
 

 

  

การพฒันาหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร 
ส าหรบัเดก็ อาย ุ4 – 6 ปี 

DEVELOPMENT OF TOY  BOOKS FOR THE ENHANCEMENT 
OF THE EXECUTIVE FUNCTIONS OF CHILDREN AGED FOUR TO SIX YEARS 

 

เกศกนก ลมงาม  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

การพฒันาหนงัสอืกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
ส าหรบัเด็ก อาย ุ4 – 6 ปี 

 

เกศกนก ลมงาม  

ปริญญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  
วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2562 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

 

DEVELOPMENT OF TOY  BOOKS FOR THE ENHANCEMENT 
OF THE EXECUTIVE FUNCTIONS OF CHILDREN AGED FOUR TO SIX YEARS 

 

KETKANOK LOMNGAM 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF FINE ARTS (Design innovation)  

College of Creative Industry Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ ์
เรื่อง 

การพฒันาหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร 
ส าหรบัเดก็ อาย ุ4 – 6 ปี 

ของ 
เกศกนก ลมงาม 

  
ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 
ของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(อาจารย ์ดร.ยศไกร ไทรทอง) 

.............................................. ประธาน 
(อาจารย ์ดร.อติเทพ แจด้นาลาว) 

  

.......................................... ท่ีปรกึษารว่ม 
(อาจารย ์ดร.กรกลด ค  าสขุ) 

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรญั วานิชกร) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การพฒันาหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร 
ส าหรบัเดก็ อาย ุ4 – 6 ปี 

ผูวิ้จยั เกศกนก ลมงาม 
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. ยศไกร ไทรทอง  

  
งานวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาทกัษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจ าเป็นต่อการ
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เล่นเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารในแตล่ะดา้นออกจากกันอย่างชดัเจนเป็นทกัษะละ 1 เล่ม ตวั
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อยูท่ี่คา่เฉล่ีย T – Score อยูท่ี่ 38.93 และหลงัการเล่นนัน้มีคา่เฉล่ีย T – Score อยูท่ี่ 49.73 และเรื่อง การ
มุง่สู่เปา้หมายอยูท่ี่คา่เฉล่ีย T – Score อยูท่ี่ 36.4 และหลงัการเล่นนัน้มีค่าเฉล่ีย T – Score อยู่ที่ 49.06 
ซึ่งแสดงว่าหลังจากการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นแล้วนัน้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจทกัษะการคิดเชิง
บริหาร โดยเป็นไปตามสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดต้ัง้ไว ้
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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 goal-
directed 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 
BOOKS, ALTERNATIVE SCHOOLS 

 

 

  



  ฉ 

กิ ต ติก รรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บับนีส้  าเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนเุคราะหแ์ละกรุณาจากบุคคล
หลายฝ่าย ผูวิ้จัยขอขอบพระคณุทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนรว่มในการวิจัยฉบับนี้ ล าดบัแรกขอขอบพระคณุ 
อาจารย ์ดร.ยศไกร ไทรทอง อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกัปริญญานิพนธ์  ดร.กรกลด ค าสขุ ท่ีปรกึษาร่วม
ปริญญานิพนธ ์อาจารย ์ดร. อติเทพ แจด้นาลาว ประธาน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รวิเทพ มสุิกะปาน 
กรรมการ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ  วานิชกร กรรมการ และผู้เช่ียวชาญทุกท่าน  ส าหรับ
ค  าแนะน าในการเรียนและการท าวิจยัเลม่นี ้

ขอกราบขอบพระคณุ คณุแม่ และคณุพ่อ ท่ีใหก้  าลงัใจเสมอมาและเป็นแรงผลกัดนัใหท้  า
วิจัยเล่มนี้ส  าเร็จ ตลอดจนสนับสนุนก าลังทรพัย์ในการศึกษาครัง้นี ้ ขอขอบคุณเพ่ือนๆ มธัยมและ
มหาวิทยาลัยท่ีคอยเป็นห่วงและให้ก  าลังใจเพ่ือนคนนีเ้สมอมา ขอขอบคณุเพ่ือนๆนวตักรรมการ
ออกแบบรุน่ 11 ทุกคน ท่ีคอยร่วมทกุขแ์ละร่วมสขุ ใหค้  าปรกึษาและมอบประสบการณชี์วิตใหอ้ย่าง
มากมาย จนท าใหป้ริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

  
  

เกศกนก  ลมงาม 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ........................................................................................................................ ฏ 

สารบญัรูปภาพ ..................................................................................................................... ฑ 

บทท่ี 1  บทน า........................................................................................................................ 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุง่หมายของการวิจยั ................................................................................................. 4 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 4 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 5 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั .............................................................................................. 5 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ......................................................................................... 5 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................... 5 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ..................................................................................................... 6 

สมมตุิฐานการวิจยั ............................................................................................................. 6 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง .................................................................................... 7 

1. ทกัษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions ......................................................... 8 

1.1 ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร .................................................................. 8 

1.2 ลกัษณะและองคป์ระกอบของทกัษะการคดิเชิงบริหาร ........................................... 10 

1.3 ทกัษะการคิดเชิงบรหิารเดก็ปฐมวยั ...................................................................... 12 

  



  ซ 

1.4 การสง่เสริมทกัษะการคดิเชิงบรหิารส  าหรบัเดก็ปฐมวยั .......................................... 13 

1.5 ทกัษะการคิดเชิงบรหิารกบัการอา่น ...................................................................... 14 

2. หนงัสือส  าหรบัเดก็ ....................................................................................................... 16 

2.1 ความหมายของหนงัสือส  าหรบัเดก็ ....................................................................... 16 

2.2 ประเภทของหนงัสือส  าหรบัเดก็ ............................................................................. 18 

2.3 ลกัษณะของหนงัสือส  าหรบัเดก็ ............................................................................ 21 

2.4 นิทานท่ีเหมาะสมส าหรบัเดก็ ................................................................................ 24 

2.5 การเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็ ................................................................................. 29 

2.6 หนงัสือกึ่งของเลน่ ............................................................................................... 32 

2.7 ภาพประกอบ ...................................................................................................... 38 

2.8 การออกแบบและองคป์ระกอบของหนงัสือ ............................................................ 50 

3. การเลน่ส  าหรบัเดก็ ....................................................................................................... 54 

3.1 ความหมายของการเลน่ส  าหรบัเดก็....................................................................... 54 

3.2 ความส าคญัของการเลน่ ...................................................................................... 55 

3.3 ประเภทของการเลน่ ............................................................................................ 57 

3.4 ประโยชนข์องการเลน่ .......................................................................................... 58 

4. การศกึษาทางเลือก ...................................................................................................... 60 

4.1 หลกัสตูรและการเรียนการสอนส าหรบัการศกึษาทางเลือกในไทย ........................... 61 

4.2 โรงเรียนทางเลือก ................................................................................................ 62 

5. ทฤษฎีเก่ียวขอ้ง ........................................................................................................... 63 

5.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์......................................................... 63 

5.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์......................................................... 64 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ...................................................................................................... 65 



  ฌ 

บทท่ี 3 วิธีการด  าเนินการวิจยั ................................................................................................ 66 

วิธีด  าเนินงานวิจยั ............................................................................................................ 67 

1. การรวบรวมขอ้มลูแนวคิดท่ีใชใ้นการศกึษา .................................................................... 68 

1.1 ทกัษะการคิดเชิงบรหิาร หรือ Executive Functions .............................................. 68 

1.2. หนงัสือส  าหรบัเดก็ .............................................................................................. 71 

1.3 การเลน่ส  าหรบัเดก็ .............................................................................................. 73 

1.4 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์......................................................... 75 

1.5 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์......................................................... 76 

2. การก าหนดกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ และกลุม่ตวัอย่าง ............................................................... 76 

2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยั ............................................................................. 76 

2.2 ผูท้รงคณุวฒุใินการตรวจสอบเครื่องมือ ................................................................. 76 

2.3 ผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม .................................................................... 77 

3. การสรา้งเครื่องมือในการวิจยั ........................................................................................ 78 

3.1 แบบสอบถามชดุท่ี 1 ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเดก็และทกัษะการคิดเชิงบรหิาร ......... 78 

3.2 แบบสอบถามชดุท่ี 2 ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญวรรณกรรมส าหรบัเดก็ .............................. 79 

3.3 แบบสอบถามชดุท่ี 3 ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหนงัสือเดก็ ........................................ 80 

3.4 แบบสอบถามฉบบัท่ี 4 แบบประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคมุอารมณ์
และการมุง่สูเ่ป้าหมาย ...................................................................................... 81 

3.5 แบบสอบถามฉบบัท่ี 5 แบบประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง  4 - 6 ปี เรื่องการ
ควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย ............................................................... 82 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ....................................................................... 83 

5. การวิเคราะหข์อ้มลู....................................................................................................... 83 

6. การด  าเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั .................................................................. 84 



  ญ 

7. การประเมนิประสิทธิภาพหนงัสือกึง่ของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ........................................................................................................ 84 

8. สรุปผลการวิจยั ............................................................................................................ 84 

บทท่ี 4  การวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................................................... 85 

1. ผลการวิเคราะหท์กัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมคีวามจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสรา้งในเดก็อาย ุ 4 – 6 ปี
 ................................................................................................................................ 86 

2. ผลการวิเคราะหแ์นวทางในการแตง่วรรณกรรมส าหรบัเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย .............................. 87 

3. ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการแตง่วรรณกรรมส าหรบัเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย ...... 88 

4. ผลการวิเคราะหแ์นวทางในการออกแบบหนงัสือกึง่ของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 – 6 ปี ......... 93 

5. ผลการวิเคราะหเ์ทคนิคกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 
6 ปี ........................................................................................................................... 94 

6. ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของรูปเลม่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย .................................... 99 

7. ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารดว้ยหนงัสือกึง่ของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ
4 – 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่และหลงัการเลน่ ............................................................ 107 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ........................................................................... 115 

1. สรุปผลการวิจยั .......................................................................................................... 116 

1.1 เพ่ือศกึษาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นตอ่การเสริมสรา้งในเดก็อาย ุ4 - 6 ปี
 ..................................................................................................................... 116 

1.2 เพ่ือศกึษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้ง ทกัษะการคดิ
เชิงบรหิารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ............................................. 117 

1.3 เพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสือกึง่ของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร
 ..................................................................................................................... 118 



  ฎ 

2. อภิปรายผล ............................................................................................................... 122 

2.1 ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีมีความจ าเป็นตอ่การเสริมสรา้งในเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ......... 122 

2.2 เนือ้หาของหนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมคีวาม
เหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี .......................................................................... 123 

2.3 หนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร .................................. 124 

3. ขอ้เสนอแนะ .............................................................................................................. 125 

3.1 ขอ้เสนอแนะทั่วไปในการออกแบบและท าตน้แบบ ............................................... 125 

3.2 ขอ้เสนอแนะทั่วไปของการวิจยัครัง้นี ้................................................................... 126 

บรรณานกุรม ..................................................................................................................... 127 

ภาคผนวก.......................................................................................................................... 133 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามความคดิเห็น ......................................................................... 134 

ภาคผนวก ข เนือ้หาหนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร ................. 151 

ภาคผนวก ค แบบรา่งหนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร .............. 153 

ภาคผนวก ง ชิน้งานตน้แบบหนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร ..... 154 

ภาคผนวก จ ภาพการประเมนิผล .................................................................................... 156 

ภาคผนวก ฉ เอกสารรบัรองจริยธรรมการวิจยั .................................................................. 158 

ประวตัิผูเ้ขียน ..................................................................................................................... 159 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีไดจ้ากกระบวนการอา่น ..................................................... 15 

ตาราง 2 ความแตกตา่งระหวา่งการศกึษาทางเลือกและการศกึษากระแสหลกั.......................... 61 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหท์กัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมคีวามจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสรา้งในเดก็อาย ุ 4 – 
6 ปี...................................................................................................................................... 86 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาของหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีมี
ความเหมาะสมในเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เรื่องการควบคมุอารมณ ์................................................... 89 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาของหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีมี
ความเหมาะสมในเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย ..................................................... 91 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหเ์ทคนิคกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร เรื่อง  การ
ควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) .................................................................................... 94 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหเ์ทคนิคกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร เรื่อง การมุง่สู่
เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) ............................................................................ 97 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 
ปี เรื่องการควบคมุอารมณ ์.................................................................................................. 100 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็อายุ 4 - 6 
ปี เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย .................................................................................................... 104 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่ เรื่อง การควบคมุอารมณ ์............................................. 108 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะหลงัการเลน่ เรื่อง การควบคมุอารมณ ์............................................. 109 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารดว้ยหนงัสือ กึ่ง
ของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่และหลงัการเลน่ เรื่อง การควบคมุอารมณ์
 ......................................................................................................................................... 110 

  



  ฐ 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่ เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมาย ............................................... 111 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะหลงัการเลน่ เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมาย ............................................... 112 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารดว้ยหนงัสือ กึ่ง
ของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่และหลงัการเลน่ เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมาย 113 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด ................................................................................................. 6 

ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างสมองสว่นหนา้ ................................................................................... 9 

ภาพประกอบ 3 ช่วงอายใุนการพฒันา EF .............................................................................. 13 

ภาพประกอบ 4 หนงัสือสติก๊เกอร ์.......................................................................................... 34 

ภาพประกอบ 5 หนงัสือกระดาษแขง็ ..................................................................................... 35 

ภาพประกอบ 6 หนงัสือมีเสียง .............................................................................................. 36 

ภาพประกอบ 7 หนงัสือของเลน่ ............................................................................................ 37 

ภาพประกอบ 8 หนงัสือสามมิต ิ............................................................................................. 37 

ภาพประกอบ 9  Mickey Mouse........................................................................................... 38 

ภาพประกอบ 10 ภาพลายเสน้ .............................................................................................. 44 

ภาพประกอบ 11 ภาพสีชอลก์ ............................................................................................... 45 

ภาพประกอบ 12 ภาพสีน า้ ................................................................................................... 45 

ภาพประกอบ 13 ภาพสีโปสเตอร ์.......................................................................................... 46 

ภาพประกอบ 14 ภาพสีน า้มนัและสีอะคริลิก ......................................................................... 46 

ภาพประกอบ 15 ภาพพิมพ.์.................................................................................................. 47 

ภาพประกอบ 16 ภาพเทคนิคผสม ......................................................................................... 47 

ภาพประกอบ 17 ภาพจากคอมพิวเตอร ์................................................................................. 48 

ภาพประกอบ 18 ภาพตอ่ (Puzzles)...................................................................................... 57 

ภาพประกอบ 19 วิธีด  าเนินการวิจยั ....................................................................................... 67 

ภาพประกอบ 20 หนงัสือกึง่ของเลน่ เทคนิคนนูและเทคนิคเปิด – ปิด ..................................... 120 

ภาพประกอบ 21 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคดงึ ..................................................................... 120 

  



  ฒ 

ภาพประกอบ 22 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคแมเ่หลก็ เทคนิคเปิดปิดและเทคนิคนนู ................ 120 

ภาพประกอบ 23 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคเปิด – ปิดและเทคนิคเลื่อน ................................. 121 

ภาพประกอบ 24 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคเลื่อน ................................................................. 121 

ภาพประกอบ 25 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิค Pop up ............................................................ 121 

 



 

บทที ่1 
 บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจุบันหากจะมองถึงการพัฒนาและการขับเคลื่อนทรพัยากรมนุษย์ ส่ิงท่ีตอ้งให้
ความส าคญัท่ีสดุของการพัฒนาก็คือการสรา้งเด็กในวนันีใ้หม้ีคณุภาพ เพ่ือท่ีจะใหเ้ดก็เหล่านีจ้ะ
เติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในวันขา้งหน้า วัยเด็กเป็นช่วงท่ีมีพัฒนาการดา้นสมองและการเรียนรู ้
เป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสดุ ในทศวรรษท่ีผ่านมามีการใชศ้าสตรต์่างๆ ไปวิเคราะหส์มอง เพ่ือศึกษา
พัฒนาการแต่ละขัน้ตอน พบว่าโอกาสแห่งการเรียนรูแ้ละอตัราการเรียนรูส้งูสดุอยู่ในช่วงวยัเด็ก 
การเติบโตและพัฒนาการของสมองสงูสดุในช่วง 0 - 6 ปี เป็น การเติบโตทางปริมาณ ท าใหส้มอง
ของเดก็มีขนาด 90 - 95% และไมไ่ดห้ยดุเติบโตเมื่ออายุ 6 ปี แตเ่ติบโตจนถึงอาย ุ20 - 25 ปี (อรุณ
ศรี ละอองแกว้, 2556, น. 2) จึงถือไดว้า่ช่วงวยัเด็กเป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการการปลกูฝังบ่มเพาะเป็น
พิเศษ โดยถือว่าการปลกูฝังจะเป็นการสรา้งรากฐานของชีวิตท่ีช่วยใหเ้ดก็เติบโตและเอาชีวิตรอด
ในสงัคมยคุปัจจบุนั การพฒันาเดก็จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากสมองของเดก็จะไดร้บั
การสรา้งและพัฒนาอย่างรวดเรว็ การพัฒนาเด็กในช่วงนีจ้ะเป็นรากฐานท่ีส  าคญัของการเรียนรู ้
และพฒันาไปจนตลอดชีวิตของเดก็เอง ซึ่งถา้เราปลอ่ยใหเ้วลาอนัมีคา่นีผ้า่นไปโดยเปลา่ประโยชน์
ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได ้แต่ดว้ยโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
พลิกผัน  และเต็มไปด้วยสิ่ งยั่ วยุต่างๆ มากมายจากวิกฤตเหล่านี้ส่งผลให้เด็กไทยอายุ  
0 - 6 ปี จ  านวน 4.58 ลา้นคน มีผลกระทบจากสถานการณแ์ละปัญหาท่ีนา่เป็นห่วง จากการส ารวจ
พบว่าเด็กไทยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่เหมาะสมกับวยัทั้งทางดา้นพฤติกรรม อารมณ์และ
ความคิด เฉลี่ยรอ้ยละ 30 (หนังสือพิมพบ์า้นเมือง, 2560) จากสภาวะเด็กไทยในยุคปัจจุบันต่าง
บ่งชีไ้ปวา่โลกในวนัขา้งหนา้ย่อมมีความทา้ทายมากขึน้ ถา้หากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็เกินไปหรือความรูแ้ละขอ้มลูหาง่ายเพียงปลายนิว้สมัผสั คนท่ีรูม้ากท่ีสดุอาจจะไมใ่ช่คนเก่ง
ท่ีสุดอีกต่อไป (สุภาวดี  หาญเมธี, 2559, น. 4) ย่อมตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งท่ีต ้องให้
ความส าคญันัน้ไมใ่ช่แคก่ารศกึษาท่ีหยิบย่ืนใหเ้ดก็เพียงแคน่ัน้ แตค่วรท่ีจะสรา้งโอกาส เพ่ือท่ีจะให้
เด็กๆ ไดพ้ัฒนา เรียนรู ้ฝึกฝนทักษะความสามารถในดา้นต่างๆ ริเริ่มท่ีจะคิดดว้ยตนเอง ลงมือ
ปฏิบตัิลองผิดลองถกูจนเกิดการเรียนรู ้รวมถึงการจดัการตนเองได ้เพ่ือท่ีจะเติบโตขึน้และสามารถ
ดึงทักษะความรูค้วามสามารถเหล่านั้นน ามาใช ้เพ่ือท่ีจะใหเ้อาตวัรอดและใชชี้วิตอยู่บนโลกท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสขุ 
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ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions เป็นกระบวนการการใช้สมองใน
ระดบัสงูเป็นทกัษะของสมองสว่นหนา้ท่ีอยู่บริเวณหนา้ผาก สมองสว่นนีเ้ป็นสมองชดุกระบวนการ
ทางความคิด ท าหนา้ท่ีเก่ียวกับการคิด การรูส้ึกและการกระท าของมนุษย ์ช่วยใหม้นุษยค์ิดเป็น  
มีเหตุผล ยับยั้งชั่ งใจได้ ก  ากับอารมณ์ได้ ก  ากับพฤติกรรมของตนเองได้ มีความรับผิดชอบ  
ยึดเป้าหมายท ามนัใหส้  าเร็จ (สภุาวดี หาญเมธี, 2559, น. 20) ซึ่งเป็นทักษะท่ีมนุษยน์  ามาใชใ้น
การจดัการการเรียนรู ้ทักษะนีเ้ป็นนับว่าเป็นรากฐานของชีวิตในดา้นความส าเรจ็ในการเรียน การ
ท าอาชีพและการมีสมัพันธไ์มตรีกับผูอ่ื้น เมื่อกล่าวถึงทักษะการคิดเชิงบริหารมนุษยท์ุกคนไม่ได้
เกิดมาพรอ้มกับทักษะนี ้แตม่นุษยเ์กิดมาพรอ้มกบัศกัยภาพท่ีจะพัฒนาทกัษะเหล่านี ้ทักษะการ
คิดเชิงบริหารเป็นทกัษะท่ีตอ้งถกูน ามาพฒันาอย่างจริงจงัและตอ่เน่ืองเป็นล  าดบัขัน้ตอน สามารถ
เรียนรูไ้ดจ้ากประสบการณจ์ริง ผา่นการเลีย้งด ูเป็นตน้ ซึ่งการพฒันาจะเริ่มเกิดขึน้ตัง้แตเ่กิดมา ซึ่ง
ในขณะเดียวกันหน้าต่างของโอกาสท่ีส  าคญัท่ีสดุของการเติบโตอย่างมากอยู่ในช่วงวยั 3 - 6 ปี 
หลงัจากนัน้ทกัษะนีจ้ะเติบโตเพียงเลก็นอ้ยตอ่ไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ เพราะฉะนัน้การท่ีเดก็จะ
เก่งอย่างเดียวนัน้ไมใ่ชค่  าตอบ เดก็ท่ีจะมีชีวิตประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้สว่นหนึง่จะตอ้งมีทกัษะการ
คิดเชิงบริหารท่ีดี กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก ไดด้ี ท่ีสุดมักจะเป็น
กิจกรรมการเล่นทั่วไปของเด็ก เช่น การอ่านนิทาน ฟังดนตรีประกอบจังหวะ การท างานบ้าน  
เป็นตน้ ซึ่งในทางตรงกันขา้มปัจจัยท่ีส่งผลลบกับทักษะการคิดเชิงบริหารก็มีเช่นเดียวกัน เช่น 
ความเครียด การใชค้วามรุนแรง ความเศรา้ ความเหงา โดดเดี่ยว ความกลวัและอยู่กับเทคโนโลยี
ก่อนวยัอันควรในปริมาณท่ีมากเกินไป เหล่านีอ้าจมีผลท าให้ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
พฒันาไดไ้มม่ากพอ (วรนาท รกัสกลุไทย, 2561, น. 10) 

ซึ่งการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก การเสริมสรา้งท่ีดีควรเริ่มตน้จากการอ่าน
จะส่งผลตอ่เด็กไดด้ีและมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ดว้ยการใหเ้ด็กๆ อา่นหนงัสือนิทาน
หรือพ่อแม่อ่านหนังสือนิทานใหลู้กฟัง โดยท่ีพ่อแม่ควรอ่านหนังสือใหเ้ด็กฟังตั้งแต่แรกเกิดและ
เลือกเนือ้หาท่ีมีความเหมาะสมกับวยัของเด็กจะท าใหน้  าไปสู่ทกัษะในเรื่องภาษาและการส่ือสาร 
เดก็สามารถก ากบัควบคมุตนเองและถ่ายทอดความรูส้กึนึกคิดในท่ีสดุ (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกุล, 
2559) ซึ่งการอ่านเป็นหนึ่งทักษะท่ีตอ้งไดร้บัการฝึกฝนตัง้แต่เด็ก แตส่ิ่งท่ีแฝงอยู่ในทักษะนีไ้ม่ใช่  
แค่การอ่านออกหรืออ่านไดเ้พียงเท่านั้น จะตอ้งน ามาซึ่งความสุข ความเพลิดเพลินให้กับเด็ก  
เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ละน าไปสู่การพัฒนาทักษะดา้นอ่ืนๆ เช่น การฟัง การพูด การเขียน  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนอย่าง
สม ่าเสมอ เมื่อน าทักษะเหล่านีม้าผนวกกับการอ่าน การอ่านจะสามารถน าไปสู่ความเขา้ใจไดด้ี 
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คือ เด็กต้องมีทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีด ้วย โดยทั่ วไปแล้วทักษะการอ่านจะบอกถึ ง
ความสามารถของทักษะการคิดเชิงบริหารในขณะเดียวกันทักษะการคิดเชิงบริหารก็จะบอกถึง
ความสามารถในการอา่น งานวิจยัมีผลออกมาว่าการพัฒนาความเช่ือมโยงของทักษะ 2 ดา้นนีม้ี
ผลตอ่กนั (สภุาวดี หาญเมธี, 2559)  

การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารมีหลายวิธีดว้ยกัน ซึ่งการใช้หนังสือกึ่ ง 
ของเลน่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีจะสามารถดึงดดูความสนใจชองเดก็ได ้โดยหนงัสือกึ่งของเลน่ หมายถึง 
หนังสือถูกจัดท าขึน้เพ่ือให้เด็กได้อ่านและเล่นควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็ กเกิดความ
เพลิดเพลินในการอ่านมากย่ิงขึน้ หนังสือกึ่งของเล่นเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีสามารถท าใหเ้ด็กพัฒนา
ทกัษะนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเด็กชอบเล่น เมื่อน าหนงัสือท่ีมีเนือ้หาสนุกสนานมาผนวก
กบัการอา่นและวิธีการตา่งๆ จะสง่ผลใหเ้ดก็มีความสนใจกบักบัสิ่งๆ นัน้เป็นเวลานานขึน้ (Britton, 
2012) ปัจจุบันมีหนังสือท่ีสรา้งความตื่นตาตื่นใจ หนังสือประเภทนีม้กัใหค้วามส าคญักับเทคนิค
และความหวือหวาของรูปเล่ม นอกจากจะมีภาพมีตวัหนังสือแลว้ยังมีสิ่งอ่ืนท่ีแปลกแยกไปจาก
หนังสือธรรมดา ลกัษณะพิเศษของหนังสือกึ่งของเล่นในปัจจุบันมีมกัใชเ้ทคนิคการเจาะกระดาษ 
ในสว่นตา่งๆ ของเล่มใหเ้ดก็ไดเ้ปิดด ูโดยใชเ้ทคนิคสามมิติและเทคนิคเสียงรว่มดว้ย การอา่นและ
เล่นกิจกรรมต่างๆ ภายในหนังสือจะช่วยใหเ้ด็กเริ่มท่ีจะสนใจ จดจ่อ สนุกสนานในเวลาเดียวกัน  
ซึ่งช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็รกัการอา่นมากขึน้ เน่ืองจากเทคนิคเหล่านีเ้ป็นการเรียกรอ้งความสนใจจาก
เดก็ใหเ้ดก็จดจ่อกบัสิ่งนัน้ (ณ ลนัตา, 2555)  

แต่ในปัจจบุันเด็กบางกลุ่มไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีตัง้แต่อายุยงันอ้ย อิทธิพลจากเทคโนโลยี
นั้นสามารถส่งผลกับเด็กโดยตรง ในช่วงปฐมวัยของเด็กถือว่ายังเป็นวัยท่ีไม่เหมาะสมท่ีใช้
เทคโนโลยี เดก็ควรไดพ้ฒันาการตนเองจากการสมัผสัและปฏิสมัพนัธโ์ดยตรง การช่วยเหลือตนเอง 
เรียนรูท้กัษะทางสงัคมและส่ือสารกบัผูอ่ื้น การเล่น การขยับกลา้มเนือ้ การเล่นกลางแจง้ การอา่น
นิทานร่วมกับพ่อแม่ ซึ่งเทคโนโลยียังไม่สามารถทดแทนในเรื่องนีไ้ด ้และการใชเ้ทคโนโลยีตัง้แต่ 
ยังเด็กยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รูจ้ักสิ่งล่อแหลมก่อนวัยอันสมควร การท่ีให้เด็กได้ใช้
เทคโนโลยีก่อนวยัอนัสมควรนัน้นับว่ามีความเสี่ยงต่อเดก็ทัง้ในดา้นพัฒนาการดา้นต่างๆและอาจ
ส่งผลถึงในด้านนิสัยของเด็กในระยะยาวจนกระทั่ งโตเป็นผูใ้หญ่ได้อีกด้วย (รักลูก, ม.ป.ป)  
จากปัญหาเหล่านี้ท  าให้เกิดการเล็งเห็นถึงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้มากขึน้ จึงได้มี
สถานศกึษาส าหรบัเดก็ในอีกรูปแบบหนึ่งขึน้นั่นก็คือโรงเรียนทางเลือก 

การศึกษาในปัจจุบันนอกจากการศึกษาในโรงเรียนรูปแบบกระแสหลักแล้วยังมี
การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมและไดร้ับความสนใจมากขึน้ในปัจจุบันก็คือโรงเรียน
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ทางเลือก โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนท่ีสอนการศึกษาในลักษณะท่ีหลากหลายและมีการ
ตอบสนองความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลกั โดยจะมุง่เนน้ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูผ้า่นการ
เลน่โดยธรรมชาติและกิจกรรมตา่งๆรอบตวั (สชุาดา จกัรพิสทุธิ, 2548) ซึ่งการน าสื่อหนงัสื่อกึ่งของ
เลน่เขา้มามีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบูรณาการ
การเรียนรูผ้่านหนงัสือกึ่งของเล่นดว้ยการอ่านและการเล่น สื่อท่ีโรงเรียนทางเลือกนิยมใชใ้นการ
เรียนการสอน จะเป็นสื่อท่ีเดก็สามารถเรียนรูไ้ดเ้องและสามารถตอ่ยอดในการพฒันาทกัษะในดา้น
ต่างๆได้ เน่ืองจากการเรียนการเรียนการสอนในโรงเรียนทางเลือกเอือ้ให้เด็กมีประสบการณ์
พืน้ฐานทางการเลน่เพ่ือพัฒนาต่อไปยังการสรา้งทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห ์
การเรียนรูแ้ละยงัน ามาซึ่งความสนกุสนานในเวลาเดียวกนั 

จากขอ้มลูขา้งตน้ท่ีกลา่วมา ผูวิ้จัยจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของทักษะการคิดเชิง ซึ่ง
ทักษะนีจ้ะเป็นเหมือนรากฐานของชีวิต และน าไปสู่การพัฒนาทักษะในดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย ซึ่งสื่อ
ส  าหรบัเด็กในช่วงอาย ุ4 - 6 ปี เป็นวยัแรกเริ่มในการอา่นหนงัสือ โดยหนงัสือกึ่งของเลน่นัน้นบัว่า
สื่อท่ีดีในเริ่มตน้การฝึกฝนทกัษะการอา่นและเด็กสามารถเล่นสนุกไปพรอ้มกนั ผูวิ้จัยไดมุ้่งศกึษา
ถึงกระบวนการของทักษะการคิดเชิงบริหารและกระบวนการการท าหนังสือส  าหรบัเด็ก เพ่ื อน า
หลกัการนั้นมาพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นใหต้อบสนองตามหลกัการและความสนใจของเด็กตาม
ช่วงอาย ุเน่ืองจากหนงัสือกึ่งของเลน่จะเป็นการสรา้งกิจกรรมใหเ้ดก็ไดท้  ารว่มไปกบัการอา่น สง่ผล
เดก็เกิดความสนใจมากขึน้และใหค้วามส าคญักบัการอา่นหนงัสือเป็นเวลานานขึน้เช่นเดียวกนั ซึ่ง
หนังสือกึ่งของเล่นนีจ้ะเป็นเครื่องมือทางเลือกส  าหรบัผูป้กครองในการท่ีจะเสริมสรา้งพัฒนาการ
ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหารใหก้บัเดก็ในช่วงอาย ุ4 - 6 ปี ไดเ้ป็นอย่างดี 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็ก  
อาย ุ4 - 6 ปี 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสรา้งทักษะการคิด
เชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี 

3. เพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
 

ความส าคัญของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาองคค์วามรูด้า้นการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น โดยน าทักษะการคิดเชิง

บริหารเป็นหลกัในการพฒันา  
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2. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูส้นใจหนงัสือกึ่งของเลน่น าไปศกึษาและพฒันา 
ขอบเขตของการวจิัย 

งานวิจัยครัง้นี ้ไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจัยไวด้งันี ้ออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions ส  าหรบัเดก็อายุ 4 - 6 ปี โดยมุง่เนน้
ในเรื่องการออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ท่ีตอบสนองตอ่ช่วงวยัของเดก็ในการเสริมสรา้งทกัษะ 

 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ท่ีศกึษาในโรงเรียนทางเลือก 
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
เด็กอายุ  4 - 6 ปี  ท่ีศึกษาในโรงเรียนทางเลือกเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

จ านวน 15 คน 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. เดก็ หมายถึง มนษุยท่ี์มีอาย ุ4 - 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายท่ีุมีพฒันาการดา้นสมอง และการ

เรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ และรวดเรว็ เดก็เป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการการปลกูฝัง บ่มเพาะเป็นพิเศษ โดยถือ
วา่การปลกูฝังจะเป็นการสรา้งรากฐานของชีวิต จึงนับวา่เป็นโอกาสท่ีส  าคญัท่ีสดุของการเติบโต
ของทกัษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions 

2. ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions หมายถึง ทักษะสมองท่ีเป็นการ
ทางความคิด ท างานในสมองส่วนหน้า สามารถพัฒนาไดด้ี ท่ีสุดในช่วงปฐมวัย คือ ช่วงอาย ุ  
3 - 6 ปี แต่หลังจากช่วงปฐมวยัจะมีการพัฒนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทักษะการคิดเชิงบริหาร 
มีศักยภาพท าหน้าท่ี คือ หน้าท่ีในการควบคุมอารมณ์ ความรูส้ึก  หน้าท่ีในการคิดวิเคราะห ์
ตดัสินใจ วางแผน แกปั้ญหา หนา้ท่ีในการควบคมุพฤติกรรม และสั่งการใหม้ีการกระท าตา่งๆ  

3. หนังสือกึ่งของเล่น หมายถึง หนังสือท่ีมีเนื ้อหาเหมาะส าหรบัเด็กช่วงอายุ 4 - 6 ปี  
โดยมีเนือ้หาท่ีสนกุสนานและมีสว่นประกอบท่ีขยบัได ้เปิดปิดได ้มีทางเลือกใหก้บัผูอ้า่น สีสนัสดใส 
สามารถกระตุน้ทกัษะเดก็ๆ สามารถท าใหเ้ดก็สนใจเป็นเวลานานขึน้  

4. โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีรูปการศึกษาต่างจากการศึกษากระแสหลกั 
โรงเรียนทางเลือกมุง่เนน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้ากนอกหอ้งเรียน เรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิ เรียนรูจ้าก
ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสูก้ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 
 

หนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารถูกออกแบบโดยน าทักษะการ
คิดเชิงบริหารมาผนวกกับหลกัการแต่งนิทาน ภาพประกอบและเทคนิคกึ่งของเล่น เพ่ือพัฒนาสู่
ตน้แบบของหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

 
สมมุติฐานการวจิัย 

หนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเด็กช่วงอายุ 4 - 6 ปี 
สามารถเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารพรอ้มความสนกุสนานและเพลิดเพลินรว่มกบัการอา่น 
และยงัเสริมสรา้งความอดทนในการบรรลเุป้าหมายและสามารถควบคมุอารมณไ์ดด้ีย่ิงขึน้ น ามา
ประยกุตใ์ชก้บัเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัไดด้ี ซึ่งเป็นประโยชนใ์นการด  าเนินชีวิตในวนัขา้งหนา้และ
เกิดผลลพัธท่ี์ดีตอ่กลุม่เป้าหมาย 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. ทกัษะการคิดชิงบริหาร หรือ Executive Functions  

1.1 ทกัษะการคิดชิงบริหาร 
1.2 ลกัษณะและองคป์ระกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
1.3 ทกัษะการคิดเชิงบริหารเดก็ปฐมวยั 
1.4 การสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ปฐมวยั 
1.5 ทกัษะการคิดเชิงบริหารกบัการอา่น 

2. หนงัสือส  าหรบัเดก็ 
2.1 ความหมายของหนงัสือส  าหรบัเดก็ 
2.2 ประเภทของหนงัสือส  าหรบัเดก็ 
2.3 ลกัษณะของหนงัสือส  าหรบัเดก็ 
2.4 นิทานท่ีเหมาะสมส าหรบัเดก็ 
2.5 การเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็ 
2.6 หนงัสือกึ่งของเลน่ 
2.7 ภาพประกอบ 
2.8 การออกแบบและองคป์ระกอบของหนงัสือ 

3. การเลน่ส  าหรบัเดก็ 
3.1 ความหมายของการเลน่ 
3.2 ความส าคญัของการเลน่ 
3.3 ประเภทของการเลน่ 
3.4 ประโยชนข์องการเลน่ 

4. การศกึษาทางเลือก 
4.1 หลกัสตูรและการเรียนการสอนส าหรบัการศกึษาทางเลือกในไทย 
4.2 โรงเรียนทางเลือก 
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5. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์
5.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ทักษะการคดิเชงิบริหาร หรือ Executive Functions 
1.1 ความหมายของทักษะการคดิเชงิบริหาร 

ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions หมายถึงทักษะความสามารถ
ของสมองในการบริหารจดัการชีวิต เป็นทกัษะท่ีท าใหม้นษุยว์างเป้าหมาย และมุง่สูค่วามส าเรจ็ มี
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหารไวด้งันี ้

สุภาวดี หาญเมธี (2559, น. 20 - 21) กล่าวว่า ทักษะการคิดเชิงบริหาร คือ เป็น
ทกัษะสมองท่ีเป็นรากฐานน าไปสู่การมีพฒันาการครบรอบดา้นของมนุษย ์ซึ่งทักษะสมองนีเ้ป็น
เป็นชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ท างานภายในสมองส่วนหน้า (Prefrontal 
Cortex) มีหนา้ท่ีในการจดัการความรูส้ึก การคิด และการกระท า ช่วยให้มนษุยค์ิดเป็น มีเหตแุละ
ผล ยบัยัง้ช่างใจ ควบคมุอารมณแ์ละพฤติกรรมเป็น วางแผนการท างาน มุง่มั่นจดจ่อ จดัการกบัสิ่ง
ท่ีไดร้บัมอบหมาย ยึดมั่นจนน าไปสูค่วามส าเรจ็  

นาดีน (Nadine อา้งถึงใน สภุาวดี หาญเมธี, 2559, น. 22) อธิบายว่า ทักษะการคิด
เชิงบริหาร คือ กระบวนการใชปั้ญญาระดบัสงูท่ีช่วยใหม้นษุยป์ระมวลผล และจดัเก็บขอ้มลู ก ากับ
พฤติกรรมของตนเองได ้ท าการตดัสินใจในเรื่องต่างๆ แก้ปัญหาเป็น ท าการวางแผนเป็น และ
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องมือท่ีมีความเขม้แขง็กวา่ IQ ในการพยากรณ์
ความส าเรจ็ในการศกึษา 

ซีน่าและฮาเวิด (Sena and Howard อ้างถึงใน สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น. 22) 
อธิบายว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารท าหน้าท่ีก  ากับและควบคุมพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพ่ือ 
มุง่ไปสูเ่ป้าหมาย ท าใหม้นษุยค์  านึงวา่สิ่งท่ีกระท าเหมาะสมกบัเหตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้หรือไม ่โดยมี
ความรูแ้ละประสบการณท่ี์ผา่นมารว่มมีอิทธิพลตอ่การกระท า ท าใหค้  านึงถึงสิ่งท่ีจะเกิด ค  านึงถึง
เรื่องราวในอนาคต รวมถึงค  านึงถึงคณุคา่และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบคุคล ทักษะการคิดเชิง
บริหารจะช่วยใหม้นษุยม์ีความพรอ้มท่ีจะรบัมือกบัสิ่งท่ีพบเจอ มีการยืดหยุ่นและยอมรบัได ้
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างสมองสว่นหนา้ 
 
ท่ีมา: (สภุาวดี หาญเมธี, 2559, น. 20) 

 
บารค์ลี่ (Barkley อา้งถึงใน สภุาวดี หาญเมธี, 2559, น. 22) อธิบายวา่ ทกัษะการคิด

เชิงบริหารเป็นการกระท าของมนษุยท่ี์ก าหนดทิศทางเอง โดยก าหนดเป้าหมายเอง เลือกกระท าเอง 
ลงมือกระท าเองและกระท าจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย โดยค  านึงถึงพูดอ่ืนเสมอและยังค  านึงถึง
วฒันธรรม จารีตประเพณี เพ่ือน าไปสูป่ระโยชนส์งูสดุท่ีตัง้เป้าหมายไว ้

ณิชา ทศันช์าญชยั and จริยา จฑุาภิสิทธ ์(ม.ป.ป) กลา่ววา่ ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
เป็นทักษะเฉพาะท่ีเกิดจากกระบวนการการท างานของสมองสว่นหนา้ (Front Loble) ซึ่งท  าหนา้ท่ี
ในการควบคุมตรวจสอบความนึกคิด จัดระเบียบและจัดการการกระท าของบุคคล รวมไปถึง 
ความรู ้ความเขา้ใจ พฤติกรรมและการเขา้ใจบคุคลอ่ืน ทกัษะการคิดเชิงบริหารไมใ่ช่ทกัษะท่ีติดตวั
แต่ละบคุคลมาตัง้แต่ก  าเนิด แต่เป็นทักษะท่ีปลกูฝังและฝึกฝนได ้ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวยัรุน่จนถึง
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้จากงานวิจัยพบว่าวยัเด็กเป็นวยัท่ีมีคณุลกัษณะท่ีดีและสามารถพัฒนาทักษะ
เหลา่นีไ้ดร้วดเรว็ท่ีสดุ  

ไดมอน (Diamond, 2013 , p. 135) อธิบายว่า  ทักษะการคิดเชิงบริหาร คื อ  
การท างานระดบัสงูของสองท่ีควบคมุ ความคิด การตดัสินใจและการกระท า ซึ่งองคป์ระกอบหลกั
ของทักษะการคิดเชิงบริหารมีดังนี้คือ ความจ าขณะท างาน (Working memory) การยับยั้ง
พฤติกรรม (Inhibitory control) การเปลี่ยนความคิด (Shift) การควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control) การวางแผนจัดการ (Plan / Organizing) การเริ่มตน้ลงมือทา (Initiate) การเฝา้ติดตาม
สะท้อนผลจากการกระทาของตนเอง (Self-monitoring) และการจัดระเบียบของวัสดุสิ่งของ 
(Organization of materials) 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive 
Functions  เป็นทักษะท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้แต่ละบุคคลมีทักษะพื้นฐาน สามารถน าไป
พัฒนาตนไดแ้ละสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการทั้ง 9 ทักษะ คือ 1) 
Working Memoryความจ าเพ่ือการใช้งาน 2) Inhibitory Control การยั้งคิดไตร่ตรอง 3) Shifting 
หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด 4) Focus หรือ Attention ทักษะแห่งการใสใ่จจด
จ่อ 5) Emotional Control การควบคมุอารมณ์ 6) Self – Monitoring การติดตามประเมินตนเอง 
7) Initiating การริเริ่ม 8) Planning & Organizing การวางแผน 9) Goal – Directed Persistence 
การมุ่งเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้มนุษย์คิดเป็น เรียนรูเ้ป็น บังคับความรูส้ึกเป็น ยืดหยุ่นเป็นและ
สามารถผลกัดนัตนเองใหไ้ปถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไวไ้ดส้  าเรจ็ และช่วงวยัเด็กเป็นวยัท่ีส  าคญัในการจะ
พฒันาทักษะทักษะการคิดเชิงบริหาร เน่ืองจากทักษะทักษะการคิดเชิงบริหารสามารถพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสดุ คือช่วงอาย ุ3 - 6 ปี ดงันั้นทกัษะการคิดเชิงบริหารจึงเป็นทกัษะท่ีจ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งพฒันา และปลกูฝังตัง้แตว่ยัเดก็ อนัช่วยใหเ้ดก็เติบโตและใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสขุ 

1.2 ลักษณะและองคป์ระกอบของทักษะการคดิเชงิบริหาร 
สุภาวดี  หาญเมธี (2559, น. 23 - 31) อธิบายว่าทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ 

Executive Functions เป็นทกัษะท่ีถกูแบ่งออกเป็น 9 ดา้น โดยจดัเป็น 3 กลุม่ทกัษะ ไดแ้ก่ 
1.2.1 กลุม่ทกัษะพืน้ฐาน 

1.2.1.1 ความจ า เพ่ื อการใช้ง าน   (Working Memory) คื อ  ทั กษ ะ นี้ เ ป็ น
กระบวนการท่ีใชส้มองในการจดจ าขอ้มลู จดัระบบขอ้มลูตา่งๆ ประสบการณท่ี์เกิดขึน้กบัมนษุยจ์ะ
ถกูจดจ าและเก็บรกัษาอยู่ในความจ าเพ่ือการใชง้าน จะเป็นกระบวนการในการกระตุน้ขอ้มลูท่ีมอียู่
ในสมองและเลือกขอ้มลูท่ีมีความเหมาะสมออกมาเพ่ือใชง้าน ทกัษะนีช้่วยใหม้นษุยจ์ดจ าขอ้มลูได้
มากมายและเป็นความจ าท่ีสามารถเรียกกลบัมาใชง้านซ า้ เพ่ือจะน ามาใชใ้นชีวิต ความจ าเพ่ือการ
ใชง้านจึงมีบทบาทส าคญัมากในการใชชี้วิต เช่น การคิดเลขในใจ การอ่านหนังสือใหเ้ขา้ใจ การ
ปฏิบตัิตามกฎกติกามารยาทในสงัคม เป็นตน้ 

1.2.1.2 การยัง้คิดไตรต่รอง (Inhibitory Control) คือ ทกัษะความสามารถนีเ้ป็น
ทักษะท่ีมนุษยใ์ช้ในการควบคุม กลั่นกรองความคิดและแรงปรารถนาต่างๆ จนสามารถรบัมือ 
กับสิ่งท่ีเผชิญ ตา้นทาน ยับยั้งสิ่งยั่วยุหรือยับยั้งนิสยัความเคยชิน น ามาสู่การหยุดคิดพิจารณา
ก่อนท่ีจะกระท าสิ่งใด การยั้งคิดไตร่ตรองจะช่วยป้องกันมนุษย์จากความอยากท่ีมาจาก
สญัชาตญาณ ผลท่ีไดจ้ากทักษะนีจ้ะสามารถยบัยัง้ชั่งใจ มีสติไตรต่รองก่อนท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งใด 
จะสามารถใชเ้หตผุลทานซ า้ในการควบคมุความตอ้งการของตนเองได ้



  11 

1.2.1.3 การยืดหยุ่นความคิด (Shifting / Cognitive Flexibility) คือ ทักษะนีจ้ะ
ท าใหม้นษุยเ์ขา้ใจสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนไปได ้ไมว่่าจะ
เป็นเวลาท่ีเปลี่ยน ล  าดบัความส าคญัเปลี่ยนหรือเป้าหมายท่ีเปลี่ยน เมื่อมีการยืดหยุ่นความคิด
มนษุยก์็ปรบัเปลี่ยนและยืดหยุ่นตวักับสถานการณท่ี์แตกตา่ง น ามาซึ่งการเรียนรูท่ี้ไม่ยึดติดกับสิ่ง
เดิม ปรบัเปลี่ยนวิธีการต่างๆ กลา้ท่ีจะแกไ้ขอย่างไม่รูส้กึผิด ท าใหเ้ห็นมมุมองท่ีแปลกใหม่และคิด
นอกกรอบ 

1.2.2. กลุม่ทกัษะก ากบัตนเอง 
1.2.2.1  ทกัษะแห่งการใส่ใจจดจ่อ (Focus / Attention) คือ ทักษะความสามารถ

นีจ้ะท าใหม้นุษยร์กัษาความตื่นตวั รกัษาความสนใจใหอ้ยู่ในทิศทางท่ีควรจะเป็น เพ่ือท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย ท าใหส้  าเรจ็ดว้ยความจดจอ่ และช่วยใหม้ีสติรูต้วัอยู่เสมอ การใสใ่จจดจ่อเป็นคณุสมบตัิ
พืน้ฐานท่ีจ  าเป็นอย่างมากตอ่การศกึษาเรียนรูห้รือการท างานใดๆ ก็ตาม เปรียบกบัมนษุยท่ี์มีความ
ฉลาดรอบรู ้แต่เมื่อขาดทักษะในการใส่ใจจดจ่อ เมื่อมีสิ่งเรา้จะท าให้เกิดอาการวอกแวกและ 
ไมส่ามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายลลุว่ง ผลท่ีตามมาก็ไมส่ามารถท างานใดๆ ไดจ้นส  าเรจ็ 

1.2.2.2 การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) คือ เป็นทักษะท่ีช่วยใหม้นษุย์
สามารถจัดการกับอารมณข์องตนเองไดแ้ละตระหนักรูซ้ึ่งอารมณ์ของตนเองว่าในขณะนั้นก าลงั
เผชิญอยู่ในสภาวะอารมณค์วามรูส้กึในลกัษณะใด ส่งผลใหม้นุษยส์ามารถปรบัสภาพอารมณใ์ห้
เหมาะกับสถานการณน์ั้นๆ รวมถึงควบคมุการแสดงออกทั้งทางอารมณ ์และพฤติกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม ผลของการไมค่วบคมุอารมณ ์จะส่งผลใหค้วบคมุอารมณไ์มไ่ด ้โกรธเกรีย้วฉนุเฉียวง่าย 
หงดุหงิดบ่อยครัง้ ระเบิดอารมณง์่าย ท าเรื่องเลก็ใหก้ลายเป็นเรื่องใหญ่ อาจจะกลายเป็นคนกงัวล 
อารมณแ์ปรปรวนและมีอาการซึมเศรา้ไดง้่ายกวา่ปกติ 

1.2.2.3 การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) คือ ทักษะนีเ้ป็นทักษะ
ในการตรวจสอบความรูส้กึนึกคิด ตรวจการกระท าของตนเองในระหว่างท างานหรือหลงัจากการ
ท างานเสร็จ เพ่ือเป็นการส  ารวจถึงขอ้ดีและขอ้เสียของเรื่องนัน้ๆ สง่ผลใหม้ั่นใจ น าไปสู่ผลลพัธท่ี์ดี
ต่อเป้าหมายท่ีวางไว ้เมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดก็จะน าไปสูก้ารแกไ้ขสถานการณไ์ดอ้ย่าง
ทนัท่วงที การมีกระจกสะทอ้นตนเอง จะท าใหรู้จ้ักตนเองไมว่่าจะเป็นจุดแขง็ จดุออ่น ประเมินจน
เองไดว้า่ควรปรบัปรุงในสว่นใด สามารถมองตวัเองในมมุของคนอ่ืน น ามาซึ่งการเอาใจเขามาใสใ่จ
เรา ท าใหส้ง่ผลดีตอ่การอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น 

1.2.3. กลุม่ทกัษะปฏิบตัิ 



  12 

1.2.3.1 การริเริ่ม (Initiating) คือ การริเริ่มและลงมือท า เป็นทักษะความสามารถ
ในการคิดคน้ไตรต่รอง และตดัสินใจในการริเริ่มท าสิ่งนัน้ๆ น าสิ่งท่ีคิดสู่การลงมือปฏิบัติใหเ้กิดผล
ลพัธ ์การริเริ่มลงมือท าสิ่งใดตอ้งมีความกลา้หาญกลา้ตดัสินใจ ไมผ่ดัวนัประกนัพรุ่ง กลา้ท่ีจะลอง
ผิดลองถกูและน าไปสูก้ารพฒันาส่ิงใหม่ๆ  ใหเ้กิดขึน้ 

1.2.3.2 การวางแผน (Planning & Organizing) คือ การวางแผนและด  าเนินงาน 
เป็นความสามารถแห่งการวางแผนงาน จะท าให้ทางเดินไปสู่เป้าหมายเป็นไปตามขึน้ตอน 
สามารถจัดล  าดับความส าคัญว่าอะไรควรท่ีท าก่อนหรือหลัง มีการคาดการณ์สถานการต่างๆ 
เอาไวล้ว่งหนา้แลว้น ามาแกไ้ขจดัเป็นแนวทางเพ่ือน าไปสูค่วามส าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

1.2.3.3 ก า ร มุ่ ง เป้ า ห ม า ย  (Goal - Directed Persistence)  คื อ  ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการวางแผนเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมาย มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพต้่อปัญหาเฉพาะ
หนา้ท่ีเจอ หรือความลม้เหลวท่ีพบ ไมย่อมลม้เลิก ละทิง้ความพยายามโดยง่ายจนกวา่จะท าส  าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive 
Functions มีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยแบ่งออกได ้9 ทักษะ คือ 1) ความจ าเพ่ือการใชง้าน (Working 
Memory) 2) การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) 3) การยืดหยุ่นความคิด  (Shifting / 
Cognitive Flexibility) 4)  ทักษะแห่งการใสใ่จจดจ่อ (Focus / Attention) 5) การควบคมุอารมณ ์
(Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) 7) การริเริ่ม (Initiating) 
8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การมุง่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 

1.3 ทักษะการคดิเชงิบริหารเด็กปฐมวัย 
การพัฒนาในสมองขอองมนุษยเ์กิดการพัฒนามากท่ีสดุในช่วงปฐมวยั การพัฒนา

ของสมองส่วนหน้านั้นมีการพัฒนาต่อเน่ืองจนไปถึงวัยผูใ้หญ่ตอนต้น แต่ช่วงวัย 3 - 6 ปีนั้น  
โดยมีงานวิจยัท่ีชีว้า่ประสบการณใ์นช่วงปฐมวยัเป็นพืน้ฐานท่ีส  าคญัอย่างมากท่ีจะสรา้งรากฐานท่ี
แขง็แรงใหแ้ก่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร เน่ืองดว้ยเป็นช่วงเวลาท่ีสมองมีอตัราการเตบิโตกา้วหนา้ของ
พัฒนาการทักษะการคิดเชิงบริหารมากกว่าช่วงวยัอ่ืนๆ ดงัภาพท่ีปรากฏ ส  าหรบัในช่วงวัยเรียน 
วยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ทักษะการคิดเชิงบริหารยังคงพัฒนาไดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่เป็นการ
เติบโตกา้วหนา้นอ้ยกวา่ช่วงปฐมวยั และหลงัจากนัน้จนไปถึงวยัชรา อตัราการเติบโตก็จะหยดุและ
เสื่อมลงไปตามวยั 

ช่วงปฐมวยัจึงเป็นช่วงเวลาท่ีส  าคญัอย่างย่ิงท่ีพ่อแมแ่ละคณุครู ตลอดจนผูบ้ริหารใน
สังคมตอ้งตระหนักและเอาใจใส่ เพราะถ้าหากเด็กไม่ไดร้ับการดูแลอย่างเหมาะสมและไม่มี
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กระบวนการการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในช่วงวยัเดก็อย่างจริงจงั เมื่อช่วงวยัเดก็ไดผ้า่นไป
โอกาสแห่งการพัฒนาก็จะนอ้ยลง แมจ้ะยังสามารถพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ในวยัเรียน 
วยัรุน่หรือผูใ้หญ่ตอนตน้ได ้แต่ก็จะท าไดย้ากขึน้และอาจไม่ไดร้บัการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่ากบัการปลกูฝังตัง้แต่ช่วงปฐมวยั การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารใหถ้กูช่วงเวลาจึงเป็นสิ่งท่ี
ส  าคญัเป็นอย่างมาก 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ช่วงอายใุนการพฒันา EF 
 
ท่ีมา: (สภุาวดี หาญเมธี, 2559, น. 40) 

 
1.4 การส่งเสริมทักษะการคดิเชงิบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

การปลกูฝังและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารตัง้แต่วยัเด็กนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลา  
ท่ีดีท่ีสดุท่ีจะพฒันาสมองสว่นหนา้ โดยการปลกูฝังเกิดจากสิ่งรอบตวัของเดก็จะช่วยใหเ้ขาซึมซับ
เรียนรู ้หลกัการเบือ้งตน้ของการสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารมีดงันี  ้

1.4.1. สมัพันธภาพท่ีดีกับเดก็ พ่อแม่หรือครูตอ้งมีการตอบสนองตอ่เด็กในช่วงเวลา 
ท่ีเหมาะสม จะช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็มีทกัษะการคิดเชิงบริหารมากกวา่เดก็ท่ีไมไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใส่
หรือถูกละเลย การเลีย้งดดูว้ยความรกั ความเอาใจใส่นั้นจะสรา้งความผกูพัน จึงเป็นพื้นฐานท่ี
ส  าคญัท่ีสดุในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ทกุคน 

1.4.2. การเล่นคือการเรียนรูข้องเด็กและเป็นการเรียนรูท่ี้ไดม้าซึ่งความสนุกสนาน 
เด็กควรมีโอกาสได้เล่นสนุกโดยวิธีการท่ีหลากหลาย มีงานวิจัยชี้ว่าเด็กท่ีมีเวลาไดเ้ล่นสนุก  
เมื่อวดัผลทางการศกึษา จะแสดงผลการศกึษาท่ีดีกว่าเดก็ท่ีใชเ้วลาสว่นใหญ่ไปกบัการเรียนเพียง
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อย่างเดียว ดงันั้นไม่ควรเรง่ใหเ้ดก็เรียนหนังสือ เขียน อ่านมากเกินไปในช่วงปฐมวยั จนส่งผลให้
เด็กไม่มีความสุขและระลึกเสมอว่าความเครียดเป็นตัวส  าคัญในการท าลายทักษะการคิดเชิง
บริหาร 

1.4.3 เดก็ไดม้ีส่วนรว่มในการคิดและสรา้งสรรคใ์นกิจกรรมตา่งๆ ในการรว่มกิจกรรม
ตา่งๆ ของเดก็นัน้คนตดัสินใจไมใ่ช่แคผู่ใ้หญ่ก าหนดทกุอย่างทัง้หมด จะส่งผลใหเ้ดก็ขากโอกาสได้
พฒันาและฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารในดา้นตา่งๆ 

1.4.4. เดก็ไดร้ิเริ่มลงมือท าดว้ยตนเอง การลงมือท าดว้ยตนเองเป็นการช่วยฝึกทกัษะ
การคิดเชิงบริหาร ในดา้นการริเริ่มและตัดสินใจ การวางแผนจัดระบบ การบริหารเวลา และ
ทรพัยากรตา่งๆ ดงันัน้การลงมือท าจะท าใหเ้ดก็ไดพ้บเจอกบัประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ 

1.4.5. ตัง้ค  าถามชวนใหเ้ด็กคิด เพ่ือให้เด็กไดล้องคิดดว้ยวิธีท่ีหลากหลายเป็นการ 
ฝึกสมองและเป็นการพฒันาตวัเดก็เอง 

1.4.6. เด็กตอ้งมีอิสระในการคิดมากขึน้ตามวัย การคิดช่วยให้เด็กไดฝึ้กการริเริ่ม  
ลงมือท าในสิ่งต่างๆ ลองผิดลองถูก เมื่อท าผิดไม่ควรจะถกูต  าหนิติเตียน เพ่ือใหเ้ด็กกลา้ลงมือท า
ในครัง้ตอ่ไป 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้การปลกูฝังและสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารตัง้แตว่ยัเดก็นัน้
นับวา่เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการปลกูฝังทักษะต่างๆ ใหก้ับเด็ก โดยการเรียนรูข้องเด็ก
มกัจะเกิดจากการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูผ้า่นประสบการณ ์การเรียนรูผ้่านการลงมือท าและ
การเรียนรูผ้า่นการผูป้กครอง เป็นตน้ ท่ีกลา่วมานั้นจะช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูถ้ึงทกัษะการคิด
เชิงบริหารเบือ้งตน้และสามารถตอ่ยอดจากสิ่งท่ีพบเจอได ้

1.5 ทักษะการคดิเชงิบริหารกับการอ่าน 
การคิดเชิงบริหารกบัการอา่นเป็นสิ่งท่ีควบคูก่ัน โดยการเรียนรูข้องเดก็สิ่งหนึ่งท่ีเด็ก

ตอ้งเรียนรูค้ือการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะเป็นประตไูปสู่การเรียนรูใ้นทุกสาขาวิชา  
ซึ่งปัจจบุันการส่ือสารนัน้เป็นเรื่องส  าคญัอย่างมาก คนรุ่นใหม่จะตอ้งเป็นคนท่ีอา่นไดค้ล่องแคล่ว 
เขา้ใจในสิ่งท่ีอา่น เขา้ใจนยัยะของการอา่น จึงจะน ามาซึ่งการเขา้ใจเรื่องราวอย่างถ่องแท ้โดยการ
อา่นมีความสมัพันธก์ับทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างมาก การอา่นจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารเบือ้งตน้ โดยการอา่นมีความสมัพนัธก์บัทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างมาก ดงันี  ้

 
 
 



  15 

ตาราง 1 ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีไดจ้ากกระบวนการอา่น 
 

กระบวนการการอา่น ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
การตระหนกัรูใ้นระบบการออกเสยีง 1. Working Memory เดก็จะสามารถจ าและท าการ

แยกแยะเสียงท่ีมคีวามแตกตา่งในใจได ้ในขณะท่ีก าลงัพดู
หรือเปลง่เสียงออกมา 
2. Focus เดก็สามารถจดจ่อเสียงท่ีก  าลงัไดยิ้น 
3. Cognitive Flexibility เดก็สามารก าหนดการ 
ออกเสียง มองเห็นวา่สถานการณน์ัน้ๆ ควรเปลง่เสียง
ออกมาในลกัษณะใด 

ความคลอ่งแคลว่ในการอา่น 
 

1. Focus เดก็สามารถจดจ่อใสใ่จกบัสิ่งท่ีก  าลงัอา่น ตัง้ใจ
อา่นโดยไมส่นใจหรือวอกแวก 
2. Working Memory เดก็สามารถจดจ าขอ้มลูท่ีอา่นผา่น
มาแลว้น ามารวมกบัขอ้มลูท่ีพึ่งรบัรู ้โดยน ามาประมวล
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ 
3. Self-Monitoring เป็นการน าเอาเนื้อหาท่ีอ่านและ 
เช่ือมโยงเนือ้หานั้นๆเขา้กับตนเอง ซึ่งท  าใหเ้ด็กเขา้ใจเหตุ
และผลของสิ่งท่ีอา่น 

ความเขา้ใจในการอา่น 1. Focus เดก็สามารถใสใ่จจดจ่อกบัสิ่งท่ีก  าลงัอา่น 
เพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจและหาความเป็นเหตเุป็นผลของสิง่
ท่ีอา่น 
2. Working Memory เดก็สามารถจดจ าขอ้มลูท่ีมีความ
แตกตา่งกนัและน ามาประกอบกนั เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใน
เรื่องนัน้ๆ 
3. Flexibility เป็นการน าเอาความรูพื้น้ฐานท่ีเคยมีมา
ประกอบกบัความรูใ้หม ่โดยน าเอาขอ้มลูทัง้สองสว่นมา
ประกอบกนั 
4. Planning เป็นการวางแผนท่ีจะท าความเขา้ใจเนือ้เรื่อง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

กระบวนการการอา่น ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
ความเขา้ใจในการอา่น 5. Organizing เด็กสามารถจัดระบบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

อา่น เพ่ือท่ีจะเรียงล  าดบัเหตกุารณห์รือล  าดบัความส าคญั
ของเรื่องราวนัน้ๆได ้

ค าศพัท ์ 1. Working Memory เด็กสามารถจ าค  าศัพท์เดิมท่ีเคย
ผ่านการเรียนรูม้าก่อนและสามารถดึงค  าศัพท์มาใช้ตาม
ความเหมาะสม 

 
ท่ีมา: (สภุาวดี หาญเมธี, 2559, น. 56 - 57) 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทักษะการคิดเชิงบริหารนั้นมีความเช่ือมโยงกับการอ่าน
โดยตรง โดยรูปแบบและสว่นตา่งๆ ของการอา่นจะมีความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
หลากหลายดา้นด้วยกัน ดังนั้นหากมีความตอ้งท่ีจะการเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร  
การอา่นจึงนบัวา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึ่งและยงัสามารถพฒันาไปตามความเหมาะสมของช่วงวยั 

 
2. หนังสือส าหรับเด็ก 

2.1 ความหมายของหนังสือส าหรับเด็ก 
ในปัจจุบันหนังสือส  าหรบัเด็กมีความหลากหลายมากขึน้ตามยุคสมัย โดยมีผูใ้ห้

ความหมายหนงัสือส  าหรบัเดก็ ดงันี ้
วินัย รอดจ่าย (2540, น. 8 - 9) กล่าวว่า ความหมายของหนังสือส  าหรับเด็ก 

หมายถึง หนังสือส  าหรบัเด็กเป็นหนังสือประเภทใหค้วามบันเทิง อาจจะมาในรูปแบบของ นิยาย 
นิทานหรือวรรณคดีประเภทตา่งๆ ท่ีมีความเหมาะสมกบัช่วงวยัของเดก็ลกัษณะท่ีดีของหนงัสือเดก็
นัน้คือเป็นหนงัสือท่ีมอบความสนกุสานและสอดแทรกความรูใ้นดา้นตา่งๆ ซึ่งมีความแตกตา่งจาก
หนงัสือแบบเรียนหรือหนงัสือสารคดีทั่วไป หนงัสือมีเนือ้หาท่ีตรงใจท่ีชกัจงูใจเดก็อยากอา่น รูปเลม่
มีความสวยงาม สีสนัสะดดุตา  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 6) อธิบายว่า หนังสือส  าหรับเด็ก
หมายความถึงหนังสือท่ีจัดท าขึน้เพ่ือให้เด็กไดใ้ช้ในการฟัง อ่านและเรียนรู ้โดยมีเนื ้อหาสาระ
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มุง่เนน้ไปท่ีการใหค้วามรูแ้ก่เด็กหรือสรา้งความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือทั้งใหค้วามรูแ้ละสนุก
เพลิดเพลินควบคู่กันไปวิธีการจัดท าหนังสือส  าหรับเด็กนั้นการน าเสนอ การเขียน การสรา้ง
ภาพประกอบและการจดัรูปแบบเลม่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ ตอ้งค  านึงถึงความตอ้งการและ
ความเหมาะสมของช่วงวยัเดก็ประกอบดว้ย 

ทาดาชิ มัตษุอิ (ม.ป.ป) อธิบายเก่ียวกับหนังสือเด็กไวว้่า หนังสือเด็ก หมายถึง 
หนงัสือท่ีมีเนือ้หาท่ีความเหมาะสมกบัวยั ความสวยงาม สีสนัสดใส หวัใจส  าคญัของหนงัสือเดก็ท่ี
ส  าคญัท่ีสดุคือเนือ้หาและภาพประกอบ โดยผูเ้ขียนตอ้งศึกษาว่าเด็กคิดอย่างไร เดก็ตอ้งการอะไร 
มองโลกรอบตวัอย่างไรและตอ้งเขา้ใจพฒันาการของเดก็ดว้ยเนือ้หาและภาพประกอบ จึงจ  าเป็นท่ี
ตอ้งมีความเหมาะสมกับช่วงวยั เป็นสิ่งท่ีเด็กสามารถเรียนรูไ้ด ้ส่ิงส  าคญัท่ีสดุผูเ้ขียนตอ้งมีความรู ้
เก่ียวกบัเดก็ถึงจะสรา้งสรรคห์นงัสือส  าหรบัเดก็ไดด้ี 

เบญจมาส แสงใยมณี (2549, น. 34) อธิบายวา่หนงัสือส  าหรบัเดก็ หมายถึง หนงัสือ
ท่ีจัดท าเป็นหนังสือภาพประกอบเนือ้เรื่อง โดยท่ีมีค  าบรรยายของหนงัสือส  าหรบัเด็กนั้นลกัษณะ
ของประโยคจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆ และมีภาพประกอบ ส่งผลให้เด็กไดร้ับความสนุกสาน
เพลิดเพลิน โดยหนงัสือเดก็ในรูปแบบนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทตา่งๆ จะสามารถปลกูฝังให้
เดก็สามารถท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบรูณ ์ฉลาด ความคิดกวา้งไกล การแสวงหาความรูท่ี้ไดจ้าก
การอา่นนัน้ไม่ไดน้  ามาซึ่งความสนกุสนานเพียงอย่างเดียวหนงัสือสามารถช่วยเสริมสรา้งคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุนิสยั 

เกริก ยุน้พันธ ์(2543, น. 15 - 17) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหนังสือส  าหรบัเด็กไว้
ว่าหนังสือส  าหรบัเด็กเป็นหนังสือแบบเรียนหรือหนังสืออ่านทั่วไป ซึ่งวตัถุประสงคค์ือการจัดท า
ขึน้มาเพ่ือเด็กมีเนื ้อหาเรื่องราวท่ีเฉพาะส าหรับเด็ก เนื ้อหาไม่ยากเกินไป โดยท่ีหนังสือเด็ก  
ถกูจัดพิมพข์ึน้เพ่ือเป็นหนังสือไวส้  าหรบัเรียนและอ่านประกอบหรืออ่านเล่น เพ่ือให้การอ่านของ
เดก็เกิดความช านาญ และมีโลกทศันท่ี์กวา้งไกลย่ิงขึน้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้หนังสือส  าหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีช่วยให้เด็กได้เรียนรูผ้่าน
ตวัหนงัสือ รูปภาพประกอบและเทคนิคพิเศษ โดยถกูจดัท าขึน้เพ่ือใหเ้ด็กไดใ้ชใ้นการฟัง อ่านและ
เรียนรู ้ซึ่งมีเนือ้หาสาระมุง่เนน้ไปท่ีการใหค้วามรูแ้ก่เด็ก การจัดท าตอ้งค  านึงถึงความตอ้งการและ
ความเหมาะสมของช่วงวยัเดก็ประกอบดว้ยหนงัสือส  าหรบัเดก็มีเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัและมี
สีสนัท่ีสดุใสช่วยดงึดดูความสนใจของเดก็ โดยหนงัสือสามารถช่วยเสริมสรา้งพฒันาการและสรา้ง
ความสนกุสนานไปพรอ้มกนั 
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2.2 ประเภทของหนังสือส าหรับเด็ก 
การแบ่งหนังสือส  าหรบัเด็กสามารถแบ่งไดห้ลายกฎเกณฑ ์เช่น แบ่งตามช่วงอาย ุ

แบ่งตามเนื้อหาของหนังสือ หนังสือส  าหรับเด็กย่อมมีความแตกต่างกันเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของเดก็ โดยประเภทของหนงัสือส  าหรบัเดก็ ดงันี ้

สนิท สตัโยภาส (2536, น. 17 - 21) อธิบายประเภทหนังสือส  าหรบัเด็กแบ่งออกได ้ 
4 แบบ ดงันี ้

1. แบ่งตามเกณฑอ์าย ุโดยแบ่งประเภทนีอ้าศยัช่วงอายขุองผูอ้า่น 4 ระดบั ดงันี ้
1.1 หนงัสือส  าหรบัเดก็อาย ุ0 - 3 ปี หนงัสือท่ีเดก็สามารถท าความเขา้ใจไดม้กัจะ

เป็นหนงัสือภาพ 
1.2 หนังสือส  าหรบัเด็กอายุ 3 - 6 ปี หนังสือจะเป็นสมุดภาพประกอบค าหรือ 

มีค  าบรรยายเป็นประโยคสัน้ๆ ใตภ้าพประกอบ 
1.3 หนงัสือส  าหรบัเดก็อาย ุ11 - 14 ปี หนงัสือจะมีเนือ้หามากกวา่ภาพประกอบ 
1.4 หนงัสือส  าหรบัเด็กอายุ 14 - 18 ปี หนังสือส  าหรบัช่วงวยันีม้กัจะเป็นเนือ้หา

ลว้นๆ มีภาพประกอบแทรกแคบ่างหนา้เท่านัน้ เช่น เรื่องสัน้ นวนิยาย สารคดี 
2. แบ่งตามระดับชั้น โดยการแบ่งประเภทนี้อาศัยระดับการศึกษาเป็นช่วงชั้นมี   

3 ระดบั ดงันี ้
2.1 ระดบัอนบุาล เป็นวยัท่ีใหค้วามสนใจภาพประกอบและเรื่องท่ีพ่อแมเ่ลา่ใหฟั้ง

จากหนงัสือหนงัสือส  าหรบัระดบัอนบุาลจึงเป็นหนงัสือภาพหรือมีภาพประกอบเป็นสว่นส  าคญั 
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นวัยท่ีเริ่มอ่านหนังสือไดเ้องและมีความเขา้ใจ

ภาพประกอบ เนือ้เรื่องของหนงัสือมีความยาวเหมาะสมกบัช่วงวยั  
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นวัยท่ีก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว ดังนั้นความสนใจ

หนงัสือจึงมีความหลายหลายประเภท มีความสนใจเนือ้เรื่องมากกวา่ภาพประกอบ 
3. แบ่งตามลกัษณะของเนือ้เรื่อง มี 5 ประเภท ดงันี ้

3.1 ประเภทกลอน หนังสือส  าหรบัเด็กประเภทนี้แต่งดว้ยค  ารอ้ยกรองประเภท
รอ้ยกรอง 

3.2 ประเภทเรื่องเล่าท่ีสืบทอดกันมา หนังสือประเภทนีเ้ป็นเรื่องราวท่ีถูกเล่าสืบ
ทอดกนัมาโดยสรา้งความเพลิดเพลินและสอดแทรกขอ้คิด เพ่ืออบรมเดก็ทางออ้ม 

3.3 ประเภทการ์ตูน  หนังสือประเภทนี้ถูก เขียนขึ ้นมาเพ่ือความบัน เทิ ง 
ภาพประกอบเป็นไปไดอ้ย่างอิสระ สง่ผลใหผู้อ้า่นสนกุเพลิดเพลิน 
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3.4 ประเภทสารคดี หนงัสือประเภทนีมุ้ง่เนน้ใหค้วามรู ้ประสบการณ ์ 
3.5 นิตยสารส  าหรับเด็ก เป็นหนังสือท่ีแบ่งเป็นคอลัมน์ต่างๆ โดยให้ความรู ้ 

ความบนัเทิง 
4. แบ่งตามลกัษณะของเนือ้หา มี 3 ประเภท ดงันี ้

4.1 หนงัสือประเภทใหค้วามเพลิดเพลิน 
4.2 หนงัสือประเภทใหค้วามรูแ้ละเสริมบทเรียน 
4.3 หนงัสือประเภทการต์นูและวารสารส าหรบัเดก็ 

จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 1 - 7) อธิบายหนังสือส  าหรบัเด็กแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ตามลกัษณะการใช ้ดงันี ้

1. หนังสือเรียน เป็นหนงัสือท่ีถูกจดัท าขึน้เพ่ือนักเรียน หนังสือเรียนใชค้วบคูก่ับการ
เรียน มีสาระความรูต้รงตามท่ีหลกัสตูรการศกึษาระบไุวอ้ย่างถกูตอ้ง อาจจะมีลกัษณะเป็นหนงัสือ
เลน่เดียวหรือเป็นชดุก็ได ้ช่ือท่ีนิยมใชเ้รียกหนงัสือเรียน เชน่ หนงัสือแบบเรียน ต  าราเรียน แบบสอน
อา่น หนงัสืออา่นประกอบหนงัสือประกอบการเรียน เป็นตน้ 

2. หนังสืออ่านโดยทั่วไปส  าหรบัเด็กหรือหนังสือท่ีไม่ใช่หนังสือเรียน เป็นหนังสือท่ี  
ถกูจัดท าขึน้เพ่ือใหเ้ดก็อา่นนอกเหนือจากเวลาเรียน มีเนือ้หามุง่เนน้ใหค้วามรู ้ความคิดและสาระ 
น ามาซึ่งประโยชนแ์ก่ผูอ้่านและสรา้งความบันเทิงในเวลาเดียวกัน โดยการเขียนมีความแตกต่าง
กัน ถ้าหนังสือท่ีมีเนื ้อหาใหค้วามรูแ้ละสารประโยชน ์การเขียนมกัจะออกมาในแนวเขียนแบบ  
สารคดี โดยจัดเป็นหนงัสือประเภทสารคดี แตถ่า้หากเนือ้หาเนน้หนักไปท่ีความบนัเทิงเพลิดเพลิน
และจรรโลงจิตใจจะเรียกว่าแนวเขียนแบบบันเทิง โดยจัดเป็นประเภทหนังสือบันเทิงคดี  
โดยหนงัสือแตล่ะประเภทใหท้ัง้ความรู ้ความคิดและความเพลิดเพลินไดค้วบคูก่นัโดยผูเ้ขียนจะใช้
แนวเขียนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสองประเภทรว่มกนั  

3. หนังสือท่ีออกตามวาระ เป็นหนังสือท่ีถูกจัดท าขึน้ตามระยะเวลาและมีความ
สม ่าเสมอ โดยเนื้อหาภายในเล่มมีความหลากหลายอยู่ภายในฉบับเดียว ได้แก่ นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์วารสารและการต์นู เนือ้หามุง่เนน้ไปท่ีผูอ้า่นตอ้งไดร้บัความรูท้ั่วไปหรือความรูเ้ฉพาะ
ดา้นพรอ้มทัง้ความสนกุสนานบนัเทิงควบคูก่นัไปลกัษณะของเนือ้หาไมส่ัน้ไมย่าวเกินไป การเขียน
มกัเป็นคอลมันจ์บในฉบบัหรือแบ่งเป็นตอนๆ ใหผู้อ้่านไดต้ิดตามฉบบัถดัไป 

อจัฉรี อศัวกิตติพร (2551, น. 8 - 18) อธิบายการแบ่งประเภทของหนงัสือส  าหรบัเด็ก
ตามลกัษณะ และ การน าเสนอของหนงัสือ ดงันี ้
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1. หนังสือเด็กเล็ก (Baby Books) เป็นหนังสือท่ีออกแบบใหดู้ง่าย เขา้ใจง่าย สีสัน
ของภาพประกอบสดใสดงึดดูความสนใจ หนงัสือประเภทนีท้  ามาจากวสัดท่ีุมีความทนทาน เพ่ือให้
เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของเดก็ 

2. หนังสือบทกวีบทรอ้ยกรองส  าหรับเด็ก (Mother Goose and Nursery Rhyme 
Book) เป็นหนังสือประเภทท่ีน าบทรอ้ยกรองมาแต่งเป็นเนื้อหา น าค  าคลอ้งจอง ค  าสัมผสั ใน  
การเล่า เนือ้หาลกัษณะแบบนีเ้มื่อพ่อแม่อ่านใหเ้ด็กฟัง เด็กสามารถจดจ าไดด้ีขึน้และเกิดความ
เพลิดเพลิน 

3. หนังสือกึ่งของเล่น (Toy Books) เป็นหนงัสือท่ีน าเทคนิคตา่งๆ มาประกอบ โดยท่ี
รูปแบบการน าเสนอของหนังสือประเภทนีจ้ะสามารถดึงดูดเด็กไดเ้ป็นอย่างดี เด็กอยากเขา้ไป
สมัผสัและท ากิจกรรมตา่งๆ ในหนงัสือ สง่ผลใหเ้ดก็สนกุเพลิดเพลินและมีประโยชนก์บัเดก็ 

4. หนงัสือสอนตวัอกัษร (Alphabet Books) เป็นหนังสือท่ีใชส้  าหรบัสอนเดก็เก่ียวกับ
พยญัชนะ ซึ่งหนงัสือสอนตวัอกัษรจะช่วยใหเ้ดก็จดจ าตวัอกัษรไดง้่ายขึน้ 

5. หนังสือสอนตัวเลข (Counting Books) เป็นหนังสือท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู ้
คณิตศาสตร ์ตัวเลขการบวก ลบ โดยมีการใช้ภาพประกอบร่วมกับตัวเลย เช่น น ารูปภาพมา
เช่ือมโยงกบัตวัเลข  

6. หนังสือน าเสนอความคิดรวบยอด (Concept Books) เป็นหนงัสือท่ีสอนความคิด
รวบยอดในรูปแบบท่ีเด็กสามารถเขา้ใจได ้เช่น เรื่องสี รูปทรง ขนาด เป็นตน้ หนังสือน าเสนอ
ความคิดรวบยอดมกัจะใชภ้าพประกอบเป็นตวัด  าเนินเรื่องเพ่ือใหง้่ายตอ่การท าความเขา้ใจ 

7. หนงัสือภาพท่ีไมม่ีค  าบรรยาย (Wordless Picture Books) เป็นหนงัสือท่ีใชภ้าพใน
การเลา่เรื่องลกัษณะของภาพมกัจะแสดงอาการเคลื่อนไหวของตวัละคร มีความตอ่เน่ืองของภาพ  

8. หนังสือส  าหรับเด็กเริ่มอ่าน (Easy To Read Books) เป็นหนังสือท่ีน าเสนอ
ภาพประกอบเป็นหลกัและใชป้ระโยคสัน้หรือเป็นค  าในการบรรยายภาพ โดยมกัจะใชค้  าท่ีง่ายต่อ
การเขา้ใจของเด็กหรือใชค้  าท่ีออกเสียงแปลกๆ ท าให้เด็กเกิดความสนใจสามารถออกเสียงตาม 
เพ่ือเป็นการฝึกออกเสียงของเดก็  

9. หนังสือภาพ (Picture Story Books) เป็นหนังสือท่ีมีเนือ้หาและภาพประกอบอยู่
ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั เนือ้เรื่องและภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกัน เหมาะส าหรบัการอ่าน
ใหเ้ดก็ฟังหรือเดก็สามารถท่ีจะอา่นเองได ้

ประเภทของหนงัสือส  าหรบัเดก็ถกูแบ่งออกเป็นหลายๆ รูปแบบ เช่น ประเภทหนงัสือ
ส  าหรบัเด็กท่ีแบ่งตามช่วงอายุ ประเภทหนังสือส  าหรับเด็กท่ีแบ่งตามลักษณะของรูปเล่ม โดย
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เนือ้หาของหนงัสือส  าหรบัเดก็นัน้ตอ้งเขา้ใจง่ายเหมาะสมส าหรบัเด็กแตล่ะช่วงวยั ช่วยสง่เสริมให้
เดก็ไดเ้รียนรูก้ารอา่นได ้

2.3 ลักษณะของหนังสือส าหรับเด็ก 
หนังสือส  าหรบัเด็กเป็นหนังสือท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใหเ้ด็กไดร้บัความรูแ้ละสามารถสรา้ง

ความเพลิดเพลินควบคูก่นัไป ลกัษณะของหนงัสือส  าหรบัเดก็จะตอ้งมีเนือ้หาและภาพประกอบท่ีมี
ความเหมาะสมกับเดก็ในแต่ช่วงอายุ จึงจะเป็นสื่อท่ีดีท่ีสดุใหเ้ดก็รบัความรู ้สรา้งจินตนาการและ
การปลกูฝังนิสยั โดยมีผูก้ลา่วถึงลกัษณะของหนงัสือส  าหรบัเดก็ไว ้ดงันี ้

วินัย รอดจ่าย (2540, น. 8) อธิบายว่า ลกัษณะของหนังสือส  าหรบัเด็กแบ่งออกเป็น 
3 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นเทคนิคการพิมพแ์ละการจดัรูปเล่ม ปกตอ้งสวยงามเพ่ือจะดึงดดูความสนใจ
ของเด็ก ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม การจัดพิมพภ์าพและตวัอกัษรมีความชัดเจน ขนาดของ
ตวัอกัษรมีความเหมาะสม มีการจดัองคป์ระกอบของภาพมีความสมดลุและเหมาะสม  

2. ดา้นเนื้อหา เนื้อหาของหนังสือมีความน่าสนใจ และสนุกสาน การด  าเนินเรื่อง 
มีความน่าติดตาม เนือ้หาของเรื่องตอ้งมีความสัน้หรือยาวท่ีมีความเหมาะสมกบัวยัและค  านึงว่า
จากการอา่นเดก็ไดร้บัประโยชนอ์ย่างไรบา้ง  

3. ดา้นภาพประกอบ โดยปกติหนงัสือส  าหรบัเดก็จะมีภาพประกอบทุกหนา้เป็นสว่น
ส  าคญัภาพประกอบจะตอ้งมีความคลอ้งจองกับเนือ้หา ภาพมีสีสนัสวยงาม ขนาดภาพเหมาะกับ
ขนาดของรูปเลม่ 

กมลมาลย ์ค  าแสน (2557, น. 22) อธิบายลกัษณะของหนงัสือดงันี ้
1. ลกัษณะของรูปเลม่ เป็นจดุสนใจอนัดบัแรกท่ีสามารถท าใหเ้ดก็อยากท่ีจบัหนงัสือ 

รวมมาถึงการเปิดพลิกดแูละอ่านเนือ้หาภายในเล่ม ดงันั้นรูปเลม่ของหนงัสือตอ้งมีความประณีต 
ซึ่งในขณะเดียวกนัรูปเลม่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบแผน อาจท าเป็นรูปทรงอ่ืนๆ 
เพ่ือสรา้งความตื่นเตน้ แปลกใหม่และยังสามารถเรียกรอ้งความสนใจจากเด็กไดอี้กดว้ย เช่น 
รูปทรงวงกลม รูปสตัวต์า่งๆ เป็นตน้ ภาพปกและภาพประกอบในรูปเลม่ก็เป็นจดุส  าคญัอีกหนึ่งจุด 
อาจท าวัสดุอ่ืนๆ มาประกอบกับหนังสือ เช่น พับกระดาษเป็นรูปสัตว์หรือใช้ผ้าท่ีมีความ
หลากหลายทางเนือ้สมัผสั จะสง่ผลใหห้นังสือหนา้อา่นมากย่ิงขึน้วสัดอุปุกรณข์องรูปเล่มตอ้งเป็น
วสัดท่ีุมีความแขง็แรง ไมฉี่กขาดง่ายและไม่ควรเย็บเล่มโดยใชล้วด เน่ืองจากเด็กไม่ระมดัระวังใน
การใชห้นงัสืออาจจะสง่ผลใหห้นงัสือฉีกขาดง่ายและเดก็ไดร้บับาทเจ็บอนัเป็นผลมาจากวสัดุ 
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2. เนือ้เรื่องหนังสือส  าหรบัเดก็ เนือ้เรื่องจะตอ้งมีความสนกุสาน ตื่นเตน้ ตอนจบควร
จะแฝงแนวคิดท่ีเดก็สามารถเขา้ใจได ้เช่น ท าดีไดด้ีท  าชั่วไดช้ั่ว ท าไมด่ีย่อมไดร้บัผลลงโทษ เป็นตน้ 
ซึ่งในแตล่ะช่วงวยัเนือ้เรื่องตอ้งเปลี่ยนแปลงใหม้ีความเหมาะสมตามวยัของเดก็ เนือ้หาส  าหรบัวยั
เด็กสามารถเป็นเรื่องมหัศจรรยเ์กินจริงได ้แต่ขณะเดียวกันเด็กโตเนือ้เรื่องตอ้งมีความเป็นเหตุ 
เป็นผล สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุของเนือ้เรื่องส  าหรบัเดก็ คือ เรื่องราวสนกุมีชีวิตชีวาและสอดแทรกการสอน
ลงไป ท าใหเ้ดก็เขา้ใจไดง้่าย เนือ้เรื่องไมย่าวมาก ตวัละครนอ้ย และช่ือตวัละครไมย่ากเกินไปท าให้
เดก็จดจ าได ้

3. ส านวนภาษาท่ีใชภ้ายในหนังสือจะตอ้งเป็นภาษาท่ีเขา้ใจไดง้่ายและสามารถพบ
เจอไดท้ั่วไปในชีวิตประจ าวนัของเดก็ควรหลีกเลี่ยงการใชค้  าท่ีเป็นศพัทแ์สลง 

4. วิธีการน าเสนอเรื่อง อาจใช้วิธีพรรณนาเนื้อเรื่องสลับกับมีบทสนทนาสั้นๆ 
ภาพประกอบเนือ้เรื่องเป็นสิ่งจ  าเป็นส  าหรบัหนังสือ โดยภาพประกอบและเนือ้เรื่องควรอยู่ในหนา้
เดียวกนัเพ่ือองคป์ระกอบท่ีสมบรูณข์องหนงัสือ 

5. ภาพประกอบเป็นสิ่งส  าคญัมากส าหรบัหนังสือ ภาพประกอบอาจเป็นภาพวาด 
ภาพลายเสน้สามารถใชเ้ทคนิคทางศิลปะในลกัษณะใดก็ได ้แตต่อ้งสามารถสื่อความหมายใหเ้ด็ก
เขา้ใจไดภ้าพประกอบท่ีใชส้ีสนัสดใส มีชีวิตชีวาเดก็จะช่ืนชอบมากกวา่ภาพขาวด  า 

พิมพจิ์ตต ์สถิตวิทยานันท ์(สมทรง ลิมาลยั, 2526, อา้งถึงใน พิมพจิ์ตต ์สถิตวิทยา
นนัท,์ 2546, น. 14) อธิบายลกัษณะหนงัสือส  าหรบัเดก็ท่ีดี คือหนงัสือท่ีเดก็อา่นแลว้เกิดความสนกุ
เพลิดเพลิน มีเนื ้อหาท่ีเด็กช่ืนชอบ มีรูปเล่มสวยงามสะดดุตา หนังสือสามารถดึงดดูเด็กใหเ้กิด
ความสนใจโดยไม่ตอ้งบงัคบัใหเ้ด็กอ่าน ไม่วา่จะเป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรูห้รือหนังสือท่ีสรา้งความ
บนัเทิง ลกัษณะท่ีดีแบ่งออกได ้3 ประการ ดงันี ้ 

1. ดา้นเทคนิคการพิมพแ์ละการจัดรูปเล่ม การจัดพิมพภ์าพประกอบและตวัอกัษรมี
ความชัดเจน มีขนาดท่ีเหมาะสมกับช่วงวยั ถ้าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไปจะส่งผลให้เด็กอ่าน
ตวัอกัษรไดย้าก หนา้ปกดงึดดูสายตาและความสนใจของเดก็ ขนาดรูปเล่มมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ
เด็ก คณุภาพของวสัดตุอ้งมีคณุภาพและความแข็งแรงท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของเดก็ การจัด
หน้ากระดาษตอ้งจัดให้อยู่ในความเหมาะสมไม่แออัดเกินไป ช่ือเรื่องมีความน่าสนใจเพ่ือท่ีจะ
ดงึดดูความสนใจของเดก็ 

2. เนือ้เรื่องมีความสอดคลอ้งกบัวยัและจิตวิทยาความตอ้งการของเด็ก เน่ืองจากใน
แต่ละวยัของเด็กความชอบ ความสนใจ มีความแตกตา่งกันไป ดงันั้นถา้ผูเ้ขียนอยากใหห้นังสือมี
ความสอดคลอ้งกบัวยัตอ้งมีการศกึษาความตอ้งการของเดก็ก่อนลงมือเขียน เช่น เดก็อาย ุ6 – 8 ปี
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ชอบอ่านเรื่องราวเก่ียวกับ นิทาน ต  านาน เทพนิยาย และค  ากลอน ท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั  
ซึ่งเมื่อเด็กอยู่ในวยั 11 ปี เด็กผูช้ายสนใจเรื่องราวท่ีมีความลกึลบั ผจญภยั เด็กผูห้ญิงจะมีความ
สนใจของสวยงาม และความรกั เป็นตน้ 

3. ดา้นภาพประกอบ โดยปกติแลว้หนงัสือส  าหรบัเดก็เป็นหนงัสือท่ีเนน้ภาพประกอบ
เป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นบนัเทิงคดี นิทาน สารคดี หรือรอ้ยกรอง ภาพประกอบจะตอ้งมีสีสนัสวยงาม 
บรรจงวาดอย่างประณีต มีความสอดคลอ้งกับเนื้อหาเรื่อง ภาพมีขนาดท่ีถูกต้องและมีความ
เหมาะสมกบัรูปเลม่ มีขนาดไมใ่หญ่ไมเ่ลก็เกินไป เพ่ือใหด้สูมดลุและมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

กรมวิชาการ (2546, น. 10 - 17) ไดอ้ธิบายลกัษณะหนงัสือส  าหรบัเดก็ไวด้งันี ้
1. เนื ้อหาของหนังสือมีแก่นเรื่องและวตัถุประสงคอ์ย่างชัดเจน รวบยอด หนังสือ

ส  าหรบัเด็กไม่ควรมีเรื่อราวหลากหลายซับซอ้นภายในเรื่องเดียว ถ้าเรื่องราวซับซอ้นเกินไปเด็ก
อาจจะไมเ่ขา้ใจเนือ้หา ท าใหเ้ดก็ไมไ่ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการอา่นหนงัสือ 

2. เนือ้หาของหนังสือตอ้งมีความยากง่ายเหมาะสมกับวยั เนือ้หานิทานส าหรบัเด็ก
เล็กควรสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีค  าบรรยาย มีเรื่องราวท่ีเป็นขัน้เป็นตอน มีตัวละครในการ
ด  าเนินเรื่องอย่างเหมาะสมไม่ควรมีตวัละครจ านวนมากเกินไป มีบทสนทนาในสดัส่วนท่ีไม่มาก
เกินไปและมีภาพประกอบท่ีไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหก้ารอ่านเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ผูอ้่านจะ  
ไมเ่บ่ือหน่ายละทิง้การคนั  

3. ประเภทของหนังสือมีหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทานพื้นเมือง เรื่องสั้น สารคดี 
บทความ บทละคร จดหมายบันทึก เรียงความ บทรอ้ยกรอง เป็นตน้ การเลือกรูปแบบการเขียน
ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัประเภทของหนงัสือ เมื่อเลือกท่ีจะเขียนรูปแบบใดจะตอ้งใชอ้ย่างถกูตอ้ง
ตามรูปแบบ 

4. ภาพประกอบนิทานส าหรับเด็ก จะตอ้งมีภาพประกอบเป็นส่วนส  าคัญเสมอ 
หนังสือส  าหรบัเด็กบางเล่มมีรูปภาพน้อย บางเล่มมีรูปภาพมากและบางเล่มเป็นหนังสือภาพ 
ดงันัน้ภาพตอ้งทีความชดัเจน มีสีสนัท่ีสดใสและสอดคลอ้งกบัเนือ้หา สามารถอธิบายเนือ้เรื่องไดด้ี 

5. ภาษาและส านวนท่ีใชค้วรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ตอ้งน าค  ามาแปลซ า้อีกครัง้ 
ควรหลีกเลี่ยงค  าศัพท์ท่ีเขา้ใจยาก เนื้อเรื่องท่ีใช้เป็นประโยคสั้นๆ กะทัดรัด มีความชัดเจนไม่
ซับซ้อน ส  าหรบัเด็กเล็กเป็นวยัท่ีควรใชป้ระโยคซ ้าๆ เน่ืองจากการไดอ้่านและฟังบ่อยๆ จะช่วย
สง่เสริมความจ าของเดก็ 
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6. ขนาดตวัอกัษรและการเลือกใชต้วัอกัษร เดก็อาย ุ2 - 6 ปี ควรใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาด
ใหญ่ ขนาดประมาณ 24 - 30 พอยต ์ใชต้วัพิมพธ์รรมดาหรือตวัเขียนท่ีชดัเจน ควรใชต้วัอกัษรแบบ
เดียวตลอดทัง้เลม่แตล่ะหนา้ไมค่วรมีตวัอกัษรมากเกินไปหรือมีหลายย่อหนา้ 

7. รูปเล่มควรมีขนากระทัดรัด ลักษณะการเย็บรูปเล่มควรมีความแข็งแรงและ
ทนทาน ซึ่งจ  านวนหนา้กระดาษของเดก็แตล่ะวยัก็มีความแตกตา่งเชน่เดียวกนั จ  านวนหนา้หนงัสือ
ส  าหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี ประมาณ 8 - 16 หน้า ไม่รวมปก หนังสือส  าหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี 
ประมาณ 16 - 32 หนา้ ไมร่วมปก 

ลกัษณะหนงัสือส  าหรบัเดก็ถูกสรา้งขึน้เพ่ือใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนการอ่านพรอ้มการเรียนรู ้
โดยท่ีมีเนือ้หาลักษณะของประโยคจะเป็นเพียงประโยคสัน้ๆ และมีภาพประกอบ ส่งผลใหเ้ด็ก
ไดร้บัความสนุกสานเพลิดเพลิน โดยนิทานส าหรบัเดก็ในรูปแบบนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภท
ตา่งๆ จะสามารถช่วยปลกูฝังใหเ้ดก็เขา้ใจเรื่องราวตา่งๆ ไดถู้กตอ้งและเป็นเหตเุป็นผล โดยความรู ้
ท่ีไดจ้ากการอ่านนั้นไม่ไดน้  ามาซึ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว  แต่น  ามาซึ่งความรูแ้ละ
จินตนาการ 

2.4 นิทานทีเ่หมาะสมส าหรับเด็ก 
วฒันชัย วินิจกูล and และคนอ่ืนๆ (2550, น. 9 - 15)  อธิบายหนังสือส  าหรับเด็ก 

แตล่ะช่วงวยัดงันี ้
1. หนงัสือส  าหรบัเดก็เลก็ (0 - 3 ปี)  

1.1 รูปแบบของหนังสือควรเป็นหนังสือภาพหรือหนังสือท่ีมีรูปภาพประกอบ
จ านวนมาก ภาพมีสีสนัสดใสหรือภาพสมจริง  

1.2 รูปเล่มของหนังสือควรใชว้สัดท่ีุมีความแข็งแรง ฉีกขาดไดย้าก เช่น หนังสือ
ลอยน า้ หนงัสือผา้ หนงัสือนุ่มน่ิม  

1.3 ภาษาท่ีใชเ้ขียนเป็นภาษาท่ีอา่นง่าย เป็นค  าคลอ้งจองหรือค  าซ  า้ 
1.4 เนือ้เรื่องกระชบั ท าความเขา้ใจไดง้่าย และสรา้งความสนกุสาน 
1.5 การน าเรื่องใกลต้วัหรือเรื่องในชีวิตประจ าวนัของเด็กมาเขียน เช่น อาบน ้า 

แปรงฟัง 
1.6 ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ 
1.7 หนงัสือส  าหรบัเดก็เลก็ตอ้งเป็นหนงัสือท่ีพ่อแมอ่า่นใหล้กูฟัง 

2. หนงัสือส  าหรบัเดก็ปฐมวยั (4 - 6 ปี) 
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1.1 เนือ้เรื่องของหนงัสือน ามาจากสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเดก็ มีเนือ้เรื่องท่ีไมย่าก
เกินไปหรือง่ายเกินไป เช่น การเลี ้ยงสัตว ์การใช้ชีวิตป ระจ าวัน และเรื่องราวมารยาทต่างๆ  
ท่ีเก่ียวกบัหารปรบัตวัเขา้กบัสงัคม 

1.2 เนือ้เรื่องมีความซบัซอ้นมากกวา่หนังสือเดก็เล็ก โดยยงัคงเรื่องราวท่ีกระชับ
และง่ายตอ่การอา่นของเดก็ 

1.3 ภาษาท่ีใชเ้ขียนเป็นประโยคสัน้และอา่นง่าย  
1.4 ใหค้วามส าคญัภาพประกอบมากกวา่เนือ้เรื่อง 
1.5 ตวัอกัษรท่ีใชม้ีขนาดใหญ่ 
1.6 หนงัสือส  าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นหนงัสือท่ีพ่อ แม ่ลกู อา่นรว่มกนั 

3. หนงัสือส  าหรบัเดก็ประถมตน้ (7 - 9 ปี) 
1.1 เนือ้เรื่องของหนงัสือน ามาจากสิ่งแวดลอ้มรอบตวัท่ียากขึน้ เช่น ความรูท้ั่วไป 

สถานท่ี วิทยาศาสตร ์อาชีพตา่งๆ 
1.2 เนือ้เรื่องและภาพประกอบมีความส าคญัเท่าเทียมกนั  
1.3 ภาษาท่ีใชเ้ป็นประโยคท่ียาวขึน้กวา่เดก็ปฐมวยั แตค่งความไมซ่บัซอ้น 
1.4 หนงัสือส  าหรบัเดก็ประถมตน้เป็นหนงัสือท่ีเดก็อา่นเอง 

4. หนงัสือส  าหรบัเดก็ประถมปลาย (10 - 12 ปี) 
1.1 รูปเลม่ของหนงัสือมีขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค 
1.2 เนื ้อเรื่องของหนังสือเก่ียวกับประวตัิบุคคล ประวัติศาสตร ์การคน้พบทาง

วิทยาศาสตร ์เพศหรือเป็นเนือ้หาท่ีมีความซับซอ้นมากกวา่เนือ้หาของประถมตน้ เนือ้หาเนน้การ
สง่เสริมจินตนาการ  

1.3 ภาษาท่ีใชเ้ขียนเป็นประโยคยาว มีความซบัซอ้นมากขึน้ 
1.4 ไมเ่นน้ภาพประกอบมากนกัหรือใชภ้าพการต์นูในการเพ่ิมอรรถรส 
1.5 หนงัสือส  าหรบัเดก็ประปลายตน้เป็นหนงัสือท่ีเดก็อา่นเอง 

กรมอนามยั (2550, น. 48 - 50) อธิบายหนงัสือส  าหรบัเดก็แตล่ะช่วงวยัดงันี ้
1. กลุ่มเด็กอายุ 3 เดือน - 1 ปี หนังสือส  าหรบัเด็กวยันีย้ังเป็นวยัท่ีไม่สามารถอ่าน

หนงัสือเองไดแ้ต่สามารถรบัฟังการเลา่นิทานจากพ่อแม ่เนือ้หาเป็นประโยคสัน้ๆหรือบทกลอนท่ีมี
ค  าคลอ้งจอง เดก็จะฟังไดอ้ย่างเพลิดเพลิน ภาพประกอบท่ีมีสีสนัสดใสเด็กจะสนใจเป็นอย่างมาก 
เช่น สตัว ์ส่ิงของ ผกั ผลไม ้รถเป็นตน้ 
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2. กลุ่มเด็กอายุ 2 - 3 ปี เด็กในช่วงวยันี้เป็นช่วงวยัแห่งการพัฒนาภาษา เด็กชอบ
หนงัสือท่ีมีทัง้เนือ้หาและภาพประกอบเป็นอย่างมาก โดยน าเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัและสิ่งของ
ใกลต้วัของเดก็มาเป็นเนือ้หา เพ่ือท าใหเ้ดก็เขา้ใจเนือ้หาของเรื่อง หากมีประสบการณว์รรณกรรม
และศิลปกรรมท่ีดีตัง้แตเ่ดก็ก็จะช่วยใหเ้ดก็มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละกลา้ท่ีจะเรียนรูเ้รื่องราวตา่งๆ 

3. กลุม่เดก็อาย ุ4 - 5 ปี เน่ืองจากเดก็วยันีเ้ป็นวยัท่ีเริ่มมีจินตนาการสรา้งสรรค ์อยาก
รูอ้ยากเห็นสิ่งรอบตวัเก่ียวกบั เริ่มเขา้ใจความแตกต่าง โดยนิทานท่ีเหมาะสมกบัเด็กวยันีค้วรเป็น
นิทานท่ีมีเนือ้เรื่องยาวขึน้ สนุกสนานน่าติดตาม มีภาพประกอบสีสนัสดใส ตวัหนงัสือใหญ่เพราะ
เดก็ในวยันีเ้ริ่มจะเขา้ใจภาษา 

เกริก ยุ้นพันธ์ (2547, น. 58 - 59) ได้กล่าวถึงลักษณะนิทานท่ีมีความเหมาะสม 
ตอ่เดก็ในแตล่ะช่วงอายดุงันี ้

1. เด็กช่วงวยั 0 - 1 ปี เด็กในช่วงอายุนีจ้ะมีความสนใจหนังสือนิทานท่ีมีความยาว 
ไมม่ากนกั หรือหนงัสือท่ีมีค  าศพัทเ์ป็นค  าๆ และมีภาพประกอบท่ีสดใสสวยงาม 

2. เด็กช่วงอายุ 2 - 3 ปี เด็กในวัยนี้จะชอบนิทานท่ีมีการใช้ค  าพูดแบบคลอ้งจอง  
โดยเด็กมกัจะจ าและออกเสียงตามค าลงทา้ยของประโยคเป็นค  าๆ มีการซกัถามและหากเป็นเรื่อง
เล่าท่ีมีค  าคลอ้งจองสมัพันธก์นักับนิทานจะช่ืนชอบเป็นพิเศษ  นิทานก่อนนอนเป็นสิ่งส  าคญัมาก
ส าหรบัเดก็วยันีโ้ดยจะเป็นการเล่านิทานเรื่องเดิมซ า้ไปมาทุกคืนหรืออาจคืนละหลายครัง้  แต่จะมี
การเพ่ิมเติมรายละเอียดเลก็นอ้ยใหก้บันิทานตามสถานการณใ์หเ้รื่องเกิดความสนกุมากขึน้ 

3. เด็กช่วงอายุ 4 - 6 ปี เด็กช่วงวยันีจ้ะมีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับตวัเองนอ้ยลง  
จะชอบนิทานท่ีเป็นค  าประพันธแ์ละมีสมัผสัคลอ้งจองและจะชอบมากหากตวัละครเอกหรือตวัน า
เรื่องเป็นสตัวท่ี์สามารถพดูได ้

จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 21 - 25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะนิทานท่ีเด็กในแต่ละช่วง
อายใุหค้วามสนใจ ดงันี ้

1. เด็กวัยเริ่มเรียน (2 - 5 ขวบ) เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถอ่านหนังสือไดด้ว้ยตนเอง  
แต่สามารถฟังเรื่องราวและดูภาพประกอบตามได ้มีความสนใจในตวัเองและเด็กในวยัเดียวกัน 
ชอบพดูค  าซ  า้หรือค  าคลอ้งจอง เมื่อเดก็เริ่มอา่นหนงัสือไดเ้ดก็จะอา่นเป็นค  าก่อนและเริ่มจ  าค  าใหม ่
ชอบสีสดใส ชอบสตัว ์รกัและเขา้ใจในภาษาของสตัว ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตวเ์ลีย้งของเด็กเอง 
ชอบดภูาพประกอบและฟังเรื่องราวรอบตวัเช่น เดก็อยู่ใกลแ้มน่  า้จะชอบภาพเรือ เดก็ชนบทจะชอบ
ภาพวัว เป็นตน้ เด็กในวยันี้จะชอบค ากลอน นิทานโดยถ้าเป็นเรื่องของสัตวท่ี์พูดไดห้รือมีการ
กระท าเหมือนมนษุยแ์ลว้เดก็จะสนใจเป็นอย่างมาก 
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2. เดก็วยัประถมศกึษา อาจแบ่งย่อยออกเป็นวยัตา่งๆ ได ้ดงันี ้
2.1 วัย 6 - 7 ขวบ เด็กวัยนี้เป็นวัยท่ีสามารถอ่านหนังสือไดเ้ล็กน้อย แต่ยังไม่

คล่องแคลว่ เริ่มมีความคิดมีจินตนาการมากย่ิงขึน้ ชอบ ตวัละครท่ีมหศัจรรย ์เช่น เทวดา นางฟ้า 
เป็นตน้ นิทานท่ีมีตวัละครฝ่ายดีและฝ่ายรา้ย เด็กจะช่ืนชอบเน่ืองจากเด็กสามารถมองเห็นความ
แตกต่างของตวัละครอย่างชัดเจน ประเภทนิทานท่ีเด็กช่ืนชอบ ไดแ้ก่ เรื่องมหศัจรรย ์นิยายผจญ
ภยั นิทานพืน้บา้นตา่งๆ โดยนิทานเหลา่นีต้อ้งมีตวัละครไมม่ากเนือ้เรื่องด  าเนินกระชับ บทบรรยาย
อยู่ในความเหมาะสมของช่วงวยั 

2.2 วยั 8 - 9 ขวบ เดก็วยันีอ้่านหนงัสือไดม้ากขึน้ ชอบอา่นนิทาน ซึ่งมีเนือ้เรื่องท่ี
ด  าเนินไปอย่างสนกุสนาน มีความซ า้ซอ้นของเนือ้เรื่องมากขึน้ มีตวัละครหลากหลาย เช่น นางเอก 
พระเอก ตวัรา้ย เทวดา เป็นตน้ ตอนจบของเรื่องควรลงเอยดว้ยดี ซึ่งเดก็วยันีเ้ป็นวยัท่ีอยากรูอ้ยาก
เห็นมากขึน้ ซึ่งเริ่มเกิดความแตกตา่งระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพศชายจะใหค้วามสนใจเรื่อง
รถ อวกาศ เครื่องบิน เพศหญิงจะใหค้วามสนใจเทพนิยาย การแตง่ตวั นางฟ้าเทวดา 

2.3 วยั 10 - 11 ขวบ เด็กวยันี้สามารถอ่านหนังสือไดแ้ลว้ มีความสนใจในการ
อา่นอย่างแทจ้ริง โดยเพศหญิงและเพศชายแยกกนัอา่นหนงัสือตามความสนใจ เนือ้เรื่องมีลกัษณะ
คลา้ยกบัเดก็วยั 8 - 9 ขวบ แตจ่ะมีรายละเอียดและความซบัซอ้นมากย่ิงขึน้ 

ในการประชุมปฏิบัติการเขียนหนังสือส  าหรบัเด็กท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รว่มกบั UNESCO ระหวา่งวนัท่ี 18 - 28 พฤษภาคม 2523 นัน้ไดส้รุปเรื่องท่ีเดก็สนใจดงันี ้

1.อายุ 1 - 3 ปี ช่วงวยันีเ้ด็กจะชอบเนือ้เรื่องท่ีสัน้ มีตวัละครเพียง 2 - 3 ตวั เนือ้เรื่อง
ไมซ่บัซอ้นและจบเรื่องดว้ยความสมหวงั 

2. อาย ุ4 - 5 ปี ช่วงวยันีช้อบชอบเนือ้เรื่องท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทพนิยายและสตัว ์ 
3. อายุ 5 - 8 ปี ช่วงวยันี้สนใจหนังสือท่ีมีภาพประกอบ ชอบเนื้อเรื่องท่ีเขา้ใจง่าย 

สามารถอ่านดว้ยตนเองได ้มีโครงเรื่องไม่ซับซอ้นเน่ืองจากเด็กท่ีเริ่มฝึกอ่านจะสามารถท าความ
เขา้ใจไดเ้อง 

4. อาย ุ8 - 10 ปี ช่วงวยันีช่ื้นชอบนิยาย สารคดี ชอบอา่นหนงัสือดว้ยตนเองเริ่มสนใจ
เนือ้หาท่ีเป็นวิชาการมากขึน้ เช่น วิทยาศาสตร ์ธรรมชาติ เครื่องยนต ์เดก็ผูห้ญิงสนใจเนือ้หาท่ีเป็น
กลอน สว่นเดก็ผูช้ายจะไมค่อ่ยชอบมากนกัภาษาท่ีใชเ้ขียนส  าหรบัเดก็วยันีค้วรเป็นบทสนทนา เดก็
จะไดเ้กิดความสนใจและติดตามอา่น 

5. อาย ุ11 - 16 ปี ช่วงวยันีเ้นือ้เรื่องจะตอ้งใชเ้ทคนิคและวิธีการเดียวกนักบัการเขียน
ส  าหรบัผูใ้หญ่ เดก็จะชอบอา่นเนือ้เรื่องท่ียาวมากขึน้ มีเนือ้หาสาระ และเนือ้เรื่องท่ีมีความสมจริง 
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โชดก เก่งเขตรกิจ (2554) ไดแ้บ่งประเภทของหนงัสือส  าหรบัเดก็ตามช่วงวยั ดงันี ้
1. ทารกในครรภ ์ส  าหรบัช่วงวยันี้เป็นหนังสือลักษณะใดก็ตามแต่พ่อแม่ เพียงแค่

ขอใหไ้ดยิ้นเสียงของพ่อแมท่ี่อา่นใหก้บัเดก็ในครรภฟั์ง เวลาท่ีดีท่ีสดุควรเป็นเวลาพกัผอ่นของผูเ้ป็น
แมห่รือช่วงท่ีสภาวะจิตใจสงบไม่มีส่ิงรบกวนนับวา่เป็นช่วงเวลาท่ีดีในการอา่นหนงัสือใหก้บัลกูใน
ครรภฟั์ง 

2. อายุ 1 - 6 เดือน หนังสือส  าหรบัเด็กในช่วงวยันีต้อ้งค  านึงถึงความปลอดภยัมาก
ท่ีสดุ วสัดนุ  ามาท าหนงัสือนัน้มกัเป็นวสัดท่ีุนุ่มและมีสีสนัท่ีดงึดดูความสนใจของเด็ก เช่น ผา้ส  าลี 
ผา้ดิบ ผา้สกัหลาดหรือเป็นวสัดท่ีุมีผิวสมัผสัท่ีแตกตา่งเวลาขย า วสัดเุขย่าแลว้เกิดเสียง ซึ่งเหลา่นี้
ตอ้งไมเ่กิดอนัตรายเมื่อเดก็น าเขา้ปาก 

3. อายุ 7 - 12 เดือน หนังสือส  าหรบัเด็กตอ้งท าจากวสัดุท่ีมีความปลอดภยั เด็กจะ
เริ่มสนใจมองภาพท่ีมีสีสันสวยงามชัดเจนโดยหนังสือไม่จ  าเ ป็นตอ้งมีรายละเอียดมาก ช่วง
ระยะเวลาท่ีอ่านหนงัสือพ่อแมอ่าจอุม้เด็กมานั่งบนตกัแลว้จึงอ่านหนงัสือใหฟั้งหรือช่วงเวลาท่ีเด็ก
อาบน า้เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กตื่นตวั โดยเลือกท่ีจะเลา่นิทานลอยน า้ท่ีท  ามาจากพลาสติกหรือยาง ซึ่ง
ท  าใหเ้ดก็มีความสนใจและเพลิดเพลินไดเ้ป็นอย่างดี 

4. อายุ 1 - 2 ปี หนังสือตอ้งมีความหนาคงทนแข็งแรง โดยหนังสือไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ตวัอกัษรมาก ควรมุ่งเน้นไปท่ีภาพประกอบ เน่ืองจากเด็กวยันีส้ามารถมองภาพและรูเ้รื่องราว  
จ านวนของหนา้กระดาษไมค่วรเกิน 10 หนา้ เน่ืองจากวสัดท่ีุใชม้ีความหนา เมื่อมีจ  านวนหนา้มาก
เกินไปหนงัสือจะมีน า้หนกั 

5. อายุ 2 - 3 ปี หนังสือยังคงต้องมีลักษณะท่ีคงทน มี เทคนิคพิเศษเพ่ือดึงดูด 
ความสนใจของเด็ก เช่น มีภาพซ่อนอยู่หลังประตู มีเสียงประกอบ และส่วนต่างๆ ของหนังสือ
สามารถเปลี่ยนต  าแหน่งได ้โดยมีตวัละครในหนังสือไม่มาก เนือ้เรื่องตอ้งสัน้ หรือ เนือ้เรื่องท่ีถูก
อา้งอิงมาจากชีวิตประจ าวนั สิ่งรอบตัวต่างๆ ของเด็ก เช่น ครอบครัว เพ่ือน การปรับตัว การ
แสดงออก กิจวตัรประจ าวนั 

6. อายุ 3 - 4 ปี เด็กในวัยนี้เริ่มเปิดหนังสือได้ทีละหน้า มีความสนใจเนื้อหา 
ของหนังสือท่ีมีความยาวขึน้จะอ่านเอง หรือ พ่อแม่เล่าใหฟั้ง โดยเนือ้เรื่องตอ้งเขา้ใจไดง้่ายไม่
ซบัซอ้น เนือ้เรื่องท่ีเดก็ชอบเป็นเนือ้เรื่องท่ีมีความมหศัจรรย ์ย่ิงถา้มีค  าซ  า้ๆ เดก็จะย่ิงสนกุเมื่อไดฟั้ง
และพูดตาม นิทานเป็นสื่อท่ีดีส  าหรบัช่วงวยันีท่ี้เริ่มเรียนรูจ้ากตวัหนงัสือ โดยเด็กท่ีชอบอา่นนิทาน
จะเริ่มสนใจการอา่น เน่ืองจากเลียนแบบพฤติกรรมตามพ่อแมท่ี่อา่นนิทานใหฟั้ง เดก็จึงอยากอา่น
เองในบางครัง้เดก็หยิบนิทานท่ีชอบมาอา่นเองโดยอา่นตามท่ีเคยฟังมา 
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7. อายุ 5 - 6 ปี ช่วงวัยนี้จะสามารถสนใจและฟังนิทานท่ีมี เนื ้อหายาวมากขึน้ 
ซับซอ้นมากขึน้ สามารถเขา้ใจเนื้อเรื่องท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยช่วงวยันีเ้ด็กจะเริ่มหัด
อา่น สะกดค  าไดบ้า้ง ดงันั้นขนาดของตวัอกัษรในหนังสือตอ้งไม่เล็กและมีการเวน้ช่องไฟระหว่าง
ค  า เดก็จึงจะสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลักษณะหนังสือท่ีเหมาะกับส  าหรบัเด็กแต่ละวยัเป็นไปตาม
พัฒนาการและความสนใจ ซึ่งงานวิจัยชิน้นีผู้วิ้จัยเจาะจงท าหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็กอาย ุ 
4 - 6 ปี สามารถสรุปไดว้่าเด็กวยันีช้อบหนงัสือท่ีมีเนือ้หาไม่ยืดเยือ้ กระชับ และยังสามารถสรา้ง
ความบันเทิงในคราวเดียวกัน ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ ภาษาท่ีใชค้วรเป็นภาษาท่ีเด็กเขา้ใจไดง้่าย 
ภาพประกอบมีสีสนัสดใสสะดดุตา สรา้งความสนใจใหเ้ดก็อย่างอา่นหนงัสือ 

2.5 การเขยีนหนังสือส าหรับเด็ก 
การเขียนหนังสือส  าหรับเด็กนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือในลักษณะใดผู้เขียนต้อง

ท าการศึกษาวิธีเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็ก่อนเสมอ เพราะเดก็มีความสนใจเฉพาะเรื่องและตอ้งใช้
หลกัการในการดงึดดูความสนใจวิธีการเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็มีดงันี  ้

จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 32 - 37) อธิบายขั้นตอนการเขียนหนังสือส  าหรบัเด็ก 
ดงันี ้

1. ส ารวจแรงบันดาลใจในการเขียน ผูท่ี้ตอ้งหารเขียนหนังสือส  าหรบัเด็กนั้น ตอ้งมี
การส  ารวจตนเองในเบื้องต้นก่อนว่า มีความปรารถนาท่ีจะเขียนหนังสือเพราะอะไร และมี
จดุประสงคใ์นการเขียนครัง้นัน้ เพ่ือสรา้งอะไรใหแ้ก่ผูอ้า่น หลงัจากทราบวตัถปุระสงค ์ผูเ้ขียนควร
ลงมือศกึษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมาตอ่ยอดในการเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็ 

2. ศึกษาลกัษณะหนังสือส  าหรบัเด็ก ก่อนผูเ้ขียนจะลงมือเขียนเรื่อง ผูเ้ขียนตอ้งมี
การศกึษาและท าความเขา้ใจลกัษณะหรือองคป์ระกอบของหนงัสือส  าหรบัเดก็ในดา้นตา่งๆ ดงันี้ 

2.1 มีวัตถุประสงคแ์ละแก่นเรื่องท่ีมีความชัดเจน มีเนือ้เรื่องไม่ซับซ้อน ไม่ยาก
เกินวยัและน าเสนอเพียงเรื่องเพียงเรื่องเดียว 

2.2 มีเนือ้เรื่องยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของเดก็ 
2.3 มีภาษาท่ีเดก็สามารถเขา้ใจไดง้่าย หรือ มีประโยค ค  า ท่ีมีความเหมาะสมกับ

วยัและระดบัชัน้ของผูอ้า่น 
2.4 มีแนวทางการเขียนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาและประเภทหนงัสือ 
2.5 มีโครงเรื่องท่ีสนกุสนาน ชวนติดตาม 
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2.6 มีรูปเล่มและภาพประกอบท่ีมีความเหมาะสมการจัดหนา้ท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูอ้า่นได ้

2.7 มีความสอดคลอ้งกบัจิตวิทยาในการอา่นของเดก็ในแตล่ะระดบัวยั 
3. ก าหนดองคป์ระกอบในการเขียน เมื่อผูเ้ขียนศึกษาลกัษณะหนังสือหรบัเด็กแลว้ 

ผูเ้ขียนตอ้งมีการก าหนดองคป์ระกอบการเขียน ดงันี ้
3.1 ก าหนดประเภทของหนังสือ เลือกประเภทหนังสือท่ีผูเ้ขียนมีความสนใจ 

ประเภทหนงัสือท่ีนิยมเขียนใหเ้ดก็ ดงันี ้สารคดี บนัเทิงคดี นิทาน รอ้ยกรอง การต์นู หนงัสือภาพ 
3.2 ก าหนดผูอ้า่น เลือกกลุม่ผูอ้า่นวา่จะเขียนหนงัสือใหเ้ดก็ช่วงวยัใด 

3.2.1 วยัอนบุาล (อา่นยงัไมไ่ด ้ดไูดแ้ตภ่าพและฟังเรื่อง) 
3.2.2 วยัประถมตน้ (อา่นออกแตไ่มค่ลอ่ง) 
3.2.3 วยัประถมปลาย (อา่นหนงัสือเป็น อา่นไดค้ลอ่ง) 
3.2.4 มธัยมตน้ (อา่นเก่ง อา่นไดอ้รรถรส) 
3.2.5 มธัยมปลาย (อา่นเก่ง มีความสนใจหลากหลาย) 

3.3 ก าหนดหัวขอ้เรื่องและเนื้อหา เลือกหัวขอ้เรื่องและเนื้อหาท่ีจะน ามาเขียน 
พิจารณาจากองคป์ระกอบดงันี ้กลุม่วิชาเรียนตา่งๆ สิ่งแวดลอ้มรอบตวั ปัญหาใกลต้วั ความสนใจ 

3.4 ศกึษาขอ้มลูของหวัขอ้เรื่องหรือเนือ้หา  
3.5 วางจดุประสงค ์การก าหนดจดุประสงคเ์พ่ือใหก้ารเขียนมีความชัดเจน 
3.6 วางโครงเรื่องและเนือ้เรื่อง 

พรจันทร ์จันทวิมล (2534, น. 26 - 30) อธิบายการเขียนหนังสือส  าหรับเด็กมี
องคป์ระกอบส าคญัในการเขียนไว ้ดงันี ้

1. แก่นเรื่อง เป็นการวางจดุประสงคข์องเรื่อง โดยวางไวเ้พ่ือใหเ้รื่องท่ีเขียนขึน้ไม่หัก
เหไปในทิศทางอ่ืนความคิดรวบยอดถือวา่เป็นขัน้ตอนแรกในการเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็  

2. ขอ้มลู ถือเป็นสว่นส  าคญัท่ีสดุในการเขียนหนงัสือทกุประเภท โดยเฉพาะการเขียน
หนงัสือส  าหรบัเดก็ ซึ่งแมจ้ะมีรูปแบบเป็นนิทานท่ีมองแลว้ไมม่ีความจ าเป็นในการศกึษาขอ้มลู แต่
ขอ้มูลเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นท่ีสดุในการเขียนเนือ้เรื่องใหเ้ป็นไปไดง้่ายและถูกตอ้ง ขอ้มลูท่ีคน้ควา้มา
เพ่ิมเติมเมื่อน ามารวมกันกับประสบการณข์องผูเ้ขียนแลว้ จะส่งเสริมใหผู้เ้ขียนเขียนเนือ้เรื่องได้
อย่างดีเย่ียม ขอ้มลูจึงเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุในการเขียนหนงัสือส  าหรบัเดก็ ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งศกึษา
ขอ้มลูใหล้ะเอียด 



  31 

3. โครงเรื่อง เป็นการวางแผนการเขียนขัน้ตน้ภายหลงัจากการมีแก่นเรื่อง โครงเรื่อง
เป็นการขยายความของแก่นเรื่องใหเ้กิดเป็นเรื่องราวขึน้ เพ่ือจะน ามาเขียนไดอ้ย่างสะดวกและตรง
ตามวตัถปุระสงค ์

4. ตวัละคร การก าหนดตวัละครจ าเป็นอย่างย่ิงส  าหรบัการเขียนเนือ้เรื่อง โดยสิ่งแรก
ผูเ้ขียนตอ้งก าหนด บุคลิก นิสยั ของตัวละครแต่ละตวั ตวัละครของหนังสือส  าหรบัเด็กนั้นมักจะ
เป็นสตัวแ์ละมนุษย ์ถา้ตวัละครเป็นมนุษยต์อ้งมีอายุไล่เลี่ยกับเด็ก ถา้หากในเนือ้เรื่องมีตวัละคร
ผูใ้หญ่เดก็จะไมช่อบมากนกั การเลือกตวัละครในหนงัสือส  าหรบัเดก็ท่ีไดร้บัความนิยม ดงันี ้

4.1 เด็กผูห้ญิงน่ารกั ใชต้ัวละครท่ีเป็นกระต่าย แมว ผีเสือ้ หรือสัตวท่ี์มีรูปร่าง
น่ารกั สีสนัสวยงาม และมีบคุลิกเรียบรอ้ย 

4.2 เดก็ผูช้าย ใชต้วัละครสนุขั หมี 
4.3 เดก็ผูช้ายท่ีซุกซน ใชต้วัละครลิง 
4.4 เดก็ผูช้ายอว้น ใชต้วัละครชา้ง ฮิปโปโปเตมสั แรด 
4.5 เดก็ผูช้ายเกเร ใชต้วัละครเสือ สนุขัจิง้จอก 
4.6 ผูน้  าหรือผูม้ีอ  านาจ ใชต้วัละครเสือ สิงโต 
4.7 คนเจา้เลห่ ์ใชต้วัละครสนุขัจิง้จอก 

5. คติสอนใจ การเขียนหนงัสือจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีจุดท่ีสรา้งความสะเทือนอารมณแ์ก่
ผูอ้า่น จดุเหลา่นีม้กัจะเป็นบทสรุปหรือจดุประสงคข์องเรื่องท่ีตอ้งการใหผู้อ้่านไดร้บัคติสอนใจ คติ
สอนใจเป็นสิ่งท่ีสามารถวดัผลงานเขียนได ้ 

6. ภาษา สิ่งท่ีจะตอ้งค  านึงในการเขียนส  าหรับเด็กคือภาษา ภาษาตอ้งมีความ
เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละช่วงอายุ โดยเด็กตอ้งสามารถเขา้ใจภาษาของผูเ้ขียนและ
จดุประสงคข์องเนือ้เรื่อง 

7. ภาพประกอบ จัดเป็นส่วนส  าคัญท่ีสุดของหนังสือส  าหรับเด็ก เน่ืองจากเด็กได้
ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาพประกอบไม่น้อยกว่างานเขียน ภาพประกอบ ต้องมี
ความสมัพนัธก์บัการเขียนดว้ย 

การเขียนหนังสือส  าหรบัเด็กตอ้งมีแก่นของเรื่องเป็นแกนหลกัท่ีจะใชเ้ช่ือมโยงไปยัง
ทกุๆ จดุของเนือ้หาในนิทานเรื่องนั้น โดยเนือ้หาของเรื่องนั้นจะตอ้งมีความชัดเจน มีความกระชับ
ไม่ยาวแต่ก็ไม่สัน้มากเกินไป เด็กสามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย การด  าเนินเรื่องและการจบเรื่อง
เป็นจดุส  าคญัท่ีจะสอดแทรกค  าสอนตา่งๆ ใหก้บัเดก็เพ่ือใหเ้ดก็ท่ีไดอ้า่นรูส้กึสนกุสนานกบัการอา่น
และไดเ้รียนรูไ้ปพรอ้มๆ กนั โดยภาษาและส านวนท่ีใชค้วรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเป็นค  าคลอ้งจอง
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หรือค  าซ  า้ ภาษาไม่ควรตอ้งน าค  ามาแปลซ า้อีกครัง้ โดยถา้ใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัของเด็ก จะ
สามารถสรา้งความสนใจใหเ้ด็กมากย่ิงขึน้ควรหลีกเลี่ยงค  าศพัท์ท่ีเขา้ใจยาก เนื้อเรื่องท่ีใชเ้ป็น
ประโยคสัน้ๆ กะทดัรดั มีความชดัเจนไมซ่บัซอ้น 

2.6 หนังสือกึ่งของเล่น 
จากการคน้ควา้ขอ้มูลประเภทของหนังสือส  าหรบัเด็กท่ีมีอยู่หลากหลายประเภท  

ผูวิ้จัยได้เลือกศึกษาและพัฒนาหนังสือส  าหรบัเด็กประเภทหนังสือกึ่งของเล่น  โดยขอ้มูลของ
หนงัสือกึ่งของเลน่ มีดงันี ้

2.6.1 ความหมายและความส าคญัของหนงัสือกึ่งของเลน่ 
สมพร จารุนฐั (2538, น. 13 - 15) อธิบายความหมายของหนังสือกึ่งของเล่น 

ดงันี ้หนังสือกึ่งของเล่นเป็นหนังสือท่ีมีความเหมาะสมส าหรบัเด็กวยัก่อนเรียนและวยัเริ่มเรียน  
หนังสือประเภทนีน้อกเหนือจากจะใชว้สัดทุั่วไปในการผลิตแลว้ยังอาจผลิตขึน้จากวสัดอ่ืุนๆ  เช่น 
กระดาษแข็ง พลาสติก ผา้ เป็นตน้ หนังสือกึ่งของเล่นยังมีความพิเศษท่ีจะสามารถแสดงภาพ
ออกมาในลกัษณะท่ีเป็นสามมิติ ผูอ้่านและผูฟั้งไม่เพียงแตส่นกุสนานกับเรื่องราวและเพลิดเพลิน
กบัภาพประกอบเพียงเท่านัน้ แตผู่อ้า่นยงัสามารถท ากิจกรรมรว่มดว้ย เช่น ชกัหรือดงึแถบกระดาษ 
ซึ่งการดงึนั้นอาจท าใหภ้าพขยับไดห้รือการเล่นเกมเก่ียวกบัภาพและขอ้ความภายในหนงัสือเป็น
ตน้ หนังสือท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ไปมีส่วนรว่มจะมีเนือ้หาท่ีมีความหลากหลาย สว่น
ใหญ่จะมุง่เนน้ใหเ้ดก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน ไดเ้รียนรูเ้รื่องราวและความคิดรวบยอดตา่งๆ 
ช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กวยัก่อนเรียนและวยัเริ่มเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางดา้นการใชภ้าษา ความคิด
รวบยอด ทัง้ทางบคุลิกภาพ และทางสงัคม 

วินัดดา อทุัยรตัน (2555, น. 57) อธิบายความหมายของหนังสือกึ่งของเล่น 
ดงันี ้หนังสือภาพประกอบสามมิติ หรือ หนังสือกึ่งของเล่น คือ หนังสือภาพประกอบท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยของเลน่ เมื่อเปิดหนงัสือภาพจะถกูยกขึน้มาจากพืน้ในลกัษณะต่างๆ ซึ่งลกัษณะดงักลา่วจะ
สามารถช่วยดงึดดูความสนใจของเดก็ใหอ้ยากอา่นหนงัสือมากย่ิงขึน้และกระตุน้ใหเ้ดก็รกัการอา่น 

อนัทิชา วิรมย์รตัน ์(2557, น. 54) อธิบายความหมายและความส าคญัของ
หนงัสือกึ่งของเลน่ ดงันี ้หนงัสือกึ่งของเลน่จดัท าขึน้เพ่ือเดก็ทารก เดก็ก่อนวยัเรียนและเด็กอนบุาล 
โดยเป็นหนังสือท่ีมาในรูปแบบของของเล่นประกอบและเกมกิจกรรมภายในหนังสือ เพ่ือช่วย
กระตุน้ใหเ้ดก็เกิดความสนใจและอยากเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัหนงัสือ 

ชนันณัฏษ์ บุญอินทร ์and มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2561, น. 97) อธิบายถึง
หนังสือกึ่งของเล่นว่ามีลกัษณะเป็นหนังสือท่ีใชห้ลกัการท าภาพสามมิติ  โดยมีการน าเทคโนโลยี
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สมยัใหม่กับการประดิษฐ์แบบเก่ามาผนวกกัน หนังสือกึ่งของเล่นจะมีเสน่หใ์นการดึงดดูความ
สนใจของผูอ้า่นยงัช่วยใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจขอ้มลูความรูไ้ดง้่ายขึน้  ซึ่งหนงัสือกึ่งของเลน่มีความ
เหมาะสมกบัเดก็และยงัสง่เสริมใหเ้ดก็มีการพฒันาแรงจงูใจท่ีดีเก่ียวกบัการอา่น 

จากความหมายและความส าคญัของหนังสือกึ่งของเล่นท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
สรุปไดว้่าหนังสือกึ่งของเลน่เป็นหนังสือท่ีจัดท าขึน้เพ่ือเดก็วยัก่อนเรียนและวยัก าลงัเริ่มเรียน  โดย
หนงัสือจะมีเทคนิคการใชภ้าพสามมิติมาประกอบ ซึ่งผลิตจากวสัดตุา่งๆ เช่น กระดาษแขง็ ผา้ เป็น
ตน้ ซึ่งเทคนิคภาพสามมิติท่ีอยู่ภายในหนงัสือกึ่งของเล่นจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการอา่น
หนงัสือและท าใหเ้ดก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินไปดว้ย 

2.6.2 ชนิดและประเภทของหนงัสือถึงของเลน่ 
อนัทิชา วิรมยร์ตัน ์(2557, น. 55) (อา้งถึงหอสมดุสภาคองเกรส ของประเทศ 

อเมริกา) ไดก้ล่าวถึงไดก้ล่าวถึงการจัดหมวดหมู่ของหนังสือท่ีหอสมดุสภาคองเกรสของประเทศ
อเมริกา โดยมีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือกึ่งของเล่น (Toy and Movable Books) หนังสือกึ่งของ
เลน่หมายถึงหนังสือท่ีมีภาพประกอบท่ีเคลื่อนไหวได ้ซึ่งแตกตา่งจากหนังสือส  าหรบัเดก็ท่ีปกติแค่
อ่านเนือ้หาและดภูาพประกอบเพียงเท่านั้น หนังสือประเภทนีส้ามารถเรียกอีกช่ือไดว้่า หนังสือ
แอคชัน (Action Books) หนังสือสเปเชียล เอฟเฟ็กซ์ (Special Effects Books) นอกจากนี้ยัง
สามารถเรียกช่ือของหนงัสือตามลกัษณะเดน่ของเลม่นัน้ๆ ตวัอย่างของหนงัสือกึ่งของเลน่มีดงันี ้ 

- หนงัสือ 3 ดี (3D Books)  
- หนงัสือกระดาษแขง็ (Board Books)  
- หนงัสือเรืองแสง (Glow-in-the-Dark Books)  
- หนงัสือสามมิติ (Pop-up Books)  
- หนงัสือปริศนา (Puzzle Books)  
- หนงัสือมีกลิ่น (Scented Books)  
- หนงัสือมีเสียง (Sound Panel Books)  
- หนงัสือสติกเกอร ์(Sticker Books)  
- หนงัสือของเลน่ (Toy books) 

2.6.2.1 ประเภทของหนงัสือกึ่งของเลน่ท่ีมีในประเทศไทย 
ผูวิ้จยัไดม้ีการส  ารวจหนงัสือกึ่งของเลน่ในตลาดในประเทศไทยท่ีสามารถ

ซือ้ไดต้ามรา้นหนังสือทั่วไปหนังสือกึ่งของเล่นในประเทศไทยยังมีจ  านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศ โดยผูวิ้จัยไดใ้ชห้ลกัเกณฑอ์งคป์ระกอบของหนังสือส  าหรบัเด็กในการวิเคราะห์
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ลกัษณะของหนงัสือกึ่งของเลน่แตล่ะเลม่คือความเหมาะสมของอาย ุเทคนิคกึ่งของเลน่ สี และวสัด ุ
ประเภทของหนงัสือกึ่งของเลน่ท่ีส  ารวจพบมีดงันี ้

2.6.2.1.1 หนงัสือสติก๊เกอร ์(Sticker Books) 
หนงัสือสติก๊เกอรเ์ป็นหนงัสือท่ีมีเนือ้หาเป็นตวัน าเรื่องและมีสติ๊กเกอร์

เป็นตวัเสริม โดยใหเ้ดก็สรา้งสรรคภ์าพประกอบขึน้มาเองตามจิตนาการณข์องเดก็หรือใหเ้ด็กน า 
สติก๊เกอรม์าติดในแตล่ะหนา้เพ่ือตอบค าถามนัน้ๆ เป็นการใหเ้ดก็ฝึกคิดและฝึกจินตนาการ  

 

 
 

ภาพประกอบ 4 หนงัสือสติก๊เกอร ์
 
ท่ีมา: เกศกนก ลมงาม. (2562). 
 

1. ความเหมาะสมของอาย ุ: 2 ปี 
2. เทคนิคกึ่งของเลน่ : เทคนิคสติก๊เกอร ์
3. สี : สีมีความหลากหลาย สดใส 
4. วสัด ุ: กระดาษ 

 
2.6.2.1.2 หนงัสือกระดาษแขง็ (Board Books) 

หนังสือกระดาษแข็งเป็นหนงัสือท่ีมีรูปเลม่แข็งแรงเหมาะส าหรบัเด็ก 
เน่ืองจากความหนาและแขง็แรงทนทางต่อการเปิดหนงัสือของเดก็เล็ก ช่วยใหอ้ายุการใชง้านของ
หนงัสือมีเวลายาวนานขึน้ เทคนิคท่ีมกัจะน ามาใชก้บัหนงัสือกระดาษแขง็คือเทคนิคเจาะกระดาษ
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เช่น การเจาะหนงัสือเป็นรูปสตัวต์า่งๆ เพ่ือใหเ้ดก็วาดภาพตามช่องท่ีเจาะไว ้การอ่านหนงัสือจึงได้
ทัง้ความสนกุเพลิดเพลินและความคิดสรา้งสรรคใ์นเวลาเดียวกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 หนงัสือกระดาษแขง็ 
 
ท่ีมา: เกศกนก ลมงาม. (2562). 

 
1. ความเหมาะสมของอาย ุ: 3 - 6 ปี 
2. เทคนิคกึ่งของเลน่ : เทคนิคเจาะกระดาษ 
3. สี : สีมีความหลากหลาย สีสดใส 
4. วสัด ุ: กระดาษแขง็ 

 
2.6.2.1.3 หนงัสือมีเสียง (Sound Panel Books) 

หนังสือมีเสียงเป็นหนังสือท่ีมีเรื่องราวสั้นๆ เพ่ือให้เด็กไดฝึ้กอ่าน 
โดยหนงัสือมีเสียงจะมีเสียงประกอบเรื่องราว เพ่ือใหเ้ด็กไดเ้ขา้ใจภาพนัน้ๆ และจดจ าไดง้่ายจาก
เสียง เช่น ภาพรถพยาบาล เสียงประกอบภาพเป็นเสียงไซเรน ภาพหม ูเสียงประกอบเป็นเสียง
รอ้งอู๊ดอู๊ด ภาพไก่ เสียงประกอบเป็นเสียงรอ้งกุ๊กกุ๊ก เป็นตน้ การใชง้านหนังสือหนังสือมักจะมี
ปุ่ มกด ลกัษณะนูนออกจากพืน้หนงัสือ เพียงกดปุ่ มจะมีเสียงประกอบดงัออกมา น ามาซึ่งอรรถรส
และความสนกุในการอา่น 
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ภาพประกอบ 6 หนงัสือมีเสียง 
 
ท่ีมา: เกศกนก ลมงาม. (2562) 
 

1. ความเหมาะสมของอาย ุ: 0 - 3 ปี 
2. เทคนิคกึ่งของเลน่ : เทคนิคเสียง 
3. สี : สีมีความหลากหลาย  
4. วสัด ุ: กระดาษแขง็ 

 
2.6.2.1.4 หนงัสือของเลน่ (Toy books) 

หนังสือของเล่นเป็นหนังสือท่ีมีเนือ้หาเพียงสั้นๆ เหมาะส าหรบัเด็ก
เลก็ วสัดท่ีุใชม้กัจะเป็นวสัดท่ีุทนทานตอ่น า้ได ้ลกัษณะการใชง้านของหนงัสือของเลน่ในรูปแบบนี้
มกัจะน าไปลอยน า้ เช่น เวลาผูป้กครองอาบน า้ใหเ้ดก็ จะน าหนงัสือมาลอยพรอ้มการอาบน า้ เด็ก
จะท าการเปิดเล่น เพ่ือส่งเสริมช่วงเวลานั้นๆ ของเด็กใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละสนุกสนานไดใ้นเวลา
เดียวกนั 

1. ความเหมาะสมของอาย ุ: 0 - 3 ปี 
2. เทคนิคกึ่งของเลน่ : เทคนิคทางวสัด ุ
3. สี : สีมีความหลากหลาย 
4. วสัด ุ: พลาสติก 
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ภาพประกอบ 7 หนงัสือของเลน่ 
 

ท่ีมา : เกศกนก ลมงาม. (2562). 
 

2.6.2.1.5 หนงัสือสามมิติ (Pop-up Books) 
หนังสือของเลน่เป็นหนังสือแบบเปิด – ปิด จะมีขอ้ความและรูปภาพ

ซ่อนอยู่ภายใตแ้ผ่นเปิดปิดท่ีจะท าใหเ้ด็กๆ ไดส้นุกในการคน้หาค  าตอบไปพรอ้มกันกับการอ่าน 
รวมทัง้ช่องเจาะรูท่ีจะสามารถใหเ้ดก็มีกิจกรรมรว่มกบัหนงัสือ เช่น เดก็สามารถน าหนงัสือมาเทียบ
กบัใบหนา้ เพ่ือสวมบทบาทเป็นตวัละครนัน้ๆ เทคนิคการเปิด – ปิด ช่วยดงึดดูความสนใจของเดก็ 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 หนงัสือสามมิต ิ
 
ท่ีมา : เกศกนก ลมงาม. (2562). 
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1. ความเหมาะสมของอาย ุ: 6 - 12 ปี 
2. เทคนิคกึ่งของเลน่ : เทคนิคเปิด ปิดภาพ 
3. สี : สีมีความหลากหลาย 
4. วสัด ุ: กระดาษแขง็ 

 
2.7 ภาพประกอบ 

2.7.1 ความหมายของภาพประกอบ 
ภาวนา ชัยสมบูรณ ์(ม.ป.ป, น. 1) กล่าวว่า ภาพประกอบ หมายถึงเนือ้หาท่ีเป็น

ภาพท่ีประกอบอยู่ในเอกสารตา่งๆ นอกเหนือจากขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร สามารถสื่อความหมาย
ในลกัษณะเดียวกนักบัตวัอกัษร แตม่ีคณุลกัษณะท่ีพิเศษมากกวา่ เน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพ
ท่ีเสมือนจริง เมื่อมีภาพประกอบมกัจะสรา้งความเขา้ใจไดง้่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ 
หรือ ตีความการใชภ้าพประกอบจึงเป็นเรื่องท่ีส  าคญัไมน่อ้ยกวา่ตวัอกัษร ภาพประกอบเหลา่นัน้จะ
เป็นภาพถ่าย ภาพวาด หรือ ภาพกราฟิกก็ได ้เช่น สี เสน้ จดุ ภาพลายเสน้ เรขาคณิต  

 

 
 

ภาพประกอบ 9  Mickey Mouse 
 
ท่ีมา: (Disney, 1928) 

 
กรุญพนธ ์วิศรุตมม์นตรี (2551, น. 4) อธิบายว่า ภาพประกอบ หรือ Illustration 

เป็นผลงานท่ีสรา้งขึน้เพ่ือการค้า หรือ เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม โดยสรา้งขึน้เพ่ือให้เกิด
ภาพประกอบของเนื้อหานั้นๆ เพ่ือสื่อสารข้อมูลท่ีถูกก าหนด จึงถูกเรียกว่าภาพประกอบ 
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ภาพประกอบอาจเป็นภาพลายเสน้ ภาพเขียน ภาพถ่ายดว้ยเทคนิคต่างๆ สามารถน าเอามา
ประกอบนิยาย เรื่องสัน้ สารคดี นิตยสาร บทความ  

 ไมเยอร ์(2540, น. 432) อธิบายวา่ ภาพประกอบหนงัสือ คือ ส่ือสรา้งสรรคช์่วย
ใหเ้นือ้หาในหนงัสือมีผลในการสื่อความหมายไดด้ีย่ิงขึน้ ซึ่งมีการสรา้งสรรคใ์หภ้าพศิลปะท่ีแตเ่ดิม
มีจดุประสงคอ่ื์น อาจน ามาใชป้ระกอบกับเนือ้หาหนังสือไดเ้ช่นเดียวกัน หากเนือ้หาหนังสือและ
ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัก็จะสามารถเป็นภาพประกอบหนงัสือ แตถ่า้
หากภาพท่ีใชไ้มม่ีความสอดคลอ้งถือวา่เป็นเพียงภาพประดบัตกแตง่ไมใ่ช่ภาพประกอบ 

ผดงุ พรมมลู (2547, น. 72 - 74) กลา่วว่า ภาพประกอบ คือ ภาพท่ีสรา้งขึน้ดว้ย
เทคนิคสรา้งสรรคต์า่งๆ ทางศิลปะ การสรา้งสรรคภ์าพประกอบดว้ยวิธีการเขียนภาพ ระบายสี การ
พิมพ์ หรือผ่านกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประกอบเรื่องราวท่ีเขียน 
สามารถท่ีจะอธิบายเรื่องราวจากตวัอกัษรใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ และช่วยน าเสนอภาพเรื่องราวท่ีถูก
เขียนขึน้ผ่านจิตนาการให้สามารถเขา้ใจ และเห็นภาพตาม หนังสือท่ีน าภาพประกอบมาใช้เชิง
อธิบายเนือ้หานั้นไม่ไดส้รา้งแค่อรรถรสต่อผูอ้่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังสรา้งความน่าสนใจ น่า
ติดตาม ภาพประกอบจึงสามารถสื่อความหมายไดไ้มน่อ้ยกวา่ตวัอกัษร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นสรุปได้ว่า ภาพประกอบนับว่าเป็นส่วนส  าคัญในการ
สง่เสริมหรืออธิบายเนือ้หา ซึ่งเป็นภาพท่ีถูกสรา้งขึน้ดว้ยเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ ไม่วา่จะเป็นการ
วาดภาพ ระบายสี การพิมพ ์การถ่ายภาพ เป็นตน้ โดยวตัถุประสงคข์องภาพประกอบนั้นถูกสรา้ง
ขึน้มาเพ่ือใหม้ีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาเรื่องราว สามารถท่ีจะเขา้ใจเรื่อราวไดม้ากขึน้ หรือ บาง
เรื่อราวท่ีมาจากจิตนาการของผูเ้ขียน ซึ่งยากท่ีจะคิดภาพตามภาพประกอบจะช่วยใหผู้อ้่านได้
มองเห็นภาพท่ีชดัเจน ท าใหก้ารอา่นมีความสนกุสนาน เพ่ิมอรรถรสใหก้บัผูอ้า่น 

2.7.2 ความส าคญัของภาพประกอบ 
ภาพประกอบมีความส าคัญต่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากภาพประกอบ

สามารถให้ความหมาย และรายละเอียดท่ีเหมือนจริงในการอธิบายเนื้อหา ความส าคัญของ
ภาพประกอบมีดงันี ้

ภาวนา ชัยสมบูรณ์ (ม.ป.ป, น. 2) อธิบายว่า ความส าคญัของภาพประกอบมี
ดงันี ้

1. ใชส้รา้งความเขา้ใจ การอธิบายขอ้ความบางสิ่งบางอย่าง บางครัง้ตวัอกัษรก็มี
ขอ้จ  ากัด ในการอธิบายสิ่งๆ นั้นว่าเป็นอย่างไร ถึงแมผู้บ้รรยายจะมีความเช่ียวชาญในการเขียน 
และการบรรยายมากเพียงใดก็ไม่สามารถอธิบายใหเ้ห็นภาพ และเขา้ใจได ้เช่น มา้กับลา การ
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อธิบายรูปลกัษณ ์หรือ ความแตกต่างใหผู้ท่ี้ไม่เคยเห็นนั้นเป็นไปไดย้าก เมื่อมีภาพประกอบก็จะ
สรา้งความเขา้ใจไดง้่าย 

2. ใชเ้สริมความเขา้ใจ การน าภาพประกอบมาใชใ้นกรณีท่ีสรา้งความเขา้ใจไดใ้น
ระดบัหนึ่งแต่ยังไม่สรา้งความเขา้ใจไดอ้ย่างชัดเจน จึงจ  าเป็นตอ้งน าภาพประกอบมาใช้ เพ่ือ
สง่เสริมความชดัเจน 

3. ใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือบ่งบอกบคุคล ในการบ่งบอกบคุคลนั้น ต่อใหผู้บ้รรยายมี
ความเช่ียวชาญในการอธิบายเพียงใดก็ไม่ไมอ่าจท าใหเ้ห็นภาพหรือเขา้ใจวา่บคุคลนัน้หนา้ตาเป็น
อย่างไร แตเ่มื่อใชภ้าพประกอบแลว้นัน้ ผูท่ี้เห็นก็จะรูจ้กั และสามามารถเขา้ใจไดท้นัที 

4. ใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงหรือแสดงเหตกุารณ ์ภาพประกอบสามารถน ามาใชเ้พ่ือ
เป็นหลักฐาน และประกอบค าบรรยายเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ท่ีมีความส าคญั หรือเหตกุารณน์ั้น
ตอ้งมีการน าเสนอข่าวสารลงในสื่อต่างๆ เพ่ือส่งสารให้กับประชาชน ภาพประกอบก็สามารถ
อธิบายใหเ้ขา้ใจโดยง่าย 

5. ใช้ตกแต่งหน้าสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบสามารถส่งเสริมให้สิ่งพิมพ์มีความ
สวยงามน่าอา่นมากย่ิงขึน้ เน่ืองดว้ยปัจจบุนัเทคโนโลยีการถ่ายภาพท าใหก้ารตกแตง่ภาพท าไดท้กุ
ท่ีทุกเวลา จึงเอือ้อ  านวยให้การท างานกับภาพประกอบมีความสะดวกย่ิงขึน้ ภาพประกอบมี
คณุภาพท่ีดี สะดวกรวดเรว็ รวมทัง้เทคนิคตา่งๆ ช่วยใหก้ารตกแตง่ดดัแปลงรูปภาพเป็นไปไดอ้ย่าง
หลากหลาย 

กรุญพนธ ์วิศรุตมม์นตรี (2551, น. 4) กล่าวว่า ภาพมีความส าคญักบัมนุษยม์า
ตัง้แตส่มยัโบราณ เน่ืองจากตวัอกัษรท่ีมนษุยใ์ชง้านมีวิวฒันาการมาจากภาพเขียน โดยท่ีมนุษย์
เขียนภาพขึน้มาเพ่ือจะบูชาเทพเจ้า หรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีความส าคัญ สมัยโบราณ
ภาพเขียนมกัเขียนดว้ยกระดกูเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการขีดเขียน หรือ ถ่าน และสีจากธรรมชาติ
ตา่งๆ ภาพเขียนยุคตน้ๆ นั้นนิยมวาดภาพส่วนตา่งๆของสตัว ์ต่อมารูจ้ักการเขียนทั้งตวั และเขียน
ใหอ้ยู่ในอิริยาบถตา่งๆ ยุคถัดมามนษุยรู์จ้ักเขียนคนในลกัษณะยืนอยู่เฉยๆ และค่อยปรบัเปลี่ยน
มาวาดในลักษณะกิริยาอาการต่างๆ หลงัจากมีการเขียนภาพจึงมีตัวหนังสือต่างๆเกิดขึน้ ซึ่ง
ดดัแปลงมาจากการเขียนภาพนั่นเอง ภาพประกอบจึงมีความส าคญัอย่างมากตอ่งานหนงัสือ และ
โฆษนาประเภทตา่งๆ เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีจงูใจ และความสนใจตอ่ผูบ้ริโภค 

ผดงุ พรมมูล (2545, น. 2 - 8) อธิบายว่า ภาพประกอบมีความส าคัญอย่างย่ิง 
และมีผลยืนยนัจากการวิจยัวา่ภาพประกอบช่วยเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการรบัรู ้น  าไปสูก่ารเขา้ใจ 
และสามารถคิดวิเคราะหไ์ดด้ว้ย ภาพประกอบไม่ไดม้ีไวเ้พ่ือความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
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แต่หนา้ท่ีหลกัขอภาพประกอบคือช่วยเพ่ิมพลงัแห่งการสื่อสาร ส่งเสริมใหผู้อ้่านเกิดความรูค้วาม
เขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ และถกูตอ้ง ยงัสามารถสง่เสริมจินตนาการใหผู้อ้า่นไปพรอ้มๆ กนั การจดัท า
หนงัสือบางประเภทนัน้ ภาพประกอบถือวา่เป็นสว่นส  าคญัในการสง่เสริมคณุคา่เนือ้หา เมื่อสว่นใด
สว่นหนึ่งขาดหายไปสง่ผลใหห้นงัสือลดคณุคา่ลง ความน่าสนใจก็ลดลงเช่นกนั 

2.7.3 ประเภทของภาพประกอบ 
หนังสือมีมากมายหลายประเภท ซึ่งเนื ้อหาของแต่ละประเภทมีลักษณะท่ี

แตกต่างกันไป นอกจากงานเขียนท่ีมีเนื ้อหาท่ีต่างกันแลว้นั้น การสรา้งสรรครู์ปแบบท่ีจะช่วย
สง่เสริมใหเ้นือ้หามีความโดดเด่นขึน้มาก็มีความส าคญัเช่นเดียวกัน ภาพประกอบจึงมีส่วนส  าคญั
เป็นอย่างมากในการสง่เสริมเนือ้หา และสื่อความหมาย ภาพประกอบหนงัสือแบ่งออกเป็นประเภท
ตา่งๆ ดงันี ้

โชดก เก่งเขตรกิจ (2554) กลา่ววา่ ภาพประกอบแบ่งประเภทตามการสรา้งสรรค์
ไดด้งันี ้

1. ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) ภาพลายเสน้นบัวา่เป็นรูปแบบ
พืน้ฐานของการวาดภาพประกอบ เมื่อมนุษยรู์จ้กัการถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกมา และ
เริ่มขีดเขียนเรื่องราวผา่นฝาผนงัโดยถ่ายทอดดว้ยการขีดเขียนเป็นลายเสน้ ใชว้สัดท่ีุอยู่รอบตวัมา
ขีดเขียน เช่น แท่งถ่าน ดินสอ สีชอลก์และปากกา เป็นตน้ 

2. ภาพประกอบระบายสี (Painting Illustration) ภาพประกอบท่ีใชเ้ทคนิคการ
ระบายสีจะช่วยเพ่ิมคณุคา่ ความงาม และการถ่ายทอดอารมณ ์จิตนาการไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งนิยม
ถ่ายทอดลงบนกระดาษวาดเขียน และละเลงสีสันตามความพึงพอใจของผูว้าด ลกัษณะสีท่ีใช้
ไดแ้ก่ สีไม ้สีโปสเตอร ์สีน  า้มนั สีหมกึสีน  า้ สีอะคริลิก เป็นตน้ 

3. ภาพประกอบจากภาพถ่าย  (Photograph Illustration) ภาพประกอบจาก
ภาพถ่ายนั้นถูกพัฒนาขึน้จากความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆภาพประกอบจาการถ่ายภาพจะ
สามารถแสดงเรื่องราวท่ีมีความใกลเ้คียงกับเหตกุารณจ์ริงมากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นสี แสง และเงา 
ภาพประกอบจากภาพถ่ายมักใช้ประกอบในงานเขียนเชิงวิชาการท่ีต้องการแสดงข้อมูล 
รายละเอียดท่ีชดัเจน ถกูตอ้ง  

4. ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร ์(Computer Illustration) ความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันส่งผลให้มีเครื่องอ  านวยความสะดวกในการสรา้งประกอบอย่าง
คอมพิวเตอร ์ซึ่งมีโปรแกรมทางเลือกมากมาย คอมพิวเตอรจ์ึงเขา้มามีบทบาทในดา้นสิ่งพิมพ ์
ไดแ้ก่ การออกแบบตวัอกัษร การสรา้งภาพประกอบตา่งๆ ผูอ้อกแบบสามารถถ่ายทอดจินตนาการ
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เป็นเรื่องราวท่ีมีสีสันไดต้ามแต่ตอ้งการ มีความสะดวก รวดเร็ว การใช้คอมพิวเตอรใ์นการสรา้
ภาพประกอบจึงเป็นวิธีท่ีไดร้บัความนิยมท่ีสดุในยคุปัจจบุนั 

5. ภาพประกอบดว้ยวิธีการป้ัน (Modeling Illustration) การแสดงละครหรือการ
เลา่นิทานท่ีผูส้รา้งจะมีการป้ันหุ่น พรอ้มการตกแตง่รูปรา่ง หนา้ตา เครื่องแตง่กาย และจดัฉากใหม้ี
ความสมจริง ผูส้รา้งภาพประกอบจึงน าแรงบนัดาลใจจากการท าหุ่นมาสรา้งประกอบท่ีขึน้รูปจาก
งานป้ันใหม้ีความสมจริง 

6. ภาพประกอบแบบภาพตดัเจาะ (Pop up Illustration) เป็นภาพประกอบท่ีมี
การเจาะตวัละคร และสว่นประกอบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งท  าใหต้วัละครมีการยกนนูออกมาท าใหเ้กิดมิติ
ตืน้ ลึก ในหนา้หนงัสือ เมื่อเปิดอา่นหนังสือจะยกนูนออกมา และเมื่อพับเก็บหนา้หนังสือก็จะถูก
จดัเก็บดงัเดิม ซึ่งเป็นวิธีการจงูใจผูอ้า่นอย่างดีโดยเฉพาะวยัเดก็ 

ผดงุ พรมมลู (2545, น. 123 - 131) อธิบายวา่ หนงัสือและสิ่งพิมพม์ีหลากหลาย
ประเภทภาพประกอบหนงัสือแตล่ะประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัออกไปดงันี ้

1. ภาพประกอบหนังสือส  าหรบัเดก็ หนังสือส  าหรบัเดก็นิยมใชภ้าพประกอบเป็น
ภาพวาดระบายสี เพ่ือจะให้เด็กแต่งเติมจินตนาการดว้ยตนเอง ภาพประกอบเหล่านี้มักอยู่ใน
หนังสือประเภทนิทานวรรณกรรม หรือหนงัสืออ่านเพ่ือความบันเทิง ภาพประกอบส าหรบัเด็กมกั
เป็นภาพท่ีวาดขึน้มาเน่ืองจากสามารถถ่ายทอดภาพออกมาไดอ้ย่างไรข้อบเขต ทั้งรูปแบบ และ
สีสัน รวมทั้งการจัดองคป์ระกอบของภาพซึ่งแตกต่างจากภาพถ่ายท่ีมีขอ้จ  ากัดบางอย่าง และ
ภาพประกอบท่ีวาดขึน้มาสอดคลอ้งกบัความสนใจของเดก็ และแงไปดว้ยจิตนาการของผูว้าด 

2. ภาพประกอบหนังสือสารคดี หนังสือสารคดีเป็นหนังสือท่ีให้สาระความรู ้
เก่ียวกับเรื่องราวทั่วไปไม่ว่าจะเป็น คน สตัว ์ส่ิงของ สถานท่ี รวมถึงเรื่องธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
ประเพณี  และวิถี ชี วิต หนังสือสารคดี เป็นหนังสือ ท่ี ให้ความรู ้เป็นเรื่องราวกว้างๆ หรือ 
เฉพาะเจาะจงก็ได ้และสามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้า่นสอดแทรกความสนุกสนาน เกรด็ความรู ้ขอ้คิด
ท่ีน่าสนใจ ภาพประกอบของหนังสือสารคดีจึงมุ่งเน้นไปท่ี การสื่อความหมายกับผูอ้่าน ขยาย
ความรูค้วามเขา้ใจ ภาพจึงจ  าเป็นตอ้งส่งต่ออารมณไ์ด ้ดงันั้นภาพประกอบหนงัสือสารดีจึงมกัใช้
ภาพถ่าย เน่ืองจากภาพถ่ายมีความชดัเจนและสมจริง แตอ่ย่างไรก็ตามตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ
ในการบนัทึกภาพ และความสามารถในการสอดแทรกอารมณล์งในภาพถ่ายนัน้ๆ 

3. ภาพประกอบหนังสือวิชาการ หนังสือวิชาการเป็นหนังสือท่ีมีเนื ้อหาสาระ
ความรูใ้นสาขาวิชาหรือศาสตรต์า่งๆ ซึ่งเสนอความรูท่ี้เกิดจากการศกึษาคน้ควา้และสงัเกตการณ ์
ผูเ้ขียนหนังสือจึงจ  าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างมาก ตลอดจนการกรั่นกรอง
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ถอ้ยค  าในการเขียนจะตอ้งพิถีพิถัน และค  าท่ีใชต้อ้งทกุๆขัน้ตอน ในการสรา้งภาพประกอบหนงัสือ
ประเภทนีจ้  าเป็นตอ้งค  านึงถึงความถูกตอ้งชัดเจน และยังสามารถสนับสนุนเนือ้หาทางวิชาการ 
สามารถสื่อความหมายไดต้รงวัตถุประสงค ์ทั้งนี ้เพ่ือให้ได้หนังสือท่ีมีคุณค่าทั้งเนื ้อหา และ
ภาพประกอบ 

4. ภาพประกอบหนังสือนวนิยาย เรื่องสัน้ และวรรณคดี หนังสือประเภทนี้เป็น
หนงัสือท่ีใหอิ้สระในการสรา้งสรรคภ์าพประกอบ สามารถแสดงออกไดอ้ย่างอิสระ ไมจ่  ากัดเทคนิค
วิธี โดยขึน้อยู่กับว่าศิลปินผูถ้่ายทอดเรื่องราวออกมานั้นจะน าจิตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์
ประสมประสานเรื่องราวลงไป และน าเสนอภาพประกอบมาในทิศทางใด ภาพประกอบนวนิยาย 
เรื่องสัน้ และวรรณคดีมกัจะแสดงออกถึงอารมณ ์และบรรยากาศท่ีสง่ศาลตอ่ผูอ้่านในทางสะเทือน
อารมณ ์สะกิดใจผูอ้า่น เช่น เรื่องความรกั ความทกุขค์วามโหดรา้ย ทารุณ เป็นตน้ 

ปรีดา ปัญญาจันทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 13 - 17) กลา่วถึงประเภท
ของภาพประกอบแบ่งตามลกัษณะภาพ ดงันี ้

1. ภาพเสมือนจริง ภาพประกอบลักษณะนี้โดยส่วนมากจะใช้กับเนื้อเรื่องท่ี
เหมือนจริง เช่น หนังสือสารคดี หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือวิชาการต่างๆ เป็นต้น โดย
ภาพประกอบเหมือนจริงนีผู้ว้าดภาพตอ้งคน้ควา้ขอ้มลูจากหลกัฐานและทบทวนวรรณกรรมมาก
พอสมควร เพ่ือให้ภาพประกอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเนือ้หาและเป็นภาพในการอา้งอิง
ตอ่ไป 

2. ภาพกึ่งเหมือนจริง เป็นภาพประกอบท่ีผูว้าดออกแบบลกัษณะของภาพขึน้มา
ใหม่ เพ่ือใหภ้าพมีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา ภาพลกัษณะนีม้ีการออกแบบและจัดองคป์ระกอบ
ขึน้มาใหม่และยังใช้วิธีการทางศิลปะอย่างหลากหลาย ถ้าหากภาพประกอบของหนังสือตอ้ง
อา้งอิงขอ้มลูจริง ผูว้าดตอ้งมีการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือใหภ้าพประกอบมีความน่าเช่ือถือ 

3. ภาพการต์ูน จากต  าราหลากหลายเล่มท่ีไม่จัดภาพการต์นูเป็นประเภทของ
ภาพประกอบ เน่ืองดว้ยภาพการต์นูมีวิธีการน าเสนอเฉพาะตวั แตใ่นปัจจบุนัผูว้าดภาพประกอบได้
น  าเทคนิคการวาดภาพการต์นูเขา้มาผสมผสาน เพ่ือตอ้งการใหภ้าพสื่ออารมณใ์หม้ีความชัดเจน
และตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขียน 

4. ภาพลดทอนหรือภาพสญัลกัษณ ์ภาพประกอบลกัษณะนีม้ีความเหมาะสมกับ
เดก็หรือวยัท่ีเริ่มเรียนรูเ้รื่องราวรอบๆตวั ภาพในลกัษณะนีจ้ะสื่อสารไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ลกัษณะ
ของภาพตอ้งมีความสะอาด ชัดเจน ไม่ซับซอ้น ส่วนประกอบของภาพมีนอ้ย หรือไม่มีเลย โดยผู้
วาดภาพลกัษณะนีม้กัมีการสอดแทรกอารมณค์วามรูส้ึกต่างๆ เขา้ไปในภาพประกอบ เพ่ือใหเ้ด็ก
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รบัรูแ้ละเรียนรูอ้ารมณค์วามรูส้กึท่ีเกิดขึน้ในภาพ นอกจากสีหนา้ของคนหรือสตัวท่ี์แสดงความรูส้ึก
อย่างชัดเจนแลว้ ผูว้าดยงัมีการใชเ้ทคนิคสีตา่งๆ เพ่ือช่วยใหเ้ด็กเขา้ถึงอารมณข์องภาพไดง้่ายขึน้ 
เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์รุนแรง ผู้วาดมักจะใช้สีโทนร้อน ถ้าอารมณ์สบายๆ มีความสุข 
สนกุสนาน ผูว้าดจะใชส้ีโทนอุน่หรือโทนเย็น เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ภาพประกอบสามารถจ าแนกออกไดห้ลากหลายประเภท  
อาทิ ภาพประกอบส าหรบัเด็ก ภาพประกอบหนงัสือนวนิยาย ภาพประกอบจากภาพถ่าย เป็นตน้ 
แต่ความสอดคลอ้งระหว่างภาพประกอบกับเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ตอ้งมีความสมัพันธก์ัน และไปใน
ทิศทางเดียวกนั เพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารอารมณ์ อธิบายความหมาย และขยายความเรื่องราวให้
เกิดความเขา้ใจไดม้ากขึน้ ผลจากการมีภาพประกอบหนังสือท่ีดีนั้น จะท าใหผู้อ้่านสามารถคลอ้ย
ตาม สนุกสนาน และสามารถจินตนาการภาพตามเนือ้เรื่อง ไม่วา่ภาพประกอบจะใชเ้ทคนิคทาง
ศิลปะใดก็ตาม ถา้หากสามารถสื่อความหมายใหก้บัผูอ้า่นไดก้็นบัวา่บรรลวุตัถปุระสงค  ์

2.7.4 เทคนิคการสรา้งสรรคภ์าพประกอบ 
ปรีดา ปัญญาจันทร์ and สุดไผท เมืองไทย (2557, น. 21 - 35) อธิบายว่า

หลกัการในการเลือกใชเ้ทคนิคศิลปะในแขนงต่างๆ ในการสรา้งสรรคผ์ลงานภาพประกอบท่ีเกิด
จากทกัษะทางศิลปะมี ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ภาพลายเสน้ 
 
ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 23) 
 

1. ภาพลายเสน้ ภาพประกอบส าหรบัเด็กโดยใชเ้ทคนิคลายเสน้ ซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ของผูว้าดภาพทั้งรายเสน้ท่ีเรียบง่าย มีการตดัทอน รวมไปถึงลายเสน้ท่ีเป็นอิสระไรข้อบเขต โดย
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ภาพเทคนิคลายเสน้สามารถสื่อสารถึงอารมณ ์ความเรียบง่าย ความจริงใจ เป็นเทคนิคท่ีแสดงถึง
ความออ่นนอ้มถ่อมตนท่ีสดุ แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นเทคนิคท่ีสื่อสารอารมณย์ากท่ีสดุ เน่ืองจากมี
อปุกรณน์อ้ยชิน้ในการสรา้งสรรคแ์ละตอ้งอาศยัฝีมือของผูว้าดเท่านัน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 11 ภาพสีชอลก์ 
 

ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 24) 
 

2. ภาพสีชอลก์ เทคนิคภาพสีชอลก์เป็นเทคนิคท่ีพบไดย้กในภาพประกอบของ
หนังสือเด็ก เน่ืองจากความยุ่งยากในการใชว้สัดอุปุกรณแ์ละตอ้งใชท้กัษะความช านาญคอ่นขา้ง
สงู สีชอลก์มีคณุสมบตัิเดน่ในดา้นความนุ่มนวลของภาพหรือลายเสน้ท่ีมีความฉวดัเฉวียน  

 

 
 

ภาพประกอบ 12 ภาพสีน า้ 
 

ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 26) 
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3. ภาพสีน  ้า เทคนิคสีน  ้าเป็นท่ีนิยมอย่างมากในงานภาพประกอบส าหรับเด็ก 
เน่ืองจากคณุสมบตัิของสีน  า้มีความโปรง่แสง นุ่มนวล ออ่นโยน สามารถสรา้งผิวสมัผสัไดม้ากมาย 
มีมิติความลกึในตวัเอง ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรบัเนือ้หาของเรื่องท่ีตอ้งการใหเ้ดก็รู ้ 

 
 

ภาพประกอบ 13 ภาพสีโปสเตอร ์
 

ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 29) 
 

4. ภาพสีโปสเตอร ์สีโปสเตอรเ์ป็นสีในตระกลูทึบแสง ขอ้ดีของสีโปสเตอรค์ือมีสีท่ี
จดัจา้น ใชง้านง่าย แตก่ารใชเ้ทคนิคนีก้็ขึน้กบัวตัถปุระสงคข์องผูว้าด ขอ้เสียของสีโปสเตอรค์ืออายุ
ของภาพสัน้กวา่สีประเภทอ่ืน เนือ้สีไมท่นทานเท่าสีน  า้มนัหรือสีอะคริลิก ภาพท่ีใชส้ีโปสเตอรม์กัจะ
ตอ้งการความตื่นเตน้ ความจดัจา้น ความสนกุสนาน  

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ภาพสีน า้มนัและสีอะคริลิก 
 

ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 30) 
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5. ภาพสีน า้มนัและสีอะคริลิก สีน า้มนัอยู่ในตระกูลสีทึบแสงสามารถเก็บรกัษา
ภาพประกอบไวไ้ดน้านใชท้ักษะฝีมือในการสรา้งสรรคส์งูและใชท้  างานในวสัดท่ีุหลากหลาย เช่น 
ผา้ใบ กระดาษ แผน่ไม ้โดยสีอะคริลิกถกูผลิตขึน้เพ่ือจะใชท้ดแทนสีน า้มนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 15 ภาพพิมพ ์
 

ท่ีมา: (ปรีดา ปัญญาจนัทร ์& สดุไผท เมืองไทย, 2557, น. 32) 
 

6. ภาพพิมพ ์เป็นเทคนิคการสรา้งภาพแบบอาศยัอปุกรณแ์ละทักษะฝีมืออย่าง
สงูภาพประกอบลกัษณะนีม้ักจะพบเห็นจากงานประเทศตะวนัตก แม่พิมพท่ี์นิยมใชม้ักจะเป็น
แมพิ่มพไ์ม ้โละหะ และแมพิ่มพหิ์น หรือพลิกแพลงสรา้งแมพิ่มพจ์ากสิ่งของใกลต้วั 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 ภาพเทคนิคผสม 
 
ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 33) 
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7. ภาพเทคนิคผสม โดยจากงานภาพประกอบท่ีใชเ้ทคนิคทางศิลปะชนิดเดียวใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานมีนอ้ยมาก เน่ืองจากการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะสามารถเกิดได้
เสมอ ซึ่งเป็นการแสดงออกทางความคิดสรา้งสรรคผ์ูว้าดสง่ไปถึงผูเ้สพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพจากคอมพิวเตอร ์
 

ท่ีมา: ปรีดา ปัญญาจนัทร ์and สดุไผท เมืองไทย (2557, น. 35) 
 

8. ภาพจากคอมพิวเตอร ์เทคนิคคอมพิวเตอรส์ามารถสรา้งสรรคง์านไดม้ีความ
หลากหลาย แปลกใหม่ รวดเรว็และสามารถแกไ้ขงานไดง้่าย ส่ิงส  าคญัในการใชอ้ปุกรณนี์ค้ือการ
สื่ออารมณข์องรูส้กึเป็นสิ่งส  าคญัอย่างมากส  าหรบัเนือ้หาของแตล่ะเรื่อง  

2.7.5 ภาพประกอบส าหรบัเดก็ 
2.7.5.1 ความหมายของภาพประกอบส าหรบัเดก็ 

ภาพประกอบส าหรบัเดก็นั้น มีผูท้  าการศกึษาคน้ควา้และไดใ้หค้วามหมายไว้
มากมาย ดงันี ้

เกริก ยุ้นพันธ์ (2543, น. 27) ได้กล่าวถึงความหมายของภาพประกอบ
ส าหรับเด็กไว้ว่า ภาพประกอบเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากในการท่ีจะท าให้เด็กมีความ
กระตือรือรน้ท่ีจะสนใจหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น ความสวยงาม สีสัน ความแปลกตา หรือสามารถ
อธิบายเรื่องราวของหนังสือ ส่งผลให้ผูอ้่านมีความเขา้ใจมากย่ิงขึน้ นอกจากนี้ภาพประกอบ
หนงัสือส  าหรบัเดก็ยังมีรายละเอียดอ่ืนๆ ในภาพท่ีจะสามารถใหเ้ด็กเกิดจินตนาการอย่างตอ่เน่ือง
จากองคป์ระกอบต่างๆ ภายในภาพ เช่น รูปแบบของภาพ สี น ้าหนักของแสงและ เทคนิคต่างๆ 
เป็นตน้ ภาพประกอบจึงมีหนา้ท่ีและบทบาทในตวัเอง  
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พิ มพ์ จิ ต  ตป นี ยะ (2555, น . 48 - 49 ) ได้กล่าวถึ งค วามหมายของ
ภาพประกอบส าหรบัเด็กไวว้า่ ภาพประกอบส าหรบัเดก็นบัวา่เป็นหัวใจของหนังสือ ภาพประกอบ
ท าเด็กเกิดความสนใจ หรือเกิดค  าถามและมุง่ท่ีจะหาค  าตอบ เดก็จะสนใจหนังสือและอยากอ่าน
หนังสือ ถา้เรื่องราวมีความสนุกสาน น่าสนใจ น่าติดตามและภาพสามารถดงึดดูได ้จะท าใหเ้ด็ก
เกิดนิสยัรกัการอ่าน โดยเฉพาะวยัเด็กซึ่งเป็นวยัท่ียังอ่านหนังสือไม่ออกภาพประกอบจึงเป็นตัว
หลกัท่ีท าใหเ้ด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดงันั้นภาพประกอบส าหรบัเด็กมีความสวยงาม 
สีสนัสวยงามสดใส จะส่งผลใหเ้ด็กรกัในความสวยงามเชิงศิลปะ เพราะภาพประกอบท่ีดีส  าหรบั
เดก็นัน้มีอิทธิพลตอ่ความรูส้กึของเดก็ 

ปรีดา ปัญญาจันทร ์and สุดไผท เมืองไทย (2557 , น. 10 - 13) อธิบาย
ภาพประกอบส าหรบัเดก็ หมายถึง ภาพท่ีวาดขึน้มาเพ่ือประกอบเรื่องราว ขอ้ความ หรือบทความ 
มีหนา้ท่ีขยายความ อธิบาย หรือเล่าเรื่องราวเพ่ือสื่อสารใหค้นดเูขา้ใจในเรื่องนั้นๆ มากขึน้ผูท่ี้จะ
สื่อสารเรื่องราวของภาพประกอบส าหรับเด็กควรศึกษาจิตวิทยาเด็กและพัฒนาการของเด็ก
ภาพประกอบส าหรบัเด็กไม่ใช่ภาพท่ีสรา้งขึน้มาเพ่ือประดบัตกแต่งหรือเพ่ือเสริมเรื่องราวเท่านั้น 
แตภ่าพประกอบมีความส าคญัเท่าเทียมกบัเนือ้เรื่อง 

2.7.5.2 หนา้ท่ีและบทบาทของภาพประกอบส าหรบัเดก็ 
หนา้ท่ีและบทบาทของภาพประกอบส าหรบัเดก็นัน้ มีผูท้  าการศึกษาคน้ควา้

และไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงันี ้
เกริก  ยุ้นพันธ์ (2543, น. 26 - 28) ได้อธิบายหน้าท่ีและบทบาทของ

ภาพประกอบส าหรบัเดก็ดงัตอ่ไปนี ้
1. ภาพประกอบช่วยอธิบายและเสริมสรา้งเนือ้หาใหช้ัดเจน ภาพประกอบ

ส าหรบัเด็กช่วยเสริมสรา้งความเขา้ใจให้กับเนื้อหาส่งผลให้เด็กเขา้ใจเนื้อหาง่ายขึน้ เกิดความ
ถูกต้องตามเนื้อหาท่ีผู้เขียนก าลังจะสื่อสารกับผู้อ่าน โดยเฉพาะหนังสือสารคดีส  าหรับเด็ก
ภาพประกอบต้องมีความชัดเจนและห้ามบิดเบือนจากความจริงทุกประการ ซึ่งต่างจาก
ภาพประกอบหนงัสือบนัเทิงคดีส  าหรบัเดก็ ภาพประกอบไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นภาพท่ีเหมือนจริง ผูว้าด
ภาพประกอบหรือนักวาดภาพประกอบสามารถสรา้งสรรคภ์าพไดต้ามจินตนาการของผูว้าด 
ภาพประกอบตอ้งมีความสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัเนือ้หา 

2. ภาพประกอบช่วยดงึดคูวามสนใจเดก็ ภาพประกอบปกหนงัสือส  าหรบัเดก็
มีส่วนส  าคัญในการช่วยใหเ้ด็กสนใจหนังสือเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสิ่งแรกท่ีเด็กเห็น ไดแ้ก่ปก
หนังสือ ถา้ปกหนังสือถูกสรา้งสรรคอ์อกมาไดเ้หมาะสมกับวัยของเด็กและมีการออกแบบอย่าง
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สวยงาม จะมีส่วนช่วยอย่างมากให้เด็กเกิดความสนใจมากย่ิงขึน้ ภาพปกของหนังสือและ
ภาพประกอบเนือ้หาหนังสือควรมีเทคนิคการวาดในลกัษณะเดียวกนั ภาพประกอบท่ีช่วยดึงดดู
ความสนใจของเด็กท าใหเ้ด็กอยากอ่านหนังสือ ถา้ภาพประกอบและเนือ้เรื่องน่าสนใจและสนุก
ชวนติดตาม จะสามารถปลกูฝังนิสยัรกัการอา่นใหก้บัเดก็ได ้

3. ภาพประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้จัดท า ภาพประกอบหนังสือ
ส  าหรบัเด็กตอ้งตรงตามวตัถปุระสงคแ์ละมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา ดงันัน้ นกัวาดภาพประกอบ
ตอ้งไดพ้บปะกบัผูเ้ขียนหนงัสือ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจซึ่งกนัและกัน และตรงตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูเ้ขียนไดอ้ย่างสมบรูณ ์และถูกตอ้ง ถา้หากไม่มีการพบปะกับนักเขียนท่ีตนเองรบัผิดชอบในการ
สรา้งสรรคภ์าพประกอบให้นั้น นักวาดภาพประกอบตอ้งท าการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มลูให้มาก
ท่ีสดุ เพ่ือท่ีจะสรา้งสรรคภ์าพประกอบเหลา่นีใ้หม้ีความบกพรอ่งนอ้ยท่ีสดุ  

4. ภาพประกอบสรา้งจินตนาการส าหรบัเดก็ นอกจากเด็กจะไดค้วามรูจ้าก
การอ่านหนังสือและการแต่งเติมจิตนาการจากการอ่านแลว้ ภาพประกอบเป็นส่วนส  าคญัท่ีช่วย
อธิบายใหเ้รื่องนั้นๆ ชดัเจนมากย่ิงขึน้และนอกจากนีภ้าพประกอบส าหรบัเด็กมีรายละเอียดอ่ืนๆ 
ภายในภาพท่ีสง่เสริมใหเ้ด็กจิตนาการตอ่เน่ืองไดอ้าทิ องคป์ระกอบของภาพ รูปแบบการน าเสนอ 
สี น  า้หนกัการลงสี และเทคนิคตา่งๆ ท่ีใชส้รา้งสรรคภ์าพ 

5. ภาพประกอบมีผลต่อความละเอียดถ่ีถว้นความประณีตและท าใหเ้ด็กรกั
ในสิ่งสวยงาม ถา้ภาพประกอบส าหรบัเด็กมีสนัสนัสวยงามและถูกจัดองคป์ระกอบต่างๆ อย่าง
ประณีตสวยงาม จะส่งผลใหเ้ดก็รกัในความงดงามมีรสนิยมในดา้นศิลปะ เพราะภาพประกอบท่ีดี
นัน้จะตอ้งมีอิทธิพลตอ่ความรูส้กึและเกิดความประทบัใจตอ่เดก็ดว้ย 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ภาพประกอบส าหรบัเดก็นัน้บทบาทอย่างมากในการท่ีจะท าให้
เดก็มีความกระตือรือรน้ท่ีจะสนใจหนงัสือและช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจและเรียนรูเ้นือ้หาไดด้ีย่ิงขึน้ โดยเกิด
จากองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ความสวยงาม สีสนั ความแปลกตา หรือสามารถอธิบายและขยาย
ความเนือ้หาเรื่องราวของหนงัสือใหเ้กิดความเขา้ใจไดม้ากย่ิงขึน้  

2.8 การออกแบบและองคป์ระกอบของหนังสือ 
เปรื่อง กุมุท , 2523, อ้างถึงในพิมพ์จิตต์ สถิตวิทยานันท์ (2546, น. 16 - 17)ได้

กลา่วถึง หลกัการในการออกแบบหนังสือส  าหรบัเดก็ ในบทความเรื่องการออกแบบหนงัสือส  าหรบั
เดก็กบัผลการวิจยับางประการ ดงันี ้
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1. ปกหนังสือ เป็นสิ่งแรกท่ีสะดดุตาและเรียกรอ้งความสนใจจากเด็ก เน่ืองจากปก
และภาพมีอิทธิพลตอ่การเลือกหนงัสือ ซึ่งภาพท่ีมีสีสนัสดใสและตวัอกัษรท่ีมีการจดัเรียงอย่างเป็น
ระบบระเบียบก็มีผลเช่นกนั 

2. รูปเล่ม ลักษณะของรูปเล่มเป็นสิ่งท่ีดึงดูความสนใจของเด็กได้ เช่น รูปทรง
สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยมวงกลม หรือรูปทรงรูปเลม่ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่อง 

3. เนือ้ในหนา้หนังสือท่ีบรรจุเนือ้หา มกัจะมีลกัษณะหนา้ซา้ยมือและขวามือ โดยมี
ภาพและตวัอกัษรอยู่รว่มกนั โดยจะแยกภาพเป็นภาพเดียวในแต่ละหนา้หรือทั้งสองหนา้มีภาพท่ี
เช่ือมโยงกนั และภายในภาพมีตวัอกัษรประกอบอยู่ดว้ย 

4. ขนาดของหนงัสือมีรูปแบบท่ีเดก็สามารถหยิบและเปิดไดโ้ดยสะดวก 
5. ภาพ ลกัษณะของภาพประกอบท่ีเดก็ใหค้วามสนใจเป็นภาพท่ีมีลกัษณะง่ายๆ ไม่

ซับซ้อน ภาพท่ีแสดงกริยาอาการเด็กจะมีความสนใจเป็นพิเศษ เด็กชอบภาพท่ีมีสีสดสดใส
มากกวา่ภาพขาวด  า เดก็ใหค้วามสนใจภาพดา้นขวามือมากกวา่ดา้นซา้ยมือ 

6. ตวัอกัษรหรือตวัหนังสือเป็นส่วนประกอบส าคญัของหนงัสือทุกๆ เล่ม ขนาดของ
ตวัอกัษรส าหรบัเด็กควรเป็นตามช่วงวยั ย่ิงอายุนอ้ยตวัอกัษรควรมีขนาดใหญ่ สีของตวัอกัษรควร
จะเป็นสีเขม้ เช่น สีด  า สีเขียว สีน า้เงิน 

7. สีของภาพ เดก็ชอบภาพสีมากกวา่ภาพท่ีมีลกัษณะเป็นลายเสน้หรือแรเงา 
8. ขนาดของภาพ ภาพประกอบท่ีมีขนาดใหญ่จะไดร้บัความสนใจมากกว่าภาพ

ขนาดเลก็ 
9. การวางองคป์ระกอบของแต่ละหน้าต้องมีการค  านึงถึงความสมดุล การเว้น

ช่องวา่ง หลกัการน าสายตา การวางองคป์ระกอบของภาพมีดงันี ้
9.1 ภาพและตวัหนงัสืออยู่หนา้ 
9.2 ภาพอยู่บนตวัหนงัสืออยู่ลา่ง 
9.3 ภาพกบัตวัหนงัสืออยู่คนละหนา้  
9.4 ภาพกบัตวัหนงัสือท่ีใชท้ัง้สองหนา้เป็นเหมือนหนา้เดียวกนั 

วิมลิน มีศิริ (2551, น. 32 - 38) กล่าวถึงองคป์ระกอบรูปเล่มทางกายภาพของสื่อ
หนงัสือภาพ 9 ประเดน็หลกั คือ 

1. เนื ้อเรื่องของหนังสือมีความเช่ือมโยงกับภาพประกอบและการจัดองคป์ระกอบ
ตอ้งมีความเหมาะสมกบัขนาดของหนงัสือ 
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2. รูปร่างของหนังสือ โดยหนังสือส  าหรบัเด็กก็มีรูปรา่งเหมือนกับหนังสือทั่วไป คือ 
รูปทรงส่ีเหลี่ยม 

3. ปกหนา้ เป็นการน าองคป์ระกอบของภาพเขา้มาใชบ้นพืน้ท่ีกระดาษใหด้มูีความ
น่าสนใจและดงึดดูโดยลกัษณะของปกหนา้ คือ ปกหนา้แบบเดี่ยวและปกหนา้แบบคู่ 

4. ปกหนา้ดา้นใน ต  าแหน่งขวามือหลงัจากเปิดปกหนา้ก่อน ซึ่งเป็นหา้แรกก่อนเขา้สู่
เนือ้ใน เป็นพืน้ท่ี ส  าหรบัใสช่ื่อเรื่อง ช่ือนกัเขียน นกัวาด ช่ือส  านกัพิมพ ์และภาพประกอบท่ีปกหนา้
ดา้นใน เป็นการเชิญชวนเขา้สูก่ารอา่นเนือ้เรื่องดา้นใน 

5. ปกหลังด้านใน พื้น ท่ีหน้าสุดท้ายหลังจากท่ี เนื้อเรื่องจบ ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดตา่งๆ หรือเป็นการสรุปแหลง่ท่ีมาและเจตนารมณข์องผูเ้ขียนในการสรา้งสรรคห์นงัสือ
เลม่นัน้ๆ 

6. ปกหลงัของหนังสือผูเ้ขียนมกัจะเขียนเนือ้เรื่องสัน้ๆ พรอ้มใสรู่ปภาพประกอบ หรือ
บางเลม่อาจจะปลอ่ยเป็นพืน้ท่ีวา่ง ซึ่งขึน้อยู่กบัเจตนารมณข์องผูเ้ขียน 

7. กระดาษ หนังสือในประเทศไทยนิยมใช้ปกอ่อนและปกแข็ง ซึ่งการเลือกใช้
กระดาษแตล่ะชนิดขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคก์ารใชส้อย 

8. ตัวอักษร โดยรูปแบบและขนาดเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์หรือตัวประดิษฐ์ ซึ่งการ
เลือกใช้เป็นไปตามความตอ้งการของนักสรา้งสรรค ์เพ่ือสรา้งอรรถรสในการอ่านและการสื่อ
ความหมาย โดยเลือกอกัษรจากการอ่านตอ้งอา่นง่ายสบายตา ส  าหรบัเดก็ขนาดของตวัอกัษรควร
เลือกขนาดท่ีใหญ่ เน่ืองจากเดก็ยงัไมม่ีประสบการณค์วามเขา้ใจทางภาษาหากตวัเลก็เกินไปเด็ก
จะไมส่ามารถแยกออกได ้

9. การจัดวางภาพประกอบ โดยการจัดวางภาพประกอบนั้นตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กับการวางตัวอักษรให้มีความกลมกลืนและสวยงาม หรือบางเหตุการณ์ท่ีต้องการจะสื่อ
ความหมายอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น อารมณ ์ความรูส้กึ พฤติกรรมตา่งๆ ของตวัละคร เป็นตน้ 

2.8.1 รูปเลม่หนงัสือ 
จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 1 - 7) อธิบายลกัษณะของรูปเล่มหนังสือและ

ตวัอกัษรส าหรบัเดก็ ดงันี ้หนงัสือส  าหรบัเดก็ควรจะมีขนาดพอเหมาะ ขนาดไมใ่หญ่หรือเล็ก กวา้ง
หรือยาวมากเกินไป หนงัสือส  าหรบัเดก็วยัเริ่มเรียนและประถมศกึษาตอนตน้ควรมีจ  านวนหนา้อยู่
ระหว่าง 8 – 16 หนา้ หรือ 8 – 24 หนา้ หนังสือส  าหรบัเด็กประถมศึกษาตอนปลายควรมีจ  านวน
หนา้อยู่ระหวา่ง 16 – 32 หนา้ หรือ 16 – 48 หนา้ ขนาดรูปเลม่ท่ีนิยมจดัท ากนั ไดแ้ก่ 
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1. ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค ขนาดสิบหกหนา้ (ขนาดเลก็) 13 x 18.5 ซม. ในรูปแบบ
แนวนอนหรือแนวตัง้ 

2. ขนาดสิบหกหน้า (ขนาดกลาง) 14.6 x 21 ซม. ในรูปแบบแนวนอนหรือ
แนวตัง้ 

3. ขนาดแปดหนา้ (ขนาดใหญ่) 18.5 x 26 ซม. ในรูปแบบแนวแนวนอนหรือ
แนวตัง้ 

นอกจากนี้ขนาดของรูปเล่มยังสัมพันธก์ับการจัดหน้าหนังสือ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหนังสือภาพประกอบซึ่งมีภาพประกอบเป็นส่วนส  าคญัหลกั มีค  าบรรยายนอ้ย ส่งผลให้
ขนาดของหนา้หนงัสือตอ้งมีขนาดใหญ่ การเย็บรูปเลม่ควรมีความคงทนแขง็แรงตอ่การใชง้านของ
เด็ก การเย็บเล่มแบ่งออกเป็นหลากหลายวิธี เช่นเย็บอก เย็บสนั เย็บใสสนักาว เป็นตน้ การเย็บ
เลม่ตอ้งพิจารณาจากจ านวนหนา้ของหนงัสือ ชนิดกระดาษท่ีใชแ้ละปกหนงัสือ  

2.8.2 ขนาดตวัอกัษร 
จินตนา ใบกาซูยี (2542, น. 16 - 17) อธิบายการเลือกใชข้นาดตวัอกัษรและ

การเลือกใชต้ัวอกัษร ดงันี้ ลกัษณะความยาวของประโยค ขนาดของตัวอักษรและการเลือกใช้
ตวัอกัษรท่ีใชใ้นหนังสือส  าหรบัเดก็มีความส าคญัต่อการของเดก็เป็นอย่างมาก ถา้ใชป้ระโยคท่ีมี
ความยาวหรือมีความซับซอ้นผูอ้่านจะลืมขอ้ความท่ีอ่านผ่านมาแลว้ ซึ่งเด็กจะไม่สามารถเขา้ใจ
เนือ้เรื่อง ดงันั้นจึงควรใชป้ระโยคท่ีมีความยาวไม่มากเกินไปโดยเฉพาะหนังสือภาพและหนังสือ
การต์นู ซึ่งเช่ือมโยงกบัการใหล้กัษณะของตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ จึงตอ้งระมดัระวงัความสัน้และ
ความยาวของประโยคใหม้ีความเหมาะสม การเลือกใชต้วัอกัษรไม่ควรเลือกใชต้วัอกัษรท่ีมีความ
ประดิษฐ์บรรจงเกินไป หนงัสือส  าหรบัเดก็ควรเลือกตวัอกัษรท่ีอา่นง่ายและชดัเจน การเลือกขนาด
ของตวัอกัษรก็มีความสมัพนัธก์บัปริมาณเนือ้หาของเรื่องหรือความยาวของเรื่อง ขนาดตวัอกัษรจะ
มีความสมัพนัธก์บัวยัของผูอ้า่น ถา้ผูอ้า่นเป็นเดก็เล็กถึงประถมศกึษาตอนตน้ควรใชข้นาดตวัอกัษร
ประมาณ 28 - 32 พอยต ์เดก็ประถมศกึษาตอนปลายใชต้วัอกัษรขนาด 18 - 20 พอยต ์ 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ลกัษณะของ 1) รูปเลม่ของหนงัสือส  าหรบัเดก็ควรท าจากวสัดท่ีุ
มีความแขง็แรงทนทาน ไมฉี่กขาดง่ายและไมม่ีเหลี่ยมมมุท่ีสามารถท าใหเ้ดก็ไดร้บับาดเจ็บ 2) เนือ้
เรื่องส  าหรบัเด็กควรมีเนือ้หาท่ีไม่ยาวจนเกินไป มีความชัดเจนเขา้ใจง่าย สัน้กระชับ ไม่ซบัซอ้นมี
ความสนุกสนาน ตื่นเตน้ เนือ้เรื่องของหนังสืออาจน ามาจากสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเด็ก และจบ
ดว้ยการสอดแทรกแนวคิด 3) ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาท่ีเดก็สามารถเขา้ใจได ้เลือกใชค้  าท่ีสามารถพบ
ไดท้ั่วไปในชีวิตประจ าวันของเด็ก โดยตอ้งหลีกเลี่ยงค  าศัพท์แสลง  4) ขนาดตัวอักษรและการ
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เลือกใชต้วัอกัษรควรใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ ประมาณ 24 – 30 พอยต ์ใชต้วัพิมพธ์รรมดาหรือ
ตวัเขียนท่ีชัดเจนและใชต้วัอกัษรแบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 5) สีของตวัอกัษรควรเป็นสีท่ีมีความ
เขม้ เพ่ือจะใหเ้ดก็อา่นไดง้่าย เช่น ด  า เขียว น า้เงิน เป็นตน้ 6) จ านวนหนา้กระดาษส าหรบัเดก็อาย ุ
4 – 6 ปี ควรมีจ  านวนหนา้กระดาษไมเ่กิน 8 - 20 หนา้ 

 
3. การเล่นส าหรับเด็ก 

3.1 ความหมายของการเล่นส าหรับเด็ก 
สมบตัิ กาญจนกิจ (2535, น. 27) อธิบายวา่การเลน่ มีหมายความวา่ การกระท าใดๆ

ท่ีท าไปเพ่ือความสนุกสนาน หรือผ่อนคลายอารมณ์ใหเ้พลินเพลิดค  าว่าการเล่นนีม้กัจะใชค้  าว่า
การละเลน่ ซึ่งมีความหมาย คือ มหรสพตา่งๆ หรือการแสดงตา่งๆ ท่ีมีขึน้เพ่ือสรา้งความสนกุสนาน
รื่นเริง 

พัฒนา ชัชพงศ ์(2553) กล่าวว่าการเล่น หมายถึง การกระท าเพ่ือความสนุกสนาน
หรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ ซึ่งตรงกบัค  าในภาษาองักฤษค าว่า Play และค าว่า Game ซึ่งทั้งสอง
ค  านีม้ีความหมายท่ีแตกต่างกบัค  าวา่ Play มีผูใ้หค้วามหมายวา่การเลน่สนกุ เป็นการเลน่คนเดียว
ก็ได ้หลายคนก็ได ้เล่นโดยสมคัรใจโดยไม่มีใครบังคบั แต่ค  าว่า Game เป็นการเล่นท่ีมีกฎเกณฑ ์ 
มีกฎกติกาขอ้บังคบั มีวิธีการเล่นผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎเกณฑน์ั้นๆ แต่ส  าหรบัเด็กเล็กๆ การเล่น
ไมไ่ดห้มายถึงเพียงแคค่วามสนุกหรือผ่อนคลายอารมณเ์ท่านัน้ แต่ยงัหมายความไปถึงการเรียนรู ้
ผา่นการเลน่หรือ Learning Through Play  

เกศมณี  มูลปานันท์ (2560) อธิบายความหมายของการเล่นดังนี้ การเล่น คือ 
ปรากฏการณท่ี์เกิดโดยธรรมชาติ และน าไปสู่การเรียนรู ้หรือแปลไดอี้กอย่างหนึ่งว่า การเล่นเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จากจินตนาการของเด็ก เก่ียวขอ้งกับความจริง เช่ือมโยงกันจนท าใหเ้ด็ก
แสดงออกถึง ความรูส้กึ จินตนาการ ความกลวั และความขดัแยง้ตา่งๆ 

สมจินตนา คปุตสุนทร (2547, น.19) กล่าวว่าการเล่นเป็นกิจกรรมท่ีเด็กเล่นตาม
ลกัษณะความสนใจของเด็ก เพ่ือน ามาซึ่งการพัฒนาความพรอ้มครบทั้ง 4 ดา้น การเล่นเป็นการ
เรียนรูเ้ด็กผ่านการลงมือท าเรื่องนั้นๆ ซ  ้าๆ จนเกิดเป็นการเรียนรูแ้ละน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณอ่ื์นๆ ตามความเหมาะสม 

อดิศกัดิ์ ผลิตผลการพิมพ ์(2548, น.18) กล่าวว่าการเล่นเป็นกระบวนการท่ีส  าคัญ
ท่ีสดุในพัฒนาการในวยัเด็กท่ีผูใ้หญ่ตอ้งท าความเขา้ใจและเห็นคณุคา่ความส าคญัของการเล่น 
การเล่นของเดก็เป็นการเล่นท่ีใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยกระตุน้การเรียนรู ้โดยการ
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เล่นสรา้งคณุประโยชน์อย่างมากส าหรบัเด็ก เช่น กระตุน้พฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การ
แสวงหาประสบการณใ์หม ่การคน้ควา้ทดลอง เป็นตน้ 

Encyclopedia americana international (1993) กล่าวว่าการเล่นเป็นกิจกรรมการ
สร้างสรรค์ท่ีท  าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การเล่นเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย ์  
ซึ่งในสถานการณต์า่งๆ ขณะเลน่ผูเ้ลน่จะเป็นผูค้ิดและควบคมุสถานการณก์ารเลน่ดว้ยตนเองและ
มีจินตนาการตามการเลน่ 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้การเลน่ส  าหรบัเด็กนัน้หมายถึงกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีก่อใหเ้กิด
ความสนุกสนาน โดยการเล่นสามารถต่อยอดไปถึงการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ การเล่นเป็นการ
เรียนรูเ้ด็กผ่านการลงมือท าเรื่องนั้นๆ ซ  ้าๆ จนเกิดเป็นการเรียนรูแ้ละน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณอ่ื์นๆ ตามความเหมาะสม 

3.2 ความส าคัญของการเล่น 
ทวีศกัดิ์ สิริรตันเ์รขา (2549, น. 8) อธิบายถึงความส าคญัของการเลน่ ดงันี ้การเล่น

เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษยท์ุกเพศ ทุกวยั ในวัยเด็กการเล่นจะเป็นสื่อช่วยพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างดี  ความสามารถจากการเล่นในวัยเด็กมี
ความสมัพนัธก์บัการด  าเนินชีวิต เมื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัข้างหนา้ การเล่นท่ีดี เป็นนนัทนาการ
อย่างหนึ่งซึ่ งมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองท่ีดีของบ้านเมืองอย่าง มี
ประสิทธิภาพ กล่าวไดว้่า “ความสุขครัง้แรกในชีวิตของเด็กเริ่มตน้จากพ่อแม่ และต่อมายังมี
ความสขุความเพลิดเพลิน จากการเล่น” งานในวยัเด็กคือการเลน่นั่นเอง ควรท่ีบุคคล หน่วยงาน 
และสถาบัน ต่างๆ จะไดร้่วมมือกันเอาใจใส่ในเรื่องของการเล่นอย่างจริงจังเพ่ือเด็กและเยาวชน
ไทยทกุคน โดยการสง่เสริมใหม้ีการเล่นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเด็กๆ และบูรณาการเขา้
ไปในกิจกรรมการเรียน การสอน โดยใหก้ารเล่นเป็นสว่นหนึ่งของการเรียน หรือเรียนรูโ้ดยการเล่น 
(Learning by Playing) หรือเรียนรูวิ้ธีเล่น (Learn to play) การเลน่ช่วยใหเ้ดก็เกิดการพัฒนาดา้น
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ด้านร่างกาย จะช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพ่ิมทักษะการใช้
กลา้มเนือ้ตา่งๆ ดา้นอารมณแ์จ่มใส เบิกบานสนกุสนาน ดา้นสงัคมจะช่วยเสริมสรา้งใหเ้ดก็เป็นผูท่ี้
มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก สามารถร่วมเล่นกับเพ่ือนได้อย่างสรา้งสรรค ์และมี
ปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้น ท าให้เป็นผูท่ี้ปรบัต่อเขา้กับสิ่งแวดลอ้มไดง้่าย มีทักษะในการสื่อสาร ดา้น
สติปัญญาจะช่วยฝึกให้เด็กรูจ้ักคิดทั้งดา้นการคิดอย่างมีเหตผุล การคิดอย่างสรา้งสรรค ์และ
จินตนาการสามารถรูจ้กัวางแผน รูจ้ักแกปั้ญหา มีน  า้ใจ มีความอดทน เป็นการปลกูฝังจริยธรรม 
คณุธรรมใหแ้ก่เดก็ 
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Unicef Thailand (2548) กล่าวถึง การเล่นเป็นเหมือนส่วนส  าคัญในชีวิตของเด็ก 
การเรียนรูแ้ละพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการไดเ้ล่น งานวิจยัทางการแพทยยื์นยันว่า  การเล่นมี
สว่นส  าคญัอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งสมอง โดยการเล่นจะกระตุน้ใหม้ีการเพ่ิมขึน้
ของการส่งสัญญาณประสาทและเพ่ิมการประสานงานระหว่างเซลลส์มองกับการท างานของ
รา่งกายไดด้ีขึน้ การเล่นเป็นกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข เป็นคณุค่าท่ีส  าคัญท าใหเ้ด็กๆ 
เติบโตอย่างมีวฒุิภาวะสมบรูณท์ัง้กาย ใจ และจิตวิญญาณ การเลน่ยงัสรา้งสรรคจิ์นตนาการและ
สานต่อแรงบันดาลใจเมื่อเขาโตขึน้ หลายครัง้ท่ีการเล่นในวยัเดก็มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกอาชีพในอนาคตของเดก็ เมื่อไดเ้ลน่ เดก็จะไดล้งมือท า ไดท้ดลองสิ่งใหม่ๆ  ไดใ้ชค้วามคิด และ
เกิดการเรียนรูด้ว้ยตวัเอง ซึ่งเด็กอาจไดพ้บกับความทา้ทาย ความเสี่ยง อปุสรรคบา้ง ซึ่งสิ่งเหลา่นี้
ถือเป็นโอกาสท่ีจะเรียนรู ้ตดัสินใจ แกไ้ขกบัอปุสรรคท่ีเจอ ทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการเรียนรู ้เพ่ิมพนู
ทกัษะชีวิตและพฒันาการใหแ้ก่เดก็ทัง้ทางรา่งกาย อารมณ ์จิตใจและสติปัญญา 

พฒันา ชชัพงศ ์(2553) อธิบายถึงความส าคญัของการเล่น ดงันี ้เดก็กบัการเลน่เป็น
สิ่งคูก่นัมาตามธรรมชาติ เดก็เจริญเติบโตขึน้มาพรอ้มกับการเลน่นั่นคือ เดก็สามารถเลน่ไดโ้ดยไม่
ตอ้งมีใครสอน ถา้สงัเกตใหด้ีจะพบวา่เดก็สามารถเลน่ของเลน่ท่ีวาง อยู่ตรงหนา้ของเขาไดเ้อง โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีใครบอกหรือชี้แนะวิธีเก่ียวกับการเล่น และเด็กแต่ละคนมีวิธีการเล่นของเล่น
แตกตา่งกนั มีหลกัฐานยืนยันวา่การเลน่มีสว่นส  าคญัอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของ 
สมอง โดยการเล่นจะกระตุ้นให้มีการเพ่ิมขึ ้นของการส่งสัญญาณประสาทและเพ่ิมการ
ประสานงานระหว่าง เซลลส์มอง โดยเฉพาะเซลลส์มองของเด็กวยั 3 ขวบปีแรกท่ีเติบโตมาใน
สิ่งแวดลอ้มมีชีวิตชีวา มีการเล่นและมีการกระตุน้อย่างสรา้งสรรคจ์ะมีการเพ่ิมการส่งสญัญาณ
ประสาทหรือคลื่นไฟฟ้าในสมอง และการเช่ือมต่อระหวา่งเซลลป์ระสาท การเพ่ิมในส่วนนี ้ส่งผล
ส าคญัต่อการพฒันาการของสมอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของความเฉลียวฉลาด ทัง้นีก้ารเล่น
สามารถ ช่วยพัฒนา หรือสรา้งจินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ในเดก็ได ้การเล่นท่ี
เหมาะสมและถกูตอ้งตามวยัและพฒันาการของเดก็จะเป็นเครื่องบ่งชีถ้ึงคณุภาพของเดก็ เอือ้ใหม้ี
ผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพในอนาคตดว้ยจะเห็นไดว้า่การเล่นนั้นมีส่วนส  าคญัอย่างมากตอ่การเรียนรูแ้ละ
พฒันาการของเดก็ ไมว่่าจะเป็นทัง้ในดา้นรา่งกายและจิตใจ เดก็จะสามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยตรงผา่น
การละเล่นต่างๆ การเล่นจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาการใหแ้ก่เด็กทั้งทางรา่งกาย 
อารมณ์จิตใจและสติปัญญา ดงันั้นหากมีการส่งเสริมเลีย้งดูให้เด็กไดร้บัการเล่นอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมและเกิดประโยชน ์เด็กก็จะสามารถเติบโตขึน้มาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพไดใ้นอนาคต
ขา้งหนา้ 
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จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้การเล่นเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนษุยท์ุกเพศ ทุกวยั 
ในวัยเด็กการเล่นจะเป็นสื่อช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างดี 
ความสามารถจากการเล่นในวยัเด็กมีความสมัพันธก์ับการด  าเนินชีวิต การเล่นนัน้ช่วยใหเ้ด็กได้
เรียนรูก้ับสงัคมในรูปแบบย่อย ดงันั้นการเล่นในวยัเด็กจะเป็นพืน้ฐานการเตรียมพรอ้มในการใช้
ชีวิตของเดก็ในวนัขา้งหนา้  

3.3 ประเภทของการเล่น 
การเลน่เป็นกิจกรรมทั่วไปของเดก็ โดยสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท ดงันี ้

1. การเล่นจับต้องสิ่งของ (Manipulative Play) เป็นการเล่นเพ่ือให้เด็กได้มี
พฒันาการทางทกัษะ โดยใชนิ้ว้มือในการจบัวตัถสุิ่งของ ซึ่งกิจกรรมเหลา่นีม้กัเล่นดว้ยตนเองและ
ไมจ่  าเป็นตอ้งมีปฏิสมัพันธร์ว่มกับผูอ่ื้น โดยการจัดกิจกรรมกรเล่นผ่านสิ่งของ ควรจดัใหอ้ยู่ในมมุ
ใดมมุหนึ่งของหอ้งหรืออาจจัดให้เป็นหอ้งเด็กเล่นโดยเฉพาะ ภายในมมุเด็กเล่นควรมีของเล่นท่ี
หลากหลาย เช่น ภาพตอ่ (Puzzles) บลอ็กและเพ็กบอรด์ (Blocks And Pegboards) อปุกรณก์าร
สรา้ง (Constructive Materials) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์(Science Materials) อุปกรณ์ทาง
คณิตศาสตร ์อปุกรณม์อนเตสซอรี่ วสัดธุรรมชาติ เป็นตน้ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 ภาพตอ่ (Puzzles) 
 

ท่ีมา: https://www.argos.co.uk/product/4136028 
 

https://www.argos.co.uk/product/4136028
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2.  การเล่นท่ีต้องออกก าลังกาย (Physical Play) เป็นการเล่นท่ีตอ้งใช้พื้นท่ี
มากกวา่การเลน่จบัตอ้งสิ่งของ โดยสามารถเลน่ไดท้ัง้กลางแจง้และในรม่ 

2.1 การเล่นกลางแจง้ กิจกรรมกลางแจง้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวและพัฒนาทางดา้นกลา้มเนือ้ ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งควรจะมีพื้นท่ีและมีการ
จดัเตรียมอปุกรณใ์หเ้หมาะสมกบัผูเ้ลน่ เช่น การเลน่ว่ิงเลน่ในสนาม การเลน่กระบะทราย เป็นตน้ 

2.2 การเลน่ในรม่ กิจกรรมบางอย่างท่ีเล่นกลางแจง้อาจจะน ามาเลน่ในรม่ได ้
ในกรณีท่ีสภาวะอากาศไมด่ีและมีพืน้ท่ีไมม่ากพอ เช่น การเลน่บลอ็ก การเลน่กีฬา เป็นตน้ 

3. การเลน่ละคร (Dramatic Play) เป็นกิจกรรมท่ีใหเ้ดก็ก  าหนดบทบาทการแสดง
ท่ีสมมติขึน้มา โดยใหเ้ด็กแสดงออกอย่างอิสระและตามการรบัรูเ้ขา้ใจในบทบาทนั้นๆ ซึ่งจะช่วย
สง่เสริมใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นในสงัคม 

4. การเลน่เกม (Games Play) การเลม่เกมเป็นการเลม่รว่มกบัผูอ่ื้น แตล่ะเกมจะ
มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยเกมจะมุ่งเน้นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ท าให้เด็กฝึกการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและมีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ี เช่น การเลน่ซ่อนหา การเลน่ไลจ่บั การเลน่
งกิูนหาง การเลน่มอญซ่อนผา้ เป็นตน้ (ภารุจีร ์บญุชุ่ม, 2555) 

3.4 ประโยชนข์องการเล่น 
กองบรรณาธิการ (2534, น. 79) ไดอ้ธิบายประโยชน์ของการเล่นว่าเป็นการเตรียม

เด็กเขา้สู่การด  าเนินชีวิตจริง โดยเป็นโอกาสท่ีให้เด็กไดแ้สวงหาความรูร้อบๆ ตัวและไดค้วาม
สนกุสนานในเวลาเดียวกัน การหา้มไมใ่หเ้ด็กเลน่เป็นการปิดโอกาสไมใ่หเ้ด็กไดร้บัการเรียนรูแ้ละ
เตรียมตวัเขา้สูก่ารด  าเนินชีวิตจริง การไมไ่ดเ้ลน่สนกุสนานจะท าใหเ้ดก็ขาดโอกาสท่ีจะเจริญเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ ประโยชนข์องการเล่นท่ีเกิดขึน้กับเด็ก ดังนี้  เสริมพัฒนาการกลา้มเนือ้มัด
ใหญ่ เสริมพัฒนาการกลา้มเนือ้มดัเล็ก เสริมพัฒนาการทางดา้นภาษา เสริมพฒันาการทางดา้น
สงัคม และเสริมพฒันาการดา้นการช่วยเหลือตนเอง 

นิตยา ประพฤตกิจ (2536 น. 92) อธิบายประโยชนข์องการเลน่ไวด้งันี ้
1. การเล่นจะช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณท่ี์ตอ้งใชป้ระสาทสมัผสั เช่น 

การเลน่น า้เป็นการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนช่วยใหเ้ด็กไดส้มัผสักบัความเย็นจากน า้ ไดร้ะบายอารมณ ์
ไดน้  าสิ่งของมาเล่นรว่มกบัการเล่นน า้ เป็นตน้ การเลน่ทรายเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชอ้ปุกรณใ์นการ
เล่นๆ หลากหลาย จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีอิสระทางการเล่นและเกิดจินตนาการท่ีหลากหลาย  
เป็นตน้ 
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2. การเล่นช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจธรรมชาติ การส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้ล่นโดยออกไปเล่น
นอกสถานท่ีจะท าใหเ้ดก็เขา้ใจธรรมชาติมากขึน้ เช่น รูจ้กัพุ่มไมข้นาดตา่งๆ สีของดอกไม ้ไดเ้รียนรู ้
รูปทรงของธรรมชาติ เป็นตน้ 

3. การเล่นเป็นวิธีหนึ่งท่ีเด็กไดเ้รียนรูวิ้ธีการแกปั้ญหา เช่น ของเล่นท่ีตอ้งมีการ
แกปั้ญหา ซึ่งเป็นวิธีการสง่เสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูวิ้ธีแกปั้ญหาผา่นประสบการณใ์นการเลน่ของเลน่ 

4. การเล่นของเดก็แสดงถึงลกัษณะนิสยั การเลน่ของเด็กท าใหส้งัเกตเห็นวา่เด็ก
มีอาการสนุก หวาดกลัว ดีใจ และเสียใจ ดงันั้นการสงัเกตขณะเด็กเล่นจะช่วยให้ผูใ้หญ่เขา้ใจ
ลกัษณะนิสยัของเดก็ไดข้ึน้ 

5. การเลน่ช่วยใหเ้ดก็มีความคิดสรา้งสรรค ์เช่น การเลน่ตวัต่อ แตง่ตวัตุ๊กตา การ
เลน่ขายของ เป็นตน้ 

6. การเลน่ช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็มีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
7. การเล่นช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความเช่ือมั่นในตัวเอง เช่น เมื่อเด็กเล่นแล้ว

สามารถบรรลเุป้าหมายได ้เดก็จะรูส้กึพอใจและมั่นใจในตนเอง 
มณีรตัน ์สกุโชติรตัน ์(2524, น. 9 - 17) กล่าวว่าประโยชนข์องการเล่นเพ่ือนส่งเสริม

พฒันาการทางดา้นสติปัญญา การเล่นนอกจากการเล่นเพ่ือความเพลิดเพลินแลว้ การเลน่ยังช่วย
เสริมสรา้งประสบการณ ์ช่วยฝึกฝนความสามารถในการรบัรูแ้ละเสริมสรา้งความคิดในดา้นต่างๆ 
ดงันี ้

1. การรบัรู ้หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดสิ่ งเรา้ไปยังสมองและแปล
ความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง การรับรูส้ามารถสมัผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิน้ สัมผัส และยังเปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลน่ ช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็ไดพ้ัฒนาความสามารถในการรบัรูต้า่งๆ ไดด้ีย่ิงขึน้ ไดแ้ก่ 
การรบัรูเ้ก่ียวกับขาด การรบัรูเ้ก่ียวกับรูปรา่ง การรบัรูเ้ก่ียวกบัสี การรบัรูเ้ก่ียวกับเนือ้วตัถ ุการรบัรู ้
เก่ียวกบัน า้หนกั 

2. ความคิดรวบยอด หมายถึง มโนทัศน์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยผูป้กครองมี
โอกาสในการจดัการสภาพแวดลอ้มใหห้รือแนะน าการเลน่ จะช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็เกิดความคิดรวบ
ยอดท่ีถูกตอ้ง เช่น การเล่นบทบาทสมมุติ เด็กนิยมเล่นขายของท าให้เด็กได้มีการเรียนรูเ้รื่อง
เงินตรา คณุคา่ของเงิน การขายของ การพดูเจรจา เป็นตน้ 

3. การเสริมสรา้งความนึกคิดและความคิดสรา้งสรรค ์เด็กจะแสดงออกความนึก
คิดผา่นการเลน่ไมว่า่จะในรูปแบบสญัลกัษณแ์ละภาษา การเลน่จึงช่วยเสริมสรา้งความนึกคิดและ
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ความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นกุญแจสู่การพัฒนาการทางดา้นสติปัญญา โดยผ่านประสบการณ์ 
การเลน่ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้การเลน่วา่เป็นการเตรียมเด็กเขา้สูก่ารด  าเนินชีวิตจริง โดยเป็น
โอกาสท่ีใหเ้ดก็ไดแ้สวงหาความรูร้อบๆ ตวัและไดค้วามสนุกสนานในเวลาเดียวกนั โดยประโยชน์
ของการเล่นช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ัฒนาในเรื่องต่างๆ เช่น ดา้นรา่งกาย ดา้นการเรียนรู ้ดา้นการรบัรู ้ดา้น
ภาษา และดา้นจิตนาการ เป็นตน้ 

 
4. การศึกษาทางเลือก 

การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ไว้ดังนี้ การจัดการศึกษาเพ่ือท าการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีท่ีไมต่อ้งการจะศกึษาในระบบการศกึษาแบบปกติ ซึ่งเกิดจาก
เหตผุลพืน้ฐานของแต่ละบุคคลตามปรชัญาความเช่ือและความศรทัธาทางศาสนาหรือเป็นการ
ตอบสนองระกว่างตัวบุคคลกับการศึกษาท่ีไม่ใช่ระบบการศึกษาแบบทั่ว ไปหรือแมก้ระทั่งการ
ตอบสนองระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในระบบความสัมพันธ์ในรูปแบบการศึกษาแบบปกติ  
ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันท่ีมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนวิถี
ธรรมชาติ. การสอนแบบ Home-based learning หรือ Home-school เป็นตน้  

ซึ่งการเรียนการสอนจะเนน้ท่ีความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน เพ่ือใหก้ารเรียนรูเ้ป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบูรณท์ุกดา้น  เนือ้หาหลกัสตูรการจัดบรรยากาศ
ใหม้ีความเหมาะสมกบัวิถีชมุชน การศกึษาทางเลือกจึงเป็นการจดัการศกึษาท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตา่ง
ไปจาการศึกษาตามแนวกระแสหลกัในระบบการศึกษาทั่วไป การศกึษาทางเลือกจึงอยู่ในรูปแบบ
พืน้ฐานของธรรมชาติ มนุษยผ์ูม้ีความแตกต่างและหลากหลายการศึกษาทางเลือกจึงมีความ
หลากหลายรูปแบบ แตทุ่กรูปแบบการศึกษามีจุดหมายเดียวกัน คือการพัฒนามนุษยใ์หม้ีความ
สมบูรณท์ั้งจิตใจและสติปัญญา เพ่ือใหม้นุษยเ์ป็นมนุษย ์ การศกึษาทางเลือกจึงมีความยืดหยุ่น
และหลากหลายสอดคลอ้งกับธรรมชาติของผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรูร้วมทั้งเนือ้ห าสาระท่ี
เรียนรู ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2556, น. 32 - 33) 
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ตาราง 2 ความแตกตา่งระหวา่งการศกึษาทางเลือกและการศกึษากระแสหลกั 
 

การศกึษาทางเลือก การศกึษากระแสหลกั 
1. เรียนรู ้
2. เนน้การแกปั้ญหา 
3. มีการโตแ้ยง้ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
4. ค าถามส าคญักวา่ค  าตอบ 
5. ความหลากหลายของพหภุาพ 
6. สมัพนัธก์บัชีวิตจริง 
7. เนน้กระบวนการมีสว่นรว่ม 

1. เรียนรู ้
2. เนน้การแขง่ขนั 
3. ท่องจ า 
4. ค าตอบส าคญักวา่ค  าถาม 
5. ระบบโรงเรยีนเอกภาพ 
6. เนน้วิชาหลกัสตูรเป็นตวัตัง้ 
7. เนน้ผูส้อนและผูเ้รยีน 

 
ท่ีมา: สชุาดา จกัรพิสทุธิ (2548) 
 
4.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาทางเลือกในไทย 

1. บ้านเรียน (Home School) เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครวั ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
ครอบครวัเดี่ยวหรือกลุ่มครอบครวัหรือเครือข่ายครอบครวั โดยจัดการเรียนรูก้ารสอนให้แก่บุตร
หลานของตนเองใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะธรรมชาติและเหมาะสมกับพัฒนาของบตุรหลานอย่าง
แทจ้ริง 

2. อิงกบัระบบของรฐั โรงเรียนท่ีอยู่ในระบบการจดัหลกัสตูรหรือกระบวนการเรียนรูท่ี้
มีความแตกตา่งจากระบบการศกึษาจากโรงเรียนกระแสหลกั ซึ่งเนน้การเรียนรูแ้บบปฏิบตัิหรือการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณท่ี์อยู่นอกต  าราเรียน 

3. สายครูภูมิปัญญา ซึ่งได้แก่ พ่อครู แม่ครู และปราชญ์ชาวบ้าน โดยเป็นการ
ด  าเนินการถ่ายทอดภมูิปัญญาต่างๆ แก่บุคคลรุ่นหลงัต่อไป เช่น นาฏศิลป์ ดนตรี แพทยพื์น้บา้น 
สมนุไพร เป็นตน้ 

4. สายศาสนาธรรม เป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู ้แก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น
หลกัธรรมค าสอน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริโภคนิยม การนั่งสมาธิและการปฏิบตัิธรรมใน
รูปแบบตา่งๆหลากหลายวิธีการและความเช่ือ โดยความเช่ือแต่ละแบบจะมีความสอดคลอ้งตาม
ค าสอนของศาสนา 
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5. สถาบนันอกระบบของรฐั เป็นกลุม่กิจกรรรมของการศกึษาท่ีมีการจดัการหลกัสตูร
หรือวิชาการความรูน้  าไปสูก่ลุม่เป้าหมายของแตล่ะสถาบนั ซึ่งไมอิ่งตามหลกัสตูรของรฐั โดยมีทั้ง
รูปแบบการเสียคา่ใชจ้่าย และไมเ่สียคา่ใชจ้่าย 

6. กลุ่มการเรียนรูผ้่านกิจกรรม เป็นการเรียนรูท่ี้มีความกวา้งขวางและมีความ
หลากหลาย โดยผ่านการเรียนรูผ้่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร การสืบสานภูมิปัญญา 
การแพทยพื์น้บา้น การจดัการชมุชน การอนามยั เป็นตน้ 

7. ผา่นสื่อการเรียนรูแ้ละแหลง่เรียนรู ้โดยผา่นสื่อในรูปแบบตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน ์
คอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์น็ต รวมถึงสถานท่ีตา่งๆ เช่น หอ้งสมดุ พิพิธภณัฑ ์แหลง่ท่องเท่ียว สิ่งเหลา่นี้
ก่อใหเ้กิดการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย (สชุาดา จกัรพิสทุธิ, 2548, น. 57 - 58) 

4.2 โรงเรียนทางเลือก 
โรงเรียนทางเลือกผกูติดกับความหมายของการศึกษาทางเลือก  เน่ืองจากโรงเรียน

ทางเลือกเป็นรูปธรรมหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบทางเลือก  จากการส  ารวจวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาทางเลือก นิยามของการศกึษาทางเลือกแบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ 

1. โรงเรียนทางเลือกเป็นการศกึษาท่ีมีความแตกตา่งจากการศกึษาตามกระแสหลกั 
การศกึษาทางเลือกมีลกัษณะรว่มพืน้ฐาน คือ แนวทางการศกึษาท่ีมีความแตกตา่งในการน าเสนอ
จากระบบการศึกษากระแสหลกั โดยไม่ไดน้  ารูปแบบปัญหาเดิมของระบบการศกึษามาปรบัปรุง
แก้ไข แต่เป็นการสรา้งโครงสร้างขึ ้นมาใหม่และมีรูปแบบท่ีมีความแตกต่างไปอย่างสิ ้นเชิง 
ตวัอย่างเช่น แนวทางการศกึษาทางเลือกไมไ่ดป้รบัเปลี่ยนลกัษณะการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
แตจ่ดัใหเ้ป็นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรียนรูภ้ายในครอบครวัหรือภายในชมุชน โดยเป็นไปตามผูเ้รียน
ตอ้งการ เป็นตน้ 

2. การศึกษาส าหรบัเด็กกลุม่พิเศษ ซึ่งหลายประเทศไดน้  าการศึกษาทางเลือกไปใช้
เป็นการจดัการศกึษาแก่บคุคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น กลุม่เดก็ท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม กลุม่เดก็ท่ี
มีความเสี่ยงต่อการออกจาการเรียนกลางคัน และกลุ่มเด็กอจัฉริยะ เป็นตน้ ซึ่งจากพฤติกรรม
หลากหลายดา้นสง่ผลใหเ้ดก็ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ไมส่ามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในลกัษณะ
ระบบการศึกษาปกติ ท าใหต้อ้งใชแ้นวทางรูปแบบการศึกษาลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยใหเ้ด็กกลุ่มนี้
ไดร้บัการศกึษาอย่างเตม็ศกัยภาพและเกิดความตอ่เน่ือง  

3. การศกึษาท่ีมีความหลากหลายและตอบสนองความสนใจของผูเ้รียน ซึ่งเป็นหลกั
แนวคิดและปรชัญา การศึกษาทางเลือกส่วนใหญ่เป็นการน าแนวคิดทางการศกึษาแบบองคร์วม 
โดยการศึกษาแบบองคร์วมใหค้วามส าคญัและความสมบูรณใ์นทกุๆ ดา้น แนวคิดทางการศกึษา
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ทางเลือกเริ่มตน้จากธรรมชาติของมนุษย ์ซึ่งมีความตอ้งการการเรียนรูแ้ละมีศกัยภาพเฉพาะตนท่ี
มีความแตกตา่งกนั การศกึษาและเรียนรูใ้นเรื่องนั้นๆ จึงตอ้งมีความหลากหลายและยึดผูเ้รียนเป็น
องคป์ระกอบหลกั จากความแตกตา่งและความหลากหลายของการศกึษาทางเลือกเปิดโอกาสให้
สามารถผลิตนวตักรรมทางการศึกษาขึน้มา ซึ่งมีความแตกต่างจากรูปแบบท่ีคุน้ชิ ้นในรูปแบบ
การศึกษาทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดลอ้ม 
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดม้ีการลงมือท า ศกึษาทัง้วิชาการและประสบการณใ์นเวลาเดียวกนั เป็นตน้ 

4. การศึกษาท่ีมีระดบัความเป็นอิสระอย่างสงูในการจัดการศึกษา โดยความเป็น
อิสระจากการดแูลและก ากับจากรฐัท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อการเกิดขึน้และการเผยแพร่ออกไปของ
แนวทางการศกึษาทางเลือก เน่ืองจากความหลากหลายของการศึกษาทางเลือกท่ีมีความแตกตา่ง
จากระบบการศึกษาปกติ จึงตอ้งการการยอมรบัจากรฐัในรูปแบบการศึกษาตามแนวทาง ส่ิงท่ี
สามารถบ่งชีค้วามอิสระในการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ สิทธิในการจดัการการศกึษาและใชห้ลกัสตูรท่ีมี
ความแตกต่างจากระบบการศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีความแตกต่างจาก
ลกัษณะการเรียนการสอน เป็นตน้ (ปกป้อง จนัวิทย ์& สนุทร ตนัมนัทอง, 2554, น. 4 - 5) 

 
5. ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครัง้นีผู้วิ้จยัไดศ้ึกษาเก่ียวกับทฤษฎีแรงจงูใจเพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการอา่น
ของเด็ก ซึ่งผูวิ้จัยได้ศึกษาและคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพยีเจต ์
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เกิดจากองคป์ระกอบของ

สิ่งแวดลอ้มและพนัธกุรรม โดยการเรียนรูข้องเดก็เป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซึ่งจะไดร้บั
การพัฒนาไปตามช่วงวยัและเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน การพฒันาในเดก็นั้นเป็นไปตามธรรมชาติ
โดยไมส่ามารถเรง่การพฒันาจากขัน้หนึ่งไปสูอี่กขัน้หนึ่งได ้เน่ืองจากการพฒันาอย่างรวดเรว็จะท า
ใหเ้กิดผลเสียแก่เดก็ แตก่ารจดัประสบการณส์ง่เสริมพฒันาการของเดก็ จะสามารถสง่เสริมใหเ้ด็ก
พฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพียเจตไ์ดส้รุปพัฒนาการทาง สติปัญญาของมนษุยเ์ป็น 4 ระยะ 
ดงันี ้

5.1.1 ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorymotor Stage) ระยะแรกเกิด - 
2 ปี เด็กในช่วงวยันีจ้ะมีพัฒนาทักษะทางกลา้มเนือ้และการเคลื่อนไหว โดยถือว่าพืน้ฐานส าคญั
ของพัฒนาการ ทางสติปัญญา เด็กจะมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวท่ีมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม 
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5.1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการความคิด (Pre - Operational Stage) อายุตั้งแต่ 2 - 7 ปี 
เป็นวยัท่ี เขา้ใจสญัลกัษณต์า่งๆ และสามารถใชส้ญัลกัษณเ์หลา่นัน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.3 ขัน้ปฏิบัติความคิดทางรูปธรรม (Concrete - Operational Stage) อายุตั้งแต ่
7 - 11 ปี เด็กจะมีความเขา้ใจปัญหาในหลายแง่มมุและเขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลง ส่งผลถึงการ
แกปั้ญหาเรื่องราวตา่งๆ เดก็จะอธิบายหรือแกปั้ญหาโดยอาศยัการกระท ากับของจริงหรือสิ่งของท่ี
เป็นวตัถเุท่านัน้ แตย่งัไม่สามารถคิดในเชิงนามธรรมได ้เดก็จะอธิบายหรือแกปั้ญหาโดยอาศยัการ
กระท ากบัของจริงหรือสิ่งของท่ีเป็นวตัถเุท่านัน้ 

5.1.4 ขั้นป ฏิบัติความคิดทางนามธรรม (The Period of Formal Operational 
Stage) อายุ ตัง้แต่ 11 - 15 ปี ขั้นนี้เป็นขัน้ท่ีเด็กจะสามารถมองเห็นความชัดเจนทางนามธรรม 
โดยเริ่มเขา้ใจเหตแุละผล สามารถอาศยัหลกัเกณฑข์องความสมัพนัธต์า่งๆ มาประกอบกบัการใช้
เหตผุลได ้สามารถแกปั้ญหา อย่างมีระเบียบ ตัง้สมมติฐานโดยอาศยัจินตนาการหรือการสงัเกต
ของตนได ้และเป็นระยะท่ีโครงสรา้ง ทางสติปัญญาพัฒนาสงูสดุ เดก็วยันีจ้ะมีความสามารถเชิง
อปุมานและอนมุานมากขึน้ 

5.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอรก์ลา่วว่าเดก็ปฐมวยัจะเรียนรูแ้ละเขา้ใจ

จากการกระท า โดยเก็บเป็นขอ้มลูในการพัฒนาสติปัญญาอย่างต่อเน่ือง บรูเนอร ์(Bruner) ได้
จดัล  าดบัขัน้พฒันาการการเรียนรูข้องเดก็หรือโครงสรา้งทาง สติปัญญาเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้

5.2.1 ขัน้สมัผสั (Enactive Stage) เดก็จะสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มผ่าน
การกระท าหรือการลงมือปฏิบัติ การเรียนรูใ้นขัน้นีม้ีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความสามารถใน
การเคลื่อนไหว การใชร้า่งกายในสว่นตา่งๆ และการแสดงออกซึ่งความรูส้กึ 

5.2.2 ขั้นคิดจากภาพท่ีปรากฏ (Iconic Stage) เด็กจะเรียนรูผ้่านการมองรูปภาพ
หรือตน้แบบ จะเริ่มพฒันาวิธีการจ าโดยใชจิ้นตนาการมากขึน้ ความเขา้ใจสิ่งตา่งๆ รอบตวัของเดก็
จะขึ ้นอยู่กับการรับรู ้โดยการใช้ประสาทสัมผัสมากกว่าการใช้ภาษา การเรียนรู ้ในขั้นนี้มี
ความสมัพันธโ์ดยตรงกับการเรียนหรือการแสดงออกผ่านงานศิลปะ ซึ่งตอ้งใชท้ั้งสายตาและมิติ
สมัพนัธ ์

5.2.3. ขั้นสัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เด็กจะเรียนรูส้ิ่ งต่างๆ โดยผ่านระบบ
สญัลกัษณ ์เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน และการจัดล  าดบั รวมตลอดถึงสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นนามธรรม ซึ่ง
จะช่วยใหเ้ดก็ เขา้ใจขอ้มลูตา่งๆ ท่ีซบัซอ้นมากขึน้ 
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6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อนัทิชา วิรมยร์ัตน์ (2557) ไดท้  าการการออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือ

เสริมสรา้งและพฒันาการทางความคิดสรา้งสรรค ์ส  าหรบัเดก็ช่วง อาย ุ4 - 5 ปี โดยความมุง่หมาย
ของการวิจัยมีดงันี ้1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหรู์ปแบบหนังสือกึ่งของเลน่ในกลุม่หนังสือนิทานและ
หนังสือเกมส ์กิจกรรมปลายเกิด เพ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความคิดสรา้งสรรค ์2) เพ่ือ
พัฒนาการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นโดยน าหลกัพัฒนาทักษะความคิดสรา้งสรรคม์าเป็นส่วน
ส  าคัญในการออกแบบ โดยวิธีการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญเลือกสุ่มแบบตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือเป็นการคัดเลือกผลงานท่ีเหมาะสมกับการเสริมสรา้งและพัฒนา
ทกัษะทางความคิดสรา้งสรรคโ์ดยผา่นหนงัสือกึ่งของเลน่ จากผลการศกึษาและวิจยัพบวา่ หนงัสือ
กึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งและพัฒนาการทางความคิดสรา้งสรรค ์ส  าหรบัเด็กช่วง อายุ 4 - 5 ปี 
พบว่าเด็กช่วง อายุ 4 - 5 ปี จ  านวน 10 คน ไดร้บัการเสริมสรา้งและพัฒนาทักษะทางความคิด
สรา้งสรรคโ์ดยใชห้นงัสือกึ่งของเล่นหลงัจากเลน่หนังสือกึ่งของเลน่แลว้มีการพัฒนาทางความคิด
สรา้งสรรคม์ากขึน้ 

นวลจันทร ์จุฑาภกัดีกุล and ปนัดา ธนเศรษฐกร (2560) การคิดเชิงบริหารเป็นการท า
หนา้ท่ีของสมองส่วนหนา้ ช่วยใหม้นุษยก์  ากับตวัเองไดน้  ามาซึ่งพฤติกรรมมุ่งสูค่วามส าเรจ็ ทักษะ
การคิดเชิงบริหารถูกพัฒนาอย่างมากในเด็กปฐมวยั เด็กท่ีมีทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีจะมีผล
ทางการเรียนดีกวา่ รวมทั้งปัญหาทางพฤติกรรมนอ้ยกวา่ ในประเทศไทยยังไมม่ีขอ้มลูเก่ียวกบัการ
พฒันาการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวยัและยงัขาดขอ้มลูเพ่ือพฒันาและก าหนดทิศทางท่ีเหมาะสม 
จากผลการวิจัยพบว่าจากกลุม่ตวัอย่างเดก็ปฐมวยัอาย ุ2 - 6 ปี จ านวน 2,965 คน จากทั่วทกุภาค
ของประเทศไทย จากนั้นให้ครูประเมินเด็กแต่ละคนดว้ย แบบ MU.EF-101 และ MU.EF-102 
EF102 พบว่าเด็กวยั 2 - 6 ปีกว่า 30% มีปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารมากกว่าเกณฑ์
เฉล่ีย (T>55) เดก็ชายมีปัญหาพฤติกรรมมากกวา่เดก็หญิง เล็กนอ้ย เดก็เหลา่นีจ้ะมีปัญหาในการ
ก ากบัตนเอง หนุหนัพลนัแลน่ ท าโดยไมค่ิด ใจรอ้นรอคอยไมเ่ป็น สมาธิสัน้วอกแวกง่าย ไมส่ามารถ
ท างานท่ียากใหส้  าเรจ็ได ้ในระยะยาวจึงเป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในดา้นการเรียน การท างาน 
การอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น ในสงัคม รวมทัง้มีโอกาสเกิดปัญหาสงัคมอ่ืน 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
การศึกษาและพัฒนา หนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร ส  าหรบัเด็ก

อายุ 4 - 6 ปี ผู้วิจัยใช้วิ ธีการเขียนแบบผสม โดยเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) รว่มกบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดการด  าเนินการ
วิจยั ดงันี ้

(1) การรวบรวมขอ้มลูแนวคิดท่ีใชใ้นการศกึษา 
(2) การก าหนดกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญและกลุม่ตวัอย่าง 
(3) การสรา้งแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั 
(4) การเก็บขอ้มลูรวบรวมจากแบบสอบถาม 
(5) การวิเคราะหข์อ้มลู 
(6) การด  าเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั 
(7) ประเมินความพึงพอใจของงานออกแบบ 
(8) สรุปผลการวิจยั 
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วธิีด าเนินงานวจิัย 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 วิธีด  าเนินการวิจยั 
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1. การรวบรวมข้อมูลแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
จากท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ในบทท่ี 2 ขอ้มลู แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัครัง้

นี ้น  ามาจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความ วิจัย และเว็บไซต์ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ
น่าเช่ือถือ โดยผูวิ้จยัน าขอ้มลูเหลา่นีน้  ามาใชใ้นการก าหนดประชากร กลุม่ตวัอย่าง สรา้งเครื่องมือ
ตา่งๆ ในการวิจยั โดยผลของการรวบรวมขอ้มลูมีดงันี ้

1.1 ทักษะการคดิเชงิบริหาร หรือ Executive Functions 
1.1.1 ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นทกัษะความสามารถของสมองนีเ้ป็นเป็นชุดกระบวนการ

ทางความคิด (Mental Process) ท างานภายในสมองส่วนหนา้ (Prefrontal Cortex) ท าหนา้ท่ีใน
การบริหารจัดการ  ทกัษะการคิดเชิงบริหารท าหนา้ท่ีก  ากบัและควบคมุพฤติกรรมของแตล่ะบคุคล
เพ่ือมุง่ไปสู่เป้าหมาย ท าใหม้นุษยค์  านึงวา่สิ่งท่ีกระท าเหมาะสมกับเหตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้หรือไม ่
โดยมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีผ่านมาร่วมมีอิทธิพลต่อการกระท า ท าใหค้  านึงถึงสิ่งท่ีจะเกิด 
ค  านึงถึงเรื่องราวในอนาคต รวมถึงค  านึงถึงคณุคา่และเป้าหมายในชีวิตของแตล่ะบคุคล ทกัษะการ
คิดเชิงบริหารจะช่วยใหม้นษุยม์ีความพรอ้มท่ีจะรบัมือกับสิ่งท่ีพบเจอ มีการยืดหยุ่นและยอมรบัได ้
ท าหนา้ท่ีในการควบคมุตรวจสอบความนึกคดิ จดัระเบียบและจดัการการกระท าของบคุคล รวมไป
ถึง ความรู ้ความเขา้ใจ พฤติกรรมและการเขา้ใจบุคคลอ่ืน ทักษะการคิดเชิงบริหารไม่ใช่ทักษะท่ี
ติดตวัแต่ละบุคคลมาตัง้แต่ก  าเนิด แต่เป็นทักษะท่ีปลกูฝังและฝึกฝนได ้ทักษะการคิดเชิงบริหาร
เป็นทักษะท่ีตอ้งถกูน ามาพฒันาอย่างจริงจงัและตอ่เน่ืองเป็นล  าดบัขัน้ตอน สามารถเรียนรูไ้ดจ้าก
ประสบการณจ์ริง ผา่นการเลีย้งด ูเป็นตน้ ซึ่งการพฒันาจะเริ่มเกิดขึน้ตัง้แตเ่กิด ซึ่งในขณะเดียวกนั
หน้าต่างของโอกาสท่ีส  าคัญท่ีสดุของการเติบโตอย่างมากอยู่ในช่วงวยั 3 - 6 ปี โดยกิจกรรมท่ี
สง่เสริมทกัษะทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ไดด้ีท่ีสดุมกัจะเป็นกิจกรรมการเลน่ทั่วไปของเดก็ เช่น 
การอ่านนิทาน ฟังดนตรีประกอบจังหวะ การท างานบ้าน เป็นตน้ ซึ่งในทางตรงกันข้ามปัจจัยท่ี
สง่ผลลบกับทักษะการคิดเชิงบริหารก็มีเช่นเดียวกัน เช่น ความเครียด การใชค้วามรุนแรง ความ
เศรา้ ความเหงา ความกลวัและการใชเ้ทคโนโลยีก่อนวยัอนัควรในปริมาณท่ีมากเกินไป 

1.1.2 องคป์ระกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions เป็นทักษะท่ีถูกแบ่งออกเป็น  

9 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ความจ าเพ่ือการใชง้าน (Working Memory) คือ ทกัษะนีเ้ป็นกระบวนการท่ีใช้

สมองในการจดจ าขอ้มลู จดัระบบขอ้มลูตา่งๆ ประสบการณท่ี์เกิดขึน้กบัมนษุยจ์ะถกูจดจ าและเกบ็
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รกัษาอยู่ในความจ าเพ่ือการใชง้าน จะเป็นกระบวนการในการกระตุน้ขอ้มลูท่ีมีอยู่ในสมองและ
เลือกขอ้มลูท่ีมีความเหมาะสมออกมาเพ่ือใชง้าน  

2. การยัง้คิดไตรต่รอง (Inhibitory Control) คือ ทกัษะความสามารถนีเ้ป็นทกัษะ
ท่ีมนุษยใ์ชใ้นการควบคมุ กลั่นกรองความคิดและแรงปรารถนาต่างๆ จนสามารถรบัมือกับสิ่งท่ี
เผชิญ ตา้นทาน ยบัยัง้สิ่งยั่วยหุรือยบัยัง้ 

 3. การยืดหยุ่นความคิด (Shifting / Cognitive Flexibility) คือ ทักษะนีจ้ะท าให้
มนุษยเ์ขา้ใจสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนไปได ้ไม่ว่าจะเป็น
เวลาท่ีเปลี่ยน ล  าดบัความส าคญัเปลี่ยนหรือเปา้หมายท่ีเปลี่ยน เมื่อมีการยืดหยุ่นความคิดมนษุยก์็
ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตัวกับสถานการณ์ท่ีแตกต่าง น ามาซึ่งการเรียนรูท่ี้ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม 
ปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ กล้าท่ีจะแก้ไขอย่างไม่รูส้ึกผิด ท าให้เห็นมุมมองท่ีแปลกใหม่และ  
คิดนอกกรอบ 

4. ทักษะแห่งการใส่ใจจดจ่อ (Focus / Attention) คือ ทักษะความสามารถนี ้
จะท าใหม้นุษยร์กัษาความตื่นตวั รกัษาความสนใจใหอ้ยู่ในทิศทางท่ีควรจะเป็น เพ่ือท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย ท าใหส้  าเรจ็ดว้ยความจดจ่อ และช่วยใหม้ีสติรูต้วัอยู่เสมอ  

5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ เป็นทักษะท่ีช่วยให้มนุษย์
สามารถจัดการกับอารมณข์องตนเองไดแ้ละตระหนักรูซ้ึ่งอารมณ์ของตนเองว่าในขณะนั้นก าลงั
เผชิญอยู่ในสภาวะอารมณค์วามรูส้กึในลกัษณะใด ส่งผลใหม้นุษยส์ามารถปรบัสภาพอารมณใ์ห้
เหมาะกับสถานการณน์ั้นๆ รวมถึงควบคมุการแสดงออกทั้งทางอารมณ ์และพฤติกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

6. การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) คือ ทักษะนี้เป็นทักษะใน 
การตรวจสอบความรูส้ึกนึกคิด ตรวจการกระท าของตนเองในระหว่างท างานหรือหลงัจากการ
ท างานเสร็จ เพ่ือเป็นการส  ารวจถึงขอ้ดีและขอ้เสียของเรื่องนัน้ๆ สง่ผลใหม้ั่นใจ น าไปสู่ผลลพัธท่ี์ดี
ตอ่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

7. การริเริ่ม (Initiating) คือ ทักษะความสามารถในการคิดคน้ไตร่ตรองและ
ตดัสินใจในการริเริ่มท าสิ่งนัน้ๆ น าสิ่งท่ีคิดสูก่ารลงมือปฏิบตัิใหเ้กิดผลลพัธ ์การริเริ่มลงมือท าสิ่งใด
ตอ้งมีความกลา้หาญกลา้ตัดสินใจ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง กลา้ท่ีจะลองผิดลองถูกและน าไปสู่ 
การพฒันาส่ิงใหม่ๆ  ใหเ้กิดขึน้ 

8. การวางแผน (Planning & Organizing) คือ การวางแผนและด  าเนินงาน  
เป็นความสามารถแห่งการวางแผนงาน จะท าให้ทางเดินไปสู่เป้าหมายเป็นไปตามขั้ นตอน 
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สามารถจัดล  าดับความส าคัญว่าอะไรควรท่ีท าก่อนหรือหลัง มีการคาดการณ์สถานการต่างๆ 
เอาไวล้ว่งหนา้แลว้น ามาแกไ้ขจดัเป็นแนวทางเพ่ือน าไปสูค่วามส าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

9. การมุ่งเป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) คือ ทักษะความสามารถ 
ในการวางแผนเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมาย มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพต้่อปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเจอหรือ
ความลม้เหลวท่ีพบ ไมย่อมลม้เลิก ละทิง้ความพยายามโดยง่ายจนกวา่จะท าส  าเรจ็ตามเป้าหมาย 

1.3 ทกัษะการคิดเชิงบริหารกบัเดก็ปฐมวยั 
การพฒันาในสมองของมนุษยเ์กิดการพฒันามากท่ีสดุในช่วงปฐมวยั การพฒันา

ของสมองส่วนหน้านั้นมีการพัฒนาต่อเน่ืองจนไปถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่ช่วงวัย 3 – 6 ปี  
ช่วงปฐมวัยจึงเป็นช่วงเวลาท่ีส  าคัญอย่างย่ิงท่ีพ่อแม่และคุณครู ตลอดจนผู้บริหารในสังคม 
ตอ้งตระหนกัและเอาใจใส ่เพราะถา้หากเดก็ไมไ่ดร้บัการดแูลอย่างเหมาะสมและไมม่ีกระบวนการ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในช่วงวัยเด็กอย่างจริงจัง เมื่อช่วงวยัเด็กไดผ้่านไปโอกาส  
แห่งการพัฒนาก็จะนอ้ยลง แมจ้ะยงัสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารไดใ้นวยัเรียน วยัรุ่น
หรือผูใ้หญ่ตอนตน้ได ้แตก่็จะท าไดย้ากขึน้และอาจไมไ่ดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ
การปลกูฝังตัง้แตช่่วงปฐมวยั การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารใหถ้กูช่วงเวลาจึงเป็นสิ่งท่ีส  าคญั
เป็นอย่างมาก 

1.4 การสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ปฐมวยั 
การปลกูฝังและสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารเกิดจากสิ่งรอบตวัของเดก็จะช่วย

ใหซ้ึมซบัเรียนรู ้หลกัการเบือ้งตน้ของการสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารมีดงันี  ้
1. สัมพันธภาพท่ีดีกับเด็ก พ่อแม่หรือครูต้องมีการตอบสนองต่อเด็กใน

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะการคิดเชิงบริหารมากกว่าเด็กท่ีไม่ไดร้บัการ
ดแูลเอาใจใสห่รือถกูละเลย การเลีย้งดดูว้ยความรกั ความเอาใจใสน่ัน้จะสรา้งความผกูพนั จึงเป็น
พืน้ฐานท่ีส  าคญัท่ีสดุในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ทกุคน 

2. การเลน่คือการเรียนรูข้องเดก็และเป็นการเรียนรูท่ี้ไดม้าซึ่งความสนกุสนาน 
เด็กควรมีโอกาสได้เล่นสนุกโดยวิธีการท่ีหลากหลาย มีงานวิจัยชี้ว่าเด็กท่ีมีเวลาไดเ้ล่นสนุก  
เมื่อวดัผลทางการศึกษา จะแสดงผลการศึกษาท่ีดีกว่าเด็กท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน  
เพียงอย่างเดียว  

3. เด็กไดม้ีส่วนร่วมในการคิดและสรา้งสรรคใ์นกิจกรรมต่างๆ ในการร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ของเด็กนัน้คนตดัสินใจไม่ใช่แค่ผูใ้หญ่ก าหนดทกุอย่างทั้งหมด จะส่งผลใหเ้ด็กขาก
โอกาสไดพ้ฒันาและฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารในดา้นตา่งๆ 
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4. เด็กไดร้ิเริ่มลงมือท าดว้ยตนเอง การลงมือท าด้วยตนเองเป็นการช่วยฝึก
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร ในดา้นการริเริ่มและวางแผน ดงันัน้การลงมือท าจะท าใหเ้ดก็ไดพ้บเจอกับ
ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ 

5. ตัง้ค  าถามชวนใหเ้ด็กคิด เพ่ือใหเ้ด็กไดล้องคิดดว้ยวิธีท่ีหลากหลายเป็น  
การฝึกสมองและเป็นการพฒันาตวัเดก็เอง 

6. เดก็ตอ้งมีอิสระในการคิดมากขึน้ตามวยั การคิดช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กการริเริ่ม 
ลงมือท าในสิ่งต่างๆ ลองผิดลองถูก เมื่อท าผิดไม่ควรจะถกูต  าหนิติเตียน เพ่ือใหเ้ด็กกลา้ลงมือท า
ในครัง้ตอ่ไป 

1.5 ทกัษะการคิดเชิงบริหารกบัการอา่น 
การคิดเชิงบริหารกับการอ่านเป็นสิ่งท่ีควบคูก่ัน โดยการเรียนรูข้องเด็กสิ่งหนึ่งท่ี 

เด็กต้องเรียนรู ้คือการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งส  าคัญ ท่ีจะเป็นประตูไปสู่การเรียนรู ้ใน  
ทกุสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องส  าคญัอย่างมาก คนรุ่นใหม่จะตอ้งเป็นคนท่ีอ่าน  
ไดค้ลอ่งแคล่ว เขา้ใจในสิ่งท่ีอา่น เขา้ใจนยัยะของการอ่าน จึงจะน ามาซึ่งการเขา้ใจเรื่องราวอย่าง
ถ่องแท ้โดยการอา่นมีความสมัพันธก์ับทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างมาก การอา่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารเบื้องต้น คือ ความจ าเพ่ือการใช้งาน การใส่ใจจดจ่อ การวางแผน  
การติดตามประเมินตนเอง ซึ่งทกัษะเหลา่นีเ้กิดจากกระบวนการอา่นและการเรียนรู ้

1.2. หนังสือส าหรับเด็ก 
1.2.1 ความหมายของหนงัสือส  าหรบัเดก็ 

หนังสือส  าหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีถูกจัดท ามาอย่างเฉพาะเจาะจงส  าหรบัเด็ก  
โดยเนือ้หามีความถูกตอ้งเหมาะสม หนังสือท่ีจดัท าขึน้เพ่ือใหเ้ดก็ไดใ้ชใ้นการฟัง อา่นและเรียนรู ้
โดยมีเนื ้อหาสาระมุ่งเน้นไปท่ีการให้ความรูแ้ก่เด็กหรือสรา้งความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือ  
ทัง้ใหค้วามรูแ้ละสนกุเพลิดเพลินควบคูก่ันไป ผูอ้่านสามารถอา่นแลว้เขา้ใจไม่ยากหรือง่ายเกินไป
และรูปภาพประกอบมีสีสันสดใส วิธีการจัดท าหนังสือส  าหรับเด็กนั้นการน าเสนอ การเขียน  
การสรา้งภาพประกอบและการจัดรูปแบบเล่มใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการ ตอ้งค  านึงถึงความ
ตอ้งการและความเหมาะสมของช่วงวยัเดก็ เมื่อเนือ้หาและภาพประกอบรวมกนัแลว้จะท าใหเ้ด็ก
เพลิดเพลิน สนุกสนานและเกิดอารมณ์คล้อยตาม น ามาซึ่งการปลูกฝังในด้านต่างๆ เช่น  
นิสยัรกัการอ่าน ความคิดสรา้งสรรค ์ความฉลาด วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นตน้ โดยผูจ้ดัท  าหนังสือ
ตอ้งมีความเช่ียวชาญและศกึษาเรื่องราวเก่ียวกบัเดก็ ไมว่า่จะเป็นความตอ้งการของแต่ละช่วงวยั 
การเรียนรู ้และพฒันาการ หนงัสือส  าหรบัเดก็จึงจะเกิดประโยชนส์งูสดุ 
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1.2.2 ประเภทของหนงัสือส  าหรบัเดก็ 
การแบ่งหนงัสือส  าหรบัเดก็สามารถแบ่งไดห้ลายกฎเกณฑ ์เช่น แบ่งตามช่วงอาย ุ

แบ่งตามเนื้อหาของหนังสือ หนังสือส  าหรับเด็กย่อมมีความแตกต่างกันเพ่ือตอบสนอง  
ความตอ้งการของเด็ก โดยประเภทของหนังสือส  าหรบัเด็ก ดงันี้  1) หนังสือเด็กเล็กเป็นหนังสือ 
ท่ีออกแบบใหด้งู่าย เขา้ใจง่าย สีสนัของภาพประกอบสดใสดึงดดูความสนใจ หนังสือประเภทนี้ 
ท ามาจากวสัดท่ีุมีความทนทาน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของเดก็ 2) หนงัสือบทกวี
บทรอ้ยกรองส  าหรบัเด็กเป็นหนงัสือประเภทท่ีน าบทรอ้ยกรองมาแตง่เป็นเนือ้หา น าค  าคลอ้งจอง 
ค  าสมัผสั ในการเลา่ เนือ้หาลกัษณะแบบนีเ้มื่อพ่อแมอ่า่นใหเ้ดก็ฟัง เดก็สามารถจดจ าไดด้ีขึน้และ
เกิดความเพลิดเพลิน 3) หนงัสือกึ่งของเลน่เป็นหนงัสือท่ีน าเทคนิคตา่งๆ มาประกอบ โดยท่ีรูปแบบ
การน าเสนอของหนังสือประเภทนีจ้ะสามารถดึงดดูเด็กไดเ้ป็นอย่างดี เด็กอยากเขา้ไปสมัผสัและ
ท า กิจกรรมต่างๆ  ในหนั งสื อ  ส่ ง ผล ให้ เด็ กสนุ ก เพลิด เพลิ น และมี ป ระโยชน์กับ เด็ ก  
4) หนงัสือสอนตวัอกัษรเป็นหนงัสือท่ีใชส้  าหรบัสอนเดก็เก่ียวกบัพยญัชนะ ซึ่งหนงัสือสอนตวัอกัษร
จะช่วยใหเ้ดก็จดจ าตวัอกัษรไดง้่ายขึน้ 5) หนังสือสอนตวัเลขเป็นหนังสือท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู ้
คณิตศาสตร ์ตัวเลขการบวก ลบ โดยมีการใช้ภาพประกอบร่วมกับตัวเลย เช่น น ารูปภาพมา
เช่ือมโยงกับตวัเลข 6) หนังสือน าเสนอความคิดรวบยอด เป็นหนังสือท่ีสอนความคิดรวบยอดใน
รูปแบบท่ีเด็กสามารถเขา้ใจได้ เช่น เรื่องสี รูปทรง ขนาด เป็นต้น หนังสือน าเสนอความคิด 
รวบยอดมกัจะใชภ้าพประกอบเป็นตวัด  าเนินเรื่องเพ่ือใหง้่ายตอ่การท าความเขา้ใจ 7) หนงัสือภาพ
ท่ีไม่มีค  าบรรยายเป็นหนังสือท่ีใช้ภาพในการเล่าเรื่องลักษณะของภาพมักจะแสดงอาการ
เคลื่อนไหวของตัวละคร มีความต่อเน่ืองของภาพ 8) หนังสือส  าหรับเด็กเริ่มอ่านเป็นหนังสือ 
ท่ีน  าเสนอภาพประกอบเป็นหลกัและใชป้ระโยคสัน้หรือเป็นค  าในการบรรยายภาพ โดยมกัจะใช้ 
ค าท่ีง่ายต่อการเข้าใจของเด็กหรือใช้ค  าท่ีออกเสียงแปลกๆ ท าให้เด็ก เกิดความสนใจ  
สามารถออกเสียงตาม  เพ่ือเป็นการฝึกออกเสียงของเด็ก  9) หนังสือภาพเป็นหนั งสือ 
ท่ีมีเนื ้อหาและภาพประกอบอยู่ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกัน เนื ้อเรื่องและภาพประกอบมีความ
สอดคลอ้งกนั เหมาะส าหรบัการอา่นใหเ้ดก็ฟังหรือเดก็สามารถท่ีจะอา่นเองได  ้

1.2.3 ลกัษณะของหนงัสือส  าหรบัเดก็ 
ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จัยไดส้รุปและวิเคราะหข์อ้มลู จากบทความ เอกสารวิชาการ 

และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน าขอ้มลูเหลา่นีม้าออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิด
เชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ดงันี ้



  73 

1. ลกัษณะของรูปเล่ม ท าจากวสัดท่ีุมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
และไม่มีเหลี่ยมมมุท่ีสามารถท าใหเ้ด็กไดร้ับบาดเจ็บได ้โดยมีการน าวสัดท่ีุมีความหลากหลาย
น ามาใชก้ับกระดาษ เพ่ือใหม้ีความหลากหลายของเนื้อสมัผสั ซึ่งส่งผลใหล้กัษณะของรูปเล่มมี
ความน่าสนใจและดงึดดูเดก็ๆ ไดม้ากขึน้ 

2. เนือ้เรื่องส  าหรบัเดก็อาย ุ 4 – 6 ปี ควรมีเนือ้หาท่ีไมย่าวจนเกินไป มีความ
ชดัเจนเขา้ใจง่าย สัน้กระชบั ไมซ่ับซอ้นมีความสนกุสนาน ตื่นเตน้ เนือ้เรื่องของหนงัสืออาจน ามา
จากสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเดก็ และจบดว้ยการสอดแทรกแนวคิด  

3. ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาท่ีเด็กสามารถเขา้ใจได ้เลือกใชค้  าท่ีสามารถพบได้
ทั่วไปในชีวิตประจ าวนัของเดก็ โดยตอ้งหลีกเลี่ยงค  าศพัทแ์สลง 

4. ภาพประกอบตอ้งเป็นภาพท่ีเด็กสามารถเห็นแลว้เขา้ใจไดง้่าย ชัดเจน มี
สีสนัสดใสและคลอ้งจองกบัเนือ้หาในหนงัสือ 

5. ขนาดตวัอกัษรและการเลือกใชต้วัอกัษร เดก็อายุ 4 – 6 ปี ควรใชต้วัอกัษร
ท่ีมีขนาดใหญ่ ประมาณ 24 – 30 พอยต ์ใชต้วัพิมพธ์รรมดาหรือตวัเขียนท่ีชัดเจนและใชต้วัอกัษร
แบบเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ 

6. สีของตวัอกัษรควรเป็นสีท่ีมีความเขม้ เพ่ือจะใหเ้ด็กอ่านไดง้่าย เช่น ด  า 
เขียว น า้เงิน เป็นตน้ 

7. จ  านวนหนา้กระดาษส าหรบัเด็กอายุ 4 – 6 ปี ควรมีจ  านวนหนา้กระดาษ 
ไมเ่กิน 8 – 20 หนา้ 

8. ตวัละคร เด็กอายุ 4 – 6 ปี จะชอบตวัละครท่ีเป็นสตัว ์โดยเฉพาะสตัวพ์ูด
ไดแ้ละมีรูปรา่งคลา้ยกบัตวัเดก็เอง 

9. เทคนิคหนงัสือกึ่งของเล่นตอ้งมีเทคนิคท่ีมีความหลากหลาย เช่น เทคนิค 
เปิดปิด เทคนิค Pop Up เทคนิคแมเ่หลก็ เป็นตน้ การใชเ้ทคนิคท่ีมีความหลากหลายจะช่วยดงึดูด
ความสนใจของเดก็ไดเ้ป็นอย่างดี 

1.3 การเล่นส าหรับเด็ก 
1.3.1 ความหมายของการเลน่ส  าหรบัเดก็ 

การกระท าเพ่ือท าให้เกิดความสนุกสนานการเล่นก็คือการกระท าอย่างใด 
อย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ เพ่ือสรา้งความสนุกสนานและผอ่นคลายอารมณใ์หก้บัตวับุคคล
ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  ซึ่ งการเล่นในวัยเด็กจะสามารถน าไปสู่การเรียนรู ้สิ่ งต่างๆ การเล่น  
เป็นปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้จากจินตนาการของเดก็ เก่ียวขอ้งกบัความจริง เช่ือมโยงกนัจนท าใหเ้ดก็
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แสดงออกถึง ความรูส้ึก จินตนาการ ความกลัว และความขัดแย้งต่างๆ เน่ืองจากเด็กนั้น 
มีจินตนาการท่ีไรซ้ึ่งขอบเขตและยังเป็นวัยท่ีพรอ้มส  าหรับการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อ โดย  
การเลน่จะน ามาซึ่งการเรียนรูแ้ละเดก็สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณท่ี์พบเจอ 

1.3.2 ความส าคญัของการเลน่ 
การเลน่เป็นสว่นส  าคญัในชีวิตของเดก็ การเรียนรูแ้ละพฒันาการของเดก็เริ่มจาก

การไดเ้ล่น การเล่นเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนษุยท์กุเพศ ทกุวยั ในวยัเดก็การเลน่จะเป็น
สื่อช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาไดอ้ย่างดี ความสามารถจากการเล่นในวยั
เด็กมีความสัมพันธ์กับการด  าเนินชีวิต  เมื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวันขา้งหน้า การเล่นท่ีดีเป็น
นนัทนาการอย่างหนึ่งซึ่งมีความส าคญัตอ่การพฒันาบคุคล การเลน่เป็นกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสขุเป็นคณุค่าท่ีส  าคญัท าใหเ้ด็กเติบโตอย่างมีวฒุิภาวะสมบูรณท์ั้งกายใจและจิตวิญญาณ 
การเล่นยงัสรา้งสรรคจิ์นตนาการและสานต่อแรงบันดาลใจเมื่อเติบโตขึน้ เมื่อไดเ้ล่น เดก็จะไดล้ง
มือท าไดท้ดลองสิ่งใหม่ๆ  ไดใ้ชค้วามคิดและเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งเดก็อาจไดพ้บกบัความทา้
ทาย ความเสี่ยง อปุสรรค การเล่นจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ละพัฒนาการใหแ้ก่เด็กทั้งทาง
รา่งกาย อารมณ์จิตใจและสติปัญญา ดังนั้นหากมีการส่งเสริมเลีย้งดใูห้เด็กไดร้บัการเล่นอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมและเกิดประโยชน์ เด็กก็จะสามารถเติบโตขึน้มาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพไดใ้น
อนาคตขา้งหนา้ ซึ่งสิ่งเหลา่นีถื้อเป็นโอกาสท่ีจะเรียนรู ้ตดัสินใจ แกไ้ขกบัอปุสรรคท่ีเจอ ทั้งหมดนี้
เป็นกระบวนการเรียนรู ้เพ่ิมพนูทกัษะชีวิตและพฒันาการใหแ้ก่เด็กทัง้ทางรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ
และสติปัญญา 

1.3.3 ประเภทของการเลน่ 
การเล่นเป็นกิจกรรมทั่ วไปของเด็ก โดยสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี ้ 

1) การเล่นจับตอ้งสิ่งของเป็นการเลน่เพ่ือใหเ้ดก็ไดม้ีพฒันาการทางทกัษะ โดยใชนิ้ว้มือในการจับ
วตัถุสิ่งของ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มักเล่นด้วยตนเองและไม่จ  าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ่ื้น  
โดยการจัดกิจกรรมกรเล่นผ่านสิ่งของ 2) การเล่นท่ีตอ้งออกก าลงักายเป็นการเล่นท่ีตอ้งใชพื้น้ท่ี
มากกว่าการเล่นจับตอ้งสิ่งของ โดยสามารถเล่นไดท้ัง้กลางแจง้และในรม่ เช่น การเล่นกลางแจง้ 
กิจกรรมกลางแจง้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและพฒันาทางดา้นกลา้มเนือ้ การ
เลน่ในรม่ กิจกรรมบางอย่างท่ีเล่นกลางแจง้อาจจะน ามาเล่นในร่มได ้ในกรณีท่ีสภาวะอากาศไม่ดี
และมีพื้นท่ีไม่มากพอ 3) การเล่นละคร เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กก าหนดบทบาทการแสดงท่ีสมมติ
ขึน้มา โดยใหเ้ดก็แสดงออกอย่างอิสระและตามการรบัรูเ้ขา้ใจในบทบาทนัน้ๆ ซึ่งจะช่วยสง่เสริมให้
เดก็ไดพ้ัฒนาความคิดสรา้งสรรคแ์ละการปฏิสมัพันธก์บัผูอ่ื้นในสงัคม 4) การเลม่เกมเป็นการเล่น
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รว่มกบัผูอ่ื้น แต่ละเกมจะมีการเคลื่อนไหวของรา่งกาย โดยเกมจะมุ่งเนน้การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
ท าใหเ้ดก็ฝึกการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและมีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ี 

1.3.4 ประโยชนข์องการเลน่ 
ประโยชน์ของการเล่นเพ่ือนส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นสติปัญญา นอกจาก 

การเลน่เพ่ือความเพลิดเพลินแลว้ การเลน่ยงัช่วยเสริมสรา้งประสบการณ ์ช่วยฝึกฝนความสามารถ
ในการรบัรูแ้ละเสริมสรา้งความคิดในดา้นตา่งๆ การเลน่วา่เป็นการเตรียมเดก็เขา้สูก่ารด  าเนินชีวิต
จริง โดยเป็นโอกาสท่ีใหเ้ด็กไดแ้สวงหาความรูร้อบๆ ตวัและไดค้วามสนุกสนานในเวลาเดียวกัน 
ประโยชนข์องการเล่นช่วยสง่เสริมพัฒนาการของเดก็ ดงันี ้1) การเลน่จะช่วยสง่เสริมใหเ้ด็กไดร้บั
ประสบการณท่ี์ตอ้งใชป้ระสาทสมัผสั 2) การเลน่ช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจธรรมชาติ การสง่เสริมใหเ้ดก็ได้
เลน่โดยออกไปเลน่นอกสถานท่ีจะท าใหเ้ดก็เขา้ใจธรรมชาติมากขึน้ 3) การเลน่เป็นวิธีหนึ่งท่ีเดก็ได้
เรียนรูวิ้ธีการแกปั้ญหา เช่น ของเลน่ท่ีตอ้งมีการแกปั้ญหา ซึ่งเป็นวิธีการสง่เสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูวิ้ธี
แกปั้ญหาผ่านประสบการณใ์นการเล่นของเลน่ 4) การเล่นของเดก็แสดงถึงลกัษณะนิสยั การเล่น
ของเด็กท าให้สงัเกตเห็นว่าเด็กมีอาการสนุก หวาดกลวั ดีใจ และเสียใจ 5) การเล่นช่วยใหเ้ด็ก 
มีความคิดสรา้งสรรค ์6) การเลน่ช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็มีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 7) การเลน่ช่วยสง่เสริม
ใหเ้ด็กมีความเช่ือมั่นในตวัเอง 8) การเลน่ส่งเสริมการรบัรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งเรา้ไป
ยังสมองและแปลความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง การรับรูส้ามารถสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิน้ 
สมัผสั และยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลน่ ช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความสามารถในการรบัรูต้า่งๆ 
ได้ดี ย่ิ งขึ ้น  9)  ความคิ ด รวบ ยอด  ช่ วยส่ ง เส ริม ให้มี ม โนทั ศ น์ ใน สถ าน การณ์ ต่ างๆ  
โดยผูป้กครองมีโอกาสในการจัดการสภาพแวดลอ้มใหห้รือแนะน าการเล่น จะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็ก
เกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกตอ้ง เช่น การเล่นบทบาทสมมตุิ เด็กนิยมเล่นขายของท าใหเ้ด็กไดม้ี  
การเรียนรูเ้รื่องเงินตรา คณุคา่ของเงิน การขายของ การพดูเจรจา เป็นตน้  

1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพยีเจต ์
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เกิดจากองคป์ระกอบของ

สิ่งแวดลอ้มและพนัธกุรรม โดยการเรียนรูข้องเดก็เป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซึ่งจะไดร้บั
การพัฒนาไปตามช่วงวยัและเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน การพฒันาในเดก็นั้นเป็นไปตามธรรมชาติ
โดยไมส่ามารถเรง่การพฒันาจากขัน้หนึ่งไปสูอี่กขัน้หนึ่งได ้เน่ืองจากการพัฒนาอย่างรวดเรว็จะท า
ใหเ้กิดผลเสียแก่เดก็ แตก่ารจดัประสบการณส์ง่เสริมพฒันาการของเดก็ จะสามารถสง่เสริมใหเ้ด็ก
พฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพียเจตไ์ดส้รุปพัฒนาการทาง สติปัญญาของมนษุยเ์ป็น 4 ระยะ 
คือ 1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorymotor Stage) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติการ
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ความคิ ด  (Pre - Operational Stage) 3)  ขั้น ป ฏิ บั ติ ค วามคิ ดท าง รูป ธรรม  (Concrete - 
Operational Stage) 4) ขั้นปฏิบัติความคิดทางนามธรรม (The Period of Formal Operational 
Stage)  

1.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอรก์ลา่วว่าเดก็ปฐมวยัจะเรียนรูแ้ละเขา้ใจ

จากการกระท า โดยเก็บเป็นขอ้มลูในการพัฒนาสติปัญญาอย่างต่อเน่ือง บรูเนอร ์(Bruner) ได้
จัดล  าดับขั้นพัฒนาการการเรียน รูข้องเด็กหรือโครงสร้างทาง สติปัญญาเป็น 3 ขั้น ดังนี ้ 
1) ขัน้สมัผสั (Enactive Stage) เด็กจะสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มผ่านการกระท าหรือ
การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูใ้นขัน้นีม้ีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความสามารถในการเคลื่อนไหว 
การใชร้า่งกายในส่วนต่างๆ และการแสดงออกซึ่งความรูส้ึก  2) ขัน้คิดจากภาพท่ีปรากฏ (Iconic 
Stage) เด็กจะเรียนรูผ้่านการมองรูปภาพหรือตน้แบบ จะเริ่มพัฒนาวิธีการจ าโดยใชจิ้นตนาการ
มากขึน้ ความเขา้ใจสิ่งตา่งๆ รอบตวัของเดก็จะขึน้อยู่กบัการรบัรูโ้ดยการใชป้ระสาทสมัผสัมากกวา่
การใชภ้าษา การเรียนรูใ้นขั้นนีม้ีความสมัพันธโ์ดยตรงกับการเรียนหรือการแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ซึ่งตอ้งใชท้ัง้สายตาและมิติสมัพันธ์ 3) ขัน้สญัลกัษณ ์(Symbolic Stage) เด็กจะเรียนรูส้ิ่ง
ตา่งๆ โดยผา่นระบบสญัลกัษณ ์เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน และการจดัล  าดบั รวมตลอดถึงสิ่งตา่งๆ 
ท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งจะช่วยใหเ้ดก็ เขา้ใจขอ้มลูตา่งๆ ท่ีซบัซอ้นมากขึน้ 

 
2. การก าหนดกลุ่มผู้เชีย่วชาญ และกลุ่มตัวอยา่ง 

การศึกษาและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ผูวิ้จยัก  าหนดขอบเขตไวด้งันี ้

2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในการวิจัยนี้ คือ เด็กอายุ 4 - 6 ปี ท่ีศึกษาในโรงเรียน

ทางเลือก 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบสมัภาษณ ์และแบบสอบถามในการท าแบบสอบถาม
การท าวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัยไดน้  าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซึ่งมีความช านาญท าการตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีมีความเหมาะสมในการเก็บขอ้มูลโดยผู้เช่ียวชาญท่ีท าการตรวจ
แบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ท่าน 

(1) ผูช้่วยศาสตราจารยศ์ิริพร นอ้ยอ  าคา 
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั : อาจารย ์สาขาคอมพิวเตอรแ์อนิเมชนัและเกม  
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(2) ดร.บงกช  พิชยัก  าจรวฒุิ 
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั :  อาจารยวิ์ทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.3 ผู้เชีย่วชาญในการตอบแบบสอบถาม 

จากงานวิจัยครัง้นีผู้วิ้จัยไดก้  าหนดหวัขอ้ เพ่ือใชใ้นการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญและหา
ค  าตอบตามจุดประสงค์ของวิจัย โดยการตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

2.3.1 ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 1 เพ่ือศึกษาคน้หาทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความ
เหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี โดยการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาระดบัความคิดเห็นในการท าวิจัย
ครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นคณุครูจากโรงเรียนทางเลือก โดยมีประสบการณก์ารสอน
ในโรงเรียนทางเลือกเป็นเวลาไมต่  ่ากวา่ 3 ปี จ  านวน 20 ท่าน 

2.3.2 ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนงัสือกึ่งของเล่น
ท่ีมีความเหมาะสมส าหรบัการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร โดยการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพดา้นวรรณกรรม ผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบนัตา่งๆ 
บรรณาธิการหนังสือเด็กและนกัจิตวิทยาเดก็ โดยมีประสบการณก์ารท างานเป็นเวลาไมต่  ่ากว่า 5 
ปี จ  านวน 3 ท่าน 

(1) รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  วรรณกิตร ์
หนา้ท่ีการท างานในปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(2) ณิชาวีร ์ เพ่ิมพลูปฏิพทัธ ์
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั : บรรณาธิการ ส  านกัพิมพห์อ้งเรียน 
 (3) ศศิ  กฤษณะพนัธ ์
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั : นกัจิตวิทยาเดก็ 
2.2.3 ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 3 เพ่ือออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น ในการ

เสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือประเมินดา้นการออกแบบ 
ผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถานบนัตา่งๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นหนงัสือ
ส  าหรบัเดก็ การออกแบบหนังสือ ภาพประกอบส าหรบัเด็กหรือท่ีเก่ียวขอ้งมีประสบการณด์า้นการ
สอนและการจดัท าหนงัสือส  าหรบัเดก็ จ  านวน 3 ท่าน 
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(1) ชชันนัท ์ ประสพวงศ ์
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั : บรรณาธิการ ส  านกัพิมพแ์พรวเพ่ือนเดก็ 
(2) ดร.ธนัยา  พิทธยาพิทกัษ์ 
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั : อาจารยภ์าควิชาวรรณกรรมส าหรบัเดก็  

คณะมนษุยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรจน ์
(3) ประไพทิพย ์ เพ็ชรสงัหาร 
หนา้ท่ีการท างานในปัจจบุนั : ครูช  านาญการพิเศษ 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

การสรา้งแบบสอบถามในงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร ส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูวิ้จัยไดส้รา้งแบบสอบถามเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเก็บขอ้มลูจ านวน 5 ชดุ โดยเก็บขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ชดุและเก็บขอ้มลู
จากกลุ่มเป้าหมาย 2 ชุด โดยแบบสอบถามชุดท่ี 1 เป็นการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมี
ความเหมาะสมกับช่วงวยัของเด็ก และแบบสอบถามชดุท่ี 2 ถึงแบบสอบถามชดุท่ี 3 การประเมิน
ประสิทธิภาพดา้นวรรณกรรมส าหรบัเดก็และการออกแบบหนงัสือส  าหรบัเดก็ แบบสอบถามชดุท่ี 4 
และแบบสอบถามชุดท่ี 5 การประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ทัง้ก่อนเล่นและหลงัเล่น โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแตล่ะชดุมีดงันี ้

3.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและทักษะการคิดเชิง
บริหาร 

ขอ้มูลทั่วไปของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลในส่วนนี้เป็นรูปแบบของแบบสอบถามฉบับ
กระดาษตอบ เพ่ือสะดวกแตก่ารใหข้อ้มลูของผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ อาย ุอาชีพ/ต าแหน่ง 
หน่วยงานท่ีสงักดั ประสบการณก์ารท างาน 

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ เพ่ือคน้หาคน้หา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี โดยแบ่งออกเป็น 9 ขอ้ 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้เสนอแนะเรื่องทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความ
เหมาะสมในการพฒันาในเดก็อาย ุ4 - 6 ปี 

แบบสอบถามชุดท่ี 1 มีความมุ่งหมายเพ่ือหาระดับความคิดเห็นในการคัดเลือก
ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี และข้อแนะน าต่างๆจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือมาเป็นขอ้ก าหนดในการออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบัเด็กอาย ุ4 - 6 ปี โดย
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ใหผู้เ้ช่ียวชาญลงความเห็นดว้ยการลงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) เป็น  
5 ระดบัตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) ดงันี ้

เห็นดว้ยมากท่ีสดุ ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  5  คะแนน  
เห็นดว้ยมาก   ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  4  คะแนน  
เห็นดว้ยปานกลาง  ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  3  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย   ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  2  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  1  คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้
(ชชัวาลย ์เรื่องประพนัธ,์ 2539) 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  แปลความวา่  มีความจ าเป็นมากท่ีสดุ  
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  แปลความวา่  มีความจ าเป็นมีผลมาก  
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  แปลความวา่  มีความจ าเป็นปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  แปลความวา่  มีความจ าเป็นนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  แปลความวา่  มีความจ าเป็นนอ้ยท่ีสดุ 

ค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในชดุท่ี 1 จะน ามาเป็นขอ้ก าหนดการออกแบบหนงัสือ
กึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ 4 - 6 ปี ตอ่ไป 

3.2 แบบสอบถามชุดที ่2 ส าหรับผู้เชีย่วชาญวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
แบบสอบถามชุดท่ี 2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพดา้นวรรณกรรมส าหรับเด็กอาย ุ 

4 - 6 ปี รายละเอียดแบบสอบถามมีดงันี ้
ขอ้มูลทั่วไปของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลในส่วนนี้เป็นรูปแบบของแบบสอบถามฉบับ

กระดาษตอบ เพ่ือสะดวกแต่การให้ขอ้มลูของผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล รายละเอียดการ
ติดตอ่ ระดบัการศกึษา อาชีพประสบการณก์ารท างาน 
  สว่นท่ี 1  ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
  สว่นท่ี 2  ดา้นเนือ้เรื่อง 
  สว่นท่ี 3  ดา้นภาษา 
  สว่นท่ี 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

แบบสอบถามชุดท่ี 2 มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินประสิทธิภาพดา้นวรรณกรรม
ส าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยส่วนท่ี 1 - ส่วนท่ี 3 ให้ผูเ้ช่ียวชาญลงความเห็นดว้ยการลงคะแนน 
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) เป็น 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) และรว่มกับ 
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เกณฑ์การแปลความหมายของชัชวาลย์ เรื่องประพันธ ์(2539) เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
แบบสอบถาม ดงันี ้

เห็นดว้ยมากท่ีสดุ ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  5  คะแนน  
เห็นดว้ยมาก   ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  4  คะแนน  
เห็นดว้ยปานกลาง  ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  3  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย   ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  2  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  1  คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้
(ชชัวาลย ์เรื่องประพนัธ,์ 2539) 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  แปลความวา่  มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ  
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  แปลความวา่  มีความเหมาะสมมาก  
คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  แปลความวา่  มีความเหมาะสมปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  แปลความวา่  มีความเหมาะสมนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  แปลความวา่  มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

ค าตอบจากแบบสอบถามชุดท่ี 2 ผูวิ้จัยไดน้  าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงแกไ้ขและพัฒนาชิน้งานหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ 4 - 6 ปี ตอ่ไป 

3.3 แบบสอบถามชุดที ่3 ส าหรับผู้เชีย่วชาญด้านหนังสือเด็ก 
แบบสอบถามชดุท่ี 3 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพดา้นการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น

ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี รายละเอียด แบบสอบถามมีดงันี ้
ขอ้มูลทั่วไปของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลในส่วนนี้เป็นรูปแบบของแบบสอบถามฉบับ

กระดาษตอบ เพ่ือสะดวกแต่การให้ขอ้มลูของผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล รายละเอียดการ
ติดตอ่ ระดบัการศกึษา อาชีพ ประสบการณก์ารท างาน 

สว่นท่ี 1 แบบประเมินประสิทธิภาพทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
สว่นท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิภาพดา้นภาพประกอบ 
สว่นท่ี 3 แบบประเมินประสิทธิภาพดา้นเทคนิคกึ่งของเลน่ 
สว่นท่ี 4 แบบประเมินประสิทธิภาพดา้นตวัอกัษร 
สว่นท่ี 5 แบบประเมินประสิทธิภาพดา้นรูปเลม่ 
สว่นท่ี 6 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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แบบสอบถามชุดท่ี 3 มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินประสิทธิภาพดา้นการออกแบบ
หนังสือกึ่งของเล่น ส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 5 ใหผู้เ้ช่ียวชาญลงความเห็น
ดว้ยการลงคะแนน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิรท์ 
(Likert) และร่วมกับเกณฑก์ารแปลความหมายของชัชวาลย ์เรื่องประพันธ ์(2539) เพ่ือจัดระดบั
คะแนนเฉล่ียตามแบบสอบถาม ดงันี ้

เห็นดว้ยมากท่ีสดุ ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  5  คะแนน  
เห็นดว้ยมาก   ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  4  คะแนน  
เห็นดว้ยปานกลาง  ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  3  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย   ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  2  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  ก าหนดใหม้ีคา่เท่ากบั  1  คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้
(ชชัวาลย ์เรื่องประพนัธ,์ 2539) 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  แปลความวา่  มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ  
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  แปลความวา่  มีความเหมาะสมมาก  
คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  แปลความวา่  มีความเหมาะสมปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  แปลความวา่  มีความเหมาะสมนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  แปลความวา่  มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

ค าตอบจากแบบสอบถามชุดท่ี 3 ผูวิ้จัยไดน้  าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงแกไ้ขและพัฒนาชิน้งานหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ 4 - 6 ปี ตอ่ไป 

3.4 แบบสอบถามฉบับที่  4 แบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร เร่ือง 
การควบคุมอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย 

แบบประเมินฉบบัท่ี 4 เพ่ือประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ ขณะก่อนการเลน่
หนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร ส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยใช้แบบ
ประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเดก็วยัก่อนเรียน โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุและมหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งประกอบดว้ยค  าถาม 11 ค าถาม โดย
มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย แตล่ะค  าตอบมีมาตราวดัเป็นระยะเวลา 
ซึ่งมีเกณฑใ์หค้ะแนนจากค  าตอบของผูป้ระเมิน โดยวดัผลจากคะแนนเมื่อค  าตอบ ไมเ่คยมีคะแนน 
0 คะแนน 1 - 2 ครัง้ต่อเดือน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 1 - 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน  
3 - 4 ครัง้ต่อสปัดาหม์ีคา่เท่ากับ 3 ทุกวนัมีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เมื่อน าคะแนนทัง้หมดมารวมกัน 
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ตอ้งน าไปแปลความหมายผ่าน T-score เกณฑก์ารแปลความหมาย เพ่ือจัดระดบัคะแนนเฉลี่ย
ในช่วงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้ (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกลุ & ปนดัา ธนเศรษฐกร, 2560) 

T-score >60  หมายถึง สงูกวา่เกณฑเ์ฉล่ียมาก (ดีมาก)  
T-score 56 - 60 หมายถึง สงูกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย (ดี)  
T-score 45 - 55 หมายถึง เกณฑเ์ฉล่ีย (ปานกลาง) 
T-score 40 - 44 หมายถึง ต  ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียเลก็นอ้ย (ควรพฒันา) 
T-score 40  หมายถึง ต  ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียมาก (ควรปรบัปรุง) 

แบบสอบถามประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินความ
เขา้ใจของเด็กในขณะก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร โดย
ค  าตอบจากแบบประเมินนีจ้ะน าไปสูแ่บบประเมินฉบบัท่ี 5 ตอ่ไป 

3.5 แบบสอบถามฉบับที่  5 แบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร เร่ือง  
4 - 6 ปี เร่ืองการควบคุมอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย 

แบบประเมินฉบบัท่ี 5 เพ่ือประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ ขณะหลงัการเลน่
หนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร ส  าหรบัเด็กอายุ 4 – 6 ปี โดยใช้แบบ
ประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเดก็วยัก่อนเรียน โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุและมหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งประกอบดว้ยค  าถาม 11 ค าถาม โดย
มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย แตล่ะค  าตอบมีมาตราวดัเป็นระยะเวลา 
ซึ่งมีเกณฑใ์หค้ะแนนจากค  าตอบของผูป้ระเมิน โดยวดัผลจากคะแนนเมื่อค  าตอบ ไมเ่คยมีคะแนน 
0 คะแนน 1 - 2 ครัง้ต่อเดือน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 1 - 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน  
3 - 4 ครัง้ต่อสปัดาหม์ีคา่เท่ากับ 3 ทุกวนัมีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เมื่อน าคะแนนทัง้หมดมารวมกัน 
ตอ้งน าไปแปลความหมายผ่าน T-score เกณฑก์ารแปลความหมาย เพ่ือจัดระดบัคะแนนเฉลี่ย
ในช่วงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้ (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกลุ & ปนดัา ธนเศรษฐกร, 2560) 

T-score >60  หมายถึง สงูกวา่เกณฑเ์ฉล่ียมาก (ดีมาก)  
T-score 56 - 60 หมายถึง สงูกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย (ดี)  
T-score 45 - 55 หมายถึง เกณฑเ์ฉล่ีย (ปานกลาง) 
T-score 40 - 44 หมายถึง ต  ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียเลก็นอ้ย (ควรพฒันา) 
T-score 40  หมายถึง ต  ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียมาก (ควรปรบัปรุง) 

แบบสอบถามประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินความ
เขา้ใจของเด็กในขณะหลังการเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารผล
ประเมินจะน าไปสูข่ัน้ตอนการสรุปวิจยัตอ่ไป 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ช่วงไดแ้ก่ 
ช่วงท่ี 1 ใชแ้บบสอบถามชดุท่ี 1 ปี ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการเก็บขอ้มลูในรูปแบบมาตราสว่น

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบบสอบถามชดุท่ี 1 ส  าหรบัคณุครูจากโรงเรียนทางเลือก โดยมี
ประสบการณก์ารสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็นเวลาไมต่  ่ากวา่ 3 ปี จ  านวน 20 ท่าน โดยใชเ้กณฑ์
ความเหมาะสมในการคัดเลือกทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มทักษะ ดังนี ้ 
1) ความจ าเพื่อการใช้งาน (Working Memory) 2) การยั้งคิดไตร่ตรอง ( Inhibitory Control)  
3) การยืดหยุ่นความคิด (Shifting หรือ Cognitive Flexibility) 4) การใส่ใจจดจ่อ (Focus หรือ 
Attention) 5) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self – 
Monitoring) 7) การริเริ่มลงมือท า (Initiating) 8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การมุ่ง
สู่เป้าหมาย (Goal – Directed Persistence) 

ช่วงท่ี 2 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ ( Interview) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็กเพ่ือศึกษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเล่นใน
เรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย ผู้วิจัยไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารย์จาก
สถาบนัตา่งๆ บรรณาธิการหนงัสือเดก็และนกัจิตวิทยาเดก็ โดยมีประสบการณก์ารท างานเป็นเวลา
ไมต่  ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 3 ท่าน 

ช่วงท่ี 3 ใช้แบบสอบถามชุดท่ี 3 ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหนังสือส  าหรบัเด็กและ
อาจารยเ์พ่ือเก็บขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นหนังสือส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยผูวิ้จัยไดค้ดัเลือก
ตามเกณฑด์งักลา่วจ านวน 3 ท่าน 

ช่วงท่ี 4 ใชแ้บบสอบถามชุดท่ี 4 ส าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยแบบสอบถามชุดท่ี 4 
เพ่ือประเมินทักษะของเด็กก่อนเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ส  าหรบัเดก็โรงเรียนทางเลือก อาย ุ4 - 6 ปี ผูวิ้จยัใชก้ลุม่เป้าหมายจ านวน 15 คน 

ช่วงท่ี 5 ใชแ้บบสอบถามชุดท่ี 5 ส าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยแบบสอบถามชุดท่ี 5 
เพ่ือประเมินทักษะของเด็กหลังเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ส  าหรบัเดก็โรงเรียนทางเลือก อาย ุ4 - 6 ปี ผูวิ้จยัใชก้ลุม่เป้าหมายจ านวน 15 คน  
  
5. การวเิคราะหข้์อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนในแปลงผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซึ่งขอ้มูลท่ีต้อง
วิเคราะห ์มี ช่วง ดงันี ้
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ช่วงท่ี 1 วิเคราะหท์กัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมส าหรบัการเสริมสรา้งใน
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเลน่ใหม้ีความเหมาะสมในการเสริมสรา้ง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็ 4 - 6 ปี  

ช่วงท่ี 3 วิเคราะหเ์ทคนิคหนงัสือกึ่งของเลน่ท่ีมีความเหมาะสมกบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี 
ช่วงท่ี 4 วิเคราะหผ์ลจากการท าแบบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหาร 

 
6. การด าเนินการออกแบบจากผลของการวจิัย 

จากการเก็บขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมาย ผูวิ้จัยไดน้  า 
ผลประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 และผูวิ้จยัไดน้  าค  าแนะน ามาจากผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นวรรณกรรมเด็กและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบเนือ้ภายในหนงัสือและใชเ้ทคนิคหนังสือกึ่ง
ของเล่นน ามาประกอบกนัจนไดม้าซึ่งหนังสือส  าหรบัเดก็มาท าการออกแบบร่างหนงัสือกึ่งของเล่น 
เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี  

หลงัจากนัน้เขา้สูก่ระบวนการประเมินประสิทธิภาพดา้นวรรณกรรมส าหรบัเดก็และดา้น
หนังสือส  าหรบัเด็ก เพ่ือใหไ้ดต้น้แบบหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี 
 
7. การประเมินประสิทธิภาพหนังสือกึ่งของเล่น เพือ่เสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหาร
ส าหรับเดก็อายุ 4 - 6 ปี 

ผูวิ้จัยไดน้  าแบบสอบถามฉบับท่ี 4 เพ่ือประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กอาย ุ 
4 - 6 ปี ในขณะก่อนเล่นหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือนเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารดา้นทักษะ 
โดยกลุม่เป้าหมายใชแ้บบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในการประเมิน 

หลังจากนั้นผูวิ้จัยไดน้  าตน้แบบหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือนเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิง
บริหารใหเ้ดก็ไดเ้ลน่ โดยหลงัจากเลน่หนงัสือกึ่งของเลน่แลว้ ผูวิ้จยัจึงน าแบบสอบถามฉบบัท่ี 5 ใช้
แบบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในการประเมิน 

 
8. สรุปผลการวจิัย 

ผูวิ้จัยไดน้  าผลการประเมินก่อนเล่นและหลงัเล่นมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือท าการสรุป
ผลการวิจัย โดยหลงัจากการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารแลว้  
กลุม่เป้าหมายมีความเขา้ใจทกัษะการคิดเชิงบริหาร โดยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัไดต้ัง้ไว ้
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บทที ่4  
การวิเคราะหข์อ้มูล 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายของงานวิจยัเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมี

ความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี 2) เพ่ือศกึษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนงัสือกึ่งของเลน่ในการ
เสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี 3) เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยผูวิ้จัยขอเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหท์ักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสรา้งในเด็ก
อาย ุ4 - 6 ปี 

2. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการแต่ง วรรณกรรมส าหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี  
เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย 

3. ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมส าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี 
เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย 

4. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบหนังสือกึ่ งของเล่น ส  าหรับเด็ก 
อาย ุ4 - 6 ปี  

5. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็ก 
อาย ุ4 - 6 ปี  

6. ผลการวิเคราะห์การเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารดว้ยหนังสือกึ่งของเล่น
ส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในเรื่องการควบคมุอารมณ์และการมุ่งสูเ่ป้าหมายขณะก่อนการเลน่และ
หลงัการเลน่ 

7. ผลการวิเคราะห์การเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารดว้ยหนังสือกึ่งของเล่น
ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่และหลงัการเลน่ 
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1. ผลการวเิคราะหทั์กษะการคดิเชงิบริหารทีม่ีความจ าเป็นทีต้่องเสริมสร้างในเดก็อายุ  
4 – 6 ปี 

จากความมุ่งหมายของการวิจยั ขอ้ท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความ
เหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูวิ้จัยไดใ้ช้วิธีการเก็บขอ้มูลในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบบสอบถามชดุท่ี 1 ส  าหรบัคณุครูจากโรงเรียนทางเลือก โดยมีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็นเวลาไมต่  ่ากวา่ 3 ปี จ  านวน 20 ท่าน โดยใชเ้กณฑค์วามเหมาะสม
ในการคดัเลือกทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีแบ่งออกเป็น 9 กลุม่ทกัษะ ผลการวิเคราะหด์งันี ้

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสรา้งในเด็กอาย ุ  
4 – 6 ปี 
 

ขอ้ท่ี รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 

 กลุม่ทกัษะพืน้ฐาน    
1. ความจ าเพ่ือการใชง้าน (Working Memory) 78 3.9 0.96 
2. การยัง้คิดไตรต่รอง  (Inhibitory Control) 77 3.85 1.03 
3. การยืดหยุ่นความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility) 70 3.5 1.35 
 กลุม่ทกัษะก ากบัตนเอง    

4. การใสใ่จจดจ่อ (Focus/Attention) 82 4.1 1.07 
5. การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) 90 4.5 0.60 
6. การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) 70 3.5 1.35 
 กลุม่ทกัษะปฏิบตัิ    

7. การริเริ่มลงมือท า (Initiating) 82 4.1 1.07 
8. การวางแผน (Planning & Organizing) 75 3.75 1.25 
9. การมุง่สูเ่ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 86 4.3 0.89 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสรา้งในเด็ก

อาย ุ4 - 6 ปี มีคา่เฉล่ีย 2 ระดบัคือ มีความจ าเป็นมากท่ีสดุและมีความจ าเป็นมาก ดงันี ้1) ทักษะ
การคิดเชิงบริหารท่ีมีความเป็นมากท่ีสดุคือ การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) มีค่าเฉลี่ย 
4.5 และการมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) มีค่าเฉลี่ย 4.3 2) ทักษะการคิดเชิง
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บริหารท่ีมีความจ าเป็นมากคือ การใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) และการริเริ่มลงมือท า 
(Initiating) มีค่าเฉลี่ย 4.1 ความจ าเพ่ือการใชง้าน (Working Memory) มีค่าเฉลี่ย 3.9 การยั้งคิด
ไตรต่รอง  (Inhibitory Control) มีคา่เฉล่ีย 3.85 การวางแผน (Planning & Organizing) มีคา่เฉล่ีย 
3.75 การยืดหยุ่นความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility) และการติดตามประเมินตนเอง (Self – 
Monitoring) ) มีคา่เฉล่ีย 3.5 ตามล าดบั 

 
2. ผลการวเิคราะหแ์นวทางในการแต่งวรรณกรรมส าหรับเดก็อายุ 4 – 6 ปี เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการคดิเชงิบริหารในเร่ืองการควบคุมอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย 

จากความหมายมุ่งหมายการวิจยั ขอ้ท่ี 2 คือ เพ่ือศกึษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือ
กึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ผูวิ้จัย
ไดใ้ชวิ้ธีการเก็บขอ้มลูในรูปแบบการสมัภาษณ ์(Interview) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นวรรณกรรมส าหรบั
เดก็เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเล่นในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สู่
เป้าหมาย ผูวิ้จัยไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบันตา่งๆ บรรณาธิการหนังสือเด็ก
และนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณ์การท างานเป็นเวลาไม่ต  ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 3 ท่าน สรุป
เนือ้หาของการสมัภาษณไ์ดด้งันี ้

1. เนือ้หาของนิทานส าหรบัเดก็โดยมีแกน่ของเรื่องเป็นแกนหลกัท่ีจะใชเ้ช่ือมโยงไปยงั
ทกุๆ จดุของเนือ้หาในนิทานเรื่องนั้น โดยมีการวางแก่นเรื่องไวเ้พ่ือใหเ้รื่องราวท่ีเขียนขึน้ไม่มีการ  
หกัเหไปในทิศทางอ่ืนจนสรา้งความซบัซอ้นและท าใหเ้ดก็เขา้ใจถึงเนือ้หาในเรื่องไดย้าก โดยเนือ้หา
ของเรื่องนั้นจะตอ้งมีความชัดเจน มีความกระชับไม่ยาวแต่ก็ไม่สั้นมากเกินไป เด็กสามารถท า
ความเขา้ใจไดง้่าย เพ่ือให้เด็กท่ีไดอ้่านรูส้ึกสนุกสนานกับการอ่านและไดเ้รียนรูไ้ปพรอ้มๆ  กัน  
ซึ่งนิทาน 1 เล่มควรท าให้มีการเล่าเรื่องเพียงแค่ 1 เรื่องราวเท่านั้น เพ่ือท่ีจะสรา้งความชัดเจน  
ไมท่  าใหเ้ดก็เกิดความสบัสนในการเรียบเรียงเรื่องราวท่ีไดอ้า่นและอาจท าใหเ้ดก็หมดความสนได ้

2. ภาษาและส านวนท่ีใชค้วรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเป็นค  าคลอ้งจองหรือค  าซ  า้ ภาษา
ไมค่วรตอ้งน าค  ามาแปลซ า้อีกครัง้ โดยถา้ใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัของเดก็ จะสามารถสรา้งความ
สนใจใหเ้ดก็มากย่ิงขึน้ควรหลีกเลี่ยงค  าศพัทท่ี์เขา้ใจยาก เนือ้เรื่องท่ีใชเ้ป็นประโยคสัน้ๆ กะทัดรดั  
มีความชดัเจนไมซ่บัซอ้น 

3. การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control)   
3.1 ดา้นเนือ้หา เนือ้หาของการควบคมุอารมณค์วรมีเนือ้หาท่ีเขา้ใจง่ายมีความ

ลกึซึง้กินใจและเนือ้หาตอ้งมีความสนุกสนาน นิทานแตล่ะเรื่องควรจะแบ่งอารมณอ์อกเป็นเลม่ละ 
1 อารมณ ์เพ่ือจะไดไ้มส่รา้งความสบัสนใหก้บัเดก็ อารมณท่ี์ควรสง่เสริมใหเ้ดก็ในวยั 4 - 6 ปี ไดท้  า
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การเรียนรูค้ือ อารมณโ์กรธ อารมณเ์ศรา้ อารมณก์งัวล เป็นตน้ โดยอารมณท่ี์ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าให้
สง่เสริมในเด็กมากท่ีสดุ คือ อารมณโ์กรธ เน่ืองดว้ยอารมณโ์กรธเป็นอารมณท่ี์สามารถน าพามาซึ่ง
ความกา้วรา้วและรุนแรง โดยจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการขวา้งปา
สิ่งของหรือการท ารา้ยผูอ่ื้น 

3.2 ดา้นตวัละคร ตวัละครควรแสดงออกทางอารมณอ์ย่างชดัเจน พฤติกรรมของ
ตวัละครควรแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เช่น ตวัละครดา้นดีควรแสดงออกว่าเป็นคนดี โดยไม่มี
อะไรแฝงไว ้ตวัละครดา้นไมด่ี ควรแสดงออกวา่รา้ยหรือนิสยัไมด่ี ตวัละครควรมีชีวิตชีวา แตต่อ้งมี
การแสดงออกทางอารมณเ์ป็นหลกัและแสดงออกทางอารมณอ์ย่างชดัเจน โดยวิธีการใชต้วัละคร
ส  าหรับนิทานเด็กนั้น สัญลักษณ์แทนอารมณ์หรือลักษณะนิสัยต่างๆ มักใช้ตัวละครสัตวเ์ป็น
ตวักลางในการถ่ายทอด เช่น อารมณโ์กรธ แทนดว้ยเสือหรือสิงโต อารมณก์งัวล แทนดว้ยเตา่  

4. การมุง่สูเ่ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 
4.1 ดา้นเนื้อหา เนือ้หาของการมุ่งสู่เป้าหมายควรมีเนือ้หาท่ีตรงไปตรงมาและ  

มีแก่นของเรื่องท่ีชัดเจน เรื่องราวง่ายๆ ไม่ซับซอ้น เนือ้หาสอนใหเ้ด็กท าสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมายให้
ส  าเร็จ เช่น การท าการบ้าน ต้องท าอย่างไร อุปสรรคเป็นอย่ างไร ควรแจกแจงให้เห็น เมื่อถึง
เป้าหมายแลว้ท าใหม้องยอ้นไปวา่ตอ้งใชค้วามพยายามมากแคไ่หนหวา่จะมาถึงจดุหมาย โดยเนือ้
ของนิทานตอ้งสนกุสนานและชวนติดตาม 

4.2 ดา้นตวัละคร ตวัละครท่ีแสดงถึงการมุ่งสู่เป้าหมาย พฤติกรรมของตวัละคร
ควรไม่ซับซ้อน มีความชัดเจนในการแสดงออก เช่น ตัวละครท่ีตอ้งมีความพยายาม ควรท าให้
ผูอ้่านรูว้่าตัวละครมีความพยายามมากขนาดไหนและไดร้บัผลรับอย่างไรเมื่อท าสิ่งนั้นส  าเร็จ  
ตวัละครท่ีใช้แทนตัวเด็กมักจะเป็นมนุษย์หรือสัตวท่ี์มีขนาดเล็ก เน่ืองจากขณะท่ีเด็กฟังนิทาน
รา่งกายของเดก็ยงัมีขนาดเลก็ เดก็จึงเกิดการเทียบเคียงระหวา่งตวัละครกบัตนเอง   

5. ดา้นความยาวของเนือ้หา โดยจ านวนหนา้กระดาษท่ีมีความเหมาะสมกบัเดก็จะ
อยู่ระหวา่ง 10 – 20 หนา้กระดาษ 

 
3. ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมส าหรับเดก็อายุ 4 – 6 ปี เพือ่
เสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหารในเร่ืองการควบคุมอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย 

ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการแต่งเนือ้หาของหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิง
บริหารส  าหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี จากผลการวิจัยตามความมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 1 และ 2  
โดยผูวิ้จัยไดแ้ต่งเนื ้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นในเรื่องการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
จ  านวน 1 เรื่อง และการมุง่สู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) จ  านวน 1 เรื่อง ผูวิ้จยัไดใ้ช้
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วิธีการประเมินผลในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมี
ประสบการณก์ารท างานเป็นเวลาไม่ต  ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะหด์า้นวรรณกรรม
ส าหรบัเดก็ดงันี ้

 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมี
ความเหมาะสมในเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เรื่องการควบคมุอารมณ ์

 

ขอ้ท่ี รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 
 สว่นท่ี 1 ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร    

1. เนือ้เรื่องช่วยเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
เรื่องการควบคมุอารมณ ์

13 4.33 0.57 

2. เนือ้เรื่องช่วยสง่เสริมใหเ้กิดการเรียนรูวิ้ธีการจดักาอารมณ  ์
ไดด้ีย่ิงขึน้ 

14 4.66 0.57 

3. เนือ้เรื่องช่วยปลกูฝังใหต้ระหนกัคณุคา่ของการควบคมุอารมณ ์ 14 4.66 0.57 
 สว่นท่ี 2 ดา้นเนือ้เรื่อง    

1. เนือ้เรื่องไมซ่บัซอ้น เขา้ใจไดง้่าย เดก็สามารถเขา้ถึงได ้ 15 5.00 0.00 
2. เนือ้เรื่องมีความตอ่เน่ือง น่าสนใจ ชวนใหต้ิดตาม 13 4.33 0.57 
3. เนือ้เรื่องมีความสนกุสนาน เพลิดเพลิน 14 4.66 0.57 
4. เนือ้เรื่องสามารถเทียบเคียงกบัเรื่องราวใชชี้วิตประจ าวนั 

และการเรียนรูต้ามวยัของเดก็ 
12 4.00 0.57 

5. ความยาวของเนือ้เรื่องมีความเหมาะสมกบัความสนใจ 
ตามวยัของเดก็ 

11 3.66 1.00 

 สว่นท่ี 3 ดา้นภาษา    
1. ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ ์ 14 4.66 0.57 
2. การใชภ้าษาส่ือความหมายไดอ้ย่างชดัเจน 13 4.33 0.57 
3. ประโยคสัน้ เขา้ใจง่าย เหมาะสมท่ีจะสื่อสารกบัเดก็ 12 4.00 1.00 
4. การใชค้  ามีความเหมาะสมกบัเนือ้เรื่อง 14 4.66 0.57 

 รวมคะแนน 159 4.41 0.27 
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จากตารางท่ี  4 พบว่าผู้เช่ียวชาญด้านวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ท  าการประเมิน  
ความเหมาะสมดา้นวรรณกรรม เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมในเด็ก
อาย ุ4 - 6 ปี เรื่องการควบคมุอารมณ ์โดยมีผลการประเมินสรุปไดด้งันี ้

1. ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
1.1 เนื ้อเรื่องช่วยเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคุมอารมณ ์ 

มีคา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.2 เนื ้อเรื่องช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูวิ้ธีการจัดกาอารมณ์ได้ดี ย่ิงขึ ้น   

มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.3 เนือ้เรื่องช่วยปลูกฝังให้ตระหนักคณุค่าของการควบคุมอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย 

4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2. ดา้นเนือ้เรื่อง 

2.1 เนื ้อเรื่องไม่ซับซ้อน เขา้ใจไดง้่าย เด็กสามารถเข้าถึงได้ มีค่าเฉลี่ย 5.00  
มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.2 เนือ้เรื่องมีความต่อเน่ือง น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.3 เนือ้เรื่องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.4 เนื ้อเรื่องสามารถเทียบเคียงกับเรื่องราวใช้ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู ้ 
ตามวยัของเดก็ มีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความเหมาะสมมาก 

2.5 ความยาวของเนื้อเรื่องมีความเหมาะสมกับความสนใจตามวัยของเด็ก  
มีคา่เฉล่ีย 3.66 มีความเหมาะสมมาก 

3. ดา้นภาษา 
3.1 ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามหลักไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
3.2 การใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย  4.33 มีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.3 ประโยคสัน้ เขา้ใจง่าย เหมาะสมท่ีจะสื่อสารกับเด็ก มีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความ

เหมาะสมมาก 
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3.4 การใช้ค  ามีความเหมาะสมกับเนือ้เรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม 
มากท่ีสดุ 

โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีค่าเฉลี่อยู่ท่ี 4.41 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.27 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมี
ความเหมาะสมในเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย 
 

ขอ้ท่ี รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 
 สว่นท่ี 1 ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร    

1. เนือ้เรื่องช่วยเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร  
เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย 

15 5.00 0.00 

2. เนื ้อเรื่องช่วยเสริมสร้างวิธีการการเรียนรู ้ เรื่องการมุ่ง สู่-
เป้าหมายไดด้ีย่ิงขึน้ 

14 4.66 0.57 

3. เนือ้เรื่องช่วยปลกูฝังใหต้ระหนกัคณุคา่ของการมุง่สูเ่ป้าหมาย 15 5.00 0.00 
 สว่นท่ี 2 ดา้นเนือ้เรื่อง    

1. เนือ้เรื่องไมซ่บัซอ้น เขา้ใจไดง้่าย เดก็สามารถเขา้ถึงได ้ 14 4.66 0.57 
2. เนือ้เรื่องมีความตอ่เน่ือง น่าสนใจ ชวนใหต้ิดตาม 14 4.66 0.57 
3. เนือ้เรื่องมีความสนกุสนาน เพลิดเพลิน 15 5.00 0.00 
4. เนือ้เรื่องสามารถเทียบเคียงกบัเรื่องราวใชชี้วิตประจ าวนั 

และการเรียนรูต้ามวยัของเดก็ 
12 4.00 0.00 

5. ความยาวของเนือ้เรื่องมีความเหมาะสมกบัความสนใจ 
ตามวยัของเดก็ 

11 3.66 0.57 

 สว่นท่ี 3 ดา้นภาษา    
1. ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ ์ 14 4.66 0.57 
2. การใชภ้าษาส่ือความหมายไดอ้ย่างชดัเจน 13 4.33 0.57 
3. ประโยคสัน้ เขา้ใจง่าย เหมาะสมท่ีจะสื่อสารกบัเดก็ 12 4.00 1.00 
4. การใชค้  ามีความเหมาะสมกบัเนือ้เรื่อง 13 4.33 0.57 

 รวมคะแนน 162 4.50 0.33 
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จากตารางท่ี 5 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็กไดท้  าการประเมินความ
เหมาะสมดา้นวรรณกรรม เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมในเด็กอาย ุ  
4 - 6 ปี เรื่องเรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย โดยมีผลการประเมินสรุปไดด้งันี ้

1. ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
1.1 เนื ้อเรื่องช่วยเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่องการมุ่งสู่เป้าหมาย   

มีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.2 เนือ้เรื่องช่วยเสริมสรา้งวิธีการการเรียนรู ้เรื่องการมุ่งสู่-เป้าหมายไดด้ีย่ิงขึน้ 

มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.3 เนื ้อเรื่องช่วยปลูกฝังให้ตระหนักคุณค่าของการมุ่งสู่เป้าหมาย  มีค่าเฉลี่ย 

5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2. ดา้นเนือ้เรื่อง 

2.1 เนื ้อเรื่องไม่ซับซ้อน เขา้ใจไดง้่าย เด็กสามารถเข้าถึงได้ มีค่าเฉลี่ย 4.66  
มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.2 เนือ้เรื่องมีความต่อเน่ือง น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.3 เนือ้เรื่องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  มีค่าเฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.4 เนื ้อเรื่องสามารถเทียบเคียงกับเรื่องราวใช้ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู ้ 
ตามวยัของเดก็ มีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความเหมาะสมมาก 

2.5 ความยาวของเนื้อเรื่องมีความเหมาะสมกับความสนใจตามวัยของเด็ก  
มีคา่เฉล่ีย 3.66 มีความเหมาะสมมาก 

3. ดา้นภาษา 
3.1 ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามหลักไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
3.2 การใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย  4.33 มีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.3 ประโยคสัน้ เขา้ใจง่าย เหมาะสมท่ีจะสื่อสารกับเด็ก มีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความ

เหมาะสมมาก 
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3.4 การใช้ค  ามีความเหมาะสมกับเนือ้เรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสม 
มากท่ีสดุ 

โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีค่าเฉลี่อยู่ท่ี 4.50 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี 
0.33 ตามล าดบั 

 
4. ผลการวเิคราะหแ์นวทางในการออกแบบหนังสือกึง่ของเล่นส าหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี  

จากความหมายมุ่งหมายการวิจัย ขอ้ท่ี 3 เพ่ือออกแบบและพฒันาหนังสือกึ่งของเล่นใน
การเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผูวิ้จัยไดใ้ชวิ้ธีการ
เก็บขอ้มลูในรูปแบบการสมัภาษณ ์(Interview) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหนงัสือส  าหรบัเดก็เพ่ือศึกษา
และวิเคราะห์หนังสือกึ่งของเล่นในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย ผูวิ้จัยได้
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบนัตา่งๆ บรรณาธิการหนงัสือเด็ก โดยมีประสบการณ์
การท างานเป็นเวลาไมต่  ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 3 ท่าน สรุปเนือ้หาของการสมัภาษณไ์ดด้งันี ้

1. รูปเล่ม ท าจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายและหลีกเลี่ยง 
เหลี่ยมมุม เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าให้เด็กไดร้บับาดแผล โดยมีการน าวัสดุท่ีมีความหลากหลาย
น ามาใชก้บักระดาษ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของเนือ้สมัผสั เช่น เคลือบวาว เคลือบดา้น เมื่อเดก็
สมัผสัจะเกิดความนนูต  ่า เช่น เคลือบนนู เคลือบกลิตเตอร ์เป็นตน้  

2. ภาพประกอบ เป็นส่วนส  าคญัในการส่งเสริมหรืออธิบายเนือ้หา ซึ่งเป็นภาพท่ีถูก
สรา้งขึน้ดว้ยเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ โดยวตัถปุระสงคข์องภาพประกอบนัน้ถกูสรา้งขึน้มาเพ่ือใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาเรื่องราว เดก็สามารถท่ีจะเขา้ใจเรื่อราวไดม้ากขึน้หรือบางภาพจะช่วยให้
ผูอ้่านไดม้องเห็นภาพท่ีชัดเจน โดยวัยเด็กประสบการณ์พบเจอยังไม่มาก การท่ีเด็กไดเ้ห็นถึง
ภาพประกอบเหมือนเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู ้ท  าใหก้ารอา่นมีความสนุกสนาน เพ่ิมอรรถรส
ให้กับผูอ้่าน ภาพประกอบตอ้งมีสีสนัสดใสเหมาะสมกับวยัของเด็ก การมองภาพประกอบตอ้ง
สามารถใหเ้ดก็ท าความเขา้ใจได ้

3. เทคนิคกึ่งของเล่น เทคนิคท่ีจะน ามาใชก้ับหนังสือมีหลากหลาย เช่น เทคนิคนูน 
เทคนิคเปิด – ปิด เทคนิคเลื่อน เทคนิคดึง เทคนิคแม่เหล็ก เทคนิคสติ๊กเกอร ์เทคนิคกลิ่น เทคนิค
เสียง เทคนิค Pop Up เป็นต้น โดยการน าเทคนิคเหล่านี้มาใช้นั้น แต่ละเทคนิคต้องมีความ
สอดคลอ้งกับเนือ้หาและสามารถส่งเสริมให้เด็กมีความเขา้ใจกับเนื้อหามากย่ิงขึน้ ถ้าเลือกใช้
เทคนิคไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาความสนกุสนานของหนงัสือมกัจะลดลง ปัจจัยความแขง็แรงขอแต่
ละเทคนิคก็มีผลต่อการเล่นของเด็ก เช่น เทคนิคเลื่อน ตัวกระดาษท่ีใช้ในการเลื่อนตอ้งมีความ
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แข็งแรงกว่าหนา้กระดาษ เน่ืองจากตวัเลื่อนตอ้งรองรบัน ้าหนักของการผลัก ดังนั้นถ้าเลือกใช้
กระดาษแข็งในการท าตัวเลื่อนจะช่วยการเลื่อนง่ายขึน้และใช้งานไดน้านมากย่ิงขึน้ เทคนิค
สติก๊เกอรม์กัจะเป็นเทคนิคท่ีติดสติก๊เกอรแ์ลว้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้แตถ่า้เลือกการเคลือบของรูปเลม่
เป็นการเคลือบวาวหรือเคลือบดา้น เดก็ก็จะสามารถแกะสติก๊เกอรแ์ละเลม่ซ า้อีกครัง้ได ้เป็นตน้   
 
5. ผลการวเิคราะหเ์ทคนิคกึ่งของเล่นเพือ่เสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหารส าหรับเดก็
อายุ 4 - 6 ปี 

ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นโดยใช้เทคนิคพิเศษในรูปแบบต่างๆ  
เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเด็กอาย ุ4 - 6 ปี โดยผลการวิเคราะหเ์ทคนิคกึ่งของ
เล่นเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่องการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) และ 
การมุง่สูเ่ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) ดงันี ้

 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์เทคนิคกึ่ งของเล่นเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง   
การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) 

 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
1. เทคนิคเปิด – ปิด 

 

1. Working Memory เด็กสามารถจดจ าและ
แยกแยะข้อมูล ท่ี มีความแตกต่างกัน  เพ่ื อ
เปรียบเทียบและสรา้งความเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ 
2. Focus เด็กสามารถจดจ่อใส่ใจกับสิ่งท่ีก  าลัง
อา่น เพ่ือเปรียบเทียบเรื่องราวของตวัละคร 
3. Emotional Control เด็กมองเห็นถึงตัวอย่าง
ก า ร ไม่ ร ะ งับ อ า รมณ์ จ า ก ตั ว ล ะ ค รแ ล ะ
เปรียบเทียบอารมณท่ี์แตกตา่งของตวัละคร 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
2. เทคนิคนนู 

 

1. Focus เทคนิคนูนช่วยให้เด็กจดจ่อใส่ใจกับ
สิ่งท่ีก  าลงัอา่น 
 

3. เทคนิคเลื่อน 

 

1. Working Memory เดก็สามารถจ าค  าศพัทใ์น
เนือ้หาของนิทานและสามารถดึงค  าศพัทม์าใช้
รว่มกบัเทคนิคกึ่งของเลน่ 

4. เทคนิคดงึ 

 

1. Focus เทคนิคดึงจะส่งเสริมให้เด็กสามารถ
จดจ่อกบัสิ่งท่ีก  าลงัท าอยู่ 
2. Self-Monitoring เป็นการน าเอาเทคนิคท่ีอา่น
และเช่ือมโยงเทคนิคเขา้กบัชีวิตประจ าวนั 
3. Emotional Control วิ ธีการนับ  1-10 น ามา
รว่มกบัเทคนิคดงึ จะช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็เขา้ใจวิธี
จดัการอารมณแ์ละช่วยใหเ้ดก็ใจเย็นลงจากการ
นบั 1-10 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
5. เทคนิค Pop up 

 

1. Focus เทคนิค Pop up ช่วยใหเ้ด็กสนใจและ
จดจ่อใสใ่จกบัสิ่งท่ีก  าลงัอา่น 
 

6. เทคนิคแมเ่หลก็ 

 

1. Working Memory เด็กสามารถจดจ าเนื้อหา
นิทานและท าตามเนื้อหาโดยเรีย งเทค นิค
แม่เหล็กจาก 1-10 เป็นการน าความจ าท่ี เคย
เรียนรูม้าน ามาใชก้บัเทคนิคกึ่งของเลน่ 
2. Flexibility เป็นการน าเอาความรูพื้้นฐานมา
ประกอบกบัความรูใ้หม ่
3. Focus เทคนิคแมเ่หลก็ช่วยสง่เสริมให ้
เดก็จดจ่อ 
4. Emotional Control เทคนิคแมเ่หลก็การนบั  
1-10 จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเข้าใจวิธีจัดการ
อารมณแ์ละช่วยใหเ้ดก็ใจเย็นลงจากการนบั 
 1-10 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
7. เทคนิคสติก๊เกอร ์

 

1. Working Memory เด็กสามารถอ่านเนื้อหา
และท าตามเนื้อหาของนิทานดว้ยเทคนิคติด
สติก๊เกอรจ์าก 1-10 
2. Emotional Control เทคนิคสติก๊เกอรก์ารนับ
เลข  จะช่วยให้เด็กเขา้ใจการจัดการอารมณ์
มากย่ิงขึน้ 
3. Focus เทคนิคสติ๊กเกอรช์่วยใหเ้ด็กใสใ่จจด
จ่อกบัการติดสติก๊เกอร ์

 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหเ์ทคนิคกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิาร เรื่อง การมุง่สู่
เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 
 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
1. เทคนิคเปิด – ปิด 

 

1. Working Memory เด็กสามารถจดจ าและ
น าขอ้มลูเบือ้งตน้ท่ีไดร้บัน าไปประกอบกบั 
เนือ้เรื่อง 
2. Focus เด็กสามารถจดจ่อใส่ใจกับสิ่ง ท่ี
ก  าลงัอา่น 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
2. เทคนิค Pop up 

 

1. Focus เทคนิคนนูช่วยใหเ้ดก็จดจ่อใสใ่จกับ
สิ่งท่ีก  าลงัอา่น 
2. Planning เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจการ
วางแผน เพ่ือจะมุง่สูเ่ป้าหมายได ้

3. เทคนิคนนู 

 

1. Focus เด็กสามารถจดจ่อใส่ใจกับสิ่ง ท่ี
ก  าลงัอา่น 
2. Emotional Control เท ค นิ ค นู น จ ะช่ ว ย
กระตุน้อารมณ์ของเด็กให้เด็กมีความเขา้ใจ
และเรียนรูอ้ารมณท่ี์หลากหลายมากย่ิงขึน้  

4. เทคนิคดงึ 

 

1. Focus เทคนิคดงึจะสง่เสริมใหเ้ดก็สามารถ
จดจ่อกบัสิ่งท่ีก  าลงัท าอยู่ 
2. Self-Monitoring เป็นการน าเอาเทคนิคท่ี
อา่นและเช่ือมโยงเทคนิคเขา้กบัชีวิตประจ าวนั 
3. Planning เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจการ
วางแผน เพ่ือจะมุง่สูเ่ป้าหมายได ้
4. Goal - Directed Persistence ช่ ว ย
เสริมสรา้งใหเ้ดก็รบัมือกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ล าดบั เทคนิคกึ่งของเลน่ ทกัษะการคิดเชิงบรหิารท่ีเกิดขึน้ 
5. เทคนิคเลื่อน 

 

1. Focus เทคนิคเลื่อนช่วยใหเ้ดก็สนใจและจดจ่อ
ใสใ่จกบัสิ่งท่ีก  าลงัอา่น 
2. Flexibility เ ป็ น ก า ร น า เ อ า ค ว า ม รู ้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัมาประกอบกบัความรูใ้หม ่
3. Goal - Directed Persistence เทค นิคเลื่ อน
ช่วยเสริมสรา้งรูจ้ักการวางแผนและแก้ปัญหา
ตา่งๆ เพ่ือท่ีจะมุง่สูเ่ป้าหมาย 

6. เทคนิคกลิ่น 

 

1. Working Memory เทคนิคกลิ่นจะช่วยเพ่ิมเติม
ประสบการณใ์หมใ่หเ้ดก็ไดเ้รียนรูเ้พ่ิมเติม 
จากชีวิตประจ าวนั 
2. Flexibility เป็นการน าเอาความรูพื้น้ฐาน 
มาประกอบกบัความรูใ้หม ่
3. Focus เทคนิคแมเ่หลก็ช่วยสง่เสริมใหเ้ดก็ 
จดจ่อ 

 
6. ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของรูปเล่มส าหรับเดก็อาย ุ4 – 6 ปี เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการคดิเชงิบริหารในเร่ืองการควบคุมอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย 

ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี จากผลการวิจัยตามความมุ่งหมายการวิจัยขอ้ท่ี 3 เพ่ือออกแบบและ
พฒันาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยผูวิ้จัยไดอ้อกแบบหนงัสือ
กึ่งของเล่นให้มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของหนังสือกึ่งของเล่นในเรื่องการควบคุมอารมณ ์
(Emotional Control) จ  านวน 1 เรื่อง และการมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 
จ  านวน 1 เรื่อง เรื่อง ผูวิ้จัยไดใ้ช้วิธีการประเมินผลในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale) โดยผูวิ้จัยไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็ก 
โดยมีประสบการณก์ารท างานเป็นเวลาไมต่  ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะหด์า้นหนงัสือ
กึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็ดงันี ้

 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 
ปี เรื่องการควบคมุอารมณ ์
 

ล าดบั รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 
 สว่นท่ี 1 ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร    
1 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสรา้งทกัษะ 

การคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคมุอารมณ ์
15 5.00 0.00 

2 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยสง่เสริมใหเ้กิด 
การเรียนรูวิ้ธีการจดัการอารมณไ์ดด้ีย่ิงขึน้ 

15 5.00 0.00 

3 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยปลกูฝังใหต้ระหนกั
คณุคา่ของการควบคมุอารมณ ์

13 4.33 0.57 

 สว่นท่ี 2 ดา้นภาพประกอบ    
1 ภาพหนา้ปกมีความเหมาะสมกบัเนือ้เรื่อง 14 4.66 0.57 
2 ภาพหนา้ปกมีความสวยงาม น่าสนใจ 14 4.66 0.57 
3 ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้หา สง่เสริมใหเ้ขา้ใจ

เนือ้หามากย่ิงขึน้   
13 4.33 0.57 

4 ภาพประกอบและเนือ้หามคีวามสอดคลอ้งกนั 12 4.00 0.00 
5 ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ในช่วงอาย ุ4 – 6 ปี 13 4.33 0.57 
6 ภาพประกอบมีความสวยงาม ดงึดดูความสนใจ 13 4.33 0.57 

 สว่นท่ี 3 ดา้นเทคนิคกึ่งของเลน่    
1 เทคนิคนนู มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและสง่เสริม

ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
13 4.33 0.57 

2 เทคนิคเปิด – ปิด มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

12 4.00 0.00 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ล าดบั รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 
3 เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ

สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
15 5.00 0.00 

4 เทคนิคดงึ มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและสง่เสริม
ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

15 5.00 0.00 

5 เทคนิคแมเ่หลก็ มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

14 4.66 0.57 

6 เทคนิคสติก๊เกอร ์มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

13 4.33 0.57 

7 เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

13 4.33 0.57 

 สว่นท่ี 4 ดา้นตวัอกัษร    
1 รูปแบบของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 13 4.33 1.15 
2 ขนาดของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 14 4.66 0.57 
3 ตวัอกัษรมีความชดัเจน อา่นง่าย 14 4.66 0.57 
4 ต าแหน่งในการจดัวางตวัอกัษรมีความเหมาะสม 13 4.33 0.57 
5 สีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 15 5.00 0.00 

 สว่นท่ี 4 ดา้นรูปเลม่    
1 รูปเลม่มีขนาดท่ีเหมาะสม 15 5.00 0.00 
2 กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพม์ีความเหมาะสม 11 3.66 0.57 
3 การเคลือบกระดาษแบบดา้นมีความเหมาะสม 10 3.33 1.15 
4 การเขา้เลม่มีความแขง็แรง ทนทาน 15 5.00 0.00 
5 หนงัสือมีความแขง็แรง 14 4.66 0.57 
 รวมคะแนน  4.49 0.42 
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จากตารางท่ี 8 พบว่าผู้เช่ียวชาญด้านหนังสือส  าหรับเด็กได้ท  าการประเมินความ
เหมาะสมดา้นหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็ก เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร ท่ีมีความ
เหมาะสมในเดก็อาย ุ4 - 6 ปี เรื่องเรื่องการควบคมุอารมณ ์โดยมีผลการประเมินสรุปไดด้งันี ้

1. ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
1.1 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษชว่ยเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคมุ

อารมณม์ีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.2 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษชว่ยสง่เสริมใหเ้กิดการเรียนรูวิ้ธีการจดัการอารมณไ์ดด้ี

ย่ิงขึน้มีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.3 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยปลกูฝังใหต้ระหนักคณุคา่ของการควบคมุอารมณ์

มีคา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2. ดา้นภาพประกอบ 

2.1 ภาพหน้าปกมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องมีค่าเฉลี่ย  4.66 มีความเหมาะสม 
มากท่ีสดุ 

2.2 ภาพหนา้ปกมีความสวยงาม น่าสนใจมีคา่เฉล่ีย 4.66มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2.3 ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้หา สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หามากย่ิงขึน้มีคา่เฉล่ีย 4.33 

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2.4 ภาพประกอบและเนือ้หามีความสอดคลอ้งกันมีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสม

มาก 
2 .5 ภาพ ประกอบ เหม าะสมกับ เด็ ก ใน ช่ วงอายุ  4 - 6 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย  4.33  

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2 .6 ภ าพ ป ระกอบ มี ค วามส วย งา ม  ดึ งดู ด ค วามสน ใจ มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4.33  

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
3. ดา้นเทคนิคกึ่งของเลน่ 

3.1 เทคนิคนูน มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและส่งเสริมให้เขา้ใจเนื้อหาย่ิงขึน้   
มีคา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.2 เทคนิคเปิด – ปิด มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
มีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความเหมาะสมมาก 

3.3 เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและส่งเสริมให้เขา้ใจเนื้อหาย่ิงขึน้   
มีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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3.4 เทคนิคดึง มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อหาย่ิงขึน้   
มีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.5 เทคนิคแม่เหล็ก มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.6 เทคนิคสติ๊กเกอร ์มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้  
มีคา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.7 เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
มีคา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

4. ดา้นภาพประกอบ 
4.1 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
4.2 ขนาดของตวัอกัษรมีความเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4.3 ตวัอกัษรมีความชดัเจน อา่นง่ายมีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 .4 ต  าแหน่ ง ในก ารจัด วางตั วอักษ รมี ค วาม เหม า ะสมมี ค่ า เฉลี่ ย  4.33  

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4.5 สีของตวัอกัษรมีความเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

5. ดา้นรูปเลม่ 
5.1 รูปเลม่มีขนาดท่ีเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
5.2 กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพม์ีความเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 3.66 มีความเหมาะสมมาก 
5.3 การเคลือบกระดาษแบบดา้นมีความเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 3.33 มีความเหมาะสม

มาก 
5.4 การเขา้เลม่มีความแขง็แรง ทนทานมีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
5.5 หนงัสือมีความแขง็แรงมีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีคา่เฉล่ีอยู่ท่ี 4.49 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.42 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการออกแบบหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็อายุ 4 - 6 
ปี เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย 
 

ล าดบั รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 
 สว่นท่ี 1 ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร    
1 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสรา้งทกัษะการ

คิดเชิงบริหาร เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย 
13 4.33 0.57 

2 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสรา้งวิธีการ
การเรียนรู ้เรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมายไดด้ย่ิีงขึน้ 

14 4.66 0.57 

3 เนือ้เรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยปลกูฝังใหต้ระหนกั
คณุคา่ของการมุง่สูเ่ป้าหมาย 

14 4.66 0.57 

 สว่นท่ี 2 ดา้นภาพประกอบ    
1 ภาพหนา้ปกมีความเหมาะสมกบัเนือ้เรื่อง 15 5.00 0.00 
2 ภาพหนา้ปกมีความสวยงาม น่าสนใจ 12 4.00 0.00 
3 ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้หา สง่เสริมใหเ้ขา้ใจ

เนือ้หามากย่ิงขึน้   
14 4.66 0.57 

4 ภาพประกอบและเนือ้หามคีวามสอดคลอ้งกนั 15 5.00 0.00 
5 ภาพประกอบเหมาะสมกบัเดก็ในช่วงอาย ุ4 – 6 ปี 13 4.33 0.57 
6 ภาพประกอบมีความสวยงาม ดงึดดูความสนใจ 14 4.66 0.57 

 สว่นท่ี 3 ดา้นเทคนิคกึ่งของเลน่    
1 เทคนิคนนู มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและสง่เสริม

ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
14 4.66 0.57 

2 เทคนิคเปิด – ปิด มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

15 5.00 0.00 

3 เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

14 4.66 0.57 

4 เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 

14 4.66 0.57 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ล าดบั รายละเอียด รวม คา่เฉล่ีย SD 
5 เทคนิคกลิน่ มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ

สง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
13 4.33 0.57 

 สว่นท่ี 4 ดา้นตวัอกัษร    
1 รูปแบบของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 14 4.66 0.57 
2 ขนาดของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 15 5.00 0.00 
3 ตวัอกัษรมีความชดัเจน อา่นง่าย 14 4.66 0.57 
4 ต าแหน่งในการจดัวางตวัอกัษรมีความเหมาะสม 13 4.33 0.57 
5 สีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 15 5.00 0.00 

 สว่นท่ี 4 ดา้นรูปเลม่    
1 รูปเลม่มีขนาดท่ีเหมาะสม 15 5.00 0.00 
2 กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพม์ีความเหมาะสม 12 4.00 0.00 
3 การเคลือบกระดาษแบบดา้นมีความเหมาะสม 12 4.00 1.00 
4 การเขา้เลม่มีความแขง็แรง ทนทาน 14 4.66 0.57 
5 หนงัสือมีความแขง็แรง 14 4.66 0.57 
 รวมคะแนน  4.60 0.40 

 
จากตารางท่ี  9 พบว่าผู้เช่ียวชาญด้านหนังสือส  าหรับเด็กได้ท  าการประเมินความ

เหมาะสมดา้นหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็ก เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความ
เหมาะสมในเดก็อาย ุ4 - 6 ปี เรื่องเรื่องการมุง่สูเ่ป้าหมาย โดยมีผลการประเมินสรุปไดด้งันี ้

1. ดา้นทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
1.1 เนื ้อ เรื่องและเทคนิค พิเศษช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด เชิงบริหาร  

เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมายมีคา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.2 เนื ้อเรื่องและเทคนิคพิเศษช่วยเสริมสรา้งวิธีการการเรียนรู ้เรื่อง  การมุ่งสู่

เป้าหมายไดด้ีย่ิงขึน้มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
1.3 เนื ้อ เรื่องและเทคนิค พิ เศษช่วยปลูก ฝังให้ตระหนักคุณ ค่าของการ 

มุง่สูเ่ป้าหมายมีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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2. ดา้นภาพประกอบ 
2.1 ภาพหนา้ปกมีความเหมาะสมกบัเนือ้เรื่องมีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
2.2 ภาพหนา้ปกมีความสวยงาม น่าสนใจมีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความเหมาะสมมาก 
2.3 ภาพประกอบช่วยขยายเนือ้หา ส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หามากย่ิงขึน้มีคา่เฉลี่ย 

4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2.4 ภาพป ระกอบ และ เนื้อห ามี ค วามสอดคล้อ งกัน มี ค่ า เฉ ลี่ ย  5.00  

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2.5 ภาพประกอบเหมาะสมกับ เด็กในช่วงอายุ  4 - 6 ปีมีค่า เฉลี่ ย  4.33  

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2.6 ภาพประกอบมีความสวยงาม  ดึ งดูดความสน ใจมี ค่า เฉลี่ ย  4.66  

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
3. ดา้นเทคนิคกึ่งของเลน่ 

3.1 เทคนิคนูน มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและส่งเสริมให้เขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.2 เทคนิคเปิด – ปิด มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หา
ย่ิงขึน้มีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.3 เทคนิค Pop Up มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและส่งเสริมให้เขา้ใจเนื้อหา
ย่ิงขึน้มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.4 เทคนิคเลื่อน มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและสง่เสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้ 
มีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.5 เทคนิคกลิ่น มีความเหมาะสมกับเนือ้หาและส่งเสริมใหเ้ขา้ใจเนือ้หาย่ิงขึน้มี
คา่เฉล่ีย 4.33 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

4. ดา้นภาพประกอบ 
4.1 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
4.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 5.00 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
4.3 ตวัอกัษรมีความชดัเจน อา่นง่ายมีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 



  107 

4.4 ต าแหน่ งในการจัดวางตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่า เฉลี่ย  4.33  
มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

4.5 สีของตวัอกัษรมีความเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
5. ดา้นรูปเลม่ 

5.1 รูปเลม่มีขนาดท่ีเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
5.2 กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพม์ีความเหมาะสมมีคา่เฉล่ีย 4.00 มีความเหมาะสม

มาก 
5.3 การเคลื อบ ก ระดาษ แบบด้าน มี ค วาม เห มาะสมมี ค่ า เฉลี่ ย  4.00  

มีความเหมาะสมมาก 
5.4 การเข้าเล่มมีความแข็งแรง ทนทานมีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเหมาะสม 

มากท่ีสดุ 
5.5 หนงัสือมีความแขง็แรงมีคา่เฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

โดยผลการประเมินคะแนนรวมมีคา่เฉล่ีอยู่ท่ี 4.60 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.40 ตามล าดบั 

 
7. ผลการวเิคราะหก์ารเสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหารด้วยหนังสือกึ่งของเล่นส าหรับ
เดก็อาย ุ4 – 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลังการเล่น 

ผูวิ้จัยไดน้  าชิ ้นงานหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารเรื่องการ
ควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมายน าไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมายอายรุะหวา่ง 4 - 6 ปี โดยการ
ทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้งคือ ก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นและหลังการเล่นหนังสือกึ่ง  
ของเล่น โดยการทดลองมีระยะเวลา 1 เดือน ผูวิ้จัยไดใ้ชวิ้ธีการเก็บขอ้มลูในรูปแบบแบบประเมิน
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน  (นวลจันทร ์จุฑาภักดีกุล & ปนัดา ธน
เศรษฐกร, 2560) โดยคณุครูผูป้ระเมินตอ้งมีความคุน้เคยกบัเดก็ ผลการวิเคราะหด์งันี ้

7.1 การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่ เรื่อง การควบคมุอารมณ ์

 

ล าดบัผูเ้ขา้รว่ม 
การทดลอง 

ผลการประเมินก่อนการเลน่ 
T - Score 

แปลผล 

1 42 ควรพฒันา 
2 40 ควรปรบัปรุง 
3 40 ควรปรบัปรุง 
4 40 ควรปรบัปรุง 
5 42 ควรพฒันา 
6 28 ควรปรบัปรุง 
7 36 ควรปรบัปรุง 
8 34 ควรปรบัปรุง 
9 36 ควรปรบัปรุง 

10 42 ควรพฒันา 
11 44 ควรพฒันา 
12 36 ควรปรบัปรุง 
13 42 ควรพฒันา 
14 44 ควรพฒันา 
15 38 ควรปรบัปรุง 
รวม 38.93 ควรปรบัปรุง 

 
จากตารางท่ี 10  พบว่ากลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะก่อนการ

เลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเด็กอาย ุ4 - 6 ปี มีผลคะแนน
ก่อนการเล่นหนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคมุอารมณอ์ยู่
ท่ีรอ้ยละ 38.93 คะแนน โดยสามารถแปลผลไดว้า่อยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะหลงัการเลน่ เรื่อง การควบคมุอารมณ ์

 

ล าดบัผูเ้ขา้รว่ม 
การทดลอง 

ผลการประเมินหลงัการเลน่ 
T - Score 

แปลผล 

1 54 ปานกลาง 
2 52 ปานกลาง 
3 50 ปานกลาง 
4 52 ปานกลาง 
5 56 ดี 
6 48 ปานกลาง 
7 48 ปานกลาง 
8 42 ควรพฒันา 
9 48 ปานกลาง 

10 52 ปานกลาง 
11 54 ปานกลาง 
12 46 ปานกลาง 
13 50 ปานกลาง 
14 52 ปานกลาง 
15 42 ควรพฒันา 
รวม 49.73 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มการทดลองจ านวน 15 คน ขณะหลงัการ

เลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเด็กอาย ุ4 - 6 ปี มีผลคะแนน
หลงัการเลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคมุอารมณอ์ยู่
ท่ีรอ้ยละ 49.73 คะแนน โดยสามารถแปลผลไดว้า่อยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหแ์ละเปรยีบเทียบการเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารดว้ยหนงัสือ 
กึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่และหลงัการเลน่ เรื่อง การควบคมุอารมณ ์
 

ล าดบัผูเ้ขา้รว่ม 
การทดลอง 

ผลการประเมิน
ก่อนการเลน่ 

ผลการประเมิน
หลงัการเลน่ 

คา่รอ้ยละของคะแนน เปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการเลน่ 

1 42 54 12 
2 40 52 12 
3 40 50 10 
4 40 52 12 
5 42 56 14 
6 28 48 20 
7 36 48 12 
8 34 42 8 
9 36 48 12 
10 42 52 10 
11 44 54 10 
12 36 46 10 
13 42 50 8 
14 44 52 8 
15 38 42 4 
รวม 38.93 49.73 10.8 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะก่อน 

การเลน่และหลงัการเลน่หนังสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ 
4 - 6 ปี มีผลคะแนนก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง 
การควบคมุอารมณอ์ยู่ท่ีรอ้ยละ 38.93 คะแนนและมีผลคะแนนหลงัการเลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การควบคมุอารมณอ์ยู่ท่ีรอ้ยละ 49.73 คะแนน แสดงว่า
เมื่อเล่นหนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารเสรจ็แลว้ กลุม่เป้าหมายมีความ
เขา้ใจการควบคมุอารมณท่ี์ดีย่ิงขึน้ท่ีรอ้ยละ 10.8 คะแนน 
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6.2 การมุง่สูเ่ป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารดว้ยหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่ เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมาย 

 

ล าดบัผูเ้ขา้รว่ม 
การทดลอง 

ผลการประเมินก่อนการเลน่ แปลผล 

1 34 ควรปรบัปรุง 
2 38 ควรปรบัปรุง 
3 42 ควรพฒันา 
4 40 ควรปรบัปรุง 
5 32 ควรปรบัปรุง 
6 28 ควรปรบัปรุง 
7 38 ควรปรบัปรุง 
8 36 ควรปรบัปรุง 
9 32 ควรปรบัปรุง 

10 40 ควรพฒันา 
11 34 ควรปรบัปรุง 
12 38 ควรปรบัปรุง 
13 42 ควรพฒันา 
14 36 ควรปรบัปรุง 
15 36 ควรปรบัปรุง 
รวม 36.4 ควรปรบัปรุง 

 
จากตารางท่ี 13 พบวา่กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะก่อนการ

เลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเด็กอาย ุ4 - 6 ปี มีผลคะแนน
ก่อนการเลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมายอยู่ท่ี
รอ้ยละ 36.4 คะแนน โดยสามารถแปลผลไดว้า่อยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบรหิารดว้ยหนงัสือกึ่งของเลน่ส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะหลงัการเลน่ เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมาย 
 

ล าดบัผูเ้ขา้รว่ม 
การทดลอง 

ผลการประเมินหลงัการเลน่ แปลผล 

1 50 ปานกลาง 
2 52 ปานกลาง 
3 56 ดี 
4 54 ปานกลาง 
5 46 ปานกลาง 
6 46 ปานกลาง 
7 52 ปานกลาง 
8 50 ปานกลาง 
9 42 ควรพฒันา 

10 50 ปานกลาง 
11 46 ปานกลาง 
12 48 ปานกลาง 
13 52 ปานกลาง 
14 46 ปานกลาง 
15 46 ปานกลาง 
รวม 49.06 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  14 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะหลัง 

การเล่นหนังสือกึ่ งของเล่นเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารส  าหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี  
มีผลคะแนนหลงัการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุ่งสู่
เป้าหมายอยู่ท่ีรอ้ยละ 49.06 คะแนน โดยสามารถแปลผลไดว้า่อยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหแ์ละเปรยีบเทียบการเสริมสรา้งทกัษะการคดิเชิงบริหารดว้ยหนงัสือ 
กึ่งของเลน่ส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเลน่และหลงัการเลน่ เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมาย 
 

ล าดบัผูเ้ขา้รว่ม 
การทดลอง 

ผลการประเมิน
ก่อนการเลน่ 

ผลการประเมิน
หลงัการเลน่ 

คา่รอ้ยละของคะแนน เปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการเลน่ 

1 34 50 16 
2 38 52 14 
3 42 56 14 
4 40 54 14 
5 32 46 14 
6 28 46 18 
7 38 52 14 
8 36 50 14 
9 32 42 10 
10 40 50 10 
11 34 46 12 
12 38 48 10 
13 42 52 10 
14 36 46 10 
15 36 46 10 
รวม 36.4 49.06 12.66 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมการทดลองจ านวน 15 คน ขณะก่อน 

การเลน่และหลงัการเลน่หนังสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ 
4 - 6 ปี มีผลคะแนนก่อนการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง 
การมุ่งสู่เป้าหมายอยู่ท่ีรอ้ยละ 36.4 คะแนนและมีผลคะแนนหลงัการเล่นหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร เรื่อง การมุง่สูเ่ป้าหมายอยู่ท่ีรอ้ยละ 49.06 คะแนน แสดงวา่เมื่อ
เลน่หนงัสือกึ่งของเลน่เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารเสรจ็แลว้ กลุม่เป้าหมายมีความเขา้ใจ  
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จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูในบทท่ี 4 ผูวิ้จยัแบ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้หมด 7 ประเด็น 
ดงันี ้1) ผลการวิเคราะหท์ักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสรา้งในเดก็อาย ุ4 - 6 
ปี2) ผลการวิเคราะหแ์นวทางในการแต่งวรรณกรรมส าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย 3) ผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการแตง่วรรณกรรมส าหรบัเด็กอาย ุ4 - 6 ปี เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย 4) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ
หนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี 5) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบ
หนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี 6) ผลการวิเคราะห์การเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิง
บริหารดว้ยหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในเรื่องการควบคมุอารมณ์และการมุ่งสู่
เป้าหมายขณะก่อนการเล่นและหลงัการเล่น 7) ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิง
บริหารดว้ยหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเดก็อายุ 4 - 6 ปี ในขณะก่อนการเล่นและหลงัการเลน่ จาก
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัไดม้าซึ่งขอ้ก าหนดในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นเพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร โดยผลเปรียบเทียบการประเมินขณะก่อนเลน่หนงัสือกึ่งของเลน่ เรื่อง การ
ควบคมุอารมณอ์ยู่ท่ีค่าเฉลี่ย T – Score อยู่ท่ี 38.93 และหลงัการเลน่นั้นมีคา่เฉลี่ย T – Score อยู่
ท่ี 49.73 และเรื่อง การมุ่งสู่เป้าหมายอยู่ท่ีค่าเฉลี่ย T – Score อยู่ท่ี 36.4 และหลังการเล่นนั้นมี
ค่าเฉลี่ย  T – Score อยู่ ท่ี  49.06 ซึ่ งแสดงว่าหลังจากการเล่นหนังสือกึ่ งของเล่นแล้วนั้น
กลุม่เป้าหมายมีความเขา้ใจทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายในการวิจยั ไดแ้ก่ 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสรา้งในเด็กอาย ุ  
4 - 6 ปี 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เนื ้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสรา้งทักษะ  
การคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี 

3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสรา้งทักษะการคิด 
เชิงบริหาร 

ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี เพ่ือใชใ้นการเสริมสรา้งความรูแ้ละช่วย
ในการปลกูฝังทักษะการคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคมุอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมายไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีความน่าสนใจ โดยผ่านเทคนิคกึ่งของเลน่ในรูปแบบตา่งๆ ซึ่งเทคนิคกึ่งของเลน่จะ
ช่วยใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ใจเนือ้หาของหนงัสือและสรา้งความน่าสนใจไดม้ากย่ิงขึน้ ผูวิ้จัย
ไดท้  าการสรุปเนือ้หาจากผลการวิจยัทัง้หมด 6 สว่น ประกอบดว้ย 1) ผลการวิเคราะหท์กัษะการคิด
เชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสรา้งในเดก็อาย ุ4 - 6 ปี 2) ผลการวิเคราะหแ์นวทางในการ
แตง่วรรณกรรมส าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคมุ
อารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย 3) ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการแต่งวรรณกรรมส าหรบั
เด็กอายุ 4 - 6 ปี เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่
เป้าหมาย 4) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรับเด็กอาย ุ 
4 – 6 ปี 5) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็กอาย ุ 
4 - 6  ปี 6) ผลการวิเคราะหก์ารเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารดว้ยหนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบั
เดก็อาย ุ4 - 6  ปี ในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมายระหวา่งก่อนและหลงัการเลน่ 
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1. สรุปผลการวจิัย 
1.1 เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็ก

อายุ 4 - 6 ปี 
ส าหรบัเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ตามวตัถุประสงคด์งักล่าวนั้น ผูวิ้จัยไดท้  า

การสรา้งเครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเด็กท่ีเป็นคุณครูจาก
โรงเรียนทางเลือก ซึ่งมีประสบการณก์ารสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็นเวลาไมต่  ่ากวา่ 3 ปี จ  านวน 
20 ท่าน เป็นผูป้ระเมินและแสดงความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมในการคัดเลือก  
ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มทักษะ หลังจากนั้นผูวิ้จัยท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เชิงปริมาณ  (Quantitative Data) ซึ่งมีผลการวิเคราะห ์ดงันี ้

1. ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสรา้งในเด็กอาย ุ4 - 6 ปี 
พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสรา้งในเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็น
เวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 20 ท่านผลการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นมาก
ท่ีสดุ ดงันี ้การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) มีคา่เฉล่ีย 4.5 และการมุง่สูเ่ป้าหมาย (Goal - 
Directed Persistence) มีคา่เฉล่ีย 4.3  

1.1 การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) เป็นทักษะท่ีช่วยให้เด็ก
สามารถจดัการกับอารมณแ์ละเขา้ใจอารมณข์องตนเองได ้สง่ผลใหส้ามารถปรบัสภาพอารมณใ์ห้
เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงควบคมุการแสดงออกทั้งทางอารมณ์และพฤติกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม ผลของการไม่สามารถควบคมุอารมณต์นเอง จะสง่ผลใหเ้ป็นคนโกรธง่าย ฉนุเฉียวง่าย 
หงุดหงิดบ่อยครัง้ ระเบิดอารมณ์ไดง้่าย ท าเรื่องเล็กใหก้ลายเป็นเรื่องใหญ่ รวมทั้งอาจจะท าให้
กลายเป็นคนขีก้งัวล อารมณแ์ปรปรวนและมีอาการซึมเศรา้ไดง้่ายกวา่ปกติ    

1.2 การมุง่สู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) เป็นทกัษะอย่างหนึ่ง
ท่ีช่วยใหเ้ด็กเกิดความพยายาม แน่วแน่ มุง่มั่นท าในสิ่งท่ีตัง้เป้าหมายเอาไวจ้นถึงท่ีสดุ เมื่อมีความ
ตั้งใจแล้วลงมือท าสิ่งใดก็ตาม เด็กจะมีความสามารถในการอดทนพยายาม ไม่ว่าจะพบกับ
อปุสรรคในรูปแบบใด ก็พรอ้มท่ีจะแกไ้ขและฝ่าฟัน จนกระทั่งประสบความส าเรจ็ หากไม่มีความ
อดทนและพยายามท าสิ่งใดใหบ้รรลตุามเป้าหมาย จะสง่ผลใหเ้ดก็เป็นคนโลเล ไมแ่น่วแน่ตัง้ใจ ไม่
เกิดความพยายาม คิดท าสิ่งใดก็จะไมส่  าเรจ็ (สภุาวดี หาญเมธี, 2559) 
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1.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหเ์นื้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้าง 
ทักษะการคดิเชงิบริหารทีม่ีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี 

การศึกษาครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาและวิเคราะห์เนื ้อหาของหนังสือ  
กึ่งของเลน่ในการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ผูวิ้จัย
ไดผ้า่นการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือท าการศกึษาและวิเคราะหใ์นประเดน็เนือ้หา ภาษาและตวัละคร 
โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีค้ือวิธีการเก็บขอ้มลูในรูปแบบการสมัภาษณ ์(Interview) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็ก เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเล่นใน
เรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุง่สูเ่ป้าหมาย โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบนัตา่งๆ 
บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณก์ารท างานเป็นเวลาไม่ต  ่ากว่า  
5 ปี จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือหาแนวทางในการแต่งเนือ้หาของหนงัสือกึ่งของเลน่อนัน าไปใชใ้นชิน้งาน
แบบรา่งตอ่ไป 

1. เนือ้หาของนิทานส าหรบัเดก็ 
1.1 ดา้นเนือ้หา เรื่อง การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) เนือ้หาของ

การควบคมุอารมณค์วรมีเนือ้หาท่ีเขา้ใจง่ายมีความลกึซึง้กินใจและตอ้งมีความสนกุสนาน นิทาน
แต่ละเรื่องควรจะแบ่งอารมณอ์อกเป็นเล่มละ 1 อารมณ ์เพ่ือจะไดไ้ม่สรา้งความสบัสนใหก้ับเด็ก 
อารมณท่ี์ควรสง่เสริมใหเ้ดก็ในวยั 4 - 6 ปี ไดท้  าการเรียนรูค้ือ อารมณโ์กรธ อารมณเ์ศรา้ อารมณ์
กงัวล เป็นตน้ โดยอารมณท่ี์ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าใหส้ง่เสริมในเด็กมากท่ีสดุ คือ อารมณโ์กรธ เน่ือง
ดว้ยอารมณโ์กรธเป็นอารมณท่ี์สามารถน าพามาซึ่งความกา้วรา้วและรุนแรง โดยจะสง่ผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมไมว่า่จะเป็นการขวา้งปาส่ิงของหรือการท ารา้ยผูอ่ื้น 

1.2 ดา้นเนื้อหา เรื่อง การมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) 
เนื ้อหาของการมุ่งสู่เป้าหมายควรมีเนือ้หาท่ีตรงไปตรงมาและมีแก่นของเรื่องท่ีชัดเจน เรื่องราว
ง่ายๆ ไมซ่บัซอ้น เนือ้หาสอนใหเ้ดก็ท าสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็ เช่น การท าการบา้น ตอ้งท า
อย่างไรอปุสรรคเป็นอย่างไร ควรแจกแจงใหเ้ห็น เมื่อถึงเป้าหมายแลว้ท าใหม้องยอ้นไปว่าตอ้งใช้
ความพยายามมากแค่ไหนหว่าจะมาถึงจุดหมาย โดยเนื้อของนิทานตอ้งสนุกสนานและชวน
ติดตาม 

2. ภาษาและส านวนท่ีใชค้วรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเป็นค  าคลอ้งจองหรือค  าซ  ้า 
ภาษาไมค่วรตอ้งน าค  ามาแปลซ า้อีกครัง้ โดยถา้ใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัของเดก็ จะสามารถสรา้ง
ความสนใจให้เด็กมากย่ิงขึน้ควรหลีกเลี่ยงค  าศพัท์ท่ีเขา้ใจยาก เนือ้เรื่องท่ีใช้เป็นประโยคสั้นๆ 
กะทดัรดั มีความชดัเจนไมซ่บัซอ้น  
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3. ตวัละคร 
3.1 ตัวละคร เรื่อง การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ตัวละครควร

แสดงออกทางอารมณอ์ย่างชัดเจน พฤติกรรมของตวัละครควรแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เช่น 
ตวัละครดา้นดีควรแสดงออกว่าเป็นคนดี โดยไมม่ีอะไรแฝงไว ้ตวัละครดา้นไม่ดี ควรแสดงออกว่า
รา้ยหรือนิสัยไม่ดี ตัวละครควรมีชีวิตชีวา แต่ต ้องมีการแสดงออกทางอารมณ์เป็นหลักและ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน โดยวิธีการใชต้วัละครส าหรบันิทานเด็กนั้น สญัลกัษณแ์ทน
อารมณห์รือลกัษณะนิสยัต่างๆ มกัใชต้วัละครสตัวเ์ป็นตวักลางในการถ่ายทอด เช่น อารมณโ์กรธ 
แทนดว้ยเสือหรือสิงโต อารมณก์งัวล แทนดว้ยเตา่ 

3.2 ตัวละคร เรื่อง การมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) ตัว
ละครท่ีแสดงถึงการมุ่งสู่เป้าหมาย พฤติกรรมของตัวละครควรไม่ซับซ้อน มีความชัดเจนในการ
แสดงออก เช่น ตวัละครท่ีตอ้งมีความพยายาม ควรท าใหผู้อ้่านรูว้า่ตวัละครมีความพยายามมาก
ขนาดไหนและไดร้บัผลรบัอย่างไรเมื่อท าสิ่งนัน้ส  าเรจ็ ตวัละครท่ีใชแ้ทนตวัเดก็มกัจะเป็นมนษุยห์รือ
สตัวท่ี์มีขนาดเล็ก เน่ืองจากขณะท่ีเด็กฟังนิทานร่างกายของเด็กยังมีขนาดเล็ก เด็กจึงเกิดการ
เทียบเคียงระหวา่งตวัละครกบัตนเอง   

จากนั้นผูวิ้จยัน  าผลการวิจัยดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการแตง่เนือ้หาของหนงัสือ
กึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเดก็อาย ุ4 - 6 ปี ตอ่ไป 

1.3 เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิด
เชงิบริหาร 

การศึกษาครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น 
ในการเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหาร ผูวิ้จัยไดผ้่านการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือท าการศึกษา
เทคนิคกึ่งของเลน่ในรูปแบบตา่งๆ โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีค้ือการทบทวนวรรณกรรม
และเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้เช่ียวชาญดา้นหนังสือส  าหรับเด็ก  
เพ่ือออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของเลน่ในเรื่องการควบคมุอารมณแ์ละการมุ่งสูเ่ป้าหมาย โดย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยจ์ากสถาบนัตา่งๆและบรรณาธิการหนงัสือเดก็ โดยมีประสบการณก์าร
ท างานเป็นเวลาไม่ต  ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือหาแนวทางในการแต่งเนือ้หาของหนังสือกึ่ง 
ของเลน่อนัน าไปใชใ้นชิน้งานแบบรา่งตอ่ไป 

1. รูปเล่ม ท าจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายและหลีกเลี่ยง  
เหลี่ยมมุม เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าให้เด็กไดร้บับาดแผล โดยมีการน าวัสดุท่ีมีความหลากหลาย
น ามาใชก้บักระดาษ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของเนือ้สมัผสั เช่น เคลือบวาว เคลือบดา้น เมื่อเดก็
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สมัผสัจะเกิดความนูนต  ่า เช่น เคลือบนนู เคลือบกลิตเตอร ์เป็นตน้ กระดาษท่ีน ามาจดัท าหนังสือ
กึ่งของเลน่ตอ้งไมบ่างและไมห่นาเกินไป เพ่ือสรา้งความคงทนใหก้บัตวัหนงัสือ 

2. ภาพประกอบ เป็นสว่นส  าคญัในการสง่เสริมหรืออธิบายเนือ้หา ซึ่งเป็นภาพท่ี
ถูกสรา้งขึน้ดว้ยเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ โดยวัตถุประสงคข์องภาพประกอบนั้นถูกสรา้งขึน้มา
เพ่ือใหม้ีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาเรื่องราว เดก็สามารถท่ีจะเขา้ใจเรื่อราวไดม้ากขึน้หรือบางภาพ
จะช่วยใหผู้อ้่านไดม้องเห็นภาพท่ีชัดเจน โดยวยัเด็กประสบการณพ์บเจอยังไม่มาก การท่ีเด็กได้
เห็นถึงภาพประกอบเหมือนเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู ้ท  าใหก้ารอา่นมีความสนกุสนาน เพ่ิม
อรรถรสใหก้บัผูอ้า่น ภาพประกอบตอ้งมีสีสนัสดใสเหมาะสมกบัวยัของเด็ก การมองภาพประกอบ
ตอ้งสามารถใหเ้ดก็ท าความเขา้ใจได ้

3. เทคนิคกึ่งของเล่น เทคนิคท่ีจะน ามาใชก้ับหนังสือมีหลากหลาย เช่น เทคนิค
นูน เทคนิคเปิด – ปิด เทคนิคเลื่อน เทคนิคดึง เทคนิคแม่เหล็ก เทคนิคสติ๊กเกอร ์เทคนิคกลิ่น 
เทคนิคเสียง เทคนิค Pop Up เป็นตน้ โดยการน าเทคนิคเหลา่นีม้าใชน้ั้น แตล่ะเทคนิคตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกับเนือ้หาและสามารถส่งเสริมให้เด็กมีความเขา้ใจกับเนื้อหามากย่ิงขึน้ ถ้าเลือกใช้
เทคนิคไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาความสนกุสนานของหนงัสือมกัจะลดลง ปัจจัยความแขง็แรงขอแต่
ละเทคนิคก็มีผลต่อการเล่นของเด็ก เช่น เทคนิคเลื่อน ตัวกระดาษท่ีใช้ในการเลื่อนตอ้งมีความ
แข็งแรงกว่าหนา้กระดาษ เน่ืองจากตวัเลื่อนตอ้งรองรบัน ้าหนักของการผลัก ดังนั้นถ้าเลือกใช้
กระดาษแข็งในการท าตัวเลื่อนจะช่วยการเลื่อนง่ายขึน้และใช้งานไดน้านมากย่ิงขึน้ เทคนิค
สติก๊เกอรม์กัจะเป็นเทคนิคท่ีติดสติก๊เกอรแ์ลว้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้แตถ่า้เลือกการเคลือบของรูปเลม่
เป็นการเคลือบวาวหรือเคลือบดา้น เดก็ก็จะสามารถแกะสติก๊เกอรแ์ละเลน่ซ  า้อีกครัง้ได  ้

จากนั้นผู้วิจัยน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหนังสือ  
กึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดเชิงบริหารส  าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยมีทัง้หมด 8 เทคนิค 
ดังนี้ เทคนิคนูน เทคนิคเปิด – ปิด เทคนิคเลื่อน เทคนิคดึง เทคนิคแม่เหล็ก เทคนิคสติ๊กเกอร ์ 
เทคนิค Pop Up เทคนิคกลิ่น ตามภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 20 หนงัสือกึง่ของเลน่ เทคนิคนนูและเทคนิคเปิด – ปิด 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคดงึ 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคแมเ่หลก็ เทคนิคเปิดปิดและเทคนิคนนู 
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ภาพประกอบ 23 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคเปิด – ปิดและเทคนิคเลื่อน 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิคเลื่อน 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 หนงัสือกึ่งของเลน่ เทคนิค Pop up 
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2. อภปิรายผล 
2.1 ทักษะการคดิเชงิบริหารทีม่ีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
เสริมสรา้งในเด็กอายุ 4 - 6  ปี ผลการวิจัยพบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จ ทักษะสมองท่ีเป็นรากฐานน าไปสูก่ารมีพฒันาการครบรอบดา้นของมนษุย ์ซึ่งทักษะ
สมองนีเ้ป็นเป็นชุดกระบวนการทางความคิด ท างานภายในสมองสว่นหนา้ มีหนา้ท่ีในการจดัการ
ความรูส้ึก การคิดและการกระท า ช่วยใหม้นุษยค์ิดเป็น ท าใหแ้ต่ละบุคคลมีทักษะพืน้ฐาน โดย
สามารถน าไปพฒันาตนไดแ้ละสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมีคณุภาพโดยผา่นกระบวนการทัง้ 9 ทกัษะ
ดงันี ้1) ความจ าเพ่ือการใชง้าน (Working Memory) 2) การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) 
3) การยืดหยุ่นความคิด (Shifting หรือ Cognitive Flexibility) 4) การใส่ใจจดจ่อ (Focus หรือ 
Attention) 5) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self – 
Monitoring) 7) การริเริ่มลงมือท า (Initiating) 8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การ
มุง่สู่เป้าหมาย (Goal – Directed Persistence) โดยผลการวิจยัจากวตัถปุระสงคท่ี์ 1 นั้นมีความ
สอดคลอ้งกับจากผลการวิจัยของนวลจนัทร ์จุฑาภกัดีกุล (2560) พบว่าเด็กไทยท่ีมีอายุระหว่าง 
2 - 6 ปี มีปัญหาดา้นทักษะการคิดเชิงบริหารต  ่ากว่าเกณฑ์ถึง 30% ของเด็กในช่วงอายุเดียวกัน 
ผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสดุมี 2 ทกัษะ ดงันี ้

2.1.1 การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) เป็นทกัษะท่ีช่วยใหเ้ด็กสามารถ
จดัการกับอารมณ์และเขา้ใจอารมณข์องตนเองได ้สง่ผลใหส้ามารถปรบัสภาพอารมณใ์หเ้หมาะ
กบัสถานการณต์า่งๆ รวมถึงควบคมุการแสดงออกทัง้ทางอารมณแ์ละพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
ผลของการไมส่ามารถควบคมุอารมณต์นเอง จะสง่ผลใหเ้ป็นคนโกรธง่าย ฉนุเฉียวง่าย หงดุหงิด
บ่อยครัง้ ระเบิดอารมณไ์ดง้่าย ท าเรื่องเลก็ใหก้ลายเป็นเรื่องใหญ่ รวมทัง้อาจจะท าใหก้ลายเป็นคน
ขีก้งัวล อารมณแ์ปรปรวนและมีอาการซึมเศรา้ไดง้่ายกวา่ปกติ    

2.1.2 การมุง่สู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) เป็นทักษะอย่างหนึ่งท่ี
ช่วยใหเ้ดก็เกิดความพยายาม แน่วแน่ มุ่งมั่นท าในสิ่งท่ีตัง้เป้าหมายเอาไวจ้นถึงท่ีสดุ เมื่อมีความ
ตั้งใจแล้วลงมือท าสิ่งใดก็ตาม เด็กจะมีความสามารถในการอดทนพยายาม ไม่ว่าจะพบกับ
อปุสรรคในรูปแบบใด ก็พรอ้มท่ีจะแกไ้ขและฝ่าฟัน จนกระทั่งประสบความส าเรจ็ หากไม่มีความ
อดทนและพยายามท าสิ่งใดใหบ้รรลตุามเป้าหมาย จะสง่ผลใหเ้ดก็เป็นคนโลเล ไมแ่น่วแน่ตัง้ใจ ไม่
เกิดความพยายาม คิดท าสิ่งใดก็จะไมส่  าเรจ็ 

ในส่วนของการศึกษาและวิเคราะหเ์นือ้หาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสรา้ง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี จากการวิจัยพบว่านิทานส าหรบั
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เดก็ถกูสรา้งขึน้เพ่ือใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนการอา่นพรอ้มการเรียนรู ้โดยท่ีเนือ้หาและลกัษณะของประโยค
จะเป็นเพียงประโยคสัน้ๆ และมีภาพประกอบ ส่งผลใหเ้ดก็ไดร้บัความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดย
นิทานส าหรบัเด็กในรูปแบบนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทต่างๆ จะสามารถช่วยปลกูฝังใหเ้ด็ก
เขา้ใจเรื่องราวตา่งๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้งและเป็นเหตเุป็นผล โดยความรูท่ี้ไดจ้ากการอา่นนัน้ไมไ่ดน้  ามา
ซึ่งความสนกุสนานเพียงอย่างเดียว นิทานสามารถช่วยเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรมและอปุนิสยัท่ี
ดี โดยนิทานส าหรบัเด็กจะตอ้งมีเนื ้อหาท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ จึงจะเป็น
นิทานท่ีสามารถสง่เสริมใหเ้ด็กไดร้บัความรู ้สรา้งจินตนาการ และการปลกูฝังนิสยัดา้นต่างๆ จาก
การวิจยัพบวา่มีรายละเอียดของขอ้ก าหนดในการแตง่นิทานดงัตอ่ไปนี ้

2.2 เนื้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่มี
ความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี 

2.2.1 เนือ้หาของนิทานส าหรบัเด็กโดยมีแก่นของเรื่องเป็นแกนหลกัท่ีจะใชเ้ช่ือมโยง
ไปยังทุกๆ จดุของเนือ้หาในนิทานเรื่องนั้น โดยมีการวางแก่นเรื่องไวเ้พ่ือใหเ้รื่องราวท่ีเขียนขึน้ไม่มี
การหักเหไปในทิศทางอ่ืนจนสรา้งความซบัซอ้นและท าใหเ้ดก็เขา้ใจถึงเนือ้หาในเรื่องไดย้าก โดย
เนือ้หาของเรื่องนัน้จะตอ้งมีความชดัเจน มีความกระชบัไมย่าวแตก่็ไม่สัน้มากเกินไป เด็กสามารถ
ท าความเขา้ใจไดง้่าย การด  าเนินเรื่องและการจบเรื่องเป็นจุดส  าคญัท่ีจะสอดแทรกค  าสอนต่างๆ 
ใหก้บัเดก็เพ่ือใหเ้ดก็ท่ีไดอ้า่นรูส้กึสนกุสนานกบัการอา่นและไดเ้รียนรูไ้ปพรอ้มๆ กนั โดยสอดคลอ้ง
กบังานเขียนของ ชีวนั วิสาสะ (2548) พบว่าการก าหนดจุดประสงคข์องเรื่องไวอ้ย่างชัดเจนก่อน
การเริ่มลงมือแต่งนิทาน จะส่งเสริมใหนิ้ทานเรื่องนั้นๆ มีจุดเดน่และจะสามารถสรา้งจดุจดจ าท่ีดี
ใหก้บัเดก็ โดยเนือ้หาของนิทานมุง่ไปท่ีจุดประสงัคท่ี์ตัง้ไว ้ซึ่งนิทาน 1 เลม่ควรท าใหม้ีการเลา่เรื่อง
เพียงแค่ 1 เรื่องราวเท่านั้น เพ่ือท่ีจะสรา้งความชัดเจน ไม่ท  าใหเ้ด็กเกิดความสบัสนในการเรียบ
เรียงเรื่องราวท่ีไดอ้า่นและอาจท าใหเ้ดก็หมดความสนใจไปได ้ 

2.2.2 ภาษาและส านวนท่ีใชค้วรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเป็นค  าคลอ้งจองหรือค  าซ  ้า 
ภาษาไมค่วรตอ้งน าค  ามาแปลซ า้อีกครัง้ โดยถา้ใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัของเดก็ จะสามารถสรา้ง
ความสนใจให้เด็กมากย่ิงขึน้ควรหลีกเลี่ยงค  าศพัท์ท่ีเขา้ใจยาก เนือ้เรื่องท่ีใช้เป็นประโยคสั้นๆ 
กะทดัรดั มีความชดัเจนไมซ่บัซอ้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิมปภา รว่มสขุ (2558)ท่ีไดศ้กึษา
การสรา้งสื่อนิทานเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมคณุธรรมดา้นความมีน า้ใจ พบว่าภาษาในนิทานส าหรบั
เดก็ปฐมวยั ควรใชภ้าษาง่ายๆ และควรเลือกใชค้  าศพัทซ์  า้ๆ หรืออกัษรซ า้ๆ จะท าใหเ้ดก็คุน้ชินจน
จ าได ้ภาษาท่ีใชต้อ้งเหมาะสมกบัวยั ซึ่งจะช่วยกระตุน้ความสนใจของเดก็ 

2.2.3. ตวัละคร การก าหนดตวัละครจ าเป็นอย่างย่ิงส  าหรบัการเขียนเนือ้เรื่อง โดยสิ่ง
แรกผูเ้ขียนตอ้งก าหนด บุคลิก นิสยั ของตวัละครแต่ละตัว ตวัละครของหนังสือส  าหรบัเด็กนั้น
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มกัจะเป็นสตัวแ์ละมนษุย ์ตวัละครสตัวจ์ะเป็นตวัละครท่ีเดก็สนใจมากเป็นพิเศษ โดยถา้ตวัละครท่ี
ถกูน าเสนอมีความแตกตา่งกนัทางอารมณใ์นแบบคู่ตรงขา้ม เรื่องราวท่ีน าเสนอผ่านตวัละครจะมี
ความเดน่ชดัขึน้ ถา้ตวัละครเป็นมนษุยต์อ้งมีอายไุลเ่ลี่ยกบัเดก็ ถา้หากในเนือ้เรื่องมีตวัละครผูใ้หญ่
เดก็จะไมช่อบมากนกั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสคุนธ ์แนวบตุร (2557) ซึ่งไดศ้กึษาเนือ้เรื่อง
ของนิทานท่ีมีความสอดคลอ้งกับความสนใจของเด็ก เด็กอายุ 4 - 6  ปีดงันี ้เด็กชอบฟังนิทาน
เก่ียวกบัสตัววิ์เศษ สตัวพ์ดูได ้การน าเนือ้เรื่องท่ีเหมาะสมกับวยั เรา้ความสนใจของเดก็ ใชภ้าษา
ง่ายๆ มีบทสนทนาของตวัละครท่ีอาจใหเ้ดก็สมมติเป็นตวัแทนได ้ท าใหเ้ดก็เกิดความสนกุสนาน 

2.3 หนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหาร 
หนังสือกึ่งของเล่นเป็นหนังสือท่ีจดัท าขึน้เพ่ือเดก็วยัก่อนเรียนและวยัก าลงัเริ่มเรียน   

เพ่ือช่วยเสริมสรา้งพฒันาการในดา้นตา่งๆ เช่น พัฒนาการทางดา้นภาษา พฒันาการทางดา้นการ
เรียนรู ้เป็นตน้ หนังสือกึ่งของเล่นจะมีเทคนิคท่ีหลากหลายมาประกอบกับเนื้อหานิทานและ
ภาพประกอบ โดยหนังสือกึ่งของเล่นจะใช้วสัดุท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือเสริมสรา้งความรูส้ึกท่ี
หลากหลายให้กับผูอ้่าน เช่น กระดาษแข็ง ผา้ พลาสติก เป็นตน้ ซึ่งเทคนิคต่างๆท่ีอยู่ภายใน
หนังสือกึ่งของเล่นจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่านหนังสือและท าให้ เด็กเกิดความ
สนกุสนานเพลิดเพลินไปดว้ย โดยองคป์ระกอบของหนงัสือกึ่งของเลน่มีดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1. ลกัษณะของรูปเล่ม ท าจากวสัดท่ีุมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
และไม่มีเหลี่ยมมมุท่ีสามารถท าใหเ้ด็กไดร้บับาดเจ็บได ้โดยมีการน าวสัดท่ีุมีความหลากหลาย
น ามาใชก้ับกระดาษ เพ่ือใหม้ีความหลากหลายของเนื้อสมัผสั ซึ่งส่งผลใหล้กัษณะของรูปเล่มมี
ความน่าสนใจและดงึดดูผูอ้า่นไดม้ากย่ิงขึน้ 

2.3.2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาเรื่องราว ผูอ้่านสามารถเขา้ใจ
เรื่องราวไดม้ากย่ิงขึน้ ภาพประกอบจะช่วยใหผู้อ้า่นไดม้องเห็นภาพท่ีชดัเจนและมีสีสนัสดใสดงึดดู
สายตาของผูอ้า่น ท าใหก้ารอา่นมีความสนกุสนาน เพ่ิมอรรถรสใหก้บัผูอ้า่น  

2.3.3. ขนาดตวัอกัษรและการเลือกใชต้วัอกัษร เดก็อาย ุ4 - 6 ปี ควรใชต้วัอกัษร
ท่ีมีขนาดใหญ่ 24 - 30 พอยต ์ใช้ตัวอักษรธรรมดาหรือตวัอักษรท่ีชัดเจน โดยใชต้ัวอักษรแบบ
เดียวกนัตลอดทัง้เลม่หรือใชต้วัอกัษรน าเรื่อง 1 แบบและบทสนทนา 1 แบบ 

2.3.4. สีของตัวอกัษรควรเป็นสีท่ีมีความเขม้ เพ่ือจะใหเ้ด็กอ่านไดง้่าย เช่น ด  า 
เขียว น า้เงิน เป็นตน้ 

2.3.5. จ  านวนหน้ากระดาษส าหรบัเด็กอายุ 4 - 6 ปี ควรมีจ  านวนหนา้กระดาษ 
ไมเ่กิน 8 – 20 หนา้ 
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2.3.6. เทคนิคหนังสือกึ่งของเล่นเป็นเทคนิคท่ีมีความหลากหลาย เช่น เทคนิค 
เปิด - ปิด เทคนิค Pop Up เทคนิคแมเ่หลก็ เทคนิคเลื่อน เทคนิคผา้ เป็นตน้ การใชเ้ทคนิคท่ีมีความ
หลากหลายจะช่วยดงึดดูความสนใจของเดก็ไดเ้ป็นอย่างดี 

จากผลการวิจยัขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนัทิชา วิรมยร์ตัน ์(2557) 
ซึ่งไดศ้ึกษาหนงัสือกึ่งของเลน่ เพ่ือเสริมสรา้งและพฒันาทักษะทางความคิดสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็ก
อายุ 4 - 5 ปี กล่าวว่า หนังสือกึ่งของเล่นส  าหรบัเด็กตอ้งมีขนาดใหญ่และมีตัวอกัษรขนาดใหญ่ 
เพ่ือให้การอ่านและการเล่นเป็นไปไดง้่ายส  าหรับเด็ก ภาพประกอบตอ้งเป็นภาพท่ีมีชีวิตชีวา 
บรรยายภาพไดเ้หมาะสมกบัเหตกุารณใ์นเรื่อง และเทคนิคพิเศษท่ีน ามาใชท้  าใหเ้ดก็พบสิ่งแปลก
ใหมแ่ละสนกุสนาน 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไปในการออกแบบและท าต้นแบบ 
3.1.1 การจัดท าหนังสือกึ่งของเล่นควรศึกษาพฤติกรรมการเล่นของเด็กและศึกษา

พฤติกรรมการใชง้านหนังสือกึ่งของเล่น เพ่ือช่วยส่งเสริมใหก้ารผลิตชิน้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์
มากย่ิงขึน้ 

3.1.2 การจัดท าหนังสือกึ่งของเล่นตอ้งมีการวางแผนอย่างรอบคอบและสอดคลอ้ง
ของเนือ้หาและเทคนิคกึ่งของเล่น ทั้งนีเ้พ่ือใหเ้นือ้หาและเทคนิคกึ่งของเล่นสอดคลอ้งกัน เพ่ือให้
หนงัสือกึ่งของเลน่เอือ้ตอ่การเสริมสรา้งสรา้งทกัษะการคิดเชิงบริหาร  

3.1.3 เทคนิคกึ่งของเล่นท่ีนิยมน ามาใช้ในหนังสือมีจ  านวนหลากหลายรูปแบบใน
ปัจจุบัน ซึ่งเทคนิคท่ีจะช่วยดึงดดูความสนใจของเด็กและอาจสรา้งความประทับใจไดด้ีเพ่ิมเติม
จากเทคนิคปกติ คือ เทคนิคเสียงและเทคนิคผา้ 

3.1.4 เทคนิคกึ่งของเลน่แบบ Pop Up ควรเลือกใชก้ระดาษท่ีไมบ่างและไมห่นามาก
จนเกินไป เน่ืองจากเทคนิคพิเศษต่างๆ ตอ้งมีการใชง้าน หากใชก้ระดาษท่ีบางจนเกินไปอาจจะ
ส่งผลให้หนังสือช  ารุดเสียหายไดง้่ายหรือหากใช้กระดาษท่ีมีความหนามากเกินไปจะส่งผลให้
หนงัสือมีเลม่ท่ีหนาและเปิด – ปิดไดย้าก สง่ผลใหเ้กิดการพบัหรือหกัของกระดาษได ้

3.1.5 การแสดงออกทางอารมณข์องตวัละครผา่นภาพประกอบ ตวัละครไมค่วรมีการ
แสดงสีหนา้ท่ีมีความน่าหวาดกลวั เน่ืองจากเด็กในวยั 4 - 6 ปี ยังเป็นวยัท่ีไมส่ามารถแยกแยะผิด
ถกูไดม้ากนกั จึงอาจสรา้งความทรงจ าผิดๆ ท่ีไมน่่าจดจ าได ้

3.1.6 ตวัละครในเรื่องควรมีจ  านวนไม่เกิน 4 - 5 ตวัละคร เน่ืองจากหากมีจ  านวนตวั
ละครมากเกินไป อาจท าใหเ้ดก็เกิดความสบัสนในการแยกแยะและไมเ่ขา้ใจในเรื่องราวได ้
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3.1.7 สีท่ีใชใ้นภาพประกอบส าหรับเด็ก ควรมีสีสนัท่ีสดใสและใชส้ีท่ีมีความสว่าง 
เพ่ือช่วยส่งเสริมใหภ้าพประกอบช่วยดึงดดูความสนใจของเด็ก โดยการจัดท าภาพประกอบและ
การเลือกใชโ้ทนสีส  าหรบัภาพประกอบตอ้งไปในทิศทางเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ 

3.1.8 ตวัอกัษรท่ีใชใ้นหนังสือกึ่งของเลน่ตอ้งเป็นตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย เพ่ือใหเ้ด็กเกิด
การเรียนรูต้วัหนงัสือไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยคณะกรรมการไดแ้นะน าวา่ ตวัอกัษรท่ีตรงตามทฤษฎีเด็ก
จะสามารถอา่นไดง้่าย แต่ถา้หากวา่เป็นรูปแบบตวัอกัษรท่ีมีความแปลกใหม ่จะช่วยในการดึงดดู
ความสนใจ อีกทัง้ยงัสามารถท าใหต้วัอกัษรและภาพประกอบไปในทิศทางเดียวกนัไดม้ากกวา่ 

3.1.9 เทคนิคการเคลือบกระดาษมีทั้งหมด 2 แบบ คือ เคลือบดา้นและเคลือบเงา  
โดยคณุสมบัติของการเคลือบในแต่ละแบบจะมีความแตกตา่งกัน เช่น ภาพประกอบท่ีเคลือบเงา
จะมีสีสนัและมีความสดใสมากกวา่เคลือบดา้น โดยภาพประกอบท่ีเคลือบดา้นจะดสูวยงามและมี
มลูคา่มากกวา่ 

3.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไปของการวจัิยคร้ังนี ้
3.2.1 การประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีจ  านวนหลายท่าน จะตอ้งใชเ้วลาในการ  

ขออนุญาตและด  าเนินการประเมินเป็นอย่างมาก ควรค  านึงถึงระยะเวลาอยู่เสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ไมใ่หเ้กิดความลา่ชา้ในการด  าเนินการและการประเมินผล 

3.2.2 การประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญระหวา่งก่อนและหลงัการเลน่หนงัสือกึ่งของเลน่ 
ตอ้งมีการประเมินโดยผูเ้ล่นทีละคน อาจท าให้ผูป้ระเมินตอ้งใชเ้วลามากในการหาผลประเมิน 
เน่ืองจากการประเมินผลจากเด็กทีละคนนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไดง้่าย ผูป้ระเมินผลควร
ตอ้งเป็นคนท่ีรูจ้กัพฤติกรรมของเดก็เป็นอย่างดี 

3.3.3 การท าวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับเด็กหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความเสี่ยง ควร
ค  านึงถึงระยะเวลาการขอจริยธรรมเป็นส  าคญั เน่ืองจากระยะเวลาในการขอจริยธรรมอาจใชร้ะยะ
เวลานานอาจจะสง่ผลใหผู้วิ้จยัด  าเนินการไดอ้ย่างลา่ชา้ 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถามความคดิเหน็ 

แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 (ส  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญทกัษะการคิดเชิงบริหาร) 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 (ส  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นวรรณกรรม) 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 (ส  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหนงัสือกึ่งของเลน่) 
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แบบสอบถามฉบับท่ี  4 แบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยเด็กอายุ  

4 - 6 ปี เร่ืองการควบคุมอารมณแ์ละการมุ่งสู่เป้าหมาย 
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ภาคผนวก ข เนือ้หาหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหาร 
เนือ้หาหนงัสือกึ่งของเลน่ เร่ือง พลายใบโพธ์ิขีโ้มโห 
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ภาคผนวก ค แบบร่างหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหาร 
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ภาคผนวก ง ชิน้งานต้นแบบหนังสือกึ่งของเล่นในการเสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหาร 
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ภาคผนวก จ ภาพการประเมินผล 
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