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The objectives of this study were are as follows: (1) to study the executive
function skills necessary for children aged four to six; (2) to study and analyze the content of
movable books appropriate for enhancing the executive function skills of children aged four to
six; and (3) to design and develop movable books to enhance their executive function skills.
With regard to the first objective of this study, it was found that the most necessary
executive function skills for children aged four to six consisted of emotional control and goaldirected persistence. The second objective of this study found that the content of movable
books were appropriate for enhancing the executive function skills of children in each aspect
were separated into one skill per book. The characters in the story should express their
emotions explicitly. The content related to goal-directed persistence should teach children to
complete the assigned tasks. In terms of the third objective of this study, the techniques used
in movable books must be consistent with the content and should encourage children to
understand the content. The comparative evaluation of movable books on emotional control
revealed an average t-score of 38.93 during play and 49.73 after play, while the goal-directed
persistence of movable books with an average t-score of 36.4 during play and 49.06 after
play. This showed that after playing with movable books, the target group acquired executive
function skills in accordance with the assumptions set by the research hypothesis.

Keyword : CHILDREN AGED FOUR-TO-SIX, EXCUTIVE FUNCTION ENCHANCEMENT, TOY
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จจุบัน หากจะมองถึ งการพัฒนาและการขับ เคลื่อนทรัพยากรมนุษ ย์ สิ่งที่ตอ้ งให้
ความสาคัญที่สดุ ของการพัฒนาก็คือการสร้างเด็กในวันนีใ้ ห้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อที่จะให้เด็กเหล่านีจ้ ะ
เติบ โตไปเป็ น ผูใ้ หญ่ ที่ ดี ในวันข้างหน้า วัย เด็ก เป็ น ช่วงที่ มีพัฒนาการด้านสมองและการเรีย นรู ้
เป็ นไปอย่างรวดเร็วที่สดุ ในทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้ศาสตร์ต่างๆ ไปวิเคราะห์สมอง เพื่อศึกษา
พัฒนาการแต่ละขัน้ ตอน พบว่าโอกาสแห่งการเรียนรูแ้ ละอัตราการเรียนรูส้ งู สุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก
การเติบโตและพัฒนาการของสมองสูงสุดในช่วง 0 - 6 ปี เป็ น การเติบโตทางปริมาณ ทาให้สมอง
ของเด็กมีขนาด 90 - 95% และไม่ได้หยุดเติบโตเมื่ออายุ 6 ปี แต่เติบโตจนถึงอายุ 20 - 25 ปี (อรุณ
ศรี ละอองแก้ว, 2556, น. 2) จึงถือได้วา่ ช่วงวัยเด็กเป็ นช่วงวัยที่ตอ้ งการการปลูกฝังบ่มเพาะเป็ น
พิเศษ โดยถือว่าการปลูกฝังจะเป็ นการสร้างรากฐานของชีวิตที่ช่วยให้เด็กเติบโตและเอาชีวิตรอด
ในสังคมยุคปัจจุบนั การพัฒนาเด็กจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจากสมองของเด็กจะได้รบั
การสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในช่วงนีจ้ ะเป็ นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู ้
และพัฒนาไปจนตลอดชีวิตของเด็กเอง ซึ่งถ้าเราปล่อยให้เวลาอันมีคา่ นีผ้ า่ นไปโดยเปล่าประโยชน์
ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืน มาได้ แต่ดว้ ยโลกในยุคปั จจุบันมีก ารเปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว
พลิ ก ผัน และเต็ ม ไปด้ ว ยสิ่ ง ยั่ วยุ ต่ า งๆ มากมายจากวิ ก ฤตเหล่ า นี ้ ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ไทยอายุ
0 - 6 ปี จานวน 4.58 ล้านคน มีผลกระทบจากสถานการณ์และปัญหาที่นา่ เป็นห่วง จากการสารวจ
พบว่าเด็ก ไทยมีปั ญ หาพัฒนาการล่าช้า ไม่เหมาะสมกับ วัย ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์และ
ความคิด เฉลี่ยร้อยละ 30 (หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง, 2560) จากสภาวะเด็กไทยในยุคปั จจุบันต่าง
บ่งชีไ้ ปว่าโลกในวันข้างหน้าย่อมมีความท้าทายมากขึน้ ถ้าหากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเกินไปหรือความรูแ้ ละข้อมูลหาง่ายเพียงปลายนิว้ สัมผัส คนที่รูม้ ากที่สดุ อาจจะไม่ใช่คนเก่ง
ที่ สุด อี ก ต่อ ไป (สุภ าวดี หาญเมธี , 2559, น. 4) ย่ อ มตระหนั ก ได้อ ย่ างชัด เจนว่าสิ่ ง ที่ ต ้อ งให้
ความสาคัญนัน้ ไม่ใช่แค่การศึกษาที่หยิบยื่นให้เด็กเพียงแค่นนั้ แต่ควรที่จะสร้างโอกาส เพื่อที่จะให้
เด็กๆ ได้พัฒนา เรียนรู ้ ฝึ กฝนทัก ษะความสามารถในด้านต่างๆ ริเริ่มที่ จะคิดด้วยตนเอง ลงมือ
ปฏิบตั ิลองผิดลองถูกจนเกิดการเรียนรู ้ รวมถึงการจัดการตนเองได้ เพื่อที่จะเติบโตขึน้ และสามารถ
ดึงทักษะความรูค้ วามสามารถเหล่านั้นนามาใช้ เพื่ อที่จะให้เอาตัวรอดและใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข
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ทัก ษะการคิ ด เชิงบริห าร หรือ Executive Functions เป็ น กระบวนการการใช้สมองใน
ระดับสูงเป็ นทักษะของสมองส่วนหน้าที่อยู่บริเวณหน้าผาก สมองส่วนนีเ้ ป็ นสมองชุดกระบวนการ
ทางความคิด ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคิด การรูส้ ึกและการกระทาของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์คิดเป็ น
มีเ หตุผ ล ยับ ยั้งชั่งใจได้ ก ากับ อารมณ์ได้ ก ากับ พฤติ ก รรมของตนเองได้ มี ค วามรับ ผิ ดชอบ
ยึดเป้าหมายทามันให้สาเร็จ (สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น. 20) ซึ่งเป็ นทักษะที่มนุษย์นามาใช้ใน
การจัดการการเรียนรู ้ ทักษะนีเ้ ป็ นนับว่าเป็ นรากฐานของชีวิตในด้านความสาเร็จในการเรียน การ
ทาอาชีพและการมีสมั พันธ์ไมตรีกับผูอ้ ื่น เมื่อกล่าวถึงทักษะการคิดเชิงบริหารมนุษย์ทุกคนไม่ได้
เกิดมาพร้อมกับทักษะนี ้ แต่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี ้ ทักษะการ
คิดเชิงบริหารเป็ นทักษะที่ตอ้ งถูกนามาพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็ นลาดับขัน้ ตอน สามารถ
เรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์จริง ผ่านการเลีย้ งดู เป็ นต้น ซึ่งการพัฒนาจะเริ่มเกิดขึน้ ตัง้ แต่เกิดมา ซึ่ง
ในขณะเดียวกัน หน้าต่างของโอกาสที่สาคัญ ที่สดุ ของการเติบ โตอย่างมากอยู่ในช่วงวัย 3 - 6 ปี
หลังจากนัน้ ทักษะนีจ้ ะเติบโตเพียงเล็กน้อยต่อไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เพราะฉะนัน้ การที่เด็กจะ
เก่งอย่างเดียวนัน้ ไม่ใช่คาตอบ เด็กที่จะมีชีวิตประสบความสาเร็จได้นนั้ ส่วนหนึง่ จะต้องมีทกั ษะการ
คิดเชิ งบริห ารที่ ดี กิ จ กรรมที่ ส่งเสริมทัก ษะทัก ษะการคิดเชิ งบริห ารในเด็ก ได้ดี ที่ สุดมัก จะเป็ น
กิจ กรรมการเล่น ทั่วไปของเด็ก เช่น การอ่านนิ ท าน ฟั งดนตรีป ระกอบจังหวะ การท างานบ้าน
เป็ น ต้น ซึ่งในทางตรงกัน ข้ามปั จจัยที่ ส่งผลลบกับ ทัก ษะการคิดเชิงบริห ารก็ มีเช่นเดียวกัน เช่น
ความเครียด การใช้ความรุนแรง ความเศร้า ความเหงา โดดเดี่ยว ความกลัวและอยู่กับเทคโนโลยี
ก่อนวัย อัน ควรในปริมาณที่ มากเกิ น ไป เหล่านีอ้ าจมีผลท าให้ทัก ษะการคิดเชิ งบริหารของเด็ก
พัฒนาได้ไม่มากพอ (วรนาท รักสกุลไทย, 2561, น. 10)
ซึ่งการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก การเสริมสร้างที่ดีควรเริ่มต้นจากการอ่าน
จะส่งผลต่อเด็กได้ดีและมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้ ด้วยการให้เด็กๆ อ่านหนังสือนิทาน
หรือพ่อแม่อ่านหนังสือนิท านให้ลูกฟั ง โดยที่พ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้เด็ก ฟั งตั้งแต่แรกเกิ ด และ
เลือกเนือ้ หาที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กจะทาให้นาไปสู่ทกั ษะในเรื่องภาษาและการสื่อสาร
เด็กสามารถกากับควบคุมตนเองและถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิดในที่สดุ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล,
2559) ซึ่งการอ่านเป็ นหนึ่งทักษะที่ตอ้ งได้รบั การฝึ กฝนตัง้ แต่เด็ก แต่สิ่งที่แฝงอยู่ในทักษะนีไ้ ม่ใช่
แค่ก ารอ่านออกหรืออ่านได้เพี ย งเท่านั้น จะต้องน ามาซึ่งความสุข ความเพลิดเพลิน ให้กับ เด็ก
เกิ ดกระบวนการเรีย นรูแ้ ละน าไปสู่ก ารพัฒ นาทัก ษะด้านอื่น ๆ เช่น การฟั ง การพูด การเขีย น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยทัก ษะการคิดเชิ งบริห ารเป็ น ทัก ษะที่ ต ้องอาศัย การฝึ ก ฝนอย่ าง
สม่าเสมอ เมื่อนาทักษะเหล่านีม้ าผนวกกับการอ่าน การอ่านจะสามารถนาไปสู่ความเข้าใจได้ดี
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คื อ เด็ ก ต้อ งมี ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ ดี ด ้ว ย โดยทั่ วไปแล้ว ทั ก ษะการอ่ า นจะบอกถึ ง
ความสามารถของทักษะการคิดเชิ งบริหารในขณะเดียวกันทัก ษะการคิดเชิงบริห ารก็จะบอกถึ ง
ความสามารถในการอ่าน งานวิจยั มีผลออกมาว่าการพัฒนาความเชื่อมโยงของทักษะ 2 ด้านนีม้ ี
ผลต่อกัน (สุภาวดี หาญเมธี, 2559)
การฝึ ก ฝนและพัฒ นาทักษะการคิดเชิ งบริห ารมีห ลายวิธีดว้ ยกัน ซึ่งการใช้ห นังสือกึ่ ง
ของเล่นก็เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถดึงดูดความสนใจชองเด็กได้ โดยหนังสือกึ่งของเล่น หมายถึง
หนังสื อถูก จัด ท าขึน้ เพื่ อให้เด็ก ได้อ่า นและเล่น ควบคู่กัน ซึ่งจะช่ วยส่งเสริม ให้เด็ กเกิ ดความ
เพลิดเพลินในการอ่านมากยิ่งขึน้ หนังสือกึ่ งของเล่น เป็ น อีกหนึ่งวิธีที่ สามารถท าให้เด็กพัฒ นา
ทักษะนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเด็กชอบเล่น เมื่อนาหนังสือที่มีเนือ้ หาสนุกสนานมาผนวก
กับการอ่านและวิธีการต่างๆ จะส่งผลให้เด็กมีความสนใจกับกับสิ่งๆ นัน้ เป็ น เวลานานขึน้ (Britton,
2012) ปัจจุบันมีหนังสือที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ หนังสือประเภทนีม้ กั ให้ความสาคัญกับเทคนิค
และความหวือหวาของรูปเล่ม นอกจากจะมีภาพมีตวั หนังสือแล้วยังมีสิ่งอื่นที่ แปลกแยกไปจาก
หนังสือธรรมดา ลักษณะพิเศษของหนังสือกึ่งของเล่นในปั จจุบันมีมกั ใช้เทคนิคการเจาะกระดาษ
ในส่วนต่างๆ ของเล่มให้เด็กได้เปิ ดดู โดยใช้เทคนิคสามมิติและเทคนิคเสียงร่วมด้วย การอ่านและ
เล่นกิจกรรมต่างๆ ภายในหนังสือจะช่วยให้เด็กเริ่มที่จะสนใจ จดจ่อ สนุกสนานในเวลาเดียวกัน
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านมากขึน้ เนื่องจากเทคนิคเหล่านีเ้ ป็ นการเรียกร้องความสนใจจาก
เด็กให้เด็กจดจ่อกับสิ่งนัน้ (ณ ลันตา, 2555)
แต่ในปัจจุบันเด็กบางกลุ่มได้เข้าถึงเทคโนโลยีตงั้ แต่อายุยงั น้อย อิทธิพลจากเทคโนโลยี
นั้น สามารถส่งผลกับ เด็ก โดยตรง ในช่ วงปฐมวัย ของเด็ก ถื อ ว่ายังเป็ น วัย ที่ ไม่เหมาะสมที่ ใ ช้
เทคโนโลยี เด็กควรได้พฒ
ั นาการตนเองจากการสัมผัสและปฏิสมั พันธ์โดยตรง การช่วยเหลือตนเอง
เรียนรูท้ กั ษะทางสังคมและสื่อสารกับผูอ้ ื่น การเล่น การขยับกล้ามเนือ้ การเล่นกลางแจ้ง การอ่าน
นิทานร่วมกับพ่อแม่ ซึ่งเทคโนโลยียังไม่สามารถทดแทนในเรื่องนีไ้ ด้ และการใช้เทคโนโลยีตงั้ แต่
ยังเด็ก ยังเป็ น การเปิ ดโอกาสให้เด็ก ได้รูจ้ ัก สิ่ งล่อแหลมก่ อ นวัย อัน สมควร การที่ ให้เ ด็ก ได้ใ ช้
เทคโนโลยีก่อนวัยอันสมควรนัน้ นับว่ามีความเสี่ยงต่อเด็กทัง้ ในด้านพัฒนาการด้านต่างๆและอาจ
ส่งผลถึ งในด้านนิ สัย ของเด็ก ในระยะยาวจนกระทั่งโตเป็ น ผูใ้ หญ่ ได้อีก ด้วย (รัก ลูก , ม.ป.ป)
จากปั ญ หาเหล่านี ้ท าให้เ กิ ด การเล็ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาปั จ จัย ความเสี่ ย งเหล่า นี ้ม ากขึน้ จึ งได้มี
สถานศึกษาสาหรับเด็กในอีกรูปแบบหนึ่งขึน้ นั่นก็คือโรงเรียนทางเลือก
การศึก ษาในปั จ จุบั น นอกจากการศึก ษาในโรงเรี ย นรู ป แบบกระแสหลัก แล้ว ยัง มี
การศึก ษาอีก รู ป แบบหนึ่ งที่ เป็ น ที่ นิ ย มและได้รับ ความสนใจมากขึน้ ในปั จ จุบัน ก็ คือ โรงเรีย น
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ทางเลือก โรงเรียนทางเลือก คื อ โรงเรียนที่ สอนการศึก ษาในลัก ษณะที่ ห ลากหลายและมีก าร
ตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผูเ้ รียนเป็ นหลัก โดยจะมุง่ เน้นให้เด็กได้เรียนรูผ้ า่ นการ
เล่นโดยธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆรอบตัว (สุชาดา จักรพิสทุ ธิ, 2548) ซึ่งการนาสื่อหนังสื่อกึ่งของ
เล่นเข้ามามีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการบูรณาการ
การเรียนรูผ้ ่านหนังสือกึ่งของเล่นด้วยการอ่านและการเล่น สื่อที่โรงเรียนทางเลือกนิยมใช้ในการ
เรียนการสอน จะเป็ นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้เองและสามารถต่อยอดในการพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆได้ เนื่ องจากการเรีย นการเรีย นการสอนในโรงเรีย นทางเลือกเอือ้ ให้เด็ก มี ป ระสบการณ์
พืน้ ฐานทางการเล่นเพื่อพัฒนาต่อไปยังการสร้างทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
การเรียนรูแ้ ละยังนามาซึ่งความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน
จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ผูว้ ิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของทักษะการคิดเชิง ซึ่ง
ทักษะนีจ้ ะเป็ นเหมือนรากฐานของชีวิต และนาไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งสื่อ
สาหรับเด็กในช่วงอายุ 4 - 6 ปี เป็ นวัยแรกเริ่มในการอ่านหนังสือ โดยหนังสือกึ่งของเล่นนัน้ นับว่า
สื่อที่ดีในเริ่มต้นการฝึ กฝนทักษะการอ่านและเด็กสามารถเล่นสนุกไปพร้อมกัน ผูว้ ิจัยได้ม่งุ ศึกษา
ถึงกระบวนการของทักษะการคิดเชิงบริหารและกระบวนการการทาหนังสือสาหรับเด็ก เพื่ อน า
หลักการนั้นมาพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นให้ตอบสนองตามหลักการและความสนใจของเด็กตาม
ช่วงอายุ เนื่องจากหนังสือกึ่งของเล่นจะเป็ นการสร้างกิจกรรมให้เด็กได้ทาร่วมไปกับการอ่าน ส่งผล
เด็กเกิดความสนใจมากขึน้ และให้ความสาคัญกับการอ่านหนังสือเป็ นเวลานานขึน้ เช่นเดียวกัน ซึ่ง
หนังสือกึ่งของเล่นนีจ้ ะเป็ นเครื่องมือทางเลือกสาหรับผูป้ กครองในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านทักษะการคิดเชิงบริหารให้กบั เด็กในช่วงอายุ 4 - 6 ปี ได้เป็ นอย่างดี
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ การเสริ ม สร้า งในเด็ ก
อายุ 4 - 6 ปี
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิด
เชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาองค์ความรูด้ า้ นการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น โดยนาทักษะการคิดเชิ ง
บริหารเป็ นหลักในการพัฒนา
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2. เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผสู้ นใจหนังสือกึ่งของเล่นนาไปศึกษาและพัฒนา
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครัง้ นี ้ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดงั นี ้ ออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยมุง่ เน้น
ในเรื่องการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นที่ตอบสนองต่อช่วงวัยของเด็กในการเสริมสร้างทักษะ
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ที่ศกึ ษาในโรงเรียนทางเลือก
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
เด็ ก อายุ 4 - 6 ปี ที่ ศึ ก ษาในโรงเรี ย นทางเลื อ กเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณ ฑ ล
จานวน 15 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็ก หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุ 4 - 6 ปี ซึ่งเป็ นช่วงอายุที่มีพฒ
ั นาการด้านสมอง และการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ และรวดเร็ว เด็กเป็ นช่วงวัยที่ตอ้ งการการปลูกฝัง บ่มเพาะเป็ นพิเศษ โดยถือ
ว่าการปลูกฝังจะเป็ นการสร้างรากฐานของชีวิต จึงนับว่าเป็ นโอกาสที่สาคัญ ที่สดุ ของการเติบโต
ของทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions
2. ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions หมายถึง ทักษะสมองที่เป็ นการ
ทางความคิ ด ท างานในสมองส่วนหน้า สามารถพัฒ นาได้ดี ที่ สุด ในช่วงปฐมวัย คือ ช่วงอายุ
3 - 6 ปี แต่หลังจากช่วงปฐมวัย จะมีการพัฒ นาเพี ย งเล็ก น้อยเท่านั้น ทัก ษะการคิดเชิ งบริห าร
มีศัก ยภาพท าหน้าที่ คื อ หน้าที่ ในการควบคุม อารมณ์ ความรู ส้ ึก หน้าที่ ใ นการคิด วิเ คราะห์
ตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหา หน้าที่ในการควบคุมพฤติกรรม และสั่งการให้มีการกระทาต่างๆ
3. หนังสือกึ่ งของเล่น หมายถึ ง หนังสือที่ มีเนื ้อหาเหมาะสาหรับ เด็ก ช่วงอายุ 4 - 6 ปี
โดยมีเนือ้ หาที่สนุกสนานและมีสว่ นประกอบที่ขยับได้ เปิ ดปิ ดได้ มีทางเลือกให้กบั ผูอ้ า่ น สีสนั สดใส
สามารถกระตุน้ ทักษะเด็กๆ สามารถทาให้เด็กสนใจเป็ นเวลานานขึน้
4. โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่มีรูปการศึกษาต่างจากการศึกษากระแสหลัก
โรงเรียนทางเลือกมุง่ เน้นให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากนอกห้องเรียน เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ เรียนรูจ้ าก
ธรรมชาติ เพื่อนาไปสูก้ ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

6
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
หนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารถูกออกแบบโดยนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารมาผนวกกับหลักการแต่งนิทาน ภาพประกอบและเทคนิคกึ่งของเล่น เพื่อพัฒนาสู่
ต้นแบบของหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
สมมุติฐานการวิจัย
หนังสือกึ่งของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กช่วงอายุ 4 - 6 ปี
สามารถเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารพร้อมความสนุกสนานและเพลิดเพลินร่วมกับการอ่าน
และยังเสริมสร้างความอดทนในการบรรลุเป้าหมายและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึน้ นามา
ประยุกต์ใช้กบั เรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ดี ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตในวันข้างหน้าและ
เกิดผลลัพธ์ที่ดีตอ่ กลุม่ เป้าหมาย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี ้ผวู้ ิจัย ได้ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ย วข้อง และได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้
1. ทักษะการคิดชิงบริหาร หรือ Executive Functions
1.1 ทักษะการคิดชิงบริหาร
1.2 ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.3 ทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัย
1.4 การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กปฐมวัย
1.5 ทักษะการคิดเชิงบริหารกับการอ่าน
2. หนังสือสาหรับเด็ก
2.1 ความหมายของหนังสือสาหรับเด็ก
2.2 ประเภทของหนังสือสาหรับเด็ก
2.3 ลักษณะของหนังสือสาหรับเด็ก
2.4 นิทานที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
2.5 การเขียนหนังสือสาหรับเด็ก
2.6 หนังสือกึ่งของเล่น
2.7 ภาพประกอบ
2.8 การออกแบบและองค์ประกอบของหนังสือ
3. การเล่นสาหรับเด็ก
3.1 ความหมายของการเล่น
3.2 ความสาคัญของการเล่น
3.3 ประเภทของการเล่น
3.4 ประโยชน์ของการเล่น
4. การศึกษาทางเลือก
4.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาทางเลือกในไทย
4.2 โรงเรียนทางเลือก
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5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
5.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions
1.1 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ทักษะการคิ ดเชิงบริห าร หรือ Executive Functions หมายถึงทักษะความสามารถ
ของสมองในการบริหารจัดการชีวิต เป็ นทักษะที่ทาให้มนุษย์วางเป้าหมาย และมุง่ สูค่ วามสาเร็จ มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้ดงั นี ้
สุภาวดี หาญเมธี (2559, น. 20 - 21) กล่าวว่า ทัก ษะการคิด เชิ งบริห าร คือ เป็ น
ทักษะสมองที่เป็ นรากฐานนาไปสู่การมีพฒ
ั นาการครบรอบด้านของมนุษย์ ซึ่งทักษะสมองนีเ้ ป็ น
เป็ นชุดกระบวนการทางความคิ ด (Mental Process) ทางานภายในสมองส่วนหน้า (Prefrontal
Cortex) มีหน้าที่ในการจัดการความรูส้ ึก การคิด และการกระทา ช่วยให้มนุษย์คิดเป็ น มีเหตุและ
ผล ยับยัง้ ช่างใจ ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมเป็ น วางแผนการทางาน มุง่ มั่นจดจ่อ จัดการกับสิ่ง
ที่ได้รบั มอบหมาย ยึดมั่นจนนาไปสูค่ วามสาเร็จ
นาดีน (Nadine อ้างถึงใน สุภาวดี หาญเมธี , 2559, น. 22) อธิบายว่า ทักษะการคิด
เชิงบริหาร คือ กระบวนการใช้ปัญญาระดับสูงที่ช่วยให้มนุษย์ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล กากับ
พฤติ กรรมของตนเองได้ ทาการตัดสิน ใจในเรื่องต่างๆ แก้ปัญ หาเป็ น ทาการวางแผนเป็ น และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เป็ นเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งกว่า IQ ในการพยากรณ์
ความสาเร็จในการศึกษา
ซี น่ าและฮาเวิด (Sena and Howard อ้างถึ งใน สุภาวดี หาญเมธี , 2559, น. 22)
อธิ บายว่า ทักษะการคิ ดเชิ งบริห ารท าหน้าที่ ก ากับและควบคุมพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพื่ อ
มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย ทาให้มนุษย์คานึงว่าสิ่งที่กระทาเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ หรือไม่ โดยมี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ผา่ นมาร่วมมีอิทธิพลต่อการกระทา ทาให้คานึงถึงสิ่งที่จะเกิด คานึงถึง
เรื่องราวในอนาคต รวมถึงคานึงถึงคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล ทักษะการคิดเชิง
บริหารจะช่วยให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่พบเจอ มีการยืดหยุ่นและยอมรับได้
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ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างสมองส่วนหน้า
ที่มา: (สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น. 20)
บาร์คลี่ (Barkley อ้างถึงใน สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น. 22) อธิบายว่า ทักษะการคิด
เชิงบริหารเป็ นการกระทาของมนุษย์ที่กาหนดทิศทางเอง โดยกาหนดเป้าหมายเอง เลือกกระทาเอง
ลงมือกระทาเองและกระทาจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย โดยคานึงถึ งพูดอื่นเสมอและยังค านึงถึ ง
วัฒนธรรม จารีตประเพณี เพื่อนาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดที่ตงั้ เป้าหมายไว้
ณิชา ทัศน์ชาญชัย and จริยา จุฑาภิสิทธ์ (ม.ป.ป) กล่าวว่า ทักษะการคิดเชิงบริหาร
เป็ นทักษะเฉพาะที่เกิดจากกระบวนการการทางานของสมองส่วนหน้า (Front Loble) ซึ่งทาหน้าที่
ในการควบคุมตรวจสอบความนึก คิด จัดระเบี ย บและจัดการการกระท าของบุคคล รวมไปถึ ง
ความรู ้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและการเข้าใจบุคคลอื่น ทักษะการคิดเชิงบริหารไม่ใช่ทกั ษะที่ติดตัว
แต่ละบุคคลมาตัง้ แต่กาเนิด แต่เป็ นทักษะที่ปลูกฝังและฝึ กฝนได้ ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุน่ จนถึง
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นจากงานวิจัยพบว่าวัยเด็กเป็ นวัยที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีและสามารถพัฒนาทักษะ
เหล่านีไ้ ด้รวดเร็วที่สดุ
ไดมอน (Diamond, 2013, p. 135) อธิ บ ายว่ า ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร คื อ
การทางานระดับสูงของสองที่ควบคุม ความคิด การตัดสินใจและการกระทา ซึ่งองค์ประกอบหลัก
ของทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารมี ด ังนี ้คื อ ความจ าขณะท างาน (Working memory) การยับ ยั้ ง
พฤติ ก รรม (Inhibitory control) การเปลี่ ย นความคิ ด (Shift) การควบคุม อารมณ์ (Emotional
Control) การวางแผนจัดการ (Plan / Organizing) การเริ่มต้นลงมือทา (Initiate) การเฝ้าติดตาม
สะท้อนผลจากการกระทาของตนเอง (Self-monitoring) และการจัดระเบี ย บของวัส ดุสิ่ งของ
(Organization of materials)
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จากที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป ได้ว่าทัก ษะการคิดเชิ งบริห าร หรือ Executive
Functions เป็ น ทัก ษะที่ น าไปสู่ค วามสาเร็จ ท าให้แต่ละบุคคลมีทัก ษะพื ้น ฐาน สามารถน าไป
พัฒ นาตนได้แ ละสามารถใช้ชี วิต ได้อย่ างมี คุณ ภาพโดยผ่านกระบวนการทั้ง 9 ทัก ษะ คือ 1)
Working Memoryความจ าเพื่ อการใช้งาน 2) Inhibitory Control การยั้งคิดไตร่ตรอง 3) Shifting
หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด 4) Focus หรือ Attention ทักษะแห่งการใส่ใจจด
จ่อ 5) Emotional Control การควบคุมอารมณ์ 6) Self – Monitoring การติดตามประเมินตนเอง
7) Initiating การริเริ่ม 8) Planning & Organizing การวางแผน 9) Goal – Directed Persistence
การมุ่งเป้ าหมาย ซึ่งส่งผลให้มนุษ ย์คิดเป็ น เรีย นรู เ้ ป็ น บังคับ ความรู ส้ ึกเป็ น ยืดหยุ่น เป็ น และ
สามารถผลักดันตนเองให้ไปถึงเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้สาเร็จ และช่วงวัยเด็กเป็ นวัยที่ สาคัญในการจะ
พัฒนาทักษะทักษะการคิดเชิงบริหาร เนื่องจากทักษะทักษะการคิดเชิงบริหารสามารถพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ คือช่วงอายุ 3 - 6 ปี ดังนั้นทักษะการคิดเชิงบริหารจึงเป็ นทักษะที่จาเป็ น
ที่จะต้องพัฒนา และปลูกฝังตัง้ แต่วยั เด็ก อันช่วยให้เด็กเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
1.2 ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
สุภ าวดี หาญเมธี (2559, น. 23 - 31) อธิ บ ายว่า ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร หรื อ
Executive Functions เป็ นทักษะที่ถกู แบ่งออกเป็ น 9 ด้าน โดยจัดเป็ น 3 กลุม่ ทักษะ ได้แก่
1.2.1 กลุม่ ทักษะพืน้ ฐาน
1.2.1.1 ค วาม จ าเพื่ อการใช้ ง าน (Working Memory) คื อ ทั ก ษ ะนี ้ เ ป็ น
กระบวนการที่ใช้สมองในการจดจาข้อมูล จัดระบบข้อมูลต่างๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึน้ กับมนุษย์จะ
ถูกจดจาและเก็บรักษาอยู่ในความจาเพื่อการใช้งาน จะเป็ นกระบวนการในการกระตุน้ ข้อมูลที่มอี ยู่
ในสมองและเลือกข้อมูลที่มีความเหมาะสมออกมาเพื่อใช้งาน ทักษะนีช้ ่วยให้มนุษย์จดจาข้อมูลได้
มากมายและเป็ นความจาที่สามารถเรียกกลับมาใช้งานซา้ เพื่อจะนามาใช้ในชีวิต ความจาเพื่อการ
ใช้งานจึงมีบทบาทสาคัญมากในการใช้ชีวิต เช่น การคิดเลขในใจ การอ่านหนังสือให้เข้าใจ การ
ปฏิบตั ิตามกฎกติกามารยาทในสังคม เป็ นต้น
1.2.1.2 การยัง้ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือ ทักษะความสามารถนีเ้ ป็ น
ทัก ษะที่ มนุษ ย์ใช้ในการควบคุม กลั่น กรองความคิดและแรงปรารถนาต่างๆ จนสามารถรับ มือ
กับสิ่งที่เผชิญ ต้านทาน ยับยั้งสิ่งยั่วยุห รือยับ ยั้งนิสยั ความเคยชิน นามาสู่การหยุดคิดพิจารณา
ก่ อ นที่ จ ะกระท าสิ่ งใด การยั้ง คิ ด ไตร่ต รองจะช่ ว ยป้ อ งกัน มนุ ษ ย์จ ากความอยากที่ ม าจาก
สัญชาตญาณ ผลที่ได้จากทักษะนีจ้ ะสามารถยับยัง้ ชั่งใจ มีสติไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจทาสิ่งใด
จะสามารถใช้เหตุผลทานซา้ ในการควบคุมความต้องการของตนเองได้
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1.2.1.3 การยืด หยุ่นความคิด (Shifting / Cognitive Flexibility) คือ ทัก ษะนีจ้ ะ
ทาให้มนุษย์เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึน้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นเวลาที่ เปลี่ยน ลาดับความสาคัญ เปลี่ยนหรือเป้าหมายที่เปลี่ยน เมื่อมีการยืดหยุ่นความคิด
มนุษย์ก็ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตัวกับสถานการณ์ที่แตกต่าง นามาซึ่งการเรียนรูท้ ี่ไม่ยึดติดกับสิ่ง
เดิม ปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ กล้าที่จะแก้ไขอย่างไม่รูส้ กึ ผิด ทาให้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่และคิด
นอกกรอบ
1.2.2. กลุม่ ทักษะกากับตนเอง
1.2.2.1 ทักษะแห่งการใส่ใจจดจ่อ (Focus / Attention) คือ ทักษะความสามารถ
นีจ้ ะทาให้มนุษย์รกั ษาความตื่นตัว รักษาความสนใจให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็ น เพื่อที่จะบรรลุ
เป้าหมาย ทาให้สาเร็จด้วยความจดจ่อ และช่วยให้มีสติรูต้ วั อยู่เสมอ การใส่ใจจดจ่อเป็ นคุณสมบัติ
พืน้ ฐานที่จาเป็ นอย่างมากต่อการศึกษาเรียนรูห้ รือการทางานใดๆ ก็ตาม เปรียบกับมนุษย์ที่มีความ
ฉลาดรอบรู ้ แต่เมื่อขาดทัก ษะในการใส่ใ จจดจ่อ เมื่อมีสิ่งเร้าจะท าให้เกิ ดอาการวอกแวกและ
ไม่สามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายลุลว่ ง ผลที่ตามมาก็ไม่สามารถทางานใดๆ ได้จนสาเร็จ
1.2.2.2 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ เป็ นทักษะที่ช่วยให้มนุษย์
สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และตระหนักรูซ้ ึ่งอารมณ์ของตนเองว่าในขณะนั้นกาลัง
เผชิญอยู่ในสภาวะอารมณ์ความรูส้ กึ ในลักษณะใด ส่งผลให้มนุษย์สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้
เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์ และพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม ผลของการไม่ควบคุมอารมณ์ จะส่งผลให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ โกรธเกรีย้ วฉุนเฉียวง่าย
หงุดหงิดบ่อยครัง้ ระเบิดอารมณ์ง่าย ทาเรื่องเล็กให้กลายเป็ นเรื่องใหญ่ อาจจะกลายเป็ นคนกังวล
อารมณ์แปรปรวนและมีอาการซึมเศร้าได้ง่ายกว่าปกติ
1.2.2.3 การติดตามประเมิน ตนเอง (Self – Monitoring) คือ ทักษะนีเ้ ป็ นทักษะ
ในการตรวจสอบความรูส้ กึ นึกคิด ตรวจการกระทาของตนเองในระหว่างทางานหรือหลังจากการ
ทางานเสร็จ เพื่อเป็ นการสารวจถึงข้อดีและข้อเสียของเรื่องนัน้ ๆ ส่งผลให้ม่นั ใจ นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ต่อเป้ าหมายที่วางไว้ เมื่อเกิดความบกพร่อ งผิดพลาดก็จะน าไปสูก้ ารแก้ไขสถานการณ์ได้อย่ าง
ทันท่วงที การมีกระจกสะท้อนตนเอง จะทาให้รูจ้ ักตนเองไม่ว่าจะเป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน ประเมินจน
เองได้วา่ ควรปรับปรุงในส่วนใด สามารถมองตัวเองในมุมของคนอื่น นามาซึ่งการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ทาให้สง่ ผลดีตอ่ การอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่น
1.2.3. กลุม่ ทักษะปฏิบตั ิ
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1.2.3.1 การริเริ่ม (Initiating) คือ การริเริ่มและลงมือทา เป็ นทักษะความสามารถ
ในการคิดค้นไตร่ตรอง และตัดสินใจในการริเริ่มทาสิ่งนัน้ ๆ นาสิ่งที่คิดสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผล
ลัพธ์ การริเริ่มลงมือทาสิ่งใดต้องมีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจ ไม่ผดั วันประกันพรุ่ง กล้าที่จะลอง
ผิดลองถูกและนาไปสูก้ ารพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึน้
1.2.3.2 การวางแผน (Planning & Organizing) คือ การวางแผนและดาเนินงาน
เป็ น ความสามารถแห่ งการวางแผนงาน จะท าให้ท างเดิ น ไปสู่เป้ าหมายเป็ น ไปตามขึน้ ตอน
สามารถจัด ลาดับ ความสาคัญ ว่าอะไรควรที่ ท าก่ อนหรือหลัง มีก ารคาดการณ์สถานการต่างๆ
เอาไว้ลว่ งหน้าแล้วนามาแก้ไขจัดเป็ นแนวทางเพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2.3.3 ก า ร มุ่ ง เป้ า ห ม า ย (Goal - Directed Persistence) คื อ ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการวางแผนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่อปั ญหาเฉพาะ
หน้าที่เจอ หรือความล้มเหลวที่พบ ไม่ยอมล้มเลิก ละทิง้ ความพยายามโดยง่ายจนกว่าจะทาสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
จากที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป ได้ว่าทัก ษะการคิดเชิ งบริห าร หรือ Executive
Functions มีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยแบ่งออกได้ 9 ทัก ษะ คือ 1) ความจ าเพื่อการใช้งาน (Working
Memory) 2) การยั้ ง คิ ด ไตร่ ต รอง (Inhibitory Control) 3) การยื ด หยุ่ น ความคิ ด (Shifting /
Cognitive Flexibility) 4) ทักษะแห่งการใส่ใจจดจ่อ (Focus / Attention) 5) การควบคุมอารมณ์
(Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) 7) การริเริ่ม (Initiating)
8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การมุง่ เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)
1.3 ทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัย
การพัฒนาในสมองขอองมนุษย์เกิดการพัฒนามากที่สดุ ในช่วงปฐมวัย การพัฒนา
ของสมองส่วนหน้านั้น มีก ารพัฒ นาต่อ เนื่ อ งจนไปถึ งวัย ผูใ้ หญ่ ตอนต้น แต่ช่วงวัย 3 - 6 ปี นั้น
โดยมีงานวิจยั ที่ชีว้ า่ ประสบการณ์ในช่วงปฐมวัยเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญอย่างมากที่จะสร้างรากฐานที่
แข็งแรงให้แก่ทกั ษะการคิดเชิงบริหาร เนื่องด้วยเป็ นช่วงเวลาที่สมองมีอตั ราการเติบโตก้าวหน้าของ
พัฒนาการทักษะการคิดเชิงบริหารมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ ดังภาพที่ปรากฏ สาหรับในช่วงวั ยเรียน
วัย รุ่น และวัย ผูใ้ หญ่ ต อนต้น ทักษะการคิดเชิงบริห ารยังคงพัฒนาได้อย่ างต่อเนื่ อง แต่เป็ น การ
เติบโตก้าวหน้าน้อยกว่าช่วงปฐมวัย และหลังจากนัน้ จนไปถึงวัยชรา อัตราการเติบโตก็จะหยุดและ
เสื่อมลงไปตามวัย
ช่วงปฐมวัยจึงเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่และคุณครู ตลอดจนผูบ้ ริหารใน
สังคมต้องตระหนัก และเอาใจใส่ เพราะถ้าหากเด็ก ไม่ได้รับ การดูแลอย่ างเหมาะสมและไม่มี
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กระบวนการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในช่วงวัยเด็กอย่างจริงจัง เมื่อช่วงวัยเด็กได้ผา่ นไป
โอกาสแห่งการพัฒนาก็จะน้อยลง แม้จะยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารได้ในวัยเรียน
วัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่ตอนต้นได้ แต่ก็จะทาได้ยากขึน้ และอาจไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่ากับการปลูกฝังตัง้ แต่ช่วงปฐมวัย การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้ถกู ช่วงเวลาจึงเป็ นสิ่งที่
สาคัญเป็ นอย่างมาก

ภาพประกอบ 3 ช่วงอายุในการพัฒนา EF
ที่มา: (สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น. 40)
1.4 การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กปฐมวัย
การปลูกฝังและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารตัง้ แต่วยั เด็กนั้นถือว่าเป็ นช่วงเวลา
ที่ดีที่สดุ ที่จะพัฒนาสมองส่วนหน้า โดยการปลูกฝังเกิดจากสิ่งรอบตัวของเด็กจะช่วยให้เขาซึมซับ
เรียนรู ้ หลักการเบือ้ งต้นของการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารมีดงั นี ้
1.4.1. สัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก พ่อแม่หรือครูตอ้ งมีการตอบสนองต่อเด็กในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่
หรือถูกละเลย การเลีย้ งดูดว้ ยความรัก ความเอาใจใส่นั้น จะสร้างความผูกพัน จึงเป็ นพื ้นฐานที่
สาคัญที่สดุ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กทุกคน
1.4.2. การเล่น คือการเรียนรูข้ องเด็ กและเป็ นการเรียนรูท้ ี่ ได้มาซึ่งความสนุกสนาน
เด็ก ควรมี โอกาสได้เล่น สนุก โดยวิธีก ารที่ ห ลากหลาย มีงานวิจัย ชี ้ว่า เด็ก ที่ มี เวลาได้เล่น สนุก
เมื่อวัดผลทางการศึกษา จะแสดงผลการศึกษาที่ดีกว่าเด็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนเพียง
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อย่างเดียว ดังนั้นไม่ควรเร่งให้เด็ก เรียนหนังสือ เขียน อ่านมากเกินไปในช่วงปฐมวัย จนส่งผลให้
เด็ก ไม่มีค วามสุขและระลึก เสมอว่าความเครียดเป็ น ตัวสาคัญ ในการท าลายทัก ษะการคิดเชิ ง
บริหาร
1.4.3 เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของเด็กนัน้ คนตัดสินใจไม่ใช่แค่ผใู้ หญ่กาหนดทุกอย่างทัง้ หมด จะส่งผลให้เด็กขากโอกาสได้
พัฒนาและฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านต่างๆ
1.4.4. เด็กได้ริเริ่มลงมือทาด้วยตนเอง การลงมือทาด้วยตนเองเป็ นการช่วยฝึ กทักษะ
การคิ ด เชิ งบริห าร ในด้านการริเริ่ม และตัด สิน ใจ การวางแผนจัดระบบ การบริห ารเวลา และ
ทรัพยากรต่างๆ ดังนัน้ การลงมือทาจะทาให้เด็กได้พบเจอกับประสบการณ์ในด้านต่างๆ
1.4.5. ตัง้ คาถามชวนให้เด็กคิด เพื่อให้เด็ก ได้ลองคิดด้วยวิธีที่หลากหลายเป็ นการ
ฝึ กสมองและเป็ นการพัฒนาตัวเด็กเอง
1.4.6. เด็ก ต้องมีอิสระในการคิดมากขึน้ ตามวัย การคิดช่วยให้เด็กได้ฝึก การริเริ่ม
ลงมือทาในสิ่งต่างๆ ลองผิดลองถูก เมื่อทาผิดไม่ควรจะถูกตาหนิติเตียน เพื่อให้เด็กกล้าลงมือทา
ในครัง้ ต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นการปลูกฝังและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารตัง้ แต่วยั เด็กนัน้
นับว่าเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ ในการปลูกฝังทักษะต่างๆ ให้กับ เด็ก โดยการเรียนรูข้ องเด็ก
มักจะเกิดจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ การเรียนรูผ้ ่านการลงมือทาและ
การเรียนรูผ้ า่ นการผูป้ กครอง เป็ นต้น ที่กล่าวมานั้นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูถ้ ึงทักษะการคิด
เชิงบริหารเบือ้ งต้นและสามารถต่อยอดจากสิ่งที่พบเจอได้
1.5 ทักษะการคิดเชิงบริหารกับการอ่าน
การคิดเชิงบริหารกับการอ่านเป็ นสิ่งที่ควบคูก่ ัน โดยการเรียนรูข้ องเด็กสิ่งหนึ่งที่เด็ก
ต้องเรียนรูค้ ือการอ่าน เพราะการอ่านเป็ นสิ่งสาคัญ ที่จะเป็ นประตูไปสู่การเรียนรูใ้ นทุกสาขาวิชา
ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารนัน้ เป็ นเรื่องสาคัญอย่างมาก คนรุ่นใหม่จะต้องเป็ นคนที่อา่ นได้คล่องแคล่ว
เข้าใจในสิ่งที่อา่ น เข้าใจนัยยะของการอ่าน จึงจะนามาซึ่งการเข้าใจเรื่องราวอย่างถ่องแท้ โดยการ
อ่านมีความสัมพันธ์กับทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างมาก การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารเบือ้ งต้น โดยการอ่านมีความสัมพันธ์กบั ทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างมาก ดังนี ้
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ตาราง 1 ทักษะการคิดเชิงบริหารที่ได้จากกระบวนการอ่าน
กระบวนการการอ่าน
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
การตระหนักรูใ้ นระบบการออกเสียง 1. Working Memory เด็กจะสามารถจาและทาการ
แยกแยะเสียงที่มคี วามแตกต่างในใจได้ ในขณะที่กาลังพูด
หรือเปล่งเสียงออกมา
2. Focus เด็กสามารถจดจ่อเสียงที่กาลังได้ยิน
3. Cognitive Flexibility เด็กสามารกาหนดการ
ออกเสียง มองเห็นว่าสถานการณ์นนั้ ๆ ควรเปล่งเสียง
ออกมาในลักษณะใด
ความคล่องแคล่วในการอ่าน
1. Focus เด็กสามารถจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่กาลังอ่าน ตัง้ ใจ
อ่านโดยไม่สนใจหรือวอกแวก
2. Working Memory เด็กสามารถจดจาข้อมูลที่อา่ นผ่าน
มาแล้วนามารวมกับข้อมูลที่พึ่งรับรู ้ โดยนามาประมวล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
3. Self-Monitoring เป็ นการน าเอาเนื ้ อ หาที่ อ่ า นและ
เชื่อมโยงเนือ้ หานั้นๆเข้ากับตนเอง ซึ่งทาให้เด็กเข้าใจเหตุ
และผลของสิ่งที่อา่ น
ความเข้าใจในการอ่าน
1. Focus เด็กสามารถใส่ใจจดจ่อกับสิ่งที่กาลังอ่าน
เพื่อที่จะทาความเข้าใจและหาความเป็นเหตุเป็ นผลของสิง่
ที่อา่ น
2. Working Memory เด็กสามารถจดจาข้อมูลที่มีความ
แตกต่างกันและนามาประกอบกัน เพื่อสร้างความเข้าใจใน
เรื่องนัน้ ๆ
3. Flexibility เป็ นการนาเอาความรูพ้ ืน้ ฐานที่เคยมีมา
ประกอบกับความรูใ้ หม่ โดยนาเอาข้อมูลทัง้ สองส่วนมา
ประกอบกัน
4. Planning เป็นการวางแผนที่จะทาความเข้าใจเนือ้ เรื่อง
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ตาราง 1 (ต่อ)
กระบวนการการอ่าน
ความเข้าใจในการอ่าน

คาศัพท์

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
5. Organizing เด็ก สามารถจัดระบบข้อมูลที่ ได้จากการ
อ่าน เพื่อที่จะเรียงลาดับเหตุการณ์หรือลาดับความสาคัญ
ของเรื่องราวนัน้ ๆได้
1. Working Memory เด็ก สามารถจ าค าศัพ ท์เ ดิ ม ที่ เ คย
ผ่านการเรีย นรูม้ าก่อนและสามารถดึงค าศัพท์มาใช้ตาม
ความเหมาะสม

ที่มา: (สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น. 56 - 57)
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น ทัก ษะการคิด เชิ งบริห ารนั้น มี ค วามเชื่ อมโยงกับ การอ่า น
โดยตรง โดยรูปแบบและส่วนต่างๆ ของการอ่านจะมีความเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารใน
หลากหลายด้า นด้วยกัน ดังนั้น หากมี ความต้อ งที่ จ ะการเสริม สร้างทัก ษะการคิด เชิ งบริห าร
การอ่านจึงนับว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ วิธีหนึ่งและยังสามารถพัฒนาไปตามความเหมาะสมของช่วงวัย
2. หนังสือสาหรับเด็ก
2.1 ความหมายของหนังสือสาหรับเด็ก
ในปั จจุบัน หนังสือสาหรับ เด็ก มีความหลากหลายมากขึน้ ตามยุคสมัย โดยมีผใู้ ห้
ความหมายหนังสือสาหรับเด็ก ดังนี ้
วิ นั ย รอดจ่ า ย (2540, น. 8 - 9) กล่ า วว่า ความหมายของหนั ง สื อ ส าหรับ เด็ ก
หมายถึง หนังสือสาหรับเด็กเป็ นหนังสือประเภทให้ความบันเทิง อาจจะมาในรูปแบบของ นิยาย
นิทานหรือวรรณคดีประเภทต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กลักษณะที่ดีของหนังสือเด็ก
นัน้ คือเป็ นหนังสือที่มอบความสนุกสานและสอดแทรกความรู ใ้ นด้านต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
หนังสือแบบเรียนหรือหนังสือสารคดีท่วั ไป หนังสือมีเนือ้ หาที่ตรงใจที่ชกั จูงใจเด็กอยากอ่าน รูปเล่ม
มีความสวยงาม สีสนั สะดุดตา
สานัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2552, น. 6) อธิ บ ายว่า หนังสือส าหรับ เด็ก
หมายความถึงหนังสือที่ จัด ท าขึน้ เพื่ อให้เด็กได้ใช้ในการฟั ง อ่านและเรีย นรู ้ โดยมีเนื ้อหาสาระ
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มุง่ เน้นไปที่การให้ความรูแ้ ก่เด็กหรือสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือทั้งให้ความรูแ้ ละสนุก
เพลิ ด เพลิ น ควบคู่กัน ไปวิธีก ารจัดท าหนังสือส าหรับ เด็ก นั้น การน าเสนอ การเขีย น การสร้า ง
ภาพประกอบและการจัดรูปแบบเล่มให้เหมาะสมกับความต้องการ ต้องคานึงถึงความต้องการและ
ความเหมาะสมของช่วงวัยเด็กประกอบด้วย
ทาดาชิ มัต ษุ อิ (ม.ป.ป) อธิ บ ายเกี่ ย วกับ หนังสื อเด็ก ไว้ว่า หนังสื อเด็ก หมายถึ ง
หนังสือที่มีเนือ้ หาที่ความเหมาะสมกับวัย ความสวยงาม สีสนั สดใส หัวใจสาคัญของหนังสือเด็กที่
สาคัญที่สดุ คือเนือ้ หาและภาพประกอบ โดยผูเ้ ขียนต้องศึกษาว่าเด็กคิดอย่างไร เด็กต้องการอะไร
มองโลกรอบตัวอย่างไรและต้องเข้าใจพัฒนาการของเด็กด้วยเนือ้ หาและภาพประกอบ จึงจาเป็ นที่
ต้องมีความเหมาะสมกับช่วงวัย เป็ นสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ สิ่งสาคัญที่สดุ ผูเ้ ขียนต้องมีความรู ้
เกี่ยวกับเด็กถึงจะสร้างสรรค์หนังสือสาหรับเด็กได้ดี
เบญจมาส แสงใยมณี (2549, น. 34) อธิบายว่าหนังสือสาหรับเด็ก หมายถึง หนังสือ
ที่จัดทาเป็ นหนังสือภาพประกอบเนือ้ เรื่อง โดยที่มีคาบรรยายของหนังสือสาหรับเด็กนั้นลักษณะ
ของประโยคจะเป็ น เพี ย งประโยคสั้น ๆ และมีภ าพประกอบ ส่งผลให้เด็ก ได้รับ ความสนุก สาน
เพลิดเพลิน โดยหนังสือเด็กในรูปแบบนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทต่างๆ จะสามารถปลูกฝังให้
เด็กสามารถที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่สมบูรณ์ ฉลาด ความคิดกว้างไกล การแสวงหาความรูท้ ี่ได้จาก
การอ่านนัน้ ไม่ได้นามาซึ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวหนังสือสามารถช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคุณนิสยั
เกริก ยุน้ พันธ์ (2543, น. 15 - 17) ได้กล่าวถึงความหมายของหนังสือสาหรับเด็กไว้
ว่าหนังสือสาหรับเด็ก เป็ นหนังสือแบบเรียนหรือหนังสืออ่านทั่วไป ซึ่งวัตถุป ระสงค์คือการจัดท า
ขึน้ มาเพื่ อเด็ก มี เ นื ้อหาเรื่องราวที่ เ ฉพาะส าหรับ เด็ก เนื ้อหาไม่ย ากเกิ น ไป โดยที่ ห นังสื อเด็ก
ถูกจัดพิมพ์ขนึ ้ เพื่อเป็ นหนังสือไว้สาหรับเรียนและอ่านประกอบหรืออ่านเล่น เพื่อให้การอ่านของ
เด็กเกิดความชานาญ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึน้
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น หนังสือส าหรับ เด็ก เป็ น หนังสือที่ ช่วยให้เด็ก ได้เรีย นรู ผ้ ่า น
ตัวหนังสือ รูปภาพประกอบและเทคนิคพิเศษ โดยถูก จัดทาขึน้ เพื่อให้เด็กได้ใช้ในการฟั ง อ่านและ
เรียนรู ้ ซึ่งมีเนือ้ หาสาระมุง่ เน้นไปที่การให้ความรูแ้ ก่เด็ก การจัดทาต้องคานึงถึงความต้องการและ
ความเหมาะสมของช่วงวัยเด็กประกอบด้วยหนังสือสาหรับเด็กมีเนือ้ หาที่เหมาะสมกับช่วงวัยและมี
สีสนั ที่สดุ ใสช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยหนังสือสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสร้าง
ความสนุกสนานไปพร้อมกัน
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2.2 ประเภทของหนังสือสาหรับเด็ก
การแบ่ งหนังสือสาหรับ เด็กสามารถแบ่ งได้ห ลายกฎเกณฑ์ เช่น แบ่งตามช่วงอายุ
แบ่ งตามเนื ้อหาของหนังสื อ หนังสือสาหรับ เด็ก ย่ อมมี ความแตกต่างกัน เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก โดยประเภทของหนังสือสาหรับเด็ก ดังนี ้
สนิท สัตโยภาส (2536, น. 17 - 21) อธิบ ายประเภทหนังสือสาหรับเด็กแบ่ งออกได้
4 แบบ ดังนี ้
1. แบ่งตามเกณฑ์อายุ โดยแบ่งประเภทนีอ้ าศัยช่วงอายุของผูอ้ า่ น 4 ระดับ ดังนี ้
1.1 หนังสือสาหรับเด็กอายุ 0 - 3 ปี หนังสือที่เด็กสามารถทาความเข้าใจได้มกั จะ
เป็ นหนังสือภาพ
1.2 หนังสือสาหรับ เด็ก อายุ 3 - 6 ปี หนังสือจะเป็ น สมุดภาพประกอบค าหรื อ
มีคาบรรยายเป็ นประโยคสัน้ ๆ ใต้ภาพประกอบ
1.3 หนังสือสาหรับเด็กอายุ 11 - 14 ปี หนังสือจะมีเนือ้ หามากกว่าภาพประกอบ
1.4 หนังสือสาหรับเด็กอายุ 14 - 18 ปี หนังสือสาหรับช่วงวัยนีม้ กั จะเป็ นเนือ้ หา
ล้วนๆ มีภาพประกอบแทรกแค่บางหน้าเท่านัน้ เช่น เรื่องสัน้ นวนิยาย สารคดี
2. แบ่ งตามระดับ ชั้น โดยการแบ่ งประเภทนี ้อาศัย ระดับ การศึก ษาเป็ น ช่วงชั้น มี
3 ระดับ ดังนี ้
2.1 ระดับอนุบาล เป็ นวัยที่ให้ความสนใจภาพประกอบและเรื่องที่พ่อแม่เล่าให้ฟัง
จากหนังสือหนังสือสาหรับระดับอนุบาลจึงเป็ นหนังสือภาพหรือมีภาพประกอบเป็ นส่วนสาคัญ
2.2 ระดับ ชั้น ประถมศึก ษา เป็ น วัย ที่ เริ่มอ่านหนังสือได้เองและมีค วามเข้าใจ
ภาพประกอบ เนือ้ เรื่องของหนังสือมีความยาวเหมาะสมกับช่วงวัย
2.3 ระดับ ชั้น มัธยมศึก ษา เป็ น วัย ที่ ก ้าวเข้าสู่วัย รุ่น เต็มตัว ดังนั้น ความสนใจ
หนังสือจึงมีความหลายหลายประเภท มีความสนใจเนือ้ เรื่องมากกว่าภาพประกอบ
3. แบ่งตามลักษณะของเนือ้ เรื่อง มี 5 ประเภท ดังนี ้
3.1 ประเภทกลอน หนังสือสาหรับ เด็กประเภทนี ้แต่งด้วยค าร้อยกรองประเภท
ร้อยกรอง
3.2 ประเภทเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมา หนังสือประเภทนีเ้ ป็ นเรื่องราวที่ถูกเล่าสืบ
ทอดกันมาโดยสร้างความเพลิดเพลินและสอดแทรกข้อคิด เพื่ออบรมเด็กทางอ้อม
3.3 ประเภทการ์ตู น หนั ง สื อ ประเภทนี ้ ถู ก เขี ย นขึ ้น มาเพื่ อความบั น เทิ ง
ภาพประกอบเป็ นไปได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ผอู้ า่ นสนุกเพลิดเพลิน
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3.4 ประเภทสารคดี หนังสือประเภทนีม้ งุ่ เน้นให้ความรู ้ ประสบการณ์
3.5 นิ ต ยสารสาหรับ เด็ก เป็ น หนังสื อที่ แบ่ งเป็ น คอลัมน์ต่างๆ โดยให้ค วามรู ้
ความบันเทิง
4. แบ่งตามลักษณะของเนือ้ หา มี 3 ประเภท ดังนี ้
4.1 หนังสือประเภทให้ความเพลิดเพลิน
4.2 หนังสือประเภทให้ความรูแ้ ละเสริมบทเรียน
4.3 หนังสือประเภทการ์ตนู และวารสารสาหรับเด็ก
จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 1 - 7) อธิบายหนังสือสาหรับเด็กแบ่งออกเป็ นประเภท
ใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้ ดังนี ้
1. หนังสือเรียน เป็ นหนังสือที่ถูกจัดทาขึน้ เพื่อนักเรียน หนังสือเรียนใช้ควบคูก่ ับการ
เรียน มีสาระความรูต้ รงตามที่หลักสูตรการศึกษาระบุไว้อย่างถูกต้อง อาจจะมีลกั ษณะเป็ นหนังสือ
เล่นเดียวหรือเป็ นชุดก็ได้ ชื่อที่นิยมใช้เรียกหนังสือเรียน เช่น หนังสือแบบเรียน ตาราเรียน แบบสอน
อ่าน หนังสืออ่านประกอบหนังสือประกอบการเรียน เป็ นต้น
2. หนังสืออ่านโดยทั่วไปสาหรับเด็กหรือหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรีย น เป็ น หนังสือที่
ถูกจัดทาขึน้ เพื่อให้เด็กอ่านนอกเหนือจากเวลาเรียน มีเนือ้ หามุง่ เน้นให้ความรู ้ ความคิดและสาระ
นามาซึ่งประโยชน์แก่ผอู้ ่านและสร้างความบันเทิงในเวลาเดียวกัน โดยการเขียนมีความแตกต่าง
กัน ถ้าหนังสือที่ มีเนื ้อหาให้ค วามรู แ้ ละสารประโยชน์ การเขีย นมัก จะออกมาในแนวเขีย นแบบ
สารคดี โดยจัดเป็ นหนังสือประเภทสารคดี แต่ถา้ หากเนือ้ หาเน้นหนักไปที่ความบันเทิงเพลิดเพลิน
และจรรโลงจิ ต ใจจะเรี ย กว่า แนวเขี ย นแบบบั น เทิ ง โดยจัด เป็ นประเภทหนัง สื อ บั น เทิ ง คดี
โดยหนังสือแต่ละประเภทให้ทงั้ ความรู ้ ความคิดและความเพลิดเพลินได้ควบคูก่ นั โดยผูเ้ ขียนจะใช้
แนวเขียนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสองประเภทร่วมกัน
3. หนังสือที่ ออกตามวาระ เป็ น หนังสือที่ ถูก จัดท าขึน้ ตามระยะเวลาและมี ความ
สม่ า เสมอ โดยเนื ้อ หาภายในเล่ม มี ค วามหลากหลายอยู่ภ ายในฉบับ เดี ย ว ได้แ ก่ นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ์ วารสารและการ์ตนู เนือ้ หามุง่ เน้นไปที่ผอู้ า่ นต้องได้รบั ความรูท้ ่วั ไปหรือความรูเ้ ฉพาะ
ด้านพร้อมทัง้ ความสนุกสนานบันเทิงควบคูก่ นั ไปลักษณะของเนือ้ หาไม่สนั้ ไม่ยาวเกินไป การเขียน
มักเป็ นคอลัมน์จบในฉบับหรือแบ่งเป็ นตอนๆ ให้ผอู้ ่านได้ติดตามฉบับถัดไป
อัจฉรี อัศวกิตติพร (2551, น. 8 - 18) อธิบายการแบ่งประเภทของหนังสือสาหรับเด็ก
ตามลักษณะ และ การนาเสนอของหนังสือ ดังนี ้
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1. หนังสือเด็กเล็ก (Baby Books) เป็ นหนังสือที่ออกแบบให้ดูง่าย เข้าใจง่าย สีสัน
ของภาพประกอบสดใสดึงดูดความสนใจ หนังสือประเภทนีท้ ามาจากวัสดุที่มีความทนทาน เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเด็ก
2. หนังสื อ บทกวีบ ทร้อ ยกรองสาหรับ เด็ก (Mother Goose and Nursery Rhyme
Book) เป็ น หนังสื อประเภทที่ น าบทร้อยกรองมาแต่งเป็ น เนื ้อหา น าค าคล้องจอง ค าสัมผัส ใน
การเล่า เนือ้ หาลักษณะแบบนีเ้ มื่อพ่อแม่อ่านให้เด็กฟั ง เด็กสามารถจดจาได้ดีขนึ ้ และเกิ ดความ
เพลิดเพลิน
3. หนังสือกึ่งของเล่น (Toy Books) เป็ นหนังสือที่นาเทคนิคต่างๆ มาประกอบ โดยที่
รูปแบบการน าเสนอของหนังสือประเภทนีจ้ ะสามารถดึงดูดเด็กได้เป็ น อย่ างดี เด็กอยากเข้าไป
สัมผัสและทากิจกรรมต่างๆ ในหนังสือ ส่งผลให้เด็กสนุกเพลิดเพลินและมีประโยชน์กบั เด็ก
4. หนังสือสอนตัวอักษร (Alphabet Books) เป็ นหนังสือที่ใช้สาหรับสอนเด็กเกี่ยวกับ
พยัญชนะ ซึ่งหนังสือสอนตัวอักษรจะช่วยให้เด็กจดจาตัวอักษรได้ง่ายขึน้
5. หนั งสื อ สอนตัว เลข (Counting Books) เป็ นหนัง สื อ ที่ มุ่ง เน้น ให้เ ด็ก ได้เรี ย นรู ้
คณิ ต ศาสตร์ ตัวเลขการบวก ลบ โดยมีก ารใช้ภาพประกอบร่วมกับ ตัวเลย เช่น น ารูป ภาพมา
เชื่อมโยงกับตัวเลข
6. หนังสือนาเสนอความคิดรวบยอด (Concept Books) เป็ นหนังสือที่สอนความคิด
รวบยอดในรูป แบบที่ เด็ก สามารถเข้าใจได้ เช่น เรื่องสี รูป ทรง ขนาด เป็ น ต้น หนังสือน าเสนอ
ความคิดรวบยอดมักจะใช้ภาพประกอบเป็ นตัวดาเนินเรื่องเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
7. หนังสือภาพที่ไม่มีคาบรรยาย (Wordless Picture Books) เป็ นหนังสือที่ใช้ภาพใน
การเล่าเรื่องลักษณะของภาพมักจะแสดงอาการเคลื่อนไหวของตัวละคร มีความต่อเนื่องของภาพ
8. หนั ง สื อ ส าหรับ เด็ ก เริ่ ม อ่ า น (Easy To Read Books) เป็ นหนั ง สื อ ที่ น าเสนอ
ภาพประกอบเป็ นหลักและใช้ประโยคสัน้ หรือเป็ นคาในการบรรยายภาพ โดยมักจะใช้คาที่ ง่ายต่อ
การเข้าใจของเด็กหรือใช้คาที่ออกเสียงแปลกๆ ทาให้เด็กเกิดความสนใจสามารถออกเสียงตาม
เพื่อเป็ นการฝึ กออกเสียงของเด็ก
9. หนังสือภาพ (Picture Story Books) เป็ นหนังสือที่มีเนือ้ หาและภาพประกอบอยู่
ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน เนือ้ เรื่องและภาพประกอบมีความสอดคล้อ งกัน เหมาะสาหรับการอ่าน
ให้เด็กฟังหรือเด็กสามารถที่จะอ่านเองได้
ประเภทของหนังสือสาหรับเด็กถูกแบ่งออกเป็ นหลายๆ รูปแบบ เช่น ประเภทหนังสือ
สาหรับ เด็กที่ แบ่ งตามช่วงอายุ ประเภทหนังสือสาหรับเด็ก ที่ แบ่ งตามลักษณะของรูป เล่ม โดย
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เนือ้ หาของหนังสือสาหรับเด็กนัน้ ต้องเข้าใจง่ายเหมาะสมสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ช่วยส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรูก้ ารอ่านได้
2.3 ลักษณะของหนังสือสาหรับเด็ก
หนังสือสาหรับ เด็ก เป็ น หนังสือที่ สร้างขึน้ เพื่ อให้เด็กได้รบั ความรูแ้ ละสามารถสร้าง
ความเพลิดเพลินควบคูก่ นั ไป ลักษณะของหนังสือสาหรับเด็กจะต้องมีเนือ้ หาและภาพประกอบที่มี
ความเหมาะสมกับเด็กในแต่ช่วงอายุ จึงจะเป็ นสื่อที่ดีที่สดุ ให้เด็กรับความรู ้ สร้างจินตนาการและ
การปลูกฝังนิสยั โดยมีผกู้ ล่าวถึงลักษณะของหนังสือสาหรับเด็กไว้ ดังนี ้
วินัย รอดจ่าย (2540, น. 8) อธิบายว่า ลักษณะของหนังสือสาหรับเด็กแบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านเทคนิคการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม ปกต้องสวยงามเพื่อจะดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม การจัดพิมพ์ภาพและตัวอักษรมีความชัดเจน ขนาดของ
ตัวอักษรมีความเหมาะสม มีการจัดองค์ประกอบของภาพมีความสมดุลและเหมาะสม
2. ด้านเนื ้อหา เนื ้อหาของหนังสือมีความน่า สนใจ และสนุก สาน การด าเนิ น เรื่อง
มีความน่าติดตาม เนือ้ หาของเรื่องต้องมีความสัน้ หรือยาวที่มีความเหมาะสมกับวัยและคานึงว่า
จากการอ่านเด็กได้รบั ประโยชน์อย่างไรบ้าง
3. ด้านภาพประกอบ โดยปกติหนังสือสาหรับเด็กจะมีภาพประกอบทุกหน้าเป็ นส่วน
สาคัญภาพประกอบจะต้องมีความคล้องจองกับเนือ้ หา ภาพมีสีสนั สวยงาม ขนาดภาพเหมาะกับ
ขนาดของรูปเล่ม
กมลมาลย์ คาแสน (2557, น. 22) อธิบายลักษณะของหนังสือดังนี ้
1. ลักษณะของรูปเล่ม เป็ นจุดสนใจอันดับแรกที่สามารถทาให้เด็กอยากที่จบั หนังสือ
รวมมาถึงการเปิ ดพลิกดูและอ่านเนือ้ หาภายในเล่ม ดังนั้นรูปเล่มของหนังสือต้องมีความประณีต
ซึ่งในขณะเดียวกันรูปเล่มไม่จาเป็ นต้องเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบแผน อาจทาเป็ นรูปทรงอื่นๆ
เพื่ อสร้างความตื่ น เต้น แปลกใหม่และยังสามารถเรีย กร้องความสนใจจากเด็กได้อีก ด้วย เช่น
รูปทรงวงกลม รูปสัตว์ตา่ งๆ เป็ นต้น ภาพปกและภาพประกอบในรูปเล่มก็เป็ นจุดสาคัญอีกหนึ่งจุด
อาจท าวัส ดุอื่ น ๆ มาประกอบกั บ หนัง สื อ เช่ น พั บ กระดาษเป็ นรู ป สัต ว์ห รื อ ใช้ผ ้า ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเนือ้ สัมผัส จะส่งผลให้หนังสือหน้าอ่านมากยิ่งขึน้ วัสดุอปุ กรณ์ของรูปเล่มต้องเป็ น
วัสดุที่มีความแข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่ายและไม่ควรเย็บเล่มโดยใช้ลวด เนื่องจากเด็กไม่ระมัดระวั งใน
การใช้หนังสืออาจจะส่งผลให้หนังสือฉีกขาดง่ายและเด็กได้รบั บาทเจ็บอันเป็ นผลมาจากวัสดุ
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2. เนือ้ เรื่องหนังสือสาหรับเด็ก เนือ้ เรื่องจะต้องมีความสนุกสาน ตื่นเต้น ตอนจบควร
จะแฝงแนวคิดที่เด็กสามารถเข้าใจได้ เช่น ทาดีได้ดีทาชั่วได้ช่วั ทาไม่ดีย่อมได้รบั ผลลงโทษ เป็ นต้น
ซึ่งในแต่ละช่วงวัยเนือ้ เรื่องต้องเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก เนือ้ หาสาหรับวัย
เด็กสามารถเป็ นเรื่องมหัศจรรย์เกิน จริงได้ แต่ขณะเดียวกันเด็ก โตเนือ้ เรื่องต้องมีความเป็ นเหตุ
เป็ นผล สิ่งที่สาคัญที่สดุ ของเนือ้ เรื่องสาหรับเด็ก คือ เรื่องราวสนุกมีชีวิตชีวาและสอดแทรกการสอน
ลงไป ทาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย เนือ้ เรื่องไม่ยาวมาก ตัวละครน้อย และชื่อตัวละครไม่ยากเกินไปทาให้
เด็กจดจาได้
3. สานวนภาษาที่ใช้ภายในหนังสือจะต้องเป็ นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถพบ
เจอได้ท่วั ไปในชีวิตประจาวันของเด็กควรหลีกเลี่ยงการใช้คาที่เป็ นศัพท์แสลง
4. วิ ธี ก ารน าเสนอเรื่ อ ง อาจใช้วิ ธี พ รรณนาเนื ้อ เรื่ อ งสลับ กับ มี บ ทสนทนาสั้น ๆ
ภาพประกอบเนือ้ เรื่องเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับหนังสือ โดยภาพประกอบและเนือ้ เรื่องควรอยู่ในหน้า
เดียวกันเพื่อองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของหนังสือ
5. ภาพประกอบเป็ นสิ่งสาคัญ มากสาหรับหนังสือ ภาพประกอบอาจเป็ นภาพวาด
ภาพลายเส้นสามารถใช้เทคนิคทางศิลปะในลักษณะใดก็ได้ แต่ตอ้ งสามารถสื่อความหมายให้เด็ก
เข้าใจได้ภาพประกอบที่ใช้สีสนั สดใส มีชีวิตชีวาเด็กจะชื่นชอบมากกว่าภาพขาวดา
พิมพ์จิตต์ สถิตวิทยานัน ท์ (สมทรง ลิมาลัย, 2526, อ้างถึงใน พิมพ์จิตต์ สถิตวิทยา
นันท์, 2546, น. 14) อธิบายลักษณะหนังสือสาหรับเด็กที่ดี คือหนังสือที่เด็กอ่านแล้วเกิดความสนุก
เพลิดเพลิน มีเนื ้อหาที่ เด็กชื่ นชอบ มีรูปเล่มสวยงามสะดุดตา หนังสือสามารถดึงดูดเด็กให้เกิ ด
ความสนใจโดยไม่ตอ้ งบังคับให้เด็กอ่าน ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือที่ให้ความรูห้ รือหนังสือที่สร้างความ
บันเทิง ลักษณะที่ดีแบ่งออกได้ 3 ประการ ดังนี ้
1. ด้านเทคนิคการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม การจัดพิมพ์ภาพประกอบและตัวอักษรมี
ความชัด เจน มีขนาดที่ เหมาะสมกับ ช่วงวัย ถ้าตัวอักษรมีขนาดเล็ก เกิน ไปจะส่งผลให้เด็ก อ่าน
ตัวอักษรได้ยาก หน้าปกดึงดูดสายตาและความสนใจของเด็ก ขนาดรูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสมกับ
เด็ก คุณภาพของวัสดุตอ้ งมีคณ
ุ ภาพและความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก การจัด
หน้ากระดาษต้องจัดให้อยู่ในความเหมาะสมไม่แออัดเกิน ไป ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจเพื่ อที่ จ ะ
ดึงดูดความสนใจของเด็ก
2. เนือ้ เรื่องมีความสอดคล้องกับวัยและจิ ตวิทยาความต้องการของเด็ก เนื่องจากใน
แต่ละวัยของเด็กความชอบ ความสนใจ มีความแตกต่างกันไป ดังนั้นถ้าผูเ้ ขียนอยากให้หนังสือมี
ความสอดคล้องกับวัยต้องมีการศึกษาความต้องการของเด็กก่อนลงมือเขียน เช่น เด็กอายุ 6 – 8 ปี
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ชอบอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ นิทาน ตานาน เทพนิยาย และคากลอน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ซึ่งเมื่อเด็กอยู่ในวัย 11 ปี เด็กผูช้ ายสนใจเรื่องราวที่มีความลึกลับ ผจญภัย เด็กผูห้ ญิ งจะมีความ
สนใจของสวยงาม และความรัก เป็ นต้น
3. ด้านภาพประกอบ โดยปกติแล้วหนังสือสาหรับเด็กเป็ นหนังสือที่เน้นภาพประกอบ
เป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นบันเทิงคดี นิทาน สารคดี หรือร้อยกรอง ภาพประกอบจะต้องมีสีสนั สวยงาม
บรรจงวาดอย่ างประณี ต มีค วามสอดคล้องกับ เนื ้อหาเรื่อง ภาพมีขนาดที่ ถูก ต้องและมีความ
เหมาะสมกับรูปเล่ม มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป เพื่อให้ดสู มดุลและมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรมวิชาการ (2546, น. 10 - 17) ได้อธิบายลักษณะหนังสือสาหรับเด็กไว้ดงั นี ้
1. เนื ้อหาของหนังสือมีแก่ น เรื่องและวัตถุป ระสงค์อย่ างชัดเจน รวบยอด หนังสือ
สาหรับ เด็กไม่ควรมีเรื่อราวหลากหลายซับ ซ้อนภายในเรื่องเดียว ถ้าเรื่องราวซับ ซ้อนเกิ นไปเด็ก
อาจจะไม่เข้าใจเนือ้ หา ทาให้เด็กไม่ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการอ่านหนังสือ
2. เนือ้ หาของหนังสือต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย เนือ้ หานิทานสาหรับเด็ก
เล็ก ควรสนุก สนานเพลิด เพลิน ไม่มีค าบรรยาย มีเรื่องราวที่ เป็ น ขัน้ เป็ น ตอน มีตัวละครในการ
ดาเนินเรื่องอย่างเหมาะสมไม่ควรมีตวั ละครจานวนมากเกินไป มีบทสนทนาในสัดส่วนที่ไม่มาก
เกิน ไปและมีภาพประกอบที่ไปในทิ ศทางเดียวกัน เพื่ อให้การอ่านเป็ น ไปอย่างต่อเนื่อง ผูอ้ ่านจะ
ไม่เบื่อหน่ายละทิง้ การคัน
3. ประเภทของหนังสือมีห ลากหลายรูป แบบ เช่น นิท านพื ้นเมือง เรื่องสั้น สารคดี
บทความ บทละคร จดหมายบันทึก เรียงความ บทร้อยกรอง เป็ นต้น การเลือกรูปแบบการเขียน
ควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือ เมื่อเลือกที่จะเขียนรูปแบบใดจะต้องใช้อย่างถูกต้อง
ตามรูปแบบ
4. ภาพประกอบนิ ท านส าหรับ เด็ก จะต้อ งมีภ าพประกอบเป็ น ส่วนสาคัญ เสมอ
หนังสือสาหรับ เด็ก บางเล่มมีรูป ภาพน้อย บางเล่มมีรูป ภาพมากและบางเล่มเป็ น หนังสือภาพ
ดังนัน้ ภาพต้องทีความชัดเจน มีสีสนั ที่สดใสและสอดคล้องกับเนือ้ หา สามารถอธิบายเนือ้ เรื่องได้ดี
5. ภาษาและสานวนที่ใช้ควรเป็ น ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งนาคามาแปลซา้ อีก ครัง้
ควรหลีก เลี่ย งคาศัพท์ที่ เข้าใจยาก เนื ้อเรื่องที่ ใ ช้เป็ น ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด มีความชัดเจนไม่
ซับซ้อน สาหรับ เด็กเล็กเป็ น วัยที่ ควรใช้ประโยคซ ้าๆ เนื่องจากการได้อ่านและฟั งบ่ อยๆ จะช่วย
ส่งเสริมความจาของเด็ก
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6. ขนาดตัวอักษรและการเลือกใช้ตวั อักษร เด็กอายุ 2 - 6 ปี ควรใช้ตวั อักษรที่มีขนาด
ใหญ่ ขนาดประมาณ 24 - 30 พอยต์ ใช้ตวั พิมพ์ธรรมดาหรือตัวเขียนที่ชดั เจน ควรใช้ตวั อักษรแบบ
เดียวตลอดทัง้ เล่มแต่ละหน้าไม่ควรมีตวั อักษรมากเกินไปหรือมีหลายย่อหน้า
7. รู ป เล่ ม ควรมี ขนากระทัด รัด ลัก ษณะการเย็ บ รู ป เล่ม ควรมี ค วามแข็งแรงและ
ทนทาน ซึ่งจานวนหน้ากระดาษของเด็กแต่ละวัยก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน จานวนหน้าหนังสือ
ส าหรับ เด็ก อายุ 2 - 5 ปี ประมาณ 8 - 16 หน้า ไม่รวมปก หนังสื อ ส าหรับ เด็ก อายุ 6 - 11 ปี
ประมาณ 16 - 32 หน้า ไม่รวมปก
ลักษณะหนังสือสาหรับเด็กถูกสร้างขึน้ เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนการอ่านพร้อมการเรียนรู ้
โดยที่ มีเนือ้ หาลักษณะของประโยคจะเป็ นเพี ยงประโยคสัน้ ๆ และมีภาพประกอบ ส่งผลให้เด็ก
ได้รบั ความสนุกสานเพลิดเพลิน โดยนิทานสาหรับเด็กในรูปแบบนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภท
ต่างๆ จะสามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ถูกต้องและเป็ นเหตุเป็ นผล โดยความรู ้
ที่ ได้จ ากการอ่านนั้น ไม่ได้น ามาซึ่ งความสนุก สนานเพี ย งอย่ างเดีย ว แต่น ามาซึ่ งความรู แ้ ละ
จินตนาการ
2.4 นิทานทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็ก
วัฒ นชัย วินิ จ กูล and และคนอื่น ๆ (2550, น. 9 - 15) อธิบ ายหนังสือสาหรับ เด็ก
แต่ละช่วงวัยดังนี ้
1. หนังสือสาหรับเด็กเล็ก (0 - 3 ปี )
1.1 รู ป แบบของหนังสือควรเป็ น หนังสือภาพหรือหนังสือ ที่ มีรูป ภาพประกอบ
จานวนมาก ภาพมีสีสนั สดใสหรือภาพสมจริง
1.2 รูปเล่มของหนังสือควรใช้วสั ดุที่มีความแข็งแรง ฉีกขาดได้ยาก เช่น หนังสือ
ลอยนา้ หนังสือผ้า หนังสือนุ่มนิ่ม
1.3 ภาษาที่ใช้เขียนเป็ นภาษาที่อา่ นง่าย เป็ นคาคล้องจองหรือคาซา้
1.4 เนือ้ เรื่องกระชับ ทาความเข้าใจได้ง่าย และสร้างความสนุกสาน
1.5 การนาเรื่องใกล้ตวั หรือเรื่องในชีวิตประจาวัน ของเด็ก มาเขีย น เช่น อาบน ้า
แปรงฟัง
1.6 ตัวอักษรมีขนาดใหญ่
1.7 หนังสือสาหรับเด็กเล็กต้องเป็ นหนังสือที่พ่อแม่อา่ นให้ลกู ฟัง
2. หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย (4 - 6 ปี )
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1.1 เนือ้ เรื่องของหนังสือนามาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็ก มีเนือ้ เรื่องที่ไม่ยาก
เกิ น ไปหรือง่า ยเกิ น ไป เช่ น การเลี ้ย งสัต ว์ การใช้ชี วิ ตป ระจ าวัน และเรื่อ งราวมารยาทต่างๆ
ที่เกี่ยวกับหารปรับตัวเข้ากับสังคม
1.2 เนือ้ เรื่องมีความซับซ้อนมากกว่าหนังสือเด็กเล็ก โดยยังคงเรื่องราวที่กระชับ
และง่ายต่อการอ่านของเด็ก
1.3 ภาษาที่ใช้เขียนเป็ นประโยคสัน้ และอ่านง่าย
1.4 ให้ความสาคัญภาพประกอบมากกว่าเนือ้ เรื่อง
1.5 ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดใหญ่
1.6 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นหนังสือที่พ่อ แม่ ลูก อ่านร่วมกัน
3. หนังสือสาหรับเด็กประถมต้น (7 - 9 ปี )
1.1 เนือ้ เรื่องของหนังสือนามาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ยากขึน้ เช่น ความรูท้ ่วั ไป
สถานที่ วิทยาศาสตร์ อาชีพต่างๆ
1.2 เนือ้ เรื่องและภาพประกอบมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
1.3 ภาษาที่ใช้เป็ นประโยคที่ยาวขึน้ กว่าเด็กปฐมวัย แต่คงความไม่ซบั ซ้อน
1.4 หนังสือสาหรับเด็กประถมต้นเป็ นหนังสือที่เด็กอ่านเอง
4. หนังสือสาหรับเด็กประถมปลาย (10 - 12 ปี )
1.1 รูปเล่มของหนังสือมีขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค
1.2 เนื ้อเรื่องของหนังสือเกี่ย วกับ ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ การค้น พบทาง
วิทยาศาสตร์ เพศหรือเป็ นเนือ้ หาที่มีความซับซ้อนมากกว่าเนือ้ หาของประถมต้น เนือ้ หาเน้นการ
ส่งเสริมจินตนาการ
1.3 ภาษาที่ใช้เขียนเป็ นประโยคยาว มีความซับซ้อนมากขึน้
1.4 ไม่เน้นภาพประกอบมากนักหรือใช้ภาพการ์ตนู ในการเพิ่มอรรถรส
1.5 หนังสือสาหรับเด็กประปลายต้นเป็ นหนังสือที่เด็กอ่านเอง
กรมอนามัย (2550, น. 48 - 50) อธิบายหนังสือสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัยดังนี ้
1. กลุ่มเด็ก อายุ 3 เดือน - 1 ปี หนังสือสาหรับ เด็ก วัย นีย้ ังเป็ น วัยที่ ไม่สามารถอ่าน
หนังสือเองได้แต่สามารถรับฟังการเล่านิทานจากพ่อแม่ เนือ้ หาเป็ นประโยคสัน้ ๆหรือบทกลอนที่มี
คาคล้องจอง เด็กจะฟังได้อย่างเพลิดเพลิน ภาพประกอบที่มีสีสนั สดใสเด็กจะสนใจเป็ นอย่างมาก
เช่น สัตว์ สิ่งของ ผัก ผลไม้ รถเป็ นต้น
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2. กลุ่มเด็ก อายุ 2 - 3 ปี เด็กในช่วงวัยนี ้เป็ นช่วงวัยแห่งการพัฒนาภาษา เด็กชอบ
หนังสือที่มีทงั้ เนือ้ หาและภาพประกอบเป็ นอย่างมาก โดยนาเรื่องราวในชีวิตประจาวันและสิ่งของ
ใกล้ตวั ของเด็กมาเป็ นเนือ้ หา เพื่อทาให้เด็กเข้าใจเนือ้ หาของเรื่อง หากมีประสบการณ์วรรณกรรม
และศิลปกรรมที่ดีตงั้ แต่เด็กก็จะช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะเรียนรูเ้ รื่องราวต่างๆ
3. กลุม่ เด็กอายุ 4 - 5 ปี เนื่องจากเด็กวัยนีเ้ ป็ นวัยที่เริ่มมีจินตนาการสร้างสรรค์ อยาก
รูอ้ ยากเห็นสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับ เริ่มเข้าใจความแตกต่าง โดยนิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนีค้ วรเป็ น
นิทานที่มีเนือ้ เรื่องยาวขึน้ สนุกสนานน่าติดตาม มีภาพประกอบสีสนั สดใส ตัวหนังสือใหญ่เพราะ
เด็กในวัยนีเ้ ริ่มจะเข้าใจภาษา
เกริก ยุ้น พัน ธ์ (2547, น. 58 - 59) ได้ก ล่าวถึ งลัก ษณะนิ ท านที่ มี ความเหมาะสม
ต่อเด็กในแต่ละช่วงอายุดงั นี ้
1. เด็กช่วงวัย 0 - 1 ปี เด็กในช่วงอายุนีจ้ ะมีความสนใจหนังสือนิท านที่มีความยาว
ไม่มากนัก หรือหนังสือที่มีคาศัพท์เป็ นคาๆ และมีภาพประกอบที่สดใสสวยงาม
2. เด็ก ช่วงอายุ 2 - 3 ปี เด็ก ในวัย นี ้จ ะชอบนิ ท านที่ มีก ารใช้ค าพูดแบบคล้องจอง
โดยเด็กมักจะจาและออกเสียงตามคาลงท้ายของประโยคเป็ นคาๆ มีการซักถามและหากเป็ นเรื่อง
เล่าที่มีคาคล้องจองสัมพันธ์กนั กับนิทานจะชื่นชอบเป็ นพิเศษ นิทานก่อนนอนเป็ นสิ่งสาคัญมาก
สาหรับเด็กวัยนีโ้ ดยจะเป็ นการเล่านิทานเรื่องเดิมซา้ ไปมาทุกคืนหรืออาจคืนละหลายครัง้ แต่จะมี
การเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กน้อยให้กบั นิทานตามสถานการณ์ให้เรื่องเกิดความสนุกมากขึน้
3. เด็กช่วงอายุ 4 - 6 ปี เด็กช่วงวัยนีจ้ ะมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองน้อยลง
จะชอบนิทานที่เป็ นคาประพันธ์และมีสมั ผัสคล้องจองและจะชอบมากหากตัวละครเอกหรือตัวนา
เรื่องเป็ นสัตว์ที่สามารถพูดได้
จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 21 - 25) ได้กล่าวถึงลักษณะนิท านที่ เด็กในแต่ละช่วง
อายุให้ความสนใจ ดังนี ้
1. เด็ก วัย เริ่มเรีย น (2 - 5 ขวบ) เด็ก วัย นี ้ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ดว้ ยตนเอง
แต่สามารถฟั งเรื่องราวและดูภาพประกอบตามได้ มีความสนใจในตัวเองและเด็กในวัยเดีย วกัน
ชอบพูดคาซา้ หรือคาคล้องจอง เมื่อเด็กเริ่มอ่านหนังสือได้เด็กจะอ่านเป็ นคาก่อนและเริ่มจาคาใหม่
ชอบสีสดใส ชอบสัต ว์ รัก และเข้าใจในภาษาของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลีย้ งของเด็กเอง
ชอบดูภาพประกอบและฟังเรื่องราวรอบตัวเช่น เด็กอยู่ใกล้แม่นา้ จะชอบภาพเรือ เด็กชนบทจะชอบ
ภาพวัว เป็ น ต้น เด็ก ในวัย นี ้จ ะชอบค ากลอน นิ ท านโดยถ้าเป็ น เรื่องของสัตว์ที่พูดได้ห รือมีก าร
กระทาเหมือนมนุษย์แล้วเด็กจะสนใจเป็ นอย่างมาก
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2. เด็กวัยประถมศึกษา อาจแบ่งย่อยออกเป็ นวัยต่างๆ ได้ ดังนี ้
2.1 วัย 6 - 7 ขวบ เด็ก วัย นี ้เป็ น วัย ที่ สามารถอ่านหนังสือได้เล็ก น้อย แต่ยังไม่
คล่องแคล่ว เริ่มมีความคิดมีจินตนาการมากยิ่งขึน้ ชอบ ตัวละครที่มหัศจรรย์ เช่น เทวดา นางฟ้า
เป็ นต้น นิทานที่มีตวั ละครฝ่ ายดีและฝ่ ายร้าย เด็กจะชื่นชอบเนื่องจากเด็กสามารถมองเห็นความ
แตกต่างของตัวละครอย่างชัดเจน ประเภทนิทานที่เด็กชื่นชอบ ได้แก่ เรื่องมหัศจรรย์ นิยายผจญ
ภัย นิทานพืน้ บ้านต่างๆ โดยนิทานเหล่านีต้ อ้ งมีตวั ละครไม่มากเนือ้ เรื่องดาเนินกระชับ บทบรรยาย
อยู่ในความเหมาะสมของช่วงวัย
2.2 วัย 8 - 9 ขวบ เด็กวัยนีอ้ ่านหนังสือได้มากขึน้ ชอบอ่านนิทาน ซึ่งมีเนือ้ เรื่องที่
ดาเนินไปอย่างสนุกสนาน มีความซา้ ซ้อนของเนือ้ เรื่องมากขึน้ มีตวั ละครหลากหลาย เช่น นางเอก
พระเอก ตัวร้าย เทวดา เป็ นต้น ตอนจบของเรื่องควรลงเอยด้วยดี ซึ่งเด็กวัยนีเ้ ป็ นวัยที่อยากรูอ้ ยาก
เห็นมากขึน้ ซึ่งเริ่มเกิดความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพศชายจะให้ความสนใจเรื่อง
รถ อวกาศ เครื่องบิน เพศหญิงจะให้ความสนใจเทพนิยาย การแต่งตัว นางฟ้าเทวดา
2.3 วัย 10 - 11 ขวบ เด็ก วัยนี ้สามารถอ่านหนังสือได้แล้ว มีความสนใจในการ
อ่านอย่างแท้จริง โดยเพศหญิงและเพศชายแยกกันอ่านหนังสือตามความสนใจ เนือ้ เรื่องมีลกั ษณะ
คล้ายกับเด็กวัย 8 - 9 ขวบ แต่จะมีรายละเอียดและความซับซ้อนมากยิ่งขึน้
ในการประชุมปฏิบัติการเขียนหนังสือสาหรับเด็ก ที่มหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ
ร่วมกับ UNESCO ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2523 นัน้ ได้สรุปเรื่องที่เด็กสนใจดังนี ้
1.อายุ 1 - 3 ปี ช่วงวัยนีเ้ ด็กจะชอบเนือ้ เรื่องที่สนั้ มีตวั ละครเพียง 2 - 3 ตัว เนือ้ เรื่อง
ไม่ซบั ซ้อนและจบเรื่องด้วยความสมหวัง
2. อายุ 4 - 5 ปี ช่วงวัยนีช้ อบชอบเนือ้ เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพนิยายและสัตว์
3. อายุ 5 - 8 ปี ช่วงวัย นี ้สนใจหนังสือที่ มีภาพประกอบ ชอบเนื ้อเรื่องที่ เข้าใจง่าย
สามารถอ่านด้วยตนเองได้ มีโครงเรื่องไม่ซับซ้อนเนื่องจากเด็กที่เริ่มฝึ กอ่านจะสามารถทาความ
เข้าใจได้เอง
4. อายุ 8 - 10 ปี ช่วงวัยนีช้ ื่นชอบนิยาย สารคดี ชอบอ่านหนังสือด้วยตนเองเริ่มสนใจ
เนือ้ หาที่เป็ นวิชาการมากขึน้ เช่น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ เครื่องยนต์ เด็กผูห้ ญิงสนใจเนือ้ หาที่เป็ น
กลอน ส่วนเด็กผูช้ ายจะไม่คอ่ ยชอบมากนักภาษาที่ใช้เขียนสาหรับเด็กวัยนีค้ วรเป็ นบทสนทนา เด็ก
จะได้เกิดความสนใจและติดตามอ่าน
5. อายุ 11 - 16 ปี ช่วงวัยนีเ้ นือ้ เรื่องจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการเดียวกันกับการเขียน
สาหรับผูใ้ หญ่ เด็กจะชอบอ่านเนือ้ เรื่องที่ยาวมากขึน้ มีเนือ้ หาสาระ และเนือ้ เรื่องที่มีความสมจริง
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โชดก เก่งเขตรกิจ (2554) ได้แบ่งประเภทของหนังสือสาหรับเด็กตามช่วงวัย ดังนี ้
1. ทารกในครรภ์ สาหรับ ช่วงวัย นี ้เป็ น หนังสือลักษณะใดก็ตามแต่พ่อแม่ เพีย งแค่
ขอให้ได้ยินเสียงของพ่อแม่ที่อา่ นให้กบั เด็กในครรภ์ฟัง เวลาที่ดีที่สดุ ควรเป็ นเวลาพักผ่อนของผูเ้ ป็ น
แม่หรือช่วงที่สภาวะจิตใจสงบไม่มีสิ่ง รบกวนนับว่าเป็ นช่วงเวลาที่ดีในการอ่านหนังสือให้กบั ลูกใน
ครรภ์ฟัง
2. อายุ 1 - 6 เดือน หนังสือสาหรับ เด็กในช่วงวัยนีต้ อ้ งคานึงถึงความปลอดภัยมาก
ที่สดุ วัสดุนามาทาหนังสือนัน้ มักเป็ นวัสดุที่น่มุ และมีสีสนั ที่ดงึ ดูดความสนใจของเด็ก เช่น ผ้าสาลี
ผ้าดิบ ผ้าสักหลาดหรือเป็ นวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างเวลาขยา วัสดุเขย่าแล้วเกิดเสียง ซึ่งเหล่านี ้
ต้องไม่เกิดอันตรายเมื่อเด็กนาเข้าปาก
3. อายุ 7 - 12 เดือน หนังสือสาหรับเด็กต้องทาจากวัสดุที่มีความปลอดภัย เด็กจะ
เริ่มสนใจมองภาพที่ มี สีสัน สวยงามชัด เจนโดยหนังสือ ไม่จ าเป็ น ต้อ งมีรายละเอี ย ดมาก ช่ว ง
ระยะเวลาที่อ่านหนังสือพ่อแม่อาจอุม้ เด็กมานั่งบนตักแล้วจึงอ่านหนังสือให้ฟังหรื อช่วงเวลาที่เด็ก
อาบนา้ เป็ นช่วงเวลาที่เด็กตื่นตัว โดยเลือกที่จะเล่านิทานลอยนา้ ที่ทามาจากพลาสติกหรือยาง ซึ่ง
ทาให้เด็กมีความสนใจและเพลิดเพลินได้เป็ นอย่างดี
4. อายุ 1 - 2 ปี หนังสือต้องมีความหนาคงทนแข็งแรง โดยหนังสือไม่จ าเป็ นต้องมี
ตัวอัก ษรมาก ควรมุ่งเน้นไปที่ ภาพประกอบ เนื่ องจากเด็ก วัย นีส้ ามารถมองภาพและรูเ้ รื่องราว
จานวนของหน้ากระดาษไม่ควรเกิน 10 หน้า เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีความหนา เมื่อมีจานวนหน้ามาก
เกินไปหนังสือจะมีนา้ หนัก
5. อายุ 2 - 3 ปี หนัง สื อ ยัง คงต้อ งมี ลัก ษณะที่ ค งทน มี เทคนิ ค พิ เ ศษเพื่ อ ดึ งดูด
ความสนใจของเด็ก เช่น มีภาพซ่อนอยู่หลังประตู มีเสีย งประกอบ และส่วนต่างๆ ของหนังสือ
สามารถเปลี่ยนตาแหน่งได้ โดยมีตวั ละครในหนังสือไม่มาก เนือ้ เรื่องต้องสัน้ หรือ เนือ้ เรื่องที่ถูก
อ้างอิงมาจากชี วิต ประจ าวัน สิ่งรอบตัวต่างๆ ของเด็ก เช่น ครอบครัว เพื่ อน การปรับ ตัว การ
แสดงออก กิจวัตรประจาวัน
6. อายุ 3 - 4 ปี เด็ ก ในวัย นี ้ เ ริ่ ม เปิ ดหนั ง สื อ ได้ที ล ะหน้า มี ค วามสนใจเนื ้อ หา
ของหนังสือที่ มีความยาวขึน้ จะอ่านเอง หรือ พ่อแม่เล่าให้ฟั ง โดยเนือ้ เรื่องต้องเข้าใจได้ง่ายไม่
ซับซ้อน เนือ้ เรื่องที่เด็กชอบเป็ นเนือ้ เรื่องที่มีความมหัศจรรย์ ยิ่งถ้ามีคาซา้ ๆ เด็กจะยิ่งสนุกเมื่อได้ฟัง
และพูดตาม นิทานเป็ นสื่อที่ดีสาหรับช่วงวัยนีท้ ี่เริ่มเรียนรูจ้ ากตัวหนังสือ โดยเด็กที่ชอบอ่านนิทาน
จะเริ่มสนใจการอ่าน เนื่องจากเลียนแบบพฤติกรรมตามพ่อแม่ที่อา่ นนิทานให้ฟัง เด็กจึงอยากอ่าน
เองในบางครัง้ เด็กหยิบนิทานที่ชอบมาอ่านเองโดยอ่านตามที่เคยฟังมา
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7. อายุ 5 - 6 ปี ช่ ว งวัย นี ้จ ะสามารถสนใจและฟั งนิ ท านที่ มี เนื ้อ หายาวมากขึน้
ซับซ้อนมากขึน้ สามารถเข้าใจเนื ้อเรื่องที่ส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม โดยช่วงวัยนีเ้ ด็กจะเริ่มหัด
อ่าน สะกดคาได้บา้ ง ดังนั้นขนาดของตัวอักษรในหนังสือต้องไม่เล็กและมีการเว้นช่องไฟระหว่าง
คา เด็กจึงจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
จากที่ กล่าวมาข้างต้นลักษณะหนังสือที่เหมาะกับสาหรับเด็ก แต่ละวัยเป็ น ไปตาม
พัฒนาการและความสนใจ ซึ่ งงานวิจัยชิน้ นีผ้ วู้ ิจัยเจาะจงทาหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับ เด็กอายุ
4 - 6 ปี สามารถสรุปได้ว่าเด็กวัยนีช้ อบหนังสือที่มีเนือ้ หาไม่ยืดเยือ้ กระชับ และยังสามารถสร้าง
ความบันเทิงในคราวเดียวกัน ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ ภาษาที่ใช้ควรเป็ นภาษาที่เด็กเข้าใจได้ง่าย
ภาพประกอบมีสีสนั สดใสสะดุดตา สร้างความสนใจให้เด็กอย่างอ่านหนังสือ
2.5 การเขียนหนังสือสาหรับเด็ก
การเขี ย นหนัง สื อ ส าหรับ เด็ก นั้น ไม่ ว่า จะเป็ น หนังสื อ ในลัก ษณะใดผู้เขี ย นต้อ ง
ทาการศึกษาวิธีเขียนหนังสือสาหรับเด็กก่อนเสมอ เพราะเด็กมีความสนใจเฉพาะเรื่องและต้องใช้
หลักการในการดึงดูดความสนใจวิธีการเขียนหนังสือสาหรับเด็กมีดงั นี ้
จิน ตนา ใบกาซูยี (2542, น. 32 - 37) อธิบ ายขั้นตอนการเขีย นหนังสือสาหรับ เด็ก
ดังนี ้
1. สารวจแรงบันดาลใจในการเขียน ผูท้ ี่ตอ้ งหารเขียนหนังสือสาหรับเด็กนั้น ต้องมี
การส ารวจตนเองในเบื ้อ งต้น ก่ อ นว่า มี ค วามปรารถนาที่ จ ะเขี ย นหนั งสื อเพราะอะไร และมี
จุดประสงค์ในการเขียนครัง้ นัน้ เพื่อสร้างอะไรให้แก่ผอู้ า่ น หลังจากทราบวัตถุประสงค์ ผูเ้ ขียนควร
ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาต่อยอดในการเขียนหนังสือสาหรับเด็ก
2. ศึกษาลักษณะหนังสือสาหรับ เด็ก ก่อนผูเ้ ขีย นจะลงมือเขียนเรื่อง ผูเ้ ขียนต้องมี
การศึกษาและทาความเข้าใจลักษณะหรือองค์ประกอบของหนังสือสาหรับเด็กในด้านต่างๆ ดังนี ้
2.1 มีวัตถุป ระสงค์และแก่นเรื่องที่ มีความชัดเจน มีเนือ้ เรื่องไม่ซับซ้อน ไม่ยาก
เกินวัยและนาเสนอเพียงเรื่องเพียงเรื่องเดียว
2.2 มีเนือ้ เรื่องยากง่ายเหมาะสมกับวัยของเด็ก
2.3 มีภาษาที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย หรือ มีประโยค คา ที่มีความเหมาะสมกับ
วัยและระดับชัน้ ของผูอ้ า่ น
2.4 มีแนวทางการเขียนที่เหมาะสมกับเนือ้ หาและประเภทหนังสือ
2.5 มีโครงเรื่องที่สนุกสนาน ชวนติดตาม
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2.6 มีรูป เล่มและภาพประกอบที่ มีความเหมาะสมการจัดหน้าที่ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูอ้ า่ นได้
2.7 มีความสอดคล้องกับจิตวิทยาในการอ่านของเด็กในแต่ละระดับวัย
3. กาหนดองค์ประกอบในการเขียน เมื่อผูเ้ ขียนศึกษาลักษณะหนังสือหรับเด็กแล้ว
ผูเ้ ขียนต้องมีการกาหนดองค์ประกอบการเขียน ดังนี ้
3.1 ก าหนดประเภทของหนังสือ เลือกประเภทหนังสือที่ ผเู้ ขีย นมี ความสนใจ
ประเภทหนังสือที่นิยมเขียนให้เด็ก ดังนี ้ สารคดี บันเทิงคดี นิทาน ร้อยกรอง การ์ตนู หนังสือภาพ
3.2 กาหนดผูอ้ า่ น เลือกกลุม่ ผูอ้ า่ นว่าจะเขียนหนังสือให้เด็กช่วงวัยใด
3.2.1 วัยอนุบาล (อ่านยังไม่ได้ ดูได้แต่ภาพและฟังเรื่อง)
3.2.2 วัยประถมต้น (อ่านออกแต่ไม่คล่อง)
3.2.3 วัยประถมปลาย (อ่านหนังสือเป็ น อ่านได้คล่อง)
3.2.4 มัธยมต้น (อ่านเก่ง อ่านได้อรรถรส)
3.2.5 มัธยมปลาย (อ่านเก่ง มีความสนใจหลากหลาย)
3.3 ก าหนดหัวข้อเรื่องและเนื ้อหา เลือกหัวข้อเรื่องและเนื ้อหาที่ จะน ามาเขีย น
พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี ้ กลุม่ วิชาเรียนต่างๆ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ปัญหาใกล้ตวั ความสนใจ
3.4 ศึกษาข้อมูลของหัวข้อเรื่องหรือเนือ้ หา
3.5 วางจุดประสงค์ การกาหนดจุดประสงค์เพื่อให้การเขียนมีความชัดเจน
3.6 วางโครงเรื่องและเนือ้ เรื่อง
พรจัน ทร์ จัน ทวิ ม ล (2534, น. 26 - 30) อธิ บ ายการเขี ย นหนั ง สื อ ส าหรับ เด็ก มี
องค์ประกอบสาคัญในการเขียนไว้ ดังนี ้
1. แก่นเรื่อง เป็ นการวางจุดประสงค์ของเรื่อง โดยวางไว้เพื่อให้เรื่องที่เขียนขึน้ ไม่หัก
เหไปในทิศทางอื่นความคิดรวบยอดถือว่าเป็ นขัน้ ตอนแรกในการเขียนหนังสือสาหรับเด็ก
2. ข้อมูล ถือเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ในการเขียนหนังสือทุกประเภท โดยเฉพาะการเขียน
หนังสือสาหรับเด็ก ซึ่งแม้จะมีรูปแบบเป็ นนิทานที่มองแล้วไม่มีความจาเป็ นในการศึกษาข้อมูล แต่
ข้อมูลเป็ น สิ่งที่ จาเป็ นที่ สดุ ในการเขียนเนือ้ เรื่องให้เป็ นไปได้ง่ายและถูกต้อง ข้อมูลที่คน้ คว้ามา
เพิ่มเติมเมื่อนามารวมกันกับประสบการณ์ของผูเ้ ขียนแล้ว จะส่งเสริมให้ผเู้ ขียนเขียนเนือ้ เรื่องได้
อย่างดีเยี่ยม ข้อมูลจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการเขียนหนังสือสาหรับเด็ก ผูเ้ ขียนจาเป็ นต้องศึกษา
ข้อมูลให้ละเอียด
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3. โครงเรื่อง เป็ นการวางแผนการเขียนขัน้ ต้นภายหลังจากการมี แก่นเรื่อง โครงเรื่อง
เป็ นการขยายความของแก่นเรื่องให้เกิดเป็ นเรื่องราวขึน้ เพื่อจะนามาเขียนได้อย่างสะดวกและตรง
ตามวัตถุประสงค์
4. ตัวละคร การกาหนดตัวละครจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการเขียนเนือ้ เรื่อง โดยสิ่งแรก
ผูเ้ ขียนต้องกาหนด บุคลิก นิสยั ของตัวละครแต่ละตัว ตัวละครของหนังสือสาหรับ เด็กนั้นมักจะ
เป็ นสัตว์และมนุษย์ ถ้าตัวละครเป็ นมนุษย์ตอ้ งมีอายุไล่เลี่ยกับเด็ก ถ้าหากในเนือ้ เรื่องมีตวั ละคร
ผูใ้ หญ่เด็กจะไม่ชอบมากนัก การเลือกตัวละครในหนังสือสาหรับเด็กที่ได้รบั ความนิยม ดังนี ้
4.1 เด็กผูห้ ญิ งน่ารัก ใช้ตัวละครที่ เป็ น กระต่าย แมว ผีเสือ้ หรือสัตว์ที่มีรูป ร่าง
น่ารัก สีสนั สวยงาม และมีบคุ ลิกเรียบร้อย
4.2 เด็กผูช้ าย ใช้ตวั ละครสุนขั หมี
4.3 เด็กผูช้ ายที่ซุกซน ใช้ตวั ละครลิง
4.4 เด็กผูช้ ายอ้วน ใช้ตวั ละครช้าง ฮิปโปโปเตมัส แรด
4.5 เด็กผูช้ ายเกเร ใช้ตวั ละครเสือ สุนขั จิง้ จอก
4.6 ผูน้ าหรือผูม้ ีอานาจ ใช้ตวั ละครเสือ สิงโต
4.7 คนเจ้าเล่ห ์ ใช้ตวั ละครสุนขั จิง้ จอก
5. คติสอนใจ การเขียนหนังสือจาเป็ นที่จะต้องมีจุดที่สร้างความสะเทือนอารมณ์แก่
ผูอ้ า่ น จุดเหล่านีม้ กั จะเป็ นบทสรุปหรือจุดประสงค์ของเรื่องที่ตอ้ งการให้ผอู้ ่านได้รบั คติสอนใจ คติ
สอนใจเป็ นสิ่งที่สามารถวัดผลงานเขียนได้
6. ภาษา สิ่งที่ จ ะต้อ งค านึงในการเขีย นสาหรับ เด็ก คื อ ภาษา ภาษาต้อ งมี ความ
เหมาะสมกับ วัย ของเด็ก ในแต่ล ะช่ว งอายุ โดยเด็ก ต้อ งสามารถเข้าใจภาษาของผูเ้ ขีย นและ
จุดประสงค์ของเนือ้ เรื่อง
7. ภาพประกอบ จัดเป็ น ส่วนสาคัญ ที่ สุดของหนังสือสาหรับ เด็ก เนื่ องจากเด็กได้
ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น กั บ ภาพประกอบไม่ น ้อ ยกว่า งานเขี ย น ภาพประกอบ ต้อ งมี
ความสัมพันธ์กบั การเขียนด้วย
การเขียนหนังสือสาหรับเด็กต้องมีแก่นของเรื่องเป็ นแกนหลักที่จะใช้เชื่อมโยงไปยัง
ทุกๆ จุดของเนือ้ หาในนิทานเรื่องนั้น โดยเนือ้ หาของเรื่องนั้นจะต้องมีความชัดเจน มีความกระชับ
ไม่ยาวแต่ก็ไม่สนั้ มากเกินไป เด็กสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย การดาเนินเรื่องและการจบเรื่อง
เป็ นจุดสาคัญที่จะสอดแทรกคาสอนต่างๆ ให้กบั เด็กเพื่อให้เด็กที่ได้อา่ นรูส้ กึ สนุกสนานกับการอ่าน
และได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน โดยภาษาและสานวนที่ใช้ควรเป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายเป็ นคาคล้องจอง
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หรือคาซา้ ภาษาไม่ควรต้องนาคามาแปลซา้ อีกครัง้ โดยถ้าใช้ภาษาในชีวิตประจาวันของเด็ก จะ
สามารถสร้างความสนใจให้เด็กมากยิ่ งขึน้ ควรหลีก เลี่ยงค าศัพท์ที่เข้าใจยาก เนื ้อเรื่องที่ ใช้เป็ น
ประโยคสัน้ ๆ กะทัดรัด มีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน
2.6 หนังสือกึ่งของเล่น
จากการค้น คว้าข้อมูลประเภทของหนังสือสาหรับ เด็ก ที่ มีอยู่ห ลากหลายประเภท
ผูว้ ิจัย ได้เลือกศึก ษาและพัฒ นาหนังสือสาหรับ เด็ก ประเภทหนังสือกึ่ งของเล่น โดยข้อมูลของ
หนังสือกึ่งของเล่น มีดงั นี ้
2.6.1 ความหมายและความสาคัญของหนังสือกึ่งของเล่น
สมพร จารุนฐั (2538, น. 13 - 15) อธิบายความหมายของหนังสือกึ่งของเล่น
ดังนี ้ หนังสือกึ่ งของเล่น เป็ นหนังสือที่มีความเหมาะสมสาหรับเด็ก วัยก่อนเรียนและวัยเริ่มเรีย น
หนังสือประเภทนีน้ อกเหนือจากจะใช้วสั ดุท่ วั ไปในการผลิตแล้วยังอาจผลิตขึน้ จากวัสดุอื่นๆ เช่น
กระดาษแข็ง พลาสติ ก ผ้า เป็ นต้น หนังสือกึ่ งของเล่น ยังมีความพิ เศษที่จ ะสามารถแสดงภาพ
ออกมาในลักษณะที่เป็ นสามมิติ ผูอ้ ่านและผูฟ้ ั งไม่เพียงแต่สนุกสนานกับเรื่องราวและเพลิดเพลิ น
กับภาพประกอบเพียงเท่านัน้ แต่ผอู้ า่ นยังสามารถทากิจกรรมร่วมด้วย เช่น ชักหรือดึงแถบกระดาษ
ซึ่งการดึงนั้นอาจทาให้ภาพขยับได้หรือการเล่นเกมเกี่ยวกับภาพและข้อความภายในหนังสือเป็ น
ต้น หนังสือที่สร้างขึน้ เพื่อให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมจะมีเนือ้ หาที่มีความหลากหลาย ส่วน
ใหญ่จะมุง่ เน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เรียนรูเ้ รื่องราวและความคิดรวบยอดต่างๆ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนและวัยเริ่มเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางด้านการใช้ภาษา ความคิด
รวบยอด ทัง้ ทางบุคลิกภาพ และทางสังคม
วินัดดา อุทัยรัตน (2555, น. 57) อธิบายความหมายของหนังสือกึ่งของเล่น
ดังนี ้ หนังสือภาพประกอบสามมิติ หรือ หนังสือกึ่งของเล่น คือ หนังสือภาพประกอบที่มีลกั ษณะ
คล้ายของเล่น เมื่อเปิ ดหนังสือภาพจะถูกยกขึน้ มาจากพืน้ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะ
สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้อยากอ่านหนังสือมากยิ่งขึน้ และกระตุน้ ให้เด็กรักการอ่าน
อันทิชา วิรมย์รตั น์ (2557, น. 54) อธิบายความหมายและความสาคัญของ
หนังสือกึ่งของเล่น ดังนี ้ หนังสือกึ่งของเล่นจัดทาขึน้ เพื่อเด็กทารก เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาล
โดยเป็ น หนังสือที่ มาในรูป แบบของของเล่น ประกอบและเกมกิ จ กรรมภายในหนังสือ เพื่ อช่วย
กระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจและอยากเข้าไปมีสว่ นร่วมกับหนังสือ
ชนัน ณัฏษ์ บุญ อิน ทร์ and มนสิช สิท ธิ สมบูรณ์ (2561, น. 97) อธิ บ ายถึ ง
หนังสือกึ่งของเล่นว่ามีลกั ษณะเป็ นหนังสือที่ใช้หลักการทาภาพสามมิติ โดยมีการนาเทคโนโลยี
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สมัย ใหม่กับ การประดิษ ฐ์แบบเก่ ามาผนวกกัน หนังสือกึ่ งของเล่นจะมีเสน่หใ์ นการดึงดูดความ
สนใจของผูอ้ า่ นยังช่วยให้ผอู้ ่านสามารถเข้าใจข้อมูลความรูไ้ ด้ง่ายขึน้ ซึ่งหนังสือกึ่งของเล่นมีความ
เหมาะสมกับเด็กและยังส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาแรงจูงใจที่ดีเกี่ยวกับการอ่าน
จากความหมายและความสาคัญ ของหนังสือกึ่งของเล่น ที่ก ล่าวมาข้างต้น
สรุปได้ว่าหนังสือกึ่งของเล่นเป็ นหนังสือที่จัดทาขึน้ เพื่อเด็กวัยก่อนเรียนและวัยกาลังเริ่มเรียน โดย
หนังสือจะมีเทคนิคการใช้ภาพสามมิติมาประกอบ ซึ่งผลิตจากวัสดุตา่ งๆ เช่น กระดาษแข็ง ผ้า เป็ น
ต้น ซึ่งเทคนิคภาพสามมิติที่อยู่ภายในหนังสือกึ่งของเล่นจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่าน
หนังสือและทาให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย
2.6.2 ชนิดและประเภทของหนังสือถึงของเล่น
อันทิชา วิรมย์รตั น์ (2557, น. 55) (อ้างถึงหอสมุดสภาคองเกรส ของประเทศ
อเมริกา) ได้กล่าวถึงได้กล่าวถึงการจัดหมวดหมู่ของหนังสือที่หอสมุดสภาคองเกรสของประเทศ
อเมริกา โดยมีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือกึ่งของเล่น (Toy and Movable Books) หนังสือกึ่งของ
เล่นหมายถึงหนังสือที่มีภาพประกอบที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่งแตกต่างจากหนังสือสาหรับเด็กที่ปกติ แค่
อ่านเนือ้ หาและดูภาพประกอบเพี ยงเท่านั้น หนังสือประเภทนีส้ ามารถเรียกอีกชื่ อได้ว่า หนังสือ
แอคชัน (Action Books) หนั งสื อสเปเชี ย ล เอฟเฟ็ กซ์ (Special Effects Books) นอกจากนี ้ยัง
สามารถเรียกชื่อของหนังสือตามลักษณะเด่นของเล่มนัน้ ๆ ตัวอย่างของหนังสือกึ่งของเล่นมี ดงั นี ้
- หนังสือ 3 ดี (3D Books)
- หนังสือกระดาษแข็ง (Board Books)
- หนังสือเรืองแสง (Glow-in-the-Dark Books)
- หนังสือสามมิติ (Pop-up Books)
- หนังสือปริศนา (Puzzle Books)
- หนังสือมีกลิ่น (Scented Books)
- หนังสือมีเสียง (Sound Panel Books)
- หนังสือสติกเกอร์ (Sticker Books)
- หนังสือของเล่น (Toy books)
2.6.2.1 ประเภทของหนังสือกึ่งของเล่นที่มีในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้มีการสารวจหนังสือกึ่งของเล่นในตลาดในประเทศไทยที่สามารถ
ซือ้ ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหนังสือกึ่งของเล่นในประเทศไทยยังมีจานวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศ โดยผูว้ ิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์องค์ป ระกอบของหนังสือสาหรับเด็กในการวิเคราะห์
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ลักษณะของหนังสือกึ่งของเล่นแต่ละเล่มคือความเหมาะสมของอายุ เทคนิคกึ่งของเล่น สี และวัสดุ
ประเภทของหนังสือกึ่งของเล่นที่สารวจพบมีดงั นี ้
2.6.2.1.1 หนังสือสติก๊ เกอร์ (Sticker Books)
หนังสือสติก๊ เกอร์เป็ นหนังสือที่มีเนือ้ หาเป็ นตัวนาเรื่องและมีสติ๊กเกอร์
เป็ นตัวเสริม โดยให้เด็กสร้า งสรรค์ภาพประกอบขึน้ มาเองตามจิตนาการณ์ของเด็กหรือให้เด็กนา
สติก๊ เกอร์มาติดในแต่ละหน้าเพื่อตอบคาถามนัน้ ๆ เป็ นการให้เด็กฝึ กคิดและฝึ กจิ นตนาการ

ภาพประกอบ 4 หนังสือสติก๊ เกอร์
ที่มา: เกศกนก ลมงาม. (2562).
1. ความเหมาะสมของอายุ : 2 ปี
2. เทคนิคกึ่งของเล่น : เทคนิคสติก๊ เกอร์
3. สี : สีมีความหลากหลาย สดใส
4. วัสดุ : กระดาษ
2.6.2.1.2 หนังสือกระดาษแข็ง (Board Books)
หนังสือกระดาษแข็งเป็ นหนังสือที่มีรูปเล่มแข็งแรงเหมาะสาหรับเด็ก
เนื่องจากความหนาและแข็งแรงทนทางต่อการเปิ ดหนังสือของเด็กเล็ก ช่วยให้อายุการใช้งานของ
หนังสือมีเวลายาวนานขึน้ เทคนิคที่มกั จะนามาใช้กบั หนังสือกระดาษแข็งคือเทคนิคเจาะกระดาษ
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เช่น การเจาะหนังสือเป็ นรูปสัตว์ตา่ งๆ เพื่อให้เด็กวาดภาพตามช่องที่เจาะไว้ การอ่านหนังสือจึ งได้
ทัง้ ความสนุกเพลิดเพลินและความคิดสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน

ภาพประกอบ 5 หนังสือกระดาษแข็ง
ที่มา: เกศกนก ลมงาม. (2562).
1. ความเหมาะสมของอายุ : 3 - 6 ปี
2. เทคนิคกึ่งของเล่น : เทคนิคเจาะกระดาษ
3. สี : สีมีความหลากหลาย สีสดใส
4. วัสดุ : กระดาษแข็ง
2.6.2.1.3 หนังสือมีเสียง (Sound Panel Books)
หนังสือมี เสีย งเป็ น หนังสื อที่ มีเรื่อ งราวสั้น ๆ เพื่ อให้เด็ก ได้ฝึ ก อ่า น
โดยหนังสือมีเสียงจะมีเสียงประกอบเรื่องราว เพื่อให้เด็กได้เข้าใจภาพนัน้ ๆ และจดจาได้ง่ายจาก
เสีย ง เช่น ภาพรถพยาบาล เสียงประกอบภาพเป็ น เสียงไซเรน ภาพหมู เสีย งประกอบเป็ นเสีย ง
ร้องอู๊ด อู๊ด ภาพไก่ เสียงประกอบเป็ น เสียงร้องกุ๊กกุ๊ก เป็ นต้น การใช้งานหนังสือหนังสือมักจะมี
ปุ่ มกด ลักษณะนูนออกจากพืน้ หนังสือ เพียงกดปุ่ มจะมีเสียงประกอบดังออกมา นามาซึ่งอรรถรส
และความสนุกในการอ่าน
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ภาพประกอบ 6 หนังสือมีเสียง
ที่มา: เกศกนก ลมงาม. (2562)
1. ความเหมาะสมของอายุ : 0 - 3 ปี
2. เทคนิคกึ่งของเล่น : เทคนิคเสียง
3. สี : สีมีความหลากหลาย
4. วัสดุ : กระดาษแข็ง
2.6.2.1.4 หนังสือของเล่น (Toy books)
หนังสือของเล่น เป็ นหนังสือที่ มีเนือ้ หาเพียงสั้นๆ เหมาะสาหรับ เด็ก
เล็ก วัสดุที่ใช้มกั จะเป็ นวัสดุที่ทนทานต่อนา้ ได้ ลักษณะการใช้งานของหนังสือของเล่นในรูปแบบนี ้
มักจะนาไปลอยนา้ เช่น เวลาผูป้ กครองอาบนา้ ให้เด็ก จะนาหนังสือมาลอยพร้อมการอาบนา้ เด็ก
จะทาการเปิ ดเล่น เพื่ อส่งเสริมช่วงเวลานั้นๆ ของเด็กให้เกิดการเรียนรูแ้ ละสนุกสนานได้ในเวลา
เดียวกัน
1. ความเหมาะสมของอายุ : 0 - 3 ปี
2. เทคนิคกึ่งของเล่น : เทคนิคทางวัสดุ
3. สี : สีมีความหลากหลาย
4. วัสดุ : พลาสติก
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ภาพประกอบ 7 หนังสือของเล่น
ที่มา : เกศกนก ลมงาม. (2562).
2.6.2.1.5 หนังสือสามมิติ (Pop-up Books)
หนังสือของเล่นเป็ นหนังสือแบบเปิ ด – ปิ ด จะมีขอ้ ความและรูปภาพ
ซ่อนอยู่ภายใต้แผ่นเปิ ดปิ ดที่จะท าให้เด็กๆ ได้สนุกในการค้น หาคาตอบไปพร้อมกันกับการอ่าน
รวมทัง้ ช่องเจาะรูที่จะสามารถให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกับหนังสือ เช่น เด็กสามารถนาหนังสือมาเทียบ
กับใบหน้า เพื่อสวมบทบาทเป็ นตัวละครนัน้ ๆ เทคนิคการเปิ ด – ปิ ด ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก

ภาพประกอบ 8 หนังสือสามมิติ
ที่มา : เกศกนก ลมงาม. (2562).
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1. ความเหมาะสมของอายุ : 6 - 12 ปี
2. เทคนิคกึ่งของเล่น : เทคนิคเปิ ด ปิ ดภาพ
3. สี : สีมีความหลากหลาย
4. วัสดุ : กระดาษแข็ง
2.7 ภาพประกอบ
2.7.1 ความหมายของภาพประกอบ
ภาวนา ชัยสมบูรณ์ (ม.ป.ป, น. 1) กล่าวว่า ภาพประกอบ หมายถึงเนือ้ หาที่เป็ น
ภาพที่ประกอบอยู่ในเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากข้อความที่เป็ นตัวอักษร สามารถสื่อความหมาย
ในลักษณะเดียวกันกับตัวอักษร แต่มีคณ
ุ ลักษณะที่พิเศษมากกว่า เนื่องจากสามารถมองเห็นภาพ
ที่เสมือนจริง เมื่อมีภาพประกอบมักจะสร้างความเข้าใจได้ง่าย โดยไม่จาเป็ นต้องทาความเข้าใจ
หรือ ตีความการใช้ภาพประกอบจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญไม่นอ้ ยกว่าตัวอักษร ภาพประกอบเหล่านัน้ จะ
เป็ นภาพถ่าย ภาพวาด หรือ ภาพกราฟิ กก็ได้ เช่น สี เส้น จุด ภาพลายเส้น เรขาคณิต

ภาพประกอบ 9 Mickey Mouse
ที่มา: (Disney, 1928)
กรุญพนธ์ วิศรุตม์มนตรี (2551, น. 4) อธิบายว่า ภาพประกอบ หรือ Illustration
เป็ น ผลงานที่ ส ร้างขึน้ เพื่ อ การค้า หรือ เงื่ อนไขทางเศรษฐกิ จ สังคม โดยสร้างขึน้ เพื่ อ ให้เ กิ ด
ภาพประกอบของเนื ้อ หานั้ น ๆ เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มูล ที่ ถู ก ก าหนด จึ ง ถูก เรีย กว่า ภาพประกอบ
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ภาพประกอบอาจเป็ น ภาพลายเส้น ภาพเขีย น ภาพถ่ ายด้วยเทคนิ คต่างๆ สามารถน าเอามา
ประกอบนิยาย เรื่องสัน้ สารคดี นิตยสาร บทความ
ไมเยอร์ (2540, น. 432) อธิบายว่า ภาพประกอบหนังสือ คือ สื่อสร้างสรรค์ช่วย
ให้เนือ้ หาในหนังสือมีผลในการสื่อความหมายได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งมีการสร้างสรรค์ให้ภาพศิลปะที่แต่เดิม
มีจดุ ประสงค์อื่น อาจนามาใช้ประกอบกับเนือ้ หาหนังสือได้เช่นเดียวกัน หากเนือ้ หาหนังสือและ
ภาพประกอบมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันก็จะสามารถเป็ นภาพประกอบหนังสือ แต่ถา้
หากภาพที่ใช้ไม่มีความสอดคล้องถือว่าเป็ นเพียงภาพประดับตกแต่งไม่ใช่ภาพประกอบ
ผดุง พรมมูล (2547, น. 72 - 74) กล่าวว่า ภาพประกอบ คือ ภาพที่สร้างขึน้ ด้วย
เทคนิคสร้างสรรค์ตา่ งๆ ทางศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยวิธีการเขียนภาพ ระบายสี การ
พิ มพ์ หรือผ่านกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยี มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อประกอบเรื่องราวที่ เขีย น
สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวจากตัวอักษรให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ และช่วยนาเสนอภาพเรื่องราวที่ถูก
เขีย นขึน้ ผ่านจิต นาการให้สามารถเข้าใจ และเห็นภาพตาม หนังสือที่น าภาพประกอบมาใช้เชิ ง
อธิบ ายเนือ้ หานั้นไม่ได้สร้างแค่อรรถรสต่อผูอ้ ่านเพีย งอย่างเดียว แต่ยังสร้างความน่าสนใจ น่า
ติดตาม ภาพประกอบจึงสามารถสื่อความหมายได้ไม่นอ้ ยกว่าตัวอักษร
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ภาพประกอบนับ ว่าเป็ น ส่วนส าคัญ ในการ
ส่งเสริมหรืออธิบายเนือ้ หา ซึ่งเป็ นภาพที่ถูกสร้างขึน้ ด้วยเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นการ
วาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ การถ่ายภาพ เป็ นต้น โดยวัตถุประสงค์ของภาพประกอบนั้นถูกสร้าง
ขึน้ มาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนือ้ หาเรื่องราว สามารถที่จะเข้าใจเรื่อราวได้มากขึน้ หรือ บาง
เรื่อราวที่มาจากจิ ตนาการของผูเ้ ขียน ซึ่งยากที่ จะคิดภาพตามภาพประกอบจะช่วยให้ผอู้ ่านได้
มองเห็นภาพที่ชดั เจน ทาให้การอ่านมีความสนุกสนาน เพิ่มอรรถรสให้กบั ผูอ้ า่ น
2.7.2 ความสาคัญของภาพประกอบ
ภาพประกอบมี ค วามส าคัญ ต่อสิ่ งพิ ม พ์เป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากภาพประกอบ
สามารถให้ค วามหมาย และรายละเอีย ดที่ เหมือนจริงในการอธิบ ายเนื ้อหา ความสาคัญ ของ
ภาพประกอบมีดงั นี ้
ภาวนา ชัยสมบูรณ์ (ม.ป.ป, น. 2) อธิบายว่า ความสาคัญ ของภาพประกอบมี
ดังนี ้
1. ใช้สร้างความเข้าใจ การอธิบายข้อความบางสิ่งบางอย่าง บางครัง้ ตัวอักษรก็มี
ข้อจากัด ในการอธิบายสิ่งๆ นั้นว่าเป็ นอย่างไร ถึงแม้ผบู้ รรยายจะมีความเชี่ยวชาญในการเขียน
และการบรรยายมากเพี ยงใดก็ไม่สามารถอธิบ ายให้เห็นภาพ และเข้าใจได้ เช่น ม้ากับลา การ
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อธิบายรูปลักษณ์ หรือ ความแตกต่างให้ผทู้ ี่ไม่เคยเห็นนั้นเป็ นไปได้ยาก เมื่อมีภาพประกอบก็จะ
สร้างความเข้าใจได้ง่าย
2. ใช้เสริมความเข้าใจ การนาภาพประกอบมาใช้ในกรณีที่สร้างความเข้าใจได้ใน
ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่สร้างความเข้าใจได้อย่ างชัดเจน จึงจาเป็ น ต้องน าภาพประกอบมาใช้ เพื่ อ
ส่งเสริมความชัดเจน
3. ใช้เป็ นหลักฐานเพื่อบ่งบอกบุคคล ในการบ่งบอกบุคคลนั้น ต่อให้ผบู้ รรยายมี
ความเชี่ยวชาญในการอธิบายเพียงใดก็ไม่ไม่อาจทาให้เห็นภาพหรือเข้าใจว่าบุคคลนัน้ หน้าตาเป็ น
อย่างไร แต่เมื่อใช้ภาพประกอบแล้วนัน้ ผูท้ ี่เห็นก็จะรูจ้ กั และสามามารถเข้าใจได้ทนั ที
4. ใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงหรือแสดงเหตุการณ์ ภาพประกอบสามารถนามาใช้เพื่อ
เป็ นหลักฐาน และประกอบคาบรรยายเพื่ ออธิบายเหตุการณ์ที่มีความสาคัญ หรือเหตุการณ์นั้น
ต้องมีก ารน าเสนอข่าวสารลงในสื่อต่างๆ เพื่ อส่งสารให้กับ ประชาชน ภาพประกอบก็ สามารถ
อธิบายให้เข้าใจโดยง่าย
5. ใช้ต กแต่งหน้าสิ่ งพิ ม พ์ ภาพประกอบสามารถส่งเสริม ให้สิ่งพิ ม พ์มี ค วาม
สวยงามน่าอ่านมากยิ่งขึน้ เนื่องด้วยปัจจุบนั เทคโนโลยีการถ่ายภาพทาให้การตกแต่งภาพทาได้ทกุ
ที่ ทุก เวลา จึ งเอือ้ อานวยให้ก ารท างานกับ ภาพประกอบมีความสะดวกยิ่ งขึน้ ภาพประกอบมี
คุณภาพที่ดี สะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ เทคนิคต่างๆ ช่วยให้การตกแต่งดัดแปลงรูปภาพเป็ นไปได้อย่าง
หลากหลาย
กรุญพนธ์ วิศรุตม์มนตรี (2551, น. 4) กล่าวว่า ภาพมีความสาคัญ กับมนุษย์มา
ตัง้ แต่สมัยโบราณ เนื่องจากตัวอักษรที่มนุษย์ใช้งานมีวิวฒ
ั นาการมาจากภาพเขียน โดยที่มนุษย์
เขีย นภาพขึน้ มาเพื่ อจะบู ช าเทพเจ้า หรือบัน ทึก เหตุก ารณ์ต่างๆ ที่ มีความสาคัญ สมัย โบราณ
ภาพเขียนมักเขีย นด้วยกระดูกเป็ นเครื่องมือที่ ใช้ในการขีดเขียน หรือ ถ่าน และสีจ ากธรรมชาติ
ต่างๆ ภาพเขียนยุคต้นๆ นั้นนิยมวาดภาพส่วนต่างๆของสัตว์ ต่อมารูจ้ ักการเขียนทั้งตัว และเขียน
ให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ ยุคถัดมามนุษย์รูจ้ ักเขียนคนในลักษณะยืนอยู่เฉยๆ และค่อยปรับเปลี่ยน
มาวาดในลัก ษณะกิ ริย าอาการต่างๆ หลังจากมีก ารเขีย นภาพจึงมีตัวหนังสือต่างๆเกิ ดขึน้ ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากการเขียนภาพนั่นเอง ภาพประกอบจึงมีความสาคัญอย่างมากต่องานหนังสือ และ
โฆษนาประเภทต่างๆ เนื่องจากเป็ นสิ่งที่จงู ใจ และความสนใจต่อผูบ้ ริโภค
ผดุง พรมมูล (2545, น. 2 - 8) อธิบ ายว่า ภาพประกอบมีความสาคัญ อย่ างยิ่ ง
และมีผลยืนยันจากการวิจยั ว่าภาพประกอบช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการรับรู ้ นาไปสูก่ ารเข้าใจ
และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดว้ ย ภาพประกอบไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

41
แต่หน้าที่หลักขอภาพประกอบคือช่วยเพิ่มพลังแห่งการสื่อสาร ส่งเสริมให้ผอู้ ่านเกิดความรูค้ วาม
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ยังสามารถส่งเสริมจินตนาการให้ผอู้ า่ นไปพร้อมๆ กัน การจัดทา
หนังสือบางประเภทนัน้ ภาพประกอบถือว่าเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริมคุณค่าเนือ้ หา เมื่อส่วนใด
ส่วนหนึ่งขาดหายไปส่งผลให้หนังสือลดคุณค่าลง ความน่าสนใจก็ลดลงเช่นกัน
2.7.3 ประเภทของภาพประกอบ
หนังสื อ มี ม ากมายหลายประเภท ซึ่ งเนื ้อ หาของแต่ล ะประเภทมี ลัก ษณะที่
แตกต่างกัน ไป นอกจากงานเขีย นที่ มีเนื ้อหาที่ ต่างกัน แล้วนั้น การสร้างสรรค์รูป แบบที่ จะช่วย
ส่งเสริมให้เนือ้ หามีความโดดเด่นขึน้ มาก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ภาพประกอบจึงมีส่วนสาคัญ
เป็ นอย่างมากในการส่งเสริมเนือ้ หา และสื่อความหมาย ภาพประกอบหนังสือแบ่งออกเป็ นประเภท
ต่างๆ ดังนี ้
โชดก เก่งเขตรกิจ (2554) กล่าวว่า ภาพประกอบแบ่งประเภทตามการสร้างสรรค์
ได้ดงั นี ้
1. ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration) ภาพลายเส้นนับว่าเป็ นรูปแบบ
พืน้ ฐานของการวาดภาพประกอบ เมื่อมนุษย์รูจ้ กั การถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกมา และ
เริ่มขีดเขียนเรื่องราวผ่านฝาผนังโดยถ่ายทอดด้วยการขีดเขียนเป็ นลายเส้น ใช้วสั ดุที่อยู่รอบตัวมา
ขีดเขียน เช่น แท่งถ่าน ดินสอ สีชอล์กและปากกา เป็ นต้น
2. ภาพประกอบระบายสี (Painting Illustration) ภาพประกอบที่ใช้เทคนิคการ
ระบายสีจะช่วยเพิ่มคุณค่า ความงาม และการถ่ายทอดอารมณ์ จิตนาการได้เป็ นอย่างดี ซึ่งนิยม
ถ่ายทอดลงบนกระดาษวาดเขียน และละเลงสีสันตามความพึงพอใจของผูว้ าด ลัก ษณะสีที่ ใช้
ได้แก่ สีไม้ สีโปสเตอร์ สีนา้ มัน สีหมึกสีนา้ สีอะคริลิก เป็ นต้น
3. ภาพประกอบจากภาพถ่ า ย (Photograph Illustration) ภาพประกอบจาก
ภาพถ่ ายนั้น ถูกพัฒนาขึน้ จากความเจริญ ของเทคโนโลยี ต่างๆภาพประกอบจาการถ่ายภาพจะ
สามารถแสดงเรื่องราวที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นสี แสง และเงา
ภาพประกอบจากภาพถ่ า ยมัก ใช้ป ระกอบในงานเขี ย นเชิ ง วิ ช าการที่ ต ้อ งการแสดงข้อ มูล
รายละเอียดที่ชดั เจน ถูกต้อง
4. ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (Computer Illustration) ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ในปั จจุบันส่งผลให้มีเครื่องอานวยความสะดวกในการสร้างประกอบอย่าง
คอมพิ วเตอร์ ซึ่งมีโปรแกรมทางเลือกมากมาย คอมพิ วเตอร์จึงเข้ามามีบ ทบาทในด้านสิ่งพิ มพ์
ได้แก่ การออกแบบตัวอักษร การสร้างภาพประกอบต่างๆ ผูอ้ อกแบบสามารถถ่ายทอดจินตนาการ
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เป็ น เรื่องราวที่ มีสีสัน ได้ต ามแต่ต อ้ งการ มีความสะดวก รวดเร็ว การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้า
ภาพประกอบจึงเป็ นวิธีที่ได้รบั ความนิยมที่สดุ ในยุคปัจจุบนั
5. ภาพประกอบด้วยวิธีการปั้น (Modeling Illustration) การแสดงละครหรือการ
เล่านิทานที่ผสู้ ร้างจะมีการปั้นหุ่น พร้อมการตกแต่งรูปร่าง หน้าตา เครื่องแต่งกาย และจัดฉากให้มี
ความสมจริง ผูส้ ร้างภาพประกอบจึงนาแรงบันดาลใจจากการทาหุ่นมาสร้างประกอบที่ขนึ ้ รูปจาก
งานปั้นให้มีความสมจริง
6. ภาพประกอบแบบภาพตัดเจาะ (Pop up Illustration) เป็ น ภาพประกอบที่ มี
การเจาะตัวละคร และส่วนประกอบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งทาให้ตวั ละครมีการยกนูนออกมาทาให้เกิดมิติ
ตืน้ ลึก ในหน้าหนังสือ เมื่อเปิ ดอ่านหนังสือจะยกนูนออกมา และเมื่อพับเก็บหน้าหนังสือก็จะถูก
จัดเก็บดังเดิม ซึ่งเป็ นวิธีการจูงใจผูอ้ า่ นอย่างดีโดยเฉพาะวัยเด็ก
ผดุง พรมมูล (2545, น. 123 - 131) อธิบายว่า หนังสือและสิ่งพิมพ์มีหลากหลาย
ประเภทภาพประกอบหนังสือแต่ละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปดังนี ้
1. ภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก หนังสือสาหรับเด็กนิยมใช้ภาพประกอบเป็ น
ภาพวาดระบายสี เพื่ อจะให้เด็ก แต่งเติมจิน ตนาการด้วยตนเอง ภาพประกอบเหล่านี ้มักอยู่ใ น
หนังสือประเภทนิทานวรรณกรรม หรือหนังสืออ่านเพื่อความบันเทิง ภาพประกอบสาหรับเด็กมัก
เป็ นภาพที่วาดขึน้ มาเนื่องจากสามารถถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งรูป แบบ และ
สีสัน รวมทั้งการจัด องค์ป ระกอบของภาพซึ่งแตกต่างจากภาพถ่ ายที่ มีขอ้ จ ากัดบางอย่ าง และ
ภาพประกอบที่วาดขึน้ มาสอดคล้องกับความสนใจของเด็ก และแงไปด้วยจิตนาการของผูว้ าด
2. ภาพประกอบหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี เป็ น หนังสือที่ ให้สาระความรู ้
เกี่ ยวกับเรื่องราวทั่วไปไม่ว่าจะเป็ น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมถึ งเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต หนั ง สื อ สารคดี เ ป็ นหนั ง สื อ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้เ ป็ นเรื่ อ งราวกว้า งๆ หรื อ
เฉพาะเจาะจงก็ได้ และสามารถให้ความรูแ้ ก่ผอู้ า่ นสอดแทรกความสนุกสนาน เกร็ดความรู ้ ข้อคิด
ที่น่าสนใจ ภาพประกอบของหนังสือสารคดีจึงมุ่งเน้น ไปที่ การสื่อความหมายกับ ผูอ้ ่าน ขยาย
ความรูค้ วามเข้าใจ ภาพจึงจาเป็ นต้องส่งต่ออารมณ์ได้ ดังนั้นภาพประกอบหนังสือสารดีจึงมักใช้
ภาพถ่าย เนื่องจากภาพถ่ายมีความชัดเจนและสมจริง แต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ในการบันทึกภาพ และความสามารถในการสอดแทรกอารมณ์ลงในภาพถ่ายนัน้ ๆ
3. ภาพประกอบหนังสือวิช าการ หนังสือวิช าการเป็ น หนังสือที่ มีเนื ้อหาสาระ
ความรูใ้ นสาขาวิชาหรือศาสตร์ตา่ งๆ ซึ่งเสนอความรูท้ ี่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและสังเกตการณ์
ผูเ้ ขียนหนังสือจึงจาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็ นอย่างมาก ตลอดจนการกรั่นกรอง
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ถ้อยคาในการเขียนจะต้องพิถีพิถัน และคาที่ใช้ตอ้ งทุกๆขัน้ ตอน ในการสร้างภาพประกอบหนังสือ
ประเภทนีจ้ าเป็ นต้องคานึงถึงความถูกต้องชัดเจน และยังสามารถสนับสนุนเนือ้ หาทางวิชาการ
สามารถสื่ อความหมายได้ต รงวัต ถุป ระสงค์ ทั้งนี ้เ พื่ อให้ได้ห นังสื อที่ มี คุณ ค่า ทั้งเนื ้อหา และ
ภาพประกอบ
4. ภาพประกอบหนังสือนวนิยาย เรื่องสัน้ และวรรณคดี หนังสือประเภทนี ้เป็ น
หนังสือที่ให้อิสระในการสร้างสรรค์ภาพประกอบ สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ ไม่จากัดเทคนิค
วิธี โดยขึน้ อยู่กับ ว่าศิ ลปิ น ผูถ้ ่ ายทอดเรื่องราวออกมานั้น จะน าจิ ตนาการ ความคิ ดสร้างสรรค์
ประสมประสานเรื่องราวลงไป และนาเสนอภาพประกอบมาในทิศทางใด ภาพประกอบนวนิยาย
เรื่องสัน้ และวรรณคดีมกั จะแสดงออกถึงอารมณ์ และบรรยากาศที่สง่ ศาลต่อผูอ้ ่านในทางสะเทือน
อารมณ์ สะกิดใจผูอ้ า่ น เช่น เรื่องความรัก ความทุกข์ความโหดร้าย ทารุณ เป็ นต้น
ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 13 - 17) กล่าวถึงประเภท
ของภาพประกอบแบ่งตามลักษณะภาพ ดังนี ้
1. ภาพเสมื อนจริง ภาพประกอบลัก ษณะนี ้โดยส่วนมากจะใช้กับ เนื ้อ เรื่อ งที่
เหมื อ นจริง เช่ น หนัง สื อ สารคดี หนัง สื อ ประวัติ ศ าสตร์ หนัง สื อ วิ ช าการต่า งๆ เป็ น ต้น โดย
ภาพประกอบเหมือนจริงนีผ้ วู้ าดภาพต้องค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานและทบทวนวรรณกรรมมาก
พอสมควร เพื่ อให้ภาพประกอบเป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน กับ เนือ้ หาและเป็ น ภาพในการอ้างอิง
ต่อไป
2. ภาพกึ่งเหมือนจริง เป็ นภาพประกอบที่ผวู้ าดออกแบบลักษณะของภาพขึน้ มา
ใหม่ เพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา ภาพลักษณะนีม้ ีการออกแบบและจัดองค์ป ระกอบ
ขึน้ มาใหม่และยังใช้วิธีก ารทางศิ ลปะอย่ างหลากหลาย ถ้าหากภาพประกอบของหนังสือต้อง
อ้างอิงข้อมูลจริง ผูว้ าดต้องมีการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ภาพประกอบมีความน่าเชื่อถือ
3. ภาพการ์ต ูน จากต าราหลากหลายเล่มที่ไม่จัดภาพการ์ตนู เป็ น ประเภทของ
ภาพประกอบ เนื่องด้วยภาพการ์ตนู มีวิธีการนาเสนอเฉพาะตัว แต่ในปัจจุบนั ผูว้ าดภาพประกอบได้
นาเทคนิคการวาดภาพการ์ตนู เข้ามาผสมผสาน เพื่อต้องการให้ภาพสื่ออารมณ์ให้มีความชัดเจน
และตรงตามความต้องการของผูเ้ ขียน
4. ภาพลดทอนหรือภาพสัญลักษณ์ ภาพประกอบลักษณะนีม้ ีความเหมาะสมกับ
เด็กหรือวัยที่เริ่มเรียนรูเ้ รื่องราวรอบๆตัว ภาพในลักษณะนีจ้ ะสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา ลักษณะ
ของภาพต้องมีความสะอาด ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ส่วนประกอบของภาพมีนอ้ ย หรือไม่มีเลย โดยผู้
วาดภาพลักษณะนีม้ กั มีการสอดแทรกอารมณ์ความรูส้ ึกต่ างๆ เข้าไปในภาพประกอบ เพื่อให้เด็ก
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รับรูแ้ ละเรียนรูอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ ในภาพ นอกจากสีหน้าของคนหรือสัตว์ที่แสดงความรูส้ ึก
อย่างชัดเจนแล้ว ผูว้ าดยังมีการใช้เทคนิคสีตา่ งๆ เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงอารมณ์ของภาพได้ง่ายขึน้
เช่ น อารมณ์ โกรธ อารมณ์ รุน แรง ผู้ว าดมัก จะใช้สี โทนร้อ น ถ้าอารมณ์ ส บายๆ มี ค วามสุข
สนุกสนาน ผูว้ าดจะใช้สีโทนอุน่ หรือโทนเย็น เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นภาพประกอบสามารถจาแนกออกได้หลากหลายประเภท
อาทิ ภาพประกอบสาหรับเด็ก ภาพประกอบหนังสือนวนิยาย ภาพประกอบจากภาพถ่าย เป็ นต้น
แต่ความสอดคล้องระหว่างภาพประกอบกับ เนื ้อหาเรื่องนั้นๆ ต้องมีความสัมพันธ์กัน และไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารอารมณ์ อธิบายความหมาย และขยายความเรื่องราวให้
เกิดความเข้าใจได้มากขึน้ ผลจากการมีภาพประกอบหนังสือที่ดีนั้น จะทาให้ผอู้ ่านสามารถคล้อย
ตาม สนุกสนาน และสามารถจินตนาการภาพตามเนือ้ เรื่อง ไม่วา่ ภาพประกอบจะใช้เทคนิคทาง
ศิลปะใดก็ตาม ถ้าหากสามารถสื่อความหมายให้กบั ผูอ้ า่ นได้ก็นบั ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์
2.7.4 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพประกอบ
ปรีด า ปั ญ ญาจั น ทร์ and สุด ไผท เมื อ งไทย (2557, น. 21 - 35) อธิ บ ายว่ า
หลักการในการเลือกใช้เทคนิคศิลปะในแขนงต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบที่เกิด
จากทักษะทางศิลปะมี ดังนี ้

ภาพประกอบ 10 ภาพลายเส้น
ที่มา: ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 23)
1. ภาพลายเส้น ภาพประกอบสาหรับเด็กโดยใช้เทคนิคลายเส้น ซึ่งเป็ นพืน้ ฐาน
ของผูว้ าดภาพทั้งรายเส้นที่เรียบง่าย มีการตัดทอน รวมไปถึงลายเส้นที่เป็ นอิสระไร้ขอบเขต โดย
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ภาพเทคนิคลายเส้นสามารถสื่อสารถึงอารมณ์ ความเรียบง่าย ความจริงใจ เป็ นเทคนิคที่แสดงถึง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่สดุ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นเทคนิคที่สื่อสารอารมณ์ยากที่สดุ เนื่องจากมี
อุปกรณ์นอ้ ยชิน้ ในการสร้างสรรค์และต้องอาศัยฝี มือของผูว้ าดเท่านัน้

ภาพประกอบ 11 ภาพสีชอล์ก
ที่มา: ปรีดา ปั ญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 24)
2. ภาพสีชอล์ก เทคนิคภาพสีชอล์กเป็ น เทคนิคที่พบได้ยกในภาพประกอบของ
หนังสือเด็ก เนื่องจากความยุ่งยากในการใช้วสั ดุอปุ กรณ์และต้องใช้ทกั ษะความชานาญค่อนข้าง
สูง สีชอล์กมีคณ
ุ สมบัติเด่นในด้านความนุ่มนวลของภาพหรือลายเส้นที่มีความฉวัดเฉวียน

ภาพประกอบ 12 ภาพสีนา้
ที่มา: ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 26)
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3. ภาพสีน ้า เทคนิคสีน ้าเป็ นที่ นิย มอย่างมากในงานภาพประกอบสาหรับเด็ก
เนื่องจากคุณสมบัติของสีนา้ มีความโปร่งแสง นุ่มนวล อ่อนโยน สามารถสร้างผิวสัมผัสได้มากมาย
มีมิติความลึกในตัวเอง ซึ่งมีความเหมาะสมสาหรับเนือ้ หาของเรื่องที่ตอ้ งการให้เด็กรู ้

ภาพประกอบ 13 ภาพสีโปสเตอร์
ที่มา: ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 29)
4. ภาพสีโปสเตอร์ สีโปสเตอร์เป็ นสีในตระกูลทึบแสง ข้อดีของสีโปสเตอร์คือมีสีที่
จัดจ้าน ใช้งานง่าย แต่การใช้เทคนิคนีก้ ็ขนึ ้ กับวัตถุประสงค์ของผูว้ าด ข้อเสียของสีโปสเตอร์คืออายุ
ของภาพสัน้ กว่าสีประเภทอื่น เนือ้ สีไม่ทนทานเท่าสีนา้ มันหรือสีอะคริลิก ภาพที่ใช้สีโปสเตอร์มกั จะ
ต้องการความตื่นเต้น ความจัดจ้าน ความสนุกสนาน

ภาพประกอบ 14 ภาพสีนา้ มันและสีอะคริลิก
ที่มา: ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 30)
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5. ภาพสีนา้ มันและสีอะคริลิก สีนา้ มันอยู่ในตระกูลสีทึบแสงสามารถเก็บรักษา
ภาพประกอบไว้ได้นานใช้ทักษะฝี มือในการสร้างสรรค์สงู และใช้ทางานในวัสดุที่หลากหลาย เช่น
ผ้าใบ กระดาษ แผ่นไม้ โดยสีอะคริลิกถูกผลิตขึน้ เพื่อจะใช้ทดแทนสีนา้ มัน

ภาพประกอบ 15 ภาพพิมพ์
ที่มา: (ปรีดา ปัญญาจันทร์ & สุดไผท เมืองไทย, 2557, น. 32)
6. ภาพพิมพ์ เป็ นเทคนิคการสร้างภาพแบบอาศัยอุปกรณ์และทักษะฝี มืออย่าง
สูงภาพประกอบลักษณะนีม้ ักจะพบเห็น จากงานประเทศตะวันตก แม่พิมพ์ที่นิ ยมใช้มักจะเป็ น
แม่พิมพ์ไม้ โละหะ และแม่พิมพ์หิน หรือพลิกแพลงสร้างแม่พิมพ์จากสิ่งของใกล้ตวั

ภาพประกอบ 16 ภาพเทคนิคผสม
ที่มา: ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 33)
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7. ภาพเทคนิคผสม โดยจากงานภาพประกอบที่ใช้เทคนิคทางศิลปะชนิดเดียวใน
การสร้างสรรค์ผลงานมีนอ้ ยมาก เนื่องจากการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะสามารถเกิดได้
เสมอ ซึ่งเป็ นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผวู้ าดส่งไปถึงผูเ้ สพ

ภาพประกอบ 17 ภาพจากคอมพิวเตอร์
ที่มา: ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 35)
8. ภาพจากคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์สามารถสร้างสรรค์งานได้มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่ รวดเร็วและสามารถแก้ไขงานได้ง่าย สิ่งสาคัญในการใช้อปุ กรณ์นีค้ ือการ
สื่ออารมณ์ของรูส้ กึ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างมากสาหรับเนือ้ หาของแต่ละเรื่อง
2.7.5 ภาพประกอบสาหรับเด็ก
2.7.5.1 ความหมายของภาพประกอบสาหรับเด็ก
ภาพประกอบสาหรับเด็กนั้น มีผทู้ าการศึกษาค้นคว้าและได้ให้ความหมายไว้
มากมาย ดังนี ้
เกริก ยุ้น พัน ธ์ (2543, น. 27) ได้ก ล่า วถึ งความหมายของภาพประกอบ
ส าหรับ เด็ก ไว้ว่า ภาพประกอบเป็ นสิ่ งที่ มี บ ทบาทอย่ า งมากในการที่ จ ะท าให้เ ด็ ก มี ค วาม
กระตื อรือร้นที่ จ ะสนใจหนังสือ ไม่ว่าจะเป็ น ความสวยงาม สีสัน ความแปลกตา หรือสามารถ
อธิบ ายเรื่องราวของหนังสือ ส่งผลให้ผอู้ ่านมี ความเข้าใจมากยิ่ งขึน้ นอกจากนี ้ภาพประกอบ
หนังสือสาหรับเด็กยังมีรายละเอียดอื่นๆ ในภาพที่จะสามารถให้เด็กเกิดจินตนาการอย่างต่อเนื่อง
จากองค์ป ระกอบต่างๆ ภายในภาพ เช่น รูปแบบของภาพ สี น้าหนัก ของแสงและ เทคนิคต่างๆ
เป็ นต้น ภาพประกอบจึงมีหน้าที่และบทบาทในตัวเอง
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พิ ม พ์ จิ ต ต ป นี ยะ (2555, น. 48 - 49) ได้ ก ล่ า วถึ ง ค วามห ม าย ของ
ภาพประกอบสาหรับเด็กไว้วา่ ภาพประกอบสาหรับเด็กนับว่าเป็ นหัวใจของหนังสือ ภาพประกอบ
ทาเด็กเกิดความสนใจ หรือเกิดคาถามและมุง่ ที่จะหาคาตอบ เด็กจะสนใจหนังสือและอยากอ่าน
หนังสือ ถ้าเรื่องราวมีความสนุกสาน น่าสนใจ น่าติดตามและภาพสามารถดึงดูดได้ จะทาให้เด็ก
เกิดนิ สยั รักการอ่าน โดยเฉพาะวัยเด็กซึ่งเป็ นวัยที่ ยังอ่านหนังสือไม่ออกภาพประกอบจึงเป็ นตัว
หลักที่ทาให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้นภาพประกอบสาหรับเด็กมีความสวยงาม
สีสนั สวยงามสดใส จะส่งผลให้เด็กรักในความสวยงามเชิงศิลปะ เพราะภาพประกอบที่ดีสาหรับ
เด็กนัน้ มีอิทธิพลต่อความรูส้ กึ ของเด็ก
ปรีด า ปั ญ ญาจัน ทร์ and สุด ไผท เมือ งไทย (2557, น. 10 - 13) อธิ บ าย
ภาพประกอบสาหรับเด็ก หมายถึง ภาพที่วาดขึน้ มาเพื่อประกอบเรื่องราว ข้อความ หรือบทความ
มีหน้าที่ขยายความ อธิบาย หรือเล่าเรื่องราวเพื่อสื่อสารให้คนดูเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากขึน้ ผูท้ ี่จะ
สื่อสารเรื่องราวของภาพประกอบสาหรับ เด็ก ควรศึก ษาจิ ตวิท ยาเด็ก และพัฒ นาการของเด็ก
ภาพประกอบสาหรับเด็กไม่ใช่ภาพที่สร้างขึน้ มาเพื่อประดับตกแต่งหรือเพื่อเสริมเรื่องราวเท่านั้น
แต่ภาพประกอบมีความสาคัญเท่าเทียมกับเนือ้ เรื่อง
2.7.5.2 หน้าที่และบทบาทของภาพประกอบสาหรับเด็ก
หน้าที่และบทบาทของภาพประกอบสาหรับเด็กนัน้ มีผทู้ าการศึกษาค้นคว้า
และได้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี ้
เกริ ก ยุ้ น พั น ธ์ (2543, น. 26 - 28) ได้อ ธิ บ ายหน้ า ที่ แ ละบทบาทของ
ภาพประกอบสาหรับเด็กดังต่อไปนี ้
1. ภาพประกอบช่วยอธิบายและเสริมสร้างเนือ้ หาให้ชัดเจน ภาพประกอบ
สาหรับเด็ก ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเนื ้อหาส่งผลให้เด็กเข้าใจเนื ้อหาง่ายขึน้ เกิดความ
ถูก ต้อ งตามเนื ้อ หาที่ ผู้เ ขีย นก าลังจะสื่ อ สารกับ ผู้อ่า น โดยเฉพาะหนังสื อ สารคดี ส าหรับ เด็ก
ภาพประกอบต้อ งมี ค วามชัด เจนและห้า มบิ ด เบื อ นจากความจริ ง ทุก ประการ ซึ่ ง ต่ า งจาก
ภาพประกอบหนังสือบันเทิงคดีสาหรับเด็ก ภาพประกอบไม่จาเป็ นต้องเป็ นภาพที่เหมือนจริง ผูว้ าด
ภาพประกอบหรือนัก วาดภาพประกอบสามารถสร้างสรรค์ภ าพได้ต ามจิ น ตนาการของผูว้ าด
ภาพประกอบต้องมีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั เนือ้ หา
2. ภาพประกอบช่วยดึงดูความสนใจเด็ก ภาพประกอบปกหนังสือสาหรับเด็ก
มีส่วนสาคัญ ในการช่วยให้เด็กสนใจหนังสือเป็ น อย่ างมาก เนื่ องจากสิ่งแรกที่ เด็ก เห็น ได้แก่ ป ก
หนังสือ ถ้าปกหนังสือถูกสร้างสรรค์ออกมาได้เหมาะสมกับวัยของเด็กและมีการออกแบบอย่าง
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สวยงาม จะมี ส่ว นช่ว ยอย่ างมากให้เด็ก เกิ ด ความสนใจมากยิ่ งขึน้ ภาพปกของหนังสื อและ
ภาพประกอบเนือ้ หาหนังสือควรมีเทคนิคการวาดในลักษณะเดียวกัน ภาพประกอบที่ช่วยดึงดูด
ความสนใจของเด็กทาให้เด็กอยากอ่านหนังสือ ถ้าภาพประกอบและเนือ้ เรื่องน่าสนใจและสนุก
ชวนติดตาม จะสามารถปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้กบั เด็กได้
3. ภาพประกอบตรงตามจุด มุ่งหมายของผู้จัด ท า ภาพประกอบหนังสื อ
สาหรับเด็กต้องตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกับเนือ้ หา ดังนัน้ นักวาดภาพประกอบ
ต้องได้พบปะกับผูเ้ ขียนหนังสือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผูเ้ ขียนได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง ถ้าหากไม่มีการพบปะกับนักเขียนที่ตนเองรับผิดชอบในการ
สร้างสรรค์ภาพประกอบให้นั้น นักวาดภาพประกอบต้องทาการศึกษาและค้น คว้าข้อมูลให้ มาก
ที่สดุ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ภาพประกอบเหล่านีใ้ ห้มีความบกพร่องน้อยที่สดุ
4. ภาพประกอบสร้างจินตนาการสาหรับเด็ก นอกจากเด็กจะได้ความรูจ้ าก
การอ่านหนังสือและการแต่งเติมจิตนาการจากการอ่านแล้ว ภาพประกอบเป็ นส่วนสาคัญ ที่ช่วย
อธิบายให้เรื่องนั้นๆ ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และนอกจากนีภ้ าพประกอบสาหรับเด็กมีรายละเอียดอื่นๆ
ภายในภาพที่สง่ เสริมให้เด็กจิตนาการต่อเนื่องได้อาทิ องค์ประกอบของภาพ รูปแบบการนาเสนอ
สี นา้ หนักการลงสี และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้สร้างสรรค์ภาพ
5. ภาพประกอบมีผลต่อความละเอียดถี่ถว้ นความประณีตและทาให้เด็กรัก
ในสิ่งสวยงาม ถ้าภาพประกอบสาหรับเด็กมีสนั สันสวยงามและถูกจัดองค์ป ระกอบต่างๆ อย่าง
ประณีตสวยงาม จะส่งผลให้เด็กรักในความงดงามมีรสนิยมในด้านศิลปะ เพราะภาพประกอบที่ดี
นัน้ จะต้องมีอิทธิพลต่อความรูส้ กึ และเกิดความประทับใจต่อเด็กด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นภาพประกอบสาหรับเด็กนัน้ บทบาทอย่างมากในการที่จะทาให้
เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะสนใจหนังสือและช่วยให้เด็กเข้าใจและเรียนรูเ้ นือ้ หาได้ดียิ่งขึน้ โดยเกิด
จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความสวยงาม สีสนั ความแปลกตา หรือสามารถอธิบายและขยาย
ความเนือ้ หาเรื่องราวของหนังสือให้เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึน้
2.8 การออกแบบและองค์ประกอบของหนังสือ
เปรื่อ ง กุมุท , 2523, อ้า งถึ งในพิ ม พ์จิ ต ต์ สถิ ต วิท ยานัน ท์ (2546, น. 16 - 17)ได้
กล่าวถึง หลักการในการออกแบบหนังสือสาหรับเด็ก ในบทความเรื่องการออกแบบหนังสือสาหรับ
เด็กกับผลการวิจยั บางประการ ดังนี ้
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1. ปกหนังสือ เป็ นสิ่งแรกที่สะดุดตาและเรียกร้องความสนใจจากเด็ก เนื่องจากปก
และภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกหนังสือ ซึ่งภาพที่มีสีสนั สดใสและตัวอักษรที่มีการจัดเรียงอย่างเป็ น
ระบบระเบียบก็มีผลเช่นกัน
2. รู ป เล่ม ลัก ษณะของรู ป เล่ม เป็ น สิ่ งที่ ดึงดูค วามสนใจของเด็ก ได้ เช่ น รู ป ทรง
สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยมวงกลม หรือรูปทรงรูปเล่มที่มีความสอดคล้องกับเนือ้ เรื่อง
3. เนือ้ ในหน้าหนังสือที่บรรจุเนือ้ หา มักจะมีลกั ษณะหน้าซ้ายมือและขวามือ โดยมี
ภาพและตัวอักษรอยู่รว่ มกัน โดยจะแยกภาพเป็ นภาพเดียวในแต่ละหน้าหรือทั้งสองหน้ามีภาพที่
เชื่อมโยงกัน และภายในภาพมีตวั อักษรประกอบอยู่ดว้ ย
4. ขนาดของหนังสือมีรูปแบบที่เด็กสามารถหยิบและเปิ ดได้โดยสะดวก
5. ภาพ ลักษณะของภาพประกอบที่เด็กให้ความสนใจเป็ นภาพที่มีลกั ษณะง่ายๆ ไม่
ซับ ซ้อน ภาพที่ แสดงกริย าอาการเด็ก จะมีค วามสนใจเป็ น พิ เศษ เด็ก ชอบภาพที่ มี สีส ดสดใส
มากกว่าภาพขาวดา เด็กให้ความสนใจภาพด้านขวามือมากกว่าด้านซ้ายมือ
6. ตัวอักษรหรือตัวหนังสือเป็ นส่วนประกอบสาคัญของหนังสือทุกๆ เล่ม ขนาดของ
ตัวอักษรสาหรับเด็กควรเป็ นตามช่วงวัย ยิ่งอายุนอ้ ยตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ สีของตัวอักษรควร
จะเป็ นสีเข้ม เช่น สีดา สีเขียว สีนา้ เงิน
7. สีของภาพ เด็กชอบภาพสีมากกว่าภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้นหรือแรเงา
8. ขนาดของภาพ ภาพประกอบที่ มีขนาดใหญ่ จ ะได้รบั ความสนใจมากกว่าภาพ
ขนาดเล็ก
9. การวางองค์ป ระกอบของแต่ล ะหน้าต้อ งมี ก ารค านึ งถึ งความสมดุล การเว้น
ช่องว่าง หลักการนาสายตา การวางองค์ประกอบของภาพมีดงั นี ้
9.1 ภาพและตัวหนังสืออยู่หน้า
9.2 ภาพอยู่บนตัวหนังสืออยู่ลา่ ง
9.3 ภาพกับตัวหนังสืออยู่คนละหน้า
9.4 ภาพกับตัวหนังสือที่ใช้ทงั้ สองหน้าเป็ นเหมือนหน้าเดียวกัน
วิมลิน มีศิริ (2551, น. 32 - 38) กล่าวถึ งองค์ประกอบรูป เล่มทางกายภาพของสื่อ
หนังสือภาพ 9 ประเด็นหลัก คือ
1. เนื ้อเรื่องของหนังสือมีความเชื่อมโยงกับภาพประกอบและการจัดองค์ป ระกอบ
ต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของหนังสือ
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2. รูป ร่างของหนังสือ โดยหนังสือสาหรับ เด็กก็มีรูป ร่างเหมือนกับ หนังสือทั่วไป คือ
รูปทรงสี่เหลี่ยม
3. ปกหน้า เป็ นการนาองค์ประกอบของภาพเข้ามาใช้บนพืน้ ที่กระดาษให้ดมู ีความ
น่าสนใจและดึงดูดโดยลักษณะของปกหน้า คือ ปกหน้าแบบเดี่ยวและปกหน้าแบบคู่
4. ปกหน้าด้านใน ตาแหน่งขวามือหลังจากเปิ ดปกหน้าก่อน ซึ่งเป็ นห้าแรกก่อนเข้าสู่
เนือ้ ใน เป็ นพืน้ ที่ สาหรับใส่ชื่อเรื่อง ชื่อนักเขียน นักวาด ชื่อสานัก พิมพ์ และภาพประกอบที่ปกหน้า
ด้านใน เป็ นการเชิญชวนเข้าสูก่ ารอ่านเนือ้ เรื่องด้านใน
5. ปกหลัง ด้า นใน พื ้น ที่ ห น้า สุด ท้า ยหลัง จากที่ เ นื ้อ เรื่ อ งจบ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
รายละเอียดต่างๆ หรือเป็ นการสรุปแหล่งที่มาและเจตนารมณ์ของผูเ้ ขียนในการสร้างสรรค์หนังสือ
เล่มนัน้ ๆ
6. ปกหลังของหนังสือผูเ้ ขียนมักจะเขียนเนือ้ เรื่องสัน้ ๆ พร้อมใส่รูปภาพประกอบ หรือ
บางเล่มอาจจะปล่อยเป็ นพืน้ ที่วา่ ง ซึ่งขึน้ อยู่กบั เจตนารมณ์ของผูเ้ ขียน
7. กระดาษ หนังสื อ ในประเทศไทยนิ ย มใช้ป กอ่อ นและปกแข็ง ซึ่ งการเลื อ กใช้
กระดาษแต่ละชนิดขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์การใช้สอย
8. ตัวอัก ษร โดยรู ป แบบและขนาดเป็ นตัวอัก ษรตัวพิ มพ์ห รือตัวประดิษ ฐ์ ซึ่งการ
เลือกใช้เป็ น ไปตามความต้องการของนัก สร้างสรรค์ เพื่ อสร้างอรรถรสในการอ่านและการสื่ อ
ความหมาย โดยเลือกอักษรจากการอ่านต้องอ่านง่ายสบายตา สาหรับเด็กขนาดของตัวอักษรควร
เลือกขนาดที่ใหญ่ เนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์ความเข้า ใจทางภาษาหากตัวเล็กเกินไปเด็ก
จะไม่สามารถแยกออกได้
9. การจัดวางภาพประกอบ โดยการจัดวางภาพประกอบนั้นต้องมีความสอดคล้อง
กับ การวางตัว อัก ษรให้มี ค วามกลมกลื น และสวยงาม หรือ บางเหตุก ารณ์ ที่ ต ้อ งการจะสื่ อ
ความหมายอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น อารมณ์ ความรูส้ กึ พฤติกรรมต่างๆ ของตัวละคร เป็ นต้น
2.8.1 รูปเล่มหนังสือ
จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 1 - 7) อธิ บายลัก ษณะของรูปเล่มหนังสือและ
ตัวอักษรสาหรับเด็ก ดังนี ้ หนังสือสาหรับเด็กควรจะมีขนาดพอเหมาะ ขนาดไม่ใหญ่หรือเล็ก กว้าง
หรือยาวมากเกินไป หนังสือสาหรับเด็กวัยเริ่มเรียนและประถมศึกษาตอนต้น ควรมีจานวนหน้าอยู่
ระหว่าง 8 – 16 หน้า หรือ 8 – 24 หน้า หนังสือสาหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลายควรมีจานวน
หน้าอยู่ระหว่าง 16 – 32 หน้า หรือ 16 – 48 หน้า ขนาดรูปเล่มที่นิยมจัดทากัน ได้แก่
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1. ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค ขนาดสิบหกหน้า (ขนาดเล็ก) 13 x 18.5 ซม. ในรูปแบบ
แนวนอนหรือแนวตัง้
2. ขนาดสิบหกหน้า (ขนาดกลาง) 14.6 x 21 ซม. ในรูปแบบแนวนอนหรือ
แนวตัง้
3. ขนาดแปดหน้า (ขนาดใหญ่) 18.5 x 26 ซม. ในรูปแบบแนวแนวนอนหรือ
แนวตัง้
นอกจากนี ้ขนาดของรู ป เล่มยังสัมพัน ธ์กับ การจัดหน้าหนังสือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหนังสือภาพประกอบซึ่งมีภาพประกอบเป็ นส่วนสาคัญ หลัก มีคาบรรยายน้อย ส่งผลให้
ขนาดของหน้าหนังสือต้องมีขนาดใหญ่ การเย็บรูปเล่มควรมีความคงทนแข็งแรงต่อการใช้งานของ
เด็ก การเย็บเล่มแบ่งออกเป็ นหลากหลายวิธี เช่นเย็บอก เย็บสัน เย็บใสสันกาว เป็ นต้น การเย็บ
เล่มต้องพิจารณาจากจานวนหน้าของหนังสือ ชนิดกระดาษที่ใช้และปกหนังสือ
2.8.2 ขนาดตัวอักษร
จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 16 - 17) อธิบายการเลือกใช้ขนาดตัวอักษรและ
การเลือกใช้ต ัวอัก ษร ดังนี ้ ลัก ษณะความยาวของประโยค ขนาดของตัวอักษรและการเลือกใช้
ตัวอักษรที่ใช้ในหนังสือสาหรับเด็กมีความสาคัญต่อการของเด็กเป็ นอย่างมาก ถ้าใช้ประโยคที่มี
ความยาวหรือมีความซับซ้อนผูอ้ ่านจะลืมข้อความที่อ่านผ่านมาแล้ว ซึ่งเด็กจะไม่สามารถเข้าใจ
เนือ้ เรื่อง ดังนั้นจึงควรใช้ประโยคที่ มีความยาวไม่มากเกินไปโดยเฉพาะหนังสือภาพและหนังสือ
การ์ตนู ซึ่งเชื่อมโยงกับการให้ลกั ษณะของตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ จึงต้องระมัดระวังความสัน้ และ
ความยาวของประโยคให้มีความเหมาะสม การเลือกใช้ตวั อักษรไม่ควรเลือกใช้ตวั อักษรที่มีความ
ประดิษฐ์บรรจงเกินไป หนังสือสาหรับเด็กควรเลือกตัวอักษรที่อา่ นง่ายและชัดเจน การเลือกขนาด
ของตัวอักษรก็มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณเนือ้ หาของเรื่องหรือความยาวของเรื่อง ขนาดตัวอักษรจะ
มีความสัมพันธ์กบั วัยของผูอ้ า่ น ถ้าผูอ้ า่ นเป็ นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาตอนต้นควรใช้ขนาดตัวอักษร
ประมาณ 28 - 32 พอยต์ เด็กประถมศึกษาตอนปลายใช้ตวั อักษรขนาด 18 - 20 พอยต์
จากที่กล่าวมาข้างต้นลักษณะของ 1) รูปเล่มของหนังสือสาหรับเด็กควรทาจากวัสดุที่
มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายและไม่มีเหลี่ยมมุมที่สามารถทาให้เด็กได้รบั บาดเจ็บ 2) เนือ้
เรื่องสาหรับเด็กควรมีเนือ้ หาที่ไม่ยาวจนเกินไป มีความชัดเจนเข้าใจง่าย สัน้ กระชับ ไม่ซบั ซ้อนมี
ความสนุกสนาน ตื่นเต้น เนือ้ เรื่องของหนังสืออาจนามาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็ก และจบ
ด้วยการสอดแทรกแนวคิด 3) ภาษาที่ใช้เป็ นภาษาที่เด็กสามารถเข้าใจได้ เลือกใช้คาที่สามารถพบ
ได้ท่ ัวไปในชีวิต ประจาวัน ของเด็ก โดยต้องหลีกเลี่ย งค าศัพท์แสลง 4) ขนาดตัวอักษรและการ
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เลือกใช้ตวั อักษรควรใช้ตวั อักษรที่มีขนาดใหญ่ ประมาณ 24 – 30 พอยต์ ใช้ตวั พิมพ์ธรรมดาหรือ
ตัวเขียนที่ชัดเจนและใช้ตวั อักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 5) สีของตัวอักษรควรเป็ นสีที่มีความ
เข้ม เพื่อจะให้เด็กอ่านได้ง่าย เช่น ดา เขียว นา้ เงิน เป็ นต้น 6) จานวนหน้ากระดาษสาหรับเด็กอายุ
4 – 6 ปี ควรมีจานวนหน้ากระดาษไม่เกิน 8 - 20 หน้า
3. การเล่นสาหรับเด็ก
3.1 ความหมายของการเล่นสาหรับเด็ก
สมบัติ กาญจนกิจ (2535, น. 27) อธิบายว่าการเล่น มีหมายความว่า การกระทาใดๆ
ที่ทาไปเพื่อความสนุกสนาน หรือผ่อนคลายอารมณ์ให้เพลินเพลิดคาว่าการเล่นนีม้ กั จะใช้คาว่า
การละเล่น ซึ่งมีความหมาย คือ มหรสพต่างๆ หรือการแสดงต่างๆ ที่มีขนึ ้ เพื่อสร้างความสนุกสนาน
รื่นเริง
พัฒนา ชัชพงศ์ (2553) กล่าวว่าการเล่น หมายถึง การกระทาเพื่ อความสนุกสนาน
หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ซึ่งตรงกับคาในภาษาอังกฤษคาว่า Play และคาว่า Game ซึ่งทั้งสอง
คานีม้ ีความหมายที่แตกต่างกับคาว่า Play มีผใู้ ห้ความหมายว่าการเล่นสนุก เป็ นการเล่นคนเดียว
ก็ได้ หลายคนก็ได้ เล่นโดยสมัครใจโดยไม่มีใครบังคับ แต่คาว่า Game เป็ นการเล่นที่มีกฎเกณฑ์
มีกฎกติกาข้อบังคับ มีวิธีการเล่น ผูเ้ ล่น ต้องเล่น ตามกฎเกณฑ์นั้น ๆ แต่สาหรับ เด็ก เล็กๆ การเล่น
ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความสนุกหรือผ่อนคลายอารมณ์เท่านัน้ แต่ยงั หมายความไปถึงการเรียนรู ้
ผ่านการเล่นหรือ Learning Through Play
เกศมณี มูล ปานั น ท์ (2560) อธิ บ ายความหมายของการเล่น ดังนี ้ การเล่น คื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และนาไปสู่การเรียนรู ้ หรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า การเล่นเป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ จากจินตนาการของเด็ก เกี่ยวข้องกับความจริง เชื่อมโยงกันจนทาให้เด็ก
แสดงออกถึง ความรูส้ กึ จินตนาการ ความกลัว และความขัดแย้งต่างๆ
สมจิ น ตนา คุป ตสุน ทร (2547, น.19) กล่าวว่าการเล่น เป็ น กิ จกรรมที่ เด็ก เล่น ตาม
ลักษณะความสนใจของเด็ก เพื่อนามาซึ่งการพัฒนาความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน การเล่นเป็ นการ
เรีย นรู เ้ ด็ก ผ่า นการลงมื อ ท าเรื่อ งนั้น ๆ ซ ้าๆ จนเกิ ด เป็ นการเรีย นรู แ้ ละน าไปประยุก ต์ใ ช้กั บ
สถานการณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิ มพ์ (2548, น.18) กล่าวว่าการเล่นเป็ น กระบวนการที่สาคัญ
ที่สดุ ในพัฒนาการในวัยเด็กที่ผใู้ หญ่ตอ้ งทาความเข้าใจและเห็นคุณ ค่าความสาคัญ ของการเล่น
การเล่นของเด็กเป็ นการเล่นที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยกระตุน้ การเรียนรู ้ โดยการ
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เล่น สร้างคุณ ประโยชน์อย่ างมากสาหรับ เด็ก เช่น กระตุน้ พฤติก รรมการเรีย นรู ด้ ว้ ยตนเอง การ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ การค้นคว้าทดลอง เป็ นต้น
Encyclopedia americana international (1993) กล่าวว่าการเล่นเป็ นกิจ กรรมการ
สร้างสรรค์ที่ ท าให้เ กิ ด ความสนุก สนาน เพลิ ด เพลิ น การเล่น เป็ น พฤติ ก รรมหนึ่ งของมนุษ ย์
ซึ่งในสถานการณ์ตา่ งๆ ขณะเล่นผูเ้ ล่นจะเป็ นผูค้ ิดและควบคุมสถานการณ์การเล่นด้วยตนเองและ
มีจินตนาการตามการเล่น
จากที่กล่าวมาข้างต้นการเล่นสาหรับเด็กนัน้ หมายถึงกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิด
ความสนุก สนาน โดยการเล่น สามารถต่อยอดไปถึงการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ การเล่นเป็ นการ
เรีย นรู เ้ ด็ก ผ่า นการลงมื อ ท าเรื่อ งนั้น ๆ ซ ้าๆ จนเกิ ด เป็ นการเรีย นรู แ้ ละน าไปประยุก ต์ใ ช้กั บ
สถานการณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.2 ความสาคัญของการเล่น
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา (2549, น. 8) อธิบายถึงความสาคัญของการเล่น ดังนี ้ การเล่น
เป็ น พฤติ กรรมตามธรรมชาติของมนุษ ย์ทุก เพศ ทุก วัย ในวัยเด็กการเล่น จะเป็ น สื่อช่วยพัฒ นา
ร่า งกาย อารมณ์ สัง คมและสติ ปั ญ ญาได้อ ย่ า งดี ความสามารถจากการเล่ น ในวัย เด็ ก มี
ความสัมพันธ์กบั การดาเนินชีวิต เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า การเล่นที่ดี เป็ นนันทนาการ
อย่ า งหนึ่ งซึ่ งมี ค วามส าคัญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค คลให้เ ป็ นพลเมื อ งที่ ดี ข องบ้า นเมื อ งอย่ าง มี
ประสิท ธิภ าพ กล่าวได้ว่า “ความสุขครัง้ แรกในชี วิตของเด็ก เริ่มต้น จากพ่ อแม่ และต่อมายังมี
ความสุขความเพลิดเพลิน จากการเล่น ” งานในวัยเด็กคือการเล่นนั่นเอง ควรที่บุคคล หน่วยงาน
และสถาบัน ต่างๆ จะได้ร่วมมือกันเอาใจใส่ในเรื่องของการเล่นอย่างจริงจังเพื่อเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคน โดยการส่งเสริมให้มีการเล่นเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กๆ และบูรณาการเข้า
ไปในกิจกรรมการเรียน การสอน โดยให้การเล่นเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียน หรือเรียนรูโ้ ดยการเล่น
(Learning by Playing) หรือเรียนรูว้ ิธีเล่น (Learn to play) การเล่นช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาด้าน
ต่า งๆ ตัวอย่ างเช่ น ด้านร่า งกาย จะช่ว ยให้เด็ก มี ร่า งกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่ ม ทัก ษะการใช้
กล้ามเนือ้ ต่างๆ ด้านอารมณ์แจ่มใส เบิกบานสนุกสนาน ด้านสังคมจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเป็ นผูท้ ี่
มีความเชื่ อ มั่น ในตนเอง กล้าแสดงออก สามารถร่วมเล่น กับ เพื่ อนได้อย่ างสร้างสรรค์ และมี
ปฏิสมั พันธ์กับ ผูอ้ ื่น ท าให้เป็ น ผูท้ ี่ป รับ ต่อเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย มีทักษะในการสื่อสาร ด้าน
สติปั ญ ญาจะช่วยฝึ กให้เด็กรู จ้ ัก คิดทั้งด้า นการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
จินตนาการสามารถรูจ้ กั วางแผน รูจ้ ักแก้ปัญ หา มีนา้ ใจ มีความอดทน เป็ นการปลูกฝังจริยธรรม
คุณธรรมให้แก่เด็ก
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Unicef Thailand (2548) กล่าวถึ ง การเล่น เป็ น เหมือนส่วนสาคัญ ในชี วิตของเด็ก
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการได้เล่น งานวิจยั ทางการแพทย์ยืนยันว่า การเล่น มี
ส่วนสาคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง โดยการเล่นจะกระตุน้ ให้มีการเพิ่มขึน้
ของการส่งสัญ ญาณประสาทและเพิ่ มการประสานงานระหว่างเซลล์สมองกับ การท างานของ
ร่างกายได้ดี ขนึ ้ การเล่นเป็ น กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข เป็ น คุณ ค่าที่สาคัญ ทาให้เด็ก ๆ
เติบโตอย่างมีวฒ
ุ ิภาวะสมบูรณ์ทงั้ กาย ใจ และจิตวิญญาณ การเล่นยังสร้างสรรค์จินตนาการและ
สานต่อแรงบันดาลใจเมื่อเขาโตขึน้ หลายครัง้ ที่การเล่นในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกอาชีพในอนาคตของเด็ก เมื่อได้เล่น เด็กจะได้ลงมือทา ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ ได้ใช้ความคิด และ
เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ซึ่งเด็กอาจได้พบกับความท้าทาย ความเสี่ยง อุปสรรคบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ถือเป็ นโอกาสที่จะเรียนรู ้ ตัดสินใจ แก้ไขกับอุปสรรคที่เจอ ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นกระบวนการเรียนรู ้ เพิ่มพูน
ทักษะชีวิตและพัฒนาการให้แก่เด็กทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา
พัฒนา ชัชพงศ์ (2553) อธิบายถึงความสาคัญของการเล่น ดังนี ้ เด็กกับการเล่นเป็ น
สิ่งคูก่ นั มาตามธรรมชาติ เด็กเจริญเติบโตขึน้ มาพร้อมกับการเล่นนั่นคือ เด็กสามารถเล่นได้โดยไม่
ต้องมีใครสอน ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าเด็กสามารถเล่นของเล่นที่วาง อยู่ตรงหน้าของเขาได้เอง โดย
ไม่จ าเป็ น ต้องมีใครบอกหรือชี ้แนะวิธีเกี่ ย วกับ การเล่น และเด็ก แต่ละคนมีวิธีก ารเล่น ของเล่น
แตกต่างกัน มีหลักฐานยืนยันว่าการเล่นมีสว่ นสาคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สมอง โดยการเล่น จะกระตุ้น ให้มี ก ารเพิ่ ม ขึ ้น ของการส่ง สัญ ญาณประสาทและเพิ่ ม การ
ประสานงานระหว่าง เซลล์สมอง โดยเฉพาะเซลล์สมองของเด็ก วัย 3 ขวบปี แรกที่ เติบ โตมาใน
สิ่งแวดล้อมมีชีวิตชีวา มีการเล่นและมีการกระตุน้ อย่างสร้างสรรค์จะมีก ารเพิ่มการส่งสัญ ญาณ
ประสาทหรือคลื่นไฟฟ้าในสมอง และการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท การเพิ่มในส่วนนี ้ ส่งผล
สาคัญต่อการพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเฉลียวฉลาด ทัง้ นีก้ ารเล่น
สามารถ ช่วยพัฒนา หรือสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ในเด็กได้ การเล่นที่
เหมาะสมและถูกต้องตามวัยและพัฒนาการของเด็กจะเป็ นเครื่องบ่งชีถ้ ึงคุณภาพของเด็ก เอือ้ ให้มี
ผูใ้ หญ่ที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคตด้วยจะเห็นได้วา่ การเล่นนั้นมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ในด้านร่างกายและจิตใจ เด็กจะสามารถเรียนรูไ้ ด้โดยตรงผ่าน
การละเล่นต่างๆ การเล่นจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ และพัฒนาการให้แก่เด็กทั้งทางร่างกาย
อารมณ์จิต ใจและสติ ปัญ ญา ดังนั้น หากมีก ารส่งเสริมเลีย้ งดูให้เด็ก ได้รบั การเล่น อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเกิ ดประโยชน์ เด็กก็ จะสามารถเติบ โตขึน้ มาเป็ นผูใ้ หญ่ ที่ มีคุณ ภาพได้ในอนาคต
ข้างหน้า
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จากที่กล่าวมาข้างต้น การเล่นเป็ นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย
ในวัย เด็ก การเล่ น จะเป็ นสื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาร่า งกาย อารมณ์ สัง คมและสติ ปั ญ ญาได้อ ย่ า งดี
ความสามารถจากการเล่นในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิต การเล่นนัน้ ช่วยให้เด็กได้
เรียนรูก้ ับสังคมในรูปแบบย่อย ดังนั้นการเล่นในวัยเด็กจะเป็ นพืน้ ฐานการเตรียมพร้อมในการใช้
ชีวิตของเด็กในวันข้างหน้า
3.3 ประเภทของการเล่น
การเล่นเป็ นกิจกรรมทั่วไปของเด็ก โดยสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1. การเล่น จับ ต้อ งสิ่ ง ของ (Manipulative Play) เป็ นการเล่ น เพื่ อ ให้เด็ ก ได้มี
พัฒนาการทางทักษะ โดยใช้นิว้ มือในการจับวัตถุสิ่งของ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีม้ กั เล่นด้วยตนเองและ
ไม่จาเป็ นต้องมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกับผูอ้ ื่น โดยการจัดกิจกรรมกรเล่นผ่านสิ่งของ ควรจัดให้อยู่ในมุม
ใดมุมหนึ่งของห้องหรืออาจจัดให้เป็ นห้องเด็กเล่นโดยเฉพาะ ภายในมุมเด็กเล่นควรมีของเล่น ที่
หลากหลาย เช่น ภาพต่อ (Puzzles) บล็อกและเพ็กบอร์ด (Blocks And Pegboards) อุปกรณ์การ
สร้า ง (Constructive Materials) อุป กรณ์ท างวิท ยาศาสตร์ (Science Materials) อุป กรณ์ท าง
คณิตศาสตร์ อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ วัสดุธรรมชาติ เป็ นต้น

ภาพประกอบ 18 ภาพต่อ (Puzzles)
ที่มา: https://www.argos.co.uk/product/4136028
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2. การเล่น ที่ ต ้องออกก าลังกาย (Physical Play) เป็ น การเล่น ที่ ตอ้ งใช้พื้น ที่
มากกว่าการเล่นจับต้องสิ่งของ โดยสามารถเล่นได้ทงั้ กลางแจ้งและในร่ม
2.1 การเล่นกลางแจ้ง กิ จกรรมกลางแจ้งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวและพัฒนาทางด้านกล้ามเนือ้ ในการจัดกิจ กรรมกลางแจ้งควรจะมีพื้น ที่ และมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผูเ้ ล่น เช่น การเล่นวิ่งเล่นในสนาม การเล่นกระบะทราย เป็ นต้น
2.2 การเล่นในร่ม กิจกรรมบางอย่างที่เล่นกลางแจ้งอาจจะนามาเล่นในร่มได้
ในกรณีที่สภาวะอากาศไม่ดีและมีพืน้ ที่ไม่มากพอ เช่น การเล่นบล็อก การเล่นกีฬา เป็ นต้น
3. การเล่นละคร (Dramatic Play) เป็ นกิจกรรมที่ให้เด็กกาหนดบทบาทการแสดง
ที่สมมติขนึ ้ มา โดยให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระและตามการรับรูเ้ ข้าใจในบทบาทนั้นๆ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาความคิดสร้างสรรค์และการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นในสังคม
4. การเล่นเกม (Games Play) การเล่มเกมเป็ นการเล่มร่วมกับผูอ้ ื่น แต่ละเกมจะ
มีก ารเคลื่ อนไหวของร่างกาย โดยเกมจะมุ่งเน้น การท ากิ จ กรรมเป็ น กลุ่ม ท าให้เด็ก ฝึ ก การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เช่น การเล่นซ่อนหา การเล่นไล่จบั การเล่น
งูกินหาง การเล่นมอญซ่อนผ้า เป็ นต้น (ภารุจีร ์ บุญชุ่ม, 2555)
3.4 ประโยชน์ของการเล่น
กองบรรณาธิก าร (2534, น. 79) ได้อธิบายประโยชน์ของการเล่นว่าเป็ นการเตรียม
เด็ก เข้าสู่การดาเนิ น ชี วิต จริง โดยเป็ น โอกาสที่ ใ ห้เด็กได้แสวงหาความรูร้ อบๆ ตัวและได้ความ
สนุกสนานในเวลาเดียวกัน การห้ามไม่ให้เด็กเล่นเป็ นการปิ ดโอกาสไม่ให้เด็กได้รบั การเรียนรูแ้ ละ
เตรียมตัวเข้าสูก่ ารดาเนินชีวิตจริง การไม่ได้เล่นสนุกสนานจะทาให้เด็กขาดโอกาสที่จะเจริญเติบโต
เป็ น ผูใ้ หญ่ ที่สมบูรณ์ ประโยชน์ของการเล่นที่เกิดขึน้ กับ เด็ก ดังนี ้ เสริมพัฒนาการกล้ามเนือ้ มัด
ใหญ่ เสริมพัฒนาการกล้ามเนือ้ มัดเล็ก เสริมพัฒนาการทางด้านภาษา เสริมพัฒนาการทางด้าน
สังคม และเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง
นิตยา ประพฤตกิจ (2536 น. 92) อธิบายประโยชน์ของการเล่นไว้ดงั นี ้
1. การเล่นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ที่ตอ้ งใช้ประสาทสัมผัส เช่น
การเล่นนา้ เป็ นการเรียนรูน้ อกห้องเรียนช่วยให้เด็กได้สมั ผัสกับความเย็นจากนา้ ได้ระบายอารมณ์
ได้นาสิ่งของมาเล่นร่วมกับการเล่นนา้ เป็ นต้น การเล่นทรายเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ในการ
เล่นๆ หลากหลาย จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก มีอิสระทางการเล่นและเกิ ดจิ นตนาการที่ห ลากหลาย
เป็ นต้น

59
2. การเล่นช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติ การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นโดยออกไปเล่น
นอกสถานที่จะทาให้เด็กเข้าใจธรรมชาติมากขึน้ เช่น รูจ้ กั พุ่มไม้ขนาดต่างๆ สีของดอกไม้ ได้เรียนรู ้
รูปทรงของธรรมชาติ เป็ นต้น
3. การเล่น เป็ นวิธีหนึ่งที่ เด็กได้เรียนรูว้ ิธีการแก้ปัญ หา เช่น ของเล่นที่ตอ้ งมีการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็ นวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูว้ ิธีแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์ในการเล่นของเล่น
4. การเล่นของเด็กแสดงถึงลักษณะนิสยั การเล่นของเด็กทาให้สงั เกตเห็นว่าเด็ก
มีอาการสนุก หวาดกลัว ดีใจ และเสีย ใจ ดังนั้น การสังเกตขณะเด็ก เล่น จะช่วยให้ผใู้ หญ่ เข้าใจ
ลักษณะนิสยั ของเด็กได้ขนึ ้
5. การเล่นช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตัวต่อ แต่งตัวตุ๊กตา การ
เล่นขายของ เป็ นต้น
6. การเล่นช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
7. การเล่น ช่วยส่งเสริม ให้เด็ก มี ความเชื่ อมั่น ในตัวเอง เช่น เมื่อ เด็ก เล่น แล้ว
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เด็กจะรูส้ กึ พอใจและมั่นใจในตนเอง
มณีรตั น์ สุกโชติรตั น์ (2524, น. 9 - 17) กล่าวว่าประโยชน์ของการเล่นเพื่อนส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา การเล่นนอกจากการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว การเล่นยังช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ ช่วยฝึ กฝนความสามารถในการรับรูแ้ ละเสริมสร้างความคิดในด้านต่างๆ
ดังนี ้
1. การรับ รู ้ หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดสิ่ งเร้าไปยังสมองและแปล
ความหมายได้อย่ างถูก ต้อง การรับรูส้ ามารถสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิน้ สัมผัส และยังเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้เล่น ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการรับรูต้ า่ งๆ ได้ดียิ่งขึน้ ได้แก่
การรับรูเ้ กี่ยวกับขาด การรับรูเ้ กี่ยวกับรูปร่าง การรับรูเ้ กี่ยวกับสี การรับรูเ้ กี่ยวกับเนือ้ วัตถุ การรับรู ้
เกี่ยวกับนา้ หนัก
2. ความคิด รวบยอด หมายถึง มโนทัศน์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยผูป้ กครองมี
โอกาสในการจัดการสภาพแวดล้อมให้หรือแนะนาการเล่น จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดที่ ถูก ต้อง เช่น การเล่น บทบาทสมมุติ เด็ก นิ ย มเล่น ขายของท าให้เด็ก ได้มีก ารเรีย นรูเ้ รื่อง
เงินตรา คุณค่าของเงิน การขายของ การพูดเจรจา เป็ นต้น
3. การเสริมสร้างความนึกคิดและความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะแสดงออกความนึก
คิดผ่านการเล่นไม่วา่ จะในรูปแบบสัญลักษณ์และภาษา การเล่นจึงช่วยเสริมสร้างความนึกคิดและ
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ความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งเป็ น กุญ แจสู่ก ารพัฒนาการทางด้านสติปั ญ ญา โดยผ่านประสบการณ์
การเล่น
จากที่กล่าวมาข้างต้นการเล่นว่าเป็ นการเตรียมเด็กเข้าสูก่ ารดาเนินชีวิตจริง โดยเป็ น
โอกาสที่ให้เด็กได้แสวงหาความรูร้ อบๆ ตัวและได้ความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน โดยประโยชน์
ของการเล่นช่วยให้เด็กได้พัฒนาในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านการเรียนรู ้ ด้านการรับรู ้ ด้าน
ภาษา และด้านจิตนาการ เป็ นต้น
4. การศึกษาทางเลือก
การศึก ษาทางเลื อ ก (Alternative Education) ไว้ดัง นี ้ การจัด การศึก ษาเพื่ อ ท าการ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนที่ที่ไม่ตอ้ งการจะศึกษาในระบบการศึกษาแบบปกติ ซึ่งเกิดจาก
เหตุผลพืน้ ฐานของแต่ละบุคคลตามปรัชญาความเชื่อและความศรัท ธาทางศาสนาหรือเป็ นการ
ตอบสนองระกว่างตัวบุค คลกับการศึก ษาที่ ไม่ใช่ระบบการศึก ษาแบบทั่ว ไปหรือแม้ก ระทั่งการ
ตอบสนองระหว่างผู้เรี ย นและผู้ส อนในระบบความสัม พั น ธ์ใ นรู ป แบบการศึก ษาแบบปกติ
ซึ่งการศึก ษาในปั จ จุบัน ที่ มี ห ลากหลายไม่ว่าจะเป็ น รู ป แบบของโรงเรีย นวิถี ธรรม โรงเรีย นวิถี
ธรรมชาติ. การสอนแบบ Home-based learning หรือ Home-school เป็ นต้น
ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียน ผูส้ อน เพื่อให้การเรียนรูเ้ ป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน เนือ้ หาหลักสูตรการจัดบรรยากาศ
ให้มีความเหมาะสมกับวิถีชมุ ชน การศึกษาทางเลือกจึงเป็ นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจาการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบการศึกษาทั่วไป การศึกษาทางเลือกจึงอยู่ในรูปแบบ
พืน้ ฐานของธรรมชาติ มนุษ ย์ผมู้ ีความแตกต่างและหลากหลายการศึก ษาทางเลือกจึงมีความ
หลากหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบการศึกษามีจุดหมายเดียวกัน คือการพัฒนามนุษย์ให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์เป็ นมนุษย์ การศึกษาทางเลือกจึงมีความยืดหยุ่น
และหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รียนและกระบวนการเรียนรูร้ วมทั้งเนือ้ ห าสาระที่
เรียนรู ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 32 - 33)
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ตาราง 2 ความแตกต่างระหว่างการศึกษาทางเลือกและการศึกษากระแสหลัก
การศึกษาทางเลือก
1. เรียนรู ้
2. เน้นการแก้ปัญหา
3. มีการโต้แย้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. คาถามสาคัญกว่าคาตอบ
5. ความหลากหลายของพหุภาพ
6. สัมพันธ์กบั ชีวิตจริง
7. เน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม

การศึกษากระแสหลัก
1. เรียนรู ้
2. เน้นการแข่งขัน
3. ท่องจา
4. คาตอบสาคัญกว่าคาถาม
5. ระบบโรงเรียนเอกภาพ
6. เน้นวิชาหลักสูตรเป็ นตัวตัง้
7. เน้นผูส้ อนและผูเ้ รียน

ที่มา: สุชาดา จักรพิสทุ ธิ (2548)
4.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาทางเลือกในไทย
1. บ้านเรีย น (Home School) เป็ นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งไม่ว่าจะเป็ น
ครอบครัวเดี่ยวหรือกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่ายครอบครัว โดยจัดการเรียนรูก้ ารสอนให้แก่บุตร
หลานของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติและเหมาะสมกับพัฒนาของบุตรหลานอย่าง
แท้จริง
2. อิงกับระบบของรัฐ โรงเรียนที่อยู่ในระบบการจัดหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรูท้ ี่
มีความแตกต่างจากระบบการศึกษาจากโรงเรียนกระแสหลัก ซึ่งเน้นการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิหรือการ
เรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ที่อยู่นอกตาราเรียน
3. สายครู ภูมิ ปั ญ ญา ซึ่งได้แก่ พ่ อ ครู แม่ค รู และปราชญ์ ช าวบ้าน โดยเป็ น การ
ดาเนินการถ่ายทอดภูมิปั ญญาต่างๆ แก่บุคคลรุ่นหลังต่อไป เช่น นาฏศิลป์ ดนตรี แพทย์พืน้ บ้าน
สมุนไพร เป็ นต้น
4. สายศาสนาธรรม เป็ นการจัด กระบวนการการเรีย นรู ้แ ก่ ผู้เรี ย นไม่ว่า จะเป็ น
หลักธรรมคาสอน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริโภคนิยม การนั่งสมาธิและการปฏิบตั ิธรรมใน
รูปแบบต่างๆหลากหลายวิธีก ารและความเชื่อ โดยความเชื่อแต่ละแบบจะมีความสอดคล้องตาม
คาสอนของศาสนา

62
5. สถาบันนอกระบบของรัฐ เป็ นกลุม่ กิจกรรรมของการศึกษาที่มีการจัดการหลักสูตร
หรือวิชาการความรูน้ าไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายของแต่ละสถาบัน ซึ่งไม่อิงตามหลักสูตรของรัฐ โดยมีทั้ง
รูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย
6. กลุ่ม การเรีย นรู ผ้ ่า นกิ จ กรรม เป็ นการเรีย นรู ท้ ี่ มี ค วามกว้า งขวางและมี ค วาม
หลากหลาย โดยผ่านการเรีย นรู ผ้ ่า นกิ จ กรรมต่า งๆ เช่ น การเกษตร การสืบ สานภูมิ ปั ญ ญา
การแพทย์พืน้ บ้าน การจัดการชุมชน การอนามัย เป็ นต้น
7. ผ่านสื่อการเรียนรูแ้ ละแหล่งเรียนรู ้ โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต รวมถึงสถานที่ตา่ งๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี ้
ก่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นรูปแบบที่หลากหลาย (สุชาดา จักรพิสทุ ธิ, 2548, น. 57 - 58)
4.2 โรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนทางเลือกผูกติดกับความหมายของการศึกษาทางเลือก เนื่องจากโรงเรียน
ทางเลือ กเป็ น รู ป ธรรมหนึ่งของการจัดการศึก ษาแบบทางเลือก จากการสารวจวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือก นิยามของการศึกษาทางเลือกแบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ
1. โรงเรียนทางเลือกเป็ นการศึกษาที่มีความแตกต่างจากการศึกษาตามกระแสหลัก
การศึกษาทางเลือกมีลกั ษณะร่วมพืน้ ฐาน คือ แนวทางการศึกษาที่มีความแตกต่างในการนาเสนอ
จากระบบการศึกษากระแสหลัก โดยไม่ได้นารูปแบบปั ญหาเดิมของระบบการศึกษามาปรับปรุง
แก้ไข แต่เ ป็ น การสร้างโครงสร้างขึ ้น มาใหม่และมี รูป แบบที่ มี ค วามแตกต่า งไปอย่ างสิ ้น เชิ ง
ตัวอย่างเช่น แนวทางการศึกษาทางเลือกไม่ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนการสอนในห้องเรียน
แต่จดั ให้เป็ นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรูภ้ ายในครอบครัวหรือภายในชุมชน โดยเป็ นไปตามผูเ้ รียน
ต้องการ เป็ นต้น
2. การศึกษาสาหรับเด็กกลุม่ พิเศษ ซึ่งหลายประเทศได้นาการศึกษาทางเลือกไปใช้
เป็ นการจัดการศึกษาแก่บคุ คลที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น กลุม่ เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม กลุม่ เด็กที่
มีความเสี่ยงต่อการออกจาการเรีย นกลางคัน และกลุ่มเด็ก อัจ ฉริย ะ เป็ นต้น ซึ่งจากพฤติกรรม
หลากหลายด้านส่งผลให้เด็กที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ
ระบบการศึกษาปกติ ทาให้ตอ้ งใช้แนวทางรูปแบบการศึกษาลักษณะอื่นๆ ที่จะช่วยให้เด็กกลุ่มนี ้
ได้รบั การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเกิดความต่อเนื่อง
3. การศึกษาที่มีความหลากหลายและตอบสนองความสนใจของผูเ้ รียน ซึ่งเป็ นหลัก
แนวคิดและปรัชญา การศึกษาทางเลือกส่วนใหญ่เป็ นการนาแนวคิดทางการศึกษาแบบองค์รวม
โดยการศึกษาแบบองค์รวมให้ความสาคัญและความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน แนวคิดทางการศึกษา
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ทางเลือกเริ่มต้นจากธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีความต้องการการเรียนรูแ้ ละมีศกั ยภาพเฉพาะตนที่
มีความแตกต่างกัน การศึกษาและเรียนรูใ้ นเรื่องนั้นๆ จึงต้องมีความหลากหลายและยึดผูเ้ รียนเป็ น
องค์ประกอบหลัก จากความแตกต่างและความหลากหลายของการศึกษาทางเลือกเปิ ดโอกาสให้
สามารถผลิต นวัตกรรมทางการศึกษาขึน้ มา ซึ่งมีความแตกต่างจากรูป แบบที่คนุ้ ชิ ้นในรูป แบบ
การศึก ษาทั่วไป ยกตัวอย่ างเช่น การจัดการศึก ษาให้ผเู้ รีย นได้เรีย นรู เ้ กี่ ย วกับ สภาพแวดล้อม
เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีการลงมือทา ศึกษาทัง้ วิชาการและประสบการณ์ในเวลาเดียวกัน เป็ นต้น
4. การศึกษาที่ มีระดับ ความเป็ นอิสระอย่ างสูงในการจัดการศึก ษา โดยความเป็ น
อิสระจากการดูแลและกากับจากรัฐที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการเกิดขึน้ และการเผยแพร่ออกไปของ
แนวทางการศึกษาทางเลือก เนื่องจากความหลากหลายของการศึกษาทางเลือกที่มีความแตกต่าง
จากระบบการศึก ษาปกติ จึงต้องการการยอมรับจากรัฐในรูป แบบการศึกษาตามแนวทาง สิ่งที่
สามารถบ่งชีค้ วามอิสระในการจัดการศึกษา ได้แก่ สิทธิในการจัดการการศึกษาและใช้หลักสูตรที่มี
ความแตกต่างจากระบบการศึก ษาในการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาที่ มีค วามแตกต่างจาก
ลักษณะการเรียนการสอน เป็ นต้น (ปกป้อง จันวิทย์ & สุนทร ตันมันทอง, 2554, น. 4 - 5)
5. ทฤษฎีเกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน
ของเด็ก ซึ่ งผูว้ ิจัย ได้ศึก ษาและค้น คว้าแนวคิด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ใช้เ ป็ น แนวทางใน
การศึกษาดังต่อไปนี ้
5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปั ญ ญาของเพี ยเจต์ (Piaget) เกิดจากองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม โดยการเรียนรูข้ องเด็กเป็ นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะได้รบั
การพัฒนาไปตามช่วงวัยและเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอน การพัฒนาในเด็กนั้นเป็ นไปตามธรรมชาติ
โดยไม่สามารถเร่งการพัฒนาจากขัน้ หนึ่งไปสูอ่ ีกขัน้ หนึ่งได้ เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วจะทา
ให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์สง่ เสริมพัฒนาการของเด็ก จะสามารถส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียเจต์ได้สรุปพัฒนาการทาง สติปัญญาของมนุษย์เป็ น 4 ระยะ
ดังนี ้
5.1.1 ขัน้ ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorymotor Stage) ระยะแรกเกิด 2 ปี เด็กในช่วงวัยนีจ้ ะมีพัฒนาทักษะทางกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว โดยถือว่าพืน้ ฐานสาคัญ
ของพั ฒ นาการ ทางสติ ปั ญ ญา เด็ก จะมี พั ฒ นาการการเคลื่ อ นไหวที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อม
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5.1.2 ขั้น ก่ อนปฏิบัติ ก ารความคิด (Pre - Operational Stage) อายุตั้งแต่ 2 - 7 ปี
เป็ นวัยที่ เข้าใจสัญลักษณ์ตา่ งๆ และสามารถใช้สญ
ั ลักษณ์เหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ขัน้ ปฏิบัติความคิดทางรูปธรรม (Concrete - Operational Stage) อายุตั้งแต่
7 - 11 ปี เด็กจะมีความเข้าใจปั ญ หาในหลายแง่มมุ และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ส่งผลถึงการ
แก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆ เด็กจะอธิบายหรือแก้ปัญหาโดยอาศัยการกระทากับของจริงหรือสิ่งของที่
เป็ นวัตถุเท่านัน้ แต่ยงั ไม่สามารถคิดในเชิงนามธรรมได้ เด็กจะอธิบายหรือแก้ปัญหาโดยอาศัยการ
กระทากับของจริงหรือสิ่งของที่เป็ นวัตถุเท่านัน้
5.1.4 ขั้ น ปฏิ บั ติ ค วามคิ ด ทางนามธรรม (The Period of Formal Operational
Stage) อายุ ตัง้ แต่ 11 - 15 ปี ขั้นนี ้เป็ นขัน้ ที่เด็ก จะสามารถมองเห็นความชัดเจนทางนามธรรม
โดยเริ่มเข้าใจเหตุและผล สามารถอาศัยหลักเกณฑ์ของความสัมพันธ์ตา่ งๆ มาประกอบกับการใช้
เหตุผลได้ สามารถแก้ปัญ หา อย่างมีระเบียบ ตัง้ สมมติฐานโดยอาศัยจินตนาการหรือการสังเกต
ของตนได้ และเป็ นระยะที่โครงสร้าง ทางสติปัญญาพัฒนาสูงสุด เด็กวัยนีจ้ ะมีความสามารถเชิง
อุปมานและอนุมานมากขึน้
5.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์กล่าวว่าเด็กปฐมวัยจะเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
จากการกระท า โดยเก็บ เป็ นข้อมูลในการพัฒนาสติปั ญ ญาอย่ างต่อเนื่ อง บรูเนอร์ (Bruner) ได้
จัดลาดับขัน้ พัฒนาการการเรียนรูข้ องเด็กหรือโครงสร้างทาง สติปัญญาเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
5.2.1 ขัน้ สัมผัส (Enactive Stage) เด็กจะสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจสิ่งแวดล้อมผ่าน
การกระทาหรือการลงมือปฏิบัติ การเรียนรูใ้ นขัน้ นีม้ ีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถใน
การเคลื่อนไหว การใช้รา่ งกายในส่วนต่างๆ และการแสดงออกซึ่งความรูส้ กึ
5.2.2 ขั้น คิ ด จากภาพที่ ป รากฏ (Iconic Stage) เด็กจะเรีย นรูผ้ ่านการมองรูป ภาพ
หรือต้นแบบ จะเริ่มพัฒนาวิธีการจาโดยใช้จินตนาการมากขึน้ ความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวของเด็ก
จะขึ ้น อยู่ กับ การรับ รู ้โดยการใช้ป ระสาทสัม ผัส มากกว่า การใช้ภ าษา การเรี ย นรู ้ใ นขั้น นี ้มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการเรียนหรือการแสดงออกผ่านงานศิลปะ ซึ่งต้องใช้ทั้งสายตาและมิติ
สัมพันธ์
5.2.3. ขั้น สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic Stage) เด็ ก จะเรีย นรู ส้ ิ่ งต่ า งๆ โดยผ่า นระบบ
สัญลักษณ์ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน และการจัดลาดับ รวมตลอดถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็ นนามธรรม ซึ่ง
จะช่วยให้เด็ก เข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่ซบั ซ้อนมากขึน้
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6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
อัน ทิ ชา วิรมย์รัตน์ (2557) ได้ท าการการออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อ
เสริมสร้างและพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ สาหรับเด็กช่วง อายุ 4 - 5 ปี โดยความมุง่ หมาย
ของการวิจัยมีดงั นี ้ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบหนังสือกึ่งของเล่นในกลุม่ หนังสือนิทานและ
หนังสือเกมส์ กิจ กรรมปลายเกิด เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่ อ
พัฒนาการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นโดยนาหลักพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์มาเป็ นส่ว น
ส าคัญ ในการออกแบบ โดยวิ ธี ก ารวิ จัย ให้ผู้เ ชี่ ย วชาญเลื อ กสุ่ม แบบตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่ อเป็ น การคัดเลือกผลงานที่ เหมาะสมกับ การเสริมสร้างและพัฒ นา
ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านหนังสือกึ่งของเล่น จากผลการศึกษาและวิจยั พบว่า หนังสือ
กึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ สาหรับเด็กช่วง อายุ 4 - 5 ปี
พบว่าเด็กช่วง อายุ 4 - 5 ปี จานวน 10 คน ได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นหลังจากเล่นหนังสือกึ่งของเล่นแล้วมีการพัฒนาทางความคิด
สร้างสรรค์มากขึน้
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล and ปนัดา ธนเศรษฐกร (2560) การคิดเชิงบริหารเป็ นการทา
หน้าที่ของสมองส่วนหน้า ช่วยให้มนุษย์กากับตัวเองได้นามาซึ่งพฤติกรรมมุ่งสูค่ วามสาเร็จ ทัก ษะ
การคิด เชิงบริหารถูกพัฒนาอย่างมากในเด็กปฐมวัย เด็กที่มีทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดีจะมีผล
ทางการเรียนดีกว่า รวมทั้งปัญหาทางพฤติกรรมน้อยกว่า ในประเทศไทยยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยและยังขาดข้อมูลเพื่อพัฒนาและกาหนดทิศทางที่เหมาะสม
จากผลการวิจัยพบว่าจากกลุม่ ตัวอย่างเด็กปฐมวัยอายุ 2 - 6 ปี จานวน 2,965 คน จากทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย จากนั้น ให้ค รู ป ระเมิ น เด็ก แต่ละคนด้วย แบบ MU.EF-101 และ MU.EF-102
EF102 พบว่าเด็กวัย 2 - 6 ปี กว่า 30% มีปัญ หาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารมากกว่าเกณฑ์
เฉลี่ย (T>55) เด็กชายมีปัญหาพฤติกรรมมากกว่าเด็กหญิง เล็กน้อย เด็กเหล่านีจ้ ะมีปัญหาในการ
กากับตนเอง หุนหันพลันแล่น ทาโดยไม่คิด ใจร้อนรอคอยไม่เป็ น สมาธิสนั้ วอกแวกง่าย ไม่สามารถ
ทางานที่ยากให้สาเร็จได้ ในระยะยาวจึงเป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็จในด้านการเรียน การทางาน
การอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่น ในสังคม รวมทัง้ มีโอกาสเกิดปัญหาสังคมอื่น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาและพัฒนา หนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างการคิดเชิ งบริหาร สาหรับ เด็ก
อายุ 4 - 6 ปี ผู้วิ จัย ใช้วิ ธี ก ารเขี ย นแบบผสม โดยเป็ นวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ( Qualitative
Research) ร่วมกับการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการ
วิจยั ดังนี ้
(1) การรวบรวมข้อมูลแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
(2) การกาหนดกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุม่ ตัวอย่าง
(3) การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
(4) การเก็บข้อมูลรวบรวมจากแบบสอบถาม
(5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(6) การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั
(7) ประเมินความพึงพอใจของงานออกแบบ
(8) สรุปผลการวิจยั

67
วิธีดาเนินงานวิจัย

ภาพประกอบ 19 วิธีดาเนินการวิจยั
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1. การรวบรวมข้อมูลแนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษา
จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นในบทที่ 2 ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจยั ครัง้
นี ้น ามาจากการศึก ษาเอกสาร หนังสื อ บทความ วิจัย และเว็บ ไซต์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งและ
น่าเชื่อถือ โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลเหล่านีน้ ามาใช้ในการกาหนดประชากร กลุม่ ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ
ต่างๆ ในการวิจยั โดยผลของการรวบรวมข้อมูลมีดงั นี ้
1.1 ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions
1.1.1 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็ นทักษะความสามารถของสมองนีเ้ ป็ นเป็ นชุดกระบวนการ
ทางความคิด (Mental Process) ทางานภายในสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ทาหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ ทักษะการคิดเชิงบริหารทาหน้าที่กากับและควบคุมพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
เพื่อมุง่ ไปสู่เป้าหมาย ทาให้มนุษย์คานึงว่าสิ่งที่กระทาเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ หรือไม่
โดยมีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ ผ่านมาร่วมมีอิทธิ พลต่อการกระท า ทาให้ค านึงถึงสิ่งที่ จะเกิ ด
คานึงถึงเรื่องราวในอนาคต รวมถึงคานึงถึงคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล ทักษะการ
คิดเชิงบริหารจะช่วยให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่พบเจอ มีการยืดหยุ่นและยอมรับได้
ทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบความนึกคิด จัดระเบียบและจัดการการกระทาของบุคคล รวมไป
ถึง ความรู ้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและการเข้าใจบุคคลอื่น ทักษะการคิดเชิงบริหารไม่ใช่ทักษะที่
ติดตัวแต่ละบุคคลมาตัง้ แต่กาเนิด แต่เป็ นทักษะที่ปลูกฝังและฝึ กฝนได้ ทักษะการคิดเชิงบริหาร
เป็ นทักษะที่ตอ้ งถูกนามาพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็ นลาดับขัน้ ตอน สามารถเรียนรูไ้ ด้จาก
ประสบการณ์จริง ผ่านการเลีย้ งดู เป็ นต้น ซึ่งการพัฒนาจะเริ่มเกิดขึน้ ตัง้ แต่เกิด ซึ่งในขณะเดี ยวกัน
หน้าต่างของโอกาสที่ สาคัญ ที่ สดุ ของการเติบ โตอย่ างมากอยู่ในช่วงวัย 3 - 6 ปี โดยกิ จกรรมที่
ส่งเสริมทักษะทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กได้ดีที่สดุ มักจะเป็ นกิจกรรมการเล่นทั่วไปของเด็ก เช่น
การอ่านนิท าน ฟั งดนตรีประกอบจังหวะ การทางานบ้าน เป็ นต้น ซึ่งในทางตรงกันข้ ามปั จจัย ที่
ส่งผลลบกับทักษะการคิดเชิงบริหารก็มีเช่นเดียวกัน เช่น ความเครียด การใช้ความรุนแรง ความ
เศร้า ความเหงา ความกลัวและการใช้เทคโนโลยีก่อนวัยอันควรในปริมาณที่มากเกินไป
1.1.2 องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริห าร หรือ Executive Functions เป็ น ทัก ษะที่ ถูก แบ่ งออกเป็ น
9 ด้าน ได้แก่
1. ความจาเพื่อการใช้งาน (Working Memory) คือ ทักษะนีเ้ ป็ นกระบวนการที่ใช้
สมองในการจดจาข้อมูล จัดระบบข้อมูลต่างๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึน้ กับมนุษย์จะถูกจดจาและเก็บ
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รักษาอยู่ในความจาเพื่อการใช้งาน จะเป็ น กระบวนการในการกระตุน้ ข้อมูลที่ มีอยู่ในสมองและ
เลือกข้อมูลที่มีความเหมาะสมออกมาเพื่อใช้งาน
2. การยัง้ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือ ทักษะความสามารถนีเ้ ป็ นทักษะ
ที่มนุษ ย์ใช้ในการควบคุม กลั่นกรองความคิดและแรงปรารถนาต่างๆ จนสามารถรับ มือกับสิ่งที่
เผชิญ ต้านทาน ยับยัง้ สิ่งยั่วยุหรือยับยัง้
3. การยืดหยุ่นความคิด (Shifting / Cognitive Flexibility) คือ ทักษะนีจ้ ะทาให้
มนุษ ย์เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึน้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ไม่ว่าจะเป็ น
เวลาที่เปลี่ยน ลาดับความสาคัญเปลี่ยนหรือเป้าหมายที่เปลี่ยน เมื่อมีการยืดหยุ่นความคิดมนุษย์ก็
ปรับเปลี่ยนและยืด หยุ่น ตัวกับ สถานการณ์ที่แตกต่าง นามาซึ่งการเรียนรูท้ ี่ ไม่ยึ ดติดกับ สิ่งเดิม
ปรับ เปลี่ ย นวิธี ก ารต่างๆ กล้า ที่ จ ะแก้ไขอย่ า งไม่รูส้ ึก ผิ ด ท าให้เ ห็ น มุม มองที่ แปลกใหม่แ ละ
คิดนอกกรอบ
4. ทัก ษะแห่งการใส่ใ จจดจ่ อ (Focus / Attention) คื อ ทัก ษะความสามารถนี ้
จะทาให้มนุษย์รกั ษาความตื่ นตัว รักษาความสนใจให้อยู่ใ นทิศทางที่ ควรจะเป็ น เพื่ อที่จะบรรลุ
เป้าหมาย ทาให้สาเร็จด้วยความจดจ่อ และช่วยให้มีสติรูต้ วั อยู่เสมอ
5. การควบคุม อารมณ์ (Emotional Control) คื อ เป็ นทั ก ษะที่ ช่ วยให้ม นุ ษ ย์
สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และตระหนักรูซ้ ึ่งอารมณ์ของตนเองว่าในขณะนั้นกาลัง
เผชิญอยู่ในสภาวะอารมณ์ความรูส้ กึ ในลักษณะใด ส่งผลให้มนุษย์สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้
เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์ และพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
6. การติ ด ตามประเมิน ตนเอง (Self – Monitoring) คือ ทัก ษะนี ้เป็ น ทัก ษะใน
การตรวจสอบความรูส้ ึก นึกคิ ด ตรวจการกระทาของตนเองในระหว่างท างานหรือหลังจากการ
ทางานเสร็จ เพื่อเป็ นการสารวจถึงข้อดีและข้อเสียของเรื่องนัน้ ๆ ส่งผลให้ม่นั ใจ นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ต่อเป้าหมายที่วางไว้
7. การริเ ริ่ม (Initiating) คือ ทัก ษะความสามารถในการคิ ด ค้น ไตร่ต รองและ
ตัดสินใจในการริเริ่มทาสิ่งนัน้ ๆ นาสิ่งที่คิดสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิให้เกิดผลลัพธ์ การริเริ่มลงมือทาสิ่งใด
ต้องมี ค วามกล้าหาญกล้าตัด สิน ใจ ไม่ผัดวัน ประกัน พรุ่ง กล้าที่ จ ะลองผิดลองถูก และน าไปสู่
การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึน้
8. การวางแผน (Planning & Organizing) คื อ การวางแผนและด าเนิ น งาน
เป็ น ความสามารถแห่ งการวางแผนงาน จะท าให้ท างเดิ น ไปสู่เป้ าหมายเป็ น ไปตามขั้ น ตอน
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สามารถจัด ลาดับ ความสาคัญ ว่าอะไรควรที่ ท าก่ อนหรือหลัง มีก ารคาดการณ์สถานการต่างๆ
เอาไว้ลว่ งหน้าแล้วนามาแก้ไขจัดเป็ นแนวทางเพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
9. การมุ่งเป้ าหมาย (Goal - Directed Persistence) คือ ทัก ษะความสามารถ
ในการวางแผนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่อปั ญหาเฉพาะหน้าที่เจอหรือ
ความล้มเหลวที่พบ ไม่ยอมล้มเลิก ละทิง้ ความพยายามโดยง่ายจนกว่าจะทาสาเร็จตามเป้าหมาย
1.3 ทักษะการคิดเชิงบริหารกับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาในสมองของมนุษย์เกิดการพัฒนามากที่สดุ ในช่วงปฐมวัย การพัฒนา
ของสมองส่ ว นหน้า นั้น มี ก ารพั ฒ นาต่อ เนื่ อ งจนไปถึ ง วัย ผู้ใ หญ่ ต อนต้น แต่ช่ ว งวัย 3 – 6 ปี
ช่วงปฐมวัย จึงเป็ น ช่ วงเวลาที่ ส าคัญ อย่ างยิ่ งที่ พ่ อ แม่และคุณ ครู ตลอดจนผู้บ ริห ารในสังคม
ต้องตระหนักและเอาใจใส่ เพราะถ้าหากเด็กไม่ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมและไม่มีกระบวนการ
การพัฒ นาทักษะการคิ ด เชิงบริห ารในช่วงวัยเด็ก อย่ างจริงจัง เมื่อช่วงวัย เด็ก ได้ผ่านไปโอกาส
แห่งการพัฒนาก็จะน้อยลง แม้จะยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารได้ในวัยเรียน วัยรุ่น
หรือผูใ้ หญ่ตอนต้นได้ แต่ก็จะทาได้ยากขึน้ และอาจไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ
การปลูกฝังตัง้ แต่ช่วงปฐมวัย การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้ถกู ช่วงเวลาจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ
เป็ นอย่างมาก
1.4 การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กปฐมวัย
การปลูกฝังและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารเกิดจากสิ่งรอบตัวของเด็กจะช่วย
ให้ซึมซับเรียนรู ้ หลักการเบือ้ งต้นของการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารมีดงั นี ้
1. สัม พัน ธภาพที่ ดี กับ เด็ก พ่ อ แม่ห รือครู ต ้อ งมี ก ารตอบสนองต่อเด็ก ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงบริหารมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รบั การ
ดูแลเอาใจใส่หรือถูกละเลย การเลีย้ งดูดว้ ยความรัก ความเอาใจใส่นนั้ จะสร้างความผูกพัน จึงเป็ น
พืน้ ฐานที่สาคัญที่สดุ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กทุกคน
2. การเล่นคือการเรียนรูข้ องเด็กและเป็นการเรียนรูท้ ี่ได้มาซึ่งความสนุกสนาน
เด็ก ควรมี โอกาสได้เล่น สนุก โดยวิธีก ารที่ ห ลากหลาย มีงานวิจัย ชี ้ว่า เด็ก ที่ มี เวลาได้เล่น สนุก
เมื่อวัด ผลทางการศึกษา จะแสดงผลการศึก ษาที่ ดีก ว่าเด็ก ที่ ใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับ การเรีย น
เพียงอย่างเดียว
3. เด็ก ได้มีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์ในกิ จ กรรมต่างๆ ในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของเด็กนัน้ คนตัดสินใจไม่ใช่แค่ผใู้ หญ่กาหนดทุกอย่างทั้งหมด จะส่งผลให้เด็กขาก
โอกาสได้พฒ
ั นาและฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านต่างๆ
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4. เด็กได้ริเริ่มลงมือท าด้วยตนเอง การลงมือทาด้วยตนเองเป็ นการช่วยฝึ ก
ทักษะการคิดเชิงบริหาร ในด้านการริเริ่มและวางแผน ดังนัน้ การลงมือทาจะทาให้เด็กได้พบเจอกับ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5. ตัง้ คาถามชวนให้เด็ก คิด เพื่อให้เด็กได้ลองคิดด้วยวิธีที่ หลากหลายเป็ น
การฝึ กสมองและเป็ นการพัฒนาตัวเด็กเอง
6. เด็กต้องมีอิสระในการคิดมากขึน้ ตามวัย การคิดช่วยให้เด็กได้ฝึกการริเริ่ม
ลงมือทาในสิ่งต่างๆ ลองผิดลองถูก เมื่อทาผิดไม่ควรจะถูกตาหนิติเตียน เพื่อให้เด็กกล้าลงมือทา
ในครัง้ ต่อไป
1.5 ทักษะการคิดเชิงบริหารกับการอ่าน
การคิดเชิงบริหารกับการอ่านเป็ นสิ่งที่ควบคูก่ ัน โดยการเรียนรูข้ องเด็กสิ่งหนึ่งที่
เด็ ก ต้อ งเรี ย นรู ้คื อ การอ่า น เพราะการอ่า นเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะเป็ นประตูไปสู่ก ารเรีย นรู ้ใ น
ทุกสาขาวิชา ซึ่งปั จจุบันการสื่อสารนั้นเป็ นเรื่องสาคัญอย่างมาก คนรุ่นใหม่จะต้องเป็ นคนที่อ่าน
ได้คล่องแคล่ว เข้าใจในสิ่งที่อา่ น เข้าใจนัยยะของการอ่าน จึงจะนามาซึ่งการเข้าใจเรื่องราวอย่าง
ถ่องแท้ โดยการอ่านมีความสัมพันธ์กับทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างมาก การอ่านจะช่วยพัฒนา
ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริห ารเบื ้อ งต้น คื อ ความจ าเพื่ อ การใช้งาน การใส่ใ จจดจ่อ การวางแผน
การติดตามประเมินตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านีเ้ กิดจากกระบวนการอ่านและการเรียนรู ้
1.2. หนังสือสาหรับเด็ก
1.2.1 ความหมายของหนังสือสาหรับเด็ก
หนังสื อส าหรับ เด็ก เป็ น หนังสือที่ ถูก จัดท ามาอย่ างเฉพาะเจาะจงสาหรับ เด็ก
โดยเนือ้ หามีความถูกต้องเหมาะสม หนังสือที่จดั ทาขึน้ เพื่อให้เด็กได้ใช้ในการฟั ง อ่านและเรียนรู ้
โดยมีเนื ้อหาสาระมุ่งเน้น ไปที่ ก ารให้ความรู แ้ ก่ เด็ก หรือสร้างความสนุก สนานเพลิดเพลิน หรือ
ทัง้ ให้ความรูแ้ ละสนุกเพลิดเพลินควบคูก่ ันไป ผูอ้ ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจไม่ยากหรือง่ายเกินไป
และรู ป ภาพประกอบมีสี สัน สดใส วิธีก ารจัด ท าหนังสือส าหรับ เด็ก นั้น การน าเสนอ การเขีย น
การสร้างภาพประกอบและการจัดรูปแบบเล่มให้เหมาะสมกับความต้องการ ต้องคานึงถึงความ
ต้องการและความเหมาะสมของช่วงวัยเด็ก เมื่อเนือ้ หาและภาพประกอบรวมกันแล้วจะทาให้เด็ก
เพลิ ด เพลิ น สนุก สนานและเกิ ด อารมณ์ ค ล้อ ยตาม น ามาซึ่ งการปลูก ฝั ง ในด้า นต่ า งๆ เช่ น
นิสยั รักการอ่าน ความคิด สร้างสรรค์ ความฉลาด วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั ทาหนังสือ
ต้องมีความเชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นความต้องการของแต่ละช่วงวัย
การเรียนรู ้ และพัฒนาการ หนังสือสาหรับเด็กจึงจะเกิดประโยชน์สงู สุด

72
1.2.2 ประเภทของหนังสือสาหรับเด็ก
การแบ่งหนังสือสาหรับเด็กสามารถแบ่งได้หลายกฎเกณฑ์ เช่น แบ่งตามช่วงอายุ
แบ่ ง ตามเนื ้อ หาของหนั ง สื อ หนั ง สื อ ส าหรับ เด็ ก ย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกั น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของเด็ก โดยประเภทของหนังสือสาหรับ เด็ก ดังนี ้ 1) หนังสือเด็ก เล็กเป็ น หนังสือ
ที่ออกแบบให้ดงู ่าย เข้าใจง่าย สีสนั ของภาพประกอบสดใสดึงดูดความสนใจ หนังสือประเภทนี ้
ทามาจากวัสดุที่มีความทนทาน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเด็ก 2) หนังสือบทกวี
บทร้อยกรองสาหรับเด็กเป็ นหนังสือประเภทที่นาบทร้อยกรองมาแต่งเป็ นเนือ้ หา นาคาคล้องจอง
คาสัมผัส ในการเล่า เนือ้ หาลักษณะแบบนีเ้ มื่อพ่อแม่อา่ นให้เด็กฟัง เด็กสามารถจดจาได้ดีขนึ ้ และ
เกิดความเพลิดเพลิน 3) หนังสือกึ่งของเล่นเป็ นหนังสือที่นาเทคนิคต่างๆ มาประกอบ โดยที่รูปแบบ
การนาเสนอของหนังสือประเภทนีจ้ ะสามารถดึงดูดเด็กได้เป็ นอย่างดี เด็กอยากเข้าไปสัมผัสและ
ท ากิ จกรรม ต่ า งๆ ใน ห นั ง สื อ ส่ ง ผล ให้ เ ด็ ก สนุ ก เพ ลิ ด เพ ลิ น แล ะมี ป ระโยช น์ กั บ เด็ ก
4) หนังสือสอนตัวอักษรเป็ นหนังสือที่ใช้สาหรับสอนเด็กเกี่ยวกับพยัญชนะ ซึ่งหนังสือสอนตัวอักษร
จะช่วยให้เด็กจดจาตัวอักษรได้ง่ายขึน้ 5) หนังสือสอนตัวเลขเป็ นหนังสือที่ม่งุ เน้นให้เด็กได้เรียนรู ้
คณิ ต ศาสตร์ ตัวเลขการบวก ลบ โดยมีก ารใช้ภาพประกอบร่วมกับ ตัวเลย เช่น น ารูป ภาพมา
เชื่อมโยงกับตัวเลข 6) หนังสือนาเสนอความคิดรวบยอด เป็ นหนังสือที่สอนความคิดรวบยอดใน
รูป แบบที่ เด็ก สามารถเข้า ใจได้ เช่ น เรื่อ งสี รู ป ทรง ขนาด เป็ น ต้น หนังสื อ น าเสนอความคิ ด
รวบยอดมักจะใช้ภาพประกอบเป็ นตัวดาเนินเรื่องเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ 7) หนังสือภาพ
ที่ ไม่มี ค าบรรยายเป็ น หนังสื อ ที่ ใ ช้ภ าพในการเล่า เรื่อ งลัก ษณะของภาพมัก จะแสดงอาการ
เคลื่อ นไหวของตัวละคร มี ค วามต่อ เนื่ อ งของภาพ 8) หนังสื อ สาหรับ เด็ก เริ่มอ่านเป็ น หนังสื อ
ที่นาเสนอภาพประกอบเป็ นหลักและใช้ประโยคสัน้ หรือเป็ นคาในการบรรยายภาพ โดยมักจะใช้
ค าที่ ง่ า ยต่ อ การเข้า ใจของเด็ ก หรื อ ใช้ค าที่ อ อกเสี ย งแปลกๆ ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสนใจ
สามารถออกเสี ย งตาม เพื่ อ เป็ นการฝึ กออกเสี ย งของเด็ ก 9) หนั ง สื อ ภาพเป็ นหนั ง สื อ
ที่ มีเ นื ้อหาและภาพประกอบอยู่ใ นปริมาณที่ ใ กล้เ คีย งกัน เนื ้อเรื่องและภาพประกอบมีค วาม
สอดคล้องกัน เหมาะสาหรับการอ่านให้เด็กฟังหรือเด็กสามารถที่จะอ่านเองได้
1.2.3 ลักษณะของหนังสือสาหรับเด็ก
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้สรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล จากบทความ เอกสารวิชาการ
และวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลเหล่านีม้ าออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิ ด
เชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ดังนี ้
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1. ลักษณะของรูปเล่ม ทาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
และไม่มีเหลี่ย มมุมที่ สามารถท าให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้ โดยมีการนาวัสดุที่มีความหลากหลาย
นามาใช้กับ กระดาษ เพื่อให้มีความหลากหลายของเนื ้อสัมผัส ซึ่งส่งผลให้ลกั ษณะของรูปเล่มมี
ความน่าสนใจและดึงดูดเด็กๆ ได้มากขึน้
2. เนือ้ เรื่องสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี ควรมีเนือ้ หาที่ไม่ยาวจนเกินไป มีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย สัน้ กระชับ ไม่ซับซ้อนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เนือ้ เรื่องของหนังสืออาจนามา
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็ก และจบด้วยการสอดแทรกแนวคิด
3. ภาษาที่ใช้เป็ น ภาษาที่เด็กสามารถเข้าใจได้ เลือกใช้คาที่ สามารถพบได้
ทั่วไปในชีวิตประจาวันของเด็ก โดยต้องหลีกเลี่ยงคาศัพท์แสลง
4. ภาพประกอบต้องเป็ นภาพที่เด็กสามารถเห็นแล้วเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน มี
สีสนั สดใสและคล้องจองกับเนือ้ หาในหนังสือ
5. ขนาดตัวอักษรและการเลือกใช้ตวั อักษร เด็กอายุ 4 – 6 ปี ควรใช้ตวั อักษร
ที่มีขนาดใหญ่ ประมาณ 24 – 30 พอยต์ ใช้ตวั พิมพ์ธรรมดาหรือตัวเขียนที่ชัดเจนและใช้ตวั อักษร
แบบเดียวกันตลอดทัง้ เล่ม
6. สีของตัวอัก ษรควรเป็ น สีที่มีความเข้ม เพื่อจะให้เด็ก อ่านได้ง่าย เช่น ดา
เขียว นา้ เงิน เป็ นต้น
7. จานวนหน้ากระดาษสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี ควรมีจานวนหน้ากระดาษ
ไม่เกิน 8 – 20 หน้า
8. ตัวละคร เด็กอายุ 4 – 6 ปี จะชอบตัวละครที่เป็ นสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์พูด
ได้และมีรูปร่างคล้ายกับตัวเด็กเอง
9. เทคนิคหนังสือกึ่งของเล่นต้องมีเทคนิคที่มีความหลากหลาย เช่น เทคนิค
เปิ ดปิ ด เทคนิค Pop Up เทคนิคแม่เหล็ก เป็ นต้น การใช้เทคนิคที่มีความหลากหลายจะช่วยดึงดูด
ความสนใจของเด็กได้เป็ นอย่างดี
1.3 การเล่นสาหรับเด็ก
1.3.1 ความหมายของการเล่นสาหรับเด็ก
การกระท าเพื่ อ ท าให้เ กิ ด ความสนุก สนานการเล่น ก็ คื อ การกระท าอย่ างใด
อย่างหนึ่งที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ เพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ให้กบั ตัวบุคคล
ทั้ง ในเด็ ก และผู้ใ หญ่ ซึ่ งการเล่ น ในวัย เด็ ก จะสามารถน าไปสู่ก ารเรี ย นรู ้สิ่ ง ต่า งๆ การเล่ น
เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ จากจินตนาการของเด็ก เกี่ยวข้องกับความจริง เชื่อมโยงกันจนทาให้เด็ก
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แสดงออกถึ ง ความรู ส้ ึก จิ น ตนาการ ความกลัว และความขัด แย้ง ต่า งๆ เนื่ อ งจากเด็ ก นั้ น
มีจิ น ตนาการที่ ไร้ซึ่งขอบเขตและยังเป็ น วัย ที่ พ ร้อ มสาหรับ การเรีย นรูส้ ิ่ งใหม่ๆ ได้ทุก เมื่ อ โดย
การเล่นจะนามาซึ่งการเรียนรูแ้ ละเด็กสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ที่พบเจอ
1.3.2 ความสาคัญของการเล่น
การเล่นเป็ นส่วนสาคัญในชีวิตของเด็ก การเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็กเริ่มจาก
การได้เล่น การเล่นเป็ นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ทกุ เพศ ทุกวัย ในวัยเด็กการเล่นจะเป็ น
สื่อช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างดี ความสามารถจากการเล่นในวัย
เด็ก มี ค วามสัมพัน ธ์กับ การด าเนิ น ชี วิต เมื่ อเติบ โตเป็ น ผูใ้ หญ่ ในวัน ข้างหน้า การเล่น ที่ ดีเ ป็ น
นันทนาการอย่างหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคคล การเล่นเป็ นกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความสุขเป็ นคุณค่าที่สาคัญทาให้เด็กเติบโตอย่างมีวฒ
ุ ิภาวะสมบูรณ์ทั้งกายใจและจิตวิญญาณ
การเล่นยังสร้างสรรค์จินตนาการและสานต่อแรงบันดาลใจเมื่อเติบโตขึน้ เมื่อได้เล่น เด็กจะได้ลง
มือทาได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ ได้ใช้ความคิดและเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึ่งเด็กอาจได้พบกับความท้า
ทาย ความเสี่ยง อุปสรรค การเล่นจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการให้แก่เด็กทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์จิตใจและสติปัญ ญา ดังนั้นหากมีการส่งเสริมเลีย้ งดูให้เด็ก ได้รบั การเล่นอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและเกิ ดประโยชน์ เด็กก็ จะสามารถเติบ โตขึน้ มาเป็ น ผูใ้ หญ่ ที่ มีคณ
ุ ภาพได้ใ น
อนาคตข้างหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านีถ้ ือเป็ นโอกาสที่จะเรียนรู ้ ตัดสินใจ แก้ไขกับอุปสรรคที่เจอ ทั้งหมดนี ้
เป็ นกระบวนการเรียนรู ้ เพิ่มพูนทักษะชีวิตและพัฒนาการให้แก่เด็กทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา
1.3.3 ประเภทของการเล่น
การเล่น เป็ น กิ จ กรรมทั่วไปของเด็ก โดยสามารถแบ่ งออกได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1) การเล่นจับต้องสิ่งของเป็ นการเล่นเพื่อให้เด็กได้มีพฒ
ั นาการทางทักษะ โดยใช้นิว้ มือในการจับ
วัตถุสิ่งของ ซึ่งกิ จ กรรมเหล่านี ้มัก เล่น ด้วยตนเองและไม่จ าเป็ น ต้องมีป ฏิสัมพัน ธ์ร่วมกับ ผูอ้ ื่ น
โดยการจัดกิจกรรมกรเล่นผ่านสิ่งของ 2) การเล่นที่ตอ้ งออกกาลังกายเป็ นการเล่นที่ตอ้ งใช้พืน้ ที่
มากกว่าการเล่นจับต้องสิ่งของ โดยสามารถเล่นได้ทงั้ กลางแจ้งและในร่ม เช่น การเล่นกลางแจ้ง
กิจกรรมกลางแจ้งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและพัฒนาทางด้านกล้ามเนือ้ การ
เล่นในร่ม กิจกรรมบางอย่างที่เล่นกลางแจ้งอาจจะนามาเล่นในร่มได้ ในกรณีที่สภาวะอากาศไม่ดี
และมีพื้นที่ ไม่มากพอ 3) การเล่นละคร เป็ น กิจ กรรมที่ให้เด็กก าหนดบทบาทการแสดงที่สมมติ
ขึน้ มา โดยให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระและตามการรับรูเ้ ข้าใจในบทบาทนัน้ ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นในสังคม 4) การเล่มเกมเป็ นการเล่น
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ร่วมกับผูอ้ ื่น แต่ละเกมจะมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยเกมจะมุ่งเน้นการทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม
ทาให้เด็กฝึ กการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
1.3.4 ประโยชน์ของการเล่น
ประโยชน์ของการเล่น เพื่ อนส่งเสริมพัฒ นาการทางด้านสติปั ญ ญา นอกจาก
การเล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว การเล่นยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ ช่วยฝึ กฝนความสามารถ
ในการรับรูแ้ ละเสริมสร้างความคิดในด้านต่างๆ การเล่นว่าเป็ นการเตรียมเด็กเข้าสูก่ ารดาเนินชีวิต
จริง โดยเป็ นโอกาสที่ให้เด็กได้แสวงหาความรูร้ อบๆ ตัวและได้ความสนุกสนานในเวลาเดีย วกัน
ประโยชน์ของการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังนี ้ 1) การเล่นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รบั
ประสบการณ์ที่ตอ้ งใช้ประสาทสัมผัส 2) การเล่นช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติ การส่งเสริมให้เด็กได้
เล่นโดยออกไปเล่นนอกสถานที่จะทาให้เด็กเข้าใจธรรมชาติมากขึน้ 3) การเล่นเป็ นวิธีหนึ่งที่เด็กได้
เรียนรูว้ ิธีการแก้ปัญหา เช่น ของเล่นที่ตอ้ งมีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูว้ ิธี
แก้ปัญหาผ่านประสบการณ์ในการเล่นของเล่น 4) การเล่นของเด็กแสดงถึงลักษณะนิสยั การเล่น
ของเด็ก ทาให้สงั เกตเห็นว่าเด็กมีอาการสนุก หวาดกลัว ดีใจ และเสีย ใจ 5) การเล่นช่วยให้เด็ก
มีความคิดสร้างสรรค์ 6) การเล่นช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น 7) การเล่นช่วยส่งเสริม
ให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 8) การเล่นส่งเสริมการรับรู ้ ความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งเร้าไป
ยังสมองและแปลความหมายได้อย่ างถูก ต้อง การรับ รูส้ ามารถสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิน้
สัมผัส และยังเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เล่น ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาความสามารถในการรับรูต้ า่ งๆ
ได้ ดี ยิ่ งขึ ้ น 9) ค วา ม คิ ด รวบ ย อด ช่ วย ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ม โน ทั ศ น์ ใน ส ถ าน ก ารณ์ ต่ างๆ
โดยผูป้ กครองมีโอกาสในการจัดการสภาพแวดล้อมให้หรือแนะนาการเล่น จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก
เกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง เช่น การเล่น บทบาทสมมุติ เด็ก นิยมเล่นขายของท าให้เด็กได้มี
การเรียนรูเ้ รื่องเงินตรา คุณค่าของเงิน การขายของ การพูดเจรจา เป็ นต้น
1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปั ญ ญาของเพี ยเจต์ (Piaget) เกิดจากองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม โดยการเรียนรูข้ องเด็กเป็ นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะได้รบั
การพัฒนาไปตามช่วงวัยและเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอน การพัฒนาในเด็กนั้นเป็ นไปตามธรรมชาติ
โดยไม่สามารถเร่งการพัฒนาจากขัน้ หนึ่งไปสูอ่ ีกขัน้ หนึ่งได้ เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วจะทา
ให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์สง่ เสริมพัฒนาการของเด็ก จะสามารถส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียเจต์ได้สรุปพัฒนาการทาง สติปัญญาของมนุษย์เป็ น 4 ระยะ
คื อ 1) ขั้น ประสาทสัม ผัส และการเคลื่ อ นไหว (Sensorymotor Stage) 2) ขั้น ก่ อ นปฏิ บัติ ก าร
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ค วา ม คิ ด (Pre - Operational Stage) 3) ขั้ น ป ฏิ บั ติ ค วาม คิ ด ท า งรู ป ธรรม (Concrete Operational Stage) 4) ขั้น ปฏิบัติความคิดทางนามธรรม (The Period of Formal Operational
Stage)
1.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์กล่าวว่าเด็กปฐมวัยจะเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
จากการกระท า โดยเก็บ เป็ นข้อมูลในการพัฒนาสติปั ญ ญาอย่ างต่อเนื่ อง บรูเนอร์ (Bruner) ได้
จัด ล าดับ ขั้น พั ฒ นาการการเรี ย นรู ข้ องเด็ ก หรือ โครงสร้า งทาง สติ ปั ญ ญาเป็ น 3 ขั้น ดัง นี ้
1) ขัน้ สัมผัส (Enactive Stage) เด็กจะสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจสิ่งแวดล้อมผ่านการกระท าหรือ
การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูใ้ นขัน้ นีม้ ีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการเคลื่อนไหว
การใช้รา่ งกายในส่วนต่างๆ และการแสดงออกซึ่งความรูส้ ึก 2) ขัน้ คิดจากภาพที่ปรากฏ (Iconic
Stage) เด็กจะเรียนรูผ้ ่านการมองรูปภาพหรือต้นแบบ จะเริ่มพัฒนาวิธีการจาโดยใช้จินตนาการ
มากขึน้ ความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวของเด็กจะขึน้ อยู่กบั การรับรูโ้ ดยการใช้ประสาทสัมผัสมากกว่า
การใช้ภาษา การเรีย นรูใ้ นขั้นนีม้ ีความสัมพัน ธ์โดยตรงกับ การเรียนหรือการแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ซึ่งต้องใช้ทงั้ สายตาและมิติสมั พันธ์ 3) ขัน้ สัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เด็กจะเรียนรูส้ ิ่ง
ต่างๆ โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน และการจัดลาดับ รวมตลอดถึงสิ่งต่างๆ
ที่เป็ นนามธรรม ซึ่งจะช่วยให้เด็ก เข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่ซบั ซ้อนมากขึน้
2. การกาหนดกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ และกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร สาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตไว้ดงั นี ้
2.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ในการศึก ษาในการวิจัยนี ้ คือ เด็ก อายุ 4 - 6 ปี ที่ ศึกษาในโรงเรีย น
ทางเลือก
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบเครื่องมือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามในการทาแบบสอบถาม
การทาวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้นาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีความชานาญทาการตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ได้แบบสอบถามที่ มี ค วามเหมาะสมในการเก็ บ ข้อ มูล โดยผู้เ ชี่ ย วชาญที่ ท าการตรวจ
แบบสอบถามมีทงั้ หมด 2 ท่าน
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอาคา
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) ดร.บงกช พิชยั กาจรวุฒิ
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ผู้เชีย่ วชาญในการตอบแบบสอบถาม
จากงานวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้กาหนดหัวข้อ เพื่อใช้ในการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญและหา
คาตอบตามจุด ประสงค์ของวิจัย โดยการตอบแบบสัม ภาษณ์แ ละแบบสอบถามผูเ้ ชี่ ย วชาญ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
2.3.1 ผูเ้ ชี่ย วชาญกลุ่มที่ 1 เพื่ อศึก ษาค้น หาทักษะการคิดเชิงบริห ารที่ มีความ
เหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยการคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาระดับความคิดเห็นในการทาวิจัย
ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นคุณครูจากโรงเรียนทางเลือก โดยมีประสบการณ์การสอน
ในโรงเรียนทางเลือกเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่าน
2.3.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่น
ที่มีความเหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยการคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพด้านวรรณกรรม ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ
บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณ์การทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5
ปี จานวน 3 ท่าน
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
หน้าที่การทางานในปั จจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) ณิชาวีร ์ เพิ่มพูลปฏิพทั ธ์
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : บรรณาธิการ สานักพิมพ์หอ้ งเรียน
(3) ศศิ กฤษณะพันธ์
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : นักจิตวิทยาเด็ก
2.2.3 ผูเ้ ชี่ย วชาญกลุ่มที่ 3 เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น ในการ
เสริมสร้างทักษะการคิ ดเชิ งบริห าร โดยการคัดเลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อประเมิน ด้านการออกแบบ
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถานบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหนังสือ
สาหรับเด็ก การออกแบบหนังสือ ภาพประกอบสาหรับเด็กหรือที่เกี่ ยวข้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอนและการจัดทาหนังสือสาหรับเด็ก จานวน 3 ท่าน
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(1) ชัชนันท์ ประสพวงศ์
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : บรรณาธิการ สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
(2) ดร.ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : อาจารย์ภาควิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์
(3) ประไพทิพย์ เพ็ชรสังหาร
หน้าที่การทางานในปัจจุบนั : ครูชานาญการพิเศษ
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้า งแบบสอบถามในงานวิ จั ย การศึก ษาและพั ฒ นาหนัง สื อ กึ่ ง ของเล่ น เพื่ อ
เสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิงบริหาร สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 5 ชุด โดยเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ชุดและเก็บข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย 2 ชุด โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 เป็ นการประเมินทักษะการคิดเชิงบริห ารที่ มี
ความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก และแบบสอบถามชุดที่ 2 ถึงแบบสอบถามชุดที่ 3 การประเมิน
ประสิทธิภาพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและการออกแบบหนังสือสาหรับเด็ก แบบสอบถามชุดที่ 4
และแบบสอบถามชุดที่ 5 การประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กทัง้ ก่อนเล่นและหลังเล่น โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแต่ละชุดมีดงั นี ้
3.1 แบบสอบถามชุ ด ที่ 1 ส าหรั บ ผู้เ ชี่ย วชาญด้ า นเด็ ก และทั ก ษะการคิด เชิง
บริหาร
ข้อมูล ทั่วไปของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ข้อมูลในส่วนนี ้เป็ น รู ป แบบของแบบสอบถามฉบับ
กระดาษตอบ เพื่อสะดวกแต่การให้ขอ้ มูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ/ตาแหน่ง
หน่วยงานที่สงั กัด ประสบการณ์การทางาน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก เพื่อค้นหาค้นหา
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยแบ่งออกเป็ น 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อหาข้อเสนอแนะเรื่องทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาในเด็กอายุ 4 - 6 ปี
แบบสอบถามชุด ที่ 1 มีความมุ่งหมายเพื่ อหาระดับ ความคิดเห็ น ในการคัด เลือก
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ เด็ ก อายุ 4 - 6 ปี และข้อ แนะน าต่ า งๆจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อมาเป็ นข้อกาหนดในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดย

79
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญลงความเห็นด้วยการลงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็ น
5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) ดังนี ้
เห็นด้วยมากที่สดุ
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สดุ
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
เกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่ อจัดระดับ คะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้
(ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์, 2539)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มีความจาเป็ นมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มีความจาเป็ นมีผลมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีความจาเป็ นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความจาเป็ นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า มีความจาเป็ นน้อยที่สดุ
คาตอบที่ได้จากแบบสอบถามในชุดที่ 1 จะนามาเป็ นข้อกาหนดการออกแบบหนังสือ
กึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก 4 - 6 ปี ต่อไป
3.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับผู้เชีย่ วชาญวรรณกรรมสาหรับเด็ก
แบบสอบถามชุด ที่ 2 เพื่ อประเมิน ประสิท ธิ ภาพด้านวรรณกรรมสาหรับ เด็ก อายุ
4 - 6 ปี รายละเอียดแบบสอบถามมีดงั นี ้
ข้อมูล ทั่วไปของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ข้อมูลในส่วนนี ้เป็ น รู ป แบบของแบบสอบถามฉบับ
กระดาษตอบ เพื่ อสะดวกแต่การให้ขอ้ มูลของผูเ้ ชี่ย วชาญ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รายละเอีย ดการ
ติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพประสบการณ์การทางาน
ส่วนที่ 1
ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส่วนที่ 2
ด้านเนือ้ เรื่อง
ส่วนที่ 3
ด้านภาษา
ส่วนที่ 4
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามชุดที่ 2 มีความมุ่งหมายเพื่ อประเมิน ประสิท ธิภาพด้านวรรณกรรม
สาหรับ เด็ก อายุ 4 - 6 ปี โดยส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 3 ให้ผเู้ ชี่ ยวชาญลงความเห็นด้วยการลงคะแนน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) และร่วมกับ
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เกณฑ์การแปลความหมายของชัช วาลย์ เรื่องประพัน ธ์ (2539) เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
แบบสอบถาม ดังนี ้
เห็นด้วยมากที่สดุ
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สดุ
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
เกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่ อจัดระดับ คะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้
(ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์, 2539)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มีความเหมาะสมมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มีความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่า มีความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ
คาตอบจากแบบสอบถามชุดที่ 2 ผูว้ ิจัยได้นาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชิน้ งานหนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก 4 - 6 ปี ต่อไป
3.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับผู้เชีย่ วชาญด้านหนังสือเด็ก
แบบสอบถามชุดที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น
สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี รายละเอียด แบบสอบถามมีดงั นี ้
ข้อมูล ทั่วไปของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ข้อมูลในส่วนนี ้เป็ น รู ป แบบของแบบสอบถามฉบับ
กระดาษตอบ เพื่ อสะดวกแต่การให้ขอ้ มูลของผูเ้ ชี่ย วชาญ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รายละเอีย ดการ
ติดต่อ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทางาน
ส่วนที่ 1
แบบประเมินประสิทธิภาพทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส่วนที่ 2
แบบประเมินประสิทธิภาพด้านภาพประกอบ
ส่วนที่ 3
แบบประเมินประสิทธิภาพด้านเทคนิคกึ่งของเล่น
ส่วนที่ 4
แบบประเมินประสิทธิภาพด้านตัวอักษร
ส่วนที่ 5
แบบประเมินประสิทธิภาพด้านรูปเล่ม
ส่วนที่ 6
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถามชุดที่ 3 มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบ
หนังสือกึ่งของเล่น สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 5 ให้ผเู้ ชี่ยวชาญลงความเห็น
ด้วยการลงคะแนน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท์
(Likert) และร่วมกับเกณฑ์การแปลความหมายของชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์ (2539) เพื่อจัดระดับ
คะแนนเฉลี่ยตามแบบสอบถาม ดังนี ้
เห็นด้วยมากที่สดุ
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สดุ
กาหนดให้มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
เกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่ อจัดระดับ คะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้
(ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์, 2539)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มีความเหมาะสมมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มีความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่า มีความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ
คาตอบจากแบบสอบถามชุดที่ 3 ผูว้ ิจัยได้นาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชิน้ งานหนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก 4 - 6 ปี ต่อไป
3.4 แบบสอบถามฉบั บ ที่ 4 แบบประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร เรื่ อ ง
การควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย
แบบประเมินฉบับที่ 4 เพื่อประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก ขณะก่อนการเล่น
หนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริห าร สาหรับ เด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยใช้แบบ
ประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน โดยแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถาม
ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 11 คาถาม โดย
มี 2 ด้าน ได้แก่ การควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย แต่ละคาตอบมีมาตราวัดเป็ นระยะเวลา
ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนนจากคาตอบของผูป้ ระเมิน โดยวัดผลจากคะแนนเมื่อคาตอบ ไม่เคยมีคะแนน
0 คะแนน 1 - 2 ครัง้ ต่อเดือน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์มีคา่ เท่ากับ 3 ทุกวันมีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เมื่อนาคะแนนทัง้ หมดมารวมกัน
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ต้องนาไปแปลความหมายผ่าน T-score เกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่ อจัดระดับ คะแนนเฉลี่ย
ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ & ปนัดา ธนเศรษฐกร, 2560)
T-score >60
หมายถึง สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก (ดีมาก)
T-score 56 - 60
หมายถึง สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (ดี)
T-score 45 - 55
หมายถึง เกณฑ์เฉลี่ย (ปานกลาง)
T-score 40 - 44
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อย (ควรพัฒนา)
T-score 40
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก (ควรปรับปรุง)
แบบสอบถามประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร มีความมุ่งหมายเพื่อประเมิน ความ
เข้าใจของเด็กในขณะก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร โดย
คาตอบจากแบบประเมินนีจ้ ะนาไปสูแ่ บบประเมินฉบับที่ 5 ต่อไป
3.5 แบบสอบถามฉบั บ ที่ 5 แบบประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร เรื่ อ ง
4 - 6 ปี เรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย
แบบประเมินฉบับที่ 5 เพื่อประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก ขณะหลังการเล่น
หนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร สาหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี โดยใช้แบบ
ประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน โดยแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถาม
ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 11 คาถาม โดย
มี 2 ด้าน ได้แก่ การควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย แต่ละคาตอบมีมาตราวัดเป็ นระยะเวลา
ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนนจากคาตอบของผูป้ ระเมิน โดยวัดผลจากคะแนนเมื่อคาตอบ ไม่เคยมีคะแนน
0 คะแนน 1 - 2 ครัง้ ต่อเดือน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์มีคา่ เท่ากับ 3 ทุกวันมีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เมื่อนาคะแนนทัง้ หมดมารวมกัน
ต้องนาไปแปลความหมายผ่าน T-score เกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่ อจัดระดับ คะแนนเฉลี่ย
ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ & ปนัดา ธนเศรษฐกร, 2560)
T-score >60
หมายถึง สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก (ดีมาก)
T-score 56 - 60
หมายถึง สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (ดี)
T-score 45 - 55
หมายถึง เกณฑ์เฉลี่ย (ปานกลาง)
T-score 40 - 44
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อย (ควรพัฒนา)
T-score 40
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก (ควรปรับปรุง)
แบบสอบถามประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร มีความมุ่งหมายเพื่อประเมิน ความ
เข้าใจของเด็กในขณะหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิ งบริหารผล
ประเมินจะนาไปสูข่ นั้ ตอนการสรุปวิจยั ต่อไป
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ช่วงได้แก่
ช่วงที่ 1 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 ปี ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับคุณครูจากโรงเรียนทางเลือก โดยมี
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่าน โดยใช้เกณฑ์
ความเหมาะสมในการคัด เลื อ กทัก ษะการคิ ด เชิ งบริห ารที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 9 กลุ่ม ทั ก ษะ ดัง นี ้
1) ความจ าเพื่ อ การใช้ ง าน (Working Memory) 2) การยั้ ง คิ ด ไตร่ ต รอง (Inhibitory Control)
3) การยืด หยุ่ นความคิด (Shifting หรือ Cognitive Flexibility) 4) การใส่ใจจดจ่อ (Focus หรื อ
Attention) 5) การควบคุม อารมณ์ (Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self –
Monitoring) 7) การริเริ่มลงมือทา (Initiating) 8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การมุ่ง
สู่เป้าหมาย (Goal – Directed Persistence)
ช่ว งที่ 2 ผู้วิจัย ได้ใ ช้วิธี ก ารเก็ บ ข้อ มูล ในรู ป แบบการสัม ภาษณ์ (Interview) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นใน
เรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย ผู้วิจัยได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จาก
สถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณ์การทางานเป็ นเวลา
ไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน
ช่วงที่ 3 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านหนังสือสาหรับ เด็ก และ
อาจารย์เพื่อเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหนังสือสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยผูว้ ิจัยได้คดั เลือก
ตามเกณฑ์ดงั กล่าวจานวน 3 ท่าน
ช่วงที่ 4 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 4 สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยแบบสอบถามชุดที่ 4
เพื่ อประเมิน ทัก ษะของเด็กก่ อนเล่น หนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิ งบริห าร
สาหรับเด็กโรงเรียนทางเลือก อายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจยั ใช้กลุม่ เป้าหมายจานวน 15 คน
ช่วงที่ 5 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 5 สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยแบบสอบถามชุดที่ 5
เพื่ อประเมิน ทัก ษะของเด็ก หลังเล่น หนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริห าร
สาหรับเด็กโรงเรียนทางเลือก อายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจยั ใช้กลุม่ เป้าหมายจานวน 15 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น ขั้น ตอนในแปลงผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่ ต ้อง
วิเคราะห์ มี ช่วง ดังนี ้
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ช่วงที่ 1 วิเคราะห์ทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างใน
เด็กอายุ 4 - 6 ปี
ช่วงที่ 2 วิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นให้มีความเหมาะสมในการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก 4 - 6 ปี
ช่วงที่ 3 วิเคราะห์เทคนิคหนังสือกึ่งของเล่นที่มีความเหมาะสมกับเด็กอายุ 4 - 6 ปี
ช่วงที่ 4 วิเคราะห์ผลจากการทาแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
6. การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย
จากการเก็บ ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ ิจัยได้น า
ผลประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบสอบถามชุดที่ 1 และผูว้ ิจยั ได้นาคาแนะนามาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านวรรณกรรมเด็กและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบเนือ้ ภายในหนังสือและใช้เทคนิคหนังสือกึ่ง
ของเล่นนามาประกอบกันจนได้มาซึ่งหนังสือสาหรับเด็กมาทาการออกแบบร่างหนังสือกึ่งของเล่น
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี
หลังจากนัน้ เข้าสูก่ ระบวนการประเมินประสิทธิภาพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและด้าน
หนังสือสาหรับ เด็ก เพื่อให้ได้ตน้ แบบหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี
7. การประเมินประสิทธิภาพหนังสือกึ่งของเล่น เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี
ผูว้ ิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับ ที่ 4 เพื่ อประเมิน ทัก ษะการคิดเชิงบริห ารของเด็ก อายุ
4 - 6 ปี ในขณะก่ อนเล่นหนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อนเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านทักษะ
โดยกลุม่ เป้าหมายใช้แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในการประเมิน
หลังจากนั้น ผูว้ ิจัย ได้นาต้น แบบหนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อนเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิ ง
บริหารให้เด็กได้เล่น โดยหลังจากเล่นหนังสือกึ่งของเล่นแล้ว ผูว้ ิจยั จึงนาแบบสอบถามฉบับที่ 5 ใช้
แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในการประเมิน
8. สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจัย ได้น าผลการประเมิน ก่ อนเล่น และหลังเล่น มาเปรีย บเที ย บกัน เพื่ อท าการสรุ ป
ผลการวิจัย โดยหลังจากการเล่น หนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิงบริห ารแล้ว
กลุม่ เป้าหมายมีความเข้าใจทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยเป็ นไปตามสมมติฐานที่ผวู้ ิจยั ได้ตงั้ ไว้
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีความมุง่ หมายของงานวิจยั เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่มี
ความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นในการ
เสริมสร้างทัก ษะการคิ ดเชิงบริ หารที่ มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี 3) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาหนังสือกึ่ งของเล่น ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริห าร โดยผูว้ ิจัย ขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งเสริมสร้างในเด็ก
อายุ 4 - 6 ปี
2. ผลการวิ เ คราะห์ แ นวทางในการแต่ ง วรรณ กรรมส าหรับ เด็ ก อายุ 4 - 6 ปี
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมสาหรับ เด็กอายุ 4 - 6 ปี
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
4. ผลการวิ เ คราะห์ แ นวทางในการออกแบบหนั ง สื อ กึ่ ง ของเล่ น ส าหรับ เด็ ก
อายุ 4 - 6 ปี
5. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น สาหรับ เด็ก
อายุ 4 - 6 ปี
6. ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิ งบริห ารด้วยหนังสือกึ่ งของเล่น
สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสูเ่ ป้าหมายขณะก่อนการเล่นและ
หลังการเล่น
7. ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิ งบริห ารด้วยหนังสือกึ่ งของเล่น
สาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น
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1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงบริหารทีม่ ีความจาเป็ นทีต่ ้องเสริมสร้างในเด็กอายุ
4 – 6 ปี
จากความมุ่งหมายของการวิจยั ข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่ มีความ
เหมาะสมต่อเด็ก อายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจัย ได้ใช้วิธีก ารเก็ บ ข้อมูลในรู ป แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับคุณครูจากโรงเรียนทางเลือก โดยมีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสม
ในการคัดเลือกทักษะการคิดเชิงบริหารที่แบ่งออกเป็ น 9 กลุม่ ทักษะ ผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ทัก ษะการคิดเชิงบริห ารที่มีความจ าเป็ น ที่ ตอ้ งเสริมสร้างในเด็กอายุ
4 – 6 ปี
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายละเอียด
กลุม่ ทักษะพืน้ ฐาน
ความจาเพื่อการใช้งาน (Working Memory)
การยัง้ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
การยืดหยุ่นความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility)
กลุม่ ทักษะกากับตนเอง
การใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention)
การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring)
กลุม่ ทักษะปฏิบตั ิ
การริเริ่มลงมือทา (Initiating)
การวางแผน (Planning & Organizing)
การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)

รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

78
77
70

3.9
3.85
3.5

0.96
1.03
1.35

82
90
70

4.1
4.5
3.5

1.07
0.60
1.35

82
75
86

4.1
3.75
4.3

1.07
1.25
0.89

จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจ าเป็ น ต่อการเสริมสร้างในเด็ก
อายุ 4 - 6 ปี มีคา่ เฉลี่ย 2 ระดับคือ มีความจาเป็ นมากที่ สดุ และมีความจาเป็ นมาก ดังนี ้ 1) ทักษะ
การคิดเชิงบริหารที่มีความเป็ นมากที่สดุ คือ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) มีค่าเฉลี่ย
4.5 และการมุ่งสู่เป้ าหมาย (Goal - Directed Persistence) มีค่าเฉลี่ย 4.3 2) ทัก ษะการคิดเชิ ง
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บริ ห ารที่ มี ค วามจ าเป็ นมากคื อ การใส่ ใ จจดจ่ อ (Focus/Attention) และการริเ ริ่ ม ลงมื อ ท า
(Initiating) มีค่าเฉลี่ย 4.1 ความจาเพื่อการใช้งาน (Working Memory) มีค่าเฉลี่ย 3.9 การยั้งคิด
ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) มีคา่ เฉลี่ย 3.85 การวางแผน (Planning & Organizing) มีคา่ เฉลี่ย
3.75 การยืดหยุ่นความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility) และการติดตามประเมินตนเอง (Self –
Monitoring) ) มีคา่ เฉลี่ย 3.5 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการแต่งวรรณกรรมสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย
จากความหมายมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือ
กึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่ มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจัย
ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสาหรับ
เด็กเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่น ในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุง่ สู่
เป้าหมาย ผูว้ ิจัยได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็ก
และนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณ์การทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน สรุป
เนือ้ หาของการสัมภาษณ์ได้ดงั นี ้
1. เนือ้ หาของนิทานสาหรับเด็กโดยมีแก่นของเรื่องเป็ นแกนหลักที่จะใช้เชื่อมโยงไปยัง
ทุกๆ จุดของเนือ้ หาในนิทานเรื่องนั้น โดยมีการวางแก่นเรื่องไว้เพื่อให้เรื่องราวที่เขียนขึน้ ไม่มีการ
หักเหไปในทิศทางอื่นจนสร้างความซับซ้อนและทาให้เด็กเข้าใจถึงเนือ้ หาในเรื่องได้ยาก โดยเนือ้ หา
ของเรื่องนั้นจะต้องมีความชัด เจน มีความกระชับไม่ย าวแต่ก็ ไม่สั้นมากเกิ นไป เด็ก สามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย เพื่ อให้เด็กที่ ได้อ่านรูส้ ึกสนุก สนานกับ การอ่านและได้เรีย นรูไ้ ปพร้อมๆ กัน
ซึ่งนิ ท าน 1 เล่มควรทาให้มีการเล่าเรื่องเพี ยงแค่ 1 เรื่องราวเท่านั้น เพื่ อที่จ ะสร้างความชัดเจน
ไม่ทาให้เด็กเกิดความสับสนในการเรียบเรียงเรื่องราวที่ได้อา่ นและอาจทาให้เด็กหมดความสนได้
2. ภาษาและสานวนที่ใช้ควรเป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายเป็ นคาคล้องจองหรือคาซา้ ภาษา
ไม่ควรต้องนาคามาแปลซา้ อีกครัง้ โดยถ้าใช้ภาษาในชีวิตประจาวันของเด็ก จะสามารถสร้างความ
สนใจให้เด็กมากยิ่งขึน้ ควรหลีกเลี่ยงคาศัพท์ที่เข้าใจยาก เนือ้ เรื่องที่ใช้เป็ นประโยคสัน้ ๆ กะทัดรัด
มีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน
3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
3.1 ด้านเนือ้ หา เนือ้ หาของการควบคุมอารมณ์ควรมีเนือ้ หาที่เข้าใจง่ายมีความ
ลึกซึง้ กินใจและเนือ้ หาต้องมีความสนุกสนาน นิทานแต่ละเรื่องควรจะแบ่งอารมณ์ออกเป็ นเล่มละ
1 อารมณ์ เพื่อจะได้ไม่สร้างความสับสนให้กบั เด็ก อารมณ์ที่ควรส่งเสริมให้เด็กในวัย 4 - 6 ปี ได้ทา
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การเรียนรูค้ ือ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า อารมณ์กงั วล เป็ นต้น โดยอารมณ์ที่ผเู้ ชี่ยวชาญแนะนาให้
ส่งเสริมในเด็กมากที่สดุ คือ อารมณ์โกรธ เนื่องด้วยอารมณ์โกรธเป็ นอารมณ์ที่สามารถนาพามาซึ่ง
ความก้าวร้าวและรุนแรง โดยจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็ น การขว้างปา
สิ่งของหรือการทาร้ายผูอ้ ื่น
3.2 ด้านตัวละคร ตัวละครควรแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน พฤติกรรมของ
ตัวละครควรแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เช่น ตัวละครด้านดีควรแสดงออกว่าเป็ นคนดี โดยไม่มี
อะไรแฝงไว้ ตัวละครด้านไม่ดี ควรแสดงออกว่าร้ายหรือนิสยั ไม่ดี ตัวละครควรมีชีวิตชีวา แต่ตอ้ งมี
การแสดงออกทางอารมณ์เป็ นหลักและแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน โดยวิธีการใช้ตวั ละคร
สาหรับ นิ ท านเด็ก นั้น สัญ ลัก ษณ์แทนอารมณ์ห รือลัก ษณะนิ สัย ต่างๆ มัก ใช้ตัวละครสัตว์เป็ น
ตัวกลางในการถ่ายทอด เช่น อารมณ์โกรธ แทนด้วยเสือหรือสิงโต อารมณ์กงั วล แทนด้วยเต่า
4. การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)
4.1 ด้านเนื ้อหา เนือ้ หาของการมุ่งสู่เป้ าหมายควรมีเนือ้ หาที่ตรงไปตรงมาและ
มีแก่นของเรื่องที่ชัดเจน เรื่องราวง่ายๆ ไม่ซับ ซ้อน เนือ้ หาสอนให้เด็กทาสิ่งที่ ได้รบั มอบหมายให้
สาเร็จ เช่น การท าการบ้าน ต้องท าอย่ างไร อุป สรรคเป็ น อย่ างไร ควรแจกแจงให้เห็น เมื่อถึ ง
เป้าหมายแล้วทาให้มองย้อนไปว่าต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนหว่าจะมาถึงจุดหมาย โดยเนือ้
ของนิทานต้องสนุกสนานและชวนติดตาม
4.2 ด้านตัวละคร ตัวละครที่แสดงถึงการมุ่งสู่เป้าหมาย พฤติกรรมของตัวละคร
ควรไม่ซับ ซ้อน มีค วามชัด เจนในการแสดงออก เช่น ตัวละครที่ตอ้ งมีความพยายาม ควรทาให้
ผูอ้ ่านรูว้ ่าตัวละครมีค วามพยายามมากขนาดไหนและได้รบั ผลรับ อย่ างไรเมื่อท าสิ่งนั้น สาเร็จ
ตัวละครที่ ใช้แทนตัวเด็ก มักจะเป็ น มนุษ ย์หรือสัตว์ที่ มีขนาดเล็ก เนื่ องจากขณะที่เด็ก ฟั งนิท าน
ร่างกายของเด็กยังมีขนาดเล็ก เด็กจึงเกิดการเทียบเคียงระหว่างตัวละครกับตนเอง
5. ด้านความยาวของเนือ้ หา โดยจานวนหน้ากระดาษที่มีความเหมาะสมกับเด็กจะ
อยู่ระหว่าง 10 – 20 หน้ากระดาษ
3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี เพือ่
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการแต่งเนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิ ง
บริห ารส าหรับ เด็ก อายุ 4 – 6 ปี จากผลการวิ จัย ตามความมุ่งหมายการวิจัย ข้อ ที่ 1 และ 2
โดยผูว้ ิจัยได้แต่งเนื ้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นในเรื่องการควบคุม อารมณ์ (Emotional Control)
จานวน 1 เรื่อง และการมุง่ สู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) จานวน 1 เรื่อง ผูว้ ิจยั ได้ใช้
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วิธี ก ารประเมิ น ผลในรู ป แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยผู้วิ จัย ได้คัด เลื อ ก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมี
ประสบการณ์การทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ดา้ นวรรณกรรม
สาหรับเด็กดังนี ้
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มี
ความเหมาะสมในเด็กอายุ 4 – 6 ปี เรื่องการควบคุมอารมณ์
ข้อที่
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
ส่วนที่ 1 ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
เนือ้ เรื่องช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
เรื่องการควบคุมอารมณ์
เนือ้ เรื่องช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูว้ ิธีการจัดกาอารมณ์
ได้ดียิ่งขึน้
เนือ้ เรื่องช่วยปลูกฝังให้ตระหนักคุณค่าของการควบคุมอารมณ์
ส่วนที่ 2 ด้านเนือ้ เรื่อง
เนือ้ เรื่องไม่ซบั ซ้อน เข้าใจได้ง่าย เด็กสามารถเข้าถึงได้
เนือ้ เรื่องมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม
เนือ้ เรื่องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
เนือ้ เรื่องสามารถเทียบเคียงกับเรื่องราวใช้ชีวิตประจาวัน
และการเรียนรูต้ ามวัยของเด็ก
ความยาวของเนือ้ เรื่องมีความเหมาะสมกับความสนใจ
ตามวัยของเด็ก
ส่วนที่ 3 ด้านภาษา
ใช้ภาษาได้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์
การใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ประโยคสัน้ เข้าใจง่าย เหมาะสมที่จะสื่อสารกับเด็ก
การใช้คามีความเหมาะสมกับเนือ้ เรื่อง
รวมคะแนน

รวม ค่าเฉลี่ย

SD

13

4.33

0.57

14

4.66

0.57

14

4.66

0.57

15
13
14
12

5.00
4.33
4.66
4.00

0.00
0.57
0.57
0.57

11

3.66

1.00

14
13
12
14
159

4.66
4.33
4.00
4.66
4.41

0.57
0.57
1.00
0.57
0.27
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นวรรณกรรมส าหรับ เด็ ก ได้ท าการประเมิ น
ความเหมาะสมด้านวรรณกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมในเด็ก
อายุ 4 - 6 ปี เรื่องการควบคุมอารมณ์ โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดงั นี ้
1. ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.1 เนื ้อเรื่องช่วยเสริม สร้างทัก ษะการคิดเชิ งบริห ารเรื่องการควบคุมอารมณ์
มีคา่ เฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.2 เนื ้อ เรื่ อ งช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้เ กิ ด การเรีย นรู ว้ ิ ธี ก ารจัด กาอารมณ์ ไ ด้ดี ยิ่ ง ขึ ้น
มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.3 เนือ้ เรื่องช่วยปลูกฝังให้ตระหนักคุณ ค่าของการควบคุ มอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย
4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2. ด้านเนือ้ เรื่อง
2.1 เนื ้อเรื่องไม่ซับ ซ้อน เข้า ใจได้ง่า ย เด็ก สามารถเข้าถึ งได้ มี ค่าเฉลี่ ย 5.00
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.2 เนือ้ เรื่องมีความต่อเนื่ อง น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ
2.3 เนือ้ เรื่องมีค วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
2.4 เนื ้อเรื่องสามารถเที ย บเคี ย งกับ เรื่องราวใช้ชี วิตประจ าวัน และการเรีย นรู ้
ตามวัยของเด็ก มีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมมาก
2.5 ความยาวของเนื ้อเรื่องมี ค วามเหมาะสมกับ ความสนใจตามวัย ของเด็ก
มีคา่ เฉลี่ย 3.66 มีความเหมาะสมมาก
3. ด้านภาษา
3.1 ใช้ภาษาได้ถูก ต้องตามหลัก ไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
3.2 การใช้ภ าษาสื่ อ ความหมายได้อ ย่ า งชั ด เจน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.33 มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สดุ
3.3 ประโยคสัน้ เข้าใจง่าย เหมาะสมที่จะสื่อสารกับเด็ก มีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความ
เหมาะสมมาก
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3.4 การใช้คามีความเหมาะสมกับ เนือ้ เรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีค่าเฉลี่อยู่ที่ 4.41 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.27 ตามลาดับ
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มี
ความเหมาะสมในเด็กอายุ 4 – 6 ปี เรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ข้อที่
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
ส่วนที่ 1 ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
เนือ้ เรื่องช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
เรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
เนื ้อ เรื่ อ งช่ ว ยเสริ ม สร้า งวิ ธี ก ารการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งการมุ่ง สู่ เป้าหมายได้ดียิ่งขึน้
เนือ้ เรื่องช่วยปลูกฝังให้ตระหนักคุณค่าของการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ส่วนที่ 2 ด้านเนือ้ เรื่อง
เนือ้ เรื่องไม่ซบั ซ้อน เข้าใจได้ง่าย เด็กสามารถเข้าถึงได้
เนือ้ เรื่องมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม
เนือ้ เรื่องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
เนือ้ เรื่องสามารถเทียบเคียงกับเรื่องราวใช้ชีวิตประจาวัน
และการเรียนรูต้ ามวัยของเด็ก
ความยาวของเนือ้ เรื่องมีความเหมาะสมกับความสนใจ
ตามวัยของเด็ก
ส่วนที่ 3 ด้านภาษา
ใช้ภาษาได้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์
การใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ประโยคสัน้ เข้าใจง่าย เหมาะสมที่จะสื่อสารกับเด็ก
การใช้คามีความเหมาะสมกับเนือ้ เรื่อง
รวมคะแนน

รวม ค่าเฉลี่ย

SD

15

5.00

0.00

14

4.66

0.57

15

5.00

0.00

14
14
15
12

4.66
4.66
5.00
4.00

0.57
0.57
0.00
0.00

11

3.66

0.57

14
13
12
13
162

4.66
4.33
4.00
4.33
4.50

0.57
0.57
1.00
0.57
0.33
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จากตารางที่ 5 พบว่าผูเ้ ชี่ย วชาญด้านวรรณกรรมสาหรับ เด็ก ได้ท าการประเมิน ความ
เหมาะสมด้านวรรณกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมในเด็กอายุ
4 - 6 ปี เรื่องเรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดงั นี ้
1. ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.1 เนื ้อ เรื่องช่วยเสริมสร้างทัก ษะการคิด เชิ งบริห าร เรื่องการมุ่งสู่เป้ าหมาย
มีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.2 เนือ้ เรื่องช่วยเสริมสร้างวิธีการการเรียนรู ้ เรื่องการมุ่ง สู่-เป้าหมายได้ดียิ่งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.3 เนื ้อเรื่องช่วยปลูก ฝั งให้ตระหนัก คุณ ค่าของการมุ่งสู่เป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ย
5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2. ด้านเนือ้ เรื่อง
2.1 เนื ้อเรื่องไม่ซับ ซ้อน เข้า ใจได้ง่า ย เด็ก สามารถเข้าถึ งได้ มี ค่าเฉลี่ ย 4.66
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.2 เนือ้ เรื่องมีความต่อเนื่ อง น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ
2.3 เนือ้ เรื่องมีค วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
2.4 เนื ้อเรื่องสามารถเที ย บเคี ย งกับ เรื่องราวใช้ชี วิตประจ าวัน และการเรีย นรู ้
ตามวัยของเด็ก มีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมมาก
2.5 ความยาวของเนื ้อเรื่องมี ค วามเหมาะสมกับ ความสนใจตามวัย ของเด็ก
มีคา่ เฉลี่ย 3.66 มีความเหมาะสมมาก
3. ด้านภาษา
3.1 ใช้ภาษาได้ถูก ต้องตามหลัก ไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
3.2 การใช้ภ าษาสื่ อ ความหมายได้อ ย่ า งชั ด เจน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.33 มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สดุ
3.3 ประโยคสัน้ เข้าใจง่าย เหมาะสมที่จะสื่อสารกับเด็ก มีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความ
เหมาะสมมาก
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3.4 การใช้คามีความเหมาะสมกับ เนือ้ เรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีค่าเฉลี่อยู่ที่ 4.50 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานอยู่ ที่
0.33 ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบหนังสือกึง่ ของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี
จากความหมายมุ่งหมายการวิจัย ข้อที่ 3 เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นใน
การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจัยได้ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหนังสือสาหรับเด็กเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ห นังสื อกึ่ งของเล่น ในเรื่องการควบคุม อารมณ์และการมุ่งสู่เ ป้ าหมาย ผูว้ ิจัย ได้
คัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็ก โดยมีประสบการณ์
การทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน สรุปเนือ้ หาของการสัมภาษณ์ได้ดงั นี ้
1. รู ป เล่ ม ท าจากวัส ดุที่ มี ค วามแข็ง แรงทนทาน ไม่ฉี ก ขาดง่า ยและหลี ก เลี่ ย ง
เหลี่ย มมุม เพื่ อหลีก เลี่ย งการท าให้เด็ก ได้รบั บาดแผล โดยมีก ารน าวัสดุที่ มีความหลากหลาย
นามาใช้กบั กระดาษ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนือ้ สัมผัส เช่น เคลือบวาว เคลือบด้าน เมื่อเด็ก
สัมผัสจะเกิดความนูนต่า เช่น เคลือบนูน เคลือบกลิตเตอร์ เป็ นต้น
2. ภาพประกอบ เป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริมหรืออธิบายเนือ้ หา ซึ่งเป็ นภาพที่ถูก
สร้างขึน้ ด้วยเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ โดยวัตถุประสงค์ของภาพประกอบนัน้ ถูกสร้างขึน้ มาเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับเนือ้ หาเรื่องราว เด็กสามารถที่จะเข้าใจเรื่อราวได้มากขึน้ หรือบางภาพจะช่วยให้
ผูอ้ ่านได้มองเห็ น ภาพที่ ชัด เจน โดยวัย เด็ก ประสบการณ์พบเจอยังไม่มาก การที่ เด็ก ได้เห็น ถึ ง
ภาพประกอบเหมือนเป็ นการเปิ ดโลกแห่งการเรียนรู ้ ทาให้การอ่านมีความสนุกสนาน เพิ่มอรรถรส
ให้กับ ผูอ้ ่าน ภาพประกอบต้องมีสีสนั สดใสเหมาะสมกับ วัยของเด็ก การมองภาพประกอบต้อง
สามารถให้เด็กทาความเข้าใจได้
3. เทคนิคกึ่งของเล่น เทคนิคที่จะนามาใช้กับหนังสือมีหลากหลาย เช่น เทคนิคนูน
เทคนิคเปิ ด – ปิ ด เทคนิคเลื่อน เทคนิคดึง เทคนิคแม่เหล็ก เทคนิคสติ๊กเกอร์ เทคนิคกลิ่น เทคนิค
เสีย ง เทคนิ ค Pop Up เป็ น ต้น โดยการน าเทคนิ ค เหล่านี ้ม าใช้นั้น แต่ล ะเทคนิ คต้อ งมีค วาม
สอดคล้องกับ เนือ้ หาและสามารถส่งเสริมให้เด็ก มีความเข้าใจกับ เนื ้อหามากยิ่งขึน้ ถ้าเลือกใช้
เทคนิคไม่สอดคล้องกับเนือ้ หาความสนุกสนานของหนังสือมักจะลดลง ปั จจัยความแข็งแรงขอแต่
ละเทคนิ คก็มีผลต่อการเล่น ของเด็ก เช่น เทคนิ คเลื่อน ตัวกระดาษที่ ใช้ในการเลื่อนต้องมีความ

94
แข็งแรงกว่าหน้ากระดาษ เนื่ องจากตัวเลื่อนต้องรองรับ น ้าหนัก ของการผลัก ดังนั้น ถ้าเลือกใช้
กระดาษแข็งในการท าตัวเลื่อนจะช่วยการเลื่อ นง่ายขึน้ และใช้งานได้น านมากยิ่ งขึน้ เทคนิ ค
สติก๊ เกอร์มกั จะเป็ นเทคนิคที่ติดสติก๊ เกอร์แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถา้ เลือกการเคลือบของรูปเล่ม
เป็ นการเคลือบวาวหรือเคลือบด้าน เด็กก็จะสามารถแกะสติก๊ เกอร์และเล่มซา้ อีกครัง้ ได้ เป็ นต้น
5. ผลการวิเคราะห์เทคนิคกึ่งของเล่นเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก
อายุ 4 - 6 ปี
ผูว้ ิจัย ได้ดาเนิ น การออกแบบหนังสือกึ่ งของเล่น โดยใช้เทคนิ คพิ เศษในรู ป แบบต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยผลการวิเคราะห์เทคนิคกึ่งของ
เล่นเพื่ อเสริมสร้างทัก ษะการคิด เชิงบริห าร เรื่องการควบคุม อารมณ์ (Emotional Control) และ
การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) ดังนี ้
ตาราง 6 ผลการวิ เ คราะห์เ ทคนิ ค กึ่ ง ของเล่ น เพื่ อ เสริม สร้า งทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริห าร เรื่ อ ง
การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
1. เทคนิคเปิ ด – ปิ ด

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Working Memory เด็ ก สามารถจดจ าและ
แยกแยะข้อ มู ล ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เพื่ อ
เปรียบเทียบและสร้างความเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ
2. Focus เด็ก สามารถจดจ่อใส่ใจกับ สิ่งที่ ก าลัง
อ่าน เพื่อเปรียบเทียบเรื่องราวของตัวละคร
3. Emotional Control เด็ก มองเห็ น ถึ งตัว อย่ า ง
ก า ร ไม่ ร ะ งั บ อ า ร ม ณ์ จ า ก ตั ว ล ะ ค ร แ ล ะ
เปรียบเทียบอารมณ์ที่แตกต่างของตัวละคร
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ตาราง 6 (ต่อ)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
2. เทคนิคนูน

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Focus เทคนิคนูน ช่วยให้เด็ก จดจ่อใส่ใ จกับ
สิ่งที่กาลังอ่าน

3.

เทคนิคเลื่อน

1. Working Memory เด็กสามารถจาคาศัพท์ใน
เนือ้ หาของนิทานและสามารถดึงค าศัพท์มาใช้
ร่วมกับเทคนิคกึ่งของเล่น

4.

เทคนิคดึง

1. Focus เทคนิ คดึงจะส่งเสริมให้เด็กสามารถ
จดจ่อกับสิ่งที่กาลังทาอยู่
2. Self-Monitoring เป็ นการนาเอาเทคนิคที่อา่ น
และเชื่อมโยงเทคนิคเข้ากับชีวิตประจาวัน
3. Emotional Control วิ ธี ก ารนั บ 1-10 น ามา
ร่วมกับเทคนิคดึง จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเข้าใจวิธี
จัดการอารมณ์และช่วยให้เด็กใจเย็นลงจากการ
นับ 1-10
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ตาราง 6 (ต่อ)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
5. เทคนิค Pop up

6.

เทคนิคแม่เหล็ก

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Focus เทคนิค Pop up ช่วยให้เด็กสนใจและ
จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่กาลังอ่าน

1. Working Memory เด็ก สามารถจดจาเนื ้อหา
นิ ท านและท าตามเนื ้ อ หาโดยเรี ย งเทคนิ ค
แม่ เ หล็ก จาก 1-10 เป็ น การน าความจ าที่ เคย
เรียนรูม้ านามาใช้กบั เทคนิคกึ่งของเล่น
2. Flexibility เป็ น การน าเอาความรู พ้ ื ้น ฐานมา
ประกอบกับความรูใ้ หม่
3. Focus เทคนิคแม่เหล็กช่วยส่งเสริมให้
เด็กจดจ่อ
4. Emotional Control เทคนิคแม่เหล็กการนับ
1-10 จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ ก เข้า ใจวิ ธี จั ด การ
อารมณ์และช่วยให้เด็กใจเย็นลงจากการนับ
1-10
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ตาราง 6 (ต่อ)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
7. เทคนิคสติก๊ เกอร์

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Working Memory เด็ก สามารถอ่านเนื ้อหา
และท าตามเนื ้อหาของนิ ท านด้วยเทคนิ คติ ด
สติก๊ เกอร์จาก 1-10
2. Emotional Control เทคนิคสติก๊ เกอร์การนับ
เลข จะช่วยให้เด็ก เข้าใจการจัดการอารมณ์
มากยิ่งขึน้
3. Focus เทคนิคสติ๊กเกอร์ช่วยให้เด็กใส่ใจจด
จ่อกับการติดสติก๊ เกอร์

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์เทคนิคกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุง่ สู่
เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
1. เทคนิคเปิ ด – ปิ ด

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Working Memory เด็ก สามารถจดจ าและ
นาข้อมูลเบือ้ งต้นที่ได้รบั นาไปประกอบกับ
เนือ้ เรื่อง
2. Focus เด็ ก สามารถจดจ่ อ ใส่ ใ จกั บ สิ่ ง ที่
กาลังอ่าน
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ตาราง 7 (ต่อ)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
2. เทคนิค Pop up

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Focus เทคนิคนูนช่วยให้เด็กจดจ่อใส่ใจกับ
สิ่งที่กาลังอ่าน
2. Planning เป็ นการช่ ว ยให้เ ด็ ก เข้า ใจการ
วางแผน เพื่อจะมุง่ สูเ่ ป้าหมายได้

3.

เทคนิคนูน

1. Focus เด็ ก สามารถจดจ่ อ ใส่ ใ จกั บ สิ่ ง ที่
กาลังอ่าน
2. Emotional Control เท ค นิ ค นู น จ ะ ช่ วย
กระตุน้ อารมณ์ของเด็ก ให้เด็ก มีความเข้าใจ
และเรียนรูอ้ ารมณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึน้

4.

เทคนิคดึง

1. Focus เทคนิคดึงจะส่งเสริมให้เด็กสามารถ
จดจ่อกับสิ่งที่กาลังทาอยู่
2. Self-Monitoring เป็ น การน าเอาเทคนิ ค ที่
อ่านและเชื่อมโยงเทคนิคเข้ากับชีวิตประจาวัน
3. Planning เป็ นการช่ ว ยให้เ ด็ ก เข้า ใจการ
วางแผน เพื่อจะมุง่ สูเ่ ป้าหมายได้
4. Goal - Directed Persistence ช่ ว ย
เสริมสร้างให้เด็กรับมือกับสิ่งที่เกิดขึน้
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ตาราง 7 (ต่อ)
ลาดับ
เทคนิคกึ่งของเล่น
5. เทคนิคเลื่อน

6.

เทคนิคกลิ่น

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เกิดขึน้
1. Focus เทคนิคเลื่อนช่วยให้เด็กสนใจและจดจ่อ
ใส่ใจกับสิ่งที่กาลังอ่าน
2. Flexibility เ ป็ น ก า ร น า เ อ า ค ว า ม รู ้ ใ น
ชีวิตประจาวันมาประกอบกับความรูใ้ หม่
3. Goal - Directed Persistence เทคนิ คเลื่ อ น
ช่วยเสริม สร้างรู จ้ ัก การวางแผนและแก้ปั ญ หา
ต่างๆ เพื่อที่จะมุง่ สูเ่ ป้าหมาย

1. Working Memory เทคนิคกลิ่นจะช่วยเพิ่มเติม
ประสบการณ์ใหม่ให้เด็กได้เรียนรูเ้ พิ่มเติม
จากชีวิตประจาวัน
2. Flexibility เป็ นการนาเอาความรูพ้ ืน้ ฐาน
มาประกอบกับความรูใ้ หม่
3. Focus เทคนิคแม่เหล็กช่วยส่งเสริมให้เด็ก
จดจ่อ

6. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปเล่มสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
สาหรับ เด็ก อายุ 4 - 6 ปี จากผลการวิจัย ตามความมุ่งหมายการวิจัย ข้อที่ 3 เพื่ อออกแบบและ
พัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยผูว้ ิจัยได้ออกแบบหนังสือ
กึ่งของเล่น ให้มีค วามเหมาะสมกับ เนื ้อเรื่องของหนังสือกึ่ งของเล่น ในเรื่องการควบคุม อารมณ์
(Emotional Control) จ านวน 1 เรื่อ ง และการมุ่ง สู่เ ป้ าหมาย (Goal - Directed Persistence)
จานวน 1 เรื่อง เรื่อง ผูว้ ิจัย ได้ใช้วิธีก ารประเมิน ผลในรูป แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
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Scale) โดยผูว้ ิจัยได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็ก
โดยมีประสบการณ์การทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ดา้ นหนังสือ
กึ่งของเล่นสาหรับเด็กดังนี ้
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 - 6
ปี เรื่องการควบคุมอารมณ์
ลาดับ
1
2
3

1
2
3
4
5
6
1
2

รายละเอียด
ส่วนที่ 1 ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสร้างทักษะ
การคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคุมอารมณ์
เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรูว้ ิธีการจัดการอารมณ์ได้ดียิ่งขึน้
เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยปลูกฝังให้ตระหนัก
คุณค่าของการควบคุมอารมณ์
ส่วนที่ 2 ด้านภาพประกอบ
ภาพหน้าปกมีความเหมาะสมกับเนือ้ เรื่อง
ภาพหน้าปกมีความสวยงาม น่าสนใจ
ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้ หา ส่งเสริมให้เข้าใจ
เนือ้ หามากยิ่งขึน้
ภาพประกอบและเนือ้ หามีความสอดคล้องกัน
ภาพประกอบเหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 4 – 6 ปี
ภาพประกอบมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ
ส่วนที่ 3 ด้านเทคนิคกึ่งของเล่น
เทคนิคนูน มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริม
ให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
เทคนิคเปิ ด – ปิ ด มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้

รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

15

5.00

0.00

15

5.00

0.00

13

4.33

0.57

14
14
13

4.66
4.66
4.33

0.57
0.57
0.57

12
13
13

4.00
4.33
4.33

0.00
0.57
0.57

13

4.33

0.57

12

4.00

0.00
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ตาราง 8 (ต่อ)
ลาดับ
รายละเอียด
3 เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
4 เทคนิคดึง มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริม
ให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
5 เทคนิคแม่เหล็ก มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
6 เทคนิคสติก๊ เกอร์ มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
7 เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
ส่วนที่ 4 ด้านตัวอักษร
1 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม
2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
3 ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย
4 ตาแหน่งในการจัดวางตัวอักษรมีความเหมาะสม
5 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ด้านรูปเล่ม
1 รูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสม
2 กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีความเหมาะสม
3 การเคลือบกระดาษแบบด้านมีความเหมาะสม
4 การเข้าเล่มมีความแข็งแรง ทนทาน
5 หนังสือมีความแข็งแรง
รวมคะแนน

รวม
15

ค่าเฉลี่ย
5.00

SD
0.00

15

5.00

0.00

14

4.66

0.57

13

4.33

0.57

13

4.33

0.57

13
14
14
13
15

4.33
4.66
4.66
4.33
5.00

1.15
0.57
0.57
0.57
0.00

15
11
10
15
14

5.00
3.66
3.33
5.00
4.66
4.49

0.00
0.57
1.15
0.00
0.57
0.42
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้เชี่ ย วชาญด้า นหนั งสื อ ส าหรับ เด็ก ได้ท าการประเมิ น ความ
เหมาะสมด้านหนังสือกึ่ งของเล่น สาหรับ เด็ก เพื่ อเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิงบริห ารที่ มีความ
เหมาะสมในเด็กอายุ 4 - 6 ปี เรื่องเรื่องการควบคุมอารมณ์ โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดงั นี ้
1. ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.1 เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคุม
อารมณ์มีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.2 เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูว้ ิธีการจัดการอารมณ์ได้ดี
ยิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.3 เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยปลูกฝังให้ตระหนักคุณค่าของการควบคุมอารมณ์
มีคา่ เฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2. ด้านภาพประกอบ
2.1 ภาพหน้าปกมีค วามเหมาะสมกับ เนื ้อเรื่องมีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
2.2 ภาพหน้าปกมีความสวยงาม น่าสนใจมีคา่ เฉลี่ย 4.66มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.3 ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้ หา ส่งเสริมให้เข้าใจเนื อ้ หามากยิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย 4.33
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.4 ภาพประกอบและเนือ้ หามีความสอดคล้องกันมีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสม
มาก
2.5 ภาพ ป ระ ก อบ เห ม าะส ม กั บ เด็ ก ใน ช่ วงอายุ 4 - 6 ปี มี ค่ าเฉ ลี่ ย 4.33
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.6 ภ า พ ป ระ ก อบ มี ค ว าม ส วย งา ม ดึ งดู ด ค วา ม ส น ใจ มี ค่ าเฉ ลี่ ย 4.33
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3. ด้านเทคนิคกึ่งของเล่น
3.1 เทคนิ ค นูน มี ค วามเหมาะสมกับ เนื ้อ หาและส่ง เสริม ให้เ ข้า ใจเนื ้อ หายิ่ ง ขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.2 เทคนิคเปิ ด – ปิ ด มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมมาก
3.3 เทคนิ ค เลื่อน มีค วามเหมาะสมกับ เนื ้อ หาและส่งเสริม ให้เข้าใจเนื ้อ หายิ่ งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
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3.4 เทคนิ ค ดึ ง มี ค วามเหมาะสมกับ เนื ้อ หาและส่งเสริม ให้เข้า ใจเนื ้อ หายิ่ ง ขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.5 เทคนิคแม่เหล็ก มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.6 เทคนิคสติ๊กเกอร์ มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.7 เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4. ด้านภาพประกอบ
4.1 รู ป แบบของตัว อั ก ษรมี ค วามเหมาะสมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.33 มี ค วามเหมาะสม
มากที่สดุ
4.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4.3 ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่ายมีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4.4 ต าแ ห น่ งใน ก ารจั ด ว างตั ว อั ก ษ รมี ค วาม เห ม า ะ ส ม มี ค่ าเฉ ลี่ ย 4.33
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4.5 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5. ด้านรูปเล่ม
5.1 รูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5.2 กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีความเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 3.66 มีความเหมาะสมมาก
5.3 การเคลือบกระดาษแบบด้านมีความเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 3.33 มีความเหมาะสม
มาก
5.4 การเข้าเล่มมีความแข็งแรง ทนทานมีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5.5 หนังสือมีความแข็งแรงมีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีคา่ เฉลี่อยู่ที่ 4.49 มีความเหมาะสมมากที่สดุ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.42 ตามลาดับ
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 - 6
ปี เรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ลาดับ
1
2
3

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

รายละเอียด
ส่วนที่ 1 ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสร้างทักษะการ
คิดเชิงบริหาร เรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสร้างวิธีการ
การเรียนรู ้ เรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมายได้ดยี ิ่งขึน้
เนือ้ เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยปลูกฝังให้ตระหนัก
คุณค่าของการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ส่วนที่ 2 ด้านภาพประกอบ
ภาพหน้าปกมีความเหมาะสมกับเนือ้ เรื่อง
ภาพหน้าปกมีความสวยงาม น่าสนใจ
ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้ หา ส่งเสริมให้เข้าใจ
เนือ้ หามากยิ่งขึน้
ภาพประกอบและเนือ้ หามีความสอดคล้องกัน
ภาพประกอบเหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 4 – 6 ปี
ภาพประกอบมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ
ส่วนที่ 3 ด้านเทคนิคกึ่งของเล่น
เทคนิคนูน มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริม
ให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
เทคนิคเปิ ด – ปิ ด มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้

รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

13

4.33

0.57

14

4.66

0.57

14

4.66

0.57

15
12
14

5.00
4.00
4.66

0.00
0.00
0.57

15
13
14

5.00
4.33
4.66

0.00
0.57
0.57

14

4.66

0.57

15

5.00

0.00

14

4.66

0.57

14

4.66

0.57
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ตาราง 9 (ต่อ)
ลาดับ
รายละเอียด
5 เทคนิคกลิน่ มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
ส่วนที่ 4 ด้านตัวอักษร
1 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม
2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
3 ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย
4 ตาแหน่งในการจัดวางตัวอักษรมีความเหมาะสม
5 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ด้านรูปเล่ม
1 รูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสม
2 กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีความเหมาะสม
3 การเคลือบกระดาษแบบด้านมีความเหมาะสม
4 การเข้าเล่มมีความแข็งแรง ทนทาน
5 หนังสือมีความแข็งแรง
รวมคะแนน

รวม
13

ค่าเฉลี่ย
4.33

SD
0.57

14
15
14
13
15

4.66
5.00
4.66
4.33
5.00

0.57
0.00
0.57
0.57
0.00

15
12
12
14
14

5.00
4.00
4.00
4.66
4.66
4.60

0.00
0.00
1.00
0.57
0.57
0.40

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้เชี่ ย วชาญด้า นหนั งสื อ ส าหรับ เด็ก ได้ท าการประเมิ น ความ
เหมาะสมด้านหนังสือกึ่ งของเล่น สาหรับ เด็ก เพื่ อเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิงบริห ารที่ มีความ
เหมาะสมในเด็กอายุ 4 - 6 ปี เรื่องเรื่องการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดงั นี ้
1. ด้านทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.1 เนื ้ อ เรื่ อ งและเทคนิ ค พิ เ ศษช่ ว ยเสริ ม สร้า งทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร
เรื่อง การมุง่ สูเ่ ป้าหมายมีคา่ เฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.2 เนื ้อเรื่องและเทคนิคพิ เศษช่วยเสริมสร้างวิธีก ารการเรีย นรู ้ เรื่อง การมุ่ง สู่
เป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
1.3 เนื ้ อ เรื่ อ งและเทคนิ ค พิ เศษช่ ว ยปลู ก ฝั ง ให้ ต ระหนั ก คุ ณ ค่ า ของการ
มุง่ สูเ่ ป้าหมายมีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
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2. ด้านภาพประกอบ
2.1 ภาพหน้าปกมีความเหมาะสมกับเนือ้ เรื่องมีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
2.2 ภาพหน้าปกมีความสวยงาม น่าสนใจมีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมมาก
2.3 ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้ หา ส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หามากยิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย
4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.4 ภ าพ ป ระก อบ แ ล ะ เนื ้ อ ห ามี ค วาม ส อด ค ล้ อ งกั น มี ค่ าเฉ ลี่ ย 5.00
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.5 ภาพ ประกอบเหมาะสมกั บ เด็ ก ในช่ ว งอายุ 4 - 6 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย 4.33
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
2.6 ภาพ ป ระกอบ มี ค วามส วยงาม ดึ ง ดู ด ความสน ใจมี ค่ า เฉ ลี่ ย 4.66
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3. ด้านเทคนิคกึ่งของเล่น
3.1 เทคนิ ค นูน มีความเหมาะสมกับ เนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่ งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.2 เทคนิ คเปิ ด – ปิ ด มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หา
ยิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.3 เทคนิ ค Pop Up มีความเหมาะสมกับ เนื ้อหาและส่งเสริมให้เข้าใจเนื ้อหา
ยิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.4 เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้
มีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.5 เทคนิคกลิ่น มีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและส่งเสริมให้เข้าใจเนือ้ หายิ่งขึน้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4. ด้านภาพประกอบ
4.1 รู ป แบบของตัวอัก ษรมีความเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากที่สดุ
4.2 ขนาดของตัวอัก ษรมี ค วามเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ ย 5.00 มี ค วามเหมาะสม
มากที่สดุ
4.3 ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่ายมีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
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4.4 ต าแหน่ ง ในการจั ด วางตั ว อั ก ษรมี ค วามเหม าะสมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.33
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4.5 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5. ด้านรูปเล่ม
5.1 รูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5.2 กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีความเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสม
มาก
5.3 การเค ลื อบ ก ระด าษ แบ บ ด้ า น มี ค วาม เห ม าะส ม มี ค่ า เฉ ลี่ ย 4.00
มีความเหมาะสมมาก
5.4 การเข้าเล่ม มี ค วามแข็งแรง ทนทานมี ค่า เฉลี่ ย 4.66 มี ค วามเหมาะสม
มากที่สดุ
5.5 หนังสือมีความแข็งแรงมีคา่ เฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สดุ
โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีคา่ เฉลี่อยู่ที่ 4.60 มีความเหมาะสมมากที่สดุ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.40 ตามลาดับ
7. ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับ
เด็กอายุ 4 – 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น
ผูว้ ิจัย ได้น าชิ ้น งานหนังสือกึ่งของเล่น เพื่ อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริห ารเรื่องการ
ควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมายนาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 4 - 6 ปี โดยการ
ทดลองจะแบ่ งออกเป็ น 2 ครั้งคื อ ก่ อนการเล่น หนังสือกึ่ งของเล่น และหลังการเล่น หนังสือกึ่ ง
ของเล่น โดยการทดลองมีระยะเวลา 1 เดือน ผูว้ ิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบแบบประเมิน
พัฒ นาการด้านการคิ ด เชิ งบริห ารในเด็ก วัย ก่ อนเรีย น (นวลจัน ทร์ จุฑ าภัก ดีกุล & ปนัดา ธน
เศรษฐกร, 2560) โดยคุณครูผปู้ ระเมินต้องมีความคุน้ เคยกับเด็ก ผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
7.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่น เรื่อง การควบคุมอารมณ์
ลาดับผูเ้ ข้าร่วม
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ผลการประเมินก่อนการเล่น
T - Score
42
40
40
40
42
28
36
34
36
42
44
36
42
44
38
38.93

แปลผล
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรพัฒนา
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรพัฒนา
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการทดลองจานวน 15 คน ขณะก่อนการ
เล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี มีผลคะแนน
ก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคุมอารมณ์อยู่
ที่รอ้ ยละ 38.93 คะแนน โดยสามารถแปลผลได้วา่ อยู่ในระดับควรปรับปรุง
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะหลังการเล่น เรื่อง การควบคุมอารมณ์
ลาดับผูเ้ ข้าร่วม
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ผลการประเมินหลังการเล่น
T - Score
54
52
50
52
56
48
48
42
48
52
54
46
50
52
42
49.73

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ควรพัฒนา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ควรพัฒนา
ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะหลังการ
เล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี มีผลคะแนน
หลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคุมอารมณ์อยู่
ที่รอ้ ยละ 49.73 คะแนน โดยสามารถแปลผลได้วา่ อยู่ในระดับปานกลาง
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสือ
กึ่งของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น เรื่อง การควบคุมอารมณ์
ลาดับผูเ้ ข้าร่วม
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ผลการประเมิน
ก่อนการเล่น
42
40
40
40
42
28
36
34
36
42
44
36
42
44
38
38.93

ผลการประเมิน
หลังการเล่น
54
52
50
52
56
48
48
42
48
52
54
46
50
52
42
49.73

ค่าร้อยละของคะแนน เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการเล่น
12
12
10
12
14
20
12
8
12
10
10
10
8
8
4
10.8

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่ม เป้ าหมายเข้า ร่ว มการทดลองจ านวน 15 คน ขณะก่ อ น
การเล่นและหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ
4 - 6 ปี มีผลคะแนนก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง
การควบคุมอารมณ์อยู่ที่รอ้ ยละ 38.93 คะแนนและมีผลคะแนนหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคุมอารมณ์อยู่ที่รอ้ ยละ 49.73 คะแนน แสดงว่า
เมื่อเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารเสร็จแล้ว กลุม่ เป้าหมายมีความ
เข้าใจการควบคุมอารมณ์ที่ดียิ่งขึน้ ที่รอ้ ยละ 10.8 คะแนน
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6.2 การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสื อกึ่งของเล่นสาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่น เรื่อง การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ลาดับผูเ้ ข้าร่วม
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ผลการประเมินก่อนการเล่น

แปลผล

34
38
42
40
32
28
38
36
32
40
34
38
42
36
36
36.4

ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรพัฒนา
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการทดลองจานวน 15 คน ขณะก่อนการ
เล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี มีผลคะแนน
ก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุง่ สูเ่ ป้าหมายอยู่ที่
ร้อยละ 36.4 คะแนน โดยสามารถแปลผลได้วา่ อยู่ในระดับควรปรับปรุง
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะหลังการเล่น เรื่อง การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ลาดับผูเ้ ข้าร่วม
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ผลการประเมินหลังการเล่น

แปลผล

50
52
56
54
46
46
52
50
42
50
46
48
52
46
46
49.06

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ควรพัฒนา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มเป้ าหมายเข้าร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะหลัง
การเล่น หนั ง สื อ กึ่ งของเล่น เพื่ อ เสริม สร้า งทั ก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารส าหรับ เด็ ก อายุ 4 - 6 ปี
มีผลคะแนนหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุ่งสู่
เป้าหมายอยู่ที่รอ้ ยละ 49.06 คะแนน โดยสามารถแปลผลได้วา่ อยู่ในระดับปานกลาง
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสือ
กึ่งของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น เรื่อง การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ลาดับผูเ้ ข้าร่วม
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ผลการประเมิน
ก่อนการเล่น
34
38
42
40
32
28
38
36
32
40
34
38
42
36
36
36.4

ผลการประเมิน
หลังการเล่น
50
52
56
54
46
46
52
50
42
50
46
48
52
46
46
49.06

ค่าร้อยละของคะแนน เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการเล่น
16
14
14
14
14
18
14
14
10
10
12
10
10
10
10
12.66

จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่ม เป้ าหมายเข้า ร่ว มการทดลองจ านวน 15 คน ขณะก่ อ น
การเล่นและหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ
4 - 6 ปี มีผลคะแนนก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง
การมุ่งสู่เป้าหมายอยู่ที่รอ้ ยละ 36.4 คะแนนและมีผลคะแนนหลังการเล่นหนังสือกึ่ งของเล่นเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุง่ สูเ่ ป้าหมายอยู่ที่รอ้ ยละ 49.06 คะแนน แสดงว่าเมื่อ
เล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารเสร็จแล้ว กลุม่ เป้าหมายมีความเข้าใจ
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 4 ผูว้ ิจยั แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมด 7 ประเด็น
ดังนี ้ 1) ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6
ปี 2) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการแต่งวรรณกรรมสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิ ดเชิ งบริห ารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย 3) ผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เรื่องการควบคุม อารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมาย 4) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ
หนังสือกึ่งของเล่น สาหรับ เด็ก อายุ 4 - 6 ปี 5) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบ
หนังสือกึ่งของเล่น สาหรับ เด็ก อายุ 4 - 6 ปี 6) ผลการวิเคราะห์ก ารเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิ ง
บริห ารด้วยหนังสือกึ่ งของเล่นสาหรับเด็ก อายุ 4 - 6 ปี ในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่
เป้าหมายขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น 7) ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารด้วยหนังสือกึ่งของเล่นสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น จาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้มาซึ่งข้อกาหนดในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นเพื่ อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยผลเปรียบเทียบการประเมินขณะก่อนเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เรื่อง การ
ควบคุมอารมณ์อยู่ที่ค่าเฉลี่ย T – Score อยู่ที่ 38.93 และหลังการเล่นนั้นมีคา่ เฉลี่ย T – Score อยู่
ที่ 49.73 และเรื่อง การมุ่งสู่เป้ าหมายอยู่ที่ค่าเฉลี่ย T – Score อยู่ที่ 36.4 และหลังการเล่นนั้น มี
ค่ า เฉลี่ ย T – Score อยู่ ที่ 49.06 ซึ่ ง แสดงว่ า หลั ง จากการเล่ น หนั ง สื อ กึ่ ง ของเล่ น แล้ว นั้ น
กลุม่ เป้าหมายมีความเข้าใจทักษะการคิดเชิงบริหาร
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีความมุง่ หมายในการวิจยั ได้แก่
1. เพื่อศึก ษาทักษะการคิดเชิงบริห ารที่ มีความจ าเป็ นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ
4 - 6 ปี
2. เพื่ อศึก ษาและวิเคราะห์เ นื ้อหาของหนังสือกึ่ งของเล่น ในการเสริมสร้างทัก ษะ
การคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี
3. เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาหนัง สื อ กึ่ ง ของเล่น ในการเสริม สร้า งทัก ษะการคิ ด
เชิงบริหาร
ผลการวิจัย สามารถเป็ น แนวทางในการออกแบบและพัฒ นาหนังสือกึ่ งของเล่น เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี เพื่อใช้ในการเสริมสร้างความรูแ้ ละช่วย
ในการปลูก ฝั งทัก ษะการคิ ดเชิ งบริหารเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้ าหมายได้อย่าง
เหมาะสมและมีความน่าสนใจ โดยผ่านเทคนิคกึ่งของเล่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเทคนิคกึ่งของเล่นจะ
ช่วยให้กลุม่ เป้าหมายสามารถเข้าใจเนือ้ หาของหนังสือและสร้างความน่าสนใจได้มากยิ่งขึน้ ผูว้ ิจัย
ได้ทาการสรุปเนือ้ หาจากผลการวิจยั ทัง้ หมด 6 ส่วน ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการคิด
เชิงบริหารที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี 2) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการ
แต่งวรรณกรรมสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุม
อารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย 3) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมสาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุ มอารมณ์และการมุ่งสู่
เป้ า หมาย 4) ผลการวิ เ คราะห์แ นวทางในการออกแบบหนัง สื อ กึ่ ง ของเล่น ส าหรับ เด็ก อายุ
4 – 6 ปี 5) ผลการวิเคราะห์ค วามเหมาะสมในการออกแบบหนังสือกึ่ งของเล่น สาหรับ เด็ก อายุ
4 - 6 ปี 6) ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยหนังสื อกึ่งของเล่นสาหรับ
เด็กอายุ 4 - 6 ปี ในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมายระหว่างก่อนและหลังการเล่น
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1. สรุปผลการวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นต่อการเสริมสร้างในเด็ก
อายุ 4 - 6 ปี
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวนั้น ผูว้ ิจัยได้ทา
การสร้างเครื่องมื อในรู ป แบบของแบบสอบถาม โดยให้ผเู้ ชี่ ย วชาญด้านเด็ก ที่ เป็ น คุณ ครู จ าก
โรงเรียนทางเลือก ซึ่งมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน
20 ท่ าน เป็ น ผูป้ ระเมิ น และแสดงความคิ ดเห็น โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมในการคัดเลือ ก
ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริห ารที่ แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มทักษะ หลังจากนั้น ผูว้ ิจัย ท าการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Data) ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี
พบว่าทัก ษะการคิ ด เชิ งบริห ารที่ มีค วามจ าเป็ น ต่อการเสริม สร้างในเด็ก อายุ 4 - 6 ปี โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็น
เวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่านผลการประเมิน ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นมาก
ที่สดุ ดังนี ้ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) มีคา่ เฉลี่ย 4.5 และการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย (Goal Directed Persistence) มีคา่ เฉลี่ย 4.3
1.1 การควบคุม อารมณ์ (Emotional Control) เป็ นทั ก ษะที่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก
สามารถจัดการกับอารมณ์และเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ ส่งผลให้สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้
เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์และพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม ผลของการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง จะส่งผลให้เป็ นคนโกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย
หงุดหงิดบ่ อยครัง้ ระเบิ ดอารมณ์ได้ง่าย ทาเรื่องเล็กให้กลายเป็ นเรื่องใหญ่ รวมทั้งอาจจะท าให้
กลายเป็ นคนขีก้ งั วล อารมณ์แปรปรวนและมีอาการซึมเศร้าได้ง่ายกว่าปกติ
1.2 การมุง่ สู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) เป็ นทักษะอย่างหนึ่ง
ที่ช่วยให้เด็กเกิดความพยายาม แน่วแน่ มุง่ มั่นทาในสิ่งที่ตงั้ เป้าหมายเอาไว้จนถึงที่สดุ เมื่อมี ความ
ตั้งใจแล้วลงมือท าสิ่งใดก็ ต าม เด็ก จะมี ความสามารถในการอดทนพยายาม ไม่ว่าจะพบกับ
อุปสรรคในรูปแบบใด ก็พร้อมที่จะแก้ไขและฝ่ าฟั น จนกระทั่งประสบความสาเร็จ หากไม่มีความ
อดทนและพยายามทาสิ่งใดให้บรรลุตามเป้าหมาย จะส่งผลให้เด็กเป็ นคนโลเล ไม่แน่วแน่ตงั้ ใจ ไม่
เกิดความพยายาม คิดทาสิ่งใดก็จะไม่สาเร็จ (สุภาวดี หาญเมธี, 2559)
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1.2 เพื่อ ศึก ษาและวิเ คราะห์เ นื้อหาของหนั งสื อกึ่ งของเล่ น ในการเสริม สร้ า ง
ทักษะการคิดเชิงบริหารทีม่ ีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี
การศึ ก ษาครั้ง นี ้มี จุ ด มุ่ง หมายในการศึ ก ษาและวิ เคราะห์เ นื ้อ หาของหนั ง สื อ
กึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูว้ ิจัย
ได้ผา่ นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อทาการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นเนือ้ หา ภาษาและตัวละคร
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นใน
เรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ
บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณ์การทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า
5 ปี จานวน 3 ท่าน เพื่อหาแนวทางในการแต่งเนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นอันนาไปใช้ในชิน้ งาน
แบบร่างต่อไป
1. เนือ้ หาของนิทานสาหรับเด็ก
1.1 ด้านเนือ้ หา เรื่อง การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เนือ้ หาของ
การควบคุมอารมณ์ควรมีเนือ้ หาที่เข้าใจง่ายมีความลึกซึง้ กินใจและต้องมีความสนุกสนาน นิทาน
แต่ละเรื่องควรจะแบ่งอารมณ์ออกเป็ นเล่มละ 1 อารมณ์ เพื่อจะได้ไม่สร้างความสับสนให้กับเด็ก
อารมณ์ที่ควรส่งเสริมให้เด็กในวัย 4 - 6 ปี ได้ทาการเรียนรูค้ ือ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า อารมณ์
กังวล เป็ นต้น โดยอารมณ์ที่ผเู้ ชี่ยวชาญแนะนาให้สง่ เสริมในเด็กมากที่สดุ คือ อารมณ์โกรธ เนื่อง
ด้วยอารมณ์โกรธเป็ นอารมณ์ที่สามารถนาพามาซึ่งความก้าวร้าวและรุนแรง โดยจะส่งผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมไม่วา่ จะเป็ นการขว้างปาสิ่งของหรือการทาร้ายผูอ้ ื่น
1.2 ด้านเนื ้อ หา เรื่อง การมุ่งสู่เป้ าหมาย (Goal - Directed Persistence)
เนื ้อหาของการมุ่งสู่เป้าหมายควรมีเนือ้ หาที่ ตรงไปตรงมาและมีแก่ นของเรื่องที่ชัดเจน เรื่องราว
ง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน เนือ้ หาสอนให้เด็กทาสิ่งที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ เช่น การทาการบ้าน ต้องทา
อย่างไรอุปสรรคเป็ นอย่างไร ควรแจกแจงให้เห็น เมื่อถึงเป้าหมายแล้วทาให้มองย้อนไปว่าต้องใช้
ความพยายามมากแค่ไหนหว่าจะมาถึ งจุดหมาย โดยเนื ้อของนิ ท านต้องสนุก สนานและชวน
ติดตาม
2. ภาษาและสานวนที่ใช้ควรเป็ นภาษาที่ เข้าใจง่ายเป็ นคาคล้องจองหรือคาซ ้า
ภาษาไม่ควรต้องนาคามาแปลซา้ อีกครัง้ โดยถ้าใช้ภาษาในชีวิตประจาวันของเด็ก จะสามารถสร้าง
ความสนใจให้เด็กมากยิ่ งขึน้ ควรหลีก เลี่ย งค าศัพท์ที่ เข้าใจยาก เนือ้ เรื่องที่ ใช้เป็ น ประโยคสั้น ๆ
กะทัดรัด มีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน
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3. ตัวละคร
3.1 ตัวละคร เรื่อง การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ตัวละครควร
แสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน พฤติกรรมของตัวละครควรแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เช่น
ตัวละครด้านดีควรแสดงออกว่าเป็ นคนดี โดยไม่มีอะไรแฝงไว้ ตัวละครด้านไม่ดี ควรแสดงออกว่า
ร้า ยหรือ นิ สัย ไม่ดี ตัวละครควรมี ชี วิ ต ชี วา แต่ต ้อ งมี ก ารแสดงออกทางอารมณ์เป็ น หลัก และ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน โดยวิธีก ารใช้ตวั ละครสาหรับนิทานเด็กนั้น สัญ ลักษณ์แทน
อารมณ์หรือลักษณะนิสยั ต่างๆ มักใช้ตวั ละครสัตว์เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด เช่น อารมณ์โกรธ
แทนด้วยเสือหรือสิงโต อารมณ์กงั วล แทนด้วยเต่า
3.2 ตัวละคร เรื่อ ง การมุ่ งสู่ เ ป้ าหมาย (Goal - Directed Persistence) ตัว
ละครที่ แสดงถึ งการมุ่งสู่เป้ าหมาย พฤติก รรมของตัวละครควรไม่ซับซ้อน มีความชัดเจนในการ
แสดงออก เช่น ตัวละครที่ตอ้ งมีความพยายาม ควรทาให้ผอู้ ่านรูว้ า่ ตัวละครมีความพยายามมาก
ขนาดไหนและได้รบั ผลรับอย่างไรเมื่อทาสิ่งนัน้ สาเร็จ ตัวละครที่ใช้แทนตัวเด็กมักจะเป็ นมนุษย์หรือ
สัตว์ที่ มีขนาดเล็ก เนื่ องจากขณะที่ เด็กฟั งนิ ท านร่างกายของเด็กยังมีขนาดเล็ก เด็ก จึงเกิ ดการ
เทียบเคียงระหว่างตัวละครกับตนเอง
จากนั้นผูว้ ิจยั นาผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการแต่งเนือ้ หาของหนังสือ
กึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ต่อไป
1.3 เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิด
เชิงบริหาร
การศึก ษาครั้ง นี ้มี จุ ด มุ่ง หมายในการออกแบบและพั ฒ นาหนั ง สื อ กึ่ ง ของเล่ น
ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร ผูว้ ิจัยได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเพื่อทาการศึกษา
เทคนิคกึ่งของเล่นในรูปแบบต่างๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือการทบทวนวรรณกรรม
และเก็ บ ข้อมูลในรู ป แบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้เชี่ ย วชาญด้านหนังสือส าหรับ เด็ก
เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสูเ่ ป้าหมาย โดย
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆและบรรณาธิการหนังสือเด็ก โดยมีประสบการณ์การ
ทางานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน เพื่ อหาแนวทางในการแต่งเนือ้ หาของหนังสือกึ่ ง
ของเล่นอันนาไปใช้ในชิน้ งานแบบร่างต่อไป
1. รู ป เล่ม ท าจากวัสดุที่ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายและหลีก เลี่ย ง
เหลี่ย มมุม เพื่ อหลีก เลี่ย งการท าให้เด็ก ได้รบั บาดแผล โดยมีก ารน าวัสดุที่ มีความหลากหลาย
นามาใช้กบั กระดาษ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนือ้ สัมผัส เช่น เคลือบวาว เคลือบด้าน เมื่อเด็ก
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สัมผัสจะเกิดความนูนต่า เช่น เคลือบนูน เคลือบกลิตเตอร์ เป็ นต้น กระดาษที่นามาจัดทาหนังสือ
กึ่งของเล่นต้องไม่บางและไม่หนาเกินไป เพื่อสร้างความคงทนให้กบั ตัวหนังสือ
2. ภาพประกอบ เป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริมหรืออธิบายเนือ้ หา ซึ่งเป็ นภาพที่
ถูก สร้างขึน้ ด้วยเทคนิ คต่างๆ ทางศิลปะ โดยวัตถุป ระสงค์ของภาพประกอบนั้น ถูกสร้างขึน้ มา
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนือ้ หาเรื่องราว เด็กสามารถที่จะเข้าใจเรื่อราวได้มากขึ น้ หรือบางภาพ
จะช่วยให้ผอู้ ่านได้มองเห็นภาพที่ชัดเจน โดยวัยเด็กประสบการณ์พบเจอยังไม่มาก การที่เด็กได้
เห็นถึงภาพประกอบเหมือนเป็ นการเปิ ดโลกแห่งการเรียนรู ้ ทาให้การอ่านมีความสนุกสนาน เพิ่ม
อรรถรสให้กบั ผูอ้ า่ น ภาพประกอบต้องมีสีสนั สดใสเหมาะสมกับวัยของเด็ก การมองภาพประกอบ
ต้องสามารถให้เด็กทาความเข้าใจได้
3. เทคนิคกึ่งของเล่น เทคนิคที่จะนามาใช้กับหนังสือมีหลากหลาย เช่น เทคนิค
นูน เทคนิ ค เปิ ด – ปิ ด เทคนิ ค เลื่อน เทคนิ คดึง เทคนิ คแม่เหล็ก เทคนิ คสติ๊ก เกอร์ เทคนิ คกลิ่น
เทคนิคเสียง เทคนิค Pop Up เป็ นต้น โดยการนาเทคนิคเหล่านีม้ าใช้นั้น แต่ละเทคนิคต้องมีความ
สอดคล้องกับ เนือ้ หาและสามารถส่งเสริมให้เด็ก มีความเข้า ใจกับ เนื ้อหามากยิ่งขึน้ ถ้าเลือกใช้
เทคนิคไม่สอดคล้องกับเนือ้ หาความสนุกสนานของหนังสือมักจะลดลง ปั จจัยความแข็งแรงขอแต่
ละเทคนิ คก็มีผลต่อการเล่น ของเด็ก เช่น เทคนิ คเลื่อน ตัวกระดาษที่ ใช้ในการเลื่อนต้องมีความ
แข็งแรงกว่าหน้ากระดาษ เนื่ องจากตัวเลื่อนต้องรองรับ น ้าหนัก ของการผลัก ดังนั้น ถ้าเลือกใช้
กระดาษแข็งในการท าตัวเลื่อนจะช่วยการเลื่อ นง่ายขึน้ และใช้งานได้น านมากยิ่ งขึน้ เทคนิ ค
สติก๊ เกอร์มกั จะเป็ นเทคนิคที่ติดสติก๊ เกอร์แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถา้ เลือกการเคลือบของรูปเล่ม
เป็ นการเคลือบวาวหรือเคลือบด้าน เด็กก็จะสามารถแกะสติก๊ เกอร์และเล่นซา้ อีกครัง้ ได้
จากนั้น ผู้วิจัย น าผลการวิจัย ดังกล่าวมาใช้เ ป็ น แนวทางในการออกแบบหนังสื อ
กึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยมีทงั้ หมด 8 เทคนิค
ดังนี ้ เทคนิ ค นูน เทคนิ ค เปิ ด – ปิ ด เทคนิ คเลื่อน เทคนิ คดึง เทคนิ คแม่เหล็ก เทคนิ คสติ๊ก เกอร์
เทคนิค Pop Up เทคนิคกลิ่น ตามภาพประกอบ
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ภาพประกอบ 20 หนังสือกึง่ ของเล่น เทคนิคนูนและเทคนิคเปิ ด – ปิ ด

ภาพประกอบ 21 หนังสือกึ่งของเล่น เทคนิคดึง

ภาพประกอบ 22 หนังสือกึ่งของเล่น เทคนิคแม่เหล็ก เทคนิคเปิ ดปิ ดและเทคนิคนูน
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ภาพประกอบ 23 หนังสือกึ่งของเล่น เทคนิคเปิ ด – ปิ ดและเทคนิคเลื่อน

ภาพประกอบ 24 หนังสือกึ่งของเล่น เทคนิคเลื่อน

ภาพประกอบ 25 หนังสือกึ่งของเล่น เทคนิค Pop up
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2. อภิปรายผล
2.1 ทักษะการคิดเชิงบริหารทีม่ ีความจาเป็ นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นต่อการ
เสริม สร้างในเด็ก อายุ 4 - 6 ปี ผลการวิจัย พบว่าทัก ษะการคิ ดเชิ งบริห ารเป็ น ทัก ษะที่ น าไปสู่
ความสาเร็จ ทักษะสมองที่เป็ นรากฐานนาไปสูก่ ารมีพฒ
ั นาการครบรอบด้านของมนุษย์ ซึ่งทักษะ
สมองนีเ้ ป็ นเป็ นชุดกระบวนการทางความคิด ทางานภายในสมองส่วนหน้า มีหน้าที่ในการจัดการ
ความรูส้ ึก การคิ ดและการกระทา ช่วยให้มนุษย์คิดเป็ น ทาให้แต่ละบุคคลมีทักษะพืน้ ฐาน โดย
สามารถนาไปพัฒนาตนได้และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยผ่านกระบวนการทัง้ 9 ทักษะ
ดังนี ้ 1) ความจาเพื่อการใช้งาน (Working Memory) 2) การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
3) การยื ด หยุ่น ความคิ ด (Shifting หรือ Cognitive Flexibility) 4) การใส่ใ จจดจ่อ (Focus หรือ
Attention) 5) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 6) การติด ตามประเมิน ตนเอง (Self –
Monitoring) 7) การริเริ่มลงมือทา (Initiating) 8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การ
มุง่ สู่เป้าหมาย (Goal – Directed Persistence) โดยผลการวิจยั จากวัตถุประสงค์ที่ 1 นั้นมีความ
สอดคล้องกับจากผลการวิจัยของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) พบว่าเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง
2 - 6 ปี มีปัญ หาด้านทักษะการคิดเชิงบริหารต่ากว่าเกณฑ์ถึง 30% ของเด็กในช่วงอายุเดียวกัน
ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็ นมากที่สดุ มี 2 ทักษะ ดังนี ้
2.1.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เป็ นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถ
จัดการกับอารมณ์และเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ ส่งผลให้สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้เหมาะ
กับสถานการณ์ตา่ งๆ รวมถึงควบคุมการแสดงออกทัง้ ทางอารมณ์และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
ผลของการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง จะส่งผลให้เป็ นคนโกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด
บ่อยครัง้ ระเบิดอารมณ์ได้ง่าย ทาเรื่องเล็กให้กลายเป็ นเรื่องใหญ่ รวมทัง้ อาจจะทาให้กลายเป็ นคน
ขีก้ งั วล อารมณ์แปรปรวนและมีอาการซึมเศร้าได้ง่ายกว่าปกติ
2.1.2 การมุง่ สู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) เป็ นทักษะอย่างหนึ่งที่
ช่วยให้เด็กเกิดความพยายาม แน่วแน่ มุ่งมั่นทาในสิ่งที่ตงั้ เป้าหมายเอาไว้จนถึงที่สดุ เมื่อมีความ
ตั้งใจแล้วลงมือท าสิ่งใดก็ ต าม เด็ก จะมี ความสามารถในการอดทนพยายาม ไม่ว่าจะพบกับ
อุปสรรคในรูปแบบใด ก็พร้อมที่จะแก้ไขและฝ่ าฟั น จนกระทั่งประสบความสาเร็จ หากไม่มีความ
อดทนและพยายามทาสิ่งใดให้บรรลุตามเป้าหมาย จะส่งผลให้เด็กเป็ นคนโลเล ไม่แน่วแน่ตงั้ ใจ ไม่
เกิดความพยายาม คิดทาสิ่งใดก็จะไม่สาเร็จ
ในส่วนของการศึก ษาและวิเคราะห์เนือ้ หาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี จากการวิจัยพบว่านิทานสาหรับ
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เด็กถูกสร้างขึน้ เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนการอ่านพร้อมการเรียนรู ้ โดยที่เนือ้ หาและลักษณะของประโยค
จะเป็ นเพียงประโยคสัน้ ๆ และมี ภาพประกอบ ส่งผลให้เด็กได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดย
นิทานสาหรับเด็กในรูป แบบนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทต่างๆ จะสามารถช่วยปลูกฝังให้เด็ก
เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็ นเหตุเป็ นผล โดยความรูท้ ี่ได้จากการอ่านนัน้ ไม่ได้นามา
ซึ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว นิทานสามารถช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและอุปนิสยั ที่
ดี โดยนิ ทานสาหรับ เด็กจะต้องมีเนื ้อหาที่มีความเหมาะสมกับ เด็ก ในแต่ละช่วงอายุ จึงจะเป็ น
นิทานที่สามารถส่งเสริมให้เด็กได้รบั ความรู ้ สร้างจินตนาการ และการปลูกฝังนิสยั ด้านต่างๆ จาก
การวิจยั พบว่ามีรายละเอียดของข้อกาหนดในการแต่งนิทานดังต่อไปนี ้
2.2 เนื้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิงบริหารที่มี
ความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี
2.2.1 เนือ้ หาของนิทานสาหรับเด็กโดยมีแก่นของเรื่องเป็ นแกนหลักที่จะใช้เชื่อมโยง
ไปยังทุกๆ จุดของเนือ้ หาในนิทานเรื่องนั้น โดยมีการวางแก่นเรื่องไว้เพื่อให้เรื่องราวที่เขียนขึน้ ไม่มี
การหักเหไปในทิศทางอื่นจนสร้างความซับซ้อนและทาให้เด็กเข้าใจถึงเนือ้ หาในเรื่องได้ยาก โดย
เนือ้ หาของเรื่องนัน้ จะต้องมีความชัดเจน มีความกระชับไม่ยาวแต่ก็ไม่สนั้ มากเกินไป เด็กสามารถ
ทาความเข้าใจได้ง่าย การดาเนินเรื่องและการจบเรื่องเป็ นจุดสาคัญที่จะสอดแทรกคาสอนต่างๆ
ให้กบั เด็กเพื่อให้เด็กที่ได้อา่ นรูส้ กึ สนุกสนานกับการอ่านและได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน โดยสอดคล้อง
กับงานเขียนของ ชีวนั วิสาสะ (2548) พบว่าการกาหนดจุดประสงค์ของเรื่องไว้อย่างชัดเจนก่อน
การเริ่มลงมือแต่งนิทาน จะส่งเสริมให้นิทานเรื่องนั้นๆ มีจุดเด่นและจะสามารถสร้างจุดจดจาที่ดี
ให้กบั เด็ก โดยเนือ้ หาของนิทานมุง่ ไปที่จุดประสังค์ที่ตงั้ ไว้ ซึ่งนิทาน 1 เล่มควรทาให้มีการเล่าเรื่อง
เพียงแค่ 1 เรื่องราวเท่านั้น เพื่ อที่จะสร้างความชัดเจน ไม่ทาให้เด็กเกิดความสับสนในการเรียบ
เรียงเรื่องราวที่ได้อา่ นและอาจทาให้เด็กหมดความสนใจไปได้
2.2.2 ภาษาและสานวนที่ ใช้ควรเป็ น ภาษาที่เข้าใจง่ายเป็ นค าคล้องจองหรือคาซ ้า
ภาษาไม่ควรต้องนาคามาแปลซา้ อีกครัง้ โดยถ้าใช้ภาษาในชีวิตประจาวันของเด็ก จะสามารถสร้าง
ความสนใจให้เด็กมากยิ่ งขึน้ ควรหลีก เลี่ย งค าศัพท์ที่ เข้าใจยาก เนือ้ เรื่องที่ ใช้เป็ น ประโยคสั้น ๆ
กะทัดรัด มีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ มปภา ร่วมสุข (2558)ที่ได้ศกึ ษา
การสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมีนา้ ใจ พบว่าภาษาในนิทานสาหรับ
เด็กปฐมวัย ควรใช้ภาษาง่ายๆ และควรเลือกใช้คาศัพท์ซา้ ๆ หรืออักษรซา้ ๆ จะทาให้เด็กคุน้ ชินจน
จาได้ ภาษาที่ใช้ตอ้ งเหมาะสมกับวัย ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ความสนใจของเด็ก
2.2.3. ตัวละคร การกาหนดตัวละครจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการเขียนเนือ้ เรื่อง โดยสิ่ง
แรกผูเ้ ขียนต้องกาหนด บุค ลิก นิ สยั ของตัวละครแต่ละตัว ตัวละครของหนังสือสาหรับ เด็ก นั้น
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มักจะเป็ นสัตว์และมนุษย์ ตัวละครสัตว์จะเป็ นตัวละครที่เด็กสนใจมากเป็ นพิเศษ โดยถ้าตัวละครที่
ถูกนาเสนอมีความแตกต่างกันทางอารมณ์ในแบบคู่ตรงข้าม เรื่องราวที่นาเสนอผ่านตัวละครจะมี
ความเด่นชัดขึน้ ถ้าตัวละครเป็ นมนุษย์ตอ้ งมีอายุไล่เลี่ยกับเด็ก ถ้าหากในเนือ้ เรื่องมีตวั ละครผูใ้ หญ่
เด็กจะไม่ชอบมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รสสุคนธ์ แนวบุตร (2557) ซึ่งได้ศกึ ษาเนือ้ เรื่อง
ของนิท านที่ มีค วามสอดคล้องกั บความสนใจของเด็ก เด็กอายุ 4 - 6 ปี ดงั นี ้ เด็ก ชอบฟั งนิท าน
เกี่ยวกับสัตว์วิเศษ สัตว์พดู ได้ การนาเนือ้ เรื่องที่เหมาะสมกับวัย เร้าความสนใจของเด็ก ใช้ภาษา
ง่ายๆ มีบทสนทนาของตัวละครที่อาจให้เด็กสมมติเป็ นตัวแทนได้ ทาให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
2.3 หนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
หนังสือกึ่งของเล่นเป็ นหนังสือที่จดั ทาขึน้ เพื่อเด็กวัยก่อนเรียนและวัยกาลังเริ่มเรียน
เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาการทางด้านภาษา พัฒนาการทางด้านการ
เรีย นรู ้ เป็ น ต้น หนังสือ กึ่ งของเล่น จะมี เทคนิ ค ที่ ห ลากหลายมาประกอบกับ เนื ้อหานิ ท านและ
ภาพประกอบ โดยหนังสือกึ่งของเล่นจะใช้วสั ดุที่มีความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความรูส้ ึก ที่
หลากหลายให้กับ ผูอ้ ่าน เช่น กระดาษแข็ง ผ้า พลาสติก เป็ น ต้น ซึ่งเทคนิ ค ต่างๆที่ อยู่ภายใน
หนังสื อกึ่ งของเล่น จะช่ว ยให้เด็ก เกิ ด ความสนใจในการอ่านหนังสือ และท าให้ เ ด็ก เกิ ดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย โดยองค์ประกอบของหนังสือกึ่งของเล่นมีดงั ต่อไปนี ้
2.3.1. ลักษณะของรูปเล่ม ทาจากวัสดุที่ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
และไม่มีเหลี่ย มมุมที่ สามารถท าให้เด็กได้รบั บาดเจ็บได้ โดยมีการนาวัสดุที่มีความหลากหลาย
นามาใช้กับ กระดาษ เพื่อให้มีความหลากหลายของเนื ้อสัมผัส ซึ่งส่งผลให้ลกั ษณะของรูปเล่มมี
ความน่าสนใจและดึงดูดผูอ้ า่ นได้มากยิ่งขึน้
2.3.2. ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนือ้ หาเรื่องราว ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจ
เรื่องราวได้มากยิ่งขึน้ ภาพประกอบจะช่วยให้ผอู้ า่ นได้มองเห็นภาพที่ชดั เจนและมีสีสนั สดใสดึงดูด
สายตาของผูอ้ า่ น ทาให้การอ่านมีความสนุกสนาน เพิ่มอรรถรสให้กบั ผูอ้ า่ น
2.3.3. ขนาดตัวอักษรและการเลือกใช้ตวั อักษร เด็กอายุ 4 - 6 ปี ควรใช้ตวั อักษร
ที่มีขนาดใหญ่ 24 - 30 พอยต์ ใช้ตัวอัก ษรธรรมดาหรือตัว อักษรที่ ชัดเจน โดยใช้ตัวอักษรแบบ
เดียวกันตลอดทัง้ เล่มหรือใช้ตวั อักษรนาเรื่อง 1 แบบและบทสนทนา 1 แบบ
2.3.4. สีของตัวอักษรควรเป็ น สีที่มีความเข้ม เพื่อจะให้เด็ก อ่านได้ง่าย เช่น ดา
เขียว นา้ เงิน เป็ นต้น
2.3.5. จานวนหน้ากระดาษสาหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี ควรมีจานวนหน้ากระดาษ
ไม่เกิน 8 – 20 หน้า
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2.3.6. เทคนิคหนังสือกึ่งของเล่น เป็ น เทคนิคที่มีความหลากหลาย เช่น เทคนิ ค
เปิ ด - ปิ ด เทคนิค Pop Up เทคนิคแม่เหล็ก เทคนิคเลื่อน เทคนิคผ้า เป็ นต้น การใช้เทคนิคที่มีความ
หลากหลายจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็ นอย่างดี
จากผลการวิจยั ข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อันทิชา วิรมย์รตั น์ (2557)
ซึ่งได้ศึกษาหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
อายุ 4 - 5 ปี กล่าวว่า หนังสือกึ่ งของเล่นสาหรับ เด็กต้องมีขนาดใหญ่ และมีตัวอักษรขนาดใหญ่
เพื่ อให้ก ารอ่านและการเล่น เป็ น ไปได้ง่ายสาหรับ เด็ก ภาพประกอบต้องเป็ น ภาพที่ มี ชี วิต ชี วา
บรรยายภาพได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่อง และเทคนิคพิเศษที่นามาใช้ทาให้เด็กพบสิ่งแปลก
ใหม่และสนุกสนาน
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการออกแบบและทาต้นแบบ
3.1.1 การจัดทาหนังสือกึ่งของเล่นควรศึกษาพฤติกรรมการเล่นของเด็กและศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อช่วยส่งเสริมให้การผลิตชิน้ งานเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
มากยิ่งขึน้
3.1.2 การจัดทาหนังสือกึ่งของเล่นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและสอดคล้อง
ของเนือ้ หาและเทคนิคกึ่งของเล่น ทั้งนีเ้ พื่อให้เนือ้ หาและเทคนิคกึ่งของเล่นสอดคล้องกัน เพื่อให้
หนังสือกึ่งของเล่นเอือ้ ต่อการเสริมสร้างสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
3.1.3 เทคนิค กึ่งของเล่น ที่นิ ยมนามาใช้ในหนังสือมีจานวนหลากหลายรูป แบบใน
ปั จจุบัน ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กและอาจสร้างความประทับใจได้ดีเพิ่มเติม
จากเทคนิคปกติ คือ เทคนิคเสียงและเทคนิคผ้า
3.1.4 เทคนิคกึ่งของเล่นแบบ Pop Up ควรเลือกใช้กระดาษที่ไม่บางและไม่หนามาก
จนเกินไป เนื่องจากเทคนิคพิเศษต่างๆ ต้องมีการใช้งาน หากใช้กระดาษที่บางจนเกินไปอาจจะ
ส่งผลให้หนังสือชารุด เสีย หายได้ง่ายหรือหากใช้ก ระดาษที่ มีความหนามากเกิน ไปจะส่งผลให้
หนังสือมีเล่มที่หนาและเปิ ด – ปิ ดได้ยาก ส่งผลให้เกิดการพับหรือหักของกระดาษได้
3.1.5 การแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครผ่านภาพประกอบ ตัวละครไม่ควรมีการ
แสดงสีหน้าที่มีความน่าหวาดกลัว เนื่องจากเด็กในวัย 4 - 6 ปี ยังเป็ นวัยที่ไม่สามารถแยกแยะผิด
ถูกได้มากนัก จึงอาจสร้างความทรงจาผิดๆ ที่ไม่น่าจดจาได้
3.1.6 ตัวละครในเรื่องควรมีจานวนไม่เกิน 4 - 5 ตัวละคร เนื่องจากหากมีจานวนตัว
ละครมากเกินไป อาจทาให้เด็กเกิดความสับสนในการแยกแยะและไม่เข้าใจในเรื่องราวได้
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3.1.7 สีที่ใช้ในภาพประกอบสาหรับเด็ก ควรมีสีสนั ที่สดใสและใช้สีที่ มีความสว่าง
เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาพประกอบช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยการจัดทาภาพประกอบและ
การเลือกใช้โทนสีสาหรับภาพประกอบต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดทัง้ เล่ม
3.1.8 ตัวอักษรที่ใช้ในหนังสือกึ่งของเล่นต้องเป็ นตัวอักษรที่อ่านง่าย เพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรูต้ วั หนังสือได้อย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการได้แนะนาว่า ตัวอักษรที่ตรงตามทฤษฎีเด็ก
จะสามารถอ่านได้ง่าย แต่ถา้ หากว่าเป็ นรูปแบบตัวอักษรที่มีความแปลกใหม่ จะช่วยในการดึงดูด
ความสนใจ อีกทัง้ ยังสามารถทาให้ตวั อักษรและภาพประกอบไปในทิศทางเดียวกันได้มากกว่า
3.1.9 เทคนิค การเคลือบกระดาษมีทั้งหมด 2 แบบ คือ เคลือบด้านและเคลือบเงา
โดยคุณสมบัติของการเคลือบในแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน เช่น ภาพประกอบที่เคลือบเงา
จะมีสีสนั และมีความสดใสมากกว่าเคลือบด้าน โดยภาพประกอบที่เคลือบด้านจะดูสวยงามและมี
มูลค่ามากกว่า
3.2 ข้อเสนอแนะทั่วไปของการวิจัยครั้งนี้
3.2.1 การประเมินผลโดยผูเ้ ชี่ย วชาญที่ มีจ านวนหลายท่าน จะต้องใช้เวลาในการ
ขออนุญาตและดาเนินการประเมินเป็ นอย่างมาก ควรคานึงถึงระยะเวลาอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการและการประเมินผล
3.2.2 การประเมินผลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญระหว่างก่อนและหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่น
ต้องมีก ารประเมินโดยผูเ้ ล่น ทีละคน อาจท าให้ผปู้ ระเมินต้องใช้เวลามากในการหาผลประเมิน
เนื่องจากการประเมินผลจากเด็กทีละคนนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย ผูป้ ระเมินผลควร
ต้องเป็ นคนที่รูจ้ กั พฤติกรรมของเด็กเป็ นอย่างดี
3.3.3 การท าวิจัย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ เด็ก หรือ กลุ่ม บุค คลที่ มี ค วามเสี่ ย ง ควร
คานึงถึงระยะเวลาการขอจริยธรรมเป็ นสาคัญ เนื่องจากระยะเวลาในการขอจริยธรรมอาจใช้ระยะ
เวลานานอาจจะส่งผลให้ผวู้ ิจยั ดาเนินการได้อย่างล่าช้า
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