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการทางจติ  การจะกระตุ้นเดก็ให้คดิอย่ างสร้างสรรค์

นัน้จะต้องทําให้เดก็เกิดความสนกุสนาน มีอารมณ์แจม่ใส สร้างให้เดก็มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกั

ตนเอง และการสร้างจิตใจให้เปิดกว้างในการยอมรับประสบการณ์ใหม ่ความคดิเห็นใหม่ๆ  

 2.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชิงพฤตกิรรมนิยม เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักระบว นการ

ทางการคดิ จดัให้มีการเรียนรู้มุง่เน้นพฒันาความสามารถโดยการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์จากสิง่เร้า

หนึง่ไปยงัอีกสิ่งเร้าหนึง่ มีการใช้แรงจงูภายนอก ในการกระตุ้น ให้เดก็ได้มีการตอบสนอง 

            

 1.7 ลักษณะของเดก็ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

  เดก็ทกุคนมีความคดิสร้าง สรรค์ แตร่ะดบัความคดิสร้างสรรค์ท่ีแตกตา่งกนัของเดก็ขึน้อยูก่บั

การได้รับการกระตุ้น หรือสง่เสริมให้ความสามารถทางด้านความคดิสร้างสรรค์ได้พฒันา ถ้าได้รับการ

สง่เสริมให้สมรรถภาพทางด้านความคดิสร้างสรรค์ ได้พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและเตม็ท่ีในชว่งปฐมวยัซึง่

เป็นระยะท่ีเ ดก็กําลงัพฒันาความคดิสร้างสรรค์รวมทัง้ได้รับโอกาสให้แสดงออกอยา่งปลอดภยั และ

เหมาะสม ก็จะทําให้ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็มีพฒันาการสงูขึน้และเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความคดิ

สร้างสรรค์สงูตอ่ไป ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะมีพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งจากพฤตกิรรมท่ี

แตกตา่งจากบคุคลอ่ืนโดยพจิารณาลกัษณะไว้ดงันี ้

            กิลฟอร์ด (Guilford. 1959; cited by Lee, Webberley; & Litl. 1976: n.d.) มีความเหน็วา่ 

คดิสร้างสรรค์มีในคนทกุคน โดยกลา่ววา่ คนทัว่ไปมกัคดิวา่คนท่ีมีพรสรรค์เป็นพิเศษท่ีคนทัว่ไปไมมี่ แต่

นกัจติวิทยาไมค่ดิเช่ นนัน้ นกัจติวิทยายอมรับกนัวา่ทกุคนมีความสามารถ ดงักลา่ว แตอ่ยูใ่นระดบั

ตา่งกนั การแสดงออกทางความคดิสร้างสรรค์มีได้ในทกุคนแม้จะไมบ่อ่ยครัง้หรือไมเ่ลิศเลอ 

            ทอร์แรนซ์ (1962: ไม่ปรากฏเลขหน้า ) ได้ให้ข้อคดิเห็นวา่ ผลของความคดิสร้างสรรค์นัน้ไม่

จําเป็นต้องถึงขัน้สงูสดุดงัเชน่การคดิค้นสิ่งใหม่ๆ  หรือการสร้างทฤษฎีใหมแ่ตอ่าจเป็นขัน้ตอนใดขัน้ตอน

หนึง่ ดงันี ้ชัน้ท่ี  1 เป็นขัน้ท่ีแสดงความคดิอิสระ เป็นความคดิริเร่ิมโดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพของงาน ขัน้

ท่ี 2 เป็นขัน้ท่ีได้งานท่ีเป็นผลผลิต ซึง่ต้องอาศยัทกัษะบางประการ ขั ้ นท่ี 3 เป็นขัน้ท่ีทํางานคดิค้นสิ่ง

ใหม่ๆ  ท่ีไมเ่หมือนใคร ขัน้ท่ี 4  เป็นการปรับปรุงงานขัน้ท่ีสามให้ดีขึน้ ขัน้ท่ี 5 เป็นงานท่ีเกิดจากการคดิ

สิ่งท่ีเป็นนามธรรมขัน้สงูสดุ เชน่การค้นพบทฤษฎีหรือหลกัการใหม่ๆ  

            ลี เว็บเบอร์ลีและลิทท์ (Lee Webberley; & Litt. 1976: n.d.) กลา่ว การท่ีบคุคลจะเป็นผู้ ท่ีมี

ความคดิสร้างสรรค์ได้นัน้จะต้องมีองค์ประกอบท่ีสําคญัหลายประการ โดยแตล่ะองค์ประกอบไม่

สามารถทําให้เกิดการสร้างสรรค์ได้โดยลําพงั องค์ประกอบดงักลา่วได้แก่ผลงานสร้างสรรค์ 

กระบวนการคดิสร้างสรรค์ บคุลกิภาพท่ีเอือ้ตอ่การสร้างสรรค์ เชน่ ความสนใจแรงจงูใจและคา่นิยมท่ีมี

อิทธิพลตอ่ผลของความคดิสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมท่ีทําให้เกิดการสร้างสรรค์ขึน้มาได้ 
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            แจคสนัและเมสซิค (Jackson; & Messick. 1965; cited by Lee. Webberley; & Litt. 1976) 

เสนอให้พจิารณาความคดิสร้างสรรค์จากเกณฑ์ 4 ประการ คือ ความแปลกใหมค่วามเหมาะสม ความ

เปล่ียนแปลงและการประมวลความคดิเข้าด้วยกนั โดยต้องให้สภาวะทัง้ 4 ประการอยูใ่นระดบัท่ีสมบรูณ์

ก่อนจงึจะเรียกวา่ การสร้างสรรค์ กลา่วคือ ผลงานการสร้างสรรค์จะต้องเป็นสิ่งใหมท่ี่แปลกไปจากปกติ

ธรรมดา ในขณะเดียวกนัก็ต้อง มีความเหมาะสมสอดคล้องต้องมีความเปล่ียนแปลงในด้านวิธีการเป็น

อยา่งมาก นอกจากนีต้้องมีความสามารถท่ีจะประมวลประสานความคดิทัง้หมดเข้าด้วยกนั 

            จอห์นสนั (Johnson. 1979: n.d.) ได้รวบรวมลกัษณะของเดก็ท่ีมีระดบัความคดิสร้างสรรค์

สงูไว้ 8 ประการคือ 

 1.  มีความคลอ่งตวัในการคดิ 

 2.  มีความคดิยดึหยุน่ 

 3.  มีความสนใจในปัญหาตา่งๆ และพยายามตดิตามปัญหา 

 4.  ชอบใช้เวลาเพ่ือการสํารวจและวิเคราะห์เร่ือราวตา่งๆ 

 5.  ชอบสงสยั และคดิไตร่ตรองเร่ืองราวตา่งๆ 

 6.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 7.  ชอบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  

 8.  มีสตปัิญญาดี และมีความคาดหวงัสงู 

            บญุสม ลอยบณัฑิตย์. (2548: 21) ไว้ 6 ประการดงันี ้

 1.  มีศลิปะในการใช้ภาษาไมว่า่จะเป็นภาษาพดูหรือเขียนมีการประหยดัถ้อยคํารู้จกัควบคมุ

ตนเองในการใช้ภาษาพดูและภาษาเขียน รู้จกัใช้ข้อความ กะทดัรัด แตค่รอบคลมุเนือ้หาสิง่นีถื้อเป็น

ทกัษะอยา่งหนึง่ของผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ 

 2.  มีความฉลาด ความฉลาดในท่ีนีไ้มไ่ด้หมายถึงความอจัฉริยะ แตห่มายถึงความสามารถ

ในการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ สว่นใหญ่จงึเป็นบคุคลท่ีชอบใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ 

 3.  เป็นบคุคลท่ีชอบขีดเขียน การชอบขีดเขียนบนัทกึสิ่งตา่งๆ เป็นคณุลกัษณะอยา่งหนึง่ของ

ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์การขีดเขียนหรือบนัทกึสิ่งตา่งๆ เป็นทางหนึง่ในการเก็บรวบรวมความรู้ไว้ การ

แสดงความคดิเห็นใหม่ๆ  ท่ีสร้างสรรค์โดยกลัน่กรองออกมาเป็นตวัอกัษร 

 4.  มีความสํานกึตอ่สงัคม ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนศลิปินท่ีสร้างผลงานใหม่ๆ  

ทางศลิปะอยูเ่สมอ บคุคลประเภทนีจ้ะทํางานเพ่ือสงัคม และชีวิตอยูท่า่มกลางสงัคมท่ีแวดล้อมตวัเขา 

ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเป็นบคุคลท่ีมองโลกในแง่ดีอยูเ่สมอ มีความคดิริเร่ิมท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

ให้ดีกวา่เดมิ 
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 5.  มีอารมณ์ออ่นไหว บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ บางครัง้จะมีอารมณ์ความรู้สกึออ่นไหว

ในบางสิ่งท่ีบคุคลธรรมดาไมมี่ความรู้สกึเชน่นัน้ 

 6.  มีแรงจงูใจท่ีจะกระทําการอยา่งใดอยา่งหนึง่ เก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ของเขา บางครัง้

เราไมอ่าจทราบได้วา่บคุคลใดมีความคดิสร้างสรรค์ จนกว่ าเราจะมอบหมายให้เขากระทําการอยา่งใด

อยา่งหนึง่ความเจริญก้าวหน้าสว่นหนึง่เป็นผลจากการลองผดิลองถกู 

            เวสซ์เลอร์ (Weschler. 1961: 2) ได้กลา่วถึงลกัษณ์สําคญัของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ไว้ 

7 ประการดงันี ้

 1.  มีความไวในการรับรู้สิง่รอบตวั (Scnsitivity to Surroundings)เป็นผู้ มีประสาทสมัผสัดี 

สามารถรับรู้สิ่งตา่งๆ โดยท่ีคนปกตทิัว่ไปไมส่นใจ 

 2.  มีความยดึหยุน่ทางการคดิ (Mcntal Flcxibility) เป็นผู้ มีความสามารถในการปรับตวัตอ่

สถานการณ์ใหม่ๆ  หรือการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว เม่ือเผชิญปัญหาจะละทิง้ความคิ ดเก่าๆ 

เพ่ือมองประเดน็ใหม่ๆ  หรือมองปัญหาในหลายแง่หลายมมุมากกวา่การยดึอยูก่บัแง่มมุหนึง่ตาม

ความคดิเดมิท่ีมีอยู ่

 3.  มีอิสระในการตดัสินหรือพิจารณาสิ่งตา่งๆ  (Independence of Judgment) เป็นการ

ตดัสิน หรือพิจารณาประเดน็ปัญหา หรือสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง 

 4.  มีใจกว้างและอดทนตอ่ภาวะปัญหา (Tolerance for Ambiguity) เป็นผู้ มีความคดิวา่ 

ความเห็นท่ีตรงข้าม หรือภาวะปัญหาท่ีซบัซ้อนยุง่เหยิง จะเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ 

นอกจากนีย้งัเป็นผู้ มีความอดทนตอ่ภาวะท่ีไมแ่นน่อน (Uncertainty) แม้วา่จะเผชิญกบัภาวะกดดนั

ตา่งๆ ในการแสวงหาแนวทาแก้ปัญหาก็ตาม 

 5.  มีความสามารถเชงินามธรรม (Ability to Synthesize) เป็นผู้ มีความสามารถวิเคราะห์

ปัญหา และเข้าใจความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง 

 6.  มีความสามารถในการสงัเคราะห์ (Ability to Synthesize)  เป็นผู้ มีทกัษะท่ีจะบรูณาการ

องค์ประกอบตา่งๆ เข้าด้วยกนั ให้เป็นรูปแบบใหม ่ซึง่มีคณุคา่มากขึน้ 

 7.  มีพลงัและไมอ่ยูน่ิ่ง (Restless Urge) เป็นผู้ มีแรงขบัหรือแรงจงูใจสงูจะมองปัญหาตา่งๆ 

ในลกัษณะท่ีท้าทายมากวา่อปุสรรคจะเป็นผู้ ต่ืนตวัอยูก่บัการคดิค้ น สิ่งท่ีไมรู้่อยูเ่สมอ มีพลงัเหลือล้นท่ี

จะทํางานหรือแก้ปัญหาท่ียากๆ โดยใช้เวลายาวนาน จนกระทัง่จะประสบผลสําเร็จ  

            นฤมล ไทยวิรัช (2552)ได้กลา่วถึงลกัษณะของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ไว้ 13 ประการดงันี ้

 1.  เป็นคนอยากรู้อยากเหน็ มีความสงัเกต มีปฏิกริยาโต้ตอบรวดเร็วตอ่ปัญหาหรือ สิง่เร้า 

 2.  มีความสนใจและประหลาดใจในเหตกุารณ์หรือสิ่งใหม่ๆ  ในเร่ืองท่ีลกึลบักว้างขวางมี

คําถามท่ีนา่สนใจ และพยายามจะหาเหตผุลวา่เพราะเหตใุด โดยใช้คามวา่ทําม 
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 3.  มีความสามารถในการคดิอยา่งกว้างลกึ และสามารถเรียนรู้สิง่ตา่งๆ ได้รวดเร็ว และมี

ความรับรู้ไวตอ่ปัญหาตา่งๆ สามารถใช้จิตใต้สํานกึและสามารถปรับปรุงเสริมแตง่ความรู้นัน้ให้นําไปใช้

ในชีวิตประจําวนัได้ 

 4.  รู้จกัคดิริเร่ิมทําในสิ่งท่ีแปลกใหม ่เป็นคนชา่งคดิชา่งฝัน ริเร่ิมทํางานใหม่ๆ  มีอารมณ์ขนั 

ชอบเดา ชอบทํางานท่ีท้าทาย และมีความคดิกว้างขวางและยดึหยุน่ได้ 

 5.  เป็นคนท่ีเป็นตวัของตวั เองมีอดุมการณ์มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูไมช่อบคล้อยตาม

ความคดิของผู้ อ่ืนง่าย 

 6.  ชอบเส่ียงภยั ผจญภยัมีความกล้าท่ีจะผจญสิง่ใหม่ๆ  ด้วยความมัน่ใจไมห่วาดกลวัและมี

ความละเอียดละออและรอบคอบ 

 7.  มีความสามารถแก้ไข ดดัแปลงหรือขบวนการตา่ง เพ่ือนไปแก้ปัญหา 

 8.  ชอบมีอิสระเสรีภาพในเร่ืองความคดิ และการกระทําในการแสดงออกไมช่อบทําอะไรตาม

กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบั ชอบแสดงออกมากกวา่การเก็บกด และเป็นผู้ ท่ีต่ืนตวัตลอดเวลา 

 9.  มีความสามารถในการรู้จกัใช้ภาษา และได้มากกวา่ และรู้จกัดดัแปลงความคดิให้

เหมาะสม 

 10. รู้จกัใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาไมไ่ด้ใช้ธรรมชาตหิรือสิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวั 

 11.  ชอบคดิและตัง้สมมตุฐิานในการทํางานด้วยความ สนใจของตนโดยไมห่วงัผลตอบแทน

หรือการยกยอ่งจากคนอ่ืน 

              12.  ไมแ่สดงความวิตกกงัวลตอ่ความล้มเหลวตอ่การกระทําท่ีบอกถึงความล้มเหลว และ

ความสําเร็จจนเกินไป ไมเ่คร่งเ ครียดในการทํางานมากเกิน ไป สามารถดดัแปลงแก้ไขวิธีการในการ

ทํางานหรือในปัญหาท่ีพบได้อยา่งเหมาะสม 

 13.  เป็นบคุคลท่ีชอบการวิพากษ์วิจารณ์มากมีลกัษณะเดมิในการเป็นผู้ นําและเป็นผู้ ท่ีมี

ลกัษณะของคนท่ีมีแรงจงูใจมากท่ีสดุ 

            จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้วา่ความคดิสร้ างสรรค์นัน้เป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยูใ่นตวัทกุคน แตผู่้ ท่ี

มีระดบัความคดิสร้างสรรค์สงู จะเป็นผู้ ท่ีสามารถคดิได้หลายทิศทาง หลายรูปแบบ คดิได้อยา่ง

คลอ่งแคลว่โดยไมซํ่า้แบบใคร มีความเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระทางความคดิและการกระทํา มีความ

มัน่ใจในตวัเองสงู ภายใต้เหตผุล ชอบ คดิค้นสิ่งใหม่ๆ  ตัง้ส มมตุฐิานในการทํางาน และพร้อมจะเผชิญ

กบัปัญหา 
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            1.8 พัฒนาการทางความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ 

              พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์เป็นสว่นหนึง่ของพฒันาการทางด้านสตปัิญญา การท่ีเดก็

จะมีระดบัความคดิสร้างสรรค์สงู หรือต่ํายอ่มขึน้อยูก่บัการสง่เสริมและพฒันาโดยผู้ ท่ีมีสว่น เก่ียวข้อกบั

การสง่เสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้แก่เดก็จําเป็นต้องเข้าใจถึงลกัษณะของพฒันาการทาง

ความคดิสร้างสรรค์ตามลําดบัอายขุองเดก็ ซึง่ผู้ วิจยัขอกลา่วเฉพาะชว่งอายท่ีุเก่ียวข้องในงานวิจยั ไว้

ดงันี ้

            ทอร์แรนซ์ (วรรณา กรัสพรหม . 2546: 211-215; อ้างอิงจาก Torrance. 1962: 84 –101) ได้

กลา่วถึงพฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้ 

 -  อาย ุ4-6 ปี เป็นวยัท่ีมีจนิตนาการดี แตเ่ดก็ยงัไมมี่การสงัเกตเก่ียวกบัการจํากดัขอบเขต

ของจินตนาการในระยะแรกเดก็จะเรียนรู้การวางแผนเป็นครัง้แรก เดก็จะเร่ิมสนกุสนานกบัการวางแผน

และการคาดคะเน ในสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในการเลน่นัน้ เดก็เร่ิมเลียนบทบาทของผู้ใหญ่หรือผู้ใกล้ชิด มีความ

อยากรู้เดก็จะพยายามค้นหาข้อเทจ็จริงวา่ผดิหรือถกู ในวยันีเ้ดก็เร่ิมตระหนกัถึงความรู้สกึของผู้ อ่ืนและ

เร่ิมคดิถึงการก ระทําของตนท่ีจะไปกระทบผู้ อ่ืน ความเช่ือมัน่จะพฒันาในระยะนีล้กัษณะความคดิ

สร้างสรรค์ของเดก็วยันีเ้ป็นธรรมชาตท่ีิปรากฏให้เห็นคอ่นข้างชดัเจน 

            ประเทิน  มหาขนัธ์ (2539: 28-32) ได้กลา่วถึงพฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ของเดก็

ชว่งอาย ุ4 - 6 ปี วา่เดก็วยันีเ้ป็นระยะแรกท่ีเดก็เร่ิมรู้จกัวางแผนในการทํากิจกรรมตา่งๆ รู้จกัการกระทํา

เลียนแบบผู้ใหญ่ ความเช่ือมัน่ของเดก็เร่ิมพฒันาความเช่ือมัน่ ทัง้นีอ้าจสงัเกตจากการสร้างงานใหม่ๆ  

สิ่งท่ีควรกระทําก็คือ จดัหาอปุกรณ์การเลน่ท่ีเอือ้ตอ่การสร้างสรรค์แก่เดก็ให้เพียงพอเป็นวยัท่ี ควรได้รับ

การสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์เป็นอยา่งย่ิงเน่ืองจากเป็นวยัท่ีพฒันาได้ 

            Torance (วีณา  ประชากลู. 2549: 2; อ้างจาก Torance. n.d.) ได้สรุปพฒันาการเดก็ท่ีมีชว่ง

อาย ุ4-6 ปี วา่เดก็เร่ิมสนกุสนานกบัการวางแผนการเลน่ และสามารถเช่ือมโยงเหตกุารณ์ต่ างๆ แม้จะ

ไมเ่ข้าใจเหตผุลมากนกั เดก็ชอบทดลองเลน่บทบาทสมมตุติา่งๆ โดยใช้จินตนาการของเดก็เอง 

ความคดิสร้างสรรค์เป็นลกัษณะของความคดิสว่นบคุคลท่ีสามารถคดิได้อยา่งหลากหลายและคดิได้

อยา่งคลอ่งแคลว่ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีกําหนดขึน้ ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคดิสร้ างสรรค์

เราสามารถสงัเกตได้จากพฤตกิรรมการแสดงออก สามารถสรุปได้ดงันี ้

 1.  มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนจิ กระตุ้นความคดิด้วยความอยากรู้อยากเหน็ 

 2.  ชอบสืบเสาะแสวงหา สํารวจ ศกึษา ค้นคว้าและทดลอง 

 3.  ชอบซกัถาม พดูคยุและตัง้คําถามท่ีแปลกๆ 

 4.  ชา่งสงสยัและแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบเห็นอยูเ่สมอ 

 5.  ชา่งสงัเกต จดจํา และค้นพบสิง่ท่ีขาดหายไปได้อยา่งงา่ยดายและรวดเร็ว 
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 6.  ชอบแสดงออกมากกวา่เก็บกด ถ้าเกิดข้อสงสยัจะต้องรีบหาคําตอบโดยไมต้่องรีรอ 

 7.  มีอารมณ์ขนัเสมอ สร้างความสขุในโลกสวนตวัด้วยมมุมองท่ีแปลก 

 8.  มีสมาธิในสิ่งท่ีคนสนใจ 

 9.  พงึพอใจและสนกุสนานกบัการใช้ความคดิ 

 10. สนใจสิง่ตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง 

 11. มีความเป็นตวัของตวัเองสงู เปิดกว้างทางความคดิเพ่ือพจิารณา 

 12. มีความเป็นตวัของตวัเองสงูมีความเช่ือมัน่ทางความคดิและการกระทํา 

 13. มีความสามารถทางด้านการจนิตนาการชอบคดิหาวิธีการหลากหลายเพ่ือใช้แก้ปัญหา 

            จากแนวคดิดงักลา่ว สามารถสรุปได้วา่ เดก็ในชว่งปฐมวยัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งวยั  4-5 ปี 

เป็นวยัท่ีเหมาะสมอยา่งย่ิงท่ีจะสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการด้านความคดิสร้างสรรค์เน่ืองจากเป็นวยัท่ี

พฒันาการด้านความคดิสร้างสรรค์ เหน็ได้ชดัเจน สามารถพฒันาความคดิสร้างสรรค์ได้เตม็ศกัยภาพ 

ซึง่พอ่แม ่ผู้ปกครอง ครู ควรมีบทบาทสําคญัในการสง่เสริม กระตุ้นให้เดก็มีพฒันาการทางความคดิ

สร้างสรรค์ ให้เป็นบคุคลท่ีสร้างสรรค์สงัคม และตนเองได้เป็นอยา่งดี การสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์

จําเป็นท่ีจะต้องเรี ยนรู้และฝึกฝนโดยเน้นกระบวนการเทคนคิวิธีเป็นสําคญัมากกวา่การเรียนรู้ท่ี          

ตวัเนือ้หาสาระโดยอาศยัเทคนิควิธีการตา่งๆ จดัหาของเลน่หรืออปุกรณ์ท่ีเหมาะกบัชว่ยวยัให้แก่เดก็ 

 

           1.9 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการวัดและเคร่ืองมือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

 การวดัความคดิสร้างสรรค์ ไมเ่พียงแตทํ่าให้ทราบถึงระดบัความคดิสร้างสรรค์ของเดก็แตย่งั

มีจดุมุง่หมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ให้เจริญถึงขีดสงูสดุ 

ซึง่การวดัความคดิสร้างสรรค์นีอ้าจใช้ควบคูก่บัแบบสงัเกตพฤตกิรรมความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ 

เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีใกล้เคียงและแมน่ยําตรงกบัความเป็นจริงให้มากท่ีสดุ การวดัความคดิสร้างสรรค์ได้มี

นกัจติวิทยาและนกัวิชาการได้ทําการศกึษาและพฒันาเคร่ืองมือการวดัความคดิสร้างสรรค์ ตัง้แตก่าร

ใช้วิธีการสงัเกต พฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงออกเชงิสร้างสรรค์ การวดัจากการวา ดภาพจากสิง่เร้าท่ี

กําหนดเป็นการถ่ายทอดความคดิสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม การวดัจากรอยหยดหมกึโดยให้

ผู้ เรียนดภูาพรอยหมกึแล้วคดิตอบจากภาพท่ีผู้ เรียนเหน็  การวดัจากการเขียนเรียงความและงานศลิปะ 

และการวดัโดยใช้แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ แตแ่บบทดสอบทางความคดิสร้า งสรรค์ท่ีนิยมใช้

การอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนัท่ีคือแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ TCT-DP ของ

เจลเลนและเออร์บนั (Jellen and Urban) มีรายละเอียดดงันี ้
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              1.  การใช้แบบทดสอบ 

                  1.1  ผู้ถกูทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์  TCT – DP และดนิสอดําซึง่ไม่

มียางลบ เพ่ือไมใ่ห้ผู้ตอบเปล่ียนภาพท่ีวาดแล้ว 

                  1.2  ผู้ทดสอบอา่นคําสัง่ช้า ๆ และชดัเจนดงันี ้ “ภาพท่ีวาดอยูข้่างหน้าเดก็ ๆ ขณะนีเ้ป็น

ภาพท่ีไมส่มบรูณ์ ผู้วาดเร่ิมลงมือวาดแตถู่ กขดัจงัหวะเสียก่อน ขอให้เดก็ ๆ วาดตอ่ให้ส มบรูณ์ จะวาด

เป็นภาพอะไรก็ได้ตามท่ีเดก็ๆ ต้องการ ไมมี่การวาดภาพใดๆ ท่ีถือวา่ผิด ภาพทกุภาพท่ีเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง

ทัง้สิน้เม่ือวาดภาพเสร็จแล้วขอให้นํามาสง่คณุครู” 

                  1.3  ในชว่งเวลาของการทดสอบหากมีคําถามก็อาจตอบได้ในลกัษณะดงันีคื้อ “เดก็ ๆ

อยากจะวาด อะไรก็ได้ตามท่ีอยากจะวาดทกุรูปเป็นสิง่ท่ีถกูต้องทัง้สิ ้ น ทําอยา่งไรก็ได้ไมมี่สิ่งใดผิด ” 

หากผู้ทดสอบ ยงัมีคําถามเชน่ ถามถึงชิน้สว่นท่ีปรากฏอยูใ่นกรอบ ก็ให้ตอบในทํานองเดมิ ห้ามอธิบาย

เนือ้หาหรือวิธีการใด ๆ เพิ่มเตมิ นอกจากนีค้วรหลีกเหล่ียงการพาดพิงถึงเวลาท่ีควรใ ช้ในการวาดภาพ 

ครูควรพดูทํานองท่ีวา่ “เร่ิมวาดได้เลยไมต้่องกงัวลเร่ืองเวลา” 

                  1.4  ผู้ทดสอบต้องจดบนัทกึเวลาทําแบบทดสอบของผู้ ท่ีทําเสร็จก่อน 12 นาที โดยจดอายุ  

เพศ ช่ือ ของผู้ทดสอบในชอ่งวา่งมมุขวาบนของแบบทดสอบ 

                  1.5  ผู้ทดสอบบอกให้ผู้ถกูทดสอบตัง้ช่ือเร่ือง ควรพดูเบา ๆ โดยไมร่บกวนผู้ถกูทดสอบคน

อ่ืนท่ียงัทําไมเ่สร็จแล้วเขียนช่ือเร่ืองไว้ท่ีมมุขวา เพราะจะใช้เป็นข้อมลูสําคญัในการแปรผลการวาดภาพ 

                  1.6 หลงัการทดสอบเวลาผา่นไป 15 นาที ให้เก็บแบบทดสอบคืน ให้เขียน ช่ือ อาย ุเพศ

และช่ือภาพ ไว้ท่ีมมุขวาบนของการทดสอบ 

             2. ประเภทและลกัษณะของเคร่ืองมือ และข้อคําถามแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของเจ

ลเลน และเออร์บนั (Jellen;  & Urban. 1986: 138 –155) เป็นแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากผล

การวาดภาพ หรือเรียกวา่ แบบทดสอบ ทีซีที– ดีพี (TCT – DP : Test for Creative Thinking – Drawing 

Producting) ลกัษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้กระดาษ และดนิสอ โดยใช้ทดสอบเป็น

รายบคุคล ซึง่กําหนดรูปแบบดงันี ้

     2.1 สิ่งท่ีกําหนดเป็นสิ่งเร้า ท่ีจดัเตรียมไว้ในรูปของสว่นเล็ก ๆ มีขนาดและรูปร่างแตกตา่ง

กนั เชน่ รูปมมุฉาก รูปคร่ึงวงกลม รูปส่ีเหลียมจตัรัุสปลายเปิดรูปจดุ รูปรอยเส้นประ รูปเส้นโค้งคล้าย

ตวั S ซึง่ประกอบอยูใ่นด้านใน และด้านนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ 

                  2.2 การตอบสนองสิง่เร้า ผู้ถกูทดสอบสามารถตอบสนองได้อยา่งอิสระตามจตินาการ

โดยการวาดภาพขึน้มาภายในขอบเขตของชว่งเวลาท่ีกําหนดให้ และมีเกณฑ์สําหรับยดึถือเป็นหลกัใน

การประเมนิคณุคา่ความคดิสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพทัง้หมด 
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            3.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบ  ดําเนนิการตามเกณฑ์การประเมิ นของแบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์โดยการวาดภาพของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) มี

เกณฑ์ประเมินผลทัง้หมด 11 เกณฑ์ดงันี ้

                1.  การตอ่เตมิ  (Cn : Continuations) ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ (คร่ึงวงกลม จดุ  มมุฉาก 

เส้นโค้ง เส้นประ และส่ีเหล่ียม  จตัรัุสเล็กปลายเปิดนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ ) จะได้คะแนนการตอ่เตมิ

ชิน้สว่นละ 1คะแนน คะแนนสงูสดุคือ 6 คะแนน 

                2.  ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) หากมีการตอ่เตมิจากเดมิในข้อ 1 ให้เตม็ หรือให้

สมบรูณ์มากขึน้จะได้คะแนนชิน้สว่นละ 1 คะแนน ถ้าตอ่เตมิภาพโดยใช้รูปท่ีกําหนด 2 รูปมารวมเป็น

รูปเด่ียว เชน่ โยงเป็นรูปบ้าน ต่ อเป็นอิฐ ตอ่เป็นปลอ่งไฟ ฯลฯ  ให้ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุข้อนีคื้อ  

6 คะแนน 

                3.  ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม่ (Ne : New Eiements) ภาพ หรือ สญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหมน่อกเหนือจาก

ข้อ 1 และ 2 จะได้คะแนนเพิ่มขึน้อีกภาพละ 1 คะแนน แตภ่าพท่ีวาด ซํา้ ๆ ภาพเหมือนกนั เช่ น ภาพท่ี

มีต้นไม้หลาย ๆ ต้น ซํา้ ๆ กนัจะได้ 2 – 3 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน 

                 4.  การตอ่เน่ืองด้วยเส้น  (CI : Connection Made with Lines) แตล่ะภาพหรือสว่นของ

ภาพ (ทัง้ภาพท่ีสร้างเสร็จขึน้ใหมใ่นข้อ 3) หากมีเส้นลากโยงเข้าด้วยกนัทัง้ภาย ใน และนอกกรอบจะได้

คะแนนการโยงเส้นเส้นละ 1 คะแนนคะแนนสงูสดุในข้อนีคื้อ 6 คะแนน 

                5.  การตอ่เน่ืองท่ีทํา ให้เกิดเร่ืองราว (Cth : Connections made that Contribute to a 

Theme) ภาพใดหรือสว่นใดของภาพท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราวหรือเป็นภาพรวมจะได้อีก 1คะแนน ตอ่           

1 ชิน้ การเช่ือมโยงอาจเป็นการเช่ือมโยงด้วยเส้นจากข้อ 1 หรือไมใ่ช้  เส้นก็ได้ เชน่ เส้นประของ

แสงอาทติย์ เงาตา่ง ๆ การแตะของภาพ ความสําคญัอยูท่ี่การตอ่เตมินัน้ทําให้ภาพท่ีสมบรูณ์ตาม

ความหมายท่ีผู้ถกูทดสอบตัง้ช่ือไว้ คะแนนสงูสดุข้อนีคื้อ 6 คะแนน 

                6.  การเขียนเส้นขัน้เขต โดยใช้ชิน้สว่นท่ีกําหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bid : Boundary 

Breaking Fragment - dependent) การตอ่เตมิหรือโยงเส้นปิดรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสปลายเปิด ซึง่อยูน่อก

กรอบส่ีเหล่ียมใหญ่จะได้ 6 คะแนนแต้ม 

                7.  การข้ามเส้นขัน้อยา่งอิสระโดยไมใ่ช้ชิน้สว่นท่ีกําหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bfi : Boundary 

Breaking being Fragment - Independent) การตอ่เตมิโยงเส้นออกไปนอกกรอบหรือ  การวาดภาพ

นอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่จะได้ 6 คะแนนเตม็ 

                8.  การแสดงความลกึ ใกล้ – ไกล หรือมิตขิองภาพ (Pe : Perspective) ภาพท่ีวาดให้เห็น

สว่นลกึ มีระยะใกล้ไกล หรือวาดภาพในลกัษณะสามมติ ิหรือสองมติ ิ 
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                     -  ภาพท่ีวาดให้เห็นสว่นลกึ มีระยะไกล ใกล้ ให้คะแนนภาพละ      1 คะแนน 

                     -  ภาพท่ีมีมติแิตว่าดอยา่งเดมิ หรือคล้ายคลงึกนัซํา้ๆ ให้               2 คะแนน 

                     -  ภาพท่ีมีลกัษณะเป็น สองมติ ิ                                                 3 คะแนน 

                     -  หากเร่ืองราวทัง้ภาพแสดงความเป็นสามมติใิห้                          6 คะแนน 

                9. อารมณ์ขนั (Hu : Human) ภาพท่ีแสดงให้เห็นหรือก่อให้เกิดอารมณ์ขนั  จะได้ชิน้สว่น

ละ 1 คะแนน หรือดภูาพรวม  ถ้าได้อารมณ์ขนัมาก ก็จะให้คะแนนมากขึน้เป็นลําดบั ภาพท่ีแสดง

อารมณ์ขนันี ้

  ประเมินจากผู้ทดสอบในหลายๆ ทาง เชน่ 

                    - ผู้วาดสามารถล้อเลียนตวัเองจากภาพวาด                               1 คะแนน 

                    - ผู้วาดผนวกช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเข้าไป หรือวาดเพิม่เข้าไป        1 คะแนน 

                    - ผู้วาดผนวกลายเส้น หรือภาษาเข้าไปเหมือนวา่วาดภาพการ์ตนู  1 คะแนน 

                    - มีองค์ประกอบร่วมในทศิทาง สนกุสนาน เบกิบาน                     1-3 คะแนน 

                    - มีองค์ประกอบร่วมท่ีกําลงัเป็นท่ีนยิม หรือกําลงัเป็นแฟชัน่           2-3 คะแนน 

                    - ภาพท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึของผู้วาด                        2-4 คะแนน 

                    - คะแนนสงูสดุในข้อนีคื้อ 6 คะแนน 

                10. ความคดิแปลกใหม ่ไมเ่ป็นแบบแผนปกต ิ(Uc : Unconventionality) 

                    - 10a การวางหรือการใช้กระดาษแตกตา่งไปจากเม่ือผู้ทดสอบวาง กระดาษให้ เชน่ เดก็

มีการพบัการหมนุ หรือการพลิกกระดาษ ไปข้างหลงัแล้วจงึวาดภาพจะได้คะแนน 3 คะแนน 

                    - 10b ภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นของจริง เชน่การใช้ช่ือท่ีเป็น นามธรรมหรือสตัว์ 

ประหลาดให้ 3 คะแนน 

                    - 10c ภาพรวมของรูปทรง เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษร หรือ ตวัเลข หรือการใช้ช่ือ 

หรือภาพท่ีเหมือนการ์ตนูให้ 3 คะแนน 

                    - 10d ภาพท่ีตอ่เตมิไมใ่ชภ่าพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ๆ ไป ให้ 3 คะแนน แตห่ากมีการตอ่

เตมิภาพในลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

                      1. รูปคร่ึงวงกลมตอ่เป็นพระอาทิตย์ หน้าคน หรือวงกลม 

                      2. รูปมมุฉากตอ่เป็นบ้าน ชดุหรือส่ีเหล่ียม 

                      3. รูปเส้นโค้ง ตอ่เป็นง ูต้นไม้หรือดอกไม้ 

                      4. รูปเส้นประ ตอ่เป็นถนน ตรอกหรือทางเดนิ 

                      5. รูปจดุทําเป็นตานก หรือสายฝน 

รูปทํานองนีต้้องหกัออกภาพละ 1 คะแนนจาก 3 คะแนนเตม็  ใน ข้อ d. แตไ่มมี่คะแนนตดิลบ คะแนน

สงูสดุของข้อนี ้คือ 12 คะแนน (ผลรวมของคะแนนจากข้อ a b c d) 
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                 11. ความเร็ว (Sp : Speed) ภาพท่ีใช้เวลาน้อยกวา่ 12 นาที จะได้ คะแนนเพิ่มดงันี ้

                      - ต่ํากวา่ 2 นาที ได้ 6 คะแนน 

                      - ต่ํากวา่ 4 นาที ได้ 5 คะแนน 

                      - ต่ํากวา่ 6 นาที ได้ 4 คะแนน 

                      - ต่ํากวา่ 8 นาที ได้ 3 คะแนน 

                      - ต่ํากวา่ 10 นาที ได้ 2 คะแนน 

                      - ต่ํากวา่ 12 นาที ได้ 1 คะแนน 

           4.  เกณฑ์ในการแปลผลข้อมลู  ด้านหลงัของข้อสอบมีชอ่งเลก็ ๆ อยู ่ 11 ชอ่ง แตล่ะชอ่งจะมี

รหสัสําหรับให้คะแนน วิธีการให้คะแนนเพียงแตพ่บัสว่นลา่งของแบบทดสอบขึน้มาก็สามารถให้

คะแนนได้ทนัที คะแนนรวมสงูสดุของแบบทดสอบ TCT – DP คือ 72 คะแนน 

                 - ได้คะแนนรวมต่ํากวา่ 24 คะแนน มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต่ํา 

                 - ได้คะแนนรวมระหวา่ง 24 – 47 คะแนนมีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

                 - ได้คะแนนตัง้แต ่48 คะแนนขึน้ไปมีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู 

            แบบทดสอบของ เจลเลน และเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986: 138 –155) เป็นแบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ หรือเรียกวา่ แบบทดสอบ ทีซีที – ดีพี (TCT – DP : Test for 

Creative Thinking – Drawing Producting)เน่ืองจาก แบบทดสอบชดุนีไ้ด้วดัความคดิสร้า งสรรค์

ครอบคลมุทกุด้าน ซึง่ได้รับการยอมรับวา่เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถนํามาใช้วดัได้กบักลุม่เป้าหมายได้

ทกุวยั เป็นแบบทดสอบท่ีมีการทดลองหาความเท่ียงตรงนา่เช่ือถือ และยงัมีความเหมาะส มกบัเดก็

ในชว่งอาย ุ 4-5 ปี เน่ืองจากใช้ง่าย ไมมี่ตวัหนงัสือให้อา่น เป็นแบบทดสอบท่ี ใช้การวาดภาพ และการ

ซกัถาม    ในเร่ืองของคณุภาพของเคร่ืองมือ   ได้มีงานวิจยัของจนัทนี บญุคลงั (2548 : ไมป่รากฎลข

หน้า) นําไปทดลองกบัเดก็นกัเรียนชัน้อนบุาล 2 ของโรงเรียนอนบุาลบรีุรัมย์จํานวน 80 คน แล้วนํามา

หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ โดยหาคา่สั มประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 

ขอบครอนบคั (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .69 

 

2. จติวทิยา และพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
            2.1 ความหมายและความสาํคัญของพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 

            พฒันาการ  หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลงด้านวฒุภิาวะ (Maturity)  ของอวยัวะระบบ

ตา่ง ๆ และตวับคุคล ทําให้เพิ่มความสามารถของระบบ และบคุคลให้ทําหน้าท่ีตา่ง ๆ ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพสงูขึน้  ทําสิ่งท่ียากและซบัซ้อนย่ิงขึน้ได้ ตลอดจนการเพิ่มทกัษะใหม ่และความสามารถ

ในการปรับตวัในภาวะใหมข่องบคุคลนัน้ 
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            นติยา คชภกัดี (2543: 1) ได้ให้ความหมายของ “พฒันาการ” ไว้วา่ พฒันาการ หมายถึงการ

เปล่ียนแปลงด้านการทําหน้าท่ี (Function) และวฒุภิาวะ (Maturation) ของอวยัวะระบบตา่งๆ รวม

ทัง้ตวับคุคล ทําให้สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทําสิง่ท่ียาก สลบัซบัซ้อนมากขึน้ตลอดจน

การเพิ่มทกัษะใหม่ๆ  แล ะความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อมหรือภาวะใหมใ่นบริบทของ

ครอบครัวและสงัคม 

           สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2545: 8) กลา่วถึง ความหมายของคํา

วา่ “พฒันาการ ” ในเชิงจิตวิทยาไว้วา่ พฒันาการหมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะของบคุคลทัง้ใน

ด้านของโครง สร้าง (Structures) และแบบแผน (Patterns) ของร่างกายและพฤตกิรรมท่ีแสดงออก ซึง่

จะดําเนินการเป็นขัน้ ๆ ไปตัง้แตแ่รกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่ และเป็นแบบฉบบัท่ีสอดคล้องกนัทัง้ 4 ด้าน 

ได้แก่ พฒันาการทางร่างกาย (Physical Development) พฒันาการทางสตปัิญญา (Intelligence 

Development) พฒันาการทางอารมณ์ (Emotion Development) และพฒันาการทางสงัคมและการ

ปรับตวั (Social Development)  

            จากความหมายดงักลา่วข้างต้นพอสรุปได้วา่ พฒันาการ เป็น การเปล่ียนแปลงลกัษณะของ

บคุคล ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในด้านโครงสร้างหน้าท่ีของร่างกาย อารมณ์ สตปัิ ญญาและสงัคมอยา่งเป็นลําดบั

ขัน้ เดก็ท่ีมีพฒันาการทกุด้านสอดคล้องกนัจะสามารถทําหน้าท่ีได้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ มีทกัษะใหม่ๆ

เพิ่มขึน้และสามารถทําสิ่งตา่งๆท่ียุง่ยากซบัซ้อนได้มากย่ิงขึน้ 

 

 2.2 พัฒนาการเดก็ปฐมวัย 

   เดก็ปฐมวยัมีลกัษณะพฒันาการทัง้ 4 ด้านดงันี ้

  2.2.1  พฒันาการทางด้านร่างกาย (Physical development) พฒันาการทางร่างกายของ

เดก็ชว่งปฐมวยั  จะมีความชดัเจนอยา่งมากโดยเฉพาะด้านการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ (Gross Motor 

Development) เชน่  ความสามารถด้านการเคล่ือนไหว การปีนป่าย การว่ิง และการใช้กล้ามเนือ้มดั

เล็ก (Fine Motor Development) เชน่ กล้ามเนือ้นิว้มือ ใช้ในการเขียน การระบายสี เป็นต้น สดัสว่น

ร่างกายเปล่ียนแปลงไปจากวยัทารก การเคล่ือนไหวเร็วขึน้คลอ่งแคลว่ไมช่อบอยูน่ิง่  การใช้มือใช้

สายตาในการเลน่ดีขึน้  

  โจแอล ฟรอสท์ (Joe L. Frost. 1977: no date) กลา่ววา่ เดก็ใน ชว่ง 4-5 ปีแรกของชีวิต  

เป็นชว่งเวลาท่ีความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและจติใจเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วท่ีสดุ นอกจากนีย้งัมี

ความรู้สกึไวตอ่อิทธิพลของสิง่แวดล้อมภายนอก 

  จากการศกึษาของเบเลต์ (Bayley. 1935: no date) และเวลล์แมน (Wellman. 1937: no 

date) พบวา่ เดก็สามารถจะบงัคบัการทรงตวัระหวา่งการเดนิเส้นโค้งได้เม่ืออาย ุ4 ขวบ  
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            สว่นเครทตี ้ (Cratty. 1969: n.d.) ศกึษาพบวา่ เดก็สามารถฝึกยืนขาเดียว และ

กอดอกได้เม่ืออายปุระมาณ 5 ขวบ  ซึง่จากการศกึษาดงักลา่วแสดงให้เหน็ได้ชดัวา่ เดก็ในวยั 2-5 ขวบ

นีมี้ความสามารถในก ารเคล่ือนไหวดีขึน้เป็นลําดบัขึน้  ซึง่การเคล่ือนไหวท่ีดีขึน้นัน้นําเดก็ไปสูก่าร

สํารวจ การค้นหาเพ่ือประโยชน์ตอ่การเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อม  ซึง่เป็นสว่นของการใช้กล้าม

มดัใหญ่ หรือการเคล่ือนไหวแบบหยาบ 

            สว่นการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็นัน้ เกิดจากกา รท่ีสมองจะต้องมีวฒุภิาวะสว่นทกัษะใน

การเคล่ือนไหวแบบละเอียด ซึง่เป็นสว่นสําคญัท่ีเดก็ควรได้รับการฝึกฝน โดยเฉพาะในเร่ืองการหยบัจบั

การใช้ดนิสอขีดเขียน หรือการวาดภาพ การศกึษาการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้มือของ เครทตี ้ (Cratty. 

1970: n.d.) พบวา่ เดก็อาย ุ 3-4 ขวบจะสามา รถบงัคบักล้ามเนือ้มือในการวาดรูปทรงเรขาคณิตได้ 

และเม่ือเดก็อาย ุ 4-5 ขวบเดก็จะนํารูปทรงเรขาคณิตพืน้ฐานมาประกอบเป็นภาพท่ีเดก็เห็น เชน่ บ้าน 

ต้นไม้ และอ่ืน ๆ จนเม่ืออาย ุ6 ขวบเดก็จะสามารถวาดรูปทรงเรขาคณิตท่ีซบัซ้อนได้ การศกึษานีแ้สดง

ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของพั ฒนาการในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็วยัก่อนเข้าเรียน วา่มี

ความก้าวหน้าอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

            เชน่เดียวกบัการค้นพบของนกัจติวิทยา  อาร์โน กีเซล (Amold Gesell) ผู้ซึง่มีบทบาท

สําคญัตอ่ทฤษฎีวฒุภิาวะ และการเจริญเตบิโตของร่างกาย ได้สรุปวา่ การเจริญเตบิ โตของเดก็นัน้

จะต้องเป็นขัน้ ๆ ไปตามวฒุิภาวะ เชน่ จากนัง่เป็นยืน จากเดนิเป็นว่ิง เดก็จะไมส่ามารถยืนได้ก่อนนัง่ 

หรือว่ิงได้ก่อนเดนิ ถ้าหากจะมองในอีกแง่ก็คือ  การเปล่ียนแปลงด้านวฒุิภาวะจะก่อให้เกิดความพร้อม

ของร่างกายท่ีจะกระทําพฤตกิรรมใหม ่ๆ ได้    หากเดก็เกิด ความพร้อมทางด้านกล้ามเนือ้ขาหลงั การ

สอนให้เดก็หดัเดนิ ก็จะทําโดยไมย่ากลําบาก หรือใช้เวลานานเหมือนกบัการสอนเดก็ท่ียงัไมพ่ร้อม 

            2.2.2 พฒันาการทางด้านสตปัิญญา (Intellectual development) พฒันาการ

ทางด้านสตปัิญญาของเดก็ปฐมวยั พฒันาได้อยา่งรวมเร็วทัง้ในด้ านการรับรู้ การเรียนรู้ และแก้ปัญหา 

พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็วยันีจ้ะเป็นลกัษณะเฉพาะตวั  นัน้คือมีเดก็จะมีการรับรู้  และเรียนรู้ท่ี

มีลกัษณะแตกตา่งไปจากวยัอ่ืน ๆ  เร่ืองการเจริญเตบิโตทางด้านความคดิ สตปัิญญา  และการใช้

เหตผุลเป็นหวัใจสําคญัของการศกึษาพฒันากา รทางด้านสตปัิญญา  นกัจติวิทยาไมเ่พียงแตต้่องการ

ทารบวา่เดก็รู้อะไรเทา่นัน้  แตต้่องการทราบวา่เดก็รู้สิง่นัน้ได้อยา่งไร ความคดิของเดก็มีพฒันาการเป็น

ขัน้ ๆ ไปจากขัน้ต่ํา ไปสูข่ัน้สงู  เดก็จะคอ่ย ๆ มีความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมรอบตวัในด้าน

คณุสมบตั ิ และเชิงป ริมาณโดยเฉพาะในด้านความคดิ และการใช้เหตผุล เดก็วยันีช้อบท่ีจะแก้ปัญหา

ด้วยตวัเอง 
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            เบนจามิน เอส บลมู (Benjamin S. Bloom. 1964: n.d.) กลา่ววา่ เดก็ตัง้แตแ่รกเกิด

จนถึงขวบปีแรกสมองจะพฒันาร้อยละ 20 เม่ืออาย ุ 4 ปีจะพฒันาด้านสตปัิญญาถึงร้อยละ 50 และ

จากชว่งอาย ุ4-8 ปีจะพฒันาด้านสตปัิญญาเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 30 ที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะอยูใ่นชว่ง 8-

17  ปี ซึง่แสดงให้เห็นวา่ สตปัิญญาของมนษุย์มากกวา่ 3 ใน 4 จะได้รับการพฒันาเม่ือยงัเดก็ ซึง่หาก

ไมไ่ด้รับการพฒันาในด้านสตปัิญญาอยา่งถกูต้อง  ความสามารถในการเรียนรู้อา จถกูยบัยัง้  ทัง้นี ้  

เพียเจท์ (Piaget) เรียกระยะพฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ไว้วา่ ระยะแก้ปัญหาด้วยการรับรู้ และ

ยงัไมรู้่จกัใช้เหตผุลท่ีสมบรูณ์ (Preoperational Period) ระยะนีจ้ะอยูใ่นชว่งอาย ุ 2-7 ขวบโดยได้แบง่

เดก็ในชว่งนีแ้ยกยอ่ยออกเป็น 2 กลุม่ คือ เดก็ชว่ง ต้น อาย ุ 2-4 ขวบ เดก็จะตดัสนิทกุอยา่งขึน้กบัการ

รับรู้ทางสายตา เพราะฉะนัน้การตดัสินสิ่งตา่ง ๆ อาจคลาดเคล่ือนได้ เชน่ เดก็พบนกในท่ีตา่งกนั  แต่

เดก็จะคดิวา่นัน้คือนกตวัเดียวกนั สําหรับเดก็ชว่งหลงั อาย ุ 4-7 ขวบ เดก็จะมีความคดิความเข้าใจสิง่

ตา่ง ๆ ดีขึน้  ความคิ ดรวบยอดตา่ง ๆ จะพฒันามากขึน้  ความมีเหตมีุผลเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

มากขึน้  เดก็สามารถแยกแยะความแตกตา่งของสิง่ของได้ ตลอดจนมีความคดิรวบยอดของสิง่ท่ี

เก่ียวข้องกบัตวัเลข มีความคดิฝัน  และมีความแมน่ยํามากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ลกัษณะความคดิ 

ความจําของเดก็ในวยันีย้งัอยูใ่นขอบเขตท่ีจํากดั และเป็นลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ 

              1.  มีความเช่ือวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งมีชีวิต (Animism) เดก็จะเช่ือวา่ทกุสิ่งรอบ ๆ ตวัมี

ชีวิตจติใจ มีความรู้สกึ เชน่ ตุ๊กตา เก้าอี ้เป็นต้น 

              2.  เดก็เช่ือวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกมีจดุมุง่หมาย (Purposivism) เดก็เช่ือวา่ทกุอยา่ง

ท่ีเกิดบนโลกมีจดุมุง่หมาย ดงัจะเห็นได้จากพฤตกิรรมท่ีเดก็ชอบตัง้คําถาม เชน่ ทําไมต้นไม้สีเขียวซึง่

เป็นคําถามท่ีผู้ใหญ่ควรให้คําตอบท่ีถกูต้องโดยใช้คํางา่ยๆ ในการอธิบาย เพ่ือเป็นการสร้างความคดิ

รวบยอดให้กบัเดก็ 

              3.  ลกัษณะการนําปรากฏการณ์ 2 อยา่งท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัมาเป็นเหตผุลซึง่กนัและ

กนั (Phenomenalistic Causality) ลกัษณะนีเ้ดก็จะเข้าใจวา่ มีความเก่ียวพนักนัระหวา่งสิง่ของ หรือ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้พร้อม ๆ กนั เชน่ เดก็นุง่กางเกงสีแดงแล้วถกูตี เดก็ ก็จะคดิวา่เพราะนุง่กางเกงสีแดง

จงึโดนตี เป็นต้น 

            นอกจากนีเ้พียเจท์ (Piaget) ยงัได้ทําการศกึษาพฒันาการทางด้านสตปัิญญาของ

มนษุย์อยา่งเป็นระบบระเบียบ แนวความคดินีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัจติวิทยาการศกึษาเป็นอยา่งมาก 

เพราะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอ นให้เหมาะสมกบัเดก็ในแตล่ะวยั  ในท่ีนีข้อยก

ข้อมลูท่ีมีความสอดคล้องกบังานวิจยั  คือ  หลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัขัน้รู้จกัคดิด้วยความคดิ (Pre-Conceptional 

Thought Period) โดยสามารถแบง่เป็น 2 ชว่ง ชว่งท่ี 1 คือ  ขัน้คดิเบือ้งต้น (Preconception) ในขัน้นี ้

อายจุะอยูร่ะหวา่ง 2-4 ขวบ  ลกัษณะการคดิยงัยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง (Egocentrism) ยงัไมส่ามารถ
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เข้าใจความรู้สกึนกึคดิของผู้ อ่ืน ชว่งท่ี 2 คือ ขัน้คดิได้เอง (Intuitive) อายรุะหวา่ง 4-7 ขวบ ในระยะนี ้

เดก็จะสามารถเหน็ความแตกตา่ง สามารถคดิเปรียบเทียบคดิแยกวตัถอุอกเป็นหมวดหมู่ ขัน้ตอน รู้สกึ

คดิโดยสร้างความสมัพนัธ์เช่ือมโยงได้  กีเซล (Gesell) ได้ให้ความเหน็เก่ียวกบัพฒันาการทางสตปัิญญา

เชน่เดียวกบัเพียเจท์ แตกี่เซล  เน้นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒุิภาวะ  และความเจริญเตบิโตของ

ร่างกาย โดยมีความเหน็วา่ การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือเ ดก็นัน้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย เดก็

แตล่ะคนมีพฒันาการท่ีแตกตา่งกนัไป ซึง่เป็นเอลกัษณ์ของแตล่ะคน 

            จากข้างต้นท่ีกลา่วถึงการจําของเดก็สามารถสรุปได้วา่  ลกัษณะการจําของเดก็ในวยัก่อนเข้า

เรียนนีย้งัอยูใ่นขอบเขตท่ีจํากดั เพราะเดก็ยงัไมรู้่วิธีการจดัระบบข องการจํา จากการศกึษาของ         

แอปเปิล้ และคณะ (Apple; et al. 1972: n.d.) เก่ียวกบัความจําโดยใช้ภาพชดุ และคําพบวา่เดก็จะใช้

การจดักลุม่เพ่ือชว่ยความจําได้ดี  ในชว่งอาย ุ6-7 ขวบ ดงันัน้เดก็ท่ีอายต่ํุากวา่ 6 ขวบนัน้จําต้องได้รับ

การพฒันาเพ่ือให้เหมาะสมกบัความสามารถข องเดก็ในวยันี ้การรับรู้ของเดก็จะมีการพฒันาได้ดีกวา่

การจํา  ดงัท่ี  ก๊ิปสนั (Gibson. 1969: n.d.) ได้ทําการศกึษาการรับรู้ด้วยสายตาของเดก็ในวยัก่อนเข้า

เรียน พบวา่ เดก็มกัจะเร่ิมมองจดุหนึง่จดุใดของภาพ เม่ือเดก็อายปุระมาณ 2-3 ขวบ และจะเร่ิมมอง

สว่นตา่ง ๆ มากขึน้ ทําให้เดก็เร่ิมมองวตัถไุด้ถ่ีถ้วนมากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การมองวตัถหุรือรูปภาพ

ของเดก็ในวนัก่อนเข้าเรียนนีย้งัอยูใ่นขอบเขตท่ีจํากดั  เน่ืองจากเดก็มกัจะตดัสินจากสิ่งท่ีเห็นเฉพาะจดุ  

และยงัละเลยการมองวตัถหุรือภาพท่ีเป็นลกัษณะรวม เอลไคนด์ และคณะ (Elkind. 1964: n.d.) ได้

ศกึษาการรับรู้ของเดก็เชน่เดียวกบัก๊ิปสนัเชน่กนั  ผลท่ีได้คือ เดก็จะพุง่จดุสนใจไปท่ีสว่นหนึง่สว่นใด

ของภาพโดยไมส่นใจกบัรูปรวม  โดยจะละเลยสว่นประกอบยอ่ย จนเม่ืออาย ุ 8-9 ปีเดก็จงึสนใจ

ภาพรวมสว่นปลีกยอ่ยได้ดีขึน้ 

            2.2.3  พฒันาการทางด้านสงัคม (Social development) พฒันาการทางด้านสงัคม

ของเดก็ จะแสดงถึงความสามารถในการสร้างสมัพนัธ์ภาพกบัคนอ่ืนๆ รอบข้าง ไมว่า่จะเป็นคนใน

ครอบครัวหรือระหวา่งเพ่ือน  ซึง่เป็นระยะสําคญัท่ีเดก็จะพฒันาเข้าสูส่งัคมของตน เดก็ปฐมวยั จะเร่ิม

เข้ากลุม่ชอบสมาคมกบัเพ่ือน และมีทา่ทีเป็นมิตร อยากมีน้องรู้จกัแบง่ปันสามารถให้เพ่ือยืมของเลน่ได้ 

เดก็จะเร่ิมรู้สกึวา่ตวัเองเป็นหนึง่ในสมาชกิของครอบครัว การแสดงออกในเร่ืองความรู้สกึอยากได้ พอ

อกพอใจ ไมส่บายใจจะแสดงออกมาอยา่งชดัเจน แตไ่มถึ่งขัน้รู้จกัตวัตน บางครัง้จะแสดงอารมณ์โกรธ 

ฉนุเฉียง เกรีย้ว กราดร้องไห้เม่ือไมไ่ด้สิง่ของท่ีต้องการ  อาการเหลา่นีจ้ะมีลกัษณะไมถ่าวรขึน้ ๆ ลง ๆ 

เดก็ปฐมวยันีม้กัจะเปล่ียนเพ่ือนเลน่ไปเร่ือย การทะเลาะกนัสําหรับเดก็ในวยันีถื้อเป็นเร่ืองปกติ  เดก็วยั

นีจ้ะเร่ิมต้นแสดงพฤตกิรรม ให้เห็นถึงบคุลิกภาพ ท่ีสามารถสงัเกตได้ชดัเจนลกัษ ณะตา่ง ๆ เหลา่นี ้เชน่ 

ความร่วมมือกนั การแขง่ขนั การยอมอยูใ่ต้อํานาจผู้ อ่ืน  การเป็นผู้ นํา เป็นต้น  ในด้านการให้ความ

ร่วมมือนัน้  ในระยะแรก ๆ จะมีน้อยเน่ืองจากเดก็ยงัคดิวา่ตนเองเป็นศนูย์กลางความสนใจอยู ่
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ภายหลงั 3 ขวบไปแล้วเดก็จะเร่ิมให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่ งๆ มากขึน้ และทําได้ครัง้ละนานๆเดก็

เร่ิมเรียนรู้จากการคบเพ่ือทําให้เกิดการโอนออ่นผอ่นตามรู้จกัการยอมผู้ อ่ืนมากขึน้ ในสว่นด้านการ

แขง่ขนัของเดก็ปฐมวยันัน้ กรีนเบอร์ก (Greenberg) ได้ทําการค้นคว้าเก่ียวกบัเร่ืองการแขง่ขนัของเดก็

พบวา่ พฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัการแขง่ขั นนีจ้ะไมเ่กิดขึน้กบัเดก็ภายใน 3 ขวบ แตจ่ะเร่ิมเกิดขึน้ตัง้แตอ่าย ุ

4-5 ขวบเป็นต้นไป กรีนเบอร์ก กลา่ววา่ พฤตกิรรมการแขง่ขนันีเ้ป็นพฤตกิรรมพิเศษ จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือ

เดก็สามารถเรียนรู้  ในการตอบสนองทางพฤตกิรรมแล้ว 

            เม่ือเดก็อยูก่นัเป็นกลุม่เดก็จะแสด งความเป็นผู้ นํา  และผู้ตามได้ดีแล้วแตส่ถานการณ์

นัน้ ๆ เดก็ท่ีแสดงบทบาทเป็นผู้ นําสว่นมากเป็นเดก็ท่ีมีรูปร่างใหญ่ สตปัิญญาสงูกวา่เพราะอายท่ีุ

มากกวา่เพ่ือน ๆ ในกลุม่  จงึทําให้สามารถแนะนําการเลน่ให้กบัเดก็คนอ่ืน ๆ ได้  สําหรับเดก็ขีอ้ายหรือ

เดก็เก็บตวัมกัจะเลือกตุ๊ กตาเป็นเพ่ือนสมมตขิองตวัเอง  ตัง้ช่ือให้และพดูคยุเหมือนมีการโต้ตอบบท

สนทนา เพ่ือนสมมตเิป็นธรรมชาตขิองเดก็วยันี ้ เพราะเป็นการพฒันาลกัษณะเฉพาะของเดก็วยันี ้เม่ือ

เดก็ต้องการมีเพ่ือนแตเ่ช้ากบัเพ่ือนไมไ่ด้ เดก็ก็จะสมมตเิพ่ือนขึน้มาทดแทน โดยการเอาตุ๊กตามาเป็น

เพ่ือนเป็นน้องแทนเพ่ือแก้เหงา 

            ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัวเป็นลกัษณะแบบฝังใจเดก็ เดก็มกัจะรับรู้และ

เลียน แบบการแสดงความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเชน่เดียวกบัท่ีคนภายในครอบครัวปฏิบตั ิความสําเร็จของ

ประสบการณ์ทางสงัคมของเดก็นัน้เป็นเคร่ืองชีใ้ห้ทราบถึง ความสมัพนัธ์กบับคุคลภายในได้ดีเพียงใด  

เม่ือเดก็เร่ิมมีสงัคมท่ีกว้างขึน้เดก็จะรักพอ่แมน้่อยลง  เร่ิมมีเพ่ือนใหม ่ๆ เดก็จะปรับปรุงตนเองให้เข้ากบั

สงัคมภายนอก  โดยเร่ิมจากการปรับตวัเองกบัความสมัพนัธ์ของคนในบ้านก่อนเป็นอนัดบัแรก 

            พฒันาการทางด้านสงัค มของเดก็ก่อนวยัเรียนตามแนวความคดิของเพียเจท์ (Piaget) 

มีลกัษณะดงันี ้

                ระยะท่ี 1 อายรุะหวา่ง 2-3 ขวบ เดก็มกัจะยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง ชอบอยูก่บัเพ่ือน

แตย่งัตา่งคนตา่งเลน่ตามลําพงั ไมเ่ลน่ด้วยกนัและไมแ่บง่ปันสิ่งของให้กนั 

                ระยะท่ี 2 อายรุะหวา่ง 3-4 ขวบ เดก็เร่ิมเข้าเลน่กบัเพ่ือน แตใ่นบ้างครัง้ยงัชอบท่ีจะ

เลน่ลําพงัอยู ่

                ระยะท่ี 3 อายรุะหวา่ง 4-5 ขวบ เดก็จะเร่ิมเข้าสงัคมดีขึน้ชอบเลน่กบัเพ่ือน ชว่ยเหลือ

แบง่ปันกนั แตย่งัคงมีการทะเลาะกนัอยูบ้่าง 

            การท่ีเดก็มีโอกาสได้เคล่ือนไหวร่างกายอยูเ่สมอ  และมีอิสระพร้อมกบัมีผู้ใหญ่คอยให้

คําแนะนําคอยให้กําลงัใจชมเชยเม่ือมีพฤตกิรรมท่ีถกูต้อง  จะเป็นแรงจงูใจให้เดก็ได้พฒันาความสามารถ

ทางสงัคม และก่อให้เดก็เกิดความมัน่ใจในการเข้าสงัคม การทะเลาะกนัของเดก็วยันีม้กัเกิดจากเดก็ยงั

ขาดประสบการณ์ในการเลน่กบัเพ่ือน  หรือแม้กระทัง่การทําลายของเลน่ของเดก็คนอ่ืนเม่ือเวลาโกรธ 
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ความโกรธของเดก็จะเกิดขึน้อยา่งรุนแรง เกิดขึน้เร็วและหายเร็ว การทะเลาะกนัจะเกิดจากการอยาก

เลน่ของเลน่ หลงัจากนัน้เดก็จะเร่ิมรู้จกัปรับตวัตอ่สงัคมดีขึน้ การทะเลาะจะน้อยลงไมรุ่นแ รง  การคบ

กนัของเดก็วยันีจ้ะคบกนัเพ่ือเป็นเพ่ือนเลน่เทา่นัน้  การเลือกคบเพ่ือนของเดก็ในวยัก่อนเข้าเรียนนี ้ มี

ความแตกตา่งไปจากวยัอ่ืน ๆ คือเดก็จะแสดงความต้องการเลน่กบัเพ่ือนเพศเดียวกนั  และในเดก็ผู้ชาย

จะมีความรู้สกึถึงความแตกตา่งของเพศตนอยา่งมาก เชน่ จะไมย่อมยุง่เก่ียวกบัสิ่งของท่ีตนรู้สกึวา่เป็น

สิ่งของสําหรับเดก็ผู้หญิงโดยเดด็ขาด 

            2.2.4 พฒันาการทางด้านอารมณ์  (Emotions Development) พฒันาการด้านอารมณ์

ของเดก็ปฐมวยันัน้จะมีลกัษณะท่ีรุนแรงกวา่เดก็เลก็เน่ืองจากเดก็วยัเร่ิมสามารถชว่ยเหลือตวัเองไม่

ต้องคอ ยให้พอ่แมผู่้ปกครองอยูช่ว่ยเหลือ และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเวลาท่ีเดก็อยูห่า่งจากพอ่แม่

ผู้ปกครอง เดก็จะย่ิงแสดงอารมณ์ฉนุเฉียวได้ง่ายขึน้ การแสดงออกของอารมณ์สว่นใหญ่เป็นเพราะเดก็

รู้สกึเหน่ือยออ่น หรือมกัเกิดจากความขดัแย้งภายในใจในการทํากิจกรรมบางอยา่ง ลกัษณะของ

อารมณ์ของเดก็แตล่ะคนจะแตกตา่งกนัตามพืน้ฐานทางอารมณ์ท่ีตดิตวัมาตัง้แตเ่กิด  รวมถึงระดบัของ

พฒันาการด้านอ่ืน ๆ ในแตล่ะวยั  และการอบรมเลีย้งดจูากพอ่แมผู่้ปกครอง พฒันาการทางอารมณ์ถือ

เป็นเร่ืองสําคญัอยา่งมากสําหรับเดก็ เพราะอารมณ์ของเดก็จะสง่ผลกระทบตอ่วฒุภิาวะทางอารม ณ์ใน

วยัผู้ใหญ่ตอ่ไปภายภาคหน้า ดงัจะยกตวัอยา่ง และขยายความอารมณ์ท่ีมกัพบเห็นในเดก็ ดงันี ้

              2.2.4.1 ความโกรธ  ในเดก็วยัก่อนวยัเรียนจะปรากฏให้เห็นมากกวา่ตอนยงัเป็น

เดก็เลก็เน่ืองจากวยันีมี้เหตกุารณ์ท่ีทําให้เดก็รู้สกึขดัใจ  เดก็บางคนจะใช้ความโกรธเพ่ื อให้ได้สิ่งท่ี

ต้องการความโกรธในเดก็จะเร่ิมตัง้แตอ่ายเุพียง 6 เดือนและจะเพิ่มอตัราสงูขึน้เร่ือย ๆ มาถึงระยะก่อน

วยัเรียน ความโกรธในระยะนีส้ว่นใหญ่จะเกิดจากลกัษณะของกฎระเบียบวินยัตา่ง ๆ ข้อห้ามท่ีขดัใจ

เดก็ กู๊ตอีนาฟ (Goodenough. 1931: n.d.) ศกึษาอารมณ์โกรธข องเดก็ก่อนวยัเรียน พบวา่ การแสดง

อารมณ์โกรธของเดก็จะลดน้อยลงเม่ืออายมุากขึน้  และการแสดงอารมณ์โกรธจะมุง่ตรงไปยงัต้นเหตุ

ของความโกรธมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัพบวา่การแสดงอารมณ์โกรธของเดก็ทารกจนถึง 4 ขวบมกัจะใช้

การร้องไห้เป็นสว่นใหญ่ 

                 2.2.4.2 ความกลั ว เฮอร์ลอค (Hurlock. 1972: n.d.) ได้เขียนไว้ในหนงัสือ

พฒันาการเดก็วา่ ความกลวัของเดก็สว่นใหญ่มกัจะปรากฏอยา่งชดัเจนในชว่งอาย ุ 2-6 ขวบ ในชว่ง    

2 ขวบความคดิฝันและความนกึคดิจะมีมาก ชนดิความกลวัของเดก็ในวยันีคื้อ กลวัเสียงดงั กลวัสตัว์ 

กลวัความมือ กลวัความสงู  หลงัจาก 6 ขวบความกลวัจะลดลงเน่ืองจากเดก็มีสตปัิญญามีความคดิ

มากขึน้ มีเหตมีุผลมากขึน้ ความกลวัของเดก็ก่อนวยัเรียนนีจ้ะมีลกัษณะท่ีเป็นความกลวัตอ่สิง่

ภายนอก จะเกิดขึน้เม่ือเดก็ได้พบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีเดก็ไมเ่คยประสบมาก่อน  เดก็บางคนท่ีมาจาก

ครอบครัวแตกแยกมกัจะ มีชีวิตอยูด้่วยความกลวั และหวาดระแวงอยูต่ลอดเวลา  ความหวาดระแวงนี ้
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จะก่อให้เกิดความว้าวุน่ใจ (Anxiety)  ซึง่จะมีลกัษณะคล้ายความกลวัมกัจะทําให้บคุลกิท่ีขาดความ

เช่ือมัน่ในตนเอง ต้องการหลบซอ่นตวัจากสงัคม ปฏิเสธการรวมกลุม่ 

                2.2.4.3 ความอิจฉาริษยา ถือเป็นความโกรธท่ีมีตอ่บคุคล มกัจะเกิดจาก

สภาพแวดล้อมของเดก็โดยเฉพาะแก่บคุคลท่ีรัก ความอิจฉาจะมีมากในระยะ 2-5 ขวบ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงจะเกิดขึน้กบัเดก็ท่ีพอ่แมผู่้ปกครองมีสมาชิกใหม ่ หรือน้องคนเล็กท่ีอิจฉาพ่ีท่ีมีสิทธิพิเศษกวา่

ตนเอง  นอกจากนี ้ ตามทฤษฎีของนกัจิตวิเคราะห์มีความเช่ือวา่  เดก็จะมีความรู้สกึรัก และอยากเป็น

เจ้าของพอ่แมท่ี่เป็นเพศตรงข้ามกบัตวัเอง คือ เดก็ชายจะรักและหว่งแมไ่มอ่ยากให้พอ่เข้าใกล้ชดิกบัแม ่

                 2.2.4.4 ความเครียด ปัจจยัท่ีทําให้เดก็เกิดความเครียด คือ เกิดจากตวัเดก็เอง 

ไมว่า่จะเป็นเดก็ท่ียาก หงดุหงิดงา่ยงอแง หรือความไมส่มบรูณ์ทางความคดิหรือทางอารมณ์ จะทําให้

เดก็เกิดอารมณ์เครียดได้งา่ย สว่นท่ี 2 คือ สิ่งแวดล้อม ถ้าเดก็อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี หรือสงัคมท่ี

อบอุน่มีความเข้าใจกนั ก็จะทําให้เดก็ได้รับสิ่งดี ๆ  

                 2.2.4.5 ความอยากรู้อยากเหน็ ในระยะเดก็ก่อนวยัเรียน คือระยะเห็นความ

อยากรู้อยากเหน็มาก เดก็จะสนใจความลกึลบัตา่ง ๆ เชน่การเกิด การตายเป็นอยา่งไร เป็นระยะท่ีเดก็

เกิดความเช่ือในเร่ืองนรกสวรรค์ ความลกึลบัตา่ง ๆ ความสงสยันีไ้มมี่สิน้สดุเดก็มกัจะตัง้คําถามอยู่

ตลอดเวลากบัคนใกล้ชิด 

                 2.2.4.6 ความดีใจ วยัก่อนเข้าเรียนนีม้กัจะมีเหตกุารณ์ท่ีสามารถทําให้เดก็มี

ความสขุได้งา่ย นอกจากนีร้ะยะนีเ้ดก็จะเร่ิมหดัทําอะไรด้วยตวัเองบ้างแล้ว เม่ือเดก็สามารถทํากิจกรรม

นัน้ได้สําเร็จนัน้ก็มีสว่นทําให้เดก็มีความสขุ และแสดงออกด้วยการยิม้หวัเราะ 

                 2.2.4.7 ความรัก เม่ือเดก็ได้รับความรักจากผู้ใกล้ชดิ เดก็จะพยายามแสดง

ความรักตอบในทางตรงข้ามถ้าเดก็ไมเ่คยได้รับความรักเลย เดก็จะไมรู้่จกัรัก รักคนไมเ่ป็น 

            อารมณ์ของเดก็เป็นสว่นสําคญัของการพฒันาการท่ีต้องการความเข้าใจอยา่งลกึซึ ง้ ซึง่

พอ่แม ่ผู้ปกครองถือเป็นบคุคลสําคญัท่ีชว่ยกลอ่มเกลาจติใจของเดก็ เดก็ทกุคนมีความคล้ายคลงึกนัใน

แง่ของความบริสทุธ์ิของอารมณ์และจิตใจ พอ่แมผู่้ปกครองและสิ่งแวดล้อมจะเป็นสว่นสําคญัในการ

ปัน้ให้เดก็มีบคุลิกภาพแบบใดในอนาคต 

 งานวิจยันีผู้้ วิจยัมงุเน้นท่ีเดก็ปฐม วยัชว่งอาย ุ 4-5 ปี ซึง่เดก็ในชว่งอายนีุเ้ป็นวยัท่ีต้องพึง่พา

ผู้ อ่ืนในการเลีย้งด ูในขณะเดียวกนัเดก็วยันีก็้กําลงัพฒันาทกัษะในการพึง่พาตนเองเพิ่งขึน้ทีละน้อย 

ลกัษณะพฒันาการท่ีสําคญัในวยันีไ้ด้แก่ขบวนการเจริญเตบิโตทางร่างกาย การเรียนรู้ และการรับรู้ 

ความคดิ และ การมีเหตผุล ตลอดจนการพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัความเข้าใจในอนัท่ีจะนํามาซึง่การ

เปล่ียนแปลงบคุลกิภาพ และความเข้าใจตนเอง พฤตกิรรมของเดก็วยันีเ้ร่ิมมีความอยากรู้อยากเหน็ 

และอยากสํารวจสิง่ตา่ง ๆ มากขึน้ เดก็จะมีพฒันาการทางด้านภาษา และสตปัิญญาท่ีดีขึน้ ทําให้เดก็
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ชอบซกัถามอยูเ่ร่ือยๆ  วา่อะไร ทําไม อยา่งไร ในสิง่ตา่ง ๆ รอบตวัด้วยความสงสยั การบรรลภุาวะของ

ระบบสมอง และระบบศนูย์กลางประสาท ทําให้เดก็สามารถจดัการกบัทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกาย 

การทรงตวั และการเคล่ือนไหวข้อตอ่ตา่ง ๆ ได้ดีขึน้ ทําให้เดก็สามารถสํารวจสิ่งตา่ง ๆ รอบ ๆ ตวั  เดก็

วยันีจ้ะเร่ิมมีสงัคม  ไมแ่ยกตวัเองเหมือนตอนเป็นเดก็เล็ก ชอบเลน่กบัเพ่ือนทํากิจกรรมแปลก ๆ เร่ิมมี

ความคดิทางนามธรรมบ้าง  สามารถแยกสิ่งท่ีแตกตา่งได้  เร่ิมคดิถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่ง ๆ  ดงันัน้

เดก็วยันีค้วรได้รับการสง่เสริมพฒันาการทัง้ 4 ด้านคือ  พฒันาก ารทางด้านร่างกาย สตปัิญญา 

อารมณ์ และสงัคม  ไปพร้อม ๆ กนั 

 

           2.3 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  

            ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลตอ่พฒันาการของเดก็ปฐมวยัมี 4 ปัจจยัดงันี ้

  2.3.1 พนัธุกรรม (Heredity) คือ ลกัษณะตา่ง ๆ ทัง้ทางกาย และทางพฤตกิรรม ท่ี

ถ่ายทอดจากบรรพบรุุษสูล่กูหลาน เป็นปัจจยัภายในท่ีกําหนดขอบเขตลกัษณะและขีดความสามารถ

บคุคล ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ อิทธิพลของพนัธุกรรมท่ีมีผลตอ่เดก็ คือเป็นตวักําหนดลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical appearance) ได้แก่ รูปร่าง สดัสว่นของร่างกาย ความสงู ความสามารถทาง สมอง 

(Intellectual Ability) ลกัษณะความผดิปกต ิ(Abnormality) พืน้ฐานทางอารมณ์ (Temperament) ชนิดของ

กลุม่เลือด (Blood type) และเพศ (Sex) เป็นต้น 

                2.3.2  วฒุภิาวะ (Maturation) หมายถึง สภาวะการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีเกิดขึน้

เป็นกระบวนการการเจริญเ ตบิโต และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตขิองบคุคลโดยไมต้่อง

อาศยัการฝึกหดั หรือประสบการณ์ใด ๆ เชน่ การยืน การเดนิ การว่ิง การเปลง่เสียง ซึง่เป็นพืน้ฐานตาม

ธรรมชาตขิองมนษุย์ท่ีเป็นไปตามปกต ิเม่ือถึงวยัท่ีสามารถทําได้ 

                    2.3.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมซึง่เป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ท่ีได้รับ หรือการปฏิบตัอิบรมสัง่สอน และการปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่

ความต้องการและความสนใจ  ซึง่เป็นพฒันาการท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์ และการฝึกหดั หรือ

ความสามารถทางทกัษะอยา่งหนึง่อย่ างใดโดยเฉพาะ ซึง่จะต้องอาศยัประสบการณ์  และการฝึกหดั

เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญั ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud. 1949: n.d.) นกัจติวิทยาวิเคราะห์ได้กลา่วไว้

วา่ วยัเร่ิมต้นของชีวิตมนษุย์คือ ระยะ 5 ปีแรกของชีวิต ประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้รับในตอนต้นของชีวิต

มนษุย์จะมีอิท ธิพลตอ่ชีวิตของมนษุย์ตลอดจนถึงวาระสดุท้าย ดงันัน้นกัจติวิทยาจงึสนใจเร่ืองการ

เรียนรู้ และความสําคญัในเร่ืองความพร้อมวา่เป็นสิ่งสนบัสนนุในเร่ืองการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก จาก

การศกึษาเร่ืองความพร้อม นกัจติวิทยาได้แบง่แนวความคดิออกเป็น 2 กลุม่คือ 
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                2.3.3.1 ความพร้อมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ (Natural Readiness Approach) 

นกัจิตวิทยากลุม่นีมี้ความเช่ือวา่ ความพร้อมของบคุคลเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตเิม่ือถึงวยั หรือ

เม่ือถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีจะทํากิจกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใดได้  ดงันัน้การทําสิ่งใดก็ตามไม่ ควรเร่ง 

เพราะการเร่งจะไมทํ่าให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ทัง้สิน้ ตรงกนัข้ามอาจทําให้เกิดผลเสียตามมา คือความ

ถดถอย ความเบ่ือหนา่ย เป็นต้น 

                2.3.3.2 ความพร้อมท่ีเกิดจากการกระตุ้น (Guided experience approach)

นกัจติวิทยา กลุม่นีมี้ความเหน็ตรงข้ามกบักลุม่แร ก โดยเช่ือวา่ ความพร้อมนัน้สามารถเร่งให้เกิดขึน้ได้ 

ด้วยการกระตุ้น การแนะนํา การจดัประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดความพร้อมได้โดยตรง โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในชว่งวยัเดก็ซึง่เป็นชว่งวยัท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ และการปรับตวัเป็นอยา่งมาก 

                    2.3.4 สิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นตวัแปรพฒันาการ และการ

เจริญเตบิโตไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ สภาพแวดล้อมเดียวกนัอาจมีผลตอ่บคุคลในแตล่ะคนท่ีไม่

เทา่กนั  และการตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมเดียวกนัก็อาจแตกตา่งกนั  เน่ืองจากความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลในการรับรู้และตอ บสนองตอ่สิ่งเร้าตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั สิ่งแวดล้อมท่ีอยูร่อบตวับคุคล

นัน้ ๆ มีทัง้สิ่งมีชีวิต และไมมี่ชีวิตสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท 

                2.3.4.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ บ้าน โรงเรียน 

ของเลน่ อาหาร บรรยากาศ เป็นต้น 

                2.3.4.2 สภาพแวดล้อมทางสงัคม (Social Environment) ได้แก่ ครอบครัว ญาตพ่ีิ

น้อง ครู วฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เป็นต้น                   

               

            2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 

   ขัน้ความคดิริเร่ิม – ความรู้สกึผดิ (Initiative VS. Guilt) อายเุดก็ในขัน้นีอ้ยูร่ะหวา่ง 3-6 ปี 

เป็นชว่งท่ีเดก็จะพฒันาความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ได้ดี ถ้าได้มีรากฐานของความเป็นตวัของตวัเองและ

ความรู้สกึไว้วางใจในความสามารถของตนตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 3 ปี ในขัน้นีเ้ดก็สามารถท่ีจะเข้ามีสว่น

ร่วมในการทํากิจกรรมงา่ย ๆ บางอยา่งกบัผู้ใหญ่ หรือทํากิจกรรมบางอยา่งด้วยตนเองโดยลําพงั ท่ี

สําคญัก็คือ ในระยะนีเ้ดก็จะใช้ภาษาเป็นส่ือในการค้นคว้าหาความจริงหรือทําความเข้าใจกบั

สภาพการณ์รอบตวั ถ้าเดก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมตา่ง ๆ ตามลําพงัและผู้ใหญ่ให้ความสนใจในการ

ตอบคําถามหรือให้ความรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ โดยใช้คําอธิบายท่ีทําให้เดก็ในวยันีเ้ข้าใจได้โดยงา่ย ยอ่มเป็น

การสง่เสริมเดก็ให้มีแนวโน้มท่ีจะค้นคว้า สํารวจ และมีความคดิริเร่ิมเป็นของตนเองในทางตรงข้ามถ้า

เดก็ในวยันีรู้้สกึวา่บดิามารดาควบคมุตนเองมากเกินไปพร้อมทัง้ไมเ่ปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งท่ีสนใจใคร่รู้ 

ยอ่มจะทําให้เดก็เกิดความรู้สกึผิดเพราะคดิวา่ตนเป็นคนท่ีทําให้ผู้ใหญ่เกิดความรําคาญหรือพดูในสิ่ง
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ไร้สาระในท่ีสดุก็จะรู้สกึผิดท่ีจะคดิทําสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเองได้แตค่อยทําตามคําสัง่หรือทําตามคนอ่ืน

อยา่งเดียวเทา่นัน้ 

                    2.4.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางด้านสตปัิญญา 

             เฟียเจต์ (Piaget Jean. 1969: 25) ได้เสนอทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา โดยได้แสดง

ขัน้ตอนของพฒันาการของเดก็ไว้ สรุปได้ดงันี ้

       1.  วยัแหง่การใช้ประสาทสมัผสั (Sensorimotor Stage) นบัตัง้แตแ่รกเกิดจนกระทั่ งอาย ุ

18 เดือน เดก็จะเรียนรู้จากของจริง คน สตัว์ สิ่งแวดล้อม สามารถค้นหาสิ่งท่ีต้องการโดยการเดาสุม่ ใช้

ประสาทสมัผสัเพ่ือเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ  

         2. วยัปฏิบตัติน เพ่ือเตรียมตวัพร้อมท่ีจะกระทําตามความคดิ (Preconcrete Operational 

Stage) มีอายรุะหวา่ง 1 ขวบคร่ึงถึง 6 ขวบ เป็นวยัเร่ิมเรียนรู้ภาษาพดู และส่ือความหมายตา่ง ๆ มี

ความสามารถท่ีจะรับรู้ทัง้ท่ีมีเหตผุลและไมมี่เหตผุล และจะเรียนรู้โดยการเลน่และลองผิดลองถกูมี

ความสามารถในเชงิวิเคราะห์ รู้จกัโต้ตอบคําถามปัญหางา่ย ๆ  

             ทิศนา แขมมณี (2545: 85) ได้กลา่วถึงทฤษฎีการสอนแบบพหปัุญญาวา่  ผู้บกุเบกิทฤษฎี

นีคื้อ การ์ดเนอร์ (Gardner) จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้

เขียนหนงัสือช่ือ “Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences”  ซึง่ได้รับความสนใจ

อยา่งกว้างขวาง แนวคดิขอ งเขาก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคดิเก่ียวกบั “เชาว์ปัญญา ” เป็น

อยา่งมาก และกลายเป็นทฤษฎีท่ีกําลงัมีอิทธิพลอยา่งกว้างขวางตอ่การจดัการศกึษาและการเรียนการ

สอนในปัจจบุนั  

             แนวคดิเก่ียวกบัเชาว์ปัญญา (Intelligences) ท่ีมีมาตัง้แตเ่ดมินัน้ จํากดัอยูท่ี่ความสามารถ

ด้านภาษา ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และการคดิเชงิตรรกะหรือเชงิเหตผุลเป็นหลกั การวดั

เชาวน์ปัญญาของผู้ เรียนจะวดัจากคะแนนท่ีทําได้จากแบบทดสอบทางสตปัิญญา ซึง่ประกอบด้วยการ

ทดสอบความสามารถทัง้ 2 ด้านดงักลา่ว คะแนนจากการวดัเชาว์ปัญญาจะเป็นตวักําหนดเชาว์ ปัญญา

ของบคุคลนัน้ไปตลอด เพราะมีความเช่ือวา่ องค์ประกอบของเชาวน์ปัญญาจะไมเ่ปล่ียนแปลงไปตาม

วยัหรือประสบการณ์มากนกั แตเ่ป็นคณุลกัษะท่ีตดิตวัมาแตกํ่าเนดิ การ์ดเนอร์ (Gardner. 1983: ไม่

ปรากฏเลขหน้า ) ให้นยิามคําวา่ “เชาวน์ปัญญา” (Intelligence) ไว้วา่ หมายถึงความสา มารถในการ

แก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานตา่ง ๆ ซึง่จะมีความสมัพนัธ์กบับริบททาง

วฒันธรรมในแตล่ะแหง่ รวมทัง้ความสามารถใจการตัง้ปัญหาเพ่ือจะหาคําตอบและเพิ่มพนูความรู้ 

การ์ดเนอร์มีความเช่ือพืน้ฐานท่ีสําคญั 2 ประการ คือ  
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             1.  เชาวน์ ปัญญาของบคุคลมไิด้มีเพียงความสามารถทางภาษาและทางคณิตศาสตร์

เทา่นัน้ แตมี่อยูอ่ยา่งหลากหลายถึง 8 ประเภทด้วยกนั ซึง่เขาบอกวา่ ความจริงอาจจะมีมากกวา่นี ้คนแต่

ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีแตกตา่งไปจากคนอ่ืน และมีความสามารถในด้านตา่ง ๆ ไมเ่ทา่กนั 

ความสามารถท่ีผสมผสานกนัออกมา ทําให้บคุคลแตล่ะคนมีแบบแผนซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  

              2.  เชาวน์ปัญญาของแตล่ะบคุคลจะไมอ่ยูค่งท่ีอยูท่ี่ระดบัท่ีตนมีตอนเกิด สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ หากได้รับการสง่เสริมท่ีเหมาะสม  

   ในความคดิของการ์ดเนอร์ เชาวน์ปัญญาของบคุคลประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ 

คือ  

           1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปตามธรรมชาตแิละตาม

บริบททางวฒันธรรมของบคุคลนัน้  

          2.  ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและสมัพนัธ์กบับริบททาง

วฒันธรรม  

            3.  ความสามารถ ในการแสวงหาหรือตัง้ปัญหาเพ่ือหาคําตอบและเพิ่มพนูความรู้           

เชาว์ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคดิของการ์ดเนอร์ มีดงันี ้ 

                 1.   เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) เชาวน์ปัญญาด้านนีถ้กูควบคมุ

โดยสมองสว่นท่ีเรียกวา่ “Broca’s Area” สตปัิญญาด้านนีแ้สดงออกทางความสามารถในการอา่น การ

เขียน การพดูอภิปราย การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน การใช้คําศพัท์ การแสดงออกของความคดิ การประพนัธ์ 

การแตง่เร่ือง การเลา่เร่ือง เป็นต้น  

                 2.  เชาว์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตผุลเชิงตรรกะ (Logical Mathematical 

Intelligence) ผู้ ท่ีมีอจัฉริยภาพด้านการใช้เหตผุลเชงิตรรกะ มกัจะคดิโดยใช้สญัลกัษณ์ มีระบบ

ระเบียบในการคดิ ชอบคดิวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งตา่ง ๆ ให้เห็นชดัเจน ชอบคดิและทําอะไรตามเหตผุล 

เข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ง่าย ขอบและทําคณิตศาสตร์ได้ดี  

                 3.   สตปัิญญาด้านมิตสิมัพนัธ์ (Spatial Inteligence) เชาวน์ปัญญาด้านนีถ้กูควบคมุ

โดยสมองซีกขวา และแสดงออกทางความสามารถด้านศลิปะ การวาดภาพ การสร้างภาพ การคดิเป็น

ภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานตา่ง ๆ และมกัจะเป็นผู้มองเห็นวิธีแก้ปัญหาใน

มโนภาพ  

                 4.    เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical Inteligence) เชาวน์ปัญญาด้านนีถ้กูควบคมุ

โดยสมองซีกขวา แตย่งัไ มส่ามารถระบตํุาแหนง่ท่ีแนน่อนได้ บคุคลท่ีมีสตปัิญญาทางด้านนี ้จะ

แสดงออกทางความสามารถในด้านจงัหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแตง่เพลง การเต้น 

และมีความไวตอ่การรับรู้เสียงและจงัหวะตา่ง ๆ  
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                 5.   เชาวน์ปัญญาด้านการเคล่ือนไหวร่างกายและกล้ามเนือ้ (Bodily-Kinesthetic 

Intelligence) เชาวน์ปัญญาด้านนีถ้กูควบคมุโดยสมองสว่นท่ีเรียกวา่คอร์เทก็ซ์ โดยด้านซ้ายควบคมุ

การเคล่ือนไหวของร่างกายซีกขวา  และด้านขวาควบคมุการเคล่ือนไหวของร่างกายซีกซ้าย สตปัิญญา

ทางด้านนีส้งัเกตได้จากความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกาย เชน่ ในการเลน่กีฬา และเกมตา่ง ๆ 

การใช้ภาษาทา่ทาง การแสดง การเต้นรํา ฯลฯ  

                 6.  เชาวน์ปัญญาด้านการสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Interpersonal Intelligence) เชาว์ปัญญา

ด้านนีถ้กูควบคมุโดยสมองสว่นหน้า ความสามารถท่ีแสดงออกทางด้านนี ้เหน็ได้จากการปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ อ่ืน การทํางานกบัผู้ อ่ืน การเข้าใจและเคารพผู้ อ่ืน การแก้ปัญหาความขั ดแย้ง และการจดัระเบียบ 

ผู้ มีความสามารถทางด้านนี ้มกัเป็นผู้ ท่ีมีความไวตอ่ความรู้สกึและความต้องการของผู้ อ่ืน  

                 7.  เชาว์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Inteligence) บคุคลท่ีสามารถ

ในการเข้าใจตนเอง มกัเป็นคนท่ีชอบคดิ พิจารณาไตร่ตรอง มอง ตนเอง และทําความเข้าใจถึง

ความรู้สกึและพฤตกิรรมของตนเอง มกัเป็นคนท่ีมัน่คงในความคดิความเช่ือตา่ง ๆ จะทําอะไรมกั

ต้องการเวลาในการคดิไตร่ตรอง และชอบท่ีจะคดิคนเดียว ชอบความเงียบสงบ สตปัิญญาทางด้านนี ้

มกัเกิดร่วมกบัสตปัิญญาด้านอ่ืน มีลกัษณะเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเช าว์ปัญญา อยา่งน้อย 2 ด้านขึน้

ไป  

                 8.  เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาต ิ (Naturalist Inteligence) เชาวน์ปัญญา

ด้านนีเ้ป็นความสามารถในการสงัเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิการจําแนกแยกแยะ จดัหมวดหมูส่ิ่ง

ตา่ง ๆ รอบตวั บคุคลท่ีมีความสามารถทางนี ้มกัเป็ นผู้ รักธรรมชาต ิเข้าใจธรรมชาต ิตระหนกัใน

ความสําคญัของสิ่งแวดล้อมรอบตวั และมกัจะชอบและสนใจสตัว์ ชอบเลีย้งสตัว์เลีย้ง เป็นต้น  

                เน่ืองจากเชาว์ปัญญาแตล่ะด้านถกูควบคมุโดยสมองสว่นตา่ง ๆ กนั ดงันัน้หากสมอง

สว่นใดถกูทําลาย ความสามารถในด้านท่ีสมองสว่นนั ้ นควบคมุก็จะได้รับความกระทบกระเทือนหรือ

เสียไปด้วย สําหรับสมองสว่นท่ีไมถ่กูทําลาย ความสามารถในสว่นท่ีสมองนัน้ควบคมุก็จะยงัเป็นปกต ิ 

อยา่งไรก็ตาม เชาวน์ปัญญาแตล่ะด้านไมไ่ด้ทํางานแยกจากกนั แตม่กัจะทํางานในลกัษณะผสมผสาน

กนัไปแล้วแตกิ่จกรรมท่ีทําอยูว่า่ต้องการสตปัิญญาสว่นใดบ้าง การ์ดเนอร์เช่ือวา่ ในการกระทําอยา่งใด

อยา่งหนึง่ แม้จะดเูหมือนวา่ ใช้เชาว์ปัญญาด้านหนึง่ด้านใดอยา่งชดัเจน แตแ่ท้จริงแล้วต้องอาศยั

เชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้านผสมผสานกนั เชน่ นกัดนตรีท่ีประสบความสําเร็จ แม้จะดเูหมือนวา่ต้อง

อาศยัเชาวน์ปัญญาด้านดนตรี แตจ่ริ ง ๆ แล้ว การประสบความสําเร็จ ยงัอาจต้องอาศยัเขาวน์ปัญญา

ด้านการสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ด้านภาษา และด้านการเข้าใจตนเองด้วย 
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3. หนังสือสาํหรับเดก็และแนวทางการออกแบบหนังสือสาํหรับเดก็ 
            3.1 ความหมายของหนังสือสาํหรับเดก็ 

 ในปัจจบุนัได้มีการศกึษาและให้ความหมายเก่ียวกบัหนงัสือสําหรับเดก็ในหลายทศันะ โดยมี

ผู้ให้ความหมายของหนงัสือสําหรับเดก็ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้  

 สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ (2548: 9) ได้ให้ความหมายของ

หนงัสือสําหรับเดก็ หรือ บางคนเรียกวา่ วรรณกรรมสําหรับเดก็ วา่ เป็นหนงัสือท่ีจดัทําขึ น้ เพ่ือให้เดก็ใช้

ในการฟัง การอา่น และการเรียนรู้ เนือ้หาสาระมุง่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

หรือให้ทัง้ความรู้และความเพลิดเพลินควบคูก่นัไป ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ สาระบนัเทิง โดยใช้วิธีเขียน 

การจดัทํา และรูปเลม่ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสนใจและความสามารถในการอา่นของผู้อา่น 

 ราชบณัฑติยสถานพทุธศกัราช 2542 (2546: 588) ได้ระบคุวามหมายของนิทานไว้วา่ นิทาน 

หมายถึงเร่ืองท่ีเลา่กนัมา เชน่ นิทานชาดก นิทานอีสป 

 เกริก ยุ้นพนัธ์ (2547: 8) ได้ให้ความหมายของนิทานไว้วา่ หมายถึง เร่ืองราวท่ีเลา่สืบตอ่กนั

มาตัง้แตส่มยัโบราณ เป็นการผกูเร่ืองขึน้ เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรกคติ

สอนใจลงไป 

 คณิตรา จนัทวงค์ (2549: 36) ได้อธิบายถึงความหมายของหนงัสือสําหรับเดก็ไว้ดงันี ้สิง่ท่ี

จดัทําขึน้เพ่ือให้เดก็ได้รับความเพลดิเพลนิจากการดภูาพ การฟัง การอา่น และเรียนรู้ จากเร่ืองราวท่ี

เขียนขึน้โดยใช้ภาษาท่ีงา่ยและเหมาะสมกบัวยัเดก็ 

 ฉวีวรรณ คหูาภินนัทน์ (2547: 13) ได้ให้ความหมายวา่ หนงัสือสําหรับเดก็คือหนงัสือคือ

หนงัสือท่ีมีจดุมุง่หมายในการจดัทําขึน้เพ่ือเดก็โดยเฉพาะ หรืออาจให้ผู้ใหญ่อา่นให้เดก็ฟังก็ได้ อาจเป็น

หนงัสือภาพล้วนๆ หรือการ์ตนู มีเนือ้หาสาระ รูปเลม่ ตวัอกัษร ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความรู้ และความสามารถ

ของเดก็ 

 อจัฉรี อศัวกิตตพิร (2551: 6) ให้ความหมายของหนังสือสําหรับเด็กว่าเป็นหนังสือที่มุ่งให้  

ความบันเทิง ความเพลดิเพลนิกบัเดก็ โดยการสอดแทรกทกัษะในการอา่น การเข้าใจในภาษา สาระสําคญั

ตา่งๆ ให้เดก็เกิดความสนใจใฝ่รู้ ซึง่จะตดิตวัเดก็ไปจนเตบิใหญ่  

         สรุปได้วา่ หนงัสือสําหรับเดก็หมายถึง หนงัสือท่ีจดัทําสําหรับเดก็ เพ่ือมุง่หวงัและสง่เสริมการ

เรียนรู้ เสริมทกัษะ เสริมประสบการณ์ เสริมความสนใจ และให้ความบนัเทิงแก่เดก็เป็นสําคญั โดยทั ง้นี ้

หนงัสือสําหรับเดก็จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีผู้ใหญ่คอยให้ความชว่ยเหลือ เน่ืองจากเดก็ยงัไมส่ามารถ

อา่นหนงัสือเองได้ 
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 3.2 ความสาํคัญของนิทาน 

 สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  (2550: 11-16) ระบถึุงความสําคัญของนิทานวา่ นิทาน

เป็นสิ่งท่ีสําคญัตอ่ชีวิตทัง้เดก็ แล ะผู้ใหญ่ เพราะนอกจากนิทานจะชว่ยให้เดก็ๆ มีความสขุสนกุหรรษา

แล้ว ยงัเป็นโลกแหง่จนิตนาการท่ีสมบรูณ์แบบท่ีคอยชว่ยถกัทอสายใยความรักความฝัน สานสมัพนัธ์

อนัอบอุน่ ความละมนุละไมในกลุม่สมาชิกของครอบครัว อีกทัง้นิทานยงัให้แง่คดิคตสิอนใจ และ

ปรัชญาชีวิตอนัลํา้ลกึแก่เดก็ นิทานมีความสําคญัตอ่พฒันาการทกุๆ ด้านของเดก็ ดงันี ้

 1.  ชว่ยพฒันาเดก็ทางด้านลกัษณะชีวิต เดก็ได้เรียนรู้ถึงลกัษณะชีวิตท่ีดีผา่นนทิาน ท่ีปรารถนา

ให้เดก็มีพฤตกิรรมท่ีดี เชน่ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความกล้าหาญ มีความยตุธิรรม 

 2.  การพฒันาเดก็ด้านบคุลกิภาพ บคุลกิภ าพเป็นองค์ประกอบท่ีมีอยูม่ากในหนงัสือสําหรับ

เดก็ ซึง่เดก็จะได้รับรู้ถึงบคุลิกภาพท่ีดี ท่ีจะชว่ยให้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งดี เชน่ ความเช่ือมัน่ ความสภุาพ

ออ่นน้อม ความมีมารยาทท่ีดี ความเป็นผู้นา 

 3.  การพฒันาเดก็ด้านความรู้และสตปัิญญา 

 4.  การพฒันาเดก็ในด้านทกัษะและความสามารถ 

 5.  การพฒันาเดก็ในด้านสขุภาพ นิทานเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีกําหนดบทบาท ในด้าน

สขุภาพให้เกิดแก่เดก็ เพราะเม่ือเดก็ได้อา่นหรือฟังนิทานแล้วจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท่ีจะรักษา

สขุภาพกายและสขุภาพจติของตน 

 วิเชียร เกษประทมุ  (2550: 9 – 10) ได้กลา่วถึงค วามสํา คญัของนิทานวา่ มีคณุคา่และมี

ประโยชน์ ดงันี ้

 1. นทิานให้ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ เป็นการผอ่นคลายความเครียดและชว่ยให้เวลา

ผา่นไปอยา่งไมน่า่เบ่ือหนา่ย 

 2.  นิทานชว่ยกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว เดก็บางคนอาจมองผู้ใหญ่วา่เป็นบคุคลท่ีขี ้

บน่ชอบดดุา่ นา่เบ่ือหนว่ยหรือนา่เกรงขาม แตถ้่าผู้ใหญ่มีเวลาเลา่นิทานให้เดก็ฟังบ้าง นิทานท่ีสนกุๆ ก็

จะชว่ยให้เดก็อยากอยูใ่กล้ชดิ ลดความเกรงกลวัหรือเบ่ือหนา่ยผู้ใหญ่ลง 

 3.  นทิานให้การศกึษาและเสริมสร้างจนิตนาการ 

 4. นิทานให้ข้อคดิและคตเิตือนใจ ชว่ยปลกูฝังคณุธรรมตา่งๆ ท่ีสงัคมพงึป ระสงค์ให้แก่ผู้ ฟัง 

เชน่ ให้ซ่ือสตัย์ ให้เช่ือผู้ใหญ่ ให้พดูจาไพเราะออ่นหวาน ให้มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ให้ขยนัขนัแข็ง 

เป็นต้น 

 5.  นิทานชว่ยสะท้อนให้เห็นสภาพของสงัคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เชน่ ลกัษณะของสงัคม

วิถีชีวิตของประชาชนในสงัคม ตลอดจนประเพณี คา่นิยมและความเช่ือ เป็นต้น 
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 ศริินภา วิระศรี (2556: 1) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การอา่นหนงัสือของเดก็มากท่ีสดุ คือ พอ่แม ่

ผู้ปกครอง หนงัสือสําหรับเดก็นัน้ เป็นส่ือท่ีชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะ การฟัง การพดู ให้ความรู้ ความ

สนกุสนาน และจนิตนาการแก่เดก็ รวมทัง้เป็นการสร้างนิสยัรักการอา่นให้กบัเดก็อีกด้วย โดยเฉพาะใน

ระยะ 6 ปีแรกซึ่งเป็นช่วงสําคัญของการวางรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 สานกังานเลขาธิการสภาการศกึษ า (2550: 11-16) ได้ระบถึุงความสํา คญัของนิทานวา่  

นิทานเป็นสิ่ง ทีสํ่าคญัตอ่ชีวิตทัง้เดก็ และผู้ใหญ่ เพราะนอกจาก นิทานจะชว่ยให้เดก็ๆ มีความสขุสนกุ

หรรษาแล้ว ยงัเป็นโลกแหง่จนิตนาการท่ีสมบรูณ์แบบท่ีคอยชว่ยถกัทอสายใยความรักความฝัน สาน

สมัพนัธ์อนัอบอุน่ ความละมนุละไมในกลุม่สมาชิกของครอบครัว อีกทัง้นิทานยงัให้แง่คดิคตสิอนใจ 

และปรัชญาชีวิตอนัล้าลกึแก่เดก็ นทิานมีความสําคญัตอ่พฒันาการของเดก็ ดงันี ้

 1.  ชว่ยพฒันาเดก็ทางด้านลกัษณะชีวิต เดก็ได้เรียนรู้ถึงลกัษณะชีวิตท่ีดีผา่นนทิาน ท่ีปรารถนา

ให้เดก็มีพฤตกิรรมท่ีดี เชน่ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความกล้าหาญ มีความยตุธิรรม 

 2.  การพฒันาเดก็ด้านบคุลกิภาพ บคุลกิภาพเป็นองค์ประกอบท่ีมีอยูม่ากใ นนิทาน ซึง่เดก็

จะได้รับรู้ถึงบคุลกิภาพท่ีดี ท่ีจะชว่ยให้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งดี เชน่ ความเช่ือมัน่ การรักษาตน ความ

สภุาพออ่นน้อม ความมีมารยาทท่ีดี ความเป็นผู้นา 

 3.  การพฒันาเดก็ด้านความรู้และสตปัิญญา 

 4.  การพฒันาเดก็ในด้านทกัษะและความสามารถ 

 5.  การพฒันาเด็ กในด้านสขุ ภาพ นิทานเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีกํา หนดบทบาท ในด้าน

สขุภาพให้เกิดแก่เดก็ เพราะเม่ือเดก็ได้อา่นหรือฟังนิทานแล้วจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท่ีจะรักษา

สขุภาพกายและสขุภาพจิตของตน  

 ผู้ วิจยัสามารถสรุปความสําคญัของหนงัสือสําหรับเดก็ได้ดงันี ้ความสําคญัของหนงัสื อ

สําหรับเดก็ ให้ความเพลดิเพลนิ สนกุสนานและผอ่นคลายความเครียด สร้างเสริมจนิตนาการ ให้

ความรู้ สร้างนสิยัรักการอา่น กระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว ชว่ยพฒันาเดก็ทางคณุลกัษณะชีวิต 

พฒันาบคุลกิภาพของเดก็ พฒันาด้านความรู้และสตปัิญญา ทกัษะและความสามารถทางภาษา การ

ฟัง การพดู     

       

 3.3 ประเภทหนังสือสาํหรับเดก็ 

 การแบง่ประเภทหนงัสือสําหรับเดก็นัน้สามารถแบง่ได้หลาย กฎเกณฑ์  เชน่ แบง่ตามเกณฑ์

อาย ุแบง่ตามเนือ้หาของหนงัสือ แบง่ตามลกัษณะเร่ือง สมาคมไทสร้างสรรค์ (อจัฉรี อศัวกิตตพิร. 2551: 

8; อ้างอิงจาก สมาคมไทสร้างสรรค์ . ม.ป.ป.) ได้แบง่ประเภทของหนงัสือสําหรับเดก็ตามลกัษณะ และ

การนําเสนอของหนงัสือท่ีส่ือออกมาแก่ผู้อา่นดงันี ้
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 1.  หนงัสือเดก็เล็ก (Baby Books) เป็นหนงัสือท่ีออกแบบให้ดงู่าย ภาพประกอบสีสดใส 

หนงัสือประเภทนี ้มกัทําจากวสัดท่ีุมีความทนทาน เพ่ือเหมาะสมกบัการใช้งานสําหรับเดก็ 

 2.  หนงัสือบทกวี บทร้อยกรองสําหรับเดก็ (Mother Goose and Nursery Rhyme Book) 

หนังสือประเภ ทนี ้มีการนําคําคล้องจอง คําสมัผสัมาเป็นเนือ้หาในการเลา่เร่ือง เวลาท่ีเดก็ หรือพอ่แม่

ผู้ปกครองอา่น จะทําให้เดก็เกิดความเพลิดเพลิน และจดจําได้ดีขึน้ 

 3.  หนงัสือก่ึงของเล่ น(Toy books) เป็นหนังสือที่มีรูป แบบการนําเสนอท่ีดงึดดูใจเดก็เป็น

อยา่งมาก หนงัสือประเภทนีทํ้าให้เดก็อยากเข้าไปสมัผสัจบัต้องกิจกรรมตา่งๆ ในหนงัสือ ได้อยา่ง

สนกุสนานเพลิดเพลิน และมีสารประโยชน์ให้กบัเดก็ 

     4.  หนงัสือสอนตวัอกัษร (Alphabet Books) เป็นหนงัสือท่ี สอนให้เดก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบั

พยญัชนะ การนําเสนอของหนงัสือประเภทนีจ้ะมีภาพ ชว่ยในการสอนเพ่ือให้เดก็จดจําได้ง่ายขึน้ 

        5.  หนังสือสอนตัวเลข (Counting Books) หนงัสือประเภทนีมุ้ง่เน้นให้เดก็ ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตวัเลข การบวก ลบ จะใช้รูปภาพ เช่ือมโยงกบัตัวเลข โดยจะมีการยํา้ซํา้เพ่ือให้เดก็จดจําได้ดี 

 6.  หนงัสือนําเสนอความคดิรวบยอด (Concept books) เป็นหนงัสือท่ีสอนความคดิรวบยอด 

ง่ายๆ ให้กบัเดก็ เชน่ เร่ืองของสี รูปทรง ขนาด เป็นต้น หนงัสือใช้ภาพเป็นตวัดําเนินเร่ืองให้ง่ายตอ่การ

ทําความเข้าใจ 

 7.  หนงัสือภาพท่ีไม่ มีคําบรรยาย (Wordless Picture books) คือ หนงัสือท่ีส่ือโดยตรง ด้วย

ภาพ ทัง้นีภ้าพจะเป็นตวัเลา่เร่ืองทัง้หมด ลกัษณะของหนงัสือประเภทนีม้กัใช้ภาพท่ีแสดงการเคล่ือนไหว

ของตวัละคร และภาพมีความตอ่เน่ืองเสมือนเลา่เร่ืองให้กบัผู้ด ู

 8. หนงัสือสําหรับเดก็เร่ิมอา่น (Easy to read books) มีลกัษณะการนําเสนอท่ีเน้นภาพประกอบ

ให้มีขนาดใหญ่ และใช้ประโยคสัน้ๆ หรือเป็นคําๆ เพียงไมก่ี่คําในการบรรยายภาพ โดยมกัจะใช้คําง่ายๆ 

คําซํา้ๆ หรือใช้คําท่ีออกเสียงแปลกๆ เดก็สามารถทําเสียงตามได้เพ่ือฝึกการออกเสียง 

 9.  หนงัสือภาพ (Picture story books) เป็นหนงัสือท่ีมีเนือ้หา และภาพประกอบในสดัสว่นท่ี

ใกล้เคียงกนั การเลา่เร่ืองและภาพมีความสําคญั และมีความสอดคล้องกนั เหมาะสําหรับการอา่นให้

เดก็ฟัง ในขณะเดียวกนัเดก็โตก็สามารถอา่นเองได้ 

 

 3.4 หนังสือกึ่งของเล่น 

 จากข้อมลูประเภทหนงัสือสําหรับเดก็ ในงานวิจยัชิน้นีผู้้ วิจยัเลือกจดัทําและออกแบบหนงัสือ

นิทานในรูปแบบหนงัสือก่ึงของเลน่ ซึง่ผู้ วิจยัจะขอกลา่วถึงรายละเอียดของหนงัสือก่ึงของเลน่ดงันี  ้
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                 3.4.1 ความหมาย และความสําคญัของหนงัสือก่ึงของเลน่ 

                    หนงัสือก่ึงของเลน่ (toy books) ตามความหมายของอ๊อกซฟอร์ดพ๊อคเก็ตดกิชนันารีออฟ

เคอร์เร็นท์ อิงลิช (The Oxford Pocket Dictionary of Current English)หมายถึง หนงัสือเดก็ท่ีสามารถเลน่

และอา่นได้ 

                    บริทตนั (Britton. 2012: 1) ให้ความหมายของหนงัสือก่ึงของเลน่ ไว้วา่หนงัสือก่ึงของเลน่

เป็นหนั งสือท่ีทําขึน้สําหรับเดก็ทารก เดก็ก่อนวยัเรียนและเดก็อนบุาล  โดยทําจากวสัดท่ีุมีความ

ทนทาน เชน่ พลาสตกิ ผ้า กระดาษแข็ง มีหุน่เชิด ตุ๊กตา หรือของเลน่อ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบ ท่ีชว่ย

กระตุ้นให้เดก็มีปฎิกิริยาตอบสนองในขณะอา่นหนงัสือนัน้  เป็นหนงัสือท่ีองค์ประกอบภายในเ ลม่ทํา

ด้วยวสัดท่ีุมีพืน้ผิวสมัผสัท่ีแตกตา่ง มีสว่นประกอบท่ีขยบั เคล่ือนท่ีได้ ผลิตขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

การอา่นและการเลน่ควบคูก่นัไป  

                    ฮนันีแมน (2006: 120) กลา่วถึงความหมายของหนงัสือก่ึงของเลน่วา่ เป็นหนงัสื อท่ีมี

ลกัษณะคล้ายของเลน่ เชน่ มีองค์ประกอบสามมิต ิมีสว่นท่ีเคล่ือนไหวได้ มีเกม กิจกรรม ชว่ยกระตุ้นให้

เดก็สนใจและเลน่กบัหนงัสือ 

                    จากความหมาย และความสําคญัของหนงัสือก่ึงของเลน่ ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่เป็น

หนงัสือท่ีจดัทําขึน้ เพ่ือเดก็ทารก เดก็ก่อนวยัเรียนและเดก็อนบุาล  เป็นหนงัสือนิทาน ท่ีมีของเลน่ เกม 

กิจกรรมภายในเพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ เข้าไปมีสว่นร่วมกบัหนงัสือ 

                    3.4.2 รูปแบบของหนงัสือก่ึงของเลน่ 

                    หนงัสือก่ึงของเลน่ (toy books) หรือ ท่ีมีช่ือเรียกตา่งๆกนัวา่ หนงัสือสามมิติ  (pop-ups 

books)  หนงัสือใช้เทคนิคพิเศษ (special effects books) หนงัสือสร้างความประหลาดใจ (surprise 

books) คือ หนงัสือ ท่ีนอกจากจะมีองค์ประกอบเป็นตวัหนงัสือ ภาพแล้ว ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีเป็น

เทคนิคพิเศษในการจดัทําองค์ประกอบตา่งภายในหนงัสือให้มีความนา่สนใจ ลกึลบั นา่ค้นหา และ

สมจริง เชน่ แสง เสียง กลิน่ พืน้ผวิสมัผสั ท่ีสามารถดงึดดูเดก็ๆ ในชว่งปฐมวยั ให้ก้าวเข้าสูโ่ลกแหง่การ

อา่น การเรียนรู้ และการเลน่ด้วยความสมคัรใจของเดก็เอง หนงัสือก่ึงของเลน่จงึนบัเป็นส่ือสําคญัท่ี

ชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความอยากรู้อยากเหน็ เกิ ดจินตนาการ อนันําไปสูค่วามคดิสร้างสรรค์ในท่ีสดุ 

ดงัท่ีสมพร อินทร์แก้ว และ อมรากลุ อินโอชานนท์ (กรมสขุภาพจิตออนไลน์ 2554 )กลา่ววา่ความอยาก

รู้และการมีจินตนาการนัน้เป็นต้นทนุท่ีมีอยูใ่นตวับคุคลแตล่ะคนตัง้แตเ่ดก็  ซึง่ถ้าได้รับการสง่เสริม เดก็

ก็จะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ตอ่ไป 

                   3.4.3  ชนิดและประเภทของหนงัสือก่ึงของเลน่ 

                เพ่ือความสะดวกในการจดัหมวดหมูข่องหนงัสือ หอสมดุสภาคองเกรส ของประเทศ

อเมริกาได้จดัหนงัสือตอ่ไปนีไ้ว้ภายใต้หมวดหมูห่นงัสือก่ึงของเลน่ (Toy and Movable Books)ซึง่
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หมายถึงหนงัสือท่ีมีภาพประกอบ สามารถทําให้เคล่ือนไหวได้ ไมใ่ชเ่พียงแคพ่ลกิหน้ากระดาษทีละ

หน้าเม่ือใช้งานเทา่นัน้ หนงัสือประเภทนีส้ามารถเรียกช่ืออ่ืนได้วา่ หนงัสือแอคชัน่ (action books)  

หนงัสือสเปเชียล อีฟเฟ็กซ์(special effects books) 1นอกจากนัน้ยงัสามารถเรียกช่ือหนงัสือเหลา่นีต้าม

ลกัษณะเดน่ท่ีเป็นองค์ประกอบในการจดัทําเชน่ ถ้าในการจดัทําใช้วสัดท่ีุมีผิวสมัผสัหลากหลายเป็น

ลกัษณะเดน่ก็เรียกวา่ เทก็ซ์เจอร์ บุ๊ก (Textured books) ถ้ามีลกัษณะเดน่เป็นหนงัสือประกอบ

เสียงดนตรีก็เรียกวา่  มวิสคิอลบุ๊ก (Musical books

                    -  หนงัสือ 3 ดี (3-D Books) 

) ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งหนงัสือในกลุม่นี ้

                    -  หนงัสือกระดาษแข็ง (Board Books) 

                    -  หนงัสือเรืองแสง (Glow-in-the-Dark Books) 

                    -  หนงัสือสามมิติ (Pop-up Books) 

                    -  หนงัสือปริศนา (Puzzle Books) 

                    -  หนงัสือมีกลิ่น (Scented Books)  

                    -  หนงัสือมีเสียง (Sound Panel Books) 

                    -  หนงัสือสติก๊เกอร์ (Sticker Books) 

                    -  หนงัสือก่ึงของเลน่ (Toy books) 

                   3.4.4 ลกัษณะท่ีดีของหนงัสือก่ึงของเลน่ 

                    -  ผลิตจากวสัดท่ีุมีความทนทาน ปลอดภยั ไมเ่ป็นพิษ 

                    -  มีภาพประกอบชดัเจน สีสนัสดใส 

                    -  มีคําบรรยายหรือตวัหนงัสือไมม่ากนัก 

                    -  ใช้มีเสียง กลิ่น ผิวสมัผสัหลากหลาย 

                    -  ใช้เทคนิคองค์ประกอบในการจดัทําหลากหลายดงึดดูความสนใจของเดก็  

                    3.4.5  ข้อดีของหนงัสือก่ึงของเลน่ 

                    -  ชว่ยเป็นสะพานเช่ือมประสานชอ่งวา่งระหว่างเนือ้หาวิชาเฉพาะด้านและวรรณกรรม 

เชน่ วิชาวิทยาศาสตร์และวรรณกรรม 

                    -  เช่ือมประสานชอ่งวา่งระหวา่งโลกจินตนาการและโลกแหง่ความจริง 

                    -  เป็นหนงัสือท่ีช่ืนชอบสําหรับเดก็แม้แตเ่ดก็ท่ีไมช่อบการอา่น  

                    -  เป็นส่ือกลางชว่ยสง่เสริมการสอนเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม 

                    -  สง่เสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจและการจํา 

                    -  มีองค์ประกอบท่ีมีเสนห์่ดงึดดูความสนใจของเดก็ได้เป็นอยา่งดี  
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               3.5 ลักษณะของหนังสือสาํหรับเดก็ 

 หนงัสือนิทานสํา หรับเดก็ (Children’s Literature) คือ หนงัสือสําหรับเดก็ ประเภทให้ความ

บนัเทิง อาจเป็นนิยาย นิทาน วรรณคดีท่ีเหมาะสําหรับเดก็ และเป็นหนงัสือท่ีให้ความสนกุสนาน 

สง่เสริมให้เดก็ได้รับความรู้พร้อมความเพลดิเพลนิ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีชว่ยโน้มน้าวให้เดก็เกิดความ

สนใจในเนือ้หา ดงันัน้หนงัสือหนงัสือสําหรับเดก็จงึเป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะเป็นส่ือกลางระหวา่ง

โลกของผู้ใหญ่กบัเดก็ให้เล็กลง หนงัสือสําหรับเดก็จะแตกตา่งจากหนงัสือประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีเร่ืองราว

ภาพประกอบทกุหน้า ขนาดของตวัหนงัสือ ความสัน้ยาวต้องเป็นไปตามจติวิทยาสําหรั บเดก็ จงึจะเป็น

หนงัสือท่ีมีคณุคา่เหมาะกบัเดก็ มีนกัวิชาการ นกัการศกึษาหลายทา่น ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะ

หนงัสือนิทานสําหรับเดก็ท่ีดีไว้ดงันี ้

   กรมวิชาการ (2546: 10 - 17)ได้กลา่วถึงลกัษณะของหนงัสือสําหรับเดก็ไว้วา่  

  1.  เนือ้หามีวตัถปุระสงค์และแก่นเร่ื องบง่บอกอยา่งชดัเจน  ควรมีความคดิรวบยอด  เพียง

เร่ืองเดียว  ไมค่วรมีหลายเร่ืองเพราะจะทาให้ผู้อา่นสบัสนได้  ไมค่วรเป็นเร่ืองท่ีมีเนือ้หาเน้น  หลายๆ 

อยา่งซบัซ้อนอยูใ่นเร่ืองเดียวกนั  

  2.  เนือ้หาต้องมีความยากงา่ยเหมาะสมกบัวยั  นิทานสาหรับเดก็เล็กเนือ้หาควรสนกุสน าน

เพลิดเพลิน  ไมมี่บทบรรยายมาก  มีเร่ืองราวแสดงความเคล่ือนไหวของตวัละคร  มีการดําเนินเร่ืองของ

ตวัละคร ใช้ตวัละครเหมาะสม  ไมค่วรมีตวัละครมาก  มีบทสนทนาพอสมควร  ดําเนินเร่ืองในสดัสว่นท่ี

เหมาะสม ถ้ามีบทบรรยายมาก ๆ ผู้อา่นจะเบ่ือหนา่ย ละทิง้การอา่นกลางคนัได้  

 3.  รูปแบบการเขียนเนือ้หามีทัง้  นิทานพืน้เมือง  เร่ืองสัน้  สารคดี  บทความ  บทละคร  

จดหมาย บนัทกึเร่ือง  ความเรียง  รวมทัง้บทร้อยกรองทกุรูปแบบ  แนวการเขียนควรเลือกให้เหมาะสม

กบัประเภทของเนือ้หา  และวตัถปุระสงค์  เม่ือเลือกใช้แบบใด  จะต้องใช้อยา่งถกูต้องตามรูปแบบ  ไม่

ปะปนจนสบัสน  

 4.  ภาพประกอบนทิานสาหรับเดก็จะต้องมีภาพประกอบเสมอ  บางเลม่มีภาพน้อย  บางเลม่

มีภาพมากจนจดัเป็นประเภทหนงัสือภาพ  เดก็อายนุ้อย  ภาพต้องมีมาก  สีของภาพเดก็เล็กชอบสีสดใส

มากกวา่ภาพขาว  ดํา ภาพนัน้ต้องชดัเจนไมมื่ดมวั  และเป็นภาพท่ีสอดคล้องและสามารถอธิบายเนือ้

เร่ืองได้ 

    5.  ภาษาและสานวนท่ีใช้  ควรใช้ภาษางา่ยๆ  ไมต้่องแปลซํา้อีกครัง้หนึง่หลีกเล่ียงคาศพัท์

ยากๆ หรือคาศพัท์วิชาการ  ใช้ประโยคสัน้ๆ  กะทดัรัด อา่นได้ความงา่ย  ชดัเจนไมซ่บัซ้อน  เดก็เล็กใช้คํา

และประโยคซํา้ๆ กนัให้มาก เพ่ือสง่เสริมความจํา โดยให้ได้เหน็บอ่ยๆ ได้ฟังบอ่ยๆ จะจดจําได้เอง  

       6.  ขนาดตวัอกัษรและการเลือกใช้ตวัอกัษร  เดก็วยั 2 - 6 ขวบ(วยัอนบุาลและ  ป.1) ควร ใช้

ตวัอกัษรโตขนาดประมาณ  24 - 30 พอยท์ ใช้ตวัพิมพ์ธรรมดาหรือตวัเขียนท่ีชดัเจนถกูต้องและใช้แบบ
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เดียวตลอดทัง้เลม่  ไมใ่ช้ตวัอกัษรประดษิฐ์ลวดลาย  ในหน้าหนึง่ๆ  ไม่ควรมีตวัหนงัสือมากหรือมีหลาย

ยอ่หน้า  

  7.  รูปเลม่ ควรมีขนาดกะทดัรัด  การเย็บรูปเลม่ควรแข็งแรงทนทานตอ่การหยิบใช้  ของเดก็ 

จํานวนหน้าของหนงัสือสาหรับเดก็วยั  2 - 5 ขวบ ประมาณ 8 - 16 หน้าไมร่วมปก  เดก็วยั 6 -11 ขวบ 

ประมาณ 16 - 32 ไมร่วมปก 

  มานพ ถนอมศรี (2546: 28-29) ได้กลา่วถึงลกัษณะของหนงัสือสําหรับเดก็ไว้ดงันี ้ 

 1.  รูปเลม่ ขนาดจํานวนหน้า ท่ีเหมาะสมกบัการนําเสนอเนือ้หา นบัตัง้แตป่กหน้า ซึง่เป็น

สว่นแรกสดุของหน้า มีความงดงาม ความคงทนและมีความเสนห์่เร้าใจ ปกหนงัสือโดยทัว่ไปมกัใช้

กระดาษแข็งและหนากวา่กระดาษเนือ้ในของเลม่  

 2.  ด้านเนือ้หา เป็นสว่นหลกัของการนําเสนอเนือ้หา โดยใช้ตวัอกัษรชนิดตา่งๆ ท่ีอา่นง่าย 

ชดัเจนร่ายเรียงกนัไปตัง้แตต้่นจนจบ เนือ้หาในหนงัสือทกุเลม่ควรเขียนถกูต้อง มีการจดัยอ่หน้าและ

วรรคตอนอยา่งเหมาะสม นอกจากนัน้ยงัอาจใช้ขนาดและแบบของตวัอกัษร ชว่งเน้นให้เ กิดการอา่น

เป็นไปอยา่งสนกุสนาน เพลิดเพลินมากขึน้  

 3.  ด้านภาพประกอบ เป็นสว่นเสริมในการนําเสนอเนือ้หาสาระสมบรูณ์ย่ิงขึน้ ภาพประกอบ

ไมเ่พียงแตช่ว่ยให้เร่ืองราวท่ีนําเสนอชดัเจนครบถ้วน ยงัทําหน้าท่ีตกแตง่ให้หนงัสืองดงาม เพิ่มความ

สบายตา สบายใจในการอา่นหนงัสือด้วย 

 พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์ (2546: 10-11) กลา่ววา่ ลกัษณะหนงัสือเดก็ท่ีดี คือ หนงัสือท่ีเดก็

อา่นแล้วสนกุสนานเพลิดเพลิน มีเนือ้หาสาระตรงกบัใจเดก็ท่ีเดด็อยากจะอา่น มีรูปเลม่สีสนัสวยสะดดุ

ตาชวนให้หยิบขึน้มาอา่น โดยไมต้่องบงัคบั ลกัษณะหนงัสือเดก็ท่ีดีแบง่ได้ 3 ประการ 

 1.  ด้านเทคนิคการพิมพ์และการจดัรูปเลม่ การจดัพิมพ์ภาพและตวัอกัษรต้องชดัเจนปกต้อง

สวยงามดงึดดูความสนใจ ขนาดรูปเลม่เหมาะสมกบัความต้องการของเดก็ ขนาดรูปเลม่เหมาะสมกบั

ความต้องการของเดก็ คณุภาพกระดาษต้องดี ขนาดตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของเดก็การจดัหน้าต้อง

ดโูปร่งตา ช่ือเร่ืองดงึดดูความสนใจของเดก็ 

 2.  ด้านเนือ้หา เนือ้หานา่สนใจ มีความสนกุสนาน ความยากงา่ยเหมาะสมกบัวยั เนือ้หา

ถกูต้อง การดําเนินเร่ืองเล้าใจชวนตดิตาม เนือ้หาในแง้ของความสัน้ยาว จะต้องเหมาะสมกบัวยั 

ประโยชน์และแง่คดิหลงัจากอา่นหนงัสือนีแ้ล้ว เดก็จะได้รับ ประโยชน์อยา่งไรบ้าง และสํานวนภาษา

จะต้องเหมาะสมกบัเดก็เป็นอยา่งย่ิง 

 3. ด้านภาพประกอบ ปกตแิล้วหนงัสือสําหรับเดก็จะมีภาพประกอบเกือบทกุหน้า ภาพประกอบ

จะต้องมีสีสนัสวยงาม วาดอยา่งประณีต สอดคล้องกบัเนือ้หาของเร่ือง ภาพต้องถกูต้อง ขนาดภาพ

เหมาะกบัขนาดของรูปเลม่และนา่สนใจ 
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 สรุปได้วา่ลกัษณะของหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีดีต้องเป็นนิทานท่ีมีเนือ้หาวตัถปุระสงค์และแก่น

เร่ืองชดัเจน เนือ้หานา่สนใจ มีความสนกุสนาน นา่ตดิตาม มีความยากงา่ย สํานวนภาษาเหมาะสมกบั

วยั ใช้ตวัอกัษรท่ีอา่นงา่ย ควรใช้ภาษางา่ยๆ หลีกเล่ียงคําศพัท์ยากๆ ใช้ประโยคสัน้ ๆ ชดัเจน มี

ภาพประกอบท่ีสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง มีสีสนัสวยงาม รูปเลม่ขนาดท่ีเหมาะสมกบัอายขุองเดก็ จํานวน

หน้า เหมาะสมกบัการนําเสนอเนือ้หา แข็งแรงทนทานตอ่การใช้งาน ช่ือเร่ืองต้องดงึดดูความสนใจเดก็         

      

           3.6 นิทานท่ีเหมาะสมสาํหรับเดก็ 

 เกริก ยุ้ นพนัธ์ (2547: 58-59) ได้กลา่วถึงนทิานท่ีเหมาะสมกบัเดก็โดยแบง่ได้ตามความ

ต้องการและพฒันาการของเดก็วยัตา่งๆ ไว้ดงันี ้ 

 1.  เดก็วยัแรกเกิดถึง 2 ขวบ เดก็วยันีส้นใจนิทานท่ีมีเร่ืองสัน้ๆ หรือนิทานท่ีกลา่วถึงถ้อยคํา

เป็นคําๆ พร้อมภาพประกอบท่ีมีสีสดใส  

      2.  เดก็วยั ระหวา่ง 2 ถึง 4 ปี เดก็วยันี ้จะสนใจคําพดูท่ีมีถ้อยคําคล้องจองชอบซกัถาม เดก็

จะจําคําลงท้ายของแตล่ะประโยคของคําคล้องจองโดยออกเสียงตามหรือเปลง่เสียงร้องตามด้วยเป็น

คําๆ นิทานเร่ืองยากกะตา เดก็จะชอบมากและชอบเร่ืองเลา่ท่ีมีคําคล้องจองสมัพนัธ์กนั นิทานสาหรับ

เดก็วยันีก่้อนนอนก็มีความสาคญัมากนิทานท่ีใช้เลา่จะเป็นเร่ืองเดมิซํา้แล้วซํา้อีกของทกุๆ คืนและคืน

ละหลายๆ ครัง้ในเร่ืองเดียวกนั โดยเนือ้หาจะต้องคงเดมิเพียงแตเ่พิ่มราบละเอียดเล็กๆ น้อยๆให้เร่ือง

สนกุตามสถานการณ์แตล่ะวนัเทา่นัน้  

 3.  เดก็อายรุะหวา่ง 4-6 ปี เดก็วยันีจ้ะ ให้ความสนใจเก่ียวกบัตวัเองน้อยลง นิทานท่ีเป็นคํา

ประพนัธ์สมัผสัคล้องจองเดก็ๆ จะชอบมาก นิทานท่ีมีตวัเดนิเร่ืองหรือตวัเอกของเร่ืองเป็นสตัว์พดูได้ 

เดก็จะชอบมาก 

 บวร งามศริิอดุม (http://www.sk-hospital.com สืบค้นเม่ือวนัท่ี  24/08/2554) ได้กลา่วถึง

นิทานท่ีเหมาะสมสาหรับเดก็ปฐมวยัไว้ดงันี ้ 

  1.  เดก็อาย ุ 0-1 ปี นิทานท่ีเหมาะสมในวยันีค้วรเป็นหนงัสือภาพท่ีเป็นภาพเหมือน รูปสตัว์ 

ผกั ผลไม้ สิ่งของในชีวิตประจําวนัและเขียนเหมือนภาพของจริง มีสีสวยงามขนาดใหญ่ชดัเจนเป็นภาพ

เด่ียวๆ ท่ีมีชีวิตชีวา ไมค่วรมีภาพหลงั หรือสว่นประกอบภ าพท่ีรกรุงรัง รูปเลม่อาจทําด้วยผ้าหรือ

พลาสตกิ หนานุม่ให้เดก็หยิบเลน่ได้  

 2.  เดก็อาย ุ2-3 ปี นิทานท่ีเหมาะสมกบัเดก็วยันี ้ควรเป็นหนงัสือภาพท่ีเดก็สนใจ เป็นภาพ

เก่ียวกบัชีวิตประจาวนั สตัว์ สิ่งของ  
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    3.  เดก็อาย ุ4-5 ปี นิทานท่ีเหมาะสมกบัเดก็วยันีค้วรเป็นนิ ทานท่ีเป็นเร่ืองท่ียาวขึน้ แตเ่ข้าใจ

งา่ยสง่เสริมจนิตนาการและอิงความจริงอยูบ้่างเนือ้เร่ืองสนกุสนานนา่ตดิตามมีภาพประกอบ ท่ีมีสีสนั

สดใสสวยงาม มีตวัอกัษรบรรยายเนือ้เร่ืองไมม่ากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควร ใช้ภาษางา่ยๆ  

 ในงานวิจยัชิน้นี ้ผู้ วิจยัเจาะจงทําหนงัสื อนิทานก่ึงของเลน่ สําหรับเดก็ ชว่งอาย ุ 4-5 ปี ซึ่ ง

สามารถสรุปได้วา่เดก็ในชว่งอายนีุ ้จะชอบนิทานท่ีมีตวัเดนิเร่ืองหรือตวัเอกของเร่ืองเป็นสตัว์พดูได้ 

นทิานท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัสตัว์ เนือ้เร่ืองสนกุสนานนา่ตดิตาม ภาพประกอบมีสีสนัสดใสสวยงาม 

มีตวัอกัษรบรรยายเนือ้เร่ืองไมม่ากและมีขนาดใหญ่พอสมควร ควรใช้ภาษางา่ยๆ 

 

 3.7 ลักษณะหนังสือนิทาน สาํหรับเดก็ช่วงอายุ 4-5 ปี 

 หนงัสือสําหรับเดก็ คือ ส่ือประเภทหนึง่ท่ีจดัทําขึน้เพ่ือสง่เสริมให้เดก็ได้รับความรู้ พร้อม

ความเพลดิเพลนิ และเป็นส่ือการเรียนรู้ชว่ยโน้มน้าวให้เดก็เกิดคว ามสนใจในเนือ้หา ดงันัน้ หนงัสือจงึ

เป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะเป็นส่ือกลางระหวา่งโลกของผู้ใหญ่กบัเดก็ให้เล็กลง การสร้างสรรค์

หนงัสือเดก็นัน้ จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องมีความเข้าใจในธรรมชาตขิองเดก็ เข้าใจธรรมชาตกิารเรียนรู้ 

เข้าใจพฒันาการ พฤตกิรรมการรับรู้ของเ ดก็แตล่ะวยั ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการผลิตหนงัสือสําหรับ

เดก็ มีนกัวิชาการ นกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะหนงัสือท่ีดีสําหรับเดก็ไว้

หลากหลายสรุปได้ดงันี ้

                    3.7.1 เนือ้เร่ือง เค้าโครงเร่ือง 

                          1. เป็นเร่ืองสัน้ๆ ง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน หรือใช้บทกลอน คําคล้องจอง 

                          2. เสนอเร่ืองใกล้ตวัเดก็ เชน่ พอ่ แม ่สตัว์  

                          3. เนือ้เร่ืองสนกุสนาน ต่ืนเต้นชวนให้ตดิตาม สามารถเกิดอารมณ์รวมได้ 

                          4. ตวัละครน้อย มีลกัษณะเดน่ เพียงคนเดียว หรือ 2 คนเทา่นัน้ 

                          5. สอดแทรกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็ คตสิอนใจ ความรู้ตา่งๆ 

                    3.7.2 สํานวนภาษา การใช้ภาษา 

                          1. ระดบัของภาษาเหมาะสมกบัวยั เป็นภาษางา่ยๆ 

                          2. ใช้ภาษาท่ีนิยมใช้ในสงัคม ไมค่วรใช้คําแสลง 

                          3. มีการใช้คําซํา้ และจงัหวะเพ่ือชว่ยสงเสริมการอา่น สําหรับการใช้ประโยค  

                          4. สามารถสอดแทรกอารมณ์ขนัด้วยการใช้คําท่ีออกเสียงแปลกๆ 

                          5. มีความถกูต้องตามหลกัไวยกรณ์ 

                    3.7.3 วิธีการนําเสนอ 

                          1. ควรตัง้ช่ือเร่ืองให้นา่สนใจ และสอดคล้องกบัเร่ืองภายในของหนงัสือ 



60 

                          2. ภาพปกและภาพภายในต้องสวยงาม 

                          3. มีคําบรรยายเทา่ท่ีจําเป็น เดก็ชอบท่ีจะตดิตามเนือ้เร่ืองจากภาพมากกวา่อา่น 

รวมถึงขนาดของตวัอกัษรท่ีเหมาะสม 

 

        3.8 การเขียนนิทานสาํหรับเดก็ 

 เอฟว่ีคดิ (http://www.everykid.com/สืบค้นเม่ือวนัท่ี  24/08/2554) การเขียนนิทาน เป็น

เร่ืองของจินตนาการ ผู้ เขียนจะต้องมีศลิปะในการเขียนเพ่ือให้ความสนกุสนาน ปลกูฝังคณุธรรม คตแิง่

คดิมมุมองตา่งๆแก่ผู้อา่น 

           องค์ประกอบของการเขียนนิทาน  

       1.  แนวคดิ: แก่นสารหรือสาระท่ีจดุประกายให้เกิดเร่ืองราว 

     2.  โครงเร่ืองของนิทาน: โครงเร่ืองและเนือ้หาต้องไมซ่บัซ้อน สัน้ๆ กะทดัรัด เป็นลกัษณะเร่ือง

เลา่ธรรมดา มีการลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั 

         3.  ตวัละคร: ขึน้อยูก่บัจินตนาการของผู้ เขียน เชน่ คน สตัว์ เทพเจ้า แมม่ด เจ้าชาย นางฟ้า  

แตไ่มค่วรมีตวัละครมากเกินไป 

            4.  ฉาก: สถานท่ีเกิดเหต ุ แล้วแตค่วามคดิสร้างสรรค์ของผู้ เขียน 

             5.  บทสนทนา: การพดูคยุของตวัละคร ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย กระชบั สนกุสนาน ไมใ่ช้คํา

หยาบ 

            6.  คตสิอนใจ : เม่ือจบนิทาน ผู้อา่นควรได้แง่คดิ คตสิอนใจเพ่ือเป็นการปลกูฝังคณุธรรม

กลอ่มเกลาจติใจ 

        ถวลัย์ มาศจรัส (2538: 28) กลา่วถึงข้ อสรุปเร่ืองของนิทานท่ีเดก็สนใจ จากการประชมุ

ปฏิบตักิารเขียนหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ (ประสานมิตร ) ร่วมกบั UNESCO 

ระหวา่งวนัท่ี 18-28 พฤษภาคม 2533 นัน้ได้สรุปเร่ืองท่ีเดก็สนใจดงันี ้

              1.  อาย ุ1-3 ปี จะชอบเร่ืองสัน้ ๆ มีตวัละค ร 2-3 ตวั โครงเร่ืองไมซ่บัซ้อนและ จบเร่ืองด้วย

ความสมหวงั 

            2.  อาย ุ4-5 ปี จะชอบเทพนยิาย นยิายเก่ียวกบัสตัว์ ชอบฟังเพลงเหก่ลอ่ม 

         3.  อาย ุ5-8 ปี สนใจภาพ ชอบเร่ืองง่าย ๆ ท่ีอา่นเข้าใจด้วยตวัเอง ประเภท เทพนิยาย นิยาย

พืน้บ้าน ถ้าโครงเร่ืองซบัซ้อนไมม่ากนกัเดก็จะเข้าใจได้ 

               4.  อาย ุ 8-10 ปี ชอบนวนิยาย สารคดี ชอบอา่นหนงัสือด้วยตนเอง ชอบอา่นหนงัสือท่ีมี

เนือ้หาสาระ เร่ืองวิทยาศาสตร์ ธรรมชาต ิเคร่ืองยนต์กลไก ชีวประวตัขิองบคุคลสําคญั  เดก็ผู้หญิงสนใจ

โคลง กลอน สว่นเดก็ผู้ชายไมค่อ่ยชอบ ภาษาท่ีใช้เขียน เร่ืองให้เดก็วยันีอ้า่นควรใช้ภาษาพดู เดก็จะให้

ความสนใจตดิตามอา่น 
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            5.  อาย ุ11-16 ปี การเขียนเร่ืองให้เดก็วยันีอ้า่น จะต้องใช้เทคนิคและกรรมวิธี เชน่เดียวกบั

การเขียนเร่ืองสําหรับผู้ใหญ่ เดก็วยันีข้อบอา่นเร่ืองยาว เร่ืองท่ีมีเนือ้หาสาระ เร่ืองสมจริง” 

 

     3.9 การออกแบบ และองค์ประกอบของหนังสือนิทาน 

         หนงัสือแตล่ะประเภทจะมีองค์ประกอบท่ีเหมือนๆกนั เชน่หน้าปก ตวัอกัษร แตห่นงัสือนิทาน

นัน้จะมีความพเิศษเพราะทกุๆ องค์ประกอบจะเป็นสว่นท่ีชว่ยเสริมสร้างจนิตนาการและพฒันาการ

ของเดก็ มีนกัการศกึษาได้ให้ความเห็นเร่ืองของการออกแบบ และองค์ประกอบของหนงัสือนิทานดงันี ้

         การสร้างหนงัสือสําหรับเดก็จะต้องได้รับความรู้ ปลกูฝังลกัษณะนสิยัท่ีดีให้กบัเดก็   ให้ความ

สนกุสนานเพลิดเพลิน  ดงันัน้ขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการออกแบบจะต้องมีความละเอียดรอบคอบพิจารณา

ให้ถ่ีถ้วนชดัเจนในทกุ ๆ ด้านดงันี ้

          ฉวีวรรณ คหูาภินนัท์ (2546: 12-21) ได้เสนอขัน้ตอนการออกแบบจดัทําหนงัสือนิทาน

สําหรับเดก็ ดงันี ้                                                                               

                      ขัน้ 1  ศกึษาหาความรู้เ ก่ียวกบัการทําหนงัสือเดก็ โดยศกึษาจากตํารา เอกสารตา่ง ๆ 

การอบรม สมัมนา ศกึษาจากหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีได้รับรางวลัจากการประกวด เป็นต้น 

                      ขัน้ 2  เขียนโครงเร่ือง (Plot) จะทําให้ทราบวา่เป็นเนือ้เร่ืองเก่ียวกบัอะไร พร้อมกบับอก

แกนของเร่ือง เพ่ือจะได้ทราบวา่หนงัสือเดก็เร่ืองนัน้มีแกนของเร่ืองอยา่งไร แล้วจงึคดิผกูเป็นเร่ืองง่าย ๆ 

ไมซ่บัซ้อน 

                      ขัน้ 3  เนือ้เร่ืองยอ่ คือ การเขียนเนือ้เร่ืองยอ่ ๆ ของเร่ืองท่ีจะแตง่ขึน้มา ทําให้ผู้อา่นทราบ

ได้วา่เนือ้เร่ืองนี ้มีเนือ้เร่ืองยอ่เก่ียวกบัอะไร ซึง่จะละเอียดกวา่โครงเร่ือง 

                      ขัน้ 4  เขียนบทสคริปต์ (Script) คือ การนําเร่ืองราวท่ีได้จากโครงเร่ืองมาเขียนบอก 

ขัน้ตอนของเนือ้เร่ืองและรูปภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัวางภาพและรูปเลม่ ของหนงัสือตัง้แต่

หน้าปกจนถึงหน้าสดุท้าย 

                      ขัน้ 5  การทําดมัม่ี (Dummy) คือ การทําหนงัสือจําลองของหนงัสือทีจ่ะทําขึน้มา โดยทํา

รายละเอียดจากบทสคริปต์มาเขียนและวาดรูปหรือทําสญัลกัษณ์แทนรูป เป็นการทดลองก่อนท่ีจะ

พิมพ์เป็นเลม่ เพ่ือดคูวามเหมาะสม 

                      ขัน้ 6  การทํารูปเลม่ (Format) คือ การทําหนงัสือจริง ๆ ได้แก่ การวาดภาพ คําบรรยาย

รวมทัง้การวางหน้า การจดัภาพ (layout) ของหนงัสือให้เหมาะสมโดยดจูากดมัม่ี ลกัษณะของรูปเลม่มี 

2 ลกัษณะ คือ แบบแนวตัง้และแบบแนวนอน 
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                      ขัน้ 7  การตัง้ช่ือเร่ือง ต้องนา่สนใจ นา่ตดิตามอา่น โดยอาศัยการพจิารณาจาก เนือ้เร่ือง 

ในการสร้างหนงัสือท่ีดีสําหรับเดก็ ผู้สร้างต้องการวางแผนท่ีดีเพราะจะชว่ยให้หนงัสือ ท่ีจดัทําขึน้มี

คณุคา่ นา่อา่นชวนตดิตาม ตลอดจนจงูใจให้เดก็รักการอา่นย่ิงขึน้ 

                  จากขัน้ตอนการสร้างหนงัสือสําหรับเดก็สรุปได้ดงันี ้การสร้ างหนงัสือสําหรับเดก็ต้องสร้าง

เป็นลําดบัขัน้ตอน เป็นการปฏิบตัท่ีิมีแบบแผน ต้องศกึษาข้อมลูจากงานเอกสารและแหลง่ตา่ง ๆ   

หลาย ๆ แหลง่ เพ่ือจะได้นําความรู้และประสบการณ์ มาเป็นแนวทางสําหรับการเขียน และพฒันา

หนงัสือเดก็ให้ได้หนงัสือท่ีมีคณุภาพและนา่สนใจและเหมาะสมกบัเดก็ 

 อรอนงค์ โชคสกลุและศรีอมัพร ประทมุนนัท์ (2544: 10-12) ได้กลา่วถึงการออกแบบ และ

องค์ประกอบของหนงัสือนิทานดงันี ้

 1.  เนือ้หาของหนงัสือต้องมีความเหมาะสมกบัวยั ระดบัชัน้และความสนใจของเดก็ เนือ้หา

จะต้องมีความสนกุสนาน มีการดําเนินเร่ืองนา่สนใจ ไมใ่ช้การบรรยายมา กเกินไป ไมทํ่าให้นา่เบ่ือเดก็

เล็ก ๆ ควรมีเนือ้หาเพียงเล็กน้อยใน 1 หน้า ถ้าเป็นเดก็ท่ีโตขึน้ เนือ้หาจะเพิ่มขึน้ตามวยัของเดก็ได้แต่

ต้องดคูวามเหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการจดัทําเนือ้หา 

 2.  เนือ้หาต้องมีแก่นของเร่ืองหรือวตัถปุระสงค์อยา่งชดัเจน เนือ้หาของหนงัสือระดบัเด็ กเล็ก

ควรมีความคดิรวบยอดเพียงอยา่งเดียว เพ่ือให้เข้าใจได้งา่ยไมส่บัสน สว่นเนือ้หาของเดก็ ท่ีกําลงัยา่ง

เข้าสูว่ยัรุ่น จะมีความคดิรอบยอดมากกวา่หนึง่ก็ได้ แตต้่องสอดคล้องกนัอยา่งมีระบบและมีความ

เหมาะสมกลมกลืนได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 

  3.  เนือ้หาจะต้องมีรูปแบบท่ีชั ดเจน เชน่ จะเขียนเนือ้หาเป็นบทร้อยแก้วหรือบทร้อยกรอง ก็

ควรจะกําหนดให้แนน่อนก่อนจะลงมือเขียน นอกจากจะกําหนดการเขียนเป็นบทร้อยแก้วหรือบทร้อย

กรองแล้ว ยงัจะต้องกําหนดให้ชดัเจนอีกวา่จะเขียนเนือ้หาในรูปแบบใด เชน่ นิทาน นิทานพืน้บ้าน เร่ือง

สัน้ บทละคร บนัทกึเร่ือง สารคดี เป็นต้น 

     4.  สํานวนภาษา ลกัษณะการเขียนประโยคในหนงัสือเดก็ สํานวนภาษาและประโยคท่ีจะ

นํามาเขียนในหนงัสือเดก็จะต้องเป็นภาษางา่ย ๆ อา่นแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้โดย ไมต้่อง

นํามาแปลอีกครัง้และการเขียนทกุคําจะต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา เดก็ ๆ จะได้นําไปใ ช้

อยา่งถกูต้องทัง้ในด้านการเขียนและการนําไปใช้ตอ่ไป 

   5.  ภาพประกอบท่ีใช้ในหนงัสือสําหรับเดก็ การใช้ภาพประกอบในหนงัสือสําหรับเดก็มีหลาย

วิธี เชน่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพตดัแปะ เป็นต้น ในการนําภาพมาประกอบหนงัสือสําหรับเดก็ เป็นเร่ือง

สําคญัอยา่งย่ิงท่ีผู้จดัทําจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการพฒันาการของเดก็แตล่ะวยั เพ่ือจะทํา

ภาพได้อยา่งเหมาะสมตามความสนใจและพฒันาการของเดก็แตล่ะวยั เชน่ เดก็ก่อนวยัเรียน (อายุ 2- 

6 ขวบ) ควรเป็นหนงัสือท่ีมีภาพมาก ๆ มีตวัหนงัสือประกอบเลก็น้อย  
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  6.  ขนาดตวัอกัษรและขนาดของรูปเลม่ ในการจดัทํา หนงัสือสําหรับเดก็ ขนาดตวัอกัษรท่ีใช้

ในเนือ้เร่ือง ควรจะให้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ เชน่ เดก็วยัก่อนเรียน ใช้ตวัอกัษรโต ขนาดประมาณ 20-

30 พอยท์ (ประมาณ 1/2 ช.ม.) และตวัอกัษรท่ีใช้ไมค่วรเป็นตวัอกัษรลวดลาย ควรเป็นตวัอกัษรท่ีมี

รูปแบบท่ี7ชดัเจน อา่นงา่ย การเขียนอกั ษรแตล่ะตวัถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ สําหรับขนาดของรูปเลม่ 

หนงัสือสําหรับเดก็ควรมีขนาดไมเ่ล็กหรือใหญ่เกินไป จํานวนหน้าก็เชน่เดียวกนั ต้องมีจํานวนเหมาะสม

กบัวยัของเดก็ จํานวนหน้าของหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีนิยมจดัทํากนั มีดงันี ้ 

                   - จํานวน 8-16 หน้า สําหรับเดก็วยั 2-5 ขวบ  

                   - จํานวน 16-32 หน้า สําหรับเดก็วยั 6-11 ขวบ 

                    - ขนาดรูปเลม่ของหนงัสือสําหรับเดก็ 

   การจดัทําขนาดรูปเลม่จะเป็นแนวนอนหรือแนวตัง้ก็ได้ ในการจดัทํารูปเลม่ การเข้าเลม่ก็เป็น

สว่นสําคญัเพราะถ้าเราทํารูปเลม่ไมแ่ข็งแรง จ ะทําให้หนงัสือขาดได้งา่ย ไมส่ะดวกในการนําไปอา่น

ของเดก็ๆ ปกของหนงัสือจงึควรใช้กระดาษหนาทําปกแข็งเพ่ือ ความแข็งแรงและคงทน นอกจาก

ลกัษณะหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีกลา่วมาแล้ว ในตอนท้ายสดุ ของหนงัสือสําหรับเดก็ อาจจะมีกิจกรรม

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาและมีความสมัพนัธ์ กบัหนงัสือให้เดก็ ๆได้ทํากิจกรรมนัน้ ๆ หลงัจากอา่น

หนงัสือสําหรับเดก็จบแล้ว เชน่ คําอธิบายศพัท์ คําถาม แบบฝึกหดั เกม หนงัสืออ้างอิง เป็นต้น                

 เปร่ือง กมุทุ (พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์. 2546: 16-17; อ้างอิงจาก เปร่ือง กมุทุ . ม.ป.ป.) ได้ให้

ข้อมลูเก่ียว กบัการวิจยัและหลกัการในการออกแบบหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ ในบทความเร่ือง  

“การออกแบบหนังสือสําหรับเด็กกับผลการวิจัยบางประการ”  

 1.  ปกเป็นสิง่สะดดุตาสําหรับเดก็ เพราะปกและภาพมีอิทธิพลตอ่การเลือกมากท่ีสดุ เนือ้

เร่ืองเพียงปานกลาง ปกหนงัสือเป็นสิ่งท่ีดงึดดูความสนใจ ของเดก็ ภาพสีและตวัอกัษร การวางหน้าท่ี

ดงึดดูสายตา และถ้าออกแบบให้เดก็เลน่กบัปกได้จะย่ิงดี 

 2.  รูปเลม่  ออกแบบให้ดงึดดูความสนใจได้ รูปส่ีเหล่ียมทรงเรขาคณิต ทรงกลม หรือทําเป็น

รูปของสิ่งท่ีในหนงัสือกลา่วถึง  

 3.  เนือ้ใน หมายถึงหน้าหนงัสือท่ีบรรจภุาพและอกัษรท่ี เป็นเร่ืองราว มีทัง้หน้าซ้ายมือ หน้า

ขวามือ มีภาพกบัตวัหนงัสืออยูด้่วยกนั อาจเป็นแบบท่ีแยกกนั ทบักนัหรือแทรกอกัษรหรือตวัหนงัสือไว้

ระหวา่งภาพ 

 4.  ขนาดของหนงัสือ ใช้เกณฑ์ท่ีเดก็หยิบจบั ถือกลางเปิดได้สะดวก 

 5.  ภาพ ลกัษณะของภาพท่ีเดก็ชอบลกัษณะงา่ยๆ ไมซ่บัซ้ อน เดก็อายมุากขึน้จะชอบภาพท่ี

ซบัซ้อนมากขึน้ เดก็ชอบภาพท่ีแสดงการกระทํา ชอบภาพสีมากกวา่ภาพขาวดํา ชอบภาพใหญ่

มากกวา่ภาพเลก็ภาพต้องตรงกบัข้อความ ภาพสีนํา้ชว่ยให้เกิดจนิตนาการมากวา่ภาพอ่ืนๆ เดก็สนใจ

ภาพท่ีอยูข้่างขวามากกวา่ภาพท่ีอยูท่างซ้าย 
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     6.  ตวัอกัษรหรือตวั หนงัสือเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัของหนงัสือ ย่ิงเดก็อายนุ้อยขนาด

ตวัอกัษรก็จะโตขึน้เป็นปฏิภาคกลบักนั  สีดํา สีเขียว และสีนํา้เงิน 

 7.  สีของภาพ เด็กชอบภาพสีนํ้ามันมากกว่าภาพลายเส้นและภาพแรเงา ภาพสีนํ้าทําให้เกิด 

จินตนาการ 

 8.  ขนาดของภาพ ภาพขนาดใหญ่จะได้รับความสนใจมากกวา่ภาพขนาดเลก็ 

 9.  การวางหน้า ใช้หลกัสมดลุ หลกัเอกภาพ หลกัการเน้น หรือศนูย์สนใจ การเว้นชอ่งวา่ง 

หลกัการนําสายตา การวางหน้าในแตล่ะหลกัเกณฑ์ไปพร้อมๆ กนัคือ 

                    9.1 ภาพกบัตวัหนงัสือหน้าเดียวกนั ไมท่บักนั ภาพอยูบ่นตวัหนงัสืออยูล่า่ง ภาพอยูข้่ าง

หนึง่ตวัหนงัสืออยูข้่างหนึง่ ตวัหนงัสืออยูต่ามชอ่งวา่งระหวา่งภาพ 

                    9.2 ภาพกบัตวัหนงัสือหน้าเดียวกนั ตวัหนงัสือทบัภาพ 

                    9.3 ภาพกบัตวัหนงัสืออยูค่นละหน้า 

  อรอนงค์ โชคสกลุและศรีอมัพร ประทมุนนัท์ (2544: 10-12) ได้ศกึษาถึ งลกัษณะการ

ออกแบบหนงัสือนิทานท่ีเดก็ชอบ ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. ขนาดรูปเลม่ เดก็ชอบความกระทดัรัดเป็นเกณฑ์ 

  2. ขนาดของตวัอกัษร 20 พอยท์ ตวัเรียงหา่งเป็นแบบท่ีเดก็ชอบ เดก็จะถือความชดัเจน

ของตวัอกัษร และถือความนา่อา่นเป็นอนัดบัรองลงมา 

  3.  ลกัษณะภาพ เดก็ชอบภาพแบ บไทยแท้ พิมพ์ 4 สี รองลงมาคือภาพแบบ วอลดีสนีย์ 

ลกัษณะภาพท่ีเดก็ชอบน้อยสดุคือภาพวาดสีจาง เดก็เลือภาพท่ีสีสะดดุตาเป็นเกณฑ์ รองลงมาคือ

ความชดัเจนของภาพ 

   3.9.1 ลกัษณะการจดัวางหน้าหนงัสือ 

                    พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์  (2546: 18) ลกัษณะการวางหน้าห นงัสือสําหรับเดก็หรือเลย์

เอาท์ (Lay-out) หนงัสือสําหรับเดก็ถือวา่เป็นงานท่ีต้องใช้หลกัเกณฑ์ทางศลิปะมาจดัวางหน้าหนงัสือ 

โดยภาพ ตวัอกัษร มาประยกุต์จดัวางให้เข้ากบัหน้าหนงัสือโดยใช้หลกัเกณฑ์ทางศลิปะในการจดัวางท่ี

สําคญัคือ 

                      - หลกัสมดลุ 

                      - หลกัเอกภาพ 

                      - หลกัการเน้นหรือจดุสนใจ 

                      - หลกัการเว้นชอ่งวา่งขาว  

                      - หลกัการนําสายตา 
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                    เน่ืองจากการจดัพิมพ์หนงัสือ มีความจําเป็นต้องกําหนดจํานวนหน้า ดงันัน้นิทาน 1 

เรื่อง จําเป็นต้องซอยเป็นฉากๆ ตามจํานวนหน้าที่กําหนด ในขณะซอยเนื้อเรื่อง ผู้วาดต้องออกแบบ

ภาพประกอบพร้อมๆกนัไป เพราะเนือ้หากบัภาพประกอบต้องอยูด้่วยกนัเสมอ ทัง้นีข้นาดและเค้าโครง

ของภาพแตล่ะฉากสามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลาย แทบจะไร้ขีดจํากดั (ทศสิริ พลูนวล. 2541) 

                   จากเนือ้หาข้างต้นลกัษณะการจดัวางหน้าหนงัสือสามารถสรุปได้ดงันี ้การจดัวางหน้า

หนงัสือหรือการจดัวางเลย์เอาท์ ต้องกําหนดเนือ้เร่ืองและภาพประกอบไปพร้อมๆกนัตามจํานวนหน้าท่ี

กําหนด หลกัการในการจดัวางภาพประกอบและเนือ้เร่ืองต้องอาศยัหลกัเกณฑ์ทางศลิปะท่ี สําคญัคือ  

หลกัสมดลุ หลกัเอกภาพ หลกัการเน้นหรือจดุสนใจ หลกัการนําสายตา 

                   3.9.2 การกําหนดขนาดของภาพกบัขนาดของหนงัสือ 

                   หทยั ตนัหยง  (พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์ . 2546: 20; อ้างอิงจาก หทยั ตนัหยง . ม.ป.ป.) 

การจดัหน้าหนงัสือสําหรับเด็ ก ควรถือหลกัทางจิตวิทยาท่ีจะสร้างบรรยากาศในหน้าหนงัสือ ให้เดก็

อา่นด้วยความสบายใจ มีเสรีภาพในอารมณ์ จงึไมค่วนขีดตีกรอบในหน้าหนงัสือ จากความจริงข้อหนึง่

คือ ภาพในหน้าหนงัสือนัน้บางภาพไมเ่ตม็สมบรูณ์เพราะสดุขอบ เดก็ๆ จะขอบขีดเขียนตอ่ภาพออกไป

ท่ีขอบวา่ง จงึนบัเป็นภาพท่ีนา่รัก นา่เอ็นดท่ีูเราไมค่วรขดัขวาง  

                   กําธร สถิรกลุ  (2540: 148-149) ขนาดของภาพท่ีนํามาประกอบในหนงัสือเดก็นัน้ ควร

เหมาะกบัวยัของเดก็ เดก็ย่ิงเล็กภาพควรจะย่ิงโต เพ่ือชว่ยให้เห็นชดัเจน เดก็ชัน้แรกเรียนควรมีขนาด

ของภาพประมาณ 3 ใน 4 ของหนา้กระดาษ สว่นท่ีเหลือ 1 ใน 4 ใช้ในการบรรยายภาพ 

                  3.9.3 ภาพประกอบ 

                        3.9.3.1 ความสําคัญของภาพประกอบ 

                        ณรงค์ ทองปาน (2546: 80) ได้อธิบายถึงความสําคญัของภาพประกอบดงันี ้  

ภาพประกอบหนงัสือเดก็ ถือเป็นหวัใจ สําคญัของหนงัสือ โดยเฉพาะเดก็ก่อนเข้าเรียน หรือวยัอนบุาล

เพราะเดก็ในวยันีอ้า่นหนงัสือด้วยภาพมากกวา่อา่นด้วยภาพมากกวา่ตวัหนงัสือ ภาพประกอบทําให้

เดก็สนกุสนานเพลิดเพลิน ภาพประกอบสําหรับเดก็ จะเป็นภาพลกัษณะใดก็ได้ คือจะเป็นภาพสี ภาพ

ลายเส้น ภาพถ่าย แตท่ี่สําคญัต้องเ ป็นภาพท่ีให้ความรู้สกึ มีชีวิตชีวา มีความเคล่ือนไหว สอดคล้อง

และสามารถอธิบายเนือ้เร่ืองได้ ดงันัน้การเขียนภาพประกอบจงึมีความสําคญัเป็นอยา่งย่ิง 

 พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์ (2546: 28-29) ได้สรุปถึงความสําคญัของภาพประกอบดงันี ้

 1.  ช่วยเติมแต่งให้หนงัสือมีความน่าสนใจสําหรับผู้อา่นและผู้พบเห็น 

   1.1 การออกแบบปกหน้า สี ชนิดของภาพ เป็นเคร่ืองดงึดดูใจเดก็ให้อยากอา่นแม้วา่

หนงัสือบางเลม่เนือ้ในไมดี่นกัแตภ่าพปกสวย ยอ่มชว่ยชวนให้ซือ้ไปอา่น 
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                    1.2  ถ้าเป็นหนงัสือเทพนิยาย เป็นเร่ืองท่ีชวนให้ผู้อา่นเพ้อฝัน ภา พประกอบจะชว่ยสร้าง

จินตนาการให้เดก็ได้มาก 

                    1.3  ภาพท่ีได้รับการตกแตง่เป็นอยา่งดี ยอ่มก่อให้ผู้อา่นรู้สกึมีอารมณ์ร่วมวา่ตนเข้าไปอยู่

ในสถานะการนัน้ได้ 

               2.  ภาพประกอบ ชว่ยให้การแปลความหมาย หรือสร้างความเข้าใจได้มาก 

      2.1 ภาพชว่ยให้เข้าใจความหมายของคํา เชน่คําวา่ มหศัจรรย์ อาจเป็นภาพท่ีแสดงให้

เห็นสถานท่ีแปลก เดก็ท่ีปรากฏในภาพตาลกุวาว แจม่ใส ลิงโลด 

                 2.2  ภาพชว่ยสร้างมโนภาพ จนิตนาการ หรือความสําคญัในสาระสําคญัของเร่ืองราวใน

หน้าหนงัสือในขณะท่ีดภูาพ เดก็สามารถรับรู้ถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 

                2.3  ภาพชว่ยสร้าง ความหมายของคําศพัท์ 

    3.  ภาพชว่ยขยายประสบการณ์ของผู้ เรียนได้กว้างขวาง 

                   3.1  ชว่ยสร้างมโนภาพในการเรียนประวตัศิาสตร์ เร่ืองราวเหตกุารณ์ในท้องถ่ิน แม้วา่สิ่ง

นัน้เดก็จะยงัไมเ่คยเห็นมาก่อนสามารถชว่ยให้เดก็เหน็สิง่ท่ีคล้ายความเป็นจริง 

                 3.2  ภาพชว่ยนําเสนอประสบการณ์ท่ีเดก็ไมเ่คยเห็นมาก่อน  

                   3.3  ภาพชว่ยกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากอา่น อยากค้นพบสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ  

  3.4  ภาพชว่ยสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ สง่เ สริมให้เกิดภาพพจน์ ซึง้มีอิทธิพล

ในการเร้าให้เกิดความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึง่แก่ผู้อา่นได้มากขึน้ 

 4.  หน้าท่ีและบทบาทของภาพประกอบหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ 

          4.1 ภาพประกอบชว่ยอธิบาย และเสริมเนือ้หาให้ชดัเจน ภาพจะชว่ยอธิบายและเสริมสร้าง

เนือ้หาให้เกิดความเข้ าใจ เกิดความถกูต้องอยา่งชดัเจน  ภาพประกอบไมจํ่าเป็นต้องเหมือนจริงก็ได้   

ผู้วาดภาพประกอบสามารถคดิสร้างสรรค์ขึน้มาเองได้ ตามเนือ้เร่ืองโดยให้ภาพสอดค ล้องหรือมี

ความสมัพนัธ์กบัเนือ้หา 

                  4.2  ภาพประกอบชว่ยดงึดดูความสนใจของเดก็เป็นอยา่งมาก สิง่แร กท่ีเดก็เห็นคือปก

หนงัสือ ถ้าปกหนงัสือวาดให้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ และมีการออกแบบอยา่งสวยงามจะมีสว่นชว่ยให้

เดก็มีความสนใจมากย่ิงขึน้ ภาพปกและภาพประกอบในเนือ้หาของหนงัสือควรมีลกัษณะอยา่ง

เดียวกนั ภาพประกอบท่ีดงึดดูความสนใจของเดก็มีสว่นชว่ยให้เดก็เกิดความสนใจและ อยากอา่น

หนงัสือ และถ้าเร่ืองราวหรือเนือ้หาในหนงัสือนา่สนใจหรือสนกุสนานชวนตดิตาม จะทําให้เดก็เกิดนิสยั

อยากอา่นและรักการอา่นในท่ีสดุ 
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                 4.3  ภาพประกอบต้องสอดคล้องและตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนหนงัสือ ดงันัน้นกั

วาดภาพประกอบจะต้องได้พบเพ่ือฟังคว ามคดิเห็นและความต้องการของนกัเขียน เพ่ือให้ได้ภาพท่ี

สมบรูณ์ท่ีสดุ 

                   4.4  ภาพประกอบชว่ยสร้างจนิตนาการสําหรับเดก็ 

                  4.5  ภาพประกอบมีผลตอ่ความละเอียดถ่ีถ้วน ความ ประณีต  และทําให้เดก็รักในสิ่ง

สวยงาม ถ้าภาพประกอบมีความสวยงาม สีสนัส ะอาดสดใส และถกูจดักระทําภาพประกอบโดยนกั

วาดภาพประกอบอยา่ง ประณีต สวยงาม จะทําให้เดก็รักในความสวยมีรสนยิมเชงิศลิปะ เพราะ

ภาพประกอบท่ีดีสําหรับเดก็จะมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึ และเกิดความประทบัใจตอ่เดก็ (เกริก ยุ้ยพนัธ์ . 

2545: 25-28) 

 5.  ลกัษณะภาพประกอบหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีเดก็ชอบ 

 พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์ (2546: 31) ได้อธิบายวา่ ภาพประกอบสําหรับเดก็ท่ีเดก็ชอบ 

สดัสว่นของภาพกบัเนือ้เร่ืองขึน้อยูก่บัวยัของเดก็ เดก็อายนุ้อยต้องมีภาพมาก เดก็อายมุากขึน้ต้องมี

ภาพลดลง หนงัสือนิทานสําหรับเดก็จะเน้นภาพมากกวา่เนือ้เร่ืองท่ีเขียนเป็น ตวัอกัษร ภาพท่ีดีจะเป็น

สิง่สําคญัท่ีชว่ยให้เดก็เข้าใจในเนือ้เร่ืองได้รวดเร็วไมเ่สียเวลาอา่น มีความสวยงาม ทําให้เดก็เกิด

จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์  

 เกริก ยุ้นพนัธ์ (2543: 92) ได้กลา่วถึงถึงลกัษณะของภาพประกอบหนงัสือสําหรับเดก็ท่ีดีควร

มีลกัษณะดงันี ้

 1.  ภาพ ประกอบสําหรับเดก็ อาจเป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้ แตส่ว่นใหญ่นยิมใช้

ภาพวาด เพราะภาพวาดผู้วาดสามารถวาดประกอบเร่ืองได้อยา่งกว้างขวาง เก็บรายละเอียดและเน้น

บางสว่นท่ีต้องการได้ดีกวา่ภาพถ่าย หรือทําให้ภาพคมชดัทัง้หมด เหมาะสําหรับการเรียนรู้ในภาพ

โดยรวมสําหรับเดก็ 

 2.  ภาพประกอบต้องสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง 

 3.  ภาพท่ีดีเม่ือเดก็ดแูล้วสามารถเข้าใจเนือ้เร่ืองได้ดี 

 4.  ภาพประกอบท่ีดีสามารถเลา่เร่ืองในตวัของมนัเอง 

 5.  ภาพประกอบมีชีวิตชีวา มีความเคล่ือนไหวอยูใ่นภาพ 

              6.  ภาพประกอบท่ีดีดแูล้วต้องให้ความรู้สกึ ก่อให้เกิดจินตนาการท่ีแปลกใหม ่

 7.  เป็นภาพท่ีให้อารมณ์ขนั 

    8.  ควรมีภาพประกอบทกุหน้าสําหรับหนงัสือเดก็เลก็ 
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      9.  การให้สีภาพ ควรให้สีสดใสสวยงาม เพราะเดก็ชอบภาพสีมากกวา่ภาพขาว ดํา ชอบภาพ

ท่ีใช้สีสนัสดใส โดยไมคํ่านงึถึงรายละเอียดและความเป็นจริง ลําดบัเป็นภาพ ง่ายๆ ขนาดใหญ่และ

ชดัเจน ไมจํ่าเป็นต้องมีรายละเอียดในภาพมากนกั 

 10.  สว่นประกอบของภาพ จะต้องถกูต้องตามความเป็นจริง โดยเฉพาะสําหรับเดก็เลก็ ภาพ

ไมค่วรจะให้ขาดหาย เพราะเดก็ไมส่ามารถท่ีจะเข้าใจภาพขาดหายคร่ึงตวัได้ 

 สมทรง ลิมาลยั (2544: 23) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัเ นือ้หาของภาพ ท่ีเดก็ๆ วยัตา่งๆชอบและ

สามารถเข้าใจได้ พบวา่เดก็เลก็ๆ ชอบภาพเก่ียวกบัสตัว์ และได้เสนอหลกัการสําหรับสร้างภาพสําหรับ

เดก็ วา่ ควรเป็นภาพงา่ยๆ ชดัเจนย่ิงเดก็เลก็เทา่ใดย่ิงต้องใช้ภาพประกอบมากขึน้เทา่นัน้ อาจเขียนเป็น

ภาพลายเส้น เน้นเฉพาะสว่นท่ีเดน่จริ งๆ รายละเอียดตา่งๆ คอ่ยๆเพิ่มขึน้ตามวยัและพฒันาการของ

เดก็ท่ีจะรับรู้ได้ 

 6.  สีท่ีใช้ในภาพประกอบหนงัสือนิทานสําหรับเดก็เพ่ือชว่ยเสริมสร้างจินตนาการและ

ความคดิสร้างสรรค์ 

 สีเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัสําหรับภาพประกอบหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ เพราะสีเป็น         

สิ่งหนึง่ท่ีชว่ยดงึดดูสายตาเดก็ให้เดก็สนใจ อยากด ูอยากอา่น ต้องการเข้ามาหาหนงัสือเลม่นัน้ๆ เกริก 

ยุ้นพนัธ์ (2543: 34)  การเลือกสีในการวาดภาพ ผู้วาดจะต้องเข้าใจความหมายของสีตา่งๆ เพ่ือท่ีวาด

ภาพออกมาจะได้สอดคล้องหรือตรงกบัความหมายของเร่ืองท่ีผู้ เขียนหนงัสือต้องการจ ะส่ือ และแสดง

ความหมายความรู้สกึ  

 จากการศกึษาข้อมลูจากเอกสารวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

ผู้ วิจยัเลือกใช้สีนํา้ (water colour) มาใช้ระบายภาพประกอบหนงัสือก่ึงของเลน่ เน่ืองจากคณุสมบตัิ

ของสีนํา้  สีจะดสูดใสและชุม่ ซมึซบัเข้ากนัได้ดี  (อารีย์ สทุธิพนัธ์ . 2545: 36) สีนํา้สามารถระบายทบั

ซ้อนกนัได้เม่ือสีชัน้แรกแห้ง สีนํา้มีคณุสมบตัโิปร่งสามารถมองเห็นสีท่ีระบายก่อนแล้วได้ด้วย 

นอกจากนีค้ณุสมบตัขิองสีนํา้ยงัผสมกนัได้และเกิดสีใหม่ๆ  ตามวงจรของสี ซึง่ลกัษณะพิเศษของสีนํา้ 

คือ สีนํา้บางสียอมรับสีอ่ืนบ างสี หรือสีนํา้บางสีท่ีรุกรานสีอ่ืนๆ การยอมรับ หมายถึงการยอมให้สีใดสี

หนึง่ซมึเข้าหา การรุกราน คือ การว่ิงของสีบางสีเข้าหาสีอ่ืนๆ ลกัษณะท่ีเกิดขึน้เชน่นีเ้รียกวา่การซมึ 

หรือ soft เข้าหากนั ด้วยคณุสมบตัเิหลา่นี ้สีนํา้สามารถชว่ยเสริมสร้างจนิตนาการให้เกิดขึน้ได้ (เกริก 

ยุ้นพนัธ์. 2543: 38-39) 

 6.  การใช้ตวัอกัษร ในหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ ชว่งอาย ุ4-5 ปี 

 การใช้ตวัอกัษรในหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีสําคญั ซึง่หนงัสือนิทานสําหรับ

เดก็ ควรคํานงึถึงการใช้ตวัอกัษรให้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 
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 พิมพ์จิต สถิตวิทยานนั ท์ (2546: 31) ได้สรุป การใช้ตวัอกัษรในหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ ท่ีดี

ควรมีลกัษณะดงันี ้

            6.1 ตัวอักษรมีขนาดโต เส้นหนา พอเหมาะกบัสายตาเดก็ 

                6.2 ตวัอกัษรต้องเป็นแบบท่ีเหมาะสมกนัทัง้สว่นสงู และความหนา 

                 6.3 นํา้หนกัของตวัอกัษรต้องสม่ําเสมอไมข่าด มีหวัชดัเจน 

                    6.4 ตวัอกัษรแตล่ะตวัต้องเรียงตวัตดิกนัได้ดี เพ่ือสร้างเป็นคํา 

                    6.5 ตวัอกัษรต้องมีลกัษณะท่ีอา่นแล้วสบายตา 

                  6.6 เนือ้หาสาระสําคญั ควรใช้ตวัอกัษรท่ีใหญ่ขึน้และหนาขึน้ เพ่ื อให้ความรู้สกึเน้นหนกั

แสดงความสําคญัของข้อความนัน้ เพราะการเน้นตวัอกัษรเป็นตวัเข้มเฉพาะสว่นสาระสําคญัชว่ยให้

เดก็เข้าใจเร่ืองราวได้ดีกวา่ 

                  6.7 การเลือกใช้ตัวอักษรแบบใดแบบหนึง่ในหนงัสือสําหรับเดก็ ต้องคํานงึถึงความอา่นง่าย 

ทัง้นีต้้องพิจารณาถึงรูปแบบ ขนาดชอ่งไฟ สี ความตดักนัของตวัอกัษรบนพืน้หลงั อีกทัง้การใช้ตวัอกัษร  

ท่ีนิยมอยูท่ัว่ไปจะเป็นประโยชน์ตอ่เดก็ในการท่ีจะทําให้เดก็เกิดความคุ้นเคยกบัลกัษณะ และขนาด

ตวัอกัษร 

 ทศสริ พลูนวล (2541: ไมป่รากฏเลขหน้า ) ได้กลา่วถึงข้อควรระวงัในการใช้ตวัอกัษร วา่ ใน

กรณีท่ีเนือ้หาแนน่มาก นอกจากจะต้องเผ่ือเนือ้ท่ีให้พอท่ีจะลงตวัอกัษรได้ครบแล้ว ยงัต้องระมดัระวงั

ไมใ่ห้ตวัอกัษรเบียดภาพทําให้ดอูดึอดั และอีกประการหนึง่ไมค่วรวางตวัอกัษรซ้อนภาพบริเวณท่ีเป็น

จดุสําคญั หรือ มีรายละเอียดและสีสนัมาก เพราะจะทําให้อา่นยาก 

 

 3.10  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล  นําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบออกแบบหนังสือกึ่ง

ของเล่นเพ่ือช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ 

                ในงานวิจยัชิน้นีผู้้ วิจยัสามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลู จากเอสารวิชาการ งานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง และจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ได้ข้อมลูดงันี ้

                 3.10.1 การแต่งนิทานท่ีช่วยส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการสาํหรับเดก็ 

                         1. เนือ้เร่ืองและเค้าโครงเร่ืองนัน้ต้องเป็นเร่ืองสัน้ๆ ง่ายๆ เสนอเร่ืองใกล้ตวัเดก็ เชน่ 

พอ่ แม ่สตัว์  เนือ้เร่ืองต้องส นกุสนาน ต่ืนเต้นชวนตดิตาม สามารถเกิดอารมณ์ร่วมได้ ใน เร่ืองต้อง

สอดแทรกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ คตสิอนใจ และความรู้ตา่งๆให้แก่เดก็ 

                         2.  การใช้ภาษาต้องให้เหมาะสมกบัวยั เป็นภาษางา่ยๆ หลีกเล่ียงคําศพัท์ยากๆ มีการ

ใช้คําซํา้ และจงัหวะ เพ่ือชว่ยสง่ เสริมการอา่น สามารถสอดแทรกอารมณ์ขนัด้วยการใช้คําท่ีออกเสียง

แปลกๆ ควรใช้ภาษาท่ีนยิมใช้ในสงัคมท่ีมีความถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ และไมค่วรใช้คําแสลง                 
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                         3.  นิทานท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็ชว่งอายรุะหวา่ง 4-6 ปี เป็นนิทานท่ีมีตวัเดนิ เร่ืองหรือ

ตวัเอกของเร่ืองเป็นสตัว์พดูได้ เป็นสิง่ท่ีเดก็ๆ ชอบมาก ในงานวิจยัชิน้นีผู้้ วิจยัทําจากการศกึษาตวัละคร

เอกท่ีเป็นสตัว์และนิยมใช้ในหนงัสือสําหรับเดก็ วยั 4-6 ปี ในโครงการ book start  ซึง่เป็นหนงัสือ

แนะนําสําหรับผู้ปกครอง ถกูคดัสรรโดยสํานกังานมาตรฐานการศึ กษา และพฒันาการการเรียนรู้ 

สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา จํานวน 40 เลม่ ตวัละครเอกท่ีเป็นสตัว์และนิยมใช้มากท่ีสดุ

สามารถเรียงตามลําดบัได้ดงันี ้คือ  

                            3.1 หมี 37.5% 

                            3.2 หน ู33% 

                            3.3 กระตา่ย 18.75% 

                            3.4 แมว 8% 

                            3.5  สงิโต ลงิ หมา กา หา่น 2.75% 

 เนือ้เร่ืองของนิทานท่ีผู้ วิจยัแตง่ขึน้นัน้จะเป็นเร่ืองราวเก่ียวข้องกบัการผจญภยัในป่า มีการคดิ

แก้ไขปัญหา ดงันัน้ตวัเอกของเร่ืองท่ีเป็นสตัว์  สตัว์ชนดินัน้ต้องมีความ เฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ 

ความแคลว่คลอ่งวอ่งไว และนอกจากนีต้วัละครเอกท่ีเป็นสตัว์ท่ีแตง่ขึน้ต้องสามารถเป็นตวัแทนของ

เดก็เลก็ๆ ได้ คือมีขนาดเลก็ บอบบาง นา่รัก ซึง่ผู้ วิจยัได้คดัเลือกหนเูป็นตวัเอกของเร่ือง เดก็เลก็ๆมกัจะ

นําหนไูปเปรียบเทีย บกบัตนเอง ซึง่สอดคล้องกบั Sheila Murray-Nellis  ในนิทานและหนงัสือสําหรับ

เดก็จํานวนมากหนเูป็นสตัว์ท่ีมีขนาดเลก็ บอบบางและไมมี่ความสําคญัเม่ือเทียบกบัสตัว์บางประเภท

เชน่สนุขั หรือหมี เดก็เล็กๆมกันําความรู้สกึของตนเองภายในครอบครัวและในโลกใบใหญ่ไป

เปรียบ เทียบกบัหน ู อยา่งไรก็ตามในนิทานแม้หนจูะตวัเล็ก บอบบางแตก็่มีความกล้าหาญ  ฉลาด

เฉลียวโดยเฉพาะหนท่ีูเป็นตวัละครเอกจะเป็นตวัชว่ยให้เดก็ค้นพบคณุสมบตัท่ีิซอ่นเร้นอยูภ่ายในตวัเอง

เม่ือต้องเผชิญกบัโลกกว้างและคนท่ีตวัใหญ่กวา่ แข็งแรงกวา่ท่ีบางครัง้เข้ามาคกุคามย่ิงกวา่นัน้หนยูงั

เป็นสตัว์ท่ีเดก็ๆสว่นใหญ่รู้จกัเพราะมีอยู่ ทกุหนทกุแหง่ นอกจากนี ้ เนลลิส ชีลา่ (2012: 1) ได้ให้เหตผุล

ท่ีนิทานหรือหนงัสือสําหรับเดก็จํานวนมากมีตวัละครเอกเป็นหน ูเพราะหนเูป็นสตัว์ท่ีเดก็ๆ สว่นใหญ่

รู้จกัเพราะมีอยู่ ทกุหนทกุแหง่ และแม้วา่หนจูะเป็นสตัว์ท่ีมีขนาดเล็ก  บอบบาง และดเูหมือนจะมี

ความสําคญัและนา่สนใจน้อยกวา่สตัว์บางประเภท เชน่ กระตา่ย สนุขั หรือหมี แตเ่ดก็เลก็ๆ มกันํา

ความรู้สกึของตนเองท่ีเป็นสมาชิกตวัเล็กๆ ในครอบครัวและ ในโลกใบใหญ่ไปเปรียบเทียบกบัขนาด

และความสําคญัของหนใูนนิทานโดยเฉพาะหนท่ีูเป็นตวัละครเอก แม้จะตั วเลก็ บอบบางแตก็่มีความ

กล้าหาญ  ฉลาดเฉลียว คณุสมบตัเิหลา่นีเ้ป็นตวักระตุ้นให้เดก็ค้นพบคณุสมบตัท่ีิซอ่นเร้นอยูภ่ายใน

ตวัเอง เม่ือต้องเผชญิกบัโลกกว้างและคนท่ีตวัใหญ่กวา่ แขง็แรงกวา่ท่ีบางครัง้เข้ามาคกุคาม 
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         4.  ตอนจบของเร่ืองต้องจบอยา่งมีความสขุ             

                  5.  เดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี นิทานท่ีเหมาะสมกบัเดก็วยันีค้วรเป็นนิทานท่ีเป็นเร่ืองท่ียาวขึน้ 

แตเ่ข้าใจงา่ยสง่เสริมจนิตนาการและอิงความจริงอยูบ้่าง เนือ้เร่ืองสนกุสนานนา่ตดิตาม มีภาพประกอบท่ีมี

สีสนัสดใสสวยงาม มีตวัอกัษรบรรยายเนือ้เร่ืองไม่ มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควร ใช้ภาษา

งา่ยๆ                

               3.10.2 องค์ประกอบของนิทาน 

                         1.  เร่ืองของนิทานสําหรับเดก็ มีลกัษณะไมซ่บัซ้อน เนือ้เร่ืองดําเนินไปและจบลงอยา่ง

รวดเร็ว โครงสร้างของโครงเร่ืองประกอบไปด้วย 3 สว่นสําคั ญคือ บทนําเร่ือง การดําเนินเร่ือง และ

บทสรุป 

                         2.  ฉาก หมายถึง ทัง้เวลา (time) และสถานท่ี (place) ท่ีเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง

เกิดขึน้  

                         3.  ตวัละครในนิทานต้องเป็นตวัละครท่ีไมมี่ความสลบัซบัซ้อนในด้านพฤตกิรรม และไม่

มีพฒันาการด้านนิสยัใจคอ  ตวัละครแตล่ะตวัเป็นตวัแทนของลกัษณะเฉพาะเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ของ

มนษุย์ เชน่ ความดีงาม ความกล้าหาญ ความโหดร้าย หรือความโงเ่ขลา  

                         4.  แก่นเร่ือง ผู้แตง่ต้องสอดแทรกคตสิอนใจ คณุธรรม จริยธรรมและแง่คดิตา่งๆ ไว้ เช่น 

เน้นเร่ืองความดี ความยตุธิรรม  ศีลธรรม  ความอดทน ความมีเมตตา  ความกล้าหาญและความรัก  

                         5.  ลีลาการเขียน  ผู้ เขียนควรเลือกใช้คําและภาษา ตลอดจนกลวิธีนําเสนอนิทานให้มี

ความนา่สนใจ  ดงึดดูให้ผู้ ฟังให้ตดิตามจนจบ 

                         6.  อนภุาค คือ สว่น ประกอบสําคญัท่ีเป็นรายละเอียดของเนือ้เร่ือง เชน่ ตวัละคร 

สถานท่ี ภาษาท่ีใช้ เหตกุารณ์หรือการกระทําและสิง่ของตา่งๆ อยา่งไรก็ตามอนภุาคต้องมีลกัษณะไม่

ธรรมดา โดยปกตนิิทานหนึง่เร่ืองจะประกอบด้วยอนภุาคหลายอยา่งท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ด้วยกนั และ

ทําให้สถานการณ์ในเร่ืองดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 

               3.10.3 ข้อควรคาํนึงสาํหรับการเขียนนิทานสาํหรับเดก็ 

                         1. บทนําต้องเร้าใจผู้อา่นทําให้อยากอา่นเร่ือง 

                         2.  ตวัละครต้องมีชีวิตชีวา มีคําพดูท่ีเป็นธรรมชาต ิ

                         3.  ต้องมีการกระทําท่ีจะดําเนนิเร่ืองไปสูเ่ป้าหมายโดยมีเหตกุารณ์ตามลําดบั ไปสูจ่ดุ

สดุยอดซึง่ตรงกบัเป้าหมายนัน้ 

                         4.  ต้องมีความขดัแย้งหรือเกิดปัญหาท่ีตวัเอกต้องประสบ และจะต้องแก้ไขปัญหา               
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                         5.  ต้องสร้างความต่ืนเต้นระทกึใจให้แก่ผู้อา่นตลอดเวลาวา่ตอ่ไปจะเกิดอะไรขึน้หรือ

จะจบลงอยา่งไร 

                         6.  ต้องถึงจดุสดุยอด คือ จดุเดน่ท่ีสดุ แล้วต้องจบทนัที  เพราะผู้อา่นพอใจแล้ว 

               3.10.4 ด้านภาพประกอบหนังสือนิทาน 

                         1. การออกแบบภาพประกอบปกหน้า ภาพต้องชว่ยกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยาก

อา่น อยากค้นพบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ   ปกหนงัสือจะต้องวาดให้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ และมีการ

ออกแบบอยา่งสวยงามซึง่จะชว่ยให้เดก็มีความสนใจมากย่ิงขึน้ 

                         2. การออกแบบภาพประกอบในหนงัสือนิทาน 

                           2.1  ภาพจะต้อง ชว่ยอธิบายเนือ้หา สง่เสริมความเข้าใจด้านคําศพัท์และภาษา 

สง่เสริมสนุทรียภาพทางอารมณ์ สร้างเสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ได้  ภาพประกอบ

หนงัสือนิทานจะต้องดมีูชีวิตชีวา มีอารมณ์ขนั ได้สดัสว่น ต้ องดงึดดูความสนใจเดก็ให้อยากอา่น

หนงัสือ  

                           2.3  ภาพต้องชว่ยกระตุ้นเดก็ให้เกิดความสนใจอยากอา่น อยากค้นพบสิง่แปลกๆ 

ใหม่ๆ  

                           2.4  ภาพปกและภาพประกอบของหนงัสือควรมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั                             

                           2.5  ภาพประกอบชว่ยสร้างจนิตนาการสําหรับเดก็ 

                           2.6  ภาพประกอบต้องออกแบบ วาดด้วยความ ประณีต สวยงาม สีสนัสะอาดสดใส 

ภาพประกอบท่ีดีสําหรับเดก็จะมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึ และทําให้เดก็เกิดความประทบัใจ  

                        3. ลกัษณะของภาพประกอบสําหรับเดก็ 

                           3.1 เดก็จะชอบภาพเก่ียวกบัสตัว์ เป็นภาพ ลกัษณะ งา่ยๆ รายละเอียดตา่งๆของ

ภาพคอ่ยๆเพิ่มขึน้ตามวยัและพฒันาการของเดก็ท่ีจะรับรู้ได้ ภาพมีความชดัเจน มีขนาดใหญ่ เป็นภาพ

ท่ีแสดงการกระทําและผจญภยั  

                           3.2  เดก็ชอบภาพท่ีสวยงามท่ีเหมือนชีวิตจริงๆ  แตไ่มใ่ชภ่าพสมจริง  รูปแบบของ

ภาพจากการวิจยั สว่นมากพบวา่ภาพท่ีเดก็ๆ นิยมมากท่ีสดุ คือภาพการ์ตนู                                                  

                           3.3  สว่นประกอบของภ าพ จะต้องถกูต้องตามความเป็นจริง ภาพไมค่วรจะให้ขาด

หาย เพราะเดก็ไมส่ามารถท่ีจะเข้าใจภาพขาดหายคร่ึงตวัได้ 

               3.10.5 การให้สีภาพ 

                        1.  สีภาพควรให้สีสดใส สวยงาม เดก็ชอบภาพท่ีใช้สีสนัสดใส มากกวา่ภาพขาว ดํา 

                      2. ผู้ วิจยัเลือกใช้สีนํา้ (water colour) มาใช้ระบายภาพประกอบหนงัสือก่ึงของเลน่ 

เน่ืองจากสีนํา้สามารถชว่ยเสริมสร้างจนิตนาการให้เกิดขึน้ได้ จากคณุสมบตัพิเิศษของสีนํา้  สีจะดู
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สดใสและชุม่ ซมึซบัเข้ากนัได้ดี สีนํา้สามารถระบายทบัซ้อนกนัได้เม่ือสีชัน้แรกแห้ง สีนํา้มีคุ ณสมบตัิ

โปร่งสามารถมองเห็นสีท่ีระบายก่อนแล้วได้ คณุสมบตัขิองสีนํา้ยงัผสมกนัได้และเกิดสีใหม่ๆ  ตามวงจร

ของสี สามารถชว่ยเสริมสร้างจนิตนาการให้เกิดขึน้ได้ 

               3.10.6 ลักษณะและขนาดตัวอักษร 

                         1.  การใช้ตวัอกัษรในหนงัสือก่ึงของเลน่สํา หรับเดก็ชว่งอาย ุ 4-5 ปี ตวัอกัษรมีต้องมี

ขนาดใหญ่ เส้นหนา พอเหมาะกบัสายตาเดก็ ตวัอกัษรต้องเป็นแบบท่ีเหมาะสมกนัทัง้สว่นสงู และ

ความหนา มีหวัชดัเจน ตวัอกัษรแตล่ะตวัต้องเรียงตวัตดิกนัได้ดี เพ่ือสร้างเป็นคํา  ตวัอกัษรต้องมี

ลกัษณะท่ีอา่นแล้วสบายตา มีรูปแบบท่ีชดัเจน การเขียนอกัษรแตล่ะตวัถกูต้องตามหลกัเกณฑ์  

                         2.  ในสว่นของข้อความท่ีมีความสําคญั ควรใช้ตวัอกัษรท่ีใหญ่ขึน้และหนาขึน้ เพ่ือให้

ความรู้สกึเน้นหนกั 

                         3.  การเลือกใช้ตวัอกัษรต้องคํานงึถึงความอา่นงา่ย ขนาดชอ่งไฟ สี คว ามตดักนัของ

ตวัอกัษรบนพืน้หลงั 

                         4.  ตวัอกัษรเบียดภาพทําให้ดอูดึอดั และไมค่วรวางตวัอกัษรซ้อนภาพบริเวณท่ีเป็น

จดุสําคญั มีรายละเอียดและสีสนัมาก เพราะจะทําให้อา่นยาก  

                         5.  ขนาดตวัอกัษรท่ีใช้ในหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ ควรมีขนาดประมาณ 20-30 พอยท์ 

(ประมาณ 5 มิลลิเมตร) 

                         6. สีท่ีใช้ควรใช้สีดํา สีเขียว สีนํา้ตาล และสีนํา้เงิน 

               3.10.7 รูปเล่ม 

  รูปเลม่ในงานวิจยันี ้หมายถึง ขนาดรูปเลม่ จํานวนหน้าและการจดัวางหน้า การจดัทํา

รูปเลม่ 

                         1.  ขนาดรูปเลม่ สําหรับหนงัสือก่ึงของเลน่เสริมและพฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์

ท่ีผู้ วิจยัออกแบบนัน้ มีกิจกรรม เกม และของเลน่แทรกในเนือ้หาของหนงัสือ เพ่ือความสะดวก ในการ

อา่นและทํากิจกรรมไปพร้อมๆ กนั ทําให้หนงัสือมีขนาดใหญ่ขึน้  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญ รองศาสตราจารย์เกริก 

ยุ้นพนัธ์ ได้แสดงความเห็นตอ่กรณีนีว้า่เป็นสิ่งท่ีสามารถทําได้ เพราะขนาดของหนงัสือก็ควรมีความ

เหมาะสมกบัเนือ้หาและรูปแบบท่ีจดัทํา 

                         2.  จํานวนหน้า 8-16 หน้า 

                         3.  ลกัษณะของรูปเลม่มี 2 ลกัษณะ คือ แบบแนวตัง้และแบบแนวนอน 

                         4. ในการจดัทํารูปเลม่ การเข้าเลม่ก็เป็นสว่นสําคญัเพราะถ้าเราทํารูปเลม่ไมแ่ข็งแรง 

จะทําให้หนงัสือขาดได้งา่ย ไมส่ะดวกในการนําไปอา่นของเดก็ๆ  
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               3.10.8 การออกแบบปก 

                         1.  ลกัษณะของปกสําหรั บหนงัสือเดก็ ควรออกแบบปกให้ทนัสมยั  ถ้าเป็นหนงัสือท่ี

เป็นชดุมีหลายเลม่ ภาพบนปกแตล่ะเลม่ไมค่วรออกแบบให้เหมือนกนัจะทําให้เดก็เบ่ือ  บนปกควรเขียน

ช่ือหนงัสือ ให้ตวัโตสะดดุตากวา่อกัษรในเนือ้เร่ือง  ไมค่วรใช้อกัษรประดษิฐ์จะทําให้อา่นยาก สีบนปก

ควรเป็นสีทีฉดูฉาด  

                         2.  กระดาษท่ีใช้ทําปกหนงัสือ ปกของหนงัสือควรใช้กระดาษหนาทําปกแข็งเพ่ือความ

แข็งแรงและคงทน  

                         3. วิธีการเคลือบปกควรเคลือบพลาสตกิ หรือเคลือบมนั 

                         4. ปกควรมีเร่ืองราวสมัพนัธ์กบัเนือ้หาในเลม่ มีรูป ภาพท่ีชดัเจน สีสดใส ตวัหนงัสือ

ชดัเจน  

               3.10.9 การจัดวางหน้า 

                         1. จดัวางตวัหนงัสือและภาพให้มีความสมดลุกบัหน้าหนงัสือ  ระหวา่งหน้าตอ่หน้ามี

องค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กนัหมดตัง้แตห่น้าแรกจนถึงหน้าสดุท้าย 

                         2. หน้าปกใน ควรจะมีภาพประกอบท่ีสวยงามด้วย  เพ่ือให้เดก็สนใจตดิตามอา่น การ

จดัภาพ อาจทําภาพเตม็หน้า  หนึง่ในสาม  หนึง่ในสอง  หรือหนึง่ในส่ีของหน้าข้อสําคญัต้องรักษาความ

สมดลุของภาพ 

                         3. ในการจดัหน้าหนงัสือสําหรับเดก็ ควรถือหลกัทางจิตวิทยาท่ีจะ สร้างบรรยากาศใน

หน้าหนงัสือ ให้เดก็อา่นด้วยความสบายใจ มีเสรีภาพในอารมณ์ ไมค่วรขีดตีกรอบในหน้าหนงัสือ และ

การวางหน้าหนงัสือควรอาศยัหลกัเกณฑ์ทางศลิปะในการวางภาพกบัตวัหนงัสือ  คือ หลกัสมดลุ หลกั

เอกภพ หลกัการเน้นหรือศนูย์ความสนใจ การเว้นชอ่งวา่ง 

                         4. ลกัษณะการวางหน้าหนงัสือสําหรับเดก็ ภาพกบัตวัหนงัสือหน้าเดียวกนั ไมท่บักนั 

ภาพอยูบ่นตวัหนงัสืออยูล่า่ง ภาพอยูข้่างหนึง่ตวัหนงัสืออยูข้่างหนึง่ ตวัหนงัสืออยูต่ามชอ่งวา่งระหวา่ง

ภาพภาพกบัตวัหนงัสืออยูค่นละหน้า  จะให้ตวัหนงัสืออยูด้่านซ้าย  ภาพอยูด้่านขวา เพราะคนเรามกัจะ

มองด้านขวาก่อน 

 

4. การเล่นและของเล่นสาํหรับเดก็ 
           4.1  ประโยชน์ของการเล่นและของเล่น 

  4.2.1 ประโยชน์ของการเลน่ 

  คณุคา่และประโยชน์ของการเลน่กบัพฒันาการเดก็เป็นเร่ืองท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปเดก็จะ

ใช้การเลน่ของเลน่เพ่ือพฒันาตนเองในด้านตา่งๆ กลา่วคือ 
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      1.  ด้านร่างกาย การว่ิง การกระโดด การปืนป่าย หรือการดงึลากสิง่ของ จะชว่ยให้เดก็มี

ความ คลอ่งตวัใน การเคล่ือนไหวและการทรงตวั มีการประสานงานของกล้ามเนือ้มดัตา่งๆ ไมว่า่จะ

เป็นกล้ามเนือ้ของแขนขา ของมือ หรือแม้แตก่ารประสานงานระหวา่งมือและสาย ตา เชน่ การหยิบจบั 

การพบักระดาษ การวาดรูป การปัน้ดนินํา้มนัเดก็ท่ีมีโอกาสในการเลน่บอ่ยๆ ก็เทา่กบัเป็นการฝึกฝน

ทกัษะตา่งๆ ให้คลอ่งแคลว่ย่ิงขึน้ 

      2.  ด้านจติใจอารมณ์ การเลน่จะชว่ยระบายความรู้สกึคบัข้องใจตา่งๆ เชน่ หงดุหงิดเศร้ า

หมอง ขุน่มวั เดก็จะเกิดความส นุกสนานลืมความวิตกกงัวล ความทกุข์ ความไมพ่อใจ เม่ือได้เลน่การ

เลน่บางอยา่ง เชน่  การใช้ค้อนของเลน่ทบุสิง่ของการเตะบอล สามารถ ระบายความโกรธและก้าวร้าว

ในเดก็ออกไปได้อยา่งดีและ เป็นวิธีการท่ีสงัคมยอมรับ ถ้าทกุครัง้ ท่ีเดก็โกรธเดก็รู้จกัระบายความโกรธ

ด้วยวิธีการท่ี เหมาะสม  ในท่ีสดุเม่ือเดก็โตขึน้เดก็ก็จะสามารถควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ของ

ตนเองได้ในสถานการณ์ตา่งๆ  

  3.  ด้านเชาวน์ปัญญาและการเรียนรู้ เดก็มีโอกาสเรียนรู้จากการเลน่ด้วยการสงัเกตจดจํา

เลียแบบ และค้นคว้าทดลองด้วยตนเอง เดก็อาจใช้จินตนาการในการเลน่สมมตุติา่งๆ  ทําให้ได้หดัคดิ

วางแผน หดัแก้ปัญหา และหดัตดัสินใจได้ดีขึน้ 

  4.  ด้านภาษา ในขบวนการของการเลน่นัน้ เดก็ต้องมีการส่ือสารความต้องการของตนเอง 

และในขณะเดียวกนัก็ ต้องรับรู้ความต้องการของผู้ อ่ืน เดก็จะได้ฝึกหดัการส่ือสมัพนัธ์ด้วยภาษาพดู 

ภาษาทา่ทาง หรือ ภาษากาย ตล อดจนการรับรู้ภาษาจากผู้ อ่ืน ทัง้ภาษาพดู และภาษาทา่ทาง 

เชน่เดียวกนั เทา่กบัเป็นการเรียนรู้ภาษาโดยวิธีธรรมชาตวิิธีหนึง่ 

  5.  ด้านสงัคม การเลน่เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้วิธีการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัการรอคอย 

             สขุา  จนัทร์เอม  (นิชรา  ชนะพาล . 2549: 11-12; อ้างอิงจาก สขุา  จนัทร์เอม . 2538: 81-

82)เดก็ปฐมวยัมีความอยากรู้อยากเหน็ ต้องการเรี ยนรู้สิง่ตา่งๆ รอบตวั ด้วยการซึ มซบัประสบการณ์ 

สิ่งแวดล้อมรอบตวัเป็นสิ่งท่ีนา่เรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยัทัง้สิน้ ซึง่การเลน่เป็นงานแหง่การเรียนรู้ของ

เดก็ปฐมวยั เพราะเ ดก็ต้องสร้างสรรค์บรรยากาศในการเลน่ ต้อ งใช้ความคดิท่ีเดก็สามารถ สนกุและ

เพลิดเพลิน ประโยชน์ท่ีได้จากการเลน่ของเลน่จะสง่ผลตอ่การพฒันาของเดก็ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. การเลน่จะชว่ยพฒันากล้ามเนือ้สว่นตา่งๆ ของร่างกายให้แขง็แรง เป็นการออกกําลงั

กายไปในตวั 

  2. การเลน่ชว่ยให้เดก็รู้จกัปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม และชว่ยให้เดก็ได้รู้จกัตวัเองรู้จกั

แบง่ปัน เอือ้เฟือ้ ไมเ่ห็นแก่ตวั รู้จกัการให้และการรับ  และการร่วมมือกบัผู้ อ่ืน 

  3.  การเลน่เป็นส่ือในการสร้างมิตรภาพระหวา่งเดก็ ลดคามเป็นศตัรูระหวา่งกนัและใน

การเลน่ระหวา่งพ่ีน้องในครอบครัว จะทําให้พ่ีน้องไมรู้่สกึอิจฉากนั 
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  4.  การเลน่ท่ีเดก็ สมมตตินเองเป็นบคุคลตา่งๆ เชน่ ครู หมอ พยาบาล ตํารวจ ฯลฯ ทําให้

เดก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบับทบาท และหน้าท่ีของบคุคลตา่งๆ เป็นการสร้างจินตนาการในงานอาชีพ และ

เป็นการเตรียมตวัเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

  5.  การเลน่เป็นการชดเชยสิง่ท่ีเดก็ขาดไป ทําให้เดก็ได้ระบายอารมณ์และความรู้ผา่นการ

เลน่ อนัเป็นการผอ่นคลายความเครียดจนเกิดไป 

             สรุปได้วา่ การเลน่มีประโยชน์ตอ่ตวัเดก็โดยตรง ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ เชาว์ปัญญา 

ภาษาและสงัคม ชว่ยให้เดก็ได้พฒันากล้ามเนื ้อทกุสว่น โดยเรียนรู้จากการสงัเกตสิง่ตา่งๆ สิง่แวดล้อม 

เรียนรู้ท่ีจะปรับตวั ให้เข้ากบับคุคลและสถานการณ์ขณะเลน่  

  4.2.2 ประโยชน์ของของเลน่ 

  ของเลน่สําหรับเดก็มีจดุประสงค์ในการสร้างหรือผลิตขึน้มาเพ่ือให้เดก็ได้เลน่ เม่ือเดก็เลน่

แล้วต้องถกูใจ สนกุ เป็นความสขุ เป็นสมาธิ แบง่ปันกนัเพ่ือสง่เสริมการสร้างเสริมมนษุย์สมัพนัธ์ และมี

ผลตอ่กระบวนการการคดิสร้างสรรค์  

  มาเธอร์แอนด์แคร์ (motherandcare. 2553: online) ได้พดูถึงประโยชน์ของของเลน่ดงันี ้

  1.  ของเลน่ชว่ยสร้างความอบอุน่ในระบบครอบครัวไทย ทําให้เดก็อบอุน่ ภมูิใจ ประทบัใจ

และจดจําความงดงามให้เป็นความรู้สกึดีๆ  

  2.  ของเลน่มีสว่นตอ่การพฒันาทางกายภาพสําหรับเดก็ ถ้าของเลน่มีคณุสมบตัเิหมาะสม

ตามวยั โดยเฉพาะ3 การพฒันาการด้านการหยิบจบั การแยกกลุม่ การผสม และการจดักลุม่ของเลน่  

  4.  ของเลน่พฒันากล้ามเนือ้มดัตา่งๆ ของร่างกายตามลกัษณะเฉพาะของของเลน่  

  5.  ของเลน่มีสว่นชว่ยในการพฒันาการด้านอารมณ์ สงัคม การแบง่ปัน และ มนษุย์

สมัพนัธ์  

  6.  ของเลน่สง่เสริมสมาธิในการจดจอ่ตอ่การเลน่ ทําให้นิ่งและเกิดสมาธิ  

  7.  ของเลน่สง่ผลตอ่การพฒันาด้านสตปัิญญา และตอ่ยอดสง่ผลต้นคดิและจินตนาการ 

  วารสารการศกึษาประถมวยั (2548: 29-30) ได้กลา่ววา่ ของเลน่มีประโยชน์ตอ่เดก็หลาย

ประการ หากได้เลน่ของเลน่ท่ีเหมาะสมกบัวยั และเลน่อยา่งถกูวิธี ของเลน่มีประโยชน์ตอ่เดก็ดงันี ้

      1.  พฒันาทกัษะการใช้อวยัวะตา่งๆ ของร่างกายเพ่ือฝึกกล้ามเนือ้ในด้านตา่งๆ และ

สามารถควบคมุอวยัวะตา่งในการใช้งานได้เป็นอยา่งดี 

   2.  พฒันาทกัษะทางการเคล่ื อนไหว เชน่ ความสามารถในการใช้สายตาประสานกบัมือ 

ความคลอ่งแคลว่ในการใช้แขนขา 
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    3.  ผอ่นคลายความตงึเครียด จากสภาพสงัคมท่ีต้องแขง่ขนัในปัจจบุนั ทําให้ผู้ปกครองมี

เวลาดแูลลกูน้อยลง หรือสว่นห นึง่มาจากการแขง่ขนัทางการเรียนของเดก็เอง จงึทําให้เดก็มี

ความเครียด จนแสดงออกทางกาย เชน่ อาการปวด ศีรษะ  การเลน่ของเลน่จะชว่ยให้เดก็คลาย

ความเครียด และลดความก้าวร้าวลงได้ 

     4.  ทําให้เดก็มีความสขุ เม่ือเดก็ได้เลน่ของเลน่อยา่งอิสระ สามารถจินตนาการสร้างสรรค์

การเลน่จนประสบความสําเร็จและช่ืนชมกบัความสําเร็จนัน้ จงึทําให้เดก็มีความสขุจากการเลน่ เดก็ท่ี

มีความสขุจากการเลน่ยอ่มเป็นเดก็ท่ีมีอารมณ์ดี จิตใจผอ่งใส และจะเป็นผู้ ท่ีมีจิตใจมัน่คงเม่ือเป็น

ผู้ใหญ่วนัข้างหน้า 

   5.  ฝึกการเข้าสงัคม ในระยะแรกของการเลน่ของเลน่ เดก็ๆ  จะเลน่ตามลําพงั เม่ือมีอายุ

เพิ่มมากขึน้ การเลน่ก็จะขยายไปสูส่งัคมท่ีกว้างขึน้เป็นการเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน การเลน่จะเป็นส่ือชว่ยให้

เดก็ได้ผกูมิตรกบัเพ่ือน การเลน่บางอยา่งฝึกให้เดก็รู้จกัยอมรับ การเป็นผู้ชนะ ผู้แพ้ ซึง่จะเป็นพืน้ฐาน

สําคญัในการเจริญเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

  6.  รู้จกัการแก้ปัญหา การเลน่ของเลน่บางอยา่งต้องใช้จินตนาการในการเลน่ เชน่การตอ่

ไม้บล็อกเป็นรูปร่างตา่งๆ หรือการเลน่ท่ีต้องลองผิดลองถกู การใช้จินตนาการ หรือการลองผิดลองถกู

จากการเลน่ของเลน่จะชว่ยให้เดก็ค้นพบเหตผุลและความคดิท่ีถกูต้อง สามารถแก้ ปัญหาอนัจะเป็น

การเตรียมความพร้อมให้เดก็กล้าเผชญิสถานการณ์ไมค่าดฝัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

     7.  พฒันาสตปัิญญา ของเลน่ท่ีมีอยูห่ลากหลายประเภท สามารถสง่เสริมการเรียนรู้ของ

เดก็ได้เป็นอยา่งดี การเลน่ของเลน่เหลา่นีจ้ะชว่ยให้เดก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบัข นาด รูปทรง รูปร่าง ความ

เหมือน แตกตา่ง สี นํา้หนกั ระยะทาง เป็นต้น อนัเป็นพืน้ฐานสําคญัในการพฒันาด้นสตปัิญญาท่ี

สําคญัสําหรับเดก็ 

  8.  พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ของเลน่ท่ีเดก็เลน่เปรียบเสมือนประสบการณ์ หรือความรู้

ท่ีชว่ยให้เดก็เกิดความสร้างสรรค์  เน่ืองจากการเลน่ขอ งเลน่ต้องอาศยัความคดิจนิตนาการและการ

แก้ปัญหา หรือการลองผิดลองถกูในขณะท่ีเลน่ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการเร่ิมต้นในการคดิสิ่งแปลกใหม ่อนั

เป็นพืน้ฐานในการคดิขัน้สงูตอ่ไป 

  9.  ฝึกสมาธิ ของเลน่จะชว่ยให้เดก็มีสมาธิในการเลน่ได้นานขึน้ โดยเฉพาะการเลน่ของ

เลน่ท่ีเดก็อาจต้ องใช้จินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ การท่ีเดก็สามารถมีสมาธิในการเลน่ได้นาน

จะเป็นพืน้ฐานการใช้สมาธิในการเรียนเม่ือโตขึน้ 

      10. พฒันาทางด้านภาษา ของเลน่ท่ีเดก็เลน่บอ่ยๆ จะทําให้เดก็เรียกช่ือและจําช่ือได้ เชน่ 

เดียวกบัรูปภาพตา่งๆ ในหนงัสือ ถ้าหากเดก็ได้ยินช่ือบอ่ยๆ เดก็ก็จะรู้จกัคําตา่งๆ เพิ่มขึน้  
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 ของเลน่มีประโยชน์สําคญัตอ่การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ และการพฒันาเดก็ในทกุๆ 

ทําให้เดก็เกิดสมาธิในระหวา่งการเลน่ของเลน่ เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการ ได้ใช้สมองในการ

คดิ พฒันาสตปัิญญาและความคดิสร้างสรรค์ แตข่อง เลน่ชิน้นัน้พอ่แม ่ผู้ปกครองต้องเลือกของเลน่ให้

เหมาะสมกบัวยัของเดก็ และควรให้คําชีแ้นะแก่เดก็ในการเลน่ของเลน่ท่ีถกูวิธี เพ่ือให้เดก็ได้รับ

ประโยชน์อยา่งสงูสดุ 

 

            4.2 แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับการเล่น 

         เมสนั (Mason. 1948: no date) ได้สรุปทฤษฎีทฤษฎีฝึกหดั และ ทฤษฎีการทําซํา้ดงันี ้

 - ทฤษฎีฝึกหดั  (The Prc-Exercis Thcory) เป็นทฤษฎีท่ีอยูใ่นทฤษฎีคลาสสิค ทฤษฎี นี ้

ยืนยนัวา่เดก็เลน่เพ่ือฝึกหดั และทํา ให้สญัชาตญิาณการอยูร่อดเป็นผลสมบรูณ์ เม่ือเดก็เกิดมาใหม่ๆ  

ประสาทสมัผสั อนัจะสง่ผลตอ่พฒันาการทางด้านสตปัิญญา และอารมณ์ตอ่ไป การฝึกหดัและทดลอง

จะชว่ยให้เดก็พฒันาทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การอยูร่อดพอๆ กบัทกัษะในการดํารงชีวิต 

 - ทฤษฎีการทําซํา้ (The Recapitulation Theory) เป็นทฤษฎีท่ีอยูใ่นทฤษฎีคลาสสิค  ทฤษฎี

นีเ้ช่ือวา่ การเลน่ของเดก็เป็นการนํากิจกรรมของบรรพบรุุษของตนมาแสดงใหมอี่กครั ้ งหนึง่ เชน่ การ

เลน่นํา้ ขดุดนิ ปีนต้นไม้ พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็พฒันาไปคล้ายกบัขัน้ตอนการพฒันาทาง

วฒันธรรมขอมนษุย์ การเลน่จะชว่ยให้เดก็ลบล้างพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ของมนษุย์ออกไป การเลน่

เป็นการเตรียมตวัเดก็ให้ก้าวไปสูกิ่จกรรมท่ีทนัสมยั ซึง่ทนักบัโลกท่ีเจริญก้าวหน้า                       

 ประพฒัน์  ลกัษณพสิทุธ์ิ (2546: 2-4) ได้กลา่วถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่ไว้ ดงันี ้

 1.  ทฤษฎีการตระเตรียม (Preparation Theory) เช่ือวา่ สาเหตขุองการเลน่เกิดจากความ

พยายามของผู้ เลน่ท่ีตระเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต มกัจะเป็นการเลน่เ ลียนแบบตามแบบท่ีเคยเห็น

มาจากผู้ใหญ่ เชน่เดก็หญิงชอบเลน่ทําอาหารหรือเลีย้งตุ๊กตาเพราะเห็นแม ่หรือผู้หญิงชอบปฏิบตักินั 

 2. ทฤษฎีรับชว่งมรดก หรือทฤษฎีการทําซํา้ (Inheritance Theory or Recapitulation Theory) 

เช่ือวา่การเลน่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบรุุษ สาเหตขุองการ เลน่มาจากการท่ีผู้ เลน่กระทําซํา้กบั

การกระทําของบรรพบรุุษ สาเหตขุองการเลน่มาจากการท่ีผู้ เลน่กระทําซํา้กบัการกระทําของบรรพบรุุษ 

ระหวา่งท่ีมีการวิวฒันาการ นัน่เอง เชน่ การเลน่เป็นกลุม่แสดงให้เห็นถึงการอยูร่่วมกนัเป็นเผา่พนัธุ์หรือ

การปีนป่ายต้นไม้เป็นการแสดงย้อนไปถึงบรรพบรุุษของมนษุย์ คือ ลิง นัน้เอง 

            นอกจากนีพ้ชัรี  สวนแก้ว (2545: 59) ได้สรุปทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่ไว้ ดงันี ้

 1.  การเลน่เป็นการระบายพลงังานท่ีเหลือ เน่ืองจากในวยัเดก็ เดก็ไมต้่องคดิเร่ืองตา่งๆ มาก

ไมต้่องวิตกในเร่ืองการงาน เดก็จงึมีพลงังานเหลื ออยูม่าก ดงันัน้ การเลน่จงึเป็นการระบายพลงังานท่ี

เหลืออยูใ่นตวัเดก็ให้เป็นไปตามธรรมชาต ิเพ่ือท่ีได้เจริญเตบิโตตอ่ไป 
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 2.  การเลน่เป็นการหาความสนกุสนามเพลดิเพลนิ เดก็มั กจะมีชีวิตในวนัหนึง่ๆ ด้วยการเลน่

อยา่งสนกุสนาน การเลน่จงึเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจของเดก็ ทําให้ รู้สกึสดช่ืนเบกิบาน ไมรู้่สกึเหน็ด

เหน่ือยเทา่กบัการทํางาน แม้วา่จะต้องออกแรงเหมือนๆ กนั 

 3.  การเลน่เป็นการเลียนแบบบรรพบรุุษ เดก็มกัจะเลน่อะไรตามอยา่งพอ่แมห่รือผู้ใหญ่ท่ีเดก็

เคยเห็นมา เชน่ เดก็ผู้หญิงเลน่ตุ๊กตา หรือหงุข้าว เพราะเห็นแมห่รือผู้หญิงชอบเลีย้งเ ดก็และหงุข้าว ซึง่

เป็นประหนึง่ของการเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต               

            จากทฤษฎีตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น ถึงแม้จะมีความแตกตา่งกนัไปบ้าง แตท่กุทฤษฎีมีแนวคดิ

ท่ีตรงกนัวา่ การเลน่ ของเดก็นัน้เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ การเลน่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนกุ สนาน            

ผอ่นคลายความตงึเครียด และควรได้รับการสนบัสนนุ สง่เสริมอยา่งมีระบบ จากทฤษฎีการเลน่ตา่งๆ 

สามารถสรุปประโยชน์ท่ีเดก็ได้รับจากการเลน่ ดงันี ้

 1.  ด้านร่างกาย ชว่ยพฒันากล้ามเนือ้สว่นตา่งๆ ของร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวท่ี

คลอ่งแคลว่การทํางานประสาทสมัผสั  และยงัเป็นการระบายพลงังานสว่นเกินออกจากร่างกายอีกด้วย 

 2.  ด้านสตปัิญญาและการเรียนรู้ การเลน่ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสมอง เดก็

ได้เรียนรู้สิ่งรอบตวั ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 เดก็มีโอกาสแสดงความคดิริเร่ิมจากการเลน่แบบอิสระ

และการเลน่สมมต ิทําให้มีการพฒันาในด้านการตดัสินใจ การแก้ปัญหา และการวางแผน 

 3.  ด้านภาษาและการส่ือสาร การเลน่ชว่ยสง่เสริมเดก็ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ภาษา รู้จกั

การรับฟังผู้ อ่ืนพดู รู้จกัการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ 

 4.  ด้านสงัคม การเลน่เป็นกลุม่ชว่ยให้เดก็รู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพ เรียนรู้การอยูร่่วมกนักบั

ผู้ อ่ืน และการปรับตวัเข้ากบัสงัคม 

 5.  ด้านการจดัการอารมณ์ การเลน่ชว่ยให้เดก็ผอ่นคลาย ระบายความตงึเครียดและลด

ความวิตกกงัวล ทําให้เดก็สนกุ มีความสขุและยงัชว่ยระบายความโกรธ หงดุหงิด ผา่นการเลน่ 

 6.  ด้านความเข้าใจตนเอง ให้เด็ กได้เรียนรู้ถึงขีดความสามารถของตน ทําให้รู้วา่ตนเองชอบ

อะไร สนใจอะไร 

 7.  ด้านความคดิสร้างสรรค์ชว่ยให้เดก็ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม ่ได้ทดลองสิ่งตา่งๆ รอบตวั 

 8.  ด้านจริยธรรม ได้เรียนรู้กตกิาของการเลน่ ชว่ยให้เดก็ยอมรับกฎเกณฑ์ของกลุม่ รู้จกัการ

เสียสละ การแบ่ งปัน ทําให้รู้วา่การกระทําเชน่นีดี้หรือไมดี่ เป็นโอกาสดีท่ีผู้ใหญ่จะได้ปลกูฝังความ

รับผดิชอบให้กบัเดก็ 

 

          4.3 พฤตกิรรมการเล่นของเล่น 

            การเลน่เป็นธรรมชาตอิยา่งหนึง่ของเดก็ การท่ีเดก็ได้เลน่เป็นการระบายพลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่ง

เหลือเฟือ และการเล่ นท่ีอาศยัจินตนาการนัน้เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเดก็ ทําให้เดก็ได้ตระหนกัถึง

สภาพแวดล้อม เป็นการเตรียมตวัสําหรับชีวิตในอนาคตของเดก็อีกด้วย และได้มีผู้กลา่วถึงพฤตกิรรม

การเลน่ของเดก็ไว้ ดงันี ้
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            โสภาคย์ พละวฒุโิท (2550: 18) การเลน่ของเลน่  คล้ายกบัการทํางาน ในชีวิตวยัเดก็ซึง่ชว่ย

ในการพฒันา ผอ่นคลายและตอบสนองตอ่ความต้องการของเดก็ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สตปัิญญา ทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและคณุคา่ โดยได้แบง่พฤตกิารณ์เลน่เป็นการเลน่

กลางแจ้ง การเลน่แบบสมัผสั การเลน่แบบสร้างสรรค์ และการเลน่เพ่ือสร้างมโนภาพ 

            เพลย์รัส (Playrus. 2546: 1-2) กลา่วไว้วา่รูปแบบพฤตกิรรมการเลน่ มีดงันี ้ 

 1. การเลน่ในร่ม  

 2.  การเลน่กลางแจ้ง  

 3.  การเลียนแบบ  

 4.  การสํารวจ  

 5.  การทดสอบ  

 6.  การเลน่สร้าง  

 7.  การเลน่สร้างสรรค์  

 8.  การเลน่อิสระ  

 9.  การเลน่ชีแ้นะ  

 10. การเลน่ก่ึงชีแ้นะ  

 11. การเลน่แบบสมัผสั  

 12. การเลน่เพ่ือสร้างมโนภาพ  

            นอกจากนัน้แล้ว พฤตกิรรมการเลน่ยงัมีความสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางสงัคม 4 ลําดบั คือ 

การเลน่คนเดียวการเลน่ใกล้ ๆ คนอ่ืน แตย่งัเลน่คนเดียวอยู ่เดก็ท่ีสนใจการเลน่ของผู้ อ่ืนโดยตนเองเป็น

เพียงสว่นประกอบของการเลน่ ยงัไมร่่วมเลน่อยา่งเตม็ท่ี และการร่วมเลน่กบัผู้ อ่ืนอยา่งเตม็ท่ี 

            แมตเตอร์สนั (Matlerson. 1975: 42 - 45) ได้จดัพฤตกิรรมการเลน่เป็น 4 พฤตกิรรม ดงันี ้

 1.  การเลน่สํารวจ  เป็นกิจกรรมแรก ในการเลน่ของเดก็ โดยเด็ กจะทําการสํารวจวตัถสุิง่ของ

ของเลน่ ท่ีอยูร่อบตวั ด้วยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5  การสํารวจของเลน่อาจเกิดซํา้ไปซํา้มาหลายครัง้ 

และแตล่ะครัง้เดก็จะมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไป จนกวา่เดก็จะสามารถสร้างความคดิรวบยอด

เก่ียวกบัสิ่งนัน้ได้ 

 2.  การเลน่สร้างสรรค์ จะเป็นการเ ลน่อยูบ่นพืน้ฐานของการสํารวจ และทกัษะพฒันาการ

เดก็จะนําเอาวตัถสุิง่ของท่ีเข้าค้นพบและนํามาใช้โดยการอาศยัทกัษะท่ีเขาได้มีการพฒันาแล้ว เพ่ือ

ชว่ยในการสร้างสรรค์สิ่งของตามแบบฉบบัของเดก็เอง  

 3.  การเลน่จินตนาการ จะเป็นการเลน่ท่ีเก่ียวโยงกบัการเลน่แบบสร้างสรรค์ โดยเดก็จะแสดง

การเลน่ออกมาในรูปแบบการเลน่สมมตุ ิซึง่สิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นถึงการเลียนแบบจากสภาพแวดล้อม

รอบๆตวัเดก็ 
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 4.  การเลน่ผจญภยั เป็นการเลน่ท่ีชว่ยให้เดก็ได้ออกกําลงักายและเพิม่ทกัษะการเคล่ือนไหว 

ชว่ยให้การใช้กล้ามเนือ้และอวยัวะตา่ง ๆ สมัพนัธ์กนัได้ดีขึน้ 

 เฮนดริกซ์ (Hencrick. 1994: 44) ได้แบง่พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็เป็น 3 แบบ 

 1.  การเลน่ตามลําพงัเดก็จะทําการเลน่ของเลน่ท่ีมีความแตกตา่ง จากคนอ่ืนโดยลําพงั 

ถึงแม้วา่เดก็จะอยูใ่กล้กบัเดก็คนอ่ืน แตไ่มป่รากฏการสนทนาทางคําพดูเลย เดก็มุง่มัน่ท่ีจะเลน่กิจกรรม

โดยมีตนเองเป็นศนูย์กลาง 

 2.  การเลน่เคียงข้างเพ่ือน เดก็จะเลน่อยา่งอิสระทา่มกลางเดก็คนอ่ืน ๆ โดยเลน่ของเลน่ท่ีมี

ความคล้ายคลงึกบัของเลน่ของเดก็อ่ืนท่ีเลน่อยู ่

 3.  การเลน่แบบกลุม่ สามารถจําแนกเป็น 

  -  การเลน่ท่ีมีลกัษณะแบบรวมกลุม่ เดก็จะเลน่กบัเดก็อ่ืนโดยทําตามกตกิา การเล่ นของ

กลุม่เป็นสําคญั แตส่ว่นใหญ่เป็นการเลน่ท่ีไมมี่การกําหนดจํานวนผู้ เลน่หรือมีกฎข้อบงัคบัท่ีชดัเจน 

   -  การเลน่ท่ีมีลกัษณะแบบร่วมมือจะเป็นการเลน่ภายในกลุม่ท่ีมีการกําหนดเป้าหมายใน

การเลน่อยา่งชดัเจน  เชน่  การเลน่เกมท่ีมีกตกิากําหนดตาม 

            จากท่ีกลา่วม าข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็ในชว่งเร่ิมแรก จะเร่ิม

จากการเลน่แบบสํารวจ โดยยดึตนเองเป็นศนูย์กลางซึง่เป็นวิธีการเลน่ตามลําพงั เดก็จะใช้ประสาท

สมัผสัทัง้ 5 สํารวจวตัถสุิง่ของรอบตวั หลงัจากนัน้การเลน่ของเดก็จงึจะสามารถพฒันาไปสูร่ะดบัการ

เลน่ขัน้ต่ อไป เชน่ การเลน่เลียนแบบ การเลน่เพ่ือทดสอบ และการเลน่ตามจินตนาการสร้างสรรค์ 

รวมทัง้เดก็จะพฒันาการเลน่จากการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางไปสูก่ารเลน่แบบร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เดก็

แตล่ะคนจะยอมรับบทบาท และกฎเกณฑ์ท่ีถกูกําหนดโดยกลุม่ท่ีจําเป็นต้องพึง่พาซึง่กนัและกนัเพ่ือ ให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเลน่    

       

            4.4 การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ด้วยการเล่นของเล่น 

               วีณา  ประชากลู (2549: 22-23) ได้ให้ความเห็น กิจกรรมท่ีสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์นัน้

ต้องมีความตอ่เน่ือง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตา่งๆ ตลอดจนมี ความเข้าใจในเร่ืองพฒันาการด้าน

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ตามระดบั และความสามารถในการแสดงออก เดก็ควรได้รับการสง่เสริมให้

แสดงออกได้อยา่งอิสระเทา่ท่ีโอกาสและสิง่แวดล้อมจะอํานวย  การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัต้องมาจาก

ประสบการณ์การเลน่  การได้สมัผสัตา่งๆ ด้วยตวัเดก็เอง เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีสําคญัของเดก็  ซึง่การ

เรียนรู้สามารถเกิดขึน้ได้ทกุท่ี ทกุเวลา โดยท่ีการเรียนรู้ของเดก็ได้มาจากการเลน่เป็นสําคญั  การสร้าง

สถานการณ์  และจดัหาส่ืออปุกรณ์การเรียนรู้ 
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          การสง่เสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์สามารถทําได้ด้วยวิธีการตา่งๆ  หลายวิธีด้วยกนั 

อาทิ การระดมพลงัสมอง  การคดิให้ได้ปริมาณมากและมีคณุภาพในชว่งเวลาท่ีจํากดั  การฝึก

จินตนาการหรือการคดิฝัน  คดิในสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้  การฝึกแก้ปัญหา  สร้างบรรยากาศท่ีปลอดภยัและ

อิสระ ชว่งแรกของชีวิตจนถึง 5 ขวบ เป็นชว่งท่ีมีความสําคญัอยา่งย่ิงต่อการพฒันาความคดิสร้างสรรค์

และจะคอ่ยๆ ลดลงเม่ือเป็นผู้ใหญ่ 

            การสง่เสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ได้แก่ การสง่เสริมอิสรภาพในการทํางาน  การ

หดัให้เดก็ได้รู้จกัช่ืนชม  และมีทศันคตท่ีิดีตอ่สิ่งตา่งๆ ท่ีควรได้รับการพฒันา  การจดักิจกรรมให้เดก็ได้

กระทําตามท่ีเดก็พงึพอใจ  การพกัผอ่นเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์การสร้างนสิยัในการทํางานท่ีดี การให้

โอกาสเดก็ได้มีการสํารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าและทดลองเพ่ือค้นพบคําตอบด้วยตนเอง และคํานงึถึง

ความสามารถ ในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัของเดก็แตล่ะคน 

 พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา (2542: 162-163) ได้ให้ความเหน็วา่การพฒันาความคดิสร้างสรรค์นัน้

ต้องให้เดก็ฝึกคดิแปลกไปจากคนอ่ืนๆ ฝึกหดัให้เป็นคนชัง่สงัเกต ฝึกตนเองให้มีความคุ้นเคยกบัสง่ท่ี

แปลกอยูเ่ป็นประจําให้อิสรภาพและเวลาในการคดิ คดิเชิงสมมตอิยูเ่สมอกระตุ้นให้เกิดความคดิอยา่ง

คลมุเครือ ไมย่ดึตดิความถกูต้องแ ละความผิดพลาด และต้องมีทศันคตท่ีิดีตอ่ชีวิต แนวทางในการใน

การพฒันาความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็นัน้  ได้แก่ 

 1.  สอนให้เดก็รู้จกัคดิ คดิเป็น คดิหลายๆ แง่ และสามารถคดิแก้ปัญหาได้สําเร็จ 

 2.  กระตุ้นให้เดก็กล้าแสดงความรู้สกึนกึคดิออกมาในวิถีทางท่ีสร้างสรรค์ 

     3.  สง่เสริมให้เดก็รู้จกัใช้จตินาการและความสามารถของตนเอง 

               4.  เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

       5.  สง่เสริมให้เดก็รู้จกัการถาม และสนใจตอ่คําถามของเดก็ 

      6.  นําวิธีการสอนท่ีกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์อยา่งตอ่เน่ือง 

        7.  สนบัสนนุให้เดก็แสดงออกทางความคดิในเชิงสร้างสรรค์ 

        8.  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งอิสระ 

           9.  จดัสภาพห้องเรียนให้ดแูปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 

               10. ไมค่วรกําหนดรูปแบบความคดิและบคุลกิภาพของเดก็มากเกินไป 

            ประสาท  เนือง เฉลิม  (2546: 72) กลา่ววา่ เดก็ปฐมวยัพฒันาสตปัิญญาของตนเพ่ือการ

เรียนรู้สิง่ท่ีอยูร่อบตวัจากการสงัเกต  การเลน่  และการซกัถามสิง่ท่ีเดก็อยากรู้อยากเห็น  พฤตกิรรม

ทางสตปัิญญาของเดก็ปฐมวยัครอบคลมุการรับรู้   การจํา  การจําแนก  การมองเหน็  ความสมัพนัธ์  

และการเรียงลําดบั  โดยเดก็จะพยายามเรียนรู้ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีอยูร่อบตวั  การเรียนรู้สิง่ตา่งๆ ของเดก็

วยันีต้้องอาศยัประสบการณ์ตรงท่ีได้รับการตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม เดก็ต้องเกิดความ

ภมูิใจ และพอใจท่ีจะทําพฤตกิรรมตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ๆ  
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            จากเนือ้หาข้าง ต้นสามารถสรุปได้วา่การเลน่ของเลน่ถือเป็นสิ่งสําคญัในการพฒันาทกัษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์  เดก็จะใช้ความคดิหลากหลายทิศทาง คดิแก้ปัญหาตา่งๆ ค้นคว้าทดลองหา

คําตอบให้กบัตวัเดก็เอง และยงัฝึกให้เดก็เป็นคนชา่งสงัเกตผา่นของเลน่ท่ีเดก็ใช้ในการเลน่  นอกจากนี ้

ผู้ปกครองต้อง เปิดโอกาสให้เดก็เกิดการค้นพบตวัเองได้ พยายามทําความเข้าใจเก่ียวกบัการพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ มีใจกว้างท่ีจะยอมรับความคดิเหน็ การกระทําและผลงานของเดก็ สง่เสริม

สนบัสนนุให้กําลงัใจแก่เดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์   

 

           4.5 กระบวนการขัน้ตอนการออกแบบของเล่นสาํหรับเดก็ 

      ในการออกแบบของเลน่นัน้ต้องคํานงึถึงเร่ืองของพฒันาการในด้านตา่งๆของเดก็ วสัดท่ีุ

นํามาใช้ในการออกแบบ และความปลอดภยัในการเลน่ของเดก็ มีนกัวิชาการหลายทา่นได้พดูถึง

แนวคดิในการออกแบบไว้ดงันี ้

            พรเทพ เลิศเทวศลิิ (2536: 105) ได้อธิบายวา่ ก่อ นการทําการออกแบบของเลน่ ผู้ออกแบบ

ควรมีความเข้าใจถึงปัจจยัพืน้ฐานซึง่เป็นองค์ประกอบสําคญัในการคดิ และตดัสินใจในการแก้ปัญหา

การออกแบบ และสามารถผลิตได้ในระบบอตุสาหกรรม โดยคํานงึถึงประโยชน์ใช้สอยสงูสดุบนความ

เป็นไปได้ในเชิงสร้างสรรค์ซึง่องค์ประกอบในการออกแบบของเลน่มีดงันี ้

 1.  วสัด ุควรคํานงึถึงความปลอดภยัสงูสดุ ต้องมีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาตขิองวสัดุ

ท่ีเหมาะสม ซึง่จะนําไปผลิตเป็นของเลน่เพ่ือการศกึษา 

 2.  พืน้ผิว การให้ความแตกตา่งในพืน้ผิวของวสัด ุจะต้องขึน้กบัวตัถปุระสงค์ ความต้องการ

ในการออกแบบและความต้องการของท้ องตลาด ซึง่ทัง้นี ้ควรคํานงึอนัตรายท่ีเกิดจากความไมเ่รียบ

ของพืน้ผิว เชน่ พืน้ผิวไม้เป็นเสีย้นแหลมคม การทําพืน้ผิวสําเร็จ (Finishing) ไมเ่รียบร้อย หรือสี

กะเทาะ ซึง่จะเป็นอนัตรายของเดก็ 

 3.  ลวดลาย และภาพประกอบบนของเลน่ การกําหนดลวดลาย หรือภาพประกอบบนของ

เลน่ จะขึ น้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการออกแบบเป็นสําคญั แตท่ัง้นีค้วรตรวจสอบสีท่ีใช้พิมพ์บนตวัของ

เลน่ด้วยวา่มีอนัตรายจากสารพิษหรือไม ่มีใบรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมรับรองคณุภาพของสีพิมพ์

หรือไม ่และเนือ้หาของภาพประกอบควรให้สมัพนัธ์กบัวยั และพฤตกิรรมของเดก็และควรเป็นภาพท่ี

เดก็สนใจ หรืออาจมีความคุ้นเคยบ้าง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเลน่ 

 4.  สีสนั นกัออกแบบของเลน่เพ่ือการศกึษาจําเป็นต้องเข้าใจถึงคณุภาพ และคณุสมบตัขิอง

สีท่ีจะใช้กบัผลิตภณัฑ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการกําหนดสีสนัในสว่นตา่งๆ ของของเลน่อยา่ง

เหมาะสม อีกทัง้ต้องมีค วามเข้าใจในการตลาด ซึง่ขึน้กบัผู้กบับริโภคในแตล่ะท้องท่ีวา่ต้องการ

คณุสมบตัขิองสีแบบใด จะเป็นสีสด สีหวาน สีทบึ หรือต้องการแสดงพืน้ท่ีเป็นเนือ้ไม้ 
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 5.  รูปร่างรูปทรง ของเลน่เพ่ือการศกึษาสว่นใหญ่จะเน้นกลุม่เป้าหมายท่ีเดก็ออ่น ก่อนวยั

เรียนดงันัน้การกําหนดรูปทรง  ควรให้มนโค้งไมแ่หลมคม และมีขนาดใหญ่พอสมควรท่ีไมใ่ห้เดก็หยิบ

ชิน้สว่นของเลน่ใสป่าก รูปร่างรูปทรงของของเลน่ควรเรียบง่าย 

 6.  ขนาด ควรคํานงึถึงรูปแบบการเลน่และวตัถปุระสงค์ในการเลน่เป็นหลกั แตข่นาดไมค่วร

เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป ทัง้นีถื้อเป็นหน้าท่ีของนกัอออกแ บบท่ีจะกําหนดสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบั

ประโยชน์ใช้สอย และมีความงามท่ีนา่สนใจ 

 7.  นํา้หนกั มกัสมัพนัธ์กบัขนาด และวตัถปุระสงค์ในการออกแบบ 

 8.  โครงสร้าง และประโยชน์ใช้สอย จะขึน้กบัวยั พฤตกิรรม และพฒันาการของเดก็เป็น

สําคญั ซึง่จะกําหนดรูปแบบความยากงา่ย หรือความซบัซ้อน ของโครงสร้าง แตท่ัง้นีค้วรคํานงึถึง

จํานวนชิน้สวนท่ีไมม่ากเกินและกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนมีความแข็งแรงปลอดภยั 

 9.  กรรมวิธีการผลิต เป็นข้อท่ีสําคญัมากสําหรับการออกแบบของเลน่ในระบบอตุสาหกรรม

ซึง่จะต้องผลิตเป็นจํานวนมาก คณุภาพต้องดีเทา่กนัทกุชิน้ มีมาตรฐานการผลิตท่ีดี เย่ียมผู้ออกแบต้อง

มีความเข้าใจกบัสายการผลิต ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร ตลอดจนความเป็นไปได้ในการผลิต ต้นทนุ

ท่ีจะนํามากําหนดมาตรฐานราคาผลิตภณัฑ์ และมีความเข้าใจในธรรมชาตขิองวสัดหุรือวตัถดุบิท่ีใช้ใน

การผลติ 

 10.  ความปลอดภยั เป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุในการออกแบบของเล่ นเพ่ือการศกึษา เพราผู้บริโภค

เป็นเดก็เล็ก จะขาดความระมดัระวงัในการเลน่ ดงันัน้คณุสมบตัทิางกายภาพในตวั ผลิตภณัฑ์ของเลน่

ทกุชิน้ต้องใช้มาตรฐานความปลอดภยั 

 11. จติวิทยาพฒันาการเดก็ ผู้ออกแบบต้องมุง่เน้นการพฒันา 4 ด้าน คือ ร่างกาย สตปัิญญา 

อารมณ์ และสงัคม ตลอดจน มีความเข้าใจในการตดัสินใจในความต้องการในการเลน่ในแตล่ะวยั ซึง่

พฤตกิรรม และพฒันาการในแตล่ะวยัของเดก็จะเป็นตวักําหนดรูปแบบของการเลน่ 

 12. สภาพแวดล้อม คตคิวามเช่ือ และวฒันธรรม ผู้ออกแบบอาจต้องคํานงึถึงเร่ือง

วฒันธรรมบ้าง เพราะถึงแม้การเลน่ของเดก็จะเป็นสากล แตใ่น เนือ้หา หรือรูปแบบของของเลน่นัน้อาจ

เก่ียวโยงกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน เชน่ ศาสนา นิทาน หรือความเช่ือ เป็นต้น 

 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (ปบุผา บญุรัตน์ . 2548: 20-22; อ้างอิงจาก ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ .

2530: 43-46) ประมวลหลกัการในการออกแบบของเลน่ไว้ดงันี ้

 1. วสัด ุ(Material)  

  1.1  วสัดท่ีุใช้ในการอกแบบต้องเป็นวสัดท่ีุปลอดภยัไมมี่สารพิษท่ีจะมีผลเสียตอ่ร่างกาย 

  1.2  วสัดนุัน้ต้องไมแ่ตกหกัง่าย ซึง่จะเป็นการสิน้เปลือง หรือวสัดบุางชนิดอาจเป็น

อนัตรายตอ่เดก็ได้ เชน่ แก้ว กระเบือ้ง เป็นต้น ดงันัน้วสัดท่ีุจะนํามาใช้ทําเป็นของเล่ นต้องเป็นวสัดท่ีุ

แข็งแรงคงทน 
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  1.3  วสัดนุัน้ต้องลบเหล่ียม ลบคม และไมมี่ผิวหยาบ เพราะอาจมีเสีย้นตํามือเดก็ได้ 

 2. ขนาด (Scale)  

 ขนาดของของเลน่ไมค่วรจะเล็กหรือใหญ่เกินไป ทัง้นีเ้พราะถ้าหากมีขนาดเล็กเกินไปอาจจะ

ทําให้เดก็เลก็นําเข้าปากจนเกิดอนัตรายได้ หรือวา่มี ขนาดใหญ่เกินไปก็จะทําให้ไมเ่กิดความสะดวกท่ี

เดก็จะใช้ของเลน่ 

 3. นํา้หนกั (Weight) 

 ของเลน่ไมค่วรมีนํา้หนกัมากจนเกินเดก็หยิบลําบาก จะทําให้เดก็รู้สกึเบ่ืองา่ยเพราะไม่

สะดวกในการเลน่ และไมส่ะดวกในการเคล่ือนย้ายของเลน่ นอกจากนี ้หากตกหลน่ลงเท้าก็จะเป็น

อนัตรายได้ 

 4. รูปร่าง (Form) 

     4.1  ไมค่วรมีรูปทรงท่ีมีเหล่ียมคม หรือมีมมุแหลม 

    4.2  มีสดัสว่นท่ีสวยงาม กะทดัรัด 

  4.3  รูปร่างท่ีใช้อาจเป็นรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงอิสระ หรือรูปทรงท่ีได้จากธรรมชาต ิ

 5. โครงสร้าง (Structure) 

  5.1  เป็นโครงสร้างท่ีเดก็สามารถถอดและประกอบเองได้ เพ่ือก่อให้เกิดความภาคภมูใิจ 

  5.2  ต้องเป็นโครงสร้างท่ีแข็งแรง 

 6.  สี (Color) 

  6.1  สีท่ีใช้กบัของเลน่ควรเป็นสีท่ีปลอดภยัไมมี่สารตะกัว่ หรือปรอทเจือปน อนัจะเป็นพิษ

ตอ่สขุภาพ 

  6.2  ควรใช้สีสดใสสีท่ีใชค่วรเป็นสีท่ีกนันํา้ได้ (Water Proof) และยงัต้ องคงทนไมห่ลดุ

หลอกได้งา่ยด้วย 

 7. ลวดลาย (Ornament)  

  7.1  ควรออกแบบลวดลายท่ีเรียบงา่ย สวยงาม ไมซ่บัซ้อน  

  7.2  องค์ประกอบในการออกแบบลวดลาย คือ อาจใช้จดุ เส้น ภาพ สี การ์ตนู ดอกไม้ 

หรือใช้ลวดลายของพืน้ผิวท่ีมีตามธรรมชาต ิเชน่ ลายไม้ 

  7.3  วิธีการท่ีใช้ในการออกแบบลวดลาย คือวิธีการพน่ การระบาย การแกะสลกั หรือ ปะ

ตดิ (Collage) ท่ีสําคญัคือ จะต้องไมห่ลดุงา่ย 

 8. พืน้ผิว (Texture) 

 ควรเป็นพืน้ผวิท่ีผา่นการขดัเกลาจนเรียบร้อย ไมมี่เสีย้นเพราะอาจจะเป็นอนัตรายได้ 

 9. ประโยชน์ (Function)  
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  9.1 ต้องมีความสะดวกในการเล่ น เชน่ ภาพตดัตอ่ก็ควรจะสะดวกในการตอ่ ไมค่บัหรือ

หลวมจนเกินไป 

    9.2 สามารถปรับเปล่ียนการเลน่ได้หลายวิธี หลายรูปแบบ 

  9.3  ต้องมีคณุภาพสามารถสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา อารมณ์ สงัคม จติใจ และ 

สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 

 10. ความประหยดัและปลอดภยั 

             10.1 ควรใช้วสัดท่ีุหาง่ายและปลอดภยั 

             10.2  ควรเป็นขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือการไมส่ิน้เปลืองวสัด ุแตข่ณะเดียวกนัก็ต้องไมเ่ล็กจน

กินไป 

             10.3  สีท่ีใช้ถ้าเป็นสีผิวของวสัดท่ีุได้จากธรรมชาต ิจะดีมากเพราะทัง้ประหยดัและ

ปลอดภยั หากจําเป็นต้องใช้สีควรเป็นสีท่ีปราศจากสารตะกัว่และปรอท  

            10.4  สามารถผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว ซึง่จะเป็นการประหยดัด้านแรงงานและเวลา 

             10.5  ไมเ่สียงา่ยหรือเส่ือมสภาพเร็วเกินไป 

 นอกจากหลกัในการออกแบบดงักลา่วแล้ ว บปุผา บญุรัตน์  (2541: 101-106) ได้กลา่วถึง

ข้อสงัเกตท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบของเลน่สําหรับเดก็ปฐมวยัไว้ดงันี ้

 1. วสัด ุควรทําจากวสัดเุหลือใช้อาจเป็นวสัดอุยา่งเดียวล้วนๆ หรือวสัดอุยา่งเดียวกนั   เชน่ 

ดนิเหนียว  ผ้า ไม้  กระดาษ และพลาสตกิ วิธีในการผลติจะต้องงา่ยสะดวกรวดเร็ว ต้นทนุการผลติ

จะต้องต่ําแตมี่คณุคา่นา่พอใจ 

 2.  รูปแบบของของเลน่ แม้ของเลน่มีรูปแบบมากมายหรือพิจารณากนัไปแล้วก็พอจะสรุปได้

วา่ รูปแบบของเลน่ท่ีคดิประดษิฐ์ขึน้นัน้ มีความคดิมาจากการลอกเลียนแบบและความฝันจตินาการ 

 3.  ขนาดของของเลน่ ขนาดของของเลน่นัน้ ไมมี่กฎเกณฑ์บงัคบัวา่จะต้องทําให้ขน าดเทา่

หรือเลก็กวา่ของจริง ผู้ออ กแบบอาจจะยอ่ขนาดให้เล็กลงจากของจริง หรือจะขยายขนาดให้ใหญ่กวา่

ของจริงก็ยอ่มจะทําให้ 

            นอกจากนีน้กัจติวิทยานกัวิชาการและนกัการศกึษาอีกหลายทา่นได้กลา่วถึงการเรียนรู้ของ

เดก็ในเร่ืองของรูปทรง โดยเดก็เร่ิมจากการลากเส้นลกัษณะต่ างๆ เม่ือลากให้บรรจบกนัจะเกิดรูปทรง

ตา่งๆ ขัน้ เชน่ เส้นตรงสามเส้นมีหวัท้ายบรรจบกนักลายเป็นรูปสามเหล่ียม เส้นโค้งท่ีหวัท้ายมาบรรจบ

กนักลายเป็นเป็นรูปวงกลม ซึง่เป็นเคร่ืองแสดงความคดิและจินตนาการ รูปทรงสณัฐานตา่ง ๆ ท่ี

ประกอบขึน้นัน้จะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เชน่ รู ปวงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม เม่ือนํามาจดัเข้าด้วยกนั

ทําให้มีความหมาย แสดงความคดิอา่นและจินตนาการขึน้ ในการทํากิจกรรมศลิปะ เดก็นิยมใช้รูปทรง

แลขาคณิตมาก ซึง่มีผู้ ให้เหตผุลไว้อยา่งนา่ฟัง บางทา่นให้เหตผุลงา่ยๆ วา่เน่ืองจากเดก็มีทกัษะทางมือ
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ในการวาด และปัน้ไมเ่พี ยงพอ จงึหนัเข้ารูปทรงสณัฐานแบบเรขาคณิต ซึง่ทําได้ง่าย และยงัมี

นกัจติวิทยากลุม่เกสตอลท์ ท่ีได้ให้เหตผุลตามทฤษฎีไว้วา่ การกําหนดรู้ (Perception) ของมนษุย์ยอ่ม

แสวงหาสิง่ท่ีงา่ยแก่การเข้าใจ ถ้าสิง่ใดยากแก่การทําความเข้าใจก็จะถกูดดัแปลงให้งา่ยก่อน เม่ือ

สณัฐานแบบเร ขาคณิตมีรูปทรงง่าย ๆ เดก็จงึใช้วงกลม สามเหล่ียม แทนสิ่งตา่ง ๆ แล้วผลิตศลิปวตัถุ

ออกมาตามการกําหนดรู้นัน้ ๆ ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของนกัศกึษาหลายทา่นท่ี ได้กลา่วถึงไว้

อยา่งสอดคล้องกนั เชน่ เปสตาลอซซี นกัปรัชญาเมธีทางการศกึษาท่ีวา่ การสอนศลิปะให้แก่เดก็ควร

เร่ิมจากการใช้รูปทรงสณัฐานเบือ้งต้นโยเร่ิมท่ีเส้นตรง แล้วตอ่ไปจงึเอาเส้นตรงมาประกอบเป็นขึน้เป็น

มมุ จากมมุเป็นสามเหล่ียมตา่ง ๆ สําหรับรูปสามเหล่ียมท่ีเป็นสณัฐานเบือ้งต้นตามแนวคดิของ เปส

ตาลอซซี ก็คือ สามเหล่ียมมมุฉาก ในสว่นแฮร์บาท นกัการศกึษาผู้ ริเร่ิมการสอนแบ บขัน้ทัง้ห้าเห็นวา่ 

รูปสามเหล่ียม เป็นสณัฐานเบือ้งต้น แต ่เฟรอเบล นกัการศกึษาผู้ เร่ิมการสอนขัน้อนบุาลกลบัเห็นวา่ 

รูปทรงกลม เป็นสณัฐานเบือ้งต้นงา่ยท่ีสดุสําหรับเดก็ แตจ่ากการศกึษาและพฒันาการของเดก็ได้

แสดงผลโน้มเอียงไปทางเดียวกบัความคดิของ เฟรอเบล ในเร่ืองท่ีวา่รูปทรงกลมเป็นสณัฐานเบือ้งต้นท่ี

งายท่ีสดุสําหรับเดก็และจากงานวิจยัตา่งๆ ปรากฏวา่เดก็ใช้สณัฐานตา่งๆ มากไปหาน้อยเรียง

ตามลําดบั ตอ่ไปนี ้วงกลม มา เส้นตรง ส่ีเหล่ียมมมุฉาก ทรงกระบอก และสามเหล่ียม 

            จากการศกึษาของ นกัจติวิทยา นกัวิชาการ และนกัการศกึษา  สามารถสรุปได้วา่ การ

ออกแบบของเลน่ท่ีดีนัน้ควรกําหนดวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจนซึง่ต้องคํานงึถึงในเร่ืองของ วสัด ุขนาด 

นํา้หนกั รูปทรง โครงสร้าง สี ลวดลาย พืน้ผิว ข้อมลูพืน้ฐานทางจิตวิทยา พฒันาการของเดก็ และท่ี

สําคญัคือในเร่ืองของประโยชน์ท่ีเดก็จะได้รับ รวมทัง้ในเร่ืองของความประหยดัและปลอดภยั  ผู้ วิจยัได้

นําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายคือเดก็ในชว่ง

อาย ุ4-5 ปี  โดยใช้วสัดท่ีุท่ีปลอดภยัตอ่เดก็ มาใช้ในการออกแบบ กําหนดให้มีรูปทรงง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัจติวิทยาการเรียนรู้ของเดก็ 

 

            4.6 มาตรฐานในการผลติของเล่น 

 สมอ. สาร (2545: 3-5) ได้อธิบายถึงมาตรฐานในการผลิตของเลน่วา่ ของเลน่เป็นสิ่งท่ีมี

ความสําคญัตอ่ชีวิตและการเรียนรู้ของเดก็ทกุวยั ชว่งเวลาท่ีผา่นมา ... อบุตัเิหตอุนัเกิดขึน้จากการเลน่

ของเลน่เป็นปัญหาท่ีเราพ บเห็นอยูบ่อ่ยครัง้ สาเหตก็ุเน่ืองจากเดก็ได้รับของเลน่ท่ีไมเ่หมาะสมกบัวยั 

หรือนําของเลน่ไป-เลน่อยา่งไมถ่กูวตัถปุระสงค์ หลายประเทศจงึได้ออกกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั

ของของเลน่ เชน่ ประเทศในกลุม่ประชาคมยโุรปกําหนดให้ของเลน่ท่ีจะนําเข้าต้องมีเคร่ืองหมาย  CE 

Mark และมีคณุภาพตาม EN 71 ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดให้ของเลน่ต้องมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

ASTMF 963 และข้อกําหนด  Consumer Product Safety Commission (CPSC) และในประเทศไทย
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โดยสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  (สมอ.) ได้กําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

ของเลน่ : มาตรฐานเลขท่ี มอก.685 ในปี 2530 ขึน้ เพ่ือลดอตัราเส่ียงของการเกิดอนัตรายตอ่เดก็จาก

ของเลน่ให้น้อยลง อีกทัง้เป็นการสง่เสริมให้มีการทําของเลน่ท่ีมีคณุภาพ ซึง่ถือเป็นวิธีป้องระวงัตัง้แต่

ต้นทาง และกฎหมายได้กําหนด -ให้ของเลน่ต้องผา่นการตรวจสอบ และผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ นําเข้าจะต้ อง

ได้รับใบอนญุาตจากสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ตัง้แตว่นัท่ี 5 กรกฎาคม 2542 

 ของเลน่ ตามบทนิยามของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมี

การออกแบบและทําให้เดก็อายไุมเ่กิน 14 ปีเลน่ ซึง่ขอบขา่ยของมาตรฐาน ได้กําหนดวสัด ุคณุลกัษณะ

ท่ีต้องการ การบรรจ ุเคร่ืองหมายและฉลาก รวมถึงการชกัตวัอยา่งและเกณฑ์ตดัสนิไว้ นอกจากนีย้งั

กลา่วถึงการทดสอบและวิเคราะห์ของเลน่ด้วย โดยครอบคลมุของเลน่ทกุประเภท รวมทัง้ชิน้สว่นและ

อปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกบัของเลน่ 

                ของเลน่มาตรฐาน มอก. ผา่นการตรวจสอบด้านใดขอบขา่ยและข้อกําหนดตา่ง ๆ ในมาตรฐาน 

มอก.685-2540 ได้อ้างอิงมาตรฐานของเลน่ของตา่งประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ เชน่  EN 71 และ ASTMF 

963 นํามาเป็นแนวทาง จดัทําโดยคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี  423 ของสํานกังานฯ ท่ีประกอบด้วย 

ผู้ผลติ ผู้ใช้ และนกัวิชาการ มาตรฐานดงักลา่วมุง่ เน้นคณุลกัษณะด้านความปลอดภยัของของเลน่เป็น

สําคญั และของเลน่เดก็ต้องผา่นการตรวจสอบ ดงันี ้

 1.  วสัดท่ีุใช้ทํา ต้องเป็นวสัดใุหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน เชน่ ไม้ ต้องปราศจากเชือ้ราและเสีย้น 

พลาสตกิ ต้องทําจากเรซิ่นท่ีไมเ่คยใช้งาน แก้ว ให้ใช้ได้เฉพาะสว่นท่ีจําเป็น สําหรับของเลน่ของเดก็อายุ  

3 ปีขึน้ไป วสัดท่ีุทําของเลน่ต้องปราศจากสารเคมีหรือวตัถใุด ๆ ท่ีเป็นอนัตราย 

 2.  ลกัษณะทัว่ไป เชน่ พืน้ผิว ต้องสะอาด ไมมี่รอยตําหนิหรือข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีอาจเป็น

อนัตรายตอ่เดก็ ขอบท่ีจบัหรือสมัผสัได้งา่ย ต้องปลอดภยัหรือเกิดอนัตรายจากการเล่ นน้อยท่ีสดุ ตวัยดึ 

ต้องปราศจากเสีย้น ออกแบบให้ฝังจมในเนือ้วสัด ุเป็นต้น 

 3.  คณุลกัษณะเฉพาะแบบ กําหนดตามของเลน่แตล่ะประเภท ตามมาตรฐานกําหนดไว้    

22 แบบ ตวัอยา่งเชน่ขนาดของของเลน่สําหรับเดก็อายต่ํุากวา่  3 ปี เม่ือใสล่งในทรงกระบอกต้องไมมี่

สว่นหนึง่สว่นใดของของเลน่โผลพ้่นออกมา ของเลน่ท่ีเขยา่เพ่ือให้เกิดเสียง ทําจากพลาสตกิ เม่ือทดสอบ

ความทนตอ่การตกกระแทก รวมถึงความทนแรงกระแทกแล้ว-นัน้ต้องไมร้่าวหรือแตก ของเลน่ท่ีทําจาก

ผ้า เม่ือทดสอบความทนแรงดงึของตะเข็บแล้ว ตะเข็บหรือเส้นด้ายบริเวณตะเข็บต้องไมข่าด ของเลน่ท่ี

ใช้เป่า เม่ือใช้แรงเป่าแล้ว เม็ดกลมท่ีอยูภ่ายในต้องไมห่ลดุออกมา เป็นต้น 

 4.  คณุลกัษณะด้านการตดิไฟ เฉพาะกรณีท่ีเป็นของเลน่ท่ีทําจากวสัดสุิ่งทอ หรือมีสิ่งทอเป็น

สว่นประกอบ ต้องเป็นชนิดท่ีมีการตดิไฟต่ํา 
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 5.  คณุลกัษณะทางเคมี ปริมาณโลหะหนกั คือ พลวง สารหน ูแบเรียม แคดเมี ยม โครเมียม 

ตะกัว่ ปรอท และซิลิเนียมในสารละลายท่ีสกดัได้จากสี สารเคลือบ พลาสตกิ วสัดขีุดเขียน กระดาษ

และกระดาษแข็ง ฟิงเกอร์เพนต์ และดนิปัน้ ต้องไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด หากมีกาวหรือตวัทํา

ละลาย ต้องไมมี่สารพิษและไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ โดยมีคําเตือนตลอดจนวิธีเลน่ไว้ท่ีฉลาก 

 6.  สมรรถนะในการใช้งาน ต้องเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในฉลาก 

 7.  ภาชนะบรรจ ุต้องแข็งแรงป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัของเลน่ท่ีบรรจ ุและระหวา่ง

การขนสง่ได้  

 

5. แรงจูงใจและการจูงใจ 
 5.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ  
 ในงานวิจยัชิน้นีผู้้ วิจยัได้เลือกเฉพาะทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัเทา่นัน้ซึง่ประกอบด้วย 

 1.  ทฤษฎีเก่ียวกบัสมดลุยภาพและแรงขบั (Homeostasis and drive theory) พืน้ฐานเก่ียวกบั 

มโนภาพของแรงขบั คือ หลกัการของสมดลุยภาพ (homeostasis) ซึง่หมายถึง ความโน้มเอียง

ของร่างกาย ท่ีจะทําให้สิ่งแวดล้อมภายในคงท่ีอยูเ่ สมอ ตวัอยา่ง คนท่ีมีสขุภาพดียอ่มสามารถ    

ทําให้ อณุหภมูิใน ร่างกายคงท่ีอยูไ่ด้ใน ระดบัปรกตไิมว่า่จะอยูใ่นอากาศร้อนหรือหนาว ความหิว และ

ความกระหาย แสดงให้เห็นถึงกลไกเก่ียวกบั สมดลุยภาพเชน่กนั เพราะวา่แรงขบัดงักลา่ว จะไปกระตุ้น

พฤตกิรรม เพ่ือก่อให้เกิดความ สมดลุของสว่นประกอบหรือสารบางอยา่งในเลือด ดงันัน้เม่ือเรามองใน

ทศันะของสมดลุยภาพ ความต้องการเป็นความไมส่มดลุทางสรีรวิทยา อยา่งหนึง่อยา่งใดหรือเป็น การ

เบ่ียงเบนจากสภาวะท่ีเหมาะสม และการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีเกิดตามมาก็คือแรงขบั เม่ือ

ความไมส่มดลุทางสรีรวิทยา คืนสูภ่าวะปกต ิแรงขบัจะลดลงและการกระทํา ท่ีถกูกระตุ้นด้วยแรงจงูใจ

ก็จะหยดุลงด้วย นกัจิตวิทยายงัเช่ือวา่ หลกัการของสมดลุยภาพมิได้เป็นเร่ืองของสรีรวิทยาเทา่นัน้ แต่

ยงัเก่ียวข้องกบัจติใจด้วย กลา่วคือความไม่ สมดลุ ทางสรีรวิทยา หรือ ทางจิตใจ (physiological or 

psychological imbalance) มีสว่นจงูใจพฤตกิรรม เพ่ือทําให้ภาวะสมดลุกลบัคืนมาเชน่เดมิ 

 2.  ทฤษฎีเก่ียวกบัเหตกุระตุ้นใจ (Incentive theory) ในการอธิบายการจงูใจของพฤตกิรรม

ทกุอยา่ง จะเหน็ได้ชดัวา่สิง่เร้าจากภายนอกเป็นตวักระตุ้นของพฤตกิรรมได้ ร่างกายไมเ่พียงแตถ่กู

ผลกัดนัให้ เกิดกิจกรรมตา่ง ๆ โดยแรงขบัภายในเทา่นัน้ เหตกุระตุ้นใจหรือเคร่ืองชวนใจ (incentives) 

บางอยา่งก็มี ความสําคญัในการยัว่ยพุฤตกิรรม อาจมองการจงูใจได้ในฐานะเป็นการกระทําระหวา่ง

กนั (interaction) ของวตัถท่ีุเป็นสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมกบัสภาพทางสรีรวิทยา ตวัอยา่งเชน่ คนท่ีไมรู้่สกึ

หิวอาจถกูกระตุ้น ให้เกิดความหิวได้ เม่ือเห็นอาหารท่ีอร่อยในร้านอาหาร ในกรณีนีเ้คร่ืองชวนใจคือ 

อาหารท่ีอร่อยสามารถกระตุ้นความหวิรวมทัง้ทําให้ความรู้สกึเชน่นีล้ดลง ดัง้นัน้จงึกลา่วได้วา่

พฤตกิรรมท่ีมีการจงูใจ อาจเกิดขึน้ภายใต้การควบคมุของสิ่งเร้า  หรือเหตกุระตุ้นใจมากกวา่ท่ีจะเกิด

จากแรงขบั 
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 3.  ทฤษฎีเก่ียวกบัการรู้ (Cognitive theory) ทฤษฎีนีเ้น้นเก่ียวกบัความเข้าใจหรือการ

คาดคะเนเหตกุารณ์ตา่งๆ โดยอาศยัการกําหนดรู้ (perception) มาก่อน อาจรวมทัง้การคดิค้นและการ

ตดัสินใจ เชน่ ในกรณีท่ีต้องมีการเลือกสิ่งข องท่ีมีคณุคา่ ใกล้เคียงกนั การกระตุ้นก็ดีหรือพฤตกิรรมท่ี

กําลงัดําเนินไปสูเ่ป้าประสงค์ (goal-seeking behavior) ก็ดีเกิดจากความรู้ ท่ีเคยพบมาเป็น 

ตวักําหนด นอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัเหตกุารณ์ในอดีต สิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัและความคาดหวงัใน

อนาคต Festinger (1957) ได้อธิบายเก่ียวกบัความขดัแย้งหรือความไมล่งรอยกนัของการรู้ (cognitive 

dissonance) ซึง่มีผลทําให้เกิด แรงจงูใจ ในการเปล่ียนพฤตกิรรม บางอยา่งได้ เชน่ คนท่ีตดิบหุร่ี สบู

บหุร่ีจดัเม่ือทราบขา่ววา่ การสบูบหุร่ีมีสว่นทําให้เกิดเป็น มะเร็งของปอด เกิดความขดัแย้งระหวา่ง

พฤตกิรรมของการสบูบหุร่ีกบัขา่วใหม ่เขาจะต้องเลือกเอา อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพ่ือลดความขดัแย้ง ท่ี

เกิดขึน้ ถ้าเขาตดัสินใจเลิกสบูบหุร่ีความขดัแย้งจะลดลงไปโดยการเลิกความเช่ือเดมิท่ีวา่สบูบหุร่ีแล้ว

จะปลอดภยั รวมทัง้ความอยากท่ีจะสบูอีกด้วย 

 

 5.2 การสร้างแรงจูงใจในเดก็ 

 โดยธรรมชาตเิดก็ทารกและเดก็เล็กจะมีแรงจงูใจจากภายในตวัเขาท่ีจะมีความสนใจ กระตือรือร้น 

อยากรู้อยากเหน็ อยากเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ รอบตวั ปฎิสมัพนัธ์ของผู้ เลีย้งดแูละสภาพแวดล้อมท่ีมีตอ่เดก็

จะมีผลอยา่งมากตอ่การเรียนรู้ของเดก็ในอนาคต  ในการสร้างแรงจงูใจในเดก็พอ่แมส่ ามารถชว่ยให้

เดก็ยงัคงความกระตือรือร้น และสร้างแรงจงูใจให้เดก็อยากเรียนรู้ได้หลายวิธี เชน่ 

 1.  จดัหาของเลน่ท่ีเหมาะสมตอ่จิตวิทยาและพฒันาการท่ีชว่ยสง่เสริมกระตุ้นการเรียนรู้ผา่น

ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ให้เดก็ได้สํารวจสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัอยา่งอิสระ ซึง่การเลน่จะชว่ย เปิดโอกาสให้เดก็

ได้ลองทําสิ่งใหม ่ๆ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กบัตนเองอยา่งสนกุสนานเพลิดเพลิน ไมเ่ครียด ซึง่จะ

ชว่ยให้เดก็เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้เดก็สร้างความมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการ

แก้ไขปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง ซึง่การท่ีเดก็ยั งคงสามารถสร้างแรงจงูใจ มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มุง่มัน่ มัน่ใจในการจดัการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคได้ จะชว่ยให้เดก็ประสบ

ผลสําเร็จในการเรียน และเป็นเดก็ “เก่ง” ได้ความหวงั  

 2.  การให้คําชมเชย สตกิเกอร์ หรือให้รางวลัเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเป็นแรงจงูใจให้เดก็อยากพยายาม

มากขึน้ การให้คําชม ควรทําอยา่งเหมาะสมและเจาะจงกบังานท่ีเดก็ได้พยายามทํา เชน่ “วาดรูปเคร่ืองบนิ

ท่ีมีรายละเอียดมากขนาดนีม้นัยากมากแตล่กูก็พยายามวาดจนเสร็จ ” จะเป็นการให้กําลงัใจมากกวา่

การพดูวา่ “ลกูวาดรูปเก่ง ” และไมค่วรชมพร่ําเพร่ือมากเกินไป (จนัท์ฑติา พฤกษ านานนท์ . 2545: 

คลินิกเดก็ดีออนไลน์) 
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            จากการศกึษาในเร่ืองการสร้างแรงจงูใจในเดก็ พอ่แม ่ผู้ปกครอง และครู ควรคํานงึถึง

จิตวิทยา และพฒันาการท่ีเหมาะสมของเดก็ วา่ในวยันีเ้ดก็ต้องการอะไร และชอบอะไรเพ่ือหาสิ่งกระตุ้นท่ี

เหมาะสมแก่วยัของเดก็ เพ่ือให้เดก็เกิ ดแรงจงูใจในการทําสิ่งตา่งๆ ให้ประสบผลสําเร็จ เชน่ จดัหาของ

เลน่ท่ีมีสีสนัสดใสรูปร่างรูปทรงของของเลน่ เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของเดก็ คอ่ยให้กําลงัใจ

เม่ือเดก็ทําไมไ่ด้ และให้รางวลัและคําชมเชยเม่ือเดก็ทําได้ 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ือง การออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้างสรรค์สําหรับ เดก็ชว่ง  อาย ุ4-5 ปี เป็นการวิจยัเชงิทดลอง ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้

ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

      4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร 

                    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ หนงัสือ ก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 
 

            การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

                   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบร่างเสมือนจริงท่ีได้ทําการออกแบบโดย

ผู้ วิจยั และให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกสุม่ ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือหารูปแบบท่ีจะ

นําไปผลิตเป็นชิน้งานต้นแบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง จํานวน 1 ชดุ ประกอบด้วยหนังสือกึ่งของเล่น 

จํานวน  2 เล่ม 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย  

            1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 

   2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสมของแบบร่าง ได้แก่ แบบประเมินความ

เหมาะสมของแบบร่างหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ท่ี

ผู้ วิจยัออกแบบ ซึง่เป็นแบบประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัจํานวน 3 ชดุ สอบถามความคดิเห็น

ของผู้ เช่ียวชาญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความเหมาะสมของเนือ้หานิทาน 2) ด้านการออกแบบ และ 3) ด้าน

กิจกรรมสง่เสริมทกัษะความคดิสร้างสรรค์    
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 3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินประสิทธิภาพของหนงัสือก่ึงของเลน่เสริมสร้างและพฒันาทกัษะ

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั คือ แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ TCT-DP (Test for Creative 

Thinking -Drawing production) ของเจลเลนและเออร์บนั 

         

 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

 1.  การสร้างและหาคุณภาพของหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้

  1.1 ศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุป ข้อมลูจากเอกสารวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่ การออกแบบหนงัสือและนิทานสําหรับเดก็วยั 4-5 ปี ท่ีชว่ย

เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ โดยทําการศกึษาเก่ียวกบัหลกัทฤษฎีและ งานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการออกแบบหนงัสือสําหรับเดก็ จติวิทยาพฒันาการเดก็ ทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์และแนวคดิในการสง่เสริมพฒันาความคดิสร้างสรรค์ วรรณกรรมเดก็สําหรับเดก็ นิทานและ

หลกัการเขียนนิทานสําหรับเดก็ การเลน่และประเภทของของเลน่สําหรับเดก็ ทฤษฎีแรงจงูใจแ ละการ

จงูใจ  

                    1.2 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบหนงัสือและวรรณกรรมสําหรับเดก็เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือ

พฒันาและสง่เสริมทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์  

                    1.3 ออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์  

สําหรับเดก็วยั 4-5 ปี โดยนําหลกัการ และทฤษฎีเก่ียวกบั รูปแบบหนงัสือ ภาพประกอบ กิจกรรม เกม 

ของเลน่ และเนือ้เร่ืองของนิทานในหนงัสือก่ึงของเลน่ ซึง่สอดคล้องกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ พฒันาการ

ทางด้านตา่งๆ ของเดก็ปฐมวยั  หลกัการสง่เสริมและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ ทฤษฎี

แรงจงูใจ ทฤษฎีการทําซํา้ หลกัการแตง่นิทาน การเขียนภาพประกอบหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ เทคนิค

พเิศษ เชน่ ป๊อบอพั (pop up) ผิวสมัผสัท่ีหลากหลาย กลิ่น มาใช้ในการออกแบบ ทัง้นีเ้พ่ือให้หนั งสือก่ึง

ของเลน่ชดุนีส้ามารถชว่ยพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ ให้แก่เดก็ได้จริง 

                    1.4 นําแบบร่าง เสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ด้านตรวจสอบความเหมาะสมในการออกแบบ โดย

ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินแบบร่างเป็นแบบประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จากนัน้นําผลการประเมิน

มาแก้ไขปรับปรุงก่อนผลิตผลงานต้นแบบ 

  1.5 ดําเนินการผลิตผลงานการออกแบบหนงัสือก่ึงของเลน่ต้นแบบจํานวน 1 ชดุ ประกอบด้วย 

หนังสือกึ่งของเล่น จํานวน 2 เล่ม 
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 การหาคุณภาพหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคดิ

สร้างสรรค์ 

 นําหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือ เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจยั

ออกแบบ จดัทําเป็นแบบร่างให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน แบบประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จากนัน้

นําผลท่ีได้จากการประเมิน และข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาแก้ไขปรับปรุง และผลิตหนงัสือก่ึงของ

เลน่ต้นแบบ แล้วทําการประเมินประสิทธิภาพของหนงัสือก่ึงของเลน่ต้นแบบ โดยนําหนงัสือต้นแบบไป

ทดลองใช้กบักลุม่เป้าหมายคือ เดก็ท่ีมีอาย ุ4-5 ปี จํานวน 10 คน มีขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ผู้ วิจยัขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของเดก็ท่ีมีอาย ุ 4- 5 ปี จํานวน 10 คน โดยอธิบาย

ให้ผู้ปกครองทราบถึง วตัถปุระสงค์ วิธีการ รายละเอียด และขัน้ตอนของการทําวิจยั ตลอดจนประโยชน์ท่ี

จะได้รับจากการทําวิจยันี ้จากนัน้ทําการนดัหมายวนั เวลาและสถานท่ี ในการทําการทดลอง 

 2.  ทําการทดลองทัง้สิน้เลม่ละ 3 ครัง้ โดยในครัง้ท่ี 1 ก่อนการทดลองใช้หนงัสือผู้ วิจยัได้ทํา

การทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของ เดก็แตล่ะคน ด้วยแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการวาด

ภาพ TCT – DP ของเยลเลนและเออร์บนั กําหนดระยะเวลาไว้ 15 นาที จากนัน้ผู้ วิจยัทําการทดลอง 

ด้วยการอา่นนิทานจากชิน้งานต้นแบบ ให้เดก็ฟัง พร้อมกบัอธิบายและแนะนําวิธีการทํากิจกรรม และ

เลน่ของเลน่ในหนงัสือต้นแบบในระหวา่งการฟังนทิานโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้สงัเกตการณ์อยา่งใกล้ชดิ  

 3.  การทดลองครัง้ท่ี 2 และ 3 ผู้ปกครองเป็นผู้ ทําการทดลอง และเม่ือเสร็จสิน้การทดลองใน

ครัง้สดุท้าย ผู้ วิจยันําแบบทดสอบ ความคดิสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT – DP ของเยลเลนและ

เออร์บนัให้เดก็ทํา เพ่ือประเมินปร ะสิทธิภาพของหนงัสือก่ึงของเลน่สง่เสริมและพฒันาทกัษะด้าน

ความคดิสร้างสรรค์ โดยกําหนดระยะเวลาในการทดสอบไว้ 15 นาที  

 4.  นําแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลอง มาตรวจให้คะแนน โดยมี 

ผู้ตรวจให้คะแนนทัง้หมดจํานวน 3 คน คือ ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 2 ทา่นและผู้ วิจัยซึง่ได้ขอคําปรึกษาถึง

เกณฑ์และวิธีการตรวจให้คะแนนจากผู้ เช่ียวด้านความคดิสร้างสรรค์  

 5.  นําผลท่ีได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบด้วยวิธีการทางสถิต ิเพ่ือสรุป

ผลการวิจยัตอ่ไป 

 

           การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแบบร่างหนังสือกึ่งของเล่น 

 แบบประ เมินความเหมาะสมของแบบร่างหนงัสือก่ึงของเลน่ สร้างขึน้เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 

ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านความคดิสร้างสรรค์และด้านนิทานและวรรณกรรมสําหรับเดก็เป็นผู้

ประเมิน ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้
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 1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยั หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียว ข้องเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ

จดัทําแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 3 ด้าน จํานวน 3 ชดุ ซึง่เป็นแบบประมาณคา่ (Rating 

Scale) 5 ระดบั โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินดงันีคื้อ 

   5  คะแนน  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

   4  คะแนน  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 

   3  คะแนน  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 

2  คะแนน  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมน้อย 

1  คะแนน  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 แบบประเมินแตล่ะชดุใช้ประเมินองค์ประกอบแตล่ะด้านในหนงัสือ คือ  

  1.1  ด้านเนือ้หานทิานท่ีชว่ยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคิ ดสร้างสรรค์  ท่ีมี

ความเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ชว่งอาย ุ4-5 ปี                      

  1.2  ด้านการออกแบบจดัทําหนงัสือท่ีมีความเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั  ชว่งอาย ุ 4-5 ปี 

มุง่เน้นท่ีลกัษณะรูปเลม่ ภาพประกอบ การจดัวางภาพประกอบและตวัหนงัสือ การใช้สี  

  1.3  ด้านความคดิสร้ างสรรค์ ได้แก่ เกม กิจกรรม ของเลน่  รวมทัง้วสัดท่ีุใช้ในการจดัทํา

หนงัสือท่ีเหมาะสมและสามารถชว่ยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นให้กบั

เดก็ปฐมวยัท่ีมีชว่งอาย ุ4-5 ปี 

 2.  นําแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ให้อาจารย์และผู้ เช่ียวชาญ ให้คํา แนะนํา 

ตรวจสอบเนือ้หา ความเหมาะสมและความถกูต้องของภาษา แล้วนํามาพจิารณา ปรับปรุงแก้ไขตาม

คําแนะนําก่อนนําไปใช้งานจริง 

 

 วิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของแบบร่างหนังสือกึ่งของเล่น  

 1. นําแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  ซึง่เป็นแบบประมาณคา่ (Rating Scale)5 

ระดบั ให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้หา ความคลอบคลมุของเนือ้หา

ท่ีใช้สอบถาม และความถกูต้องของภาษาท่ีใช้ จากนัน้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปใช้

งานจริง  ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ประกอบด้วย 

  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนิดา วิรมย์ รัตน์  อาจารย์ผู้สอนวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม

สําหรับเดก็ สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

  2. อาจารย์อมรรัตน์ ศรีหนิ ครูชํานาญการพเิศษ คณะวิชาศลิปกรรมศาสตร์ วิทยาลยั

อาชีวศกึษาสระบรีุ 

  3. คณุกณัณิกา สทิธิพงษ์ นกัจติวิทยาคลีนคิชํานาญการ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 
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 2. ผู้ เช่ียวชาญใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้(สมนกึ ภทัทิยธนี. 2544: 166-167) 

ให้คะแนน +1 เม่ือแนใ่จวา่รายการประเมินสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีประเมิน 

ให้คะแนน 0 เม่ือไมแ่นใ่จวา่รายการประเมินสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีประเมิน 

ให้คะแนน -1 เม่ือแนใ่จวา่รายการประเมนิไมส่อดคล้องกบัหวัข้อท่ีประเมนิ 

 พบวา่ แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 2และ 3  มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00  

           แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT – DP 

 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์  TCT – DP ของเจลเลนและเออร์บนั

จากเอกส ารวิชาการและงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศจํานวนมาก ซึง่สามารถสรุปลกัษณะและ

รายละเอียดของแบบทดสอบได้ดงันี ้

 1.  ลกัษณะแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการวาดภาพ  TCT – DP (Test for Creative 

Thinking -Drawing production) ของเจลเลนและเออร์บนั เป็นแบบทดสอบท่ีใช้กระดาษแล ะดนิสอท่ี

ไมมี่ยางลบเพ่ือให้เดก็ไมส่ามารถแก้ไขได้ โดยใช้ทดสอบเป็น รายบคุคล ซึง่กําหนดรูปแบบดงันี ้

  1.1  สิ่งท่ีกําหนดเป็นสิ่งเร้าท่ีจดัเตรียมไว้ ในรูปของชิน้สว่น เล็กๆ มีขนาดและรูปร่าง

แตกตา่งกนัชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิเพิ่มจากชิน้สว่นท่ีกําหนดไว้ให้ ทัง้ 6 ชิน้สว่น (คร่ึงวงกลม จดุ มมุ 

ฉาก เส้นโค้ง เส้นประและส่ีเหล่ียมจตัรัุสเล็ก ปลายเปิดนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ ) กําหนดเวลาให้

ทัง้หมด 15 นาท ี

              1.2  หลงัจากท่ีเดก็ทําแบบทดสอบเสร็จให้ผู้ทดสอบเขียนช่ือ อาย ุเพศของเดก็ และช่ือ

ภาพท่ีเดก็ตัง้ช่ือขึน้ และให้ผู้ทดสอบจดบนัทกึเวลาเฉพาะเดก็ท่ีทําเสร็จภายใน 12 นาท ี

 2.  การตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ มีเกณฑ์การให้คะแนนทัง้หมด 11 เกณฑ์ดงันี ้

         2.1  การตอ่เตมิ (Cn : Continuations) คร่ึงวงกลม จดุ มมุ ฉาก เส้นโค้ง เส้นประและ

ส่ีเหล่ียมจตัรัุสเลก็ ปลายเปิดนอกกรอบ ส่ีเหล่ียมใหญ่ ไมว่า่การตอ่เตมิ นัน้จะสมบรูณ์หรือไมก็่ตาม ให้

คะแนนดงันี ้ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ 1 ชิน้ให้ 1 คะแนน , ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ 2 ชิน้ให้                         

2 คะแนน ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ 3 ชิน้ให้ 3 คะแนน,ชิน้สว่นท่ีได้รับการต่ อเตมิ 4 ชิน้ให้ 4 คะแนน, 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ 5 ชิน้ให้ 5 คะแนน, ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ 6 ชิน้ให้ 6 คะแนน 

  2.2  ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์ 1 ชิน้ให้ 1 คะแนนตอ่เตมิ

ให้เป็นสมบรูณ์ 2 ชิน้ให้2 คะแนน, ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  3 ชิน้ให้3 คะแนน, ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์    

4 ชิน้ให้ 4 คะแนน, ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์ 5 ชิน้ให้5 คะแนน, ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์ 6 ชิน้ให้6 คะแนน

กรณีท่ีไมมี่การตอ่เตมิใดๆ ให้ 0 คะแนน 
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  2.3  ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม ่ (Ne : New Element) ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม่  1 ชิน้ให้ 

1 คะแนน , ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 2 ชิน้ให้ 2 คะแนน , ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่      

3 ชิน้ให้ 3 คะแนน, ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่4 ชิน้ให้ 4 คะแนน, ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้

ใหม ่5 ชิน้ให้ 5 คะแนน, ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม่  6 ชิน้ให้ 6 คะแนน, ถ้าไมมี่การตอ่เตมิภาพ

หรือสญัลกัษณ์ใดๆ ให้ 0 คะแนน ถ้าภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีสร้างขึน้ใหมเ่ป็นภาพเดียวกนัหลายๆ ภาพ 

เชน่ภาพป่าท่ีมีต้นไม้ ดอกไม้หลายๆ ต้น ซํา้ๆ กนั จะได้ 2 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

  2.4 การตอ่โยงด้วยเส้น (Cl : Connection with a Line) การตอ่โยงด้วยเส้น 1 เส้นให้ 

1 คะแนน, การตอ่โยงด้วยเส้น 2 เส้นให้ 2 คะแนน, การตอ่โยงด้วยเส้น 3 เส้นให้ 3 คะแนน, การตอ่โยง

ด้วยเส้น 4 เส้นให้ 4 คะแนน , การตอ่โยงด้วยเส้น 5 เส้นให้ 5 คะแนน , การตอ่โยงด้วยเส้น 6 เส้นให้  

6 คะแนน 

  2.5 การเช่ือมโยงท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราว (Cth : Connections with a Theme) การตอ่

เตมินัน้ทําให้ได้ภาพท่ีสมบรูณ์ตามความหมายของผู้ถกูทดสอบได้  ตัง้ช่ือไว้ หากมีองค์ประกอบภาพท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองราวให้ 1 คะแนน, สําหรับภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบใหมท่ี่แหวกแนวให้ 3 คะแนน, 

สําหรับภาพวาดท่ีเป็นนามธรรมสร้างสรรค์อยา่งง่ายๆ  ให้ 3 คะแนน, ภาพประกอบเก่ียวกบัความเช่ือ

ให้ 4-5 คะแนน,สําหรับภาพท่ีแสดงถึงความคดิสร้างสรรค์ทัง้ภาพให้ 4-6 คะแนน 

  2.6 การข้ามเส้นกัน้เขตโดยการใช้นอกกรอบใหญ่ (Bfd : Boundary Breaking Fragment 

Dependent)การตอ่เตมิภ าพการโยงเส้นหรือการเพิ่มชิน้สว่นใดๆท่ีรูป ส่ีเหล่ียมจตัรัุสปลายเปิดซึง่อยู่

นอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่  สําหรับการลากเส้นปิดรูปส่ีเหล่ียมเลก็ปลายเปิดให้ 3 คะแนน, สําหรับการ

ลากเส้นผา่นโดยไมเ่กิดเป็นภาพใดๆให้ 3 คะแนน, หากเป็นภาพท่ีมีความสมบรูณ์มากขึน้ให้ 6 คะแนน 

   2.7 การข้ามเสนกัน้เขตอยา่งอิสระโดยไมใ่ช้ชิน้สว่นนอก กรอบท่ีกําหนดให้ (Bfi : Boundary 

Breaking Fragment Independent)การตอ่เตมิโยงเส้นไปนอกกรอบหรือการวาดภาพนอก กรอบ

ส่ีเหล่ียมใหญ่ , การตอ่เตมินอกกรอบเพียงหนึง่ในสามของภาพในกรอบให้ 3 คะแนน, การวาดภาพ

ตา่งๆอยา่งอิสระภายนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ ให้ 6 คะแนน 

  2.8 การแสดงความลกึ ความใกล้ – ไกล หรือมิตขิองภาพ (Pe : Perspective) ภาพท่ีวาด

ให้เหน็สว่นลกึ มีระยะใกล้ไกล วาดภาพในลกัษณะสามมติหิรือสองมติิ  ภาพท่ีวาดให้เห็นสว่นลกึ มี

ระยะใกล้ไกลให้คะแนนภาพละ 1 คะแนน , ภาพท่ีมีมิตแิตว่า ดอยา่งเดมิหรือคล้ายคลงึกนัซํา้ๆให้ 2 

คะแนน, ภาพท่ีมีลกัษณะเป็นสองมิตใิห้ 3 คะแนน , หากเร่ืองราวทัง้ภาพแสดงความเป็นสามมติใิห้

คะแนน 6 คะแนน 
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               2.9  อารมณ์ขนั (Hu : Humor) ผู้วาดสามารถล้อเลียนตนเองจากภาพวาดให้ 1 คะแนน 

ผู้วาดให้ช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเข้าไปหรือวาดเพิม่เข้าไป 1 คะแนน, ผู้วาดผนวกลายเส้นและภาษาเข้าไป

เหมือนการวาดภาพการ์ตนู 1 คะแนน, มีองค์ประกอบร่วมในทิศทางท่ีสนกุสนานเบกิบานให้ 1-3 คะแนน 

มีองค์ประกอบร่วมท่ีกําลงัเป็นแฟชัน่หรือเป็นท่ีนิยมให้ 2-3 คะแนน , ภาพท่ีแสดงออกถึงอารมณ์

ความรู้สกึของผู้วาดให้ 2-4 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

  2.10 ความคดิแปลกใหม ่ไมเ่ป็นแบบแผนปกต ิ (Uc : Unconventionality) การวางหรือ

การใช้กระดาษแตกตา่งไปจากเม่ือผู้ทดสอบวาง กระดาษให้ เชน่ เดก็มีการพบัการหมนุ หรือการพลกิ

กระดาษ ไปข้างหลงัแล้วจงึวาดภาพจะได้คะแนน 3 คะแนน, ภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นของจริง 

เชน่การใช้ช่ือท่ีเป็น นามธรรมหรือสตัว์ ประหลาดให้ 3 คะแนน , ภาพรวมของรูปทรง เคร่ืองหมาย 

สญัลกัษณ์ ตวัอกัษร หรือ ตวัเลข หรือการใช้ช่ือ หรือภาพท่ีเหมือนการ์ตนูให้ 3 คะแนน, ภาพท่ีตอ่เตมิ

ไมใ่ชภ่าพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ๆ ไป ให้ 3 คะแนน แตห่ากมีการตอ่เตมิภาพในลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

รูปคร่ึงวงกลมตอ่เป็นพระอาทิตย์ หน้าคน หรือวงกลม  รูปมมุฉากตอ่เป็นบ้าน ชดุหรือส่ีเหล่ียม  รูปเส้น

โค้ง ตอ่เป็นง ูต้นไม้หรือดอกไม้  รูปเส้นประ ตอ่เป็นถนน ตรอกหรือทางเดนิ  รูปจดุทําเป็นตานก หรือ

สายฝน รูปทํานองนีต้้องหกัออกภาพละ 1 คะแนนจาก 3 คะแนนเตม็ใน ข้อ d. แตไ่มมี่คะแนนตดิลบ 

คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 12 คะแนน (ผลรวมของคะแนนจากข้อ a b c และd) 

         2.11 ความเร็ว (Sp : Speed) ต่ํากวา่ 2 นาที ได้ 6 คะแนน, ต่ํากวา่ 4 นาที ได้ 5คะแนน 

ต่ํากวา่ 6 นาที ได้ 4 คะแนน, ต่ํากวา่ 8 นาที ได้ 3คะแนน, ต่ํากวา่ 10 นาที ได้ 2 คะแนน, ต่ํากวา่ 12 นาที 

ได้ 1คะแนน, มากกวา่หรือเทา่กบั 12 นาที ได้ 0 คะแนน 

  จากนัน้นําผลคะแนนท่ีได้ทําการแปลผลระดบัความคดิสร้างสรรค์ดงันี ้

                      - ได้คะแนนต่ํากวา่ 24 คะแนน มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่น ระดบัต่ํา 

                      - ได้คะแนนระหวา่ง 24 – 47 คะแนน มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

                      - ได้คะแนนตัง้แต ่48 คะแนนขึน้ไป มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู 

                    

 คุณภาพของแบบทดสอบ TCT – DP 

 แบบทดสอบ TCT-DP นีไ้ด้รับการพฒันาคา่มาตรฐานในประเทศเยอรมนั  และประเทศอ่ืน  

ทั่วโลก 30 ประเทศ (Jellen; & Urban. 1986: 138–155) คา่มาตรฐานในเยอรมนั  ประเมินโดยใช้กลุม่

ตวัอยา่งอายรุะหวา่ง 4-16 ปี หรือระดบัอนบุาลจนถึงมธัยมปลายจํานวน 2,500 คน ท่ีมีความแตกตา่งกนั

ในเร่ือง อายุ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ลกัษณะของโรงเรียน  ได้ผลดงันี ้ 1) นําไปใช้กบัเดก็พเิศษ  หตูงึ 

ได้คา่ความเช่ือมัน่  .91 2) นําไปใช้กบัเดก็ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ําได้คา่ความเช่ือมัน่  .92 3) 

นําไปใช้กบัเดก็ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูได้คา่ความเช่ือมัน่  .89 4) นําไปใช้ กบัเดก็ในโปรแกรม
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คณิตศาสตร์  ได้คา่ความเช่ือมัน่  .94 สําหรับค่าความเช่ือมัน่ในประเทศไท ย อนินทิตา  โปษะกฤษณะ  

(2535) ทดลองใช้กบัเดก็ อายุ  4-6 ปี พบคา่ความเช่ือมัน่จากนกัเรียนแตล่ะกลุม่วยัมีคา่อยูร่ะหวา่ง  

.77-.96 จนัทนี บญุคลงั (2542) ทดลองกบัเดก็ปฐมวยัโรงเรียนอ นบุาลบรีุรัมย์ จํานวน 80 คนได้คา่

ความเช่ือมัน่ .69   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

 1. ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของผลงานการออกแบบ 

  1.1 หลงัทําการออกแบบและจดัทําแบบร่างหนงัสือก่ึ งของเลน่สําหรับเดก็เพ่ือเสริมสร้าง

และพฒันาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ ผู้ วิจยัได้นําแบบร่างไปให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 6 ทา่น ประเมิน

ความเหมาะสม ในด้านตา่งๆ ด้านละ 2 ทา่น ดงันี ้

   1.1.1 ผู้ประเมินด้านเนือ้หานิทาน 

      -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพนัธ์ อาจารย์ภาควิ ชาวรรณกรรมสําหรับเดก็ 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคัรินทรวิโรจน์ประสานมิตร 

      -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนิดา วิรมย์รัตน์  อาจารย์ผู้สอนวิชาวรรณคดีและ

วรรณกรรมสําหรับเดก็ สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

             1.1.2 ผู้ประเมนิด้านการออกแบบจดัทําหนงัสือ 

      -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพนัธ์ อาจารย์ภาควิชาวรรณกรรมสําหรับเดก็ 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร 

      -  อาจารย์อมรรัตน์ ศรีหนิ ครูชํานาญการพเิศษ คณะวิชาศลิปกรรมศาสตร์ 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาสระบรีุ 

   1.1.3  ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

        -  คณุกณัณิกา สทิธิพงษ์ นกัจติวิทยา คลินิกชํานาญการ โรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพจงัหวดัขอนแก่น 

         - อาจารย์อไุรวรรณ เพิ่มพิพฒัน์ ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม ่

  1.2 นําผลการประเมินแตล่ะด้านไปหาคา่เฉล่ีย 

 2.  ข้อมูลจากการทดลอง 

         2.1 แบบแผนการทดลอง 
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  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชงิทดลอง (Experimental research)  ซึง่ผู้ วิจยัดําเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการวิจยัแบบ One - group Pretest  Posttest Design (ล้วน   สายยศ ; และองัคณา    

สายยศ. 2536: 216)  ซึง่มีรูปแบบการทดลองดงันี ้

                      สอบก่อน   ทดลอง   สอบหลงั 

                           T1           X        T

 

2 

  ความหมายของสญัลกัษณ์ 

T1

T

  แทน การทดสอบความคดิสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง 

2

X  แทน หนงัสือก่ึงของเลน่เสริมสร้างและพฒันาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ 

 แทน การทดสอบความคดิสร้างสรรค์หลงัการทดลอง 

 2.2 วิธีดําเนินการทดลอง 

  การทดลองดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

  ก่อนการทดลอง 

2.2.1  ตดิตอ่ผู้ปกครองของเดก็ปฐมวยัท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้อนบุาล 1 ที่มีอาย ุ4-5 ปี 

จํานวน 10 คน ตามความสมคัรใจ เพ่ือขอทําการทดลองใช้หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ 

                        2.2.2  อธิบายถึงขัน้ตอนของการทดลอง และประโยชน์ท่ีได้รับจากการทดลอง 

                        2.2.3  ให้เดก็ทําแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ TCT-DP (Test for Creative 

Thinking -Drawing production) ของเจลเลนและเออร์บนัให้เดก็ทดสอบก่อนการทดลองใช้หนงัสือก่ึง

ของเลน่ 

 การทดลอง 

                        2.2.4 ให้เดก็ทดลองใช้หนงัสือก่ึงของเลน่สง่เสริมและพฒันาทกัษะด้านความคดิ

สร้างสรรค์ท่ีเป็นหนงัสือต้นแบบจํานวน 1 ชดุ ซึง่ใน 1 ชดุ ประกอบไปด้วย หนังสือกึ่งข องเล่น จํานวน 2 

เล่ม เพ่ือให้เกิดการทําซํา้และการพฒันาอยา่งเป็นลําดบัขัน้ โดยการทดลองได้ทดลองร่วมกบัผู้ปกครอง

และเดก็ ท่ีละ 1 คน โดยอา่นนิทานจากชิน้งานต้นแบบ ให้เดก็ฟัง พร้อมกบัอธิบายและแนะนําวิธีการ

ทํากิจกรรม ในระหวา่งการฟังนิทาน โดยทําการทดลองใช้หนงัสือนิทานก่ึง ของเลน่ซํา้เลม่ละ 3 ครัง้กบั

เดก็ ซึง่ในการทดลองครัง้ตอ่ไปได้ให้ผู้ปกครองเป็นคนชว่ยในการทดลอง  
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 หลงัการทดลอง 

                        2.2.5  ให้เดก็ทําแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ TCT-DP (Test for Creative 

Thinking -Drawing production) 

                        2.2.6  นําแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ มาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้

คะแนน 11 ข้อ  โดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านความคดิสร้างสรรค์ ท่ีมีความรู้และความเข้าใจในแบบทดสอบ 

จํานวน 2 ทา่น รวมกบัผู้ วิจยั นําผลการให้คะแนนมาเปรียบเทียบดคูวามแตกตา่ง หากคะแนนรายคน

แตกตา่งกนัมากกวา่ 3 คะแนน ต้องนํามาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์การให้ร่วมกนัระหวา่งผู้ให้คะแนน

ทัง้ 3 ทา่น เพ่ือให้ผลท่ีออกมามีความเช่ือมัน่ได้  

                        2.2.7  นําผลคะแนนท่ีได้จากแบบประเมินความคดิสร้างสรรค์ ก่อน และหลงัท่ี

ผู้ เช่ียวชาญให้คะแนน  มาหาคา่สถิตพืิน้ฐาน โดยใ ช้โปรแกรม  SPSS  หาคา่เฉล่ีย  ( Χ  ) และ คา่

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 36)  

                        2.2.8  จากนัน้ทําการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัทําการ

ทดลอง โดยใช้สตูร t-testแบบ Dependent Sample คือ การทดลองโดยใช้เดก็กลุม่เดียวกนั ทดสอบ

ก่อนและหลงั (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 99) เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพ ของหนงัสือก่ึงของ

เลน่   

                        2.2.9  สรุปผล และอภิปรายผล  

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

             2.1 สถิติพื้นฐาน 

                         2.1.1 คะแนนเฉล่ียหรือ Mean (Χ ) โดยใช้สตูร (ล้วน  สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 73) 

                                          
Ν

Χ
=Χ ∑  

 

                                     เม่ือ Χ    แทน    คะแนนเฉล่ีย 

                                        ∑Χ              แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                                             Ν  แทน จํานวนเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี ทัง้หมด                    
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  2.1.2 หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใช้สตูร (Standard deviation) โดยใช้สตูร 

(ล้วน  สายยศ; และองัคณา  สายยศ. 2538: 79) 

 

                        SD 

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 =  

 

                                 SD               แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                                 ∑Χ  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                                 2∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

                                   N             แทน จํานวนเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี ทัง้หมด                    

   2.2  สถิตสํิาหรับการทดลองสมมตุฐิาน 

 2.2.1  เปรียบเทียบคะแนนความคดิสร้างสรรค์ของกลุม่ทดลอง โดยการทดสอบ ที            

(t – test for dependent sample) แบบกลุม่สมัพนัธ์ โดยใ ช้สตูร (ล้วน สายยศ ; และองัคณา สายยศ . 

2538: 104)                                

    t   =   
( )
1

22

−Ν

−Ν ∑∑
∑

DD

D
 

                 df =  N-1 

 

                                        t แทน คา่ท่ีใช้ในการพิจารณา  t-distribution 

                     ∑D      แทน ผลรวมของผลตา่งของคะแนนความคดิสร้างสรรค์ใน 

    แตล่ะองค์ประกอบหลงัการทดลองกบัก่อนทดลอง  

                     ∑ 2D   แทน ผลรวมของผลตา่งยกกําลงัสองของคะแนนความคดิ 

    สร้างสรรค์ในแตล่ะองค์ประกอบหลงัการทดลองกบั 

    ก่อนทดลอง 

                                              N แทน จํานวนเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี ทัง้หมด  
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์รูปแบบหนงัสือก่ึงของเลน่ หนงัสือ

สําหรับเดก็ กลุม่หนงัสือนิทานและหนงัสือเกม  กิจกรรมปลายเปิด ท่ีชว่ยสง่เสริมและพฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ ในด้านเนือ้เร่ือง ภาพประก อบ วสัด ุรูปเลม่ และเทคนิคตา่งๆ ท่ีใช้ใน

การออกแบบ รวมไปถึงขัน้ตอน กรรมวิธีในการผลิตทัง้นีเ้พ่ือนํามาออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของ

เลน่ท่ีชว่ยสง่เสริม ฝึกฝนให้เดก็เกิดการพฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้นได้อยา่ง

เหมาะสม โดยผู้ วิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของคาแรคเตอร์ตวัละครเอกของเร่ือง 

2. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทาน 

3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านการออกแบบ 

4. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านกิจกรรมและอปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรม 

ประกอบเนือ้เร่ืองนิทานท่ีชว่ยสง่เสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

5. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัใช้หนงัสือก่ึงของเลน่ 

 ในการวิเคราะห์ระดบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีทําการประเมินหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ผู้ วิจยัใช้การกําหนดชว่งคา่เฉล่ียตามแนวทา งของเบสท์  (Best) ดงันี ้(Best. 

1983: 179) 

 -  คา่เฉล่ียตัง้แต ่4.50-5.00 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัหนงัสือก่ึงของเลน่

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์  ในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ 

 -  คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.50-4.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญมีค วามคดิเห็นเก่ียวกบัหนงัสือก่ึงของเลน่

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์  ในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

 -  คา่เฉล่ียตัง้แต ่2.50-3.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัหนงัสือก่ึงของเลน่

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์  ในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง 

 -  คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.50-2.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัหนงัสือก่ึงของเลน่

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์  ในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัเหมาะสมน้อย 

 -  คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.00-1.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัหนงัสือก่ึงของเลน่

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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1. ผลการวิเคราะห์คาแรคเตอร์ตัวละครเอกของเร่ือง 

 

ตาราง 2 ความเหมาะสมของคาแรคเตอร์ตวัละครเอกของเร่ือง  

 

รายการประเมิน Χ   ความหมาย 

คาแรคเตอร์     

1. หนจ๊ีูดภาพท่ี 1 1.50 ปานกลาง 

      
     

2. หนจ๊ีูดภาพท่ี 2 2.00 น้อย 

      

      

3. หนจ๊ีูดภาพท่ี 3 3.50 ปานกลาง 

      
      

4. หนจ๊ีูดภาพท่ี 4 4.00 มาก 

      
     

5. หนจ๊ีูดภาพท่ี 5 5 มากท่ีสดุ 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูในตารางท่ี 2 ความเหมาะสมของคาแรคเตอร์ตวัละครเอกของเร่ือง 

ผู้ เชียวชาญทัง้ 4 ทา่น ได้ประเมินคาแร็คเตอร์หนจ๊ีูดกระจิดริดภาพท่ี 5 มีระดบัคะแนน (Χ = 5.00) อยู่

ในระดบั ดีมาก นอกจากนีภ้าพคาแรคเตอร์หนจ๊ีูดกระจิดริด ผู้ วิจยัได้ให้เดก็ท่ีมีชว่งอาย ุ 4-5 ปี จํานวน 

10 คน กลุ่มเดียวกับที่ทดลองใช้หนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

เลือกจากความชอบไมช่อบ ผลจากการเลือกของเดก็ชัน้อนบุาล ภาพท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุ คือ ภาพท่ี 5 

จํานวนคะแนนท่ีได้ คือ 7 คะแนน ผู้ วิจยัจึ งได้นําภาพคาแรคเตอร์หนจ๊ีูดกระจดิริ ดภาพท่ี 5 มาใช้ใน 

การทําภาพประกอบในหนงัสือนิทาน 

 

2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเนือ้หานิทาน 

 นิทานท่ีผู้ วิจยัแตง่ขึน้ทัง้ 2 เลม่ถกูประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านนิทานจํานวน 2 ทา่น ผลการ

ประเมินถกูนํามาหาคา่เฉล่ียและนําเสนอในตารางตอ่ไปนี ้ 

  สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทาน 

 

ตาราง 3  ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทานเลม่ 1 

 
รายการประเมิน 

 

SD ความคิดเหน็ 

เนือ้เร่ืองนิทาน เล่มท่ี 1       

1. ช่ือเร่ือง 4.50 0.70 มากท่ีสดุ 

2. เนือ้เร่ืองมีความตอ่เน่ือง นา่สนใจ สนกุสนาน ชวนตดิตาม  4.50 0.70 มากท่ีสดุ 

3. ความยาวของเนือ้เร่ือง 3.00 0.00 ปานกลาง 

4. ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของเดก็ 4.00 0.00 มาก 

5. เนือ้เร่ืองชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

6. เนือ้เร่ืองเหมาะกบัเดก็ในชว่งอาย ุ4-5 ปี 4.00 0.00 มาก 

7. ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็    4.00 0.00 มาก 

                                         รวม 4.14 0.28             มาก 

        

Χ
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           ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 3 ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทานเลม่ 1 พบวา่เนือ้เร่ือง

นิทานเลม่ 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุในด้าน ช่ือเร่ืองและ เนือ้เร่ืองมีควา มตอ่เน่ืองนา่สนใจ

สนกุสนานชวนตดิตาม (Χ   = 4.50) และเนือ้เร่ืองชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์  

(Χ   =  5.00) สว่นความเหมาะสมด้าน ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของเดก็  เนือ้เร่ืองเหมาะสม

กบัเดก็ในชว่งอาย ุ 4-5 ปี และ ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็  มีความเหมาะสมมาก (Χ   = 4.00)  

ทกุรายการประเมนิ ในด้านความยาวของเนือ้เร่ือง มีความเหมาะสมปานกลาง (Χ   = 3.00)  

 

ตาราง 4 ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทานเลม่ 2 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

เนือ้เร่ืองนิทาน เล่มท่ี 2       

1. ช่ือเร่ือง 4.50 0.00 มากท่ีสดุ 

2. เนือ้เร่ืองมีความตอ่เน่ือง นา่สนใจ สนกุสนาน ชวนตดิตาม  4.50 0.70 มากท่ีสดุ 

3. ความยาวของเนือ้เร่ือง 3.00 0.00 ปานกลาง 

4. ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของเดก็ 4.00 0.00 มาก 

5. เนือ้เร่ืองชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 4.50 0.70 มากท่ีสดุ 

6. เนือ้เร่ืองเหมาะกบัเดก็ในชว่งอาย ุ4-5 ปี 4.00 0.00 มาก 

7. ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็    4.00 0.00 มาก 

                                         รวม 4.07 0.28             มาก 

          

   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 4 ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทานเลม่ 2 พบวา่เนือ้เร่ือง

นิทานเลม่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุในด้าน ช่ือเร่ือง เนือ้เร่ืองมีความตอ่เน่ือง นา่สนใจสนกุสนาน

ชวนตดิตามและเนือ้เร่ืองชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษ ะทางความคดิสร้างสรรค์ (Χ   =  4.50)  สว่นความ

เหมาะสมด้านความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของเดก็  เนือ้เร่ืองเหมาะกบัเดก็ในชว่งอาย ุ 4-5 ปี และ

ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็ มีความเหมาะสมมาก (Χ   = 4.00) ในด้านความยาวของเนือ้เร่ืองมี

ความเหมาะสมปานกลาง (Χ   = 3.00) 

Χ
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3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการออกแบบ 

 ผู้ วิจยันําแบบร่างของหนงัสือก่ึงของเลน่ทัง้เลม่ 1 และ เลม่ 2 ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านกา ร

ออกแบบประเมนิจากนัน้นําผลการประเมินมาหาคา่เฉล่ียดงัตารางท่ี 5 – 12 

 

ตาราง 5 ความเหมาะสมของการออกแบบด้านการใช้สีและตวัอกัษร เลม่ 1 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1. หน้าปก 
  

  1.1   รูปแบบตวัอกัษร                              4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

 1.2  ขนาดตวัอกัษร                               4.00 0.00  มาก 

 1.3  ความชดัเจนของตวัอกัษร               4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

 1.4  สีพืน้หลงัและตวัอกัษร                                   4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

 1.5  ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร              4.00 0.00  มาก 

        รวม                                                                 4.30  0. 42      มาก 

2. เนือ้เร่ือง       

 2.1  รูปแบบตวัอกัษร                                4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

 2.2  ขนาดตวัอกัษร                                  5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

 2.3  ความชดัเจนของตวัอกัษร                    4.00 0.00  มาก 

 2.4  สีพืน้หลงัและตวัอกัษร                         3.50 0.70  มาก 

 2.5 ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร           4.00 0.00  มาก 

      รวม                                    4.10 0.28  มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตารางท่ี 5 เก่ียวกับความเหมาะสมของการออกแบบด้านการใช้สีและ

ตวัอกัษรของหน้าปกหนงัสือนิทานเลม่ 1 พบวา่รูปแบบตวัอกัษร ความชดัเจนของตวัอกัษรและสีพืน้

หลงัและตวัอกัษรมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ (Χ   = 4.50) สว่นขนาดของตวัอกัษร และตําแหนง่การ

จดัวางตวัอกัษรมีความเหมาะ สมมาก (Χ   = 4.00) ด้านรูปแบบตวัอกัษรและการใช้สีในสว่นของเนือ้

Χ
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เร่ืองในเลม่นิทานพบวา่รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ (Χ   =  4.50 และ 5.00) 

สว่นความชดัเจนของตวัอกัษร สีพื ้ นหลงัและตวัอกัษร และตําแหนง่ก ารจัดวางตวัอกัษรมีความ

เหมาะสมมาก (Χ   = 4.00, 3.50 และ 4.00) 

 

ตาราง 6 ความเหมาะสมด้านการออกแบบภาพประกอบ เลม่ 1 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1.ภาพประกอบมีสีสนัสดใสสวยงาม              5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

2. ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัของภาพประกอบและ  

   เนือ้หา                        
5.00 0.00 

 มากท่ีสดุ 

3. ขนาดของภาพประกอบ ตวัหนงัสือ กบัขนาดของ 

    หนงัสือ    
4.50 0.70 

  มากท่ีสดุ 

4. ความนา่สนใจของภาพประกอบ   4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

5. ตําแหนง่ในการจดัวางภาพ          4.00 0.00  มาก 

6. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี        4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

7. ภาพปกและช่ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั  4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

8. ภาพประกอบชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

      รวม                                    4.56 0.43  มากท่ีสุด 

 

            ข้อมลูจาก ตาราง 6 ความเหมาะสมด้านการออกแบบภาพประกอบ เลม่ 1พบวา่โดย

ภาพรวมการออกแบบภาพประกอบหนงัสือเลม่ท่ี 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุคา่เฉล่ียโดยรวมเทา่กบั 

4.56 เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่การออกแบบภาพประกอบมีความเหมาะสมท่ีสดุในด้านภาพมีสีสนั

สดใสสวยงาม (Χ   =  5.00)  ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัของภาพประกอบและเนือ้หา (Χ   = 5.00)  

ขนาดของภาพประกอบ (Χ   = 4.50) ตวัหนงัสือกบัขนาดของหนงัสือ (Χ   = 4.50)  ความนา่สนใจ

ของภาพประกอบ (Χ  = 4.50) ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ 4-5 ปี  (Χ   = 4.50)  ภาพปก

และช่ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั (Χ   = 4.50) และ ภาพประกอบชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์   (Χ   

= 4.50)  สว่นตําแหนง่การจดัวางภาพมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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ตาราง 7 ความเหมาะสมด้านเทคนิคพิเศษในการจดัทําหนงัสือ เลม่ 1 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

 1. การใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผวิสมัผสัแตกตา่ง หน้าปก หน้า 5 และ 14 5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

2. เทคนคิการจดัทําภาพสามมติ ิ(pop up) หน้า 6 -7, 16                                  4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

3. เทคนิคแผน่พบัแบบเปิดปิด (flap) หน้า 4, 10 และ 14              5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

4. เทคนิคการใช้แถบดงึหน้า 11  8, 9, และ 16   4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

5. การใช้เสียงในหน้า 16   5 0.00   มากท่ีสดุ 

รวม 4.80 0.70 มากท่ีสุด 

                                                                                    

 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคนิคพิเศษในการจดัทําหนงัสือ ตาราง 7 ความเหมาะสม

ด้านเทคนิคพิเศษในการจดัทําหนงัสือ เลม่ 1แสดงให้วา่โดยรวมการออกแบบเทคนิคพิเศษในการจดัทํา 

หนงัสือเลม่ 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ (Χ   = 4.75) และจากการพจิารณารายด้านพบวา่เทคนคิ

การใช้วสัดท่ีุมีผวิสมัผสัแตกตา่ง  ใช้เสียงดนตรี และเทคนิคแผน่พบัแบบเปิดปิดมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ 

5.00  

 

ตาราง 8 ความเหมาะสมด้านการออกแบบรูปเลม่ เลม่ 1 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1. ขนาดของหนงัสือ กว้าง 26x สงู30 เซนตเิมตร          4.50 0.00   มากท่ีสดุ 

2. กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ท่ีใช้ใน การพิมพ์ปก เนือ้ใน                   4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

3. การเข้าเลม่ ไสกาว   4.00 0.70  มาก 

4. วิธีการเคลือบแบบลามิเนตเงา หรือ เคลือบพลาสตกิเงา 5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

5.  ความแข็งแรงของหนงัสือ             4.00 0.00  มาก 

6. พมิพ์ 4 สี ระบบออฟเซต           4.50 0.00  มาก 

      รวม                                    4.41 0.28  มาก 

 

Χ
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               จากการวิเคราะห์ข้อมลูใน ตาราง  8 ความเหมาะสมด้านการออกแบบรูปเลม่ เลม่ 1พบวา่

การออกแบบรูปเลม่ของหนงัสือเลม่ท่ี1 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุในด้านขนาดของหนงัสือ กระดาษท่ี

ใช้ในการพิมพ์ปกและเนือ้ใน และวิธีการเคลือบพลาสตกิเงา  (Χ   = 4.50, 4.50 และ 5.00) สําหรับ

ความเหมาะสมด้านการเข้าเลม่และความแข็งแรงของหนงัสืออยูใ่นระดบัมาก (Χ   = 4.00) 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบนิทานเล่มท่ี 2 

 

ตาราง 9 ความเหมาะสมของการออกแบบด้านการใช้สีและตวัอกัษรเลม่ 2 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1. หน้าปก     

  1.1   รูปแบบตวัอกัษร                              5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

 1.2  ขนาดตวัอกัษร                               4.00 0.00  มาก 

 1.3  ความชดัเจนของตวัอกัษร               5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

 1.4  สีพืน้หลงัและตวัอกัษร                                   4.00 0.00  มาก 

 1.5  ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร              3.50 0.70  มาก 

     รวม                                                                 4.30  0. 42      มาก 

2. เนือ้เร่ือง       

 2.1  รูปแบบตวัอกัษร                                4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

 2.2  ขนาดตวัอกัษร                                  5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

 2.3  ความชดัเจนของตวัอกัษร                    4.00 0.00  มาก 

 2.4  สีพืน้หลงัและตวัอกัษร                         3.50 0.70  มาก 

 2.5 ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร           4.00 0.00  มาก 

     รวม 4.20 0.28  มาก 
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            ผลการวิเคราะห์ตาราง 9 ความเหมาะสมของการออกแบบด้านการใช้สีและตวัอกัษรเลม่ 2 

ความเหมาะสมของการออกแบบด้านการใช้สีและตวัอกัษรหน้าปก เลม่ 2 พบวา่ หวัข้อท่ีมีความเหมาะสม

มากท่ีสดุ คือ รูปแบบตวัอกัษร  ความชดัเจนของตวัอกัษร (Χ   =  5.00) ในด้านขนาดตวัอกัษร  สีพืน้

หลงัและตวัอกัษร มีความเหมาะสมในระดบัมาก  (Χ   = 4.00) สว่นตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษรมี

ความเหมาะสมมาก (Χ   = 3.50)                

 ความเหมาะสมของการออกแบบด้านการใช้สีและตวัอกัษรในสว่นของเนือ้เร่ืองในเลม่ มี

ความเหมาะสมท่ีสดุในด้านรูปแบบตวัอกัษร (Χ   = 4.50) และขนาดตวัอกัษร (Χ   = 5.00) ในด้าน

ความชดัเจนของตวัอกัษร  สีพืน้หลงัและตวัอกัษร  และ ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร  มีความเหมาะสม

ในระดบัมาก (Χ   = 4.00, 3.50 และ 4.00)          

                                                                   

ตาราง 10 ความเหมาะสมด้านการออกแบบภาพประกอบ เลม่ 2 
 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1.ภาพประกอบมีสีสนัสดใสสวยงาม              5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

2. ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัของภาพประกอบและเนือ้หา                        5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

3. ขนาดของภาพประกอบ ตวัหนงัสือ กบัขนาดของหนงัสือ    4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

4. ความนา่สนใจของภาพประกอบ   4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

5. ตําแหนง่ในการจดัวางภาพ          4.00 0.00  มาก 

6. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี        5.00 0.70   มากท่ีสดุ 

7. ภาพปกและช่ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั  4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

8. ภาพประกอบชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

      รวม                                    4.62 0.35  มากท่ีสุด 

 

         จากการวิเคราะห์ข้อมลูใน ตาราง 10 ความเหมาะสมด้านการออกแบบภาพประกอบ เลม่ 2

พบวา่ การออกแบบภาพประกอบ เลม่ 2 โดยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.62 จาก

การพจิารณารายข้อพบวา่รายการประเมนิท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 7 หวัข้อ คือ ภาพประกอบมี

สีสนัสดใสสวยงาม ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัของภาพประกอบและเนื ้ อหา ขนาดของภาพประกอบ 

ตวัหนงัสือกบัขนาดของหนงัสือ   ความนา่สนใจของภาพประกอบ  ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ชว่ง

อาย ุ4-5 ปี ภาพปกและช่ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั  และภาพประกอบชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

สว่นตําแหนง่ในการจดัวางภาพเป็นเพียงหวัข้อเดียวท่ีมีความเหมาะสมมาก (Χ   = 4.00) 
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ตาราง 11 ความเหมาะสมด้านการออกแบบเทคนคิพเิศษในการจดัทํา เลม่ 2 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1. เทคนิคการใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวสมัผสัแตกตา่งใน  หน้า 3 และหน้า14   5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

2. เทคนิคการใช้กลิ่นในหน้า 3                                  3.00 0.00 ปานกลาง 

3. เทคนิดการใช้แถบดงึ หน้า 6, 10 และ 15  4.50 0.00   มากท่ีสดุ 

4. การจดัทําภาพสามมติ ิหน้า 8  4.50 0.00   มากท่ีสดุ 

5. แสงไฟ 4.50 0.00   มากท่ีสดุ 

รวม 4.30 0.00 มาก 

                                                                                                      

            ตาราง  11 ความเหมาะสมด้านการออกแบบเทคนคิพเิศษในการจดัทํา เลม่ 2 ด้านการใช้         

วสัดพืุน้ผิวสมัผสัแตกตา่ง เทคนิคการใช้แถบดงึ เทคนิคการใช้ภาพสามมิติ และเทคนิคการใช้แสงไฟ มี

ความเหมาะสมมาก ท่ีสดุ (Χ   = 5.00, 4.50 4.50 และ 4.50 ตามลําดบั) สว่นเทคนิคการใช้กลิ่นมี

ความเหมาะสมปานกลาง (Χ   = 3.00)  

 

ตาราง 12 ความเหมาะสมด้านการออกแบบรูปเลม่ เลม่ 2 

 

รายการประเมิน   SD ความคิดเหน็ 

1. ขนาดของหนงัสือ กว้าง 26x สงู30 เซนตเิมตร          4.50 0.70   มากท่ีสดุ 

2. กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ท่ีใช้ใน การพิมพ์ปก เนือ้ใน                   4.00 0.00  มาก 

3. การเข้าเลม่ ไสกาว   4.00 0.00  มาก 

4. วิธีการเคลือบแบบลามิเนตเงา หรือ เคลือบพลาสตกิเงา 5.00 0.00   มากท่ีสดุ 

5.  ความแข็งแรงของหนงัสือ             4.00 0.00  มาก 

6. พมิพ์ 4 สี ระบบออฟเซต           4.50 0.00  มาก 

รวม 4.33 0.1  มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ตาราง  12 ความเหมาะสมด้านการออกแบบรูปเลม่ เลม่ 2 พบวา่ภาพรวม

ของการออกแบบ รูปเลม่ของหนงัสือเลม่ 2 มีความเหมาะสมมาก ค่ าเฉล่ียเทา่กบั 4,35 จากการ

วิเคราะห์รายด้านพบวา่ขนาดของหนงัสือ และวิธีการเคลือบลามเินตเงามีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

(Χ   = 4.50 และ 5.00) ในด้านการใช้กระดาษ การเข้าเลม่และความแข็งแรงของหนงัสือพบวา่มีความ

เหมาะสมมาก (Χ   = 4.00) 

 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหนังสือนิทาน กจิกรรมและอุปกรณ์

ประกอบการทาํกจิกรรมในเนือ้เร่ืองนิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ 

 ผู้ วิจยันําหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านความคดิสร้างสรร ค์ประเมินเก่ียวกบั หนงัสือนิทาน กิจกรรมและอปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรม 

ผลท่ีได้ถกูนํามาหาคา่เฉล่ียและแสดงผลในตาราง 13-14 

 

ตาราง 13 ความเหมาะสมของหนงัสือนิทาน กิจกรรม อปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมในนิทานเลม่ท่ี 1 

 

รายการประเมิน 
  

SD 
ความ

คิดเหน็ 
 1.หนังสือนิทาน       

   1.1.ความเหมาะสมของ เนือ้เร่ืองนิทานในการชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะทาง 

        ความคดิสร้างสรรค์   
4.00 0.00  มาก 

   1.2 ความเหมาะสมของภาพประกอบชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์      4.00 0.00  มาก 

   1.3  ความเหมาะสมของเทคนิคพิเศษท่ีใช้ในการจดัทําหนงัสือ เชน่ ภาพสาม 

         มิต ิ(Pop up) การใช้วสัดท่ีุมีผิวสมัผสัเหมือนจริง การใช้กลิ่น  
4.50 0.71 

  มาก

ท่ีสดุ 

 
  1.4  คําแนะนําผู้ปกครองในการใช้หนงัสือ        4.50 0.71 

  มาก

ท่ีสดุ 

       รวม                                    4.25 0.71  มาก 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

รายการประเมิน 
  

SD 
ความ

คิดเหน็ 
 2.กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทาํกิจกรรม     

   2.1 กจิกรรมท่ี 1    
  

     2.1.1  กิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้าง   

        ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างรูปทรง  
4.00 0.00  มาก 

     2.1.2  กิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 4.00 0.00   มาก 

     2.1.3  ภาพงมีูแผน่แมเ่หล็กตดิด้านหลงัท่ีใช้ทํากิจกรรมท่ี1มีความเหมาะสม 4.00 0.00   มาก 

   2.2 กจิกรรมท่ี 2        

    2.2.1 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้าง 

        ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง   
4.00 0.00  มาก 

    2.2.2 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี   4.00 0.00  มาก 

    2.2.3 งแูสงจนัทร์ทําจากผ้ามีลวดกํามะหย่ีสอดอยูข้่างในท่ีใช้ในการทํา 

        กิจกรรม มีความเหมาะสม 
4.00 0.00  มาก 

  2.3 กจิกรรมท่ี 3   
 

  

    2.3.1 กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้าง 

        ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง     
4.00 0.00  มาก 

    2.3.2 กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี    4.00 0.00  มาก 

    2.3.3 แป้งโดท่ีใช้ในกิจกรรม มีความเหมาะสม 4.00 0.00  มาก 

  2.4 กจิกรรมท่ี 4   
 

  

    2.4.1 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้าง  

        ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง  
4.00 0.00  มาก 

    2.4.2 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี    4.00 0.00  มาก 

    2.4.3 ภาพชิน้สว่นกญุแจท่ีมีแผน่แมเ่หล็กตดิอยูด้่านหลงัท่ีใช้ในกิจกรรม มี  

        ความเหมาะสม 
4.00 0.00  มาก 

 

 

Χ
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

รายการประเมิน 
  

SD 
ความ

คิดเหน็ 
   2.5 กจิกรรมท่ี 5   

 
  

    2.5.1  กิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้าง 

        ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง  
4.00 0.00  มาก 

    2.5.2 กิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี    4.00 0.00  มาก 

    2.5.3 ปากกาท่ีใช้ในการทํากิจกรรม  มีความเหมาะสม 4.00 0.00  มาก 

  2.6 กจิกรรม ท่ี 6    
 

  

    2.6.1คําถามในกิจกรรมท่ี 6 มีความเหมาะสมในการชว่ย พฒันาและ 

        เสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น 
5.00 0.00 

 มาก

ท่ีสดุ 

    2.6.2  คําถามในกิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 5.00 0.00 
 มาก

ท่ีสดุ 

      รวม                                    4.23 0.71 มาก 

 

            จากการวิเคราะห์ตาราง 13 ความเหมาะสมของหนงัสือนิทาน กิจกรรม อปุกรณ์ประกอบการ

ทํากิจกรรมในนิทานเลม่ท่ี 1 พบวา่ความเหมาะสมของหนงัสือนทิานท่ีชว่ยสง่เสริมและพฒันาความคดิ

สร้างสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  =4.25) โดยด้านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุคือเทคนิคพิเศษท่ี

ใช้ในการจดัทําหนงัสือและคําแนะนําผู้ปกครองในการใช้หนงัสือ (Χ   =4.50) สําหรับเนือ้เร่ืองนิทาน

และภาพประกอบมีความเหมาะสมมากในการชว่ยสง่เสริมพฒัน าและกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ (Χ   

=4.00) ในด้านกิจกรรมชว่ยสง่เสริมพฒันาและกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ ความเหมาะสมของ

กิจกรรมกบัชว่งอายแุละวสัดอุปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมโดยรวมมีความเหมาะสมมาก (Χ  

=4.23) จากการพจิารณารายกิจกรรมพบวา่ 6 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ  (Χ   = 5.00 ) สว่นกิจกรรม

ท่ีมีความเหมาะสมมากได้แก่กิจกรรมท่ี 1- 5  (Χ   =4.00)  
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ตาราง 14 ความเหมาะสมของหนงัสือนิทาน กิจกรรมอปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมในนิทานเลม่ 2 
 

รายการประเมิน 
  

SD 
ความ

คิดเหน็ 

1.หนังสือนิทาน       

  1.1.ความเหมาะสมของ เนือ้เร่ืองนิทานในการชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะทาง 

        ความคดิสร้างสรรค์   
4.00 0.00  มาก 

  1.2 ความเหมาะสมของภาพประกอบชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์      4.00 0.00  มาก 

  1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคพิเศษตา่งๆ ท่ีใช้ในการจดัทําหนงัสือ เชน่ ภาพ 

        สามมิติ(Pop up) การใช้วสัดท่ีุมีผิวสมัผสัเหมือนของจริงเชน่ ผ้า การใช้กลิ่น  
4.50 0.71 

  มาก

ท่ีสดุ 

  1.4 คําแนะนําผู้ปกครองในการใช้หนงัสือ        4.50 0.71 
  มาก

ท่ีสดุ 

      รวม                                    4.25 0.71  มาก 

2.กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทาํกิจกรรม     

  2.1 กจิกรรมท่ี 1    
 

 มาก 

    2.1.1 กิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้างความคดิ 

        สร้างสรรค์ 
4.00 0.00  มาก 

    2.1.2 กิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 4.00 0.00   มาก 

    2.1.3 ปากกาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.00   มาก 

  2.2 กจิกรรมท่ี 2        

    2.2.1 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้างความคดิ 

         สร้างสรรค์  
4.00 0.00 

 มาก 

    2.2.2 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี   4.00 0.00  มาก 

    2.2.3 แป้งโดท่ีใช้ในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.00  มาก 

  2.3 กจิกรรมท่ี 3   
 

  

    2.3.1 กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้างความคดิ 

        สร้างสรรค์  
4.50 0.00 

 มาก

ท่ีสดุ 

    2.3.2 กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี    4.50 0.00 
 มาก

ท่ีสดุ 

    2.3.3 ปากกาท่ีใช้ในกิจกรรม มีความเหมาะสม 5.00 0.00 
 มาก

ท่ีสดุ 

Χ
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ตาราง 14 (ตอ่) 

 

รายการประเมิน 
  

SD 
ความ

คิดเหน็ 

  2.4 กจิกรรมท่ี 4   
 

  

    2.4.1 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมในการชว่ยพฒันาและเสริมสร้างความคดิ 

        สร้างสรรค์ 
4.00 0.00 

 มาก 

    2.4.2 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี    4.00 0.00  มาก 

    2.4.3 ลวดกํามะหย่ีท่ีใช้ในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.00  มาก 

      รวม                                    4.16 0.71 มาก 

 

               จากการวิเคราะห์ตาราง 14 พบวา่ความเหมาะสมของหนงัสือนิทานท่ีชว่ยสง่เสริมและ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ  =4.25) โดยด้านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ

คือเทคนิคพิเศษท่ีใช้ในการจดัทํา หนงัสือและคําแนะนําผู้ปกครองในการใช้หนงัสือ ( Χ   =4.50) 

สําหรับเนือ้เร่ืองนทิานและภาพประกอบมีความเหมาะสมมากในการชว่ยสง่เสริมพฒันาและกระตุ้น

ความคดิสร้างสรรค์ ( Χ  =4.00) ในด้านกิจกรรมชว่ยสง่เสริมพฒันาและกระตุ้นความคดิสร้ างสรรค์ 

ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัชว่งอายแุละวสัดอุปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมโดยรวมมีความ

เหมาะสมมาก (Χ  =4.16) จากการพจิารณารายกิจกรรมพบวา่ กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสดุ (Χ   =4.66) สว่นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมมากได้แก่กิจกรรมท่ี 1, 2 และ 4 (Χ   =4.00)  

 

5. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังใช้หนังสือกึ่ง

ของเล่น 

 หนงัสือต้นแบบของหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ถกูนําไป

ทดลองใช้กบัเดก็ชว่งอาย ุ4 – 5 ปีจํานวน 10 คน โดยทําการทดสอบความคดิสร้างสรรค์ตามแบบทดสอบ

ของเยลเลนและเออร์บนัก่อนและหลงัใช้หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทาง

ความคดิสร้างสรรค์ คะแนนทดสอบก่อนและหลงัท่ีได้ถกูนํามาหาคา่เฉล่ียและหาคา่ t โดยใช้โปรแกรม 

SPSS ดงันี ้
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ตาราง 15 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการใช้หนงัสือก่ึงของเลน่ 

 

  

  

คะแนนสอบก่อน คะแนนสอบหลัง 

    

      

n t Sig 

      
  

 

S.D 
 

S.D     

ความคดิสร้างสรรค์ 10 35.90 12.01 51.80 6.810 -6.98 .000 

     

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูใน ตาราง 15 พบว่าหลงัการใช้หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ เดก็ปฐมวยัมีความคดิสร้างสรรค์โดยรวมสงูขึน้กวา่ก่อนการใช้หนงัสืออยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิ.01   

Χ Χ
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลองแบบ One- group Pre-Posttest Design มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือการออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือสง่เสริมและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์

ของเดก็ปฐมวยั ชว่งอาย ุ 4-5 ปี ประชากรท่ีใช้ใน การวิจยัครัง้นี ้คือ หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้าง

และพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ในชว่งเร่ิมต้นสําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5  ปี ท่ีผู้ วิจยัเป็นผู้ออกแบบ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบร่างเสมือนจริงท่ีได้ทําการออกแบบโดยผู้ วิจยั และให้

ผู้ เช่ียวชาญเลือกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือหารูปแบบท่ีจะนําไปผลิตเป็น

ชิน้งานต้นแบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง จํานวน 1 ชดุ  

 

1. สรุปผลการวิจัย         

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือการออกแบบและพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและ

พฒันาทกัษะทางคว ามคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่ง อาย ุ 4-5 ปี ท่ีจะต้องผา่นการวิเคราะห์ข้อมลูทาง

ทตุยิภมูแิละปฐมภมู ิจากเอกสารวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญและ กลุม่ทดลอง เพ่ือนํามาสรุปเป็นแนวทางเพ่ือ

การออกแบบ ให้มีความเหมาะสม และเกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ใช้  ซึง่จากการวิจยัสามารถสรุปเป็นผลกา ร

ออกแบบได้ดงันี ้

 1.  องค์ประกอบของหนงัสือนิทานก่ึงของเลน่ประกอบด้วย 

  1.1 ขนาดของหนงัสือ ท่ีเหมาะสม คือ หนงัสือท่ีมีขนาดใหญ่ 26x30 เซนตเิมตร เป็น

ขนาดท่ีให้เดก็สามารถทํากิจกรรมในเลม่ได้อยา่งสะดวก 

    1.2  ตวัอกัษรท่ีใช้ มีขนาด 32 พอยท์ เลือกใช้รูปแบบตวัหนงัสือท่ีอา่นง่าย คือ Js Mookda 

สีของตวัหนงัสือท่ีใช้เม่ือวางลงบทพืน้หลงัต้องอา่นง่ายเห็นได้ชดัเจน 

       1.3  ภาพประกอบ เป็นภาพวาดประเภทการ์ตนู มีลกัษณะเคล่ือนไหว แสดงอิริยาบถ

ชดัเจน มีชีวิตชีวาสามารถอธิบายเนือ้เร่ืองได้ชดัเจน   ภาพท่ีวาดต้องดงูา่ย ลายเส้นสะอ าดตา ภาพมี

ขนาดใหญ่ ชดัเจน บรรยากาศภาพในภาพเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ในเร่ือง เดก็จะสามารถสมัผสัตาม

เร่ืองได้ สีสนัท่ีใช้ สดใส ใช้สีนํา้เพราะสีนํา้มีความฟุ้ ง มีความเหล่ือมของสีซึง่สามารถชว่ยสร้าง และตอ่

เตมิ จินตนาการของเดก็ได้  

  1.4  เนือ้เร่ือง เป็นเร่ืองจินตนิยายเ ก่ียวกบัจินตนาการ เวทมนต์  เพ้อฝัน มีตวัละครเป็น

สตัว์พดูได้ ต้นไม้พดูได้ เนือ้เร่ืองนา่สนใจ ดงึดดูใจ มีความสนกุสนาน  เหมาะสมกบัวยั และจิตวิทยา

ความต้องการ ของเดก็ 3 ข้อ กิน เลน่ มหศัจรรย์ ถ้ามีครบทัง้ 3 ข้อในเนือ้เร่ือง นิทานเร่ืองนัน้จะ
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กลายเป็นเร่ืองโปรดของเดก็ เนือ้เร่ืองต้องสอดแทรกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็ และ ควรมีเร่ืองราวตา่งๆ 

ท่ีแปลกใหม ่ทําให้เดก็ได้พบสิง่ตา่งๆ ภาษาท่ีใช้ ควรใช้ภาษาภาษาเหมาะสมกบัวยั ใช้ภาษาท่ีนยิมใช้

กนัในสงัคม สามารถสอดแทรกอารมณ์ขนัโดยการใช้คําท่ีออกเสียงแปลกๆ และต้องมีความถกูต้อง

ตามหลกัไวยากรณ์ 

  1.5 ตวัละครเอกในเร่ือง เป็นสตัว์พดูได้ ผู้ วิจยัได้เลือกตวัละครเอกเป็นหน ูเพราะหนเูป็น

สตัว์ท่ีเดก็ๆ สว่นใหญ่รู้จกัเพราะมีอยูท่กุหนทกุแหง่ และแม้วา่หนจูะเป็นสตัว์ท่ีมีขนาดเล็ก บอบบาง 

และดเูหมือนจะมีความสําคญัและนา่สนใจน้อยกวา่สตัว์บางประเภท เชน่  สนุขั หรือหมี แตเ่ดก็เล็กๆ 

มกันําความรู้สกึของตนเองท่ีเป็นสมาชิกตวัเล็กๆ ในครอบครัวและ ในโลกใบใหญ่ไปเปรียบเทียบกบั

ขนาดและความสําคญัของหนใูนนิทานโดยเฉพาะหนท่ีูเป็นตวัละครเอก แม้จะตวัเล็ก บอบบางแตก็่มี

ความกล้าหาญ ฉลาดเฉลียว คณุสมบตัเิหลา่นีเ้ป็นตวักระตุ้นให้เ ดก็ค้นพบคณุสมบตัท่ีิซอ่นเร้นอยู่

ภายในตวัเอง 

  1.6  การนําเทคนิคพิเศษมาใช้ ได้แก่ ภาพสามมิต ิกลิ่น แสง สี เสียง ภาพสามมิต ิ (Pop 

up) ทําให้เดก็ได้พบสิ่งแปลกใหม ่ซึง่สิ่งเหลา่นีส้ามารถชว่ยให้เดก็เกิดความคดิสร้างสรรค์เกิด

จินตนาการได้  

  1.7  เกมกิจกรรม ท่ีให้เด็ กได้ลงมือ ฝึกให้เดก็ได้คดิ รู้จกัการแก้ไขปัญหา ทํา มีคําถาม

ปลายเปิด ให้เดก็แสดงความคดิเหน็สามรถชว่ยให้เดก็เกิดความคดิสร้างสรรค์เกิดจนิตนาการได้ 

        2.  ความเหมาะสมของวสัด ุ

             ผู้ วิจยัเลือกวสัดท่ีุใช้ในการผลิต กระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์ปก เนือ้ใน กระดาษอาร์ตการ์ด  

210 แกรม การเข้าเลม่ แบบไสกาว วิธีการเคลือบแบบลามเินตเงา หรือ เคลือบพลาสตกิเงา   

 

2. อภปิรายผล 
 2.1 ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองนิทาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  พบวา่เนือ้เร่ืองนิทานทัง้เลม่ 1 และเลม่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ

ในด้าน ช่ือเร่ือง  ความตอ่เ น่ือง นา่สนใจสนกุสนานชวนตดิตามของเนือ้เร่ือง และเนือ้เร่ืองชว่ยสง่เสริม

พฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์  สว่นความเหมาะสมด้าน ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของ

เดก็ ความเหมาะสมของเนือ้เร่ืองกบัชว่งอายขุองเดก็ และ ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็  มีความ

เหมาะสม ในระดบัมาก ในขณะท่ีความยาวของเนือ้เร่ืองมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ซึง่

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 
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 1.  หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็

ปฐมวยั ชว่งอาย ุ4-5 ปี แบง่เป็นสองเลม่ คือ เลม่ท่ี 1 หนจ๊ีูดกระจิดริด ของขวญั วนัเกิดคณุแม ่เลม่ท่ี 2 

หนจ๊ีูดกระจิดริด ผจญภยัในความฝัน ช่ือเร่ืองของนิทานทัง้สองเลม่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ

เน่ืองมาจากช่ือเร่ืองมาจากช่ือของตวัเอกในนิทาน และเหตกุารณ์สําคญัภายในเร่ือง ธนพร ช่ืนชม 

(2554: 1) กลา่ววา่การคดิช่ือเร่ืองต้องเป็นความคดิรวบยอดของเร่ื องนัน้  มีท่ีมาจากตวัเอกของเร่ือง 

หรือ จากเหตกุารณ์ภายในเร่ืองทัง้หมด และช่ือเร่ือง เป็นจดุเร่ิมต้นของการตดิตามอา่นเร่ืองจนจบ 

 2.  เนือ้เร่ืองนิทานทัง้สองเลม่มีความตอ่เน่ือง สนกุสนานชวนตดิตามมากท่ีสดุ เพราะเป็น

นิทานประเภทสตัว์พดูได้ท่ีเดก็วยั 4-5  ปีช่ืนชอบ มีตวัละครเอกเป็นลกูหนตูวัเลก็ ท่ีกล้าหาญทําสิง่

ตา่งๆ ได้เหมือนมนษุย์ ในเนือ้เร่ืองทัง้สองเลม่ ตวัละครเอกต้องออกไปผจญภยัในป่าแหง่จินตนาการ 

ได้พบตวัละครอ่ืนๆ ท่ีเป็นสตัว์ท่ีเดก็ๆ รู้จกัคุ้นเคย เชน่ เตา่ นกฮกู เหย่ียว กระตา่ย ซึง่สตัว์แตล่ะตวั

สามารถพดูได้ ทําสิ่งตา่งได้ตามบทบาทของตวัเอง ขณะเดียวกนัก็มีตวัละครในจินตนาการ เชน่ ปีศาจ

เงา มีสิ่งของวิเศษ เชน่ กลอ่งของขวญัดงัใจท่ีเป็นไปตามความปรารถนาของผู้ ท่ีได้ครอบครอง มี

รองเท้าวิเศษ ผ้าคลมุลอ่งหน ฉากในเนือ้เร่ืองเป็นทัง้ฉากท่ีมีจริงบนโลกนี ้เชน่ ในบ้าน และฉากใน

จินตนาการ เชน่ ป่ามืดมน และใต้ท้องทะเล ตวัละครเอกต้องอาศยัความรักซึง่เป็นแก่นของเร่ืองเป็น

แรงผลกัดนัทําให้เกิดความกล้าหาญเพ่ือท่ีจะทํา ภารกิจหลายๆ อยา่งให้สําเร็จจงึจะได้สิ่งท่ีตามหาเป็น

รางวลัตอบแทน เนือ้เร่ืองและการดําเนินเร่ืองในนิทานทัง้สองเลม่ท่ีกลา่วมา สอดคล้ องกบัท่ี รักพงษ์ 

อโศก (2553: 2) กลา่วไว้วา่ เนือ้เร่ืองต้องมีลกัษณะสมเหตสุมผล  สนกุสนาน ต่ืนเต้น เหมาะสมกบัวยั

และสามารถสร้างอารมณ์ร่วม คือ ความรู้สกึช่ืนชม ยินดี  สงสาร ให้เกิดขึน้กบัผู้อา่นได้  และท่ีสําคญั

หากมีการเสนอปัญหาให้ขบคดิ หนงัสือนัน้จะเป็นท่ีช่ืนชมของเดก็มาก 

 3. เนือ้เร่ือง ชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ได้ในระดบัมากท่ีสดุ เพราะ   

ฉากของเร่ืองและตวัละครท่ีเป็นสตัว์อ่ืนๆ ทําให้เดก็คดิและเกิดจินตนาการตามขณะฟังนิทาน ภาษาท่ี

ใช้ในการแตง่เร่ืองมีสว่นชว่ยสร้างเสริมจินตนาการให้กบัเดก็ได้เป็นอยา่งดี  เชน่ ช่ือท่ีใช้เรียกตวัเอกและ

ตวัละครอ่ืน ๆ ล้วนมีความสมัพนัธ์กบัขนาดและรูปร่างท่ีบรรยายในเร่ือง เชน่ หนจ๊ีูดกระจิดริด (หนู) 

คณุหมอหนามแหลม (เมน่) คณุลงุนกฮกูตาโต (นกฮกู) คณุกระตา่ยหยูาว (กระตา่ย ) ช่ือเหลา่นีทํ้าให้

เดก็มองเห็นภาพหรือจินตนาการภาพได้อยา่งชดัเจน การเขียนหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีสําหรับเดก็นัน้ 

อิสระในการเลือกสรรถ้อยคําและรูปแบบของภาษา บทบรรยายท่ีเข้าใจง่ายเห็นภาพชดัเจนเป็น

ลกัษณะพเิศษท่ีผู้ เขียนหนงัสือสําหรับเดก็ควรคํานงึถึง (วินยั รอดจา่ย . 2552)  ย่ิงกวา่นัน้การดําเนิน

เร่ืองท่ีกําหนดให้ตวัเอก คือ หนจ๊ีู ดกระจดิริดต้องทําภาระกิจตา่งๆ ให้ลลุว่งด้วยการให้เดก็ๆ ลงมือทํา

กิจกรรมจริงไปด้วยขณะฟังนทิานก็สามารถชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ได้เป็น

อยา่งดี 
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 4. ความยาวของเร่ืองมีความเหมาะสมปานกลางเน่ืองมาจากหนงัสือนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือให้

เป็นหนงัสือนิทานเพ่ื อฝึกความคดิสร้างสรรค์ ซึง่ผู้ วิจยัต้องสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือฝึกความคดิ

สร้างสรรค์ลงไปให้สอดคล้องกลมกลืนกบัเนือ้เร่ืองแตล่ะตอนท่ีตวัเอกต้องผจญภยัและทํา ภารกิจให้

สําเร็จ โดยให้เดก็ได้ลงมือทํากิจกรรมจริงๆ ด้วยตนเองภายใต้การแนะนําของผู้ปกครอง  

 

 2.2 ความเหมาะสมด้านการออกแบบ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบโดยภาพรวม พบวา่ความเหมาะสมของการ

ออกแบบด้านการใช้สีและตวัอกัษรหน้าปกและในเนือ้เร่ือง และความเหมาะสมด้านการออกแบบ

รูปเลม่ ของหนงัสือทัง้สองเลม่มีความเหมาะสมมาก ด้านการออกแบบภาพประกอบและเทคนิคพิเศษ

ในการจดัทําทัง้เลม่ 1 และเลม่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ซึง่สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

 1.  ด้านการใช้สีและตวัอกัษรหน้าปกและในเนือ้เร่ืองของหนงัสือทัง้สองเลม่มีความเหมาะสม

มากเน่ืองจากรูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใช้เป็นแบบฟอนต์นิทานซึง่เป็นฟอนต์ความเรียงท่ีดเูรียบร้อย นา่รัก 

อา่นงา่ย สบา ยตาเหมาะสําหรับนิทานหรืองานท่ีต้องการให้เดก็ด ูขนาดตวัอกัษรท่ีใช้ในเนือ้เร่ืองมี

ขนาด 32 พ้อยท์ หรือ 5 มิลิเมตร เหมาะสําหรับเดก็วยั 4-5 ปี นอกจากนัน้ตวัอกัษรหน้าปกขนาด 60 พ้อยท์

ซึง่มีขนาดใหญ่สะดดุตายงัสามารถดงึดดูความสนใจของเดก็ได้เป็นอยา่งดี (ฉวีวรรณ คหูาภินั นท์. 

2546) อีกทัง้ยงัเหมาะสมกบัขนาดของรูปเลม่ด้วย 

 2. การออกแบบภาพประกอบในหนงัสือทัง้สองเลม่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ เพราะ

องค์ประกอบของภาพปกเป็นตวัละครเอกและตวัละครท่ีมีบทบาทเดน่ในเนือ้เร่ือง สอดคล้องกบัช่ือเร่ือง 

และมีสีสนัสดใส สําหรับภาพประกอบในเลม่มีความสั มพนัธ์สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีใช้บรรยาย สีทีใช้

เป็นสีนํา้ท่ีนอกจากจะมีความสดใสร่าเริงแล้วยงัชว่ยให้เดก็เกิดจนิตนาการได้ดีกวา่สีประเภทอ่ืนๆ 

(วิริยะ สิริสิงห์. 2551) 

 3.  หนงัสือทัง้สองเลม่ใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายในการจดัทําทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะของหนงัสื อก่ึงของเลน่ ซึง่เทคนิคท่ีใช้ในการจดัทําประกอบด้วยการใช้วสัดจุริงท่ีมีผิวสมัผสั

แตกตา่ง เชน่ ในเลม่ท่ี 1 ใช้ กระดาษหอ่ของขวญัจริงในการจดัทํากลอ่งของขวญัหน้าปกหนงัสือและใน

หน้า 14  ในเลม่ 2 ใช้ยางสําหรับทําลกูโปงจริงในการจดัทําลกูโป่ง  หน้า 3 ใช้ผ้าทําเสือ้คลมุลอ่งห นใน

หน้า 14  การใช้กระดาษอบกลิน่ตา่งๆ ประกอบการทําภาพอา หาร การทําภาพสามมติ ิการใช้เทคนิ ค

แผน่พบัแบบเปิด ปิด การใช้แถบดงึให้ภาพเคล่ือนไหวได้                

 4.  รูปเลม่ของหนงัสือทัง้เลม่ 1 และ เลม่ 2 เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวตัง้ มีขนาดกว้าง 26 

เซนตเิมตร สงู 30 เซนตเิมตร มีจํานวน 16 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบพลาสตกิเพ่ือความ

ทนทาน เข้าเลม่แบบเย็บก่ี ไสกาวซึง่เหมาะสมกบัขนาดท่ีคอ่นข้างใหญ่และความหนาของหนงัสือท่ีเป็น
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ผลมาจากการใช้เทคนคิพเิศษหลากหลายในการจดัทําและกิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ หาก

พิจารณาในเร่ืองข นาดของหนงัสือทัง้สองเลม่พบวา่มีขนาดใหญ่กวา่ขนาดของหนงัสือท่ีเหมาะสม

สําหรับเดก็ในวยันี ้กลา่วคือขนาดเลก็กว้าง 13 ซม. สงู 18.5 ซม. จํานวน 16 หน้ายก และ ขนาดใหญ่

กว้าง 14.6 ซม .สงู 21ซม . หรือ 16 หน้ายกใหญ่ อยา่งไรก็ตามรองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพนัธ์ 

ผู้ เช่ียวชาญด้า นนิทานและการออกแบบหนงัสือเดก็กลา่ววา่ ขนาดของหนงัสือยงัขึน้อยูก่บัความ

เหมาะสมของเนือ้หาและเทคนิคท่ีใช้จดัทําด้วย ย่ิงกวา่นัน้หนงัสือก่ึงของเลน่ท่ีจดัทําขึน้นีย้งัมี

จดุประสงค์พิเศษเพ่ือใช้เป็นหนงัสือฝึกความคดิสร้างสรรค์ท่ีผู้ปกครองต้องเป็นผู้อา่นเนือ้เร่ืองให้ เดก็ฟัง

และคอยชีแ้นะขณะทํากิจกรรมประกอบเนือ้เร่ือง 

 

 2.3  ความเหมาะสมของหนังสือ กิจกรรมและอุปกรณ์ประกอบการทาํกิจกรรม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็ผู้ เช่ียวชาญด้านความคดิสร้างสรรค์เก่ียวกบัความเหมาะสม

ของหนงัสือ กิจกรรมและอปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมในหนงัสือก่ึ งของเลน่ทัง้เลม่  1 และ เลม่  2 

พบวา่โดยภาพรวมหนงัสือ กิจกรรมและวสัดอุปุกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมมีความเหมาะสมในการ

สง่เสริมและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ในระดบัมาก ในการชว่ยพฒันาและสง่เสริมความคดิ

สร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั อาย ุ4-5 ปี ซึง่สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

 1.  หนงัสือก่ึงของเลน่ทัง้เลม่ 1 และ 2 มีเนือ้หาเป็นนิทานประเภทจินตนิยาย ท่ีเหมาะสมกบั

เดก็ปฐมวยั นอกจากนัน้ในเนือ้หานิทานยงัแทรกด้วยกิจกรรมท่ีเป็นภารกิจของตวัเอกท่ีต้องทําให้สําเร็จ

โดยเดก็ๆ ท่ีเป็นผู้อา่นเป็นผู้ ทํากิจกรรมตา่งๆ เสมือนเป็นตวัเอกของเร่ือง ดงัท่ีวิริยะ สิริสิงห์ (4548: 56) 

กลา่ววา่เดก็ชอบอา่นเร่ืองจนิตนาการท่ีสนกุสนานเหลือเช่ือและเร่ืองท่ีใช้เชาว์ ความเฉลียวฉลาด

แก้ปัญหา  ด้านเทคนิคพิเศษท่ีใช้ในการจดัทําหนงัสือก่ึงของเลน่ เชน่ ภาพสามมิต ิภาพดงึชกัให้

เคล่ือนไหวได้ การใช้กลิ่นเหมือนจริงและ การใช้วสัดเุหมือนของจริง ชว่ยดงึดดูให้หนงัสือมีความนา่สนใจ

และชว่ยกระตุ้นจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ให้เดก็ได้เป็นอยา่งดี  ในขณะสมัผสัและเลน่กบัของ

เลน่ในหนงัสือ  

 2.  คําแนะนําการใช้หนงัสือและวิธีการทํากิจกรรมท่ีสอดแทรกในหนงัสือนบัวา่เป็น

องค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสมท่ี ชว่ยทําให้หนงัสือก่ึงของเลน่มีความสมบรูณ์มากขึน้ เน่ืองจาก

หนงัสือชดุนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือเดก็วยั 4- 5 ปี เดก็วยันีย้งัไมส่ามารถอา่นหนงัสือเองได้ ผู้ปกครองจงึต้องเป็น

ผู้อา่นนิทานให้เดก็ฟังและชีแ้นะวิธีการทํากิจกรรมตา่งๆ คําแนะนําท่ีสอดแทรกเข้ามาชว่ยให้ผู้ปกครอง

เข้าใจวิธีการใช้หนงัสือ อนันําไปสูก่ารฝึกฝนและเสริมสร้างทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ให้เดก็ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3.  กิจกรรมสว่นใหญ่ในหนงัสือทัง้สองเลม่มีความเหมาะสมมาก เน่ืองมาจากการเรียงลําดบั

กิจกรรมในหนงัสือทัง้สองเลม่มีความตอ่เน่ืองกนั และมีการเรียงลําดบักิจก รรมจากงา่ย มีรูปแบบไม่

ซบัซ้อนไปหากิจกรรมท่ีให้อิสระกบัเดก็ในการคดิสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยในหนงัสือเลม่ท่ีหนึง่เร่ิม

จากการฝึกให้เดก็รู้จกัสงัเกตและจบัคูรู่ปร่าง รูปทรงตา่งๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานของสิ่งตา่งๆ รอบตวัท่ีเดก็ได้

พบเห็นในชีวิตประจําวนั (กิจกรรมท่ี 1-4) จากนัน้พฒันาไปสูกิ่จกรรมวาดตอ่เตมิรูปทรงเรขาคณิตท่ีให้

โดยใช้จินตนาการอยา่งอิสระ  (กิจกรรมท่ี 5) สว่นในเลม่ท่ี 2 ทกุกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เดก็ได้ใช้

ความคดิสร้างสรรค์อยา่งอิสระในเชิงศลิปะในการทํากิจกรรม สอดคล้องกบัท่ี ประไพศรี ปานเพ็ชร 

(2556: ไมร่ะบเุลขหน้า) แสดงความคดิเห็นวา่ กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ทําให้เกิดการเช่ือมโยงสมอง

สว่นประสาทสมัผสักบัสมองสว่นท่ีคมุกล้ามเนือ้พร้อม ๆ กนั การเช่ือมโยงสมองซีกซ้ายเข้ากบัซีกขวาท่ี

เป็นด้านจินตนาการ  ดงันัน้ งานศลิปะจงึไมค่วรเป็นการลอกเลียนแบบหรือต้องทําให้เหมือนจริง 

รวมทัง้ ไมเ่น้นความถกูต้องของสดัสว่น  แตส่ง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์ สงัคม และความคดิ

สร้างสรรค์ ทําให้เดก็สนกุสนาน ซมึซบัความงามของสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั มีความมัน่ใจ ภาคภมูิใจใน

ผลงานของตน ควบคูก่บัความสามารถถ่ายทอดการรับรู้ภายในด้านมติ ิรูปทรง ขนาด ระยะ ฯลฯ ตาม

จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์เดก็   

 4.  ผู้ เช่ียวชาญด้านความคดิสร้างสรรค์เห็นวา่กิจกรรมท่ี 6 เป็นกิจกรรมท่ีให้เดก็แสดงความ

คดิเห็น เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสดุกบัชว่งอายขุองเดก็และเหมาะสมในการพฒันาทกัษะความคดิ

สร้างสรรค์ เน่ืองมาจากคําถามปลายเปิดงา่ยๆ ท่ีให้เดก็ตอบได้อ ยา่งหลากหลาย สามารถแสดงถึง

ทกัษะการคดิในทศิทางตา่งๆ กนั การตอบได้อยา่งรวดเร็วแสดงถึงทกัษะการคดิคลอ่งตวัและการคดิ

ยืดหยุน่  เป็นการสร้างฐานพลงัทางความคดิอนันําไปสูก่ารรู้จกัคดิอยา่งสร้างสรรค์ตอ่ไป  (แปลนฟอร์

ดดิส์. 2554:  ออนไลน์) 

 2.4 ความเหมาะสมของหนังสือกึ่งของเล่นพัฒนาทักษะความคดิสร้างสรรค์ของเดก็

วัย 4-5 ปี 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีอาย ุ 4- 5 ปี 

จํานวน 10 คน ก่อนและหลงัการใช้หนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

พบวา่คะแนนทดสอบหลงัจากใช้หนงัสือก่ึงของ เลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของ

เดก็สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  .01 แสดงให้เห็นวา่หนงัสือก่ึงของเลน่ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้สามารถ

เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3. ข้อเสนอแนะในครัง้ต่อไป 

 จากผลการวิจยั เร่ืองการพฒันาหนงัสือก่ึงของเลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะความคดิ

สร้างสรรค์สําหรับเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี นัน้ ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 1. เนือ้หานิทานในหนงัสือคอ่นข้างยาวทําให้ใช้เวลามากในการใช้หนงัสือแตล่ะเลม่ซึง่อาจ

ทําให้เดก็หมดความสนใจก่อนจะเลา่นิทานจบเร่ื อง ดงันัน้ผู้สนใจท่ีจะนําความคดินีไ้ปขยายตอ่ยอด

เพ่ือทําหนงัสือประเภทนีค้วรคํานงึถึงตวัเนือ้หานิทานและกิจกรรมประกอบให้มีความสัน้ลง เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั  

 2. การทําหนงัสือก่ึงของเลน่ท่ีมีเนือ้หาเป็นนิทานควรมีการ วางแผนอยา่งรอบคอ บเก่ียวกบั

เทคนิคพิเศษท่ีจะใช้ในหนงัสือแตล่ะหน้า ก่อนทําการสเกตซ์ ภาพ ทัง้นีเ้พ่ือให้หนงัสือท่ีผลติออกมามี

ความนา่สนใจและมีเทคนคิหลากหลายท่ีเหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เล่มที่ 1 
หนูจิด๊กระจิด๊ร๊ิด หาของขวัญวันเกิดคุณแม่ 
หนจ๊ีูด เป็นน้องหนสูดุท้อง มีพ่ีสาวช่ือพ่ีหนแูจ๊ด หนจ๊ีูดตวัเลก็มาก คณุพอ่ คณุแมแ่ละพ่ีหนแูจ๊ด เลยเรียกหนู
จ๊ีดวา่ หนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิด  ถึงแม้จะตวัเลก็ แตห่นจ๊ีูดก็เป็นน้องหนท่ีูกล้าหาญ และชาญฉลาดเป็นท่ีสดุ 
วนัเกิดคณุแมห่น ูพรุ่งนีแ้ล้ว หนจ๊ีูดอยากให้ของขวญัสดุพิเศษกบัคณุแมจ่งั 
คณุลงุนกฮกูตาโตผู้รอบรู้ เคยเลา่ถงึทะเลสาบเงินในป่ามืดมนให้ หนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิด ฟังวา่ 
“ในทะเลสาบมีปู่ เตา่พนัปีอาศยัอยู ่ปู่ เตา่พนัปีสามารถทําให้พรท่ีขอเป็นจริงได้ แตท่างเข้าไปในป่ามืดมน
อนัตรายมาก เพราะมีปีศาจเงาคอยปกป้องคุ้มครองป่า และทะเลสาบ ให้สงบสขุ ไมใ่ห้ใครมารบกวน” 
กลางดกึคืนนัน้ หนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิดแอบยอ่งออกจากบ้าน หนจ๊ีูดเดนิไปตามทางท่ีมีก้อนหินสีเงินเปลง่ประกาย
เม่ือมีแสงจนัทร์สอ่งลงมากระทบ(ฝึกให้เดก็สงัเกต จะมีทางทัง้หมดสามทาง และจะมี 1 ทางท่ีมีภาพก้อน
หินสีเงิน) ตามท่ีคณุลงุนกฮกูตาโตผู้รอบรู้บอก ในท่ีสดุหนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิดก็ถึงปากทางเข้าป่ามืดมน 
หนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิด ได้ยินเสียงร้องโหยหวน เขารวบรวมความกล้า และก้าวเท้าเข้าไปในป่า ดวงตาสีนํา้เงินเข้ม
จากเงาดําทะมนึขนาดมหมึาท่ีพาดผา่นระหวา่งต้นไม้ และพืน้ดนิตรงหน้า จบัจองมาท่ีหนจ๊ีูด   
หนจ๊ีูดร้องด้วยความตกใจ พลางเอามือคูเ่ลก็ๆ ปิดตา “เจ้าหนตูวัเลก็ เจ้าจะเข้าไปในป่ามืดมนได้ ตอ่เม่ือ
ผา่นการทดสอบความกล้า และความฉลาด ท่ีมี 3 ข้อด้วยกนั รางวลัท่ีได้ในแตล่ะข้อจะนําเจ้าไปสูท่ี่หมาย 
แตถ้่าไมผ่า่นบททดสอบแม้เพียงข้อเดียวเจ้าจะต้องอยูที่น่ี ไมไ่ด้ออกจากป่าแห่งนีเ้ลยตลอดชีวิต ฮา่ ฮา่ ฮา่” 
หนจ๊ีูดตกลงทําตามข้อเสนอของปีศาจเงา 
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 “เอาละ่บททดสอบข้อท่ีหนึง่ มองไปท่ีแทน่หิน เจ้าเห็นเงาหงแูสงจนัทร์เหลา่นัน้ไหม จงนําชิน้สว่นท่ีอยูใ่น
หีบมาวางให้ตรงกบัเงา”  
 “เก่งมากเจ้าหนนู้อย พร้อมท่ีจะพบกบัแบบทดสอบข้อท่ี 2 หรือยงั” 
“พร้อมแล้วฮะ”           
“ดท่ีูเงางแูสงจนัทร์บนต้นไม้เหลา่นัน้ซ ิเจ้าจงนํางแูสงจนัทร์มาขดให้เหมือนตามรูปเงา” 
 “เย่ียมมาก เจ้าทําสําเร็จไปสองข้อแล้ว ตอ่ไปนีเ้ป็นสดุท้าย แล้ว จงนําดนิเหนียวหลากสีจากทะเลทราบสี
เงิน มาปัน้เป็นรูปทรงท่ีเหมือนกบัเงาบนแผน่หินแล้วนําไปตดิบนเงาเหลา่นัน้” 
“วิเศษ จริงๆ น่ีคือรางวลัท่ีเจ้าสมควรได้” หลงัจากมอบรางวลัให้กบัหนจ๊ีูดแล้วปีศาจเงาก็หายวบัไปในทนัที 
(บททดสอบ 1-3 เป็นกิจกรรม ให้เดก็เลน่ฝึกทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ และมีคําแนะนําสําหรับ
ผู้ปกครอง ถ้าเดก็ทําได้สําเร็จให้มอบชิน้สว่นของกญุแจให้แก่เดก็) 
“ จงนํากญุแจท่ีเจ้าได้รับมาวางตอ่กนัท่ีประตหิูน” หนจ๊ีูดได้ยินเสียงกระซบิข้างห ู
(มีภาพประตใูห้เดก็นําชิน้สว่นของรางวลัท่ีเป็นกญุแจท่ีได้รับ มาวางและตอ่กนัให้เป็นรูปประต)ู 
เม่ือประตเูปิดออกมีบนัไดยาวเหยียดทอดสูใ่ต้ท้องทะเลสาบหนจ๊ีูดพบคณุปู่ เตา่พนัปีตวัใหญ่มหมึา 
 “เจ้าช่างกล้าหาญ และชาญฉลาดมากท่ีมาถงึท่ีน่ีได้” คณุปู่ เตา่พนัปี ชมหนจ๊ีูด “ถ้าหากเจ้าจะขอพร เจ้า
จะต้องช่วยฉนัตกแตง่ฝาผนงัอโุมงค์โดยนําหมกึจากเจ้าปลาหมกึหนวดยาวมาวาดภาพตกแตง่ให้สวยงาม” 
(มีดนินํา้มนัหลากสีให้เดก็) หลกัจากท่ีหนจ๊ีูดตกแตง่ฝาผนงัอโุมงค์เสร็จ คณุปู่ เตา่พนัปีได้มอบกลอ่งวิเศษได้
ดัง่ใจให้หนจ๊ีูด “จงนํากลอ่งใบนีม้อบให้กบัคณุแมห่น ูเพียงแคเ่จ้าคดิวา่อยากให้ในกลอ่งเป็นของขวญัพิเศษ
อะไรก็จะสมดัง่ใจเจ้า” 
“ขอบคณุฮะ” หนจ๊ีูดขอบคณุคณุปู่ เตา่พนัปี ก่อนกลบัและคณุปู่ เตา่พนัปี ยงัสอนหนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิดอีกวา่ “เจ้า
เป็นเดก็ไมค่วรจะออกจากบ้านไปไหนคนเดียวในเวลากลางคืนอาจได้รับอนัตรายได้” 
“หนจ๊ีูดจะจําไว้ฮะคณุปู่ เตา่พนัปี”  
คณุปู่ เตา่พนัปีพาหนจ๊ีูดกมาสง่ท่ีประต ูพอหนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิดเปิดประต ูทนัทีท่ีก้าวเท้าข้ามผา่นประต ูเขาก็
กลบัมาถึงบ้าน ทกุคนในบ้านยงัหลบัอยู ่
“สขุสนัต์วนัเกิดครับคณุแม่”  
“ขอบใจมากนะจ๊ะหนจ๊ิูดกระจ๊ิดร๊ิด”  คณุแมห่นเูปิดกลอ่งของขวญั 
“ของขวญัท่ีหนจ๊ีูดให้ชา่งเป็นของขวญัท่ีพเิศษสดุจริงๆ”  
(สําหรับพอ่แมแ่ละผู้ปกครอง ให้เดก็จินตนาการวา่ของขวญัในกลอ่งท่ีจะมอบให้คณุแมเ่ป็นของขวญัอะไร) 
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เล่ม 2 
หนูจิด๊กระจดิริด ผจญภยัในความฝัน 
พ่ีหนแูจ๊ดไมส่บาย คณุหมอหนามแหลม ให้พ่ีหนแูจ๊ดนอนท่ีโรงพยาบาล หนจ๊ีูดสงสารพ่ีหนแูจ๊ด ก่อนนอน
คืนนีห้นจ๊ีูดสวดมนต์ขอให้พ่ีหนแูจ๊ดหายไวๆ แล้วหนจ๊ีูดจะเช่ือฟังและไมดื่อ้กบัพ่ีหนแูจ๊ดอีก 
 หนจ๊ีูดกระจิดริดหลบัไป ในฝัน หนจ๊ีูดหลงเข้ามาในเมืองๆ หนึง่ ในเมืองๆ นี ้มีอาหารและขนมสีสนัสด
สวยงาม นา่กินมากมาย กลิน่หอมๆ ของขนมลอยมา ยัว่ยวนใจเหลือเกิน (จะมีกลิน่ของขนมให้เดก็ใช้มือถู
ท่ีกลิน่ และนํามาดม และให้ทายวา่กลิน่นัน้คือกลิน่ของขนมอะไร) ในระหวา่งท่ีหนจ๊ีูดกําลงัเพลดิเพลนิอยู่
นัน้ก็ได้ยินเสียงร้องของพ่ีหนแูจ๊ด “ช่วยด้วย หนจ๊ีูดกระจิดริด ช่วยพ่ีหนแูจ๊ดด้วย !!” 
หนจ๊ีูด ตกใจมองหาท่ีมาของเสียง (ฝึกให้เดก็สงัเกต ให้เดก็หาพ่ีหนแูจ๊ด) นัน่ไงพ่ีหนแูจ๊ดอยูใ่นกรงเลบ็ของ
เจ้าเหย่ียวตวัใหญ่จอมเกเร ท่ีกําลงับนิไปรังท่ีภเูขาสงูเทียมฟ้า หนจ๊ีูด ออกเดนิทางไปยงัภเูขาสงูเทียมฟ้า ใน
ระหวา่งทางหนจ๊ีูด ได้เจอกบัคณุลงุนกฮกูตาโตผู้รอบรู้ ท่ีปีกบาดเจ็บ ไมส่ามรถบนิไปไหนได้  
“คณุลงุนกฮกูผู้รอบรู้ฮะ หนจ๊ีูดสามารถช่วยคณุลงุได้นะฮะ” โดยอาสาไปตกันํา้ท่ีบอ่นํา้สีรุ้งตามท่ีคณุลงุนก
ฮกูตาโตผู้รอบรู้บอก หนจ๊ีูดไปถึงบอ่นํา้สีรุ้ง หนจ๊ีูดจะใช้อะไรตกันํา้ไปให้คณุลงุนกฮกูตาโตผู้รอบรู้ดี (มี
สิง่ของหลายอยา่งวางอยู ่มีใบไม้ใบใหญ่ มีกะลา มีให้เดก็ๆ เลือก ซึง่เป็นคําถามปลายเปิด เพ่ือดคูวามคดิ
สร้างสรรค์ของเดก็ และให้ผู้ปกครองถามเดก็ถึงเหตผุลท่ีเลือก) หนจ๊ีูดกลบัมาพร้อมกบันํา้ในบอ่นํา้สีรุ้ง 
หลงัจากท่ีคณุลงุนกฮกูตาโตผู้รอบรู้ได้ด่ืมนํา้เข้าไป ปีกก็หายเป็นปลดิทิง้ ลงุนกฮกูขยบัปีกและลองบนิ คณุ
ลงุนกฮกูตาโตผู้รอบรู้ ชมหนจ๊ีูดวา่เป็นเดก็ดีและมีนํา้ใจ จงึได้ช่วยเหลือและบอกให้หนจ๊ีูด เข้าไปในป่าไปยงั
ไปยงัพุม่ไม้เขียวขจีไปหาคณุหยูาว คณุหยูาวกําลงัตดัตกแตง่พุม่ไม้ของตนอยู ่เจ้าหนตูวักระจ้อย เจ้ามาท่ีน่ี
ทําไม หนจ๊ีูดรีบบอกกบัคณุหยูาววา่อยากจะขอยืมรองเท้าท่ีวิง่เร็วท่ีสดุ ซึง่คณุหยูาวได้ให้หนจ๊ีูดทํางาน 3 
อยา่ง อยา่งแรก ให้ตามหาแมลง และสตัว์ในทุง่หญ้า( โดยมีรูปทรงเรขาคณิต ให้เดก็ๆตอ่เตมิเป็นรูป) อยา่ง
ท่ี 2 ให้หนจ๊ีูด ตกแตง่รัว้โดยใช้ดนิเหนียวหลากสี (มีดนินํา้มนัให้เดก็ปัน้และแปะตกแตง่ลงไปท่ีรัว้) อยา่งท่ี 3 
ให้หนจ๊ีูดวาดภาพในกรอบรูปเพ่ือตกแตง่ฝาผนงับ้าน (โดยกิจกรรม 3 ข้อนีเ้พ่ือฝึกทกัษะทางความคดิ
สร้างสรรค์ของเดก็) เม่ือได้รับรองเท้าหนจ๊ีูด เดนิทางตอ่ไป อโุมงค์ของคณุแมงมมุชกัใย เพ่ือขอผ้าคลมุ
วิเศษลอ่งหน หนจ๊ีูดเดนิเข้ามาในป่าจนถึงปากอโุมงค์ และเดนิตรงเข้าไปในอโุมงค์โดยไมร่อช้า หนจ๊ีูดตวัสัน้
ด้วยความกลวั เม่ือเห็นวงกลมแดงๆ วาววบั คอ่ยๆ คืบคลานเข้ามาใกล้ ไมต้่องกลวัฉนั เจ้ามาท่ีน่ีทําไมเจ้า
หนนู้อย หนจ๊ีูดบอกกบัคณุแมงมมุชกัใยวา่อยากให้คณุแมงมมุชกัใย ช่วยท่อผ้าคลมุลอ่งหนให้  
คณุแมงมมุให้หนจ๊ีูดนําใยแมงมมุมาดดัเป็นรูปภาพ (ใยแมงมมุจะใช้ลวดกํามะหย่ีสีขาวแทน) และให้เลา่
นิทานให้ลกูๆ ทัง้สามของเธอ ในระหวา่งท่ีเธอทอผ้าคลมุลอ่งหน  คณุแมงมมุชกัใยมอบผ้าคลมุลองหนให้
หนจ๊ิูด “ว้าว! ดสูขิาฉนัหายไป”  หนจ๊ีูดคลมุผ้าคลุม่ลอ่งหน รีบวิ่งไปยงัภเูขาสงูเทียมฟ้า เพ่ือไปช่วยพ่ีหนู
แจ๊ด พ่ีหนแูจ๊ดนอนอยูใ่นรัง กบัลกูๆ ของเจ้าเหย่ียวตวัใหญ่จอมเกเร หนจ๊ีูดเข้าไปช่วยพ่ีหนแูจ๊ด แล้วให้พ่ี
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หนแูจ๊ดสวมรองเท้าท่ีวิ่งเร็วท่ีสดุและอุ้มหนจ๊ีูดกระจ๊ิดร๊ิด พร้อมกบัคลมุผ้าคลมุลอ่งหน วิง่หนีอยา่งรวดเร็ว
ลงมาจากภเูขาสงูเทียมฟ้า  
“หนจ๊ิูดกระจ๊ิดร๊ิด ต่ืนได้แล้วลกู” คณุแมห่นปูลกุหนจ๊ีูดในตอนเช้า 
“คณุหมอหนามแหลมโทรมา พ่ีหนแูจ๊ดหายแล้วลกู เราจะไปรับพ่ีหนแูจ๊ดกนั” 
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ภาคผนวก ข 

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ หนงัสอืกึง่ของเล่นเพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาทกัษะทางความคดิ    

สรา้งสรรคส์าํหรบัเดก็ชว่ง อาย ุ4-5 ปี 
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เล่ม 1  
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เล่มที่ 1 เทคนิคพเิศษที่ใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 
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เล่ม 2 
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เล่มท ี2 เทคนิคพเิศษที่ใช้ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างภาพการทดลองใช้หนงัสอืกึง่ของเล่นเพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาทกัษะ 

ทางความคดิ   สรา้งสรรคส์าํหรบัเดก็ชว่ง อาย ุ4-5 ปี 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ ประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ 

เร่ือง: การออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์สาํหรับเดก็ช่วง อายุ 4-5 ปี  

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

      การศกึษาครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสือกึง่ของเลน่ (Toy and Movable Books) 

เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น สําหรับเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี ให้มีรูปแบบท่ี

เหมาะสมและสามารถเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นให้แก่เดก็ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

จุดประสงค์ของแบบสอบถาม 

      แบบสอบถามนีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบร่างขัน้พืน้ฐาน ก่อนนําไปผลติเป็น

ชิน้งานต้นแบบ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของการการออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของ

เลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ช่วง อาย ุ4-5 ปี อีกทัง้เป็นการ

เสนอแนะแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือเป็นประโยชน์ และให้ผลการออกแบบหนงัสือกึง่ของเลน่นัน้เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ เกิดผลลพัธ์ท่ีดี 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

นางสาวอันทชิา วริมย์รัตน์ 

 

  

 



149 

เล่มที่ 1 หนูจีด๊กระจดิริด 

ของขวัญวันเกิดคุณแม่ 

 

คาํช้ีแจง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งประเมนิระดบัความเหมาะสม ตามความคดิเหน็ของทา่น  

เกณฑก์ารประเมนิ 

5   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 4   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมมาก 

 3   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 

2   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมน้อย 

        1   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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ด้านภาพประกอบและการออกแบบ 

 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.ตวัอักษรและการใช้สี 

1.1 หน้าปก 

    1.1.1 รูปแบบตวัอกัษร 

    1.1.2 ขนาดของตวัอกัษร 

    1.1.3 ความชดัเจนของตวัอกัษร 

    1.1.4 สีพืน้หลงัและตวัอกัษร 

    1.1.5 ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร 

1.2 เนือ้เร่ือง 

    1.2.1 รูปแบบตวัอกัษร 

    1.2.2 ขนาดของตวัอกัษร 

    1.2.3 ความชดัเจนของตวัอกัษร 

    1.2.4 สีพืน้หลงัและตวัอกัษร 

    1.2.5 ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร 

2.ภาพประกอบ 

2.1. ภาพประกอบมีสีสนัสดใส สวยงาม 

2.2. ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัของภาพประกอบและเนือ้หา 
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2.3. ขนาดของภาพประกอบ ตวัหนงัสือ กบัขนาดของหนงัสือ 

2.4. ความน่าสนใจของภาพประกอบ 

2.5.ตําแหน่งในการจดัวางภาพ 

2.6. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ในช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.7. ภาพหน้าปกและช่ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั 

 2.8. ภาพประกอบช่วยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

3.ภาพประกอบเนือ้ในหนังสือและหน้าปกออกแบบและจัดทาํ

เป็น Pop up ภาพเคล่ือนไหว  

3.1 หน้าท่ี 4 เม่ือเปิดแถบคําพดูของคณุลงุนกฮกูท่ีเลา่เร่ืองทะเลสาบสี

เงินขึน้ จะมีภาพปีศาจเงาซ้อนอยูข้่างใต้ 

3.2 หน้าท่ี 5 ภาพก้อนหินสีเงินท่ีบนทางเดนิเม่ือ โดนแสงจนัทร์สอ่ง

กระทบจะเปลง่ประกาย ภาพก้อนหินจะใช้กระดาษฟอยล์ ไดคทัเป็นรูป

ก้อนหิน 

3.3 หน้าท่ี 6-7 ในหน้านีจ้ะทําเป็นภาพ Pop up 

3.4 หน้าท่ี 6-7 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วธีิดงึออกเปิดอา่น

ทางด้านข้าง 

3.5 หน้าท่ี 8 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วิธีดงึออกเปิดอา่น 

     

 



152 

 

 

 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ทางด้านข้าง 

3.6 หน้าท่ี 9 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วิธีดงึออกเปิดอา่น

ทางด้านข้าง 

3.7 หน้าท่ี 11 ประตสูามารถเปิด ปิดได้ ภาพท่ีซอ่นอยูข้่างในประต ูจะ

เป็นภาพหนจ๊ีูดท่ีเดนิลงบนัไดไปสู้ใต้ท้องทะเลสาบสีเงิน 

3.8 หน้าท่ี 11 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วิธีดงึออกเปิดอา่น

ทางด้านข้าง 

3.9 หน้าท่ี 12 ภาพของหนจ๊ีูดและปู่ เตา่ สามารถขยบัขึน้ ขยบัลงได้ 

3.10 หน้าท่ี 14 ภาพกลอ่งของขวญั  ออกแบบให้กลอ่งของขวญัมี

ลกัษณะ เหมือนของขวญัจริง และเม่ือดงึแถบด้านข้างกลอ่งของขวญั

จะพองขึน้ 

3.11 หน้าท่ี 15 ประตสูามารถเปิด ปิดได้ ภาพท่ีซอ่นอยูข้่างในประต ูจะ

เป็นภาพห้องนอนในบ้านของหนจ๊ีูด 

3.12 หน้าท่ี 16 ในหน้านีจ้ะทําเป็นภาพ Pop up 

3.13 หน้าท่ี 16 ออกแบบให้กลอ่งของขวญัมีลกัษณะเหมือนของขวญั

จริง 

3.14 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วธีิดงึออกเปิดอา่นทางด้านข้าง 
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ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ

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

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

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

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

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

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

 

 

 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3.15 หน้าปกออกแบบให้กลอ่งของขวญัมีลกัษณะเหมือนของขวญัจริง 

4. ลักษณะรูปเล่ม 

4.1 ขนาดของหนงัสือ กว้าง 26x สงู30 เซนตเิมตร ส่ีเหล่ียมผืนผ้า   

      แนวตัง้ 

4.2 กระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์ปก เนือ้ใน กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 

4.3 การเข้าเลม่ แบบเย็บก่ี ไสกาว 

4.4 วิธีการเคลือบแบบลามิเนตเงา หรือ เคลือบพลาสตกิเงา  

4.5 ความแข็งแรงของหนงัสือ 
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ด้านเนือ้เร่ือง 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.นิทาน 

1.1. ช่ือเร่ือง 

1.2. เนือ้เร่ืองมีความตอ่เน่ือง น่าสนใจ สนกุสนาน ชวนตดิตาม 

1.3. ความยาวของเนือ้เร่ือง 

1.4. ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของเดก็ 

1.5. เนือ้เร่ืองช่วยสง่เสริมพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

1.6. เนือ้เร่ืองเหมาะกบัเดก็ในช่วงอาย ุ4-5 ปี 

1.7. ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็ 

     

 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.นิทานและภาพประกอบ 

1.1.ความเหมาะสมของ เนือ้เร่ืองนิทานในการช่วยสง่เสริมพฒันาทกัษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์ 

1.2 ความเหมาะสมของภาพประกอบในการช่วยกระตุ้นความคดิ

สร้างสรรค์ 

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคพิเศษตา่งๆท่ีใช้ในการจดัทําหนงัสือ เช่น 

ภาพสามมิต(ิPop up) การใช้วสัดท่ีุมีผิวสมัผสัเหมือนของจริงเชน่ ผ้า การ

ใช้กลิน่เหมือนของจริง 

     

2.กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทาํกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมที่ 1 หน้า 8 

คาํอธิบาย ให้เดก็นําภาพงแูสงจนัทร์ซึง่มีแมเ่หลก็ตดิด้านหลงัท่ีให้มาใน

กลอ่งอปุกรณ์มาวางให้ตรงกบัรูปเงาของงแูสงจนัทร์ท่ีนอนขดตวัเป็น

รูปทรงเรขาคณิตบนแท่นหิน 

2.1.1 กิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างรูปทรง 

2.1.2  กิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.1.3 ภาพงท่ีูมีแผน่แมเ่หลก็ตดิอยูด้่านหลงัท่ีใช้ในการทํากิจกรรมท่ี1มี

ความเหมาะสม 
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2.2 กิจกรรม ที่ 2 หน้า 9  

คาํอธิบาย ให้เดก็นํางผู้าซึง่มีลวดกํามะหย่ีสอดอยูข้่างใน ท่ีให้มาใน

กลอ่งอปุกรณ์ มาดดัให้มีลกัษณะเหมือนเงาของงแูสงจนัทร์บนต้นไม้ 

2.2.1 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง 

 2.2.2 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

  2.2.3 งแูสงจนัทร์ทําจากผ้ามีลวดกํามะหย่ีสอดอยูข้่างในท่ีใช้ในการ

ทํากิจกรรม มีความเหมาะสม 

2.3 กิจกรรม ที่ 3 หน้า 11  

คาํอธิบาย ให้เดก็นําแป้งโด (ซึง่ในนิทานจะเรียกแป้งโดวา่ ดนิเหนียว

หลากสี) มาปัน้และแปะลงบนรูปทรงเรขาคณิตบนภาพแผน่หิน 

2.3.1 กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง 

2.3.2 กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

 2.3.3 แป้งโดท่ีใช้ในกิจกรรม มีความเหมาะสม 

2.4 กิจกรรม ที่ 4 หน้า 11   

คาํอธิบาย หลงัจากท่ีเดก็ทํากิจกรรมแตล่ะข้อในข้อ 1-3 สําเร็จ เดก็จะ

ได้รับชิน้สว่นภาพของกญุแจ เพ่ือนํามาตอ่เป็นภาพกญุแจหน้าประตหิูน

เพ่ือเปิดสูใ่ต้ท้องทะเลสาบสีเงิน 

2.4.1 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง 

2.4.2 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2.4.3 ภาพชิน้สว่นกญุแจท่ีมีแผน่แมเ่หลก็ตดิอยูด้่านหลงัท่ีใช้ใน

กิจกรรม มีความเหมาะสม 

2.5 กิจกรรม ท่ี 5 หน้า 13   

คําอธิบาย ให้เดก็ๆวาดภาพตอ่เตมิรูปทรงเรขาคณิตบนผนงัอโุมงค์ ตาม

จินตนาการโดยใช้ปากกาท่ีให้มาในกลอ่งอปุกรณ์ (ในหนงัสือใช้คําวา่

หมกึจากปลาหมกึ) 

2.5.1  กิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง 

2.5.2  กิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.5.3 ปากกาท่ีใช้ในการทํากิจกรรม  มีความเหมาะสม 

2.6 กิจกรรม ที่ 6 หน้า 16 

คาํอธิบาย ให้ผู้ปกครองถามเดก็วา่ต้องการให้ของขวญัในกลอ่งเป็นสิง่

ใด และเพราะเหตใุด  

2.6.1  คําถามในกิจกรรมท่ี 6 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและ

เสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น 

2.6.2  คําถามในกิจกรรมท่ี 6 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 

     

 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญประกอบการทาํวทิยานิพนธ์  

เร่ือง: การออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทกัษะทางความคดิ

สร้างสรรค์สาํหรับเดก็ช่วง อายุ 4-5 ปี  

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

      การศกึษาครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสือกึง่ของเลน่ (Toy and Movable Books) 

เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น สําหรับเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี ให้มีรูปแบบท่ี

เหมาะสมและสามารถเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นให้แก่เดก็ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

จุดประสงค์ของแบบสอบถาม 

      แบบสอบถามนีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบร่างขัน้พืน้ฐาน ก่อนนําไปผลติเป็น

ชิน้งานต้นแบบ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของการการออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของ

เลน่เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็ช่วง อาย ุ4-5 ปี อีกทัง้เป็นการ

เสนอแนะแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือเป็นประโยชน์ และให้ผลการออกแบบหนงัสือกึง่ของเลน่นัน้เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ เกิดผลลพัธ์ท่ีดี 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

นางสาวอันทชิา วริมย์รัตน์ 
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เล่มที่ 2 หนูจีด๊กระจดิริด ผจญภยัในความฝัน 

 

คาํช้ีแจง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งประเมนิระดบัความเหมาะสม ตามความคดิเหน็ของทา่น  

เกณฑก์ารประเมนิ 

5   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 4   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมมาก 

 3   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 

2   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมน้อย 

        1   หมายถงึ   ระดบัความเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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ด้านภาพประกอบและการออกแบบ 

 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.ตวัอักษรและการใช้สี 

1.1 หน้าปก 

    1.1.1 รูปแบบตวัอกัษร 

    1.1.2 ขนาดของตวัอกัษร 

    1.1.3 ความชดัเจนของตวัอกัษร 

    1.1.4 สีพืน้หลงัและตวัอกัษร 

    1.1.5 ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร 

1.2 เนือ้เร่ือง 

    1.2.1 รูปแบบตวัอกัษร 

    1.2.2 ขนาดของตวัอกัษร 

    1.2.3 ความชดัเจนของตวัอกัษร 

    1.2.4 สีพืน้หลงัและตวัอกัษร 

    1.2.5 ตําแหนง่การจดัวางตวัอกัษร 

2.ภาพประกอบ 

2.1. ภาพประกอบมีสีสนัสดใส สวยงาม 

2.2. ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัของภาพประกอบและเนือ้หา 
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2.3. ขนาดของภาพประกอบ ตวัหนงัสือ กบัขนาดของหนงัสือ 

2.4. ความน่าสนใจของภาพประกอบ 

2.5.ตําแหน่งในการจดัวางภาพ 

2.6. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ในช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.7. ภาพหน้าปกและช่ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั 

 2.8. ภาพประกอบช่วยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

3.ภาพประกอบเนือ้ในหนังสือและหน้าปกออกแบบและจัดทาํ

เป็น Pop up ภาพเคล่ือนไหว  

3.1 หน้าท่ี 3 ภาพลกูโป่งออกแบบเป็นผิวสมัผสัของลกูโป่งจริงๆ 

3.2 หน้าท่ี 3 พืน้ท่ีวา่งด้านข้างขนมจะใช้กระดาษท่ีนําไปอบกลิน่ขนม   
      และไดคทักระดาษเป็นรูปวงกลมให้เดก็ๆ ใช้นิว้ถแูละลองดมกลิน่ด   
      วา่เป็นกลิน่ขนมอะไร 

3.3 หน้าท่ี 6 ภาพของหนจ๊ีูดและลงุนกฮกู สามารถขยบัขึน้ ขยบัลงได้ 

3.4 หน้าท่ี 8 ภาพของคณุแมงมมุและลกูๆ ทําเป็น Pop up 

3.5 หน้าท่ี 10 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วิธีดงึออกเปิดอา่นทาง  

ด้านข้าง 
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ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ

...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3.7 หน้าท่ี 14 ภาพผ้าคลมุลอ่งหน ออกแบบเป็นผิวสมัผสัของผ้าจริงๆ 

3.8 หน้าท่ี 15 เนือ้เร่ืองของนิทานในหน้านี ้จะใช้วิธีดงึออกเปิดอา่น      

      ทางด้านข้าง 

3.9 หน้าปกออกแบบให้ภาพของหนจ๊ีูด ให้เป็นภาพนนูขึน้ เพ่ือให้ด ู 

      เดน่ขึน้ 

4. ลักษณะรูปเล่ม 

4.1 ขนาดของหนงัสือ กว้าง 26x สงู30 เซนตเิมตร ส่ีเหล่ียมผืนผ้า   

      แนวตัง้ 

4.2 กระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์ปก เนือ้ใน กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 

4.3 การเข้าเลม่ แบบเย็บก่ี ไสกาว 

4.4 วิธีการเคลือบแบบลามิเนตเงา หรือ เคลือบพลาสตกิเงา  

4.5 ความแข็งแรงของหนงัสือ 

     



163 

ด้านเนือ้เร่ือง 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.นิทาน 

1.1. ช่ือเร่ือง 

1.2. เนือ้เร่ืองมีความตอ่เน่ือง น่าสนใจ สนกุสนาน ชวนตดิตาม 

1.3. ความยาวของเนือ้เร่ือง 

1.4. ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้กบัวยัของเดก็ 

1.5. เนือ้เร่ืองช่วยสง่เสริมพฒันาทกัษะทางความคดิสร้างสรรค์ 

1.6. เนือ้เร่ืองเหมาะกบัเดก็ในช่วงอาย ุ4-5 ปี 

1.7. ประโยชน์จากเนือ้เร่ืองท่ีให้กบัเดก็ 

     

 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ
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ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.นิทานและภาพประกอบ 

1.1.ความเหมาะสมของ เนือ้เร่ืองนิทานในการช่วยสง่เสริมพฒันาทกัษะ

ทางความคดิสร้างสรรค์ 

1.2 ความเหมาะสมของภาพประกอบในการช่วยกระตุ้นความคดิ

สร้างสรรค์ 

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคพิเศษตา่งๆท่ีใช้ในการจดัทําหนงัสือ 

     

2.กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทาํกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมที่ 1 หน้า 4 

คาํอธิบาย ให้ผู้ปกครองถามเดก็ๆ วา่จะเลือกสิง่ของอะไรท่ีใช้ตกันํา้ และ

ถามเหตผุลวา่เพราะเหตใุด 

2.1.1  คําถามในกิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและ

เสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น 

2.1.2  คําถามในกิจกรรมท่ี 1 มีความเหมาะสมกบัเดก็ชว่งอาย ุ4-5 ปี 

2.2 กิจกรรมที่ 2 หน้า 8 

คาํอธิบาย ให้เดก็นําปากกามาตอ่เตมิรูปทรงเรขาคณิตให้เป็นแมลงหรือ

สตัว์ตา่งๆ ตามจินตนาการ 

2.2.1 กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างรูปทรง 

2.2.2  กิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.2.3 ปากกาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมท่ี 2 มีความเหมาะสม 

2.3 กิจกรรม ที่ 3 หน้า 9  

คาํอธิบาย ให้เดก็นําแป้งโดมาปัน้แปะบนรูปทรงเรขาคณิตท่ีอยูบ่นรัว้ 
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

บ้าน 

2.3.1  กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปร่างและรูปทรง 

 2.3.2  กิจกรรมท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

 2.3.3  แป้งโดท่ีใช้ในการทํากิจกรรม มีความเหมาะสม 

2.4 กิจกรรม ที่ 4 หน้า 10  

คาํอธิบาย ให้เดก็วาดภาพตามจินตนาการลงในกรอบรูปบนฝาผนงั 

2.4.1 กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น 

2.4.2  กิจกรรมท่ี 4 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.4.3  ปากกาท่ีใช้ในการทํากิจกรรม มีความเหมาะสม 

2.5 กิจกรรม ที่ 5 หน้า 13   

คาํอธิบาย ให้เดก็นําขดลวดกํามะหย่ีสีขาวท่ีให้ในกลอ่งอปุกรณ์(ใน

หนงัสือเรียกใยแมงมมุ) มาดดัเป็นรูปตามจินตนาการแล้วตดิท่ีผนงั

อโุมงค์ จากนัน้ให้เดก็อธิบายเก่ียวกบัรูปท่ีเดก็ทําขึน้  

2.5.1  กิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมในการช่วยพฒันาและเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์เบือ้งต้น 

 2.5.2  กิจกรรมท่ี 5 มีความเหมาะสมกบัเดก็ช่วงอาย ุ4-5 ปี 

2.5.3  ลวดกํามะหย่ีท่ีใช้ในการทํากิจกรรม มีความเหมาะสม 

     

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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แบบคดัเลือกคาแรคเตอรห์นูจ๊ีดกระจิดริด โดยผูเ้ช่ียวชาญ และ เดก็ชาย หญิงท่ีมีช่วงอาย ุ4-5 ปี 

จาํนวน 30 คน 

คาแรคเตอร์ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. หนจ๊ีูดภาพท่ี 1 

 

     

2. หนจ๊ีูดภาพท่ี 2 

 

     

3. หนจ๊ีูดภาพท่ี 3 

 

     

4. หนจ๊ีูดภาพท่ี 4 

 

     

5. หนจ๊ีูดภาพท่ี 5 
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ภาคผนวก จ 

คู่มือแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 
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แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ  TCT – DP 

 

ช่ือ .............................  นามสกลุ ........................................ อาย ุ................ เพศ ................ 

(เวลาท่ีกําหนด   15 นาที) 

ใช้เวลา .........................  นาที     ตัง้ช่ือภาพ ....................................................... 
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C   Urban & Jellen 1984 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

         a b c d   
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คาํชีแ้จงในการใช้แบบทดสอบ 

1 ประเมินก่อนและหลังการใช้ ชดุฝึกทกัษะความคดิสร้างสรรค์ด้วยการลากเส้น ของนกัเรียน

ระดบัปฐมวยั ชัน้อนบุาลปีท่ี 1 โดยแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากผลผลติภาพวาด TCT – DP ของเจ

ลเลนและเออร์บนั ก่อนเรียนในชดุฝึกท่ี 3 ในการดําเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนนัน้ ให้ครูผู้ ทํา

การทดสอบ ดําเนินการ ดงันี ้ 

1. การใช้แบบทดสอบ  

1.1 ผู้ถกูทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ TCP-DP และดนิสอดําท่ีไมมี่ยางลบ 

เพ่ือมิให้ผู้ตอบเปล่ียนภาพท่ีวาดแล้ว  

1.2 ผู้ทดสอบอา่นคําสัง่ช้า ๆ และชดัเจน ดงันี ้ 

“ภาพท่ีวางอยูข้่างหน้าเดก็ ๆ ขณะนีเ้ป็นภาพท่ียงัไมส่มบรูณ์ ผู้วาดเร่ิมลงมือวาด แตถ่กูขดัจงัหวะ

เสียก่อน ขอให้เดก็ ๆ วาดตอ่ให้สมบรูณ์ จะวาดเป็นภาพอะไรก็ได้ตามท่ีเดก็ ๆ ต้องการตามจินตนาการ ไม่

มีการวาดภาพใด ๆ ท่ีถือวา่ผิด ภาพทกุภาพเป็นสิง่ท่ีถกูต้องทัง้สิน้ เม่ือวาดภาพเสร็จแล้ว ขอให้นํามาสง่

คณุครู” 

1.3 ในชว่งเวลาของการทดสอบ หากมีคําถามก็อาจตอบได้ในลกัษณะดงันี ้คือ  

“เดก็ ๆ อยากจะวาดอะไรก็ได้ตามท่ีอยากจะวาด ทกุรูปท่ีวาดเป็นสิง่ถกูต้องทัง้สิน้ ทําอยา่งไรก็ได้ไมมี่สิง่ใด

ผิด”  

“หากผู้ทดสอบ ยงัคงมีคําถามเช่น ถามถงึชิน้สว่นท่ีปรากฏอยูน่อกกรอบ ก็ให้ตอบในทํานองเดมิ 

ห้ามอธิบายเนือ้หาหรือวิธีการใด ๆ เพิ่มเตมิ นอกจากนี ้ควรหลีกเล่ียงการพาดพงิถึงเวลาท่ีควรใช้ในการ

วาดภาพ ครูควรพดูทํานองท่ีวา่ เร่ิมวาดได้เลยไมต้่องกงัวลเร่ืองเวลา” 

1.4 ผู้ทดสอบต้องจดบนัทกึเวลาการทําแบบทดสอบของผู้ ท่ีทําเสร็จก่อน 12 นาที โดยจด อาย ุเพศ 

ช่ือผู้ถกูทดสอบในช่องวา่งมมุขวาของกระดาษทดสอบ  
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1.5 ผู้ทดสอบบอกให้ผู้ถกูทดสอบตัง้ช่ือเร่ือง ควรพดูเบา ๆ โดยไมร่บกวนผู้ถกูทดสอบคนอ่ืนท่ียงั

ทําไมเ่สร็จ แล้วเขียนช่ือเร่ืองไว้ท่ีมมุขวาบน เพราะจะใช้เป็นข้อมลูสําคญัในการแปลผลการวาดภาพ  

1.6 หลงัการทดเวลาสอบผา่นไป 15 นาที ให้เก็บแบบทดสอบคืน ให้เขียนช่ือ อาย ุเพศ และช่ือ

ภาพไว้ท่ีมมุขวาบนของแบบทดสอบ  

เกณฑ์การประเมินผลเพื่อให้คะแนน  

1 การตอ่เตมิ (Cn : Continuations) ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ (คร่ึงวงกลม จดุ มมุฉาก เส้นโค้ง 

เส้นประและส่ีเหล่ียมจตัรัุสเลก็ปลายเปิดนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่) จะได้คะแนนการตอ่เตมิชิน้สว่นละ 1 

คะแนน คะแนนสงูสดุคือ 6 คะแนน  

2 ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) หากมีการตอ่เตมิจากเดมิในข้อ 1 ให้เตม็หรือให้สมบรูณ์

มากขึน้จะได้คะแนนชิน้สว่นละ 1 คะแนน ถ้าตอ่เตมิภาพโดยใช้รูปท่ีกําหนด 2 รูปมารวมเป็นรูปเดียว เชน่ 

โยงเป็นรูปบ้าน ตอ่เป็นอิฐ ตอ่เป็นปลอ่งไฟ ฯลฯ ให้ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน  

3 ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม ่(Ne : New Elements) ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหมน่อกเหนือจากข้อ 1 

และ 2 จะได้คะแนนเพิ่มอีกภาพละ 1 คะแนน แตภ่าพท่ีวาดซํา้ ๆ ภาพท่ีเหมือนกนั เช่น ภาพป่าท่ีมีต้นไม้

หลาย ๆ ต้น ซํา้ ๆ กนั จะได้ 2- 3 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน 

4 การตอ่เน่ืองด้วยเส้น (Cl : Connections made with lines) แตล่ะภาพหรือสว่นของภาพ (ทัง้

ภาพท่ีสร้างเสร็จขึน้ใหมใ่นข้อ 3) หากมีเส้นลากโยงเข้าด้วยกนัทัง้ภายในและภายนอกจะได้รับคะแนนการ

โยงเส้น เส้นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน  

5 การตอ่เน่ืองท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราว (Cth : Connections made that Contribute to a theme) 

ภาพใดหรือสว่นใดของภาพท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราวหรือเป็นภาพรวมจะได้อีก 1 คะแนนตอ่ 1 ชิน้ การ

เช่ือมโยงนีอ้าจเป็นการเช่ือมโยงด้วยเส้นจากข้อ 1 หรือไมใ่ช้เส้น ก็ได้ เช่น เส้นประของแสงอาทิตย์ เงาตา่ง 

ๆ การแตะกนัของภาพ ความสําคญัอยูท่ี่การตอ่เตมินัน้ทําให้ได้ภาพท่ีสมบรูณ์ตามความหมายท่ีผู้ถกู

ทดสอบตัง้ช่ือไว้ คะแนนสงูสดุของ ข้อนีคื้อ 6 คะแนน 
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6 การข้ามเส้นกัน้เขต โดยใช้ชิน้สว่นท่ีกําหนดให้ นอกกรอบใหญ่ (Bid : Boundary Breaking 

Fragment-dependent) การตอ่เตมิหรือโยงเส้นปิด รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสปลายเปิด ซึง่อยูน่อกกรอบส่ีเหล่ียม

ใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเตม็  

7 การข้ามเส้นกัน้อยา่งอิสระ โดยไมใ่ช้ชิน้สว่นท่ีกําหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bfi : Boundary 

Breaking being Fragment-dependent) การตอ่เตมิโยงเส้นออกไปนอกกรอบ หรือการวาดภาพนอก

กรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเตม็  

8 การแสดงความลกึ ใกล้-ไกล หรือมิติของภาพ (Pe : Perspective)ภาพท่ีวาด ให้เห็นสว่นลกึ มี

ระยะใกล้ไกล หรือวาดภาพในลกัษณะสามมิติ ให้คะแนนภาพละ 1 คะแนน หากมีภาพปรากฏเป็นเร่ืองราวทัง้

ภาพ แสดงความเป็นมิติ ให้คะแนนภาพละ 1 คะแนน หากมีภาพปรากฏเป็นเร่ืองราวทัง้ภาพแสดงความเป็น

สามมิติมีความลกึหรือใกล้ไกล ให้คะแนน 6 คะแนน  

9 อารมณ์ขนั (Hu : Human) ภาพท่ีแสดงให้เห็นหรือก่อให้เกิดอารมณ์ขนั จะได้ชิน้สว่นละ 1 

คะแนน หรือดภูาพรวมถ้าได้อารมณ์ขนัมาก ก็จะให้คะแนนมากขึน้เป็นลําดบั ภาพท่ีแสดงอารมณ์ขนันี ้

ประเมินจากผู้ทดสอบในหลาย ๆ ทาง เช่น  

ก. ผู้วาดสามารถล้อเลียนตวัเองจากภาพวาด  

ข. ผู้วาดผนวกช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเข้าไปหรือวาดเพิ่มเข้าไป  

ค. ผู้วาดผนวกลายเส้นและภาษาเข้าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตนู คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 

คะแนน  

10 การคดิแปลกใหม ่ไมต่ดิตามแบบแผน (Uc : Unconventionality)ภาพท่ี ความคดิท่ีแปลกใหม่

แตกตา่งไปจากความคดิปกตธิรรมดาทัว่ไป มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ 

a. การวางหรือการใช้กระดาษแตกตา่งไปจากเม่ือผู้ทดสอบวางกระดาษให้ เชน่ เดก็มีการพกั การ

หมนุ หรือพลกิกระดาษไปข้างหลงั แล้วจงึวาดภาพ จะได้คะแนน 3 คะแนน  

b. ภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นภาพของจริง เช่น การใช้ช่ือ ท่ีเป็นนามธรรมหรือสตัว์ประหลาด 

ให้ 3 คะแนน  
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c. ภาพรวมของรูปทรง เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษร ตวัเลข หรือการใช้ช่ือ หรือภาพท่ีเหมือน
การ์ตนู ให้ 3 คะแนน  

d. ภาพท่ีตอ่เตมิ ไมใ่ช่ภาพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ ๆ ไป ให้ 3 คะแนน แตห่ากมีการตอ่เตมิภาพใน
ลกัษณะตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้ 

1) รูปคร่ึงวงกลมตอ่เป็นพระอาทิตย์ หน้าคนหรือวงกลม  
2) รูปมมุฉากตอ่เป็นบ้าน กลอ่งหรือส่ีเหล่ียม  
3) รูปเส้นโค้งตอ่เป็นง ูต้นไม้หรือดอกไม้  
4) รูปเส้นประ ตอ่เป็นถนน ตรอกหรือทางเดนิ  
5) รูปจดุทําเป็นตานก หรือสายฝน  

รูปทํานองนีต้้องหกัออก 1 คะแนน จาก 3 คะแนนเตม็ในข้อ d. แตไ่มมี่คะแนนตดิลบ คะแนนสงูสดุของข้อนี ้
เท่ากบั 12 คะแนน  

2.11 ความเร็ว (Sp : Speed) ภาพท่ีใช้เวลาน้อยกวา่ 12 นาที จะได้คะแนนเพ่ิม ดงันี ้ 
- ต่ํากวา่ 2 นาที ได้ 6 คะแนน  
- ต่ํากวา่ 4 นาที ได้ 5 คะแนน - ต่ํากวา่ 6 นาที ได้ 4 คะแนน  
- ต่ํากวา่ 8 นาที ได้ 3 คะแนน  
- ต่ํากวา่ 10 นาที ได้ 2 คะแนน  
- ต่ํากวา่ 12 นาที ได้ 1 คะแนน  
- มากกวา่หรือเท่ากบั 12 นาที ได้ 0 คะแนน  

คะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DP ด้านลา่งของข้อสอบมีช่องเลก็ ๆ อยู ่11 ช่อง แตล่ะช่องจะมี
รหสัให้คะแนน วิธีการให้คะแนนเพียงแตพ่บัสว่นลา่งของแบบทดสอบขึน้มาก็สามารถให้คะแนนได้ทนัที 
คะแนนสงูสดุของแบบทดสอบ TCT-DP คือ 72 คะแนน 
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แบบบันทกึคะแนนผลงาน 

 การลากเส้นต่อเตมิเส้นหรือรูปที่กาํหนดให้เป็นภาพที่สมบรูณ์  

ช่ือ นามสกลุ.................................................เพศ..............อาย.ุ...........ปี.........เดือน  

เวลา..............................นาที ช่ือภาพ..................................................................................................  

กิจกรรมท่ี...............................ช่ือกิจกรรม..................................................................................... 

รายการที่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1 Cn : การตอ่เตมิ   

2 Cm : ความสมบรูณ์   

3 Ne : เนือ้หาใหม ่  

4 Ci : การตอ่เน่ืองด้วยเส้น   

5 Cth : การตอ่เน่ืองท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราว   

6 Pe : การแสดงความลกึ ใกล้-ไกล หรือมิตขิองภาพ   

7 Hu : อารมณ์ขนั   

8 Uc : การคดิแบบใหม ่ไมต่ดิกบัแบบแผน   

9 a การวาง / จดักระดาษ   

10 b ภาพท่ีเป็นนามธรรม   

c ภาพรวมของรูปทรง   

d ภาพท่ีตอ่เตมิจากชิน้สว่นท่ีกําหนดให้   

11 Sp : ความเร็ว   

คะแนนรวม  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือ                                       รองศาสตราจารย์เกริก  ยุ้นพนัธ์ 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน                  รองศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั          มหาวทิยาลยัศรีนคัรินทรวโิรจน์ประสานมิตร 

ประวตักิารศกึษา                  ปริญญาโท ศลิปศกึษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  วิรมย์รัตน์ 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั          มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรีลพบรีุ 

ประวตักิารศกึษา                  ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 

ช่ือ                                       อาจารย์อมรรัตน์ ศรีหิน 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน                  ครูชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั          วิทยาลยัอาชีวศกึษาสระบรีุ 

ประวตักิารศกึษา                  ปริญญาโท มหาวิทยาลยัศลิปกร 

 

ช่ือ                                       ครูอไุรวรรณ เพิ่มพิพฒัน์ 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน                  ครูชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั          โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม ่

ประวตักิารศกึษา                  ปริญญาโท ปฐมวยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ                                       คณุกรรณิกา สทิธิพงษ์ 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน                  นกัจิตวทิยาคลนิิกชานาญการ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั          โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 

ประวติัการศึกษา             ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ  นางสาวอนัทิชา   วิรมย์รัตน์ 

วนัเดือนปีเกิด  24 สิงหาคม 2522 

สถานท่ีเกิด อดุรธานี 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  102 หมูบ้่านมานิตย์ซิตี ้ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบรีุ  

 18000 

ตําแหนง่ปัจจบุนั  ประกอบธุรกิจสว่นตวั 

 

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2545  ปริญญาตรี ภาควิชานฤมิตศลิป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมือง 

นฤมิตศลิป์ 

  จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2557 ปริญญาโท นวตักรรมการออกแบบ (ภาคพเิศษ) 

  คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

  จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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