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โครงการวิ จั ย การศึ ก ษาและพั ฒ นาของเล่ น เชิ ง เครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1) เพื่อศึกษาการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี วิธีการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ศกึ ษาข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data)
เบื ้อ งต้น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ งานวิ จั ย และน าข้อ มู ล ดั ง กล่ า วมาสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนัน้ วิเคราะห์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญจนได้แนวคิดและ
ข้อกาหนดในการออกแบบ ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ร่วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้ผัง
แนวคิดการบูรณาการการเล่นและของเล่นเชิงเครื่องประดับ เป็ นแนวคิดนวัตกรรม "อัญมณีแห่งการเล่น
ของเล่นเชิ งเครื่องประดับ " ซึ่งมี 8 หัวข้อ ขั้น ต่อมาพบว่า การเล่นของเล่นเชิ งเครื่องประดับที่ สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี คือ การเล่นแบบต่อประกอบ (Building Play) และการออกแบบ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี โดยมีขอ้ กาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการ
ออกแบบร่วม 7 ด้าน จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนาสู่ตน้ แบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กอายุ 6-8 ปี ผลวิจยั พบว่า ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังการเล่น
ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ตามดาดับ
ดัง นี ้ ความคิ ด ละเอีย ดละออ ค่ าเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึน้ 0.60, ความคิด ริ เริ่ม ค่ าเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึน้ 0.47, ความคิ ด
คล่องตัว ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.27, ความคิดยืดหยุ่น ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.27 ผลการประเมินต้นแบบของเล่น
เชิ งเครื่องประดับ เพื่ อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของความแตกต่างของ รวม 4.85 และ0.32 ตามลาดับ อยู่ในระดับดีมาก
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The objectives of this study and development of toy jewelry to promote creativity
among children aged between six to eight were as follows: 1) to study the use of toy jewelry to
encourage creativity in six to eight year-old children and 2) to design and develop toy jewelry
for encourage creativity among six to eight year-old children. In this study, the related
secondary data was studied and used in in-depth interviews with experts in order to obtain the
primary data. The data analyzed was then performed in collaboration with the experts to
obtain concepts and design specifications. The results of the data analysis and synthesis was
a concept map for the integration of playing and toy jewelry, an innovative concept called
“ The Jewel of Playing Toy Jewelry” with eight topics. It was found that the concept of toy
jewelry and these toys could encourage creativity in among six to eight year-old children when
used in building play. In terms of the design of toy jewelry to encourage creativity in among six
to eight year-old children, there were seven aspects that should be considered. In addition,
the researcher then designed and developed the prototype of toy jewelry to encourage
creativity in among six to eight year-old children. The results showed that the average
elaboration score increased by 0.60, the average intuitiveness score increased by 0.47, the
average fluency score increased by 0.27 and the average flexibility score increased by 0.27.
The evaluation of toy jewelry for encouraging creativity in among six to eight year-old children
showed mean and standard deviation values with differences of between 4. 85 and 0. 32
respectively, which were at very good level.

Keyword : Toy jewelry, Creativity in children, Ages six to eight
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็ นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะโลกแห่งอนาคตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงจาเป็ นต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้เท่าทันโลก ในปี
ค.ศ.2015 องค์กรสหประชาชาติหรือ UN (United Nations Thailand) ได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืน (SDGs) โดยมีผลบรรลุในปี ค.ศ.2030 หนึ่งในนัน้ คือการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดจากัดความสามารถ (Skill) ของมนุษย์ (United Nations Thailand, 2015) ความสามารถของ
มนุษย์ในการคิดสร้างสรรค์ เป็ นทักษะอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้โลกเกิดการพัฒ นา เนื่องจากความ
พยายามในการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ การสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างจากสิ่งเดิม ล้วนเกิดขึน้ กับ
บุคคลที่มีลกั ษณะริเริ่มสร้างสรรค์ (ชุติมา วงษ์พระลับ, 2553, น. 10) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 ขององค์ก ร WEF (World Economic Forum) ที่ กล่าวถึง บทบาทของความคิด
สร้างสรรค์ อัน มี ความส าคัญ ในการแก้ไขปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ (Bellanca & Brandt, 2556)
นอกจากนี ้ สถาบั น P21 (Partnership for 21st Century Skills) ยั ง จั ด ให้ ทั ก ษ ะความ คิ ด
สร้างสรรค์เป็ นทักษะที่จาเป็ นลาดับต้นๆในศตวรรษที่ 21 (battelleforkids, 2019) เนื่องจากเป็ น
ทักษะที่ทาให้มนุษย์อยูเ่ หนือกว่าเทคโนโลยี
แม้ความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการพัฒนามนุษย์แต่ในทางกลับกัน ผล
ประเมินดัชนีความคิดสร้างสรรค์นานาชาติ (Global Creativity Index : GCI) 2015 ของ Florida,
Mellander, and King (2015) กลับพบว่า ประเทศไทยมีดัชนีความคิดสร้างสรรค์อยู่ล าดับที่ 82
จากทั้งหมด 139 ประเทศซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ี ค่อนข้างต่า เป็ นไปได้ว่าเหตุผลหนึ่งเกิดจากการถูก
จ ากัด อยู่ในกรอบแคบๆ (อรอนงค์ ฤทธิ์ ฤ าชัย , 2558) การเรี ย นการสอนที่ เน้น เนื ้อ หาความรู ้
มากกว่าการพัฒนาทักษะ ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลงในผูเ้ รียนทุกระดับชัน้ ) การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์นนั้ ควรส่งเสริมตัง้ แต่วยั เด็ก (นงลักษณ์ วิรชั ชัย & สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) จากการศึกษาพบว่า เด็กอายุ 6-8 ปี อยู่ในช่วงวัย ที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆมี
ความกล้าในการคิดและแสดงออกอย่างมีอิสระ จึงเป็ นช่ วงวัยที่เหมาะสม ในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ (อารี พันธ์มณี, 2552)
การที่ เด็ก จะถูก ส่ ง เสริม ความคิด สร้างสรรค์ได้ ต้อ งเริ่ม จากการเรีย นรู ้ องค์ก ร WEF
(World Economic Forum) ได้ทาการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู ้ ที่จะนาไปสู่ทกั ษะในศตวรรษที่

2
21 ได้โดยตรง รู ปแบบหนึ่งคือ รู ปแบบกระบวนการที่มีกลไกของการเล่น (Element of play) ที่ผู้
เล่นสามารถตอบสนอง และปรับเปลี่ยนผลที่เกิดขึน้ ไปได้ตามการตัดสินใจที่แตกต่าง (Maytwin P.,
2561) ในขณะเดียวกันของเล่นเองเป็ นสื่อชนิดหนึ่งที่เป็ นรูปธรรม ทาให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเล่น
มีรูปร่างหน้าตาสีสนั น่าจับต้อง เหมาะแก่การจัดการเรียนรูโ้ ดยตรง
ของเล่นเชิงเครื่องประดับ หมายถึง ของเล่นที่เด็กใช้เล่นประดับ หรือตกแต่งบนร่างกาย
เด็ก หรือ แม้แ ต่ตุ๊ก ตา ซึ่ง เป็ น ของเล่น ชนิ ด หนึ่ง ในการเล่น บทบาทสมมติ การคิด เชิ ง มโนภาพ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลียนแบบผูใ้ หญ่ ของเด็กอายุ 6-8 ปี ของเล่นเชิงเครื่องประดับของเด็ก
วัย นี ้จ ะมี ค วามเหมื อ นจริ ง มากขึ น้ จากช่ ว งปฐมวัย (Phillips, 2018, p. 109) การศึ ก ษาทาง
การตลาดพบว่า ของเล่นเชิงเครื่องประดับมีจานวนสินค้าน้อยเมื่อเทียบกับของเล่นในรูปแบบอื่นๆ
ในขณะที่ ค วามต้อ งการในตลาดสูง มากขึน้ เรื่อยๆ และได้รับ ความนิ ย มมากในหมู่เด็กผู้ห ญิ ง
สอดคล้องกับบทความมูลค่ายอดขายทางอีคอมเมิรซ์ของประเทศไทย ในภาคธุรกิจสินค้าเฉพาะ
ทาง (ของเล่น ของสะสมและเครื่องใช้สาหรับเด็กทารก, อุปกรณ์กีฬาและของจัดสวน งานอดิเรก
งานฝี มือและเครื่องประดับ) มียอดขายสูงสุดในภาคธุรกิจเดียวกัน (magento, 2559)
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความคาคัญของการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ในเด็ก 6-8 ปี เพื่อให้เด็กในวัยนีเ้ กิดการฝึ กฝน และพัฒ นาศัยภาพให้เป็ นมนุษย์ท่ีมีคุณลักษณะ
ของความคิดสร้างสรรค์ โดยการศึกษาของผูว้ ิจยั ได้มุ่งเน้นในการศึกษาและพัฒ นาของเล่นเชิง
เครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยการเล่นที่สามารถพัฒนา
กระบวนการ และพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
ได้ ทัง้ นีเ้ ป็ นการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดจากัดความสามารถของมนุษย์ ซึ่งมีผลต่อการพั ฒนาที่
ยั่งยืน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาได้ตงั้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เด็ก 6-8 ปี
2. เพื่ อออกแบบและพัฒ นาของเล่นเชิ งเครื่องประดับที่ สามารถส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้แนวคิดด้านการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
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2. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ นักพัฒนาและออกแบบของเล่นให้สามารถออกแบบของเล่น
เชิงเครื่องประดับ
ขอบเขตของการวิจัยศึกษา
เพื่อให้การศึกษาครัง้ นีบ้ รรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตงั้ ไว้ ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดขอบเขตขอบ
ของการวิจัยไว้ดงั นี ้ คือ ออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนพัฒ นาการ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 6-8 ปี โดยมุ่งเน้นการออกแบบของเล่นเชิง
เครื่องประดับ ให้เหมาะสมกับวัย 6-8 ปี มีการศึกษา และพัฒ นาตามกระบวนการและขอบเขต
ดังนี ้
1. ศึกษาการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับที่ทาให้เด็ก 6-8 ปี เกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ศึกษาองค์ประกอบการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
3. ศึกษาเครื่องมือการวัดผลความคิดสร้างสรรค์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ เด็ ก อายุ 6-8 ปี ที่ ศึ ก ษาในโรงเรี ย น จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ เด็ ก อายุ 6-8 ปี ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า ง
ประถมศึกษาที่ 1-3 จานวน 15 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุม่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8
ปี
2. ตัวแปรตาม ความคิดสร้างสรรค์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ของเล่ นเชิงเครื่อ งประดั บ หมายถึง สื่อที่เด็กใช้เล่น ประดับ ตกแต่ง และมี ความ
เหมาะสมกับเด็ก
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2. เด็ก 6-8 ปี หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 6-8 ปี และกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3
3. พัฒ นาการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ท่ี เกิดจากกระบวน
ความคิดที่มีลาดับขัน้ ตอนผสมผสานให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดความคิดที่หลากหลาย (ความคิดอเนกนัย
Divergent Thinking)ใน องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ มีดงั นี ้
- ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็ นการคิดหาสิ่งใหม่ และเป็ นคาตอบที่ไม่ซา้ กับผูอ้ ่ืน
- ความคิดคล่องตัว (Fluency) เป็ นลักษณะของการคิด หาคาตอบได้อย่างรวดเร็ว มี
คาตอบปริมาณมาก ในเวลาจากัด
- ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) เป็ นการคิดหาคาตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง
- ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) เป็ นการคิดที่กาหนดรายละเอียดของความคิด
เพื่อบ่งบอกถึงวิธีสร้าง และการนาไปใช้
กรอบความคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั มีกรอบความคิดในการศึกษาและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับ
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ของเล่นเชิงเครื่องประดับที่ถกู ออกแบบโดยนาข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบ
ร่วม 7 ด้าน มาพัฒ นาสู่ตน้ แบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ ที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่ผเู้ ล่น ได้แก่ ความคิดริเริ่ม, ความคิดคล่องตัว, ความคิดยืดหยุน่ , และความคิดละเอียดละออ
สมมุตฐิ าน
ผลงานการออกแบบของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ เสริม สร้า งพัฒ นาการความคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี จานวน 3 ชุด (1 ชุดประกอบไปด้วย ชิน้ ส่วนที่สามารถประกอบเป็ น
เครื่องประดับได้มากกว่า 1 รูปแบบ) สามารถเสริมสร้างพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
6-8 ปี ได้อย่างสมวัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้
1. พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ 6-8 ปี
1.1 ความหมายและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์
1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
1.3 เทคนิคการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
1.5 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
2. พัฒนาการเด็ก 6-8 ปี
2.1 ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการเด็ก 6-8 ปี
2.2 พัฒนาการเด็ก 6-8 ปี
3. การเล่นและของเล่น
3.1 ความหมายของการเล่นและของเล่น
3.2 ความสาคัญของการเล่นของเล่น
3.3 ทฤษฎีการเล่น
3.4 ของเล่นที่เหมาะสมสาหรับเด็ก 6-8 ปี
3.5 แรงจูงใจสาหรับเด็กในการเล่นของเล่น
3.6 แนวทางของเล่นที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์
3.7 วิธีการเล่นของเล่นที่สง่ เสริมความคิดสร้าง
3.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเล่นที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์
4. การออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
4.1 ของเล่นเชิงเครื่องประดับ
4.2 มาตรฐานการผลิตของเล่น
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1. พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ 6-8 ปี
พัฒ นาการความคิดสร้างสรรค์เป็ น ส่วนประกอบหนึ่งจากพัฒ นาการด้านสติปั ญ ญา
ระดับของพัฒนาการด้านนีจ้ ะสูงหรือต่า ขึน้ อยู่กบั การส่งเสริมที่ตอ้ งอาศัยผูท้ ่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
และมีความเชี่ยวชาญ เข้าใจถึงลักษณะของเด็กตามลาดับความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ ตามลาดับ
อายุ
1.1 ความหมายและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์
1.1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็ นคุณลักษณะที่บุคคลทุกคนพึงมี ดังนัน้ แต่
ละบุคคลนัน้ ระดับความคิดสร้างสรรค์ท่ีมากหรือน้อยแตกต่างกัน นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้
ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ดงั นี ้
กิลฟอร์ด (Guilford, 1962) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นความคิดแบบเอก
นัย (Divergent Thinking) คือ คิดได้หลายมุม หลายทิศทาง นาไปสูก่ ารค้นพบวิธีแก้ปัญหา
บารอน และเมย์ (Baron & May, 1960, อ้างถึงใน สานักงาน ก.พ., 2559, น.5)
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นความสามารถของบุคคล ในการคิดสิ่งใหม่ ทาให้เกิดผลผลิตใหม่
วอลลาชและโคแกน (Wallach & Kogan, 1965) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
หมายถึง ความสามารถ
ออสบอร์น (Osborn, 1963, p.39) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึน้ เพื่อแก้ปัญหายุง่ ยากในชีวิต หรือเรียกว่า จินตนาการประยุกต์ (Applied Imaginaion)
เวสคอตต์ และสมิ ท (Westcott & Smith, 1967) กล่าวว่า ความคิด สร้างสรรค์
เป็ นกระบวนการของสมอง ที่รวมความรู ห้ รือประสบการ์ท่ีเคยประสบมาจัดให้อยู่ในรูปแบบใหม่
หรือเกิดเป็ นความคิดใหม่
Collins III and O'Brien (2011) กล่ า วว่ า ความคิ ด สร้า งสรรค์ เป็ นความ
เชี่ยวชาญ หรือ พลัง ในการสร้างนวัตกรรม การแสดงออก และจินตนาการ ที่สงั เคราะห์ขนึ ้ มาใหม่
Claxton G. and Lucas B. (2004) ความคิดสร้างสรรค์เป็ น สามารถที่ฉลาดของ
บุคคลในการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่งจาเป็ นกับทุกคน ทุกอาชีพ เพื่อแก้ไขปั ญหา
และดารงชีวิตให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ดังนัน้ นักการศึกษาและนักจิตวิยาได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์สามารถสรุ ป
ความหมายได้ว่า ความคิดแปลกใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนความคิดที่มีลาดับขัน้ ตอนผสมผสานให้
เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจากความคิดปกติ โดยใช้ความสามารถของสมอง ด้วยการเชื่อมโยง
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ประสานสัมพันธ์ดา้ นประสบการณ์และความรู ท้ าให้ได้ความคิดที่มีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละ
บุคคลมีลกั ษณะของความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกันไป
1.1.2 ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์
ความคิ ด สร้า งสรรค์อี ก นั ย หนึ่ ง เป็ นความคิ ด เชิ ง บวกและสร้า งสรรค์ ย่ อ ม
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีทาให้เกิ ดผลผลิตที่มีความแตกต่าง และมีคณ
ุ ค่า
ต่อผูค้ ิดสร้างสรรค์ ต่อสังคม ต่อวัฒ นธรรม ซึ่งสามารถแก้ไขปั ญ หาที่ เกิดขึน้ ได้ (Newell Allen,
Shaw J. C., & Simon Herbert A., 1962) ปั จ จัยหลักจึงขึน้ อยู่กับทรัพ ยาการมนุษย์ โดยเฉพาะ
การบ่มเพาะในวัยเด็ก
สุวิทย์ มูลคา (2547) กล่าวว่า สาหรับเด็กแล้วความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกระตุน้
ความคิดที่มี คุณ ภาพ ส่งเสริมให้เด็กมี ภาวะความมั่นใจในตนเอง และพัฒ นาไปเป็ นผู้ใหญ่ ท่ี มี
คุณ ภาพยิ่ ง ขึ น้ จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่อ การฝึ ก ฝนให้เด็ ก มี พ ลัง แห่ ง การคิ ด ริเริ่ม สร้า งสรรค์อ ยู่
สม่าเสมอ
เฮอร์ลอค (Hurlock, 1967) กล่าวว่า อิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ทาให้เด็กมี
ความสุข ความพึ ง พอใจ ส่ง ผลต่อ บุค ลิ ก ภาพ ความรู ส้ ึก ของเด็ก ยิ่ ง หากเด็ ก ถูก วิ จ ารณ์ด ้า น
ความคิดสร้างสรรค์ หรือ การลดคุณค่างานสร้างสรรค์ของเด็ก เด็กอาจเกิดความหดหูไ่ ด้
เดอ โบโน (Edward de Bono, 1995) กล่าวว่า การใช้ชีวิตประจาวันของบุคคล
ให้ประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่งที่จาเป็ น ต่อการเสริมสร้างบุคคล ให้มีวิธีการคิดอย่างมี
กลยุทธ์ในสถานการณ์ตา่ งๆ
เจอร์ซิ ล ด์ (Jersild, 1972) กล่ าวว่า การส่ ง เสริม ความคิด สร้า งสรรค์ในเด็ก มี
ประโยชน์ดงั นี ้
1. ด้านสุนทรียภ์ าพและทัศนคติท่ีดี
2. ด้านอารมณ์ผอ่ นคลาย
3. ด้านการเสริมสร้างลักษณะนิสยั ในการทางานที่ดี
4. ด้านการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้การทดลอง เรียนรูส้ ่งิ ต่างๆ
จากการศึกษาเอกสารสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ควรส่งเสริม
ให้เด็กได้รบั การฝึ กฝนตัง้ แต่วยั เยาว์ เพราะจะทาให้เด็กเกิดจินตนาการ ฝึ กแก้ปัญหา ความคิดที่
แตกต่าง ส่งผลให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน ในการคิดสร้างสรรค์ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ท่ีมีคุณภาพ
สามารถทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผูอ้ ่ืนได้
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1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมี องค์ประกอบพื น้ ฐานจากทฤษฎี ของกิ ลฟอร์ด (Guilford,
1956) คือ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ที่ได้กล่าวว่า สมองมีความสามารถในการคิดมุมมองที่
กว้างไกล หลากหลายทิศทาง มีการคิดในรูปแบบกระจาย หรือที่เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่ง
ในหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ก ารคิ ด เชิ ง เสร้า งสรรค์ (ส านัก งาน ก.พ., 2559) ได้ร วบรวบเป็ น 4
องค์ประกอบดังนี ้
1.2.1 องค์ประกอบที่ 1 ความคิดริเริ่ม (Originality)
เป็ นลักษณะของความคิดที่ เกิ ดขึน้ ใหม่ หรือที่ เรียกว่า Wild Idea อาจเกิ ด
จากการประยุกต์จากความคิดเดิม บาเล็ตต์ (Bartlett, 1958) ได้ทาการศึกษาข้อมูล เรื่อง ลักษณะ
ความคิดริเริ่ม สรุ ปได้ว่า เป็ นการคิดแบบโลดโผน แตกยอดไปจากความคิดแบบดัง้ เดิมนาไปสู่
ความคิดแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการเปิ ดรับสิ่ งใหม่ไปสู่ความคิดไม่ซา้ เดิม ทอแรนซ์ (Torrance,
1962) ได้อธิ บายเพิ่ม เติม ว่า ความคิดริเริ่ม เกิ ดจากกระบวนการของสมอง ที่ มี กลไกการคิ ดให้
แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่
1.2.2 องค์ประกอบที่ 2 ความคิดคล่องตัว (Fluency)
เป็ นลักษณะของการคิดหาทางเลือกที่มีความคล้ายกันในการแก้ไขปั ญหาได้
หลายทางเลื อ ก เน้นปริม าณ ในก าหนดเวลา โดยทั่วไปแล้วความคิด คล่อ งตัวแบ่ง ออกเป็ น 4
รูปแบบดังนี ้
รูปแบบที่ 1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word Fluency) มีความ
คล่องแคล่วในการใช้ถอ้ ยคา และรวดเร็ว
รู ป แบบที่ 2 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางด้า นการเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์
(Associational Fluency) ณ สถานการณ์ ห นึ่ ง สามารถคิ ด ถ้อ ยค าที่ มี ค วามเห็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน หรือคล้อยตามกันได้มาก
รู ป แบบที่ 3 ความคล่ อ งแคล่ ว ทางด้ า นการแสดงออก (Expressional
Fluency) เรียบเรียงคาเป็ นวลี หรือประโยคเพื่ อให้ได้ประโยคที่ ตอ้ งการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้
ผลการวิจัยได้พ บว่า บุคคลที่ มี ความสามารถสูงเป็ นบุคคลประเภทเดี ยวที่ มี ความคล่องแคล่ว
ทางการแสดงออกสูง
รูปแบบที่ 4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) คิดข้อมูลที่
ต้องการในระยะเวลาที่ประชัน้ ชิด หรือเวลาจากัด การคิดอย่างคล่องแคล่วจะทาให้เกิดตัวเลือก
ความคิ ด ที่ ส ามารถน ามาเปรี ย บเที ย บ พิ จ ารณา ว่ า ความคิ ด ใดเป็ นความคิ ด ที่ มี คุณ ภาพ
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นอกจากนี ้ป ระโยชน์ของการคิด ได้ห ลากหลาย จะท าให้ได้ค วามคิ ด ที่ เหมาะสม ยัง ช่วยให้มี
ความคิดมากพอที่จะเกิดเป็ นทางเลือกอื่นๆ อาจมีความเป็ นไปได้ให้การเลือกใช้ หรือเรียกว่า แผน
สอง นั่นเอง ความคิดคล่องตัวสามารถสั่งสมพื น้ ฐานทางความคิดสร้างสรรค์ ดังคากล่าวที่ ว่า
“How to get the best idea is get at a lot of idea” แปลเป็ นภาษาไทยว่า “การได้รบั ความคิดที่ดี
ต้องได้ความคิดจานวนมากและหลากหลายก่อน”
1.2.3 องค์ประกอบที่ 3 ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
บทบาทส าคั ญ ของความคิ ด ยื ด หยุ่ น เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถเสริ ม ความคิ ด
คล่องแคล่ว ให้เกิดความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ที่ ปราศจากความซา้ ซ้อนทางความคิด หรือทา
ให้คณ
ุ ภาพของความคิดนัน้ เพิ่มมากขึน้ ความคิดยืดหยุน่ มี 2 รูปแบบดังนี ้
รู ปแบบที่ 1 ความคิดยื ดหยุ่น ที่ เกิ ดขึน้ ทันที (Spontaneous Flexibility)
เกิดจากความพยายามของบุคคลที่พยายามจะคิดให้ได้หลากหลาย มีความอิสระ
รู ป แบบที่ 2 ความคิด ยื ด หยุ่น ทางการดัด แปลง (Adaptive Flexibility)
การดัดแปลงความคิดจะทาให้สามารถคิดได้ไม่ซา้ กัน
1.2.4 องค์ประกอบที่ 4 ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
นอกจากองค์ป ระกอบความคิ ด สร้า งสรรค์ 1-3 องค์ป ระกอบที่ ก ล่ า วมา
ข้า งต้น (ความคิ ด ริเริ่ม , ความคิ ด ยื ด หยุ่น , ความคิ ด คล่ อ งตัว ) ยัง ต้อ งอาศัย ทัก ษะความคิ ด
ละเอี ย ดละออ เพื่ อ ให้เกิ ด สิ่ ง ที่ ส ร้า งสรรค์ เนลเลอร์ (Kneller, 1965) กล่ า วว่า ความคิ ด แบบ
ละเอียดละออ เป็ นปั จจุยที่จาเป็ นต่อคุณลักษณะ ของการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ท่ีพิเศษ ซึ่งขยาย
ความอีกว่า ความพิเศษที่เกิดขึน้ จะเกิดขึน้ ได้จะต้องมีความตระหนักถึงจุดหมายความสาเร็จอย่าง
สร้างสรรค์ ดังนัน้ บุคคลจึงควรคิดและประสานความคิดอยู่ ตลอด ให้เกิดเป็ นความสาเร็จ ความ
ละเอียดละออมีพฒ
ั นาการตามออายุ กล่าวคือ
1. บุค คลที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละวัย วุฒิ ม ากจะมี ค วามสามารถด้า นนี ้
มากกว่าบุคคลอื่น
2. เพศหญิงมีความสามารถด้านการคิดละเอียดละออมากกว่าเพศชาย
3. ความสารถด้านความละเอียดละออมาพร้อมความสามารถด้านการ
สังเกตการณ์
จากองค์ประกอบข้างต้นสรุปได้ว่าบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นผูท้ ่ีสามารถ
คิดได้หลากหลายทิศทางซึ่งมีองค์ประกอบทางควมคิดดังนี ้ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดละออ โดยมีพืน้ ฐานคือ ความคิดคล่องแคล่ว และความคิ ด
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ยืดหยุ่น ส่วนความคิดริเริ่มช่วยทาให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดละเอียดละออ เป็ นการคิดที่
ทาให้มีความละเอียดยิ่งขึน้ ช่วยให้ความคิดนัน้ เป็ นความคิดที่พิเศษ
1.3 เทคนิคการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
การเกิดผลรูปธรรมด้านความคิดสร้างสรรรค์ ย่อมต้องเกิดจากการลงมือทา ฝึ กฝน
และพัฒนาจนเกิดเป็ นความสามารถ ซึ่งมีวิธีปฎิบตั หิ ลากหลายวิธี
1.3.1 ส่งเสริมด้วยกระบวนการคิด
กระบวนการคิดของสมองที่ทางานจนคิดแก้ไขปั ญหาได้สาเร็จ มองเห็นถึง
ปั ญ หาหรือความบกพร่อง แล้วดาเนินการรวบรวมความคิดจนเกิดเป็ นสมมุติฐาน และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆมาทดสอบสมมติฐาน เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็ นแนวทางใหม่ ลักษณะที่ของกระบวนการคิดมี
ดังนี ้
1.3.1.1 กระบวนการคิ ด ที่ ส ร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจหรื อ สติ ปั ญ ญา
(Cognitive Behavior) เป็ นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของกลไก และการทางานของสมอง
กิ ล ฟอร์ด (Guilford, 1956), ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) และเนลเลอร์ (Kneller, 1965) เห็ น
สอดคล้องกันว่ากระบวนการการคิด ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม (Originality), ความคิดคล่องตัว
(Fluency), ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility), ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ได้ขยายความกระบวนการเพิ่ ม เติม เรีย ก
กระบวนการนี ้ว่า กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่า งสร้างสรรค์ (The Creative Problem Solving
Process)

ภาพประกอบ 2 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอแรนซ์
ที่ ม า: Creative learning and teaching (Trrance & Myers, 1972, อ้า งถึ ง ใน ทวี ศัก ดิ์
แก้วทอน, 2546)
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กระบวนการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอแรนซ์สามารถอธิบาย
ขัน้ ตอนได้ดงั นี ้
ขั้น ที่ 1 การค้น พบความจริง (Fact-Finding) เกิ ด ความวิ ต กกัง วล
สับสน วุน่ วาย (Mess) จึงเกิดการคิด พิจารณา ว่าความวิตกกังวลที่ประสบนัน้ คืออะไร
ขัน้ ที่ 2 การค้นพบปั ญ หา (Problem-Finding) เกิ ดกระบวนการต่อ
จากขัน้ ที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยถี่ถว้ นแล้ว สรุปได้วา่ ความวิตกกังวลนัน้ คือการประสบปัญหานั่นเอง
ขัน้ ที่ 3 การตัง้ สมมุติฐาน (Idea-Finding) เกิดกระบวนการต่อจากขัน้
ที่ 2 เมื่อรูต้ วั ว่าเกิดปั ญหาจึงพยายามคิดแก้ไขหาคาตอบ หรือตัง้ สมมุตฐิ าน เกิดการรวบรวมข้อมูล
เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน
ขัน้ ที่ 4 การค้น พบคาตอบ (Solution-Finding) เกิ ดกระบวนการต่อ
จากขัน้ ที่ 3 คือการทดสอบสมมุตฐิ านที่ตงั้ ขึน้
ขัน้ ที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) เกิ ด
กระบวนการต่อจาก
ขัน้ ที่ 4 ยอมรับ คาตอบจากกระบวนการทั้งหมดที่ กล่าวมาข้างต้น
คาตอบที่ได้จะนามาซึ่งแนวคิดใหม่ (New Challenges)
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1959) กล่าวว่า บุคคลมี ค วามแตกต่างด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ และได้แบ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 6 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 สนใจ – รับรูถ้ ึงความต้องการของจิตใจตนเองรวมถึงสมอง
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ – ข้อมูลเหล่านัน้ จะต้องมีปฎิสมั พันธ์
และน่าสนใจ
ขัน้ ที่ 3 ไตร่ตรองถึงการวางแผน – มีการคิดวางแผนโครงร่าง รูปแบบ
ของงานนัน้ ๆ
ขัน้ ที่ 4 ผลลัพธ์ – จากขัน้ ตอน 1-3 ทาให้เกิดจินตนาการตามมา
ขัน้ ที่ 5 สร้างจินตนาการ – แสดงผลจินตนาการให้ออกมาเป็ นความ
จริง
ขัน้ ที่ 6 รวบรวมความคิด – คิดรวบยอดและแสดงออกมาในรุปแบบ
ผลงานที่สร้างสรรค์
วอลลาชและโคแกน (Wallach & Kogan, 1965) กล่ า วว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์เกิดจากความคิดใหม่ๆดังนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียม (Preparation) เป็ นการเตรียมข้อมูล เช่น ข้อมูลที่
สามาถระบุถึงปัญหา ข้อมูลที่แสดงถึงข้อเท็จจริง
ขัน้ ที่ 2 ขั้นความคิดคุกรุ ่นหรือระยะฟั กตัว (Incubation) ข้อมูล เก่า
และใหม่กระจัดกระจายปราศจากความเรียบร้อย
ขั้น ที่ 3 ขั้น ความคิ ด กระจ่ า งชัด (Illumination) จากการผ่ า นการ
ไตร่ตรอง ทาให้สามารถเรียบเรียงข้อมูลและเชื่อมโยง ประติดประต่อข้อมูลเข้าด้วยกันให้เกิดความ
กระจ่างชัด
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) นา
ผลของความคิด 3 ขัน้ ตอน มาพิสจู น์เพื่อให้ได้ความคิดที่เป็ นจริงและมีความถูกต้อง
ออสบอร์น (Osborn, 1957) ได้ ก ระท าการขยายกระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์เป็ น 7 ลาดับขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การชีใ้ ห้เห็นถึงปัญหา ระบุเพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหา
ขัน้ ที่ 2 การเตรียมและรวบรวมข้อมูล รวบรวมประเด็นข้อมูลสาหรับ
การคิดแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ พิจารณาและจาแนกข้อมูล
ขัน้ ที่ 4 ใช้ความคิดเพื่อคัดเลือดหาทางเลือก ขัน้ ที่ตอ้ งพิจารณาอย่าง
ละเอียดคัดเลือกหาทางเลือกที่อาจจะเป็ นไปได้
ขั้ น ที่ 5 การคิ ด (Incubation) และการท าให้ เ กิ ด ความกระจ่ า ง
(Illumination) ขัน้ นีเ้ มื่อคิดจนมากพอ ในที่สดุ จึงเกิดความคิดชั่วขณะ แล้วกระจ่างชัดขึน้
ขัน้ ที่ 6 การสังเคราะห์ – รวบรวมคาตอบต่างๆ
ขัน้ ที่ 7 ประเมินผล – คัดเลือกคาตอบที่เป็ นไปได้และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
จากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์มีหลายขัน้ ตอน ผูว้ ิจยั สรุปขัน้ ตอน
ได้ 1)เกิดปั ญหาและรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ 2)วิเคราะห์ขอ้ มูล 3)เกิดทางเลือก 4)วิเคราะห์ทางเลือก
เพื่อหาคาตอบ 5)สังเคราะห์ได้ผลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
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ตาราง 1 เปรียบเทียบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ ทอแรนซ์ วอลลาซ ออสบอร์น และแอนเดอร์
สัน (สานักงาน ก.พ., 2559, น. 13) และนามาสรุปโดยผูว้ ิจยั

ทอแรนซ์
1. ค้นพบความ
จริงว่าความ
วิตกกังวลนัน้
คืออะไร

2. ค้นพบปั ญหา
และพิจารณา
อย่างถี่ถว้ น
3. ตัง้ สมมุตฐิ าน
และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบ
สมมุตฐิ าน
4.

ค้นพบคาตอบ

5. ยอมรับผลจาก
การค้นพบ
คาตอบที่ได้
นามาซึ่งแนวคิด
ใหม่

แอนเดอร์สนั
สนใจ รับรูถ้ ึง
ความต้องการ
ตนเองและ
สมอง รวม
ข้อมูล
ปฎิสมั พันธ์กนั
ไตร่ตรอง
วางแผน

วอลลาซ
เตรียมข้อมูล

ออสบอร์น
ระบุประเด็น
ปัญหา

ใช้ความคิดกับ
ข้อมูล

สรุป
เกิดปัญหา
และรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่

รวบรวมข้อมูล
และจาแนก
ข้อมูล
เกิดผลลัพธ์และ เรียบเรียงข้อมูล ทาให้เกิด
จินตนาการ
ประติดประต่อ ความกระจ่าง
ข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูล

สร้างจินตนาการ

ทดสอบ และ
พิสจู น์

วิเคราะห์
ทางเลือกเพื่อ
หาคาตอบ

รวบรวม
ความคิดใน
รูปแบบของ
ผลงาน

ได้ความคิดที่
สามารถเลือก
เป็ นจริงมีความ คาตอบที่
ถูกต้อง
เป็ นไปได้และ
มี
ประสิทธิภาพ

สังเคราะห์และ
รวบรวมคาตอบ

เกิดทาง
เลือก

สังเคราะห์
ได้ผลที่เกิด
จากความคิด
สร้างสรรค์
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1.3.2 ส่งเสริมด้วยบรรยากาศที่เหมาะแก่การคิดสร้างสรรค์
โรเจอร์ส (Rogers, 1959) น าเสนอหลัก การ การจัด บรรยากาศที่ มี ค วาม
ปลอดภัย อบอุ่น และมั่นคง ได้รบั การยอมรับว่าบุคคลทุกคนมีคณ
ุ ค่า ปราศจากบรรยากาศและ
การกระทาที่ทาให้บคุ คลเกิดความกลัว ผลของการเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ท่ีถกู ทาให้กลัว
เช่น การตาหนิ กับสถานการณ์ทาให้ปลอดภัย เช่น สนับสนุนให้มีอิสระทางความคิด กล้าทา กล้า
คิด กล้าแสดงความเห็น กล้าแสดงความรู ส้ ึกที่ แท้จริง และมี การเสริม แรงร่วมด้วยจากการให้
กาลังใจ แสดงความชื่นชม ส่งผลให้บคุ คลเกิดความรูส้ ึกดี มั่นใจ และมีความกล้าในการแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์
1.3.3 ส่งเสริมด้วยการสร้างผลงาน (Product)
แนวคิดของ ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965) ที่มงุ่ ในการส่งเสริมกระบวนการคิด
ทอร์แรนซ์ยงั แนะนาอีกว่า ความคิดควรลงสู่การปฎิบตั ิ และเรียนรูจ้ ากการลงมือทา (Learning By
Doing) เนื่ องจากการลงมื อทาซา้ ๆจะทาให้เกิดความอดทนที่ จะเรียนรู ้ จดจ่ออยู่กับสิ่งๆนัน้ จน
สามารถสร้างชิน้ งาน สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดความท้าทายที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ
1.3.4 ส่งเสริมด้วยคาถามกระตุน้ การคิด (Provocative Guestion)
พาสัน (Parsons, 1961) นาเสนอให้ใช้วิธี การกระตุน้ ความคิดด้วยการตั้ง
คาถาม ด้วยค าถามที่ มี อัก ษรขึน้ ต้น ด้ว ย W 5 ตัว H 1 ตัว คื อ What, When, Were, Why, Who
และHow แล้ว ตั้ง ค าถามในแนวทางว่า อะไรจะเกิ ด ขึน้ ....ถ้า ... ค าถามเหล่านี ้จ ะท าให้บุค คล
กล้าคิด กล้าตอบ เพราะคาตอบที่ ถูก ต้องไม่ ได้คาตอบเพี ย งข้อ เดี ย ว ท าให้เกิ ด ทางเลื อ กทาง
ความคิดที่หลากหลาย
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า หากจะส่งเสริมด้วยบรรยากาศให้เหมาะกับการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ จะต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปิ ดโอกาสให้มีความกล้าในการ
แสดงความคิด สนับสนุนให้มีความคิดที่เป็ นอิสระ นอกจากคิดแล้ว ยังควรใช้ร่วมกับการส่งเสริม
ด้วยการให้ปฎิบตั ิ ลงมือทาจริง และเสริมแรงด้วยการใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ควมคิด และการแสดง
ความชื่นชมให้เกิดกาลังใจ
1.4 ลักษณะของเด็กทีม่ ีความคิดสร้างสรรค์
พื น้ ฐานระดับ ความคิด สร้างสรรค์ของเด็กมี ระดับ ที่ แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับ การถูก
กระตุน้ หรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หากความคิดสร้างสรรค์ไม่ถกู กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
ไม่เพียงแต่หยุดชะงักแต่จะหายไป แต่ถา้ เซลล์ประสาทมีการทางาน ทักษะส่วนนั้นจะถูกพัฒนาจน
แข็ ง แกร่ ง (Peter Furatenberg, as cited in Hopkins, 2016, p. 47) เมื่ อ เด็ ก เกิ ด การพั ฒ นา
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ความคิดสร้างสรค์อย่างต่อเนื่องและสูงขึน้ มีผลทาให้เด็กเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
ในระดับที่สงู ต่อไป
แกริสนั (Garrison, 1954, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2546) ได้อธิบายถึงลักษณะของ
ประเภทบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ดงั นี ้
1. เป็ นบุคคลที่มีความสนใจถึงปัญหาการยอมรับต่อความเปลี่นยนแปลง ไม่เกรง
ต่อปัญหาที่เกิดขึน้ กระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหา
2. เป็ นบุคคลที่ทขั ่าวสารเหตุการณ์รอบด้าน มีมมุ มองความสนใจที่กว้าง ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนนาส่วนที่เป็ นประโยชน์มาพัฒนาตนเอง
3. เป็ นบุคคลที่ชอบคิด ค้นหา วิธีการแก้ไขปั ญหา เพื่อให้มีตวั เลือกที่หลากหลาย
ส่งผลให้มีความคิดคล่องตัว และประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา
4. เป็ นบุคคลที่มีสขุ ภาพดีทงั้ ส่วนของร่างกาย จิตใจ สนใจในสิ่งใหม่ๆ มีนิสยั ชอบ
สังเกตและชอบถามคาถาม มีความสามารถด้านการจดจาได้ดี
5. เป็ นบุคคลที่เชื่อมั่นว่าสภาวะแวดล้อมมีผลกระทบต่อการคิดสร้างสรรค์
กรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2534, อ้างถึงใน รัชฎากร พันธุไ์ พร, 2557, น. 20) กล่าว
ว่าลักษณะของบุคคลที่มีทกั ษะความคิดสร้างสรรค์มีลกั ษณะดังนี ้
1. เป็ นตัวของตัวเอง มี อิสระทางความคิด ไม่คล้อยตามใคร กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีปฎิสมั พันธ์กบั สังคม ถือตนเองเป็ นศูนย์กลาง
2. รักความก้าวหน้า อุทิศเวลาในการทางานอย่า งเต็มที่ ที่ความพยายามแก้ไข
อุปสรรคในการทางานที่ยากและซับซ้อนจนสาเร็จ เปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ทาให้มีประสบการณ์
มาก มีความเต็มใจเสี่ยง อยากรูอ้ ยากเห็น ตื่นรูต้ ลอดเวลา ขยัน มีแรงจูงใจ มี Self-Concept สูง
3. ไวต่ออุป สรรค รับ รู ว้ ่องไวรวดเร็ว มองการณ์ไกล มี ค วามสามารถคิด แก้ไข
ปั ญ หาได้ห ลายทางเลื อ ก หลายมุม มอง และคิ ด ได้อ ย่า งคล่ อ งแคล่ ว ยื ด หยุ่น พร้อ มในการ
เปลี่ยนแปลงจากวิธีเก่ามาสูว่ ิธีใหม่ เป็ นบุคคลช่างสงสัย และมีนิสยั ชอบคิดหาคาตอบ
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถว้ นและมีสมาธิ
5 มีความคิดริเริ่ม ชอบคิดและทาในสิ่วที่ซบั ซ้อน แปลกใหม่ มีความสามารถใน
การถามสิ่งที่ตอ้ งการรู ้
6. ยอมรับ ความไม่แน่น อนที่ จ ะเกิ ดขึน้ ต่อให้ส่ิ งนั้นเป็ นสิ่ ง ที่ ไม่แน่ชัด และพึง
พอใจต่อการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านัน้
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7. อดทนต่อความไม่เป็ นระเบียบ ไม่ชอบระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีความสม่าเสมอ
ไม่ชอบบังคับ มีความสนุกสนาน อารมณัน ชอบคิดเล่นมีจินตนการ
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523, น. 4) กล่าวว่า การที่บุคคลมีลักษณะการคิดแก้ไขปั ญหาได้
ด้ว ยตนเอง คิด ได้ห ลายแง่มุม จนเกิ ด เป็ น ความคิด ใหม่ท่ี ถูก ต้อ งและมี ค วามสมบูรณ์ของตน
จัดเป็ นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะดังกล่าว สามารถรับรู ไ้ ด้ดว้ ยการสังเกตการแสดงออกของเด็ก เช่น ชอบ
ค้นคว้า สารวจ ทดลอง ชอบถาม-ตอบคาถาม อยากรูอ้ ยากเห็น หาวิธีหาใหม่ๆ มาแก้ไขปั ญหาอยู่
เสมอ ชอบแสดงออกมากกว่านิ่งเฉย ชอบหัวเราะอารมณ์ดี สนุกสนานที่ได้ใช้ความคิ ด เป็ นตัวของ
ตัวเอง มี ทัก ษะความคล่อ งตัว และความยื ด หยุ่น ในการคิด เปิ ด รับ สิ่ ง ใหม่ มั่น ใจในตนเอง มี
จินตนาการ (Rice, 1970, Lugo & Hershy, Johnson, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2546)
สรุ ปได้ว่าลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นลักษณะของเด็กที่ได้รบั การ
เปิ ดโอกาส ให้มีอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไขปั ญหาสิ่งต่างๆรอบตัวได้ ทาให้เด็กเกิด
ความคิด จินตนาการ นามาซึ่ง ความสนุกสนาน ความกล้าแสดงออก เป็ นตัวของตัวเอง
1.5 พัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
จากแนวคิดที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้พฒ
ั นาได้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาถึงพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กให้เจริญต่อเนื่องถึงวัยผูใ้ หญ่ ต่อไป พัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ ในวัยต่าง ๆ ทอแรนซ์
(Torrance, 1962, pp. 84-103, อ้า งถึ ง ใน ณั ฐ ธั ญ พั ฒ นศรี , 2549) ได้แ บ่ ง ศึ ก ษาพั ฒ นาการ
ความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กในวัยประถมศึกษา (อายุในช่วง 6-8 ปี ) ไว้ดงั นี ้
ความคิ ด สร้า งสรรค์ใ นเด็ ก อายุ 6-8 ปี จะลดลงในระยะของการเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 แต่ เด็กวัยนี ้ จะรักการเรียน มีความอยากรู ้ อยากเห็ นมากขึน้ เอาแต่ใจตัวเอง
ใช้ ตัวเองเปนศูนย์กลาง ระยะนีเ้ ป็ นช่วงเวลาที่จะใช้ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านบทเรียน สื่อ หรือการ
อภิปราย ผูใ้ หญ่ควรช่วยให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและคอยตอบคาถามต่าง ๆ ของ
เด็ก
สมพร อิ น ทร์แ ก้ ว และ อมรากุ ล อิ น โอชานนท์ (2552) สรุ ป ไว้ว่ า อายุ 6-8 ปี
จินตนาการสร้างสรรค์เปลี่ยนไปสู่ความจริงมากขึน้ ชอบบรรยายถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ น
คาพูด รักการเรียนรู ้ และต้องการประสบการณ์ท่ีทา้ ทายและสร้างความสนุกสนาน
จากการพัฒ นาการของความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี ผู้วิจัย สรุ ปได้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กในวัยนีพ้ ฒ
ั นาไปสู่ความเป็ นจริงมากขึน้ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
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ผ่านกระบวนการที่มีความท้าทาย และสนุกสนาน อาจเป็ นบทเรียน สื่อ หรือกิจกรรมที่ทาให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
1.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
ซิมป์ สัน (Simpson, 1999, p. 106) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และเพศ ของเด็กที่มีระดับสติปัญญาดี
ซึ่งงานวิจัยครัง้ นี ้ ได้นารู ปแบบของ เรนซูล่ี (Renzulli) ที่ได้อธิบายถึงลักษณะความเป็ นเลิศทาง
สติ ปั ญ ญ าเกี่ ย วกั บ ความฉลาดระดั บ สู ง ความสามารถด้า นการปฎิ บั ติ ง านขั้ น สู ง และ
ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กนัดเรียนปั ญญาดี เกรด 5 ผลการศึกษา
โดยการวิ เคราห์ค่า สหสัม พัน ธ์ข องเพี ย ร์สัน พบว่า ความฉลาด แรงจูง ใจ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่เป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
และเพศก็ไม่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์เช่นกัน
ฟอร์ด (Ford, 1976) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมิ นผลของชุดกิ จ กรรมการฝึ กฝน
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี ต่อระดับของสติปัญญาต่ ากว่าปกติ จุดมุ่งหมายของการวิจัยครัง้ นี ้ เพื่ อ
ศึกษาผลของชุดกิจกรรม ที่ถูกกาหนดไว้อย่างเป็ นระบบที่มีต่อเด็กเรียนต่ากว่าปกติหรือเรียนช้า
โดยทาการวิจยั กับนักเรียนในชัน้ เรียนการศึกษาพิเศษ ณ รัฐคอนเนคติกทั ระดับเกรด 6-10 จานวน
30 ห้องเรียน แบ่งเป็ นกลุ่มการทดลอง 18 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 12 ห้องเรียน เด็กนักเรียนใน
แต่ละชัน้ จะมีช่วงความสามารถทางสติปัญ ญาอยู่ระหว่าง 50-80 การดาเนินการเรียนการสอน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ให้กบั กลุ่มทดลอง สัปดาห์ละ 2 กิจกรรม เป็ นระยะเวลา
12 สั ป ดาห์ แล้ ว ใช้ แ บบทดสอบของคริ ส เทนเสน (Christensen) และ กิ ล ฟอร์ด (Gilford)
วัด ความคิดสร้างสรรค์ เมื่ อจบการทดลองนี ้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในกลุ่ม การทดลองได้
คะแนนความคิดสร้างสรรค์สงู และในขณะเดียวกันคุณลักษณะการสร้างสรรค์ดีกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม
เคลลี่ (Kelley, 1983) ได้ทาการวิจัยเปรียบเทียบผลของการฝึ กตามการสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ในนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผลของการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า จากแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ด้านรู ป ภาพของทอร์แรนซ์ (Torrance Figural Test of Creative Thinking) ที่ ใช้วัดก่อนฝึ ก และ
หลัง ฝึ ก เด็ก ที่ เข้าร่วมกิ จ กรรมแผนฝึ กเสริม สร้างประสบการณ์ทางศิล ปะเพื่ อพัฒ นาความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะ กับเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมตามแผน มีค่าเฉลี่ยของความคิดริเริ่ม และความคิด
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ละเอี ย ดละออแตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 แต่มี ค่าเฉลี่ ย ของความคิด
คล่องแคล่วและความคิดยืดหยุ่นไม่แตกต่างกัน
อารี รัง สิ นั น ท์ (2521, น. 57-58) ได้ ท าการวิ จั ย เพื่ อส ารวจและเปรี ย บเที ย บ
คุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการของความคิดคล่องตัว ความคิดริเริ่ม และความคิดตกแต่ง ซึ่ งใช้
แบบทดสอบการคิดสร้างสรรค์ ได้ทาการแบ่งกลุม่ รูปภาพ แบบ ก. ของทอร์แรนซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึก ษา ได้แ ก่ กลุ่ม นัก เรีย นจากภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวัน ออก ภาคตะวัน ตก ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร จานวน 3,123 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 มีความคิดคล่องตัว ความคิดริเริ่ม และความคิดตกแต่งสูงสุด กลุ่ม
ที่มี ความคิดคล่องตัวต่าที่สุด คือเด็กอนุบาล กลุ่มที่มีความคิดตกแต่งต่าสุดเฉลี่ยแล้วอยู่ในเด็ก
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
นงเยาว์ เข็มเล็ก (2539, น. 83) ได้ทาการวิจยั การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชัน้ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่เรียนศิลปะศึกษาโดยการใช้กิจกรรมเขียนภาพระบายสี
จากใบงานสร้างสรรค์และการเรียนตามแนวการสอนของกรมวิชาการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่ อ
ศึก ษาและเปรีย บเที ย บความคิ ด สร้า งสรรค์ข องนัก เรีย นชั้น ระดับ ประถมศึก ษาปี ที่ 3 ที่ เรีย น
ศิลปศึกษา ในโรงเรียนบ้านลาพระ อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี จานวน 30 คน ปรากฎผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนมี ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
นักเรียนที่เรียนตามแนวการสอนของกรมมีความคิดสร้างสรรค์สงู กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
รัชฎากร พันธุไ์ พร (2557, น. 62) ได้ทาการวิจยั ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมการปั้น ในเด็กนักเรียนหญิง และชาย อายุระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ ปฐมวัยปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอังกุล อาเภอ ขุขนั ธ์ จังหวัดศรีศระ
เกษ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน เป็ นนักเรียนทัง้ หมด 50 คน มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรมการปั้น และเพื่อเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรมการปั้ น ผลการวิจยั พบว่าความคิด
สร้างสรรค์ก่อนทากิจกรรมอยู่ในระดับต่า และหลังจากการทากิจกรรมมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึน้ แต่ยงั อยู่ในระดับต่า ทัง้ นีค้ วามคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทากิจกรรมการปั้ นหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการปั้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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2. พัฒนาการเด็ก 6-8 ปี
เด็กที่มีอายุระหว่าง 6-8 ปี หากเปรียบเทียบตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการจัดเป็ นวัยเด็ก
ตอนกลาง (6-10 ปี ) ในช่วงนีเ้ ด็กจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เกิดขึน้ ในตัวเด็ก ซึ่งเด็ก
แต่ละคนจะมีแบบแผนและลาดับขัน้ ของพัฒนาการที่แตกต่างกัน
2.1 ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการเด็ก 6-8 ปี
พัฒ นาการ หมายถึง กระบวนการที่มี การเปลี่ยนแปลงในด้านวุฒิ ภาวะ (Maturity)
ของอวัยวะระบบต่างๆ และตัวบุคคลเองเป็ นผูเ้ พิ่มความสามารถของระบบนัน้ ๆ ทาให้สามารถทา
หน้าที่ตา่ งๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทาสิ่งที่ซบั ซ้อน ยากลาบาก ตลอดจนสามารถเพิ่มพูนทักษะใหม่
และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2558, น.8, อ้างถึงใน อันทิชา วิ
รมย์รตั น์ (2557, น. 38) กล่าวถึง ความหมายในเชิงจิตวิทยาของคาว่า ‘พัฒนาการ’ หมายถึง การ
เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของบุค คล มี อ งค์ป ระกอบด้า นโครงสร้า ง (Structures) และแบบแผน
(Patterns) ของการแสดงออกทางพฤติกรรมและร่างกาย มีการดาเนินเป็ นขัน้ ตอนตัง้ แต่แรกเกิดจน
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ และเป็ นแบบฉบับที่สอดคล้องกันทัง้ 4 พัฒนาการ ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย
(Physical Development) พัฒ นาการด้านสติปั ญ ญา (Intelligence Development) พัฒ นาการ
ด้า นอารมณ์ (Emotion Development) และพั ฒ นาการด้า นสั ง คมและการปรับ ตั ว (Social
Development)
เด็กช่วงประถมศึกษาเป็ น ช่วงวัย ที่ มี ค วามส าคัญ มาก เด็ก ช่วงวัย นี ้มี พัฒ นาการ
ทางด้านสมองมากขึน้ ทางด้านความจา การจดจาในช่วงวัยนีอ้ าจส่งผลดี หรือร้าย ในช่วงวัยรุ ่น
หรือวัยตอนกลางคนก็ได้ การใส่ใจความรู ส้ ึกนึกคิด การดูแลเอาใจใส่สาคัญ ที่สุด เด็กช่วงวัยนี ้
ค่อยๆมีการปรับตัวให้ทนั ต่อสิ่ง ต่างๆที่เกิดขึน้ สิ่งเหล่านีล้ ว้ นเป็ นการพัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์
รวมไปถึงการแสดงออกว่าเมื่อเด็กเจริญเติบโต ไปแล้วเด็กจะเป็ นผูใ้ หญ่ประเภทใด (WordPress &
Tortuga, ม.ป.ป.)
จากข้อมูลดังกล่าวสรุ ปได้ว่า พัฒ นาการเด็ก 6-8 ปี มีความสาคัญไม่แตกต่างจาก
พัฒนาการของเด็กในวัยอื่น สิ่งสาคัญคือ เด็กในวัยนีม้ ี พฒ
ั นาการทางด้านสมองมากขึน้ ทางด้าน
ความจา การกระทาต่างๆจึงมีผลต่อการจดจาของเด็ก และอาจส่งผลถึงอนาคต ผูป้ กครองควร เอา
ใจใส่ความรูส้ ึกของเด็ก และเข้าใจพฤติกรรมที่เด็กมีการปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์รอบตัวของ
เด็ก
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2.2 พัฒนาการเด็ก 6-8 ปี
2.2.1 หลักของพัฒนาการ
1. พัฒนาการของเด็กจะมีการพัฒนาไปตามแบบแผนและหลักการเดียวกัน ทา
ให้สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดพัฒนาการด้านพฤติกรรมขัน้ พืน้ ฐานเมื่อใด เช่น เด็กมีทกั ษะการ
วาดวงกลมก่อนสี่เหลี่ยม
2. พัฒนาการของเด็กเริ่มจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย เช่น เด็กสามารถใช้ส่วน
แขนก่อนการใช้สว่ นมือ
3. พัฒนาการของเด็กจะมีทิศทางเฉพาะของตน พัฒนาการจะเริ่มจากส่วนบนลง
ล่าง (Cephalocaudal) เช่น จากส่วนหัวไปสู่ลาตัว และเท้า นอกจากนี พ้ ฒ
ั นาการจะเริ่มจากส่วน
แกนกลางของลาตัวไปสู่ดา้ นข้าง (Proximodistal) โดยพัฒ นาการเริ่ม จากส่วนแกนกลางล าตัว
ไปสูบ่ า่ แขน มือ ข้อมือ และนิว้ มือ เป็ นต้น
4. พัฒ นาการของเด็กเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ในระยะหนึ่งพัฒ นาการเป็ น
รากฐานที่สาคัญของการเกิดพัฒนาการในขัน้ ต่อไป เช่น หากเด็กรับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกายจะส่งผลให้รา่ งกายและจิตใจของเด็กมีการเจริญเติบโตไม่สมวัย
5. พัฒ นาการของเด็กแต่ละบุคคลความแตกต่างกัน เช่น เด็กบางคนอ่านหรือ
เขียนช้า เด็กบางคนเด็กได้ดี เด็กบางคนคิดได้ชา้ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของเด็กแต่ละบุคคล
6. อัตราการพัฒนาการของส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกายจะแตกต่างกัน เช่น ใน
วัยเด็กสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเจริญถึงขีดสุดเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 6-8 ปี ใน
วัยนีค้ วามคิดด้านการสร้างสรรค์และจินตนาการจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนกล้ามเนือ้ แขน
ขา จะมีอตั ราการเจริญเติมโตที่ชา้ กว่าสมอง
7. อัตราพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ ในบุคคลหนึ่งคนนัน้ ก็มีความแตกต่างของ
พัฒนาการ เช่น วัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่วยั ผูใ้ หญ่เปลี่ยนแปลงช้า
8. พัฒ นาการทุก ด้านมี ค วามสัม พัน ธ์แ ละส่ ง ผลถึ ง กัน พั ฒ นาการทุก ด้า นมี
ความสัมพันธ์กนั และควรได้รบั การส่งเสริมให้พฒ
ั นาไปพร้อมๆกัน (พัฒนาการเด็กประถมศึกษา,
ม.ม.ป.)
สรุปได้ว่าแม้พฒ
ั นาการจะมีแบบแผน ผูป้ กครองและผูใ้ กล้ชิดจะต้องมี ความเข้าใจ
ด้วยว่า พัฒนาการของเด็กแต่ละคน มีการพัฒนาที่ชา้ เร็วแตกต่างกัน ควรสังเกตมิใช่เพื่อติเด็ก แต่
เพื่อการเสริมพัฒนาการให้เด็กอย่างสมวัย และควรส่งเสริมพัฒนาการต่างๆไปพร้อมกัน เนื่องจาก
พัฒนาการทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั
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2.2.2 พัฒนาการของเด็ก 6-8 ปี
พัฒ นาการทุกด้านนัน้ มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคลกภาพของเด็ก เด็กควรได้รบั
พัฒนาการครบทุกด้านโดยพัฒนาการทั่วไปแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ
2.2.2.1 พั ฒ นาการด้า นร่ า งกาย (Physical development) มี ก ารเจริ ญ
เติบโต ทัง้ ส่วนกล้ามเนือ้ โครงกระดูก และอื่นๆ โดยทั่วไป เด็กวัยนีร้ ูปร่างหน้าตาอาจไม่น่ารักเท่า
วัยเด็กตอนต้น มีการเปลี่ยนแปลงของลักษะใบหน้าเด่นชัด พัฒนาการทางร่างกายของเด็กขึน้ อยู่
กับปัจจัย ดังนี ้
1. อาหารที่มีครบทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพมากพอ
2. การพักผ่อนที่เพียงพอ
3. การออกก าลัง กายและการเล่น มี ส่ว นช่วยให้เด็ กสามารถควบคุม
ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ และการทรงตัวให้มีประสิทธิภ าพดีขึน้ (พัฒ นาการเด็กประถมศึกษา, ม.
ม.ป., น. 57-58)
วชิรพร โชติพ านัส (2555, น. 4-5) ได้สรุ ปพัฒ นาการด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ดังนี ้
1. อายุ 6 ปี การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคล่องแคล่วมาก ฟั น
น้า นมหลุด ฟั นแท้ขึน้ มาแทน เดินถอยหลัง ร่างกายสมดุลขึน้ กระโดดขาเดียว กระโดดขึน้ ลง ปี น
ขึน้ ที่สูง ปี นต้นไม้บางคนขี่จกั รยาน 2 ล้อได้ กระโดดข้ามเชือกเป็ นจังหวะ มือขว้างและรับบอลที่
โยนมาได้ ตัด ปะ ได้ดี
2. อายุ 7 ปี ระหว่างอายุ 7-8 ปี ส่วนของตามีการพัฒนาเต็ มที่ สามารถ
อ่านหนังสือพิมพ์ขนาดปกติ การใช้สว่ นมือมีความมั่นคง
3. อายุ 8 ปี มือใหญ่โตขึน้ แขนยาวเมื่อเทียบกับสัดส่วนของร่างกาย การ
เคลื่อนไหวมีความนุม่ นวล เรียบร้อยกว่าเดิม
ประไพ ประดิษ ฐ์ สุข ถาวร (ม.ม.ป.) ได้ส รุ ป พัฒ นาการด้า นร่างกาย : วัย
ประถมต้น (Primary School Children Physical Development) ดังนี ้
1. รูปร่าง โดยทั่วไปแล้วเด้กวัยนี จ้ ะมีรูปร่างสูงและค่อนข้างผอมกว่าวัย
วัย เด็ ก ตอนต้น เด็ก เพศชายและเพศเด็ก หญิ ง มี น ้าหนัก ส่ ว นสูง ขนาดเท่ าๆกัน น ้า หนัก เพิ่ ม
ประมาณ 3-3.5 กิโลกรัม/ปี และมีความสูงเพิ่มปี ละประมาณ 6 เซนติเมตร
2. ฟั น ฟั นแท้ของเด็กซี่แรกจะเริ่มขึน้ เมื่อเด็กอายุ 6 ปี โดยมีรายละเอียด
คือ ฟั นแท้จะทยอยขึน้ แทนที่ฟันนา้ นมและทยอยขึน้ ไปจนถึงอายุ 17-21 ปี ฟั นแท้มีทงั้ หมด 32 ซี่
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ฟั นกรามแท้จะเริ่มขึน้ ตัง้ แต่อายุ 6 ปี ถึง 12 ปี เพราะ ฟั นกรามใช้บดเคีย้ วอาหาร จะมีลกั ษณะเป็ น
หลุมร่องมากมาย ทาความสะอาดยาก จึงควรได้รบั การเคลือบหลุมร่องฟั นเพื่อป้องกันฟั นผุ
3. กล้ามเนือ้ ใหญ่ การทางานประสานกันของกล้ามเนือ้ มีความซับซ้อน
การใช้กล้ามเนือ้ ต่างๆสามารถบังคับได้ดีขนึ ้ มาก เด็กวัยนีจ้ งึ ชอบการเคลื่อนไหวมากกว่านิ่งเฉย
4. กล้ามเนื ้อ มัด เล็ ก เด็ ก สามารถใช้มื อ และนิ ว้ จับ ดิ น สอได้ดี ม ากขึ น้
สามารถเขี ยนหรือวาดรู ปต่างๆที่ ซับ ซ้อนขึน้ สามารถท างานที่ ประณี ต ขึน้ ได้ นอกจากนี ร้ ะบบ
ประสาท และการเคลื่อนไหวทางานประสานสอดคล้องกันได้เป็ นอย่างดี เด็กจึงมีกิจกรรมต่างๆอยู่
ตลอดเวลาและมักจะประกอบกิจกรรมนัน้ ๆอย่างไม่รูจ้ กั เหน็ดเหนื่อย
ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็ก ของเด็ก 6-8 ปี

อายุ พัฒนาการของการใช้กล้ามเนือ้ ใหญ่

พัฒนาการของการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก

6 ปี

เดินบนส้นเท้าได้ เดินต่อเท้าถอยหลังได้
ใช้สองมือรับลูกบอลที่โยนมาได้ กระโดด
ไกลประมาณ 120 ซม.

7 ปี

กระโดดขาเดียวได้หลายครัง้ ต่อกัน เดินถือ วาดรูปคนมีรายละเอียดมากขึน้ เขียน
ของหลายชิน้ ได้ เริ่มขี่จกั รยาน 2 ล้อ
ตัวอักษรได้ครบตามแบบ

8 ปี

วาดรูปสิ่งที่พบเห็นเป็ นสัดส่วนมี
รายละเอียด เขียนตัวอักษรถูกต้องเป็ น
ระเบียบ

ทรงตัวได้ดี ขี่รถจักรยาน 2 ล้อได้ดี

วาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนได้ วาดรูป
คนมีอย่างน้อย 6 ส่วน เขียนตัวอักษร
ง่ายๆได้

ที่มา : (ประไพ ประดิษฐ์สขุ ถาวร, ม.ม.ป.)
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าพัฒนาการทางร่างกายของเด็กอายุ 6-8 ปี เด็กวัย
นีส้ ามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กได้ดีขึน้ จากวัยปฐมวัย พัฒนาการด้านต่างๆเริ่มสัมพันธ์กันทั้ ง เช่น
ตากับกล้ามเนือ้ มัดเล็ก ทาเด็กสามารถเกิดทักษะในกิจกรรมที่ทา เช่น การวาดรู ป ตัด แปะ ร้อย
ลูกปัด งานปราณีต งานประดิษฐ์ ต่างๆ

24
2.2.2.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา (Intellectual development)
อิ ริ ค สั น (Erikson), อ้า งถึ ง ใน สุ นิ ส า วงศ์อ ารี ย ์ (2559) นั ก จิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการ และนักจิตวิเคราะห์ ชาวเยอรมัน แบ่งการพัฒนาบุคลิกภาพ วัยเด็กแรกเกิดจนถึงวัย
ประถม ในส่วนของช่วงที่ 4 (Industry vs. Inferiority ช่วงอายุ 6-12 ปี ) อิริคสัน กล่าวว่า เป็ นช่วง
ของความมีมานะและปมด้อย เด็กเริ่มมีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างงานด้วยตนเอง เมื่ องานสาเร็จเด็กจะรู ส้ ึกดีใจที่ได้ทาด้วยตนเอง ครู มี บทบาทสาคัญ มาก
เนื่องจากเป็ นเด็กที่อยู่ในวัยเรียน หากเด็กได้รบั การสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กจะ
เกิดความพยายามและมีจุดมุ่งหมายว่าสามารถทางานด้วยตนเองให้สาเร็จได้ ถ้าพ่อแม่และครู
คอยควบคุม วิจารณ์ หรือตัง้ เป้าหมายเกินความสามารถของเด็ก เด็กจะรูส้ กึ น้อยใจ ว่าดีไม่พอ เก่ง
ไม่พอ นามาซึ่งความรูส้ กึ มีปมด้อย แต่หากเด็กแก้ไขปัญหาหรือแก้วิกฤตในขัน้ ตอนนีไ้ ด้ เด็กจะเกิด
ความสามารถ หรือ Competence ซึ่งเป็ นเป้าหมายชีวิตของเด็กในวัยนี ้
ฌอง เพียเจท์ (Piaget), อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล (2543) ได้ศึกษา
การพัฒนาการทางความคิดของเด็กว่ามีขนั้ ตอน หรือกระบวนการอย่างไร โดยการศึกษานีต้ งั้ อยู่
บนรกฐานขององค์ประกอบในเด็กด้านพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางสติปัญญาไป
เป็ นตามลาดับขัน้ ตามวัย อย่างเป็ นธรรมชาติ ไม่ควรรีบเร่งเพราะอาจส่งผลเสียแก่เด็ก หากเด็กถูก
จัด ประสบการณ์ให้เป็ น ไปตามวัย จะท าให้เด็ก มี พัฒ นาการที่ รวดเร็ว ยิ่ ง ขึน้ โดยเมื่ อ เด็ก อายุ
ประมาณ 7-11 ปี เด็กจะเกิดความคิดเชิงรูปธรรม(Concrete Operation) ลักษณะของพัฒนาการ
จะเป็ นไปดังนี ้
1. รูจ้ กั การคิดใช้เหตุและผล สามารถคิดย้อนกลับ (ในเชิงตัวเลข)
2. รู จ้ ักการแบ่งแยก การจัดลาดับหมวดหมู่ รู จ้ ักองค์ประกอบตาม
ลดหลั่นจากเล็กไปหาใหญ่
3. เข้าใจในสิ่ งที่ เด็กสามารถสัม ผัส มองเห็นได้ ที่ เรียกว่า รู ปธรรม
(concrete)
เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S Bloom), 1964, อ้างถึงใน อันทิชา วิ
รมย์รตั น์ (2557, น. 40) กล่าวถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาว่า
1. ช่วงอายุ 0-1 ขวบ พัฒนาร้อยละ 20
2. ช่วงอายุ 1-4 ปี พัฒนาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 50
3. ช่วงอายุ 4-8 ปี พัฒนาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30
4. ช่วงอายุ 8-17 ปี พัฒนาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20
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จากข้อมูลนีแ้ สดงให้เห็นว่า สติปัญ ญาของมนุษย์ม ากกว่า 3 ใน 4 จะ
ได้รบั การพัฒนาตอนช่วงวันเด็ก หากการพัฒนาในวัยเด็กถูกพัฒนาอย่างไม่ถกู ต้อง อาจมีผลต่อ
เด็กให้ความสามารถในการเรียนรูห้ ยุดชะงัก
ประไพ ประดิษฐ์สขุ ถาวร (ม.ม.ป.) ได้สรุป พัฒนาการด้านสติปัญญาวัย
ประถมต้น (Primary school children cognitive development) ดังนี ้
1. อายุ 6 ขวบ เริ่มต้นวัยประถม เด็กวัยนีม้ ีความสนใจกิจกรรม และ
งานของตนเองนานขึน้ มีความกระตือรือร้น สนใจของแปลก ใหม่ แต่หากมีส่ิงที่น่าสนใจกว่า อาจ
หันไปสนใจของอีกอย่างได้ทนั ที นอกจากนีส้ ามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน วาดรูปคน เขียน
ตัวอัก ษรง่ า ยๆได้ รู ซ้ ้า ยขวา นับ 1-30 ได้ สามารถอธิ บ ายความหมายของค า และบอกความ
แตกต่างของ 2 สิ่งได้
2. อายุ 7 ปี อยู่ ใ นวัย ประถมศึ ก ษาเต็ ม ตัว เมื่ อ เกิ ด ความสนใจ
ทางด้านใด เด็กจะพยายามทาให้สาเร็จ เกิดความอยากรู อ้ ยากเห็น เข้าใจถึงเหตุและผลมากขึน้
สามารถจดจาระยะเวลาอดีตและปั จจุบนั ได้ มีความสนใจนานขึน้ แต่วยั นีไ้ ม่อาจทาหลายสิ่งได้ใน
เวลาเดี ย วกัน สามารถวาดรู ป ได้อ ย่ า งมี รายละเอี ย ดขึน้ เปรีย บเที ย บขนาดที่ แ ตกต่างกัน ได้
แก้ปัญหาโจทย์เลขง่ายๆได้ และบอกเวลาก่อน และหลังได้
3. อายุ 8 ปี อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู เ้ ด็กวัยประถมจะสนใจและจดจ่อ
กับงานที่ได้รบั มอบหมาย และหมกมุ่นจนกว่างานนัน้ จะสาเร็จ เข้าใจคาสั่งและตัง้ ใจทางานให้
ดีกว่าเดิม เด็กวัยนีว้ าดรู ปสิ่งที่พบเห็นเป็ นสัดส่วนและมีรายละเอียด เขียนตัวหนังสือถูกต้อง เป็ น
ระเบี ย บ บอกเดื อ นของปี ได้ สะกดค าง่ า ยๆได้ ฟั ง เรื่ อ งราวแล้ว เข้า ใจเนื ้อ หาและขั้น ตอนได้
เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน และสามารถเข้าใจปริมาตร
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าเด็กวัยนีค้ วามกระตือรือร้น สนใจของแปลก
ใหม่ มีความสามารถที่จะมองเหตุการณ์ในภาพรวม และมองรายละเอียด รวมทัง้ เลือกที่จะสนใจ
จุด ย่อยๆได้ เด็ก จะมี ความคิดเรื่องความคงที่ ของวัตถุ มี ความคิดเป็ น เหตุเ ป็ น ผล สามารถคิด
แก้ปั ญ หาที่ ซับ ซ้อ นได้ สามารถเข้า ใจความสัม พัน ธ์ข องตนเองต่อ โลกกว้า ง รู จ้ ัก แยกสิ่ ง ของ
ออกเป็ นกลุ่ม เป็ นหมวดหมู่ คิดกลับไปกลับมา และคิดในใจได้ ซึ่งเป็ นก้าวสาคัญของการเรียนรู ้
ทางคณิตศาสตร์และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในวัยนี ้ คิดและมองโลกในมุมมองของผูอ้ ่ืน
ได้มากขึน้ ทาให้การปรับตัวเข้ากับคนอื่นทาได้ดีขนึ ้
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2.2.2.3 พัฒนาการด้านสังคม (Social development)
Frost, Wortham & Reifel, อ้า งถึ ง ใน โอม สุข สมยศ (2560, น. 24-25)
กล่าวว่า พัฒนาการด้านสังคมแบ่งเป็ น 6 ระดับดังนี ้
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง เริ่มรูเ้ กี่ยวกับตนเองและผูอ้ ่ืนมากขึน้ มี
การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของคนเองกับผูค้ นรอบตัว
2. ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นวัยท่ให้ความสาคัญกับความสาเร็จ
และความล้มเหลว ดังนัน้ ข้อมูลจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่เด็กต้องการเพื่อนามาพิจารณาในสิ่งที่จะลงมือ
ทา และมีการประเมินคุณค่าของตนเองจากสิ่งที่ผคู้ นรอบข้างมีการตอบสนอง
3. ทัศนคติ เด็กสามารถแสดงออกในสิ่งที่ตนเองมีจินตนาการและคิด
ได้ หากมีการรับรูท้ ่ีดีเด็กจะสามารถเข้าอกเข้าใจผูอ้ ่ืนได้ดี รวมถึงสามารถแก้ไขปั ญหาทางสังคมที่
ต้องพบเจอได้
4. ความสัมพันธ์กบั เพื่อน เด็กจะรูจ้ กั การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ รูจ้ กั
การแสดงออกถึงการเป็ นผูน้ า และผูต้ าม
5. ความสัมพันธ์กับผูป้ กครอง มีเวลาร่วมกันน้อยลงเพราะเด็กเข้าสู่
วัยเรียน แต่ครอบครัวยังคงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ที่จะคอยสนับสนุนเด็ก
6. ความสัมพันธ์กบั พี่นอ้ ง หากเด็กมีพ่ีนอ้ งที่อายุใกล้เคียงกัน พี่นอ้ ง
จะมีสว่ นช่วยในการสนับสนุนการเข้าสังคมให้แก่เด็ก
กมลชนก โอสถิตย์ และคณะ, อ้างอิงใน โอม สุขสมยศ (2560, น. 25-26)
ได้สรุ ปว่า เด็กวัยนีม้ ีการพัฒ นาการด้านสังคมอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผูอ้ ่ืน
จากข้อ มู ล ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า เด็ ก วัย นี ้มี ค วามเข้า ใจในตนเอง และมี
สัมพันธภาพทางสังคมที่ดี พ่อแม่อาจมีเวลาอยู่ร่วมกับเด้กน้อยลงเพราะเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ ท่ี
โรงเรียน ทาให้เพื่อน และครูมีบทบาทสาคัญกับเด็กวัยนี ้
2.2.2.4 พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotion development)
วัยประถมต้นเป็ นช่วงเวลาที่เด็กถูกคาดหวังให้มีความรูเ้ บือ้ งต้นที่จาเป็ น
ต่อการปรับตัวในชีวิตตอนเป็ นผูใ้ หญ่ และเรียนรูท้ กั ษะที่สาคัญบางอย่าง ทัง้ ในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรของโรงเรียน ดังนัน้ พัฒ นาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยนีจ้ ึงมีทงั้ ความสุขและความทุกข์
เกิดขึน้ ดังนี ้ มีความสุข ร่าเริง ปิ ติเบิกบาน เด็กวัยประถมต้นเป็ นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับวัยของตนอย่างมาก มีความสนุกสนานในการเล่น เพราะใช้เวลาส่วนมากอยูก่ บั เพื่อน เริ่ม
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เรียนรู ท้ ่ี จ ะให้ค วามร่วมมื อ รู จ้ ักให้และรับ หากถามผู้ ใหญ่ ว่าวัยไหนเป็ น วัยที่ มี ความสุขที่ สุ ด
ส่วนมากจะตอบว่าวัยประถม ผูใ้ หญ่บางคนสามารถเล่าเหตุการณ์และประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในวัย
นีไ้ ด้เป็ นอย่างดี จึงไม่ยากนักที่ผใู้ หญ่รอบตัวจะช่วยให้เด็กวัยนีม้ ีความสุข มีความกลัวต่างๆ เช่น
กลัวสัตว์ กลัวงู กลัวความมืด กลัวที่สงู กลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง แต่ส่ิงที่กลัว ที่สดุ ก็คือ กลัวถูกล้อ เพราะ
มีความแตกต่างกับเพื่อน นอกจากความกลัว ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน กลัวว่าจะสอบ
ไม่ได้ กลัวถูกทาโทษ หรือกลัวเพื่อนไม่ชอบ เด็กบางคนจึงมีอาการเศร้าซึม ไม่ตงั้ ใจเรียน หลับใน
ห้องเรียน อยู่ไม่น่ิง มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หรือแสดงพฤติกรรมที่น่าแปลกใจ มีอารมณ์โกรธ
อาจจะมี การแสดงออกทางอารมณ์แตกต่างกันระหว่างเด็กหญิ งและเด็กชาย มี ทั้ง การทาร้าย
ร่างกาย ต่อ สูก้ นั ด้วยวาจา ล้อ ตัง้ สมญา พูดถากถาง ขู่ หรือไม่พูดด้วย หากเด็กแสดงความโกรธ
ด้วยการทาร้ายผูอ้ ่ืน ผูใ้ หญ่ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจพฤติ กรรมที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม และหา
ตัวอย่างเพื่อนในวัยเดียวกันที่มีพฤติกรรมที่ดี ที่จะเป็ นตัวอย่างได้ ผูใ้ หญ่ควรชมเชยที่เด็กสามารถ
ระงับความโกรธและแสดงออกในทางที่เหมาะสม การลงโทษเด็กด้วยการตีหรือทาให้เจ็บ เป็ นเรื่อง
ที่ไม่ควรทาอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะไม่แก้ไขพฤติกรรมที่กา้ วร้าวนัน้ ยังเป็ นการส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าวมากยิ่งขึน้ (ประไพ ประดิษฐ์สขุ ถาวร, ม.ม.ป.)
2.2.3 ความต้อ งการและความสนใจของเด็ ก 6-8 ปี พอสรุ ป ได้ดั ง นี ้ (วัล นิ ก า
ฉลากบาง, 2535, น. 2-3)
2.2.3.1 ความต้องการของเด็ก 6-8 ปี
เด็กวัยนีม้ ี ความต้องการไม่ต่างจากวัยอื่ น หากเด็กไม่ได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการเหล่านี ้ อาจทาให้เด็กเกิดอารมณ์เครียด และมีความคับข้องในใจ และเกิดทัศคติทาง
ความคิดที่ไม่ดี ความต้องการของเด็กตอนกลาง (6-10 ปี ) สรุปได้ดงั นี ้
1. ความต้องการทางร่างกาย เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ ทานอาหารครบ
5 หมู่
3. ความต้องการทางจิตใจ อารมณ์ และสังคม เช่น
- ความรัก ความอบอุน่
- ความอิสระ ความปลอดภัย
- การเป็ นเจ้าของ และมีเจ้าของเพื่อให้เกิดความอบอุน่ ทางใจ
- การมีเพื่อนเล่น การทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่ืน
- การเรียนรูอ้ ย่างกว้างขวางของตนเองและสิ่งแวดล้อม
- ความสาเร็จ และการถูกยอมรับ
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- ความสนุกสนาน
จากข้อมูล ข้างต้นสรุ ป ได้ว่า ความต้องการและความสนใจของเด็ก 6-8 ปี
มุง่ เน้นไปที่ประเด็นความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ อารมณ์ และสังคมเป็ น
หลัก
3. การเล่นและของเล่น
3.1 ความหมายการเล่นและของเล่น
3.1.1 ความหมายของเล่น
เกศมณี มูลปานันท์ (ม.ป.ป.) ได้อธิ บายไว้ว่า การเล่น หมายถึง ปรากฏการณ์
จากธรรมชาตินาไปสู่กระบวนการการเรียนรู ้ แปลได้อีกนัยหนึ่งว่า การเล่นเป็ นปรากฏการณ์ท่ีเกิด
จากจิ น ตนาการของเด็ ก มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ความจริง เชื่ อ มโยงจนท าให้เด็ ก แสดงออกถึ ง
ความรูส้ กึ จินตนาการ ความกลัว และความขัดแย้งต่าง ๆ
สุวลัย มหากันธา, 2591, อ้างถึงใน ณัฐพร ตุ๊ก ไชยเดช (ม.ม.ป.) กล่าวว่า การ
เล่นเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิตเด็ก ประสบการณ์จ ากการเล่นของเด็ก จะนาไปสู่การรู จ้ ักรั บผิดชอบ
ตนเอง การอยู่รว่ มกันในสังคมของการมีชีวิตอย่างผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า ได้กล่าวถึงความหมายของ
การเล่นของเด็กปฐมวัยเอาไว้ในหนังสือ ชื่อ “Play in Childhood” ว่า
- การเล่น คือ การกระทากิจกรรมทางร่างกาย (Play as a Bodily Activity)
- ก า รเล่ น คื อ ก า รได้ รั บ ป ระ ส บ ก ารณ์ ซ ้ า (Play as Repetition of
Experience)
- การเล่น คื อ การแสดงออกซึ่งความเพ้อฝั น (Play as Demonstration of
Fantasy)
- ก า รเล่ น คื อ ก า รเข้ า ใจ ถึ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Play as Realization of
Environment)
- การเล่น คือ การเตรียมการเพื่อชีวิต (Play as Preparation for Life)
ฮาร์ทเลย์, แฟรงค์ และโกลเดนซัน (Hartlery, Frank & Goldenson), 1952, อ้าง
ถึงใน ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต (2543 น. 119) ได้กล่าวถึงความหมายของการเล่นไว้ดงั นี ้
- การเล่นเป็ นการลอกเลียนแบบผูใ้ หญ่
- การเล่นเป็ นการแสดงสภาพชีวิตจริง
- การเล่นเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงผลปฏิสมั พันธ์ และประสบการณ์ของเด็ก
ในสังคม
- การเล่นเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครียดของเด็กที่สงั คมไม่ยอมรับ
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- การเล่นเป็ นการแสดงออกตามความต้องการของเด็ก
- การเล่นเป็ นการแสดงบทบาทสมมติ
- การเล่นเป็ นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเด็ก
- การเล่นเป็ นการแก้ปัญหาและลองใช้วิธีการแก้ปัญหาเหล่านัน้
สารานุ ก รมไทยส าหรับ เยาวชนฯ เล่ ม ที่ 13 (2532) อธิ บ ายค าว่ า "การเล่ น "
หมายถึง การกระทา เพื่อสนุก หรือผ่อนอารมณ์ ซึ่งตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า play หรือ game
ซึ่ง มี ค วามหมายต่างกัน การเล่น ของไทยมี ค วามหมายกว้างกว่า เพราะมี ลัก ษณะร่ว มอยู่ใน
ความหมายของทัง้ สองคา
- คาว่า "play" มีผใู้ ห้ความหมายว่า เล่นสนุก เป็ นการเล่นคนเดียวก็ได้ หลาย
คนก็ได้เล่นโดยสมัครใจ ไม่มีใครบังคับ
- ค าว่า "game" มี ผู้ให้ค วามหมายไว้ม ากมาย สรุ ป ได้ว่า เป็ น การเล่น ที่ มี
กฎเกณฑ์บงั คับผูเ้ ล่นต้องเล่นตามกฎเกณฑ์นนั้
รูดอล์ฟ (Rudolph), 1984, p. 96, อ้างถึงใน ณัฐพร ตุ๊ก ไชยเดช (ม.ม.ป.) กล่าว
ว่า การเล่นเป็ นกระบวนการของการพัฒนาทัง้ 4 ด้านของเด็ก คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งการเล่นนีม้ ีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี ้
- การเล่นนาไปสูก่ ารค้นพบเหตุผลและความคิด
- การเล่นเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสังคม
- การเล่นเป็ นการนาเด็กไปสูค่ วามสมดุลในสังคม
สรุ ปได้ว่าการเล่น หมายถึง สิ่งเด็กกระทาเพื่อให้เกิดประสบกาณ์ดว้ ยความเต็ม
ใจ ท าให้เด็ ก มี ค วามสนุ ก สนาน มี ส่ ว นช่ ว ยในให้เด็ ก ได้พัฒ นาตนเอง เรีย นรู ้ป รับ ตัว เข้า กั บ
สิ่งแวดล้อม การเล่นสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาของเด็กในด้านต่างๆ
3.1.2 ความหมายของเล่น
กานต์สินี หน่อแก้วมูล (2558, น. 8) สรุปไว้ว่า ของเล่น เป็ นสื่อที่เด็กใช้ประกอบ
ในการแสดงออกทางพฤติกรรมที่บางครัง้ สามารถช่วยอธิบายสิ่งที่อยู่ในใจเด็ก ทาให้ผใู้ หญ่หรือผู้
ใกล้ชิดเด็ก มีความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เพื่อนาไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ก่เด็กได้
ฉวี วรรณ จึง เจริญ (2528) ให้คาอธิ บ ายว่าของเล่น หมายถึ ง สิ่ ง ของหรือวัส ดุ
อุปกรณ์ท่ีเด็กใช้เล่น บางครัง้ เรียกว่า เครื่องเล่น อาจรวมถึงอุปกรณ์ดา้ นดนตรี อุปกรณ์พลานามัย
และอื่นๆ ซึ่งของเล่นนั่น จะเป็ นสื่อที่ทาให้เด็ กรูจ้ กั ใช้ มีการกระทาหรือสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ตาม
จินตนาการ ของเด็ก
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ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2548) สรุปความหมายของเล่น ว่าหมายถึง วัตถุใดๆที่
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผเู้ ล่น
สรุ ป ได้ว่า ของเล่น นั้น คื อ สิ่ งที่ เป็ นสื่ อส าหรับ ให้ผู้เล่น ใช้แสดงพฤติกรรมร่วม
ก่อให้เกิดความสนุกสนานและพัฒนาทักษะต่างๆ
3.2 ความสาคัญของการเล่นของเล่น
ในอนาคตความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็ นปั จจัยสาคัญ
สาคัญที่สง่ ผลกระทบให้โลกแห่งการเรียนรูเ้ ปลี่ยนแปลงไป การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่อนาคต
จึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง และการเล่นก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้เด็กได้พาตัวเองไปรู จ้ กั โลกที่แท้จริง
และการเล่นยังเป็ นการกระตุน้ ให้เด็กได้ทาสิ่ งที่ตนพึงพอใจ การเล่นในสิ่งที่เด็กเป็ นการตอบสนอง
ความกระตือรือร้นความใฝ่ รูข้ องเด็กโดยที่ไม่ตอ้ งอาศัยการสอน (ปิ ยนันท์ พูลโสภา, 2560, น. 20)
การเล่นนัน้ เป็ นการทางานของเด็ก การเล่นเป็ นตัวช่วยส่งเสริมเด็กพัฒนาทักษะต่างๆ
ทาให้ เด็กสามารถเรียนรู เ้ ชิงบวกได้จากการเล่น เช่นเดียวกันกับผูใ้ หญ่ท่ีศึกษาองค์ความรูแ้ ล้วสั่ง
สมเป็ นพืน้ ฐานในการดารงชี วิต ของเล่นที่เด็กเล่นนัน้ คุณค่าไม่ได้อยู่ท่ีราคา แต่ของเล่นควรก่อให้
เด็กเกิดความสนุก สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความชานาญในการใช้รา่ งกาย และประสาทสัมผัส
ต่างๆ ในขณะที่เด็กเล่น บุคคลใกล้ชิดควรแนะนาวิธีการเล่น พูดคุยคาถามที่จะมีส่วนช่วยให้เด็ก
คิดค้นหาคาตอบ (พิรุณณี สุขเกษม, 2557, น. 10)
การเล่นมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเล่นนาไปสูก่ ารค้นพบเหตุผลและ
การคิด, การเล่นเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กและสังคม, การเล่นเป็ นการนาเด็กไปสู่ภาวะความ
สมดุลทางอารมณ์ (นิตธิ ร ปิ ลวาสน์, ม.ม.ป.)
สรุ ปได้ว่าการเล่นเป็ นประโยชน์ต่อตัวเองมาก และเป็ นสิ่งที่ดึงดูดช่วยให้เด็กเรียนรู ้
ตนเอง และสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ตอ้ งมีการสอน ทัง้ ยังมอบความสนุกสนาน ทักษะ และพัฒนาการ
ที่ดีให้แก่เด็ก
3.3 ทฤษฎีการเล่น
ฟรอเบล (Froebel), อ้างถึงใน ปิ ยนันท์ พูลโสภา (2560, น. 22) ได้เสนอความคิดว่า
“เด็ ก เรี ย นโดยการเล่ น ” พัฒ นาการตามธรรมชาติ ข องเด็ ก นั้น เกิ ด ขึ น้ จากการเล่ น เนื่ อ งจาก
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเด็กคือการเล่น ฟรอเบลถือว่าการเล่นเป็ นพัฒนาการขัน้ สูงสุดของเด็ก การ
เล่นช่วยให้เด็กระบายพลังงานที่เหลือ และการเล่นเป็ นการกระทาซา้ ดัง รายละเอียดใน ทฤษฎีการ
เล่นแบ่งที่แบ่งออกเป็ น 4 ทฤษฎี (Mitchell & Mason, 1948) ดังนี ้
3.3.1 ทฤษฎีคลาสสิก (Classical Theories) ทฤษฎีนีเ้ กี่ยวข้องกับสาเหตุและผล
ของการเล่นประกอบด้วยทฤษฎีตา่ ง ๆ ดังนี ้
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- ทฤษฎีพลังงานเหลือใช้ (The Surplus Energy Theory) ทฤษฎีนีเ้ ชื่อว่าโดย
ธรรมชาติ และมนุษย์จะเป็ นผูท้ ่ีมีความกระตือรือร้น และสะสมพลังงานไว้ในตัว ถ้าหากมีพลังงาน
ที่เหลือจากการใช้ดารงชีวิตพืน้ ฐาน มนุษย์ก็จะใช้ไปในทางบันเทิงโดยไม่มีจดุ มุ่งหมาย เมื่อใดที่เรา
เห็นเด็กๆออกไปวิ่งเล่นเต็มไปทัง้ สนามเด็กเล่น ความคิดของทฤษฎีนีด้ เู หมือนจะเป็ นจริง
- ทฤษฎี ฝึ ก หัด (The Pre-Exercise Theory)ทฤษฎี นี ้ยื น ยัน ว่า เด็ ก เล่น เพื่ อ
ฝึ กหัด และทาให้สญ
ั ชาตญาณการอยู่รอดเป็ นผลสมบูรณ์เมื่อเด็กเกิดมาใหม่ๆ ประสาทสัมผัสต่าง
ๆ ยังไม่สมบูรณ์เด็กจึงต้องอาศัยการเล่นเพื่อเป็ นการทดลองพัฒนาประสาทสัมผัสอันจะส่งผลต่อ
พัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ตอ่ ไป การฝึ กหัดและการทดลองจะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็ นต่อการอยูร่ อดพอ ๆ กับทักษะในการดารงชีวิต
- ทฤษฎี ก ารท าซ ้า (The Recapitulation Theory) ทฤษฎี นี ้เชื่ อ ว่า การเล่ น
ของเด็กเป็ นการนากิจกรรมของบรรพบุรุษของตนมาแสดงใหม่อีกครัง้ หนึ่ง เช่น การเล่นนา้ ขุดดิน
ปี นต้นไม้พฤติกรรมการเล่นของเด็กพัฒนาไปคล้ายกับขัน้ การพัฒนาทางวัฒนธรรมของมนุษย์การ
เล่นจะช่วยให้เด็กลบล้างพฤติกรรที่ไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ออกไป การเล่นเป็ นการเตรียมตัวเด็ก
ให้กา้ วไปสูก่ ิจกรรมที่ทนั สมัย ซึ่งทันกับโลกที่เจริญก้าวหน้า
- ทฤษฎี นัน ทนาการ (The RecreationTheory) ทฤษฎี นี จ้ ะตรงกัน ข้ามกับ
ทฤษฎี พ ลัง งานเหลื อใช้ขณะที่ ท ฤษฎี พ ลังงานเหลื อ ใช้ก ล่าวว่า คนเรามี พ ลัง งานเหลื อใช้และ
ต้องการที่จะกาจัดส่วนเกินทิง้ ไป ทฤษฎีนนั ทนาการแนะนาว่าพลังงานของคนเราสิน้ เปลืองหมดไป
จะต้องหาวิธีสะสมไว้การทางานจะทาให้สญ
ู เสียพลังทางร่างกายและจิตใจ การเล่นจะทาให้สดชื่น
และเรียกพลังงานให้กลับคืนมา เพื่อจะได้เริ่มทางานใหม่
- ทฤษฎี การพักผ่อน (The Relaxation Theory) ทฤษฎี นีเ้ ป็ นส่วนขยายของ
ทฤษฎีนนั ทนาการ ซึ่งกล่าวถึงภารกิจของประชาชนในปั จจุบนั ว่าประสบกับความเมื่อยล้า เหน็ด
เหนื่ อ ยจากการท างานทั้ง ทางสมองและกล้า มเนื ้อ จึ ง ควรมี กิ จ กรรมการเล่น เพื่ อ ผ่อ นคลาย
ความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นที่ตอ้ งใช้กล้ามเนือ้ ใหญ่
3.3.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์(Psychoanalytic Theories)ได้อธิบายว่า การเล่นจะถูก
นาไปโยงกับความเป็ นผูใ้ หญ่ภายในตัวเด็กเมื่อเด็กเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากเกินควบคุม เด็กจะ
สร้างเรื่องราวสมมติขึน้ โดยการเล่นที่ใช้จินตนาการความคิดฝั นและเล่น ซา้ ๆ หลายครัง้ เพลเลอร์
(Peller, 1956) กล่าวว่า การเล่นเป็ นการเก็บรวบรวมกระบวนการที่ตอ้ งเผชิญกับความคับข้องใจ
ความกังวล ความผิดหวัง ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งกระบวนการนีเ้ ป็ นกระบวนการที่เป็ นไป
อย่างช้า ๆ และมั่นคง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนวิธีการควบคุมตัวเอง โดยไม่ตอ้ งสูญเสียความรูส้ ึกที่
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ดีเกี่ ยวกับตนเอง (Freud, 1965) ตามความคิดของฟรอยด์การเล่นเป็ นทางออกให้เด็ กได้แสดง
ความรูส้ กึ
3.3.3 ทฤษ ฎี พั ฒ นาการสติ ปั ญ ญ า (Cognitive-developmentalTheories)
ทฤษฎี พฒ
ั นาการสติปัญญา ขณะที่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นของ แต่ละ
บุคคลซึ่งเกี่ ยวข้องกับพัฒ นาการด้านอารมณ์และด้านสังคม เพี ยเจท์ (Piaget) ผูน้ าทางทฤษฎี
สติปัญญากล่าวว่า การเล่นเกิดขึน้ ภายในจิตใจของเด็กและเป็ นผลจากสถานภาพของการพัฒนา
ด้านสติปัญญา การเล่นของเด็กเริ่มตัง้ แต่แรกเกิดในวัยทารกเด็กจะเลียนแบบและกิรยิ าจากบุคคล
หรือสัตว์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และจะค่อย ๆ พัฒนาเป็ นการเล่นสามรูปแบบด้วยกันคือ การเล่น
ฝึ ก (Practice Play) จะเริ่มตัง้ แต่เด็กอยู่ในขัน้ การใช้ประสาทสัมผัส และเมื่อเด็กอายุประมาณ 2
ขวบจะเริ่มการเล่นโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ (SymbolicPlay) และจะพัฒ นาไปเป็ นการเล่นที่มีกฎกติกา
(Games with Pules) เพียเจท์ยงั กล่าวอีกว่า การเล่นเกมที่มีกฎ และกติกานัน้ จะเกิดขึน้ ตลอดช่วง
อายุของคน
3.3.4 ทฤษฎี ส่ิ ง แวดล้อ ม (Ecological Theories) ทฤษฎี ส่ิ ง แวดล้อ ม ทฤษฎี
สิ่ ง แวดล้อ ม กล่า วถึ ง โครงสร้า ง และสถานการณ์ท่ี ท าให้ก ารเล่น ของเด็ก แตกต่างกัน ไป ซึ่ ง
หมายถึงสิ่งเร้าที่ทาให้เด็กเกิดความสนใจเช่น ชนิดของวัตถุ หรือชนิดของกิจกรรมการเล่น รวมไป
ถึงเพศของเพื่อนเล่นตลอดจนการควบคุมของผูใ้ หญ่ดว้ ย (Nilwichean, 1992)
นอกจากนี ้ อี ริคสัน (Erikson E. H., 1963) เชื่อว่า การเล่นช่วยให้เด็กได้ฝึ กหัด
ทดลอง และเรี ย นรู ้ส ถานการณ์ ข องการเป็ นผู้ใ หญ่ การเล่ น เป็ นกระบวนการต่ อ เนื่ อ งของ
ความสัมพันธ์ของความจริงทางด้านจิตใจและสังคม ความคิดของฟรอยด์และอีริคสัน เด็กจะมี
พัฒนาการทางการเล่นไปตามขัน้ ตอนดังนี ้
- ระยะร่างกายไปหาของเล่น (Auto cosmic) เป็ นระยะที่เด็กมีความสุขจาก
การได้สมั ผัสร่างกายของตนเองหรือมารดา
- ระยะของเล่ น ไปสู่ก ารเล่ น (Microsphere) เป็ นช่ ว งที่ เด็ ก สร้า งโลกของ
ตนเองโดยการเล่น สมมติกบั ของเล่นขนาดเล็ก เช่น ตุ๊กตา บ้าน ฯลฯ
- ระยะการเล่นไปสูก่ ารทางาน (Macrosphere) เด็กจะมีพฤติกรรมการเล่น
สมมติตวั เองในบทบาทอาชีพต่าง ๆ เช่น พิมพ์ดีด รับ โทรศัพท์ทาครัว เป็ น
ต้น เป็ นการเล่นที่เด็กได้สร้างโลกของการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
จากทฤษฎีการเล่น สรุปได้ว่า การที่เข้าศึกษาทฤษฎีการเล่น ทาให้มีความเข้าใจ
พฤติกรรมการเล่นที่เป็ นไปของเด็ก เพื่อให้เด็กนัน้ สามารถเล่นไปตามพัฒนาการอย่างสมวัย
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3.4 ของเล่นทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็ก 6-8 ปี
ของเล่นที่เหมาะกับวัยนีจ้ ะช่วยต่อเติมจินตนาการให้เขาได้ เด็กบางคนชอบทาการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ ชอบตุ๊กตา ฟิ กเกอร์ซูเปอร์ฮีโร่ และบอร์ดเกม และเขายังชอบเล่นกับเด็กคน
อื่นๆ อีกด้วย เช่น
- จักรยานสองล้อ อุปกรณ์กีฬา อย่างลูกบอล ลูกบาส และห่วงที่ระดับความสูง
เหมาะสมสาหรับเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ มัดใหญ่
- ชุดของเล่นวิทยาศาสตร์ แว่นขยายและกล้องโทรทรรศน์ ชุดประดิษฐ์งานฝี มือ
ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเป็ นนักสารวจของเด็กๆ
- ของเล่นสมมติ ชุดรถยนต์ท่ีเหมือนจริง ตุ๊กตาบาร์บี ้ เครื่องประดับลูกปั ด หรือ
เล่นกับตุ๊กตา ซึ่งวัยนีจ้ ะชอบเล่นอย่างสมจริงมากขึน้ และเล่นรวมกับเพื่อนๆ ได้เป็ นเรื่องเป็ นราว
- ของเล่นตัวต่อ อย่างเลโก้ ก็ยังเป็ นของเล่นที่ ช่วยให้เด็กได้มี จินตนาการ และ
สร้างสิ่งใหม่ๆ
- บอร์ดเกม ไพ่ รวมทัง้ หมากรุก ช่วยเรื่องการวางแผน ฝึ กสมอง และยังฝึ กทักษะ
ทางสังคมเมื่อเล่นรวมกับเด็กคนอื่นๆ ด้วย

ภาพประกอบ 3 ของเล่นสาหรับเด็กวัย 6-8 ปี
ที่มา: (APICHAYA R, 2560)
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ภาพประกอบ 4 ของเล่นที่เหมาะสมสาหรับเด็กวัย 7-8 ปี
ที่มา: (gifts.com, 2017)
ฉั ต ร ชั ย จั น ท ร์ เ ด่ น ด ว ง (2549, น . 43-44) ก ล่ า ว ว่ า ส า ห รั บ เด็ ก อ า ยุ
6-8 ปี ของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กวัยนีจ้ ะต้องเป็ นของเล่นที่ตอ้ งใช้กลวิธีและความชานาญ เช่น
ของเล่นที่ ต ้องอาศัยฝี มื อ เด็กวัย นี ส้ นุก กับ การส ารวจความแตกต่างในโลกของผู้ใหญ่ เด็กจะ
เสาะหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการเล่นสนุก และเริ่มสนใจงานอดิเรก ของเล่นที่เหมาะสมอาจถูก
จัดเป็ นชุด เช่น ชุดงานฝี มือ ชุดก่อสร้าง ชุดเครื่องประดับ เป็ นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า ของเล่นที่เหมาะกับวัยนีจ้ ะต้องเป็ นของเล่นที่สามารถ
ต่อเติมจินตนาการให้เด็กได้ อาจเป็ นของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะความชานาญ และความฝั นแก่เด็ก
เช่น ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะด้านกีฬา งานประดิษฐ์ ของเล่นที่ทาให้เกิดความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
ของเล่นเชิงสมมุติท่ีสามารถเล่นกับเพื่อน ทาให้เด็กได้สมมุติเรื่องราว เล่นประติดประต่อเรื่องราว
เข้าด้วยกัน อาจมี เรื่องราวถึงอาชีพ เพื่ อสอดแทรกความฝั นแก่เด็ก ของเล่นประเภทตัวต่อ เกม
กระดาน ไพ่ หมากรุก เด็กในวัยนี ้ จะเล่น ทดลอง ค้นหา สารวจ คิดค้น และสร้างสรรค์ เพื่อตามหา
สิ่งที่ตนชอบ
3.5 แรงจูงใจสาหรับเด็กในการเล่นของเล่น
สุภ าพรรณ ศรีสุข (2560) ที่ ป รึก ษาวิ ช าการ โรงเรีย นศิ ล ปพัฒ นาการสมองเด็ ก
K.D.S. กล่าวว่า การเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับความชอบ และความสามารถตามช่วงวัยของเด็ก
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จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่ หากของเล่นมีวิธีการเล่นซับซ้อนและยากเกินไป
จะบั่นทอนกาลังใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวลูก หรือหากมีระดับความง่ายจนเกินไปก็
อาจจะทาให้การเล่นน่าเบื่อ ลูกจะขาดความสนใจ เกิดความรู ส้ ึกว่าไม่ทา้ ทายความสามารถ ไม่
เกิดแรงจูงใจในการเล่น จึงทาให้รูส้ กึ ว่าการเล่นไม่ก่อให้เกิดความสนุกสนานอีกต่อไป
จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ (2545) กล่าวว่าการสร้างแรงจูงใจในเด็กพ่อแม่สามารถ
ช่วยให้ เด็กยังคงความกระตือรือร้น และสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรูไ้ ด้หลายวิธี เช่น
1. จัดหาของเล่นที่เหมาะสมต่อจิตวิทยาและพัฒนาการที่ชว่ ยส่งเสริมกระตุน้ การ
เรียนรูผ้ า่ นประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ให้เด็กได้สารวจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างอิสระ ซึ่งการเล่นจะช่วย เปิ ด
โอกาสให้เด็กได้ลองทาสิ่งใหม่ๆ เป็ นการเพิ่มประสบการณ์ให้กบั ตนเองอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไม่เครียดซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองใน การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งการที่เด็กยังคงสามารถสร้าง
แรงจูงใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ มุ่งมั่น มั่นใจในการจัดการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคได้
จะช่วยให้เด็กประสบผลสาเร็จในการเรียน และเป็ นเด็ก “เก่ง” ได้ความหวัง
2. การให้คาชมเชย สติกเกอร์ หรือให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ จะเป็ นแรงจูงใจให้เด็ก
อยากพยายามมากขึน้ การให้คาชม ควรทาอย่างเหมาะสมและเจาะจงกับงานที่เด็กได้พยายามทา
เช่น “วาดรูปเครื่องบิน ที่มีรายละเอียดมากขนาดนี ้ มันยากมากแต่ลูกก็พยายามวาดจนเสร็จ ” จะ
เป็ นการให้กาลังใจมากกว่าการพูดว่า “ลูกวาดรูปเก่ง” และไม่ควรชมพร่าเพรื่อมากเกินไป
สรุปได้ว่า แรงจูงใจสาหรับเด็กในการเล่นของเล่น จะต้องขึน้ อยู่กบั ความชอบของเด็ก
รวมไปถึงวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับศักยภาพที่เด็กมี เมื่อเด็กมีความพยายามในการเล่นหรือกระทา
สิ่งต่างๆ ควรใหเการชมเชยแก่เด็ก
3.6 แนวทางของเล่นทีส่ ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
Carlgren (2008) กล่าวว่า ของเล่นสาเร็จรูปทาลายจินตนาการของเด็ก ของเล่นของ
เด็กควรจะเป็ นของเล่นที่สามารถให้เด็กคิดวิธีเล่นได้ดว้ ยตนเอง ของเล่นที่มีลักษณะรูปร่าง และ
ขนาดที่เหมาะสม ไม่สลับซับซ้อน กระตุน้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถทาให้เด็ก
เข้าใจด้านโครงสร้าง หรือการออกแบบใหม่ๆได้ง่าย อุปกรณ์แต่ละชนิดควรมีขนาด และลักษณะ
รูปร่างที่แตกต่างหลายรูปแบบ อีกทัง้ มีจานวนที่พอต่อสร้างสรรค์ตามจินตนาการของเด็ก ควรเป็ น
ของเล่นแบบไม่สาเร็จรู ป เพื่อให้เด็กเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองในขณะเล่น สามารถคิดค้นออกแบบ และ
พัฒนาผลงานได้ตามความพึงพอใจอย่างสนุกสนาน
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3.6.1 การเล่นปลายเปิ ด (open-ended play)
ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์ (2552) กล่าวว่า รู ปแบบของอุปกรณ์การเล่นสามารถ
แบ่งได้ 2 หมวดคือการเล่นแบบปลายเปิ ด (Open-ended) และการเล่นแบบปลายปิ ด (Closeended) ซึ่ง การเล่น ปลายเปิ ด นั้น การใช้จ ะท าให้เกิ ด สิ่ ง ของในรู ป แบบใหม่ ท่ี ห ลากหลายและ
แตกต่าง
การเล่ น ปลายเปิ ด หมายถึ ง ลั ก ษณ ะการเล่ น ที่ ไ ม่ จ ากั ด วิ ธี ก ารเล่ น
เช่นเดียวกับการถาม-ตอบแบบปลายเปิ ด ที่จะไม่มีคาตอบตายตัว สามารถตอบอะไรก็ได้ ไม่ได้
กาหนดวิธีเล่นที่ชดั เจน ซึ่งเด็กจะคิดวิธีเล่นขึน้ มาเอง ใช้จินตนาการทาเป็ นรู ปต่างๆ (คุณแม่จ๋า,
2558)
ดิสสกร กุนธร (2561) กล่าวว่า เด็กสามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
กับของเล่นปลายเปิ ด ไม่ใช่ของเล่นที่ทาสาเร็จ เพราะเด็กไม่ได้คดิ
โคโดโม คลับ (kodomoclub) (ม.ม.ป.) ได้อธิบายไว้ว่า การสร้างจิตนาการ
และความคิดในเชิง สร้างสรรค์ให้เด็ก สามารถทาได้ดว้ ยการจัดหาของเล่น ปลายเปิ ด เช่น บล็อก
ตัวต่อเลโก้ ปั้นดินนา้ มัน หรือของเล่นที่เป็ นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตาการในการเล่นได้อย่าง
เต็มที่ พร้อมสังเกตว่าเด็กสามารถคิดค้นวิธีการเล่นด้วยตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงมีรูปแบบ
ในการเล่นอย่างไร
Play and Playground Encyclopedia (n.d.) ส รุ ป ไว้ ว่ า ก า รเล่ น แ บ บ
ปลายเปิ ด ช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกได้อ ย่างอิ สระและสร้างสรรค์ โดยไม่จ ากัดขอบเขตไว้
ล่วงหน้า สามารถเล่นได้ดว้ ยวัสดุปลายเปิ ดที่มีการใช้งานหลากหลายและความเป็ นไปได้ท่ีไร้ขีด
จ ากัด เช่น ดิ น เหนี ย วปั้ น ทรายเปี ยก ทาสี บล็ อ ก และ ชิ น้ ส่ ว นอื่ น ๆที่ มี รูป แบบหลวม ช่ว ยให้
สามารถเล่ น จิ น ตนาการได้ ไม่ มี ก ฎที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ต าม วัส ดุท่ี แ ตกต่ า งมี ส่ ว นช่ ว ยให้เด็ ก เกิ ด
จิ น ตนาการอัน ไร้ข อบเขต แม้บ างเด็ ก จะออกแบบสิ่ ง ต่า งๆที่ อ าจไม่ ส มจริง กับ การใช้ง านใน
ชีวิตประจาวัน การเล่นแบบปลายเปิ ดมีประโยชน์มากเนื่องจาก ทาให้จินตนาการของเด็กได้รบั การ
ปรับปรุ งและความสามารถในการคิดเชิงสัญ ลักษณ์และนามธรรมจากการเล่นของเล่นที่แสดง
บทบาทสมมุ ติ สร้า งความคิ ด สร้า งสรรค์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้า นต่ า งๆ เช่ น สติ ปั ญญา
ความสามารถทางสังคม และอารมณ์ เป็ นต้น นอกจากนี ้ การเล่นแบบปลายเปิ ดยังช่วยเพิ่มทักษะ
ความรู ค้ วามเข้าใจ เช่นหน่วยความจาในการทางานความยืดหยุ่นทางปั ญญาและ การควบคุม
ตนเอง การควบคุม ตนเองคือ ความสามารถในการควบคุม อารมณ์และพฤติกรรมต่อต้านแรง
กระตุน้ และออกแรงควบคุมตนเองและวินยั
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Semling (2018) สรุปไว้ว่า การเล่นปลายเปิ ดคือ การเล่นแบบปลายเปิ ดช่วย
ให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ การเล่นชนิดนีช้ ่วยให้เด็กมีความเป็ นไปได้ไม่รูจ้ บใน
ระหว่างการเล่น ในระหว่างการเล่นปลายเปิ ดเด็กๆ มีความสามารถในการตัดสินใจของตัวเองและ
มีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่กบั ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
Brewer, 1995, p. 155, อ้างถึง ใน วี ณ า ประชากูล (2547, น. 16) กล่าวว่า
สื่อปลายเปิ ดที่ช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีหลากหลายด้วยกัน เช่น ลูกกลิง้ กล่องบอล
และวัส ดุอ่ื นๆ ช่วยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เกิ ด การพัฒ นาความคิ ดรวบยอด เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
รอบตัว ต่างจากสื่ออื่นๆซึ่งมีราคาสูงและจากัดความสามารถของเด็กในการคิดและลงมือทา โดย
ให้ผลลัพธ์เพียง 1 ถึง 2 ด้านเท่านัน้
สรุปได้ว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยของการเล่น สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการ
หลากหลาย หนึ่งในนัน้ คือการการเล่นแบบปลายเปิ ด โดยใช้ส่ือ ของเล่นที่ไม่จากัดวิธีการเล่น หรือ
อธิบายได้ว่า การที่เด็กนาส่วนประกอบของของเล่นที่เป็ น วัตถุรูปร่างต่างๆ มาประกอบ ดัดแปลง
และเรียนรู โ้ ดยการเล่น โดยไม่มีขอ้ กาหนดว่าผิดหรือถูก ทาให้อิสระเด็กมีในการค้นพบ สร้าง และ
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการคิดที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจาก ความคิดริเริ่ม
(Originality) ความคิ ด คล่ อ งตั ว (Fluency) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น (Flexibility) และ ความคิ ด
ละเอี ย ดละออ (Elaboration) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สไตลเนอร์ (Steiner), อ้างถึ ง ใน อารี สัณ หฉวี
(2535, น. 17) กล่าวว่า ของเล่นสาเร็จรูปทาลายความคิดและจินตนาการของเด็ก เพราะเด็กเล่น
โดยแก้ปัญหาเพียงแนวทางเดียว
3.7 วิธีการเล่นของเล่นทีส่ ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3.7.1 วิธีการเล่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยปกติวิธีการเล่นของเล่นนัน้ จะมี
ประโยชน์ท าให้เกิ ดความสนุกสนาน และเพลิด เพลิ น แต่วิธี การเล่นที่ สามารถทาให้เกิ ดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกันด้วย พอจะจาแนกได้เป็ นข้อๆ
ดังนี ้ คือ (ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์, 2530)
1. เป็ นวิธีการเล่นที่ส่งเสริมการใช้ความคิดกว้างไกล หลายทิศทาง หลายรูปแบบ
ถือเป็ นการส่งเสริมความคิดอเนกนัย ซึ่งกิลฟอร์ด, เกตเซล และแจ็กกสัน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า จะน าไปสู่ ก ารคิ ด ค้น พบสิ่ ง ที่ แ ปลกใหม่ ด ้ว ยการดัด แปลง เสริม แต่ ง ความคิ ด เดิ ม น ามา
ผสมผสานให้เกิดความคิดสดใหม่
2. เป็ นวิธีการเล่นที่สง่ เสริมสร้างจินตนาการซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญสามารถนาไปสู่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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3. เป็ นวิธีการเล่นเพื่อฝึ กฝนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เด็กได้คน้ หาคาตอบโดยการ
ลองผิด-ถูก
4. เป็ นวิธีการเล่นที่ฝึกความอดทน หรือความมานะอุตสาหะ เพื่อให้ผลงานสาเร็จ
ลุลว่ ง
3.7.2 วิ ธี ก ารเล่ น ของเล่น เพื่ อ พัฒ นาความคิ ด สร้างสรรค์ เพื่ อ ให้ก ารเล่น ของเล่ น
บรรลุผลคือ นาไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จึงกาหนดลักษณะของการฝึ กในแต่ละกิจกรรม
ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ลักษณะดังนี ้ (ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์, 2530)
1. การฝึ กแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กได้คน้ หาคาตอบโดยการลองผิด -ถูก
ซึ่งเป็ นแนวคิดของ Trial และError ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วอลลาส (Wallas)
2. ฝึ กความสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความคิด เช่น เมื่อนึกถึงสิ่งหนึ่งก็
จะนาไปสูอ่ ีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วอลลาซ และโคแกน
3. ฝึ กสร้างสรรค์ โดยการนาประสบการณ์ของแต่ละคนออกมาจัดรู ปแบบใหม่
หรือมีการปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่น่ นั เอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เวสคอท และสมิท
4. ฝึ ก การใช้จิ น ตนาการควบคู่กัน กับ ความอุต สาหะพยายาม เพื่ อ ให้ส่ิ ง ที่ ท า
สาเร็จลุลว่ ง สอดคล้องกับแนวคิดของออสบอน
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า วิธีการเล่นของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จะต้อง
เป็ นวิธีการเล่น เน้นที่ ส่งเสริม ให้ผูเ้ ล่นได้ใช้ความคิดที่หลากหลาย และนาความคิดเหล่านัน้ มา
ดัดแปลง ปรุงแต่ง ให้เกิดความคิดใหม่ ซึ่งวิธีการเล่นที่ทาให้ผเู้ ล่นได้ใช้ความคิด สามารถใช้วิธีการ
เล่นได้เช่น การฝึ กแก้ไขปั ญหา การฝึ กความสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความคิ ด การฝึ ก
สร้างสรรค์ การฝึ กการใช้จินตนาการควบคู่กันกับความอุตสาหะพยายาม อย่างไรก็ตามการเล่น
ควรให้ความสาคัญกับความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน
3.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเล่นของเล่นทีส่ ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
Rose (1990, p. 4) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ท่ี
มี ต่ อ ทั ก ษ ะการคิ ด เอกนั ย ของเด็ ก ป ฐมวั ย (The effect of Montessori Education on the
divergent thinking skill of Kindergarten Age) พบว่า การจัดการศึกษาตามแบบมอนเตสซอรี่ท่ี
จากัดสื่อที่ใช้ โดยที่ไม่ใช่ส่ือที่เป็ นลักษณะปลายเปิ ด ส่งผลให้เด็กไม่มีโอกาสทางการเล่นที่อิสระ
และความสามารถของเด็กในการคิดอเนกนัย หรือความคิดสร้างสรรค์ลดลง
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สิริกุล จารุ จินดา (2526, น. 41) ได้ทาการวิจยั ผลของการเล่นของเล่นประเภทเสริม
ต่อ (Block Play) ที่ มี ผ ลต่อ ความคิ ด สร้า งสรรค์ข องเด็ก ก่ อ นวัย เรีย น พบว่า การเล่ น ของเล่ น
ประเภทเสริมต่อมีผลทางบวกกับคะแนนความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์
วีณ า ประชากูล (2547, น. 67) ได้ทาการวิจยั ผลของการเล่นวัสดุปลายเปิ ดที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า การเล่นวัสดุปลายเปิ ดที่ สามารถเพิ่มระดับความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กได้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.1 ด้วยรู ป แบบการจัดกิ จ กรรม และ
คุณสมบัตขิ องวัสดุปลายเปิ ดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเล่น
ฮัทท์ (Hutt, n.d., p. 89 อ้างถึงใน ประมวล ดิกคินสัน , 2524) ได้ท าการศึกษาเด็ก
อายุ 3-5 ปี ที่มีโอกาสเล่นของเล่นที่ตอ้ งใช้ความคิดประดิษฐ์ และสารวจจากนัน้ อีก 4 ปี ต่อมา ได้
ติดตามผล และพบว่า เด็กที่เคยเล่นของเล่นที่ตอ้ งใช้ความคิดมีคะแนนบุคลิกภาพ และความคิด
สร้างสรรค์สงู กว่าเด็กที่ไม่เคยเล่นของเล่น
ละมุล ชัช วาลย์ (2543, น. 70-73) ได้ท าการวิ จัย ผลการจัด กิ จ กรรมการละเล่ น
พืน้ บ้านของไทยประกอบคาถามปลายเปิ ดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัย ที่ ได้รับ การจัด กิ จ กรรมการละเล่น พื ้น บ้า นของไทย ประกอบค าถามอิ ส ระมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.1 โดยค่าเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมของเด็ก
ปฐมวัยที่ เข้าร่วมกิ จ กกรรมการละเล่น ประกอบคาถามปลายเปิ ดสูงกว่า เด็ก ปฐมวัยที่ เข้าร่วม
กิจกกรรมการละเล่นประกอบคาถามอิสระ
อนงค์ แสงเงิน (2533, น. 158) ได้ทาการวิจยั การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นสรรค์สร้างประกอบการใช้คาถามและการเล่น
สรรค์ส ร้างแบบไม่ใช้คาถาม พบว่า เด็กปฐมวัยที่ ได้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นสรรค์สร้าง
ประกอบการใช้คาถาม และการเล่นสรรค์สร้างแบบไม่ใช้คาถาม มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 จึงนับได้ว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การจัดประสบการณ์การเล่น
สรรค์สร้างประกอบคาถาม มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การจัดประสบการณ์
การเล่นสรรค์สร้างแบบไม่ใช้คาถาม
4. การออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
4.1 ของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี
เด็ ก ในวัย นี เ้ ป็ น วัย ที มี ส่ื อ วัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้อ มของชุม ชน โรงเรี ย น รวมไปถึ ง
เพื่อนๆและประสบการณ์ เข้ามามีผลกระทบอย่างมีนยั ยะสาคัญต่อตัวเด็ก ในลักษณะของของเล่น
ของเล่นเชิงเครื่องประดับ เด็กๆให้ความสนใจในการเล่นบทบาทสมมุติ เช่น นาวัสดุท่ีใช้ในการ
ตกแต่งร่างกายในธีมแฟนตาซี ของเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับในวัยนีค้ วรมีความสมจริง ทัง้ ด้าน
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รายละเอียด ขนาด และรู ปแบบ และอาจรวมถึงลูกปั ด หรืออุปกรณ์เพื่อประดิษฐ์ตกแต่งสาหรับ
ตุ๊กตา เด็กในวัยนีช้ อบแสดงละครกึ่งโครงสร้างทาให้เด็กๆมีความสนุกไปกับการนาเครื่องประดับ
หรือวัสดุมาตกแต่งบนร่างกาย ตัวอย่างแนวทางการออกแบบมีดงั นี ้ (Phillips, 2018)
1. ขนาด: มีขนาดสมจริง และมีชนิ ้ ส่วนตะขอขนาดใหญ่ หรือง่ายต่อการถอดเข้าออก
2. สี: สีหลัก สีสดใส และสีพาสเทล
3. รายละเอียด : มีความสมจริงในระดับสูง
4. ความสนใจ: เครื่องตกแต่งร่างกาย หรือเครื่องแต่งกาย
5. การเล่น/พฤติกรรม: การเล่นแบบมีโครงสร้าง และการแสดงบทบาทสมมติ
6. ตัวอย่างของเล่น: วัสดุท่ียงั ไม่เสร็จสาหรับการตกแต่ง
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี ควรมีความ
สมจริงในรายละเอียดต่างๆ เด็กมักนาของเล่นเชิงเคริ่งประดับมาเล่นสวมใส่ ตกแต่งร่างกาย และ
ต่อยอดในการเล่นแบบมีโครงสร้าง หรือบทบาทสมมติ
4.2 มาตรฐานการผลิตของเล่น
4.2.1 ข้อควรระวังในการออกแบบ
ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง (2549) สรุปว่า ของเล่นนัน้ นอกจากการออกแบบให้สมวัย
สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งคือการคานึงถึงความปลอดภัยในการเล่น อันตรายของของเล่นสามารถเกิดขึน้
ได้ทงั้ จาก ขนาดของชิน้ ส่วน รูปลักษณ์ วัสดุท่ีใช้ในการทาของเล่น วัสดุเคลือบผิว หรือแม้แต่บรรจุ
ภัณฑ์ของของเล่นก็สามารถเกิดอันตรายแก่เด็กได้ ดังนี ้
1. อันตรายจากการหายใจไม่ออก (Choking hazard) ประกอบไปด้วยของ
เล่นที่สามารถเข้าปากได้ สามารถเข้าไปติดลาคอเด็กทาให้เกิดอาการหายใจไม่ออก
2. อันตรายจากการรัด (Strangulation hazard) ที่มี เชื อกคาดหรือยางยืดที่
ยาวพอ สามารถรัดคอเด็กทาให้เกิดอาการหายใจไม่ออก
3. อัน ตรายจากเสี ยงดัง (loud toy) ของเล่น ที่ มี เสี ยงดังมากเกิ น ไปจะเป็ น
อันตรายต่อแก้วหูของเด็ กได้ ตามมอก.685 เล่ม1 ระบุว่า เสี ยงที่ต่อเนื่องนานเกิน 1 วินาที ต้องมี
ระดับของเสียงไม่เกิ น 75 เดซิเบลเอ ส าหรับเด็กอายุไม่เกิ ด 18 เดือน และไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ
สาหรับอายุเกิน 18 เดือน
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4. อันตรายจากสารพิษ (Toxic Toy) ของเล่นที่ทาจากวัสดุหรือสารเคลือบที่มี
พิษ หรือมีส่วนประกอบของสารเคมีท่ีเป็ นพิษจะทาให้เด็ก ได้รบั อันตรายจากพิษเหล่านัน้ ด้วย เช่น
นา้ ยาทาเล็บที่มีสาร ไดบิวทิล พทาเลต (Dibutylphthalate) หรือ ไซลีน (Xylene)
5. อันตรายจากรูปลักษณ์ ของเล่นที่มีขอบคม หรือปลายแหลมสามารถบาด
ผิ ว หนัง หรือ ทิ่ ม แทงตาได้ และฉัต รชัย จัน ทร์ด งเด่น ยัง ได้ย กตัว อย่าง กฎข้อ บัง คับ ด้านความ
ปลอดภัยสาหรับของเล่น ของ U.S. Consumer Product Safety Commission ว่าสาหรับเด็กทุก
วัย ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่เสี่ยงกับความร้อน และการช็อต, ปริมาณตะกั่วในสีจะต้อ งไม่เกิน
มาตรฐานกาหนด และไม่มีสารเป็ นพิษในเนือ้ และพืน้ ผิวของเล่น
4.2.2 ชิน้ ส่วนประกอบของของเล่นสาหรับเด็กอายุ 6-8 ปี
สิทธิ พรรณ สุวรรณสิงห์ (2560, น. 164) สรุ ปไว้ว่า การออกแบบของเล่นที่ เป็ น
ลักษณะลูกบอลหรือลูกแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 นิว้ เพื่อป้องกันการหลุดเข้า
คอ ขนาดที่เหมาะสมกับเด็กคือ ความยาวสูงสุด 129.4 เซนติเมตร (หนึ่งวาของเด็ก) ขนาดที่มือ
เด็กจะสามารถหยิบจับได้สะดวก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเกิน 4 เซนติเมตร ไม่ควรมีนา้ หนักมาก
เกินไป และของการออกแบบเชื่อมจุดต่อประกอบที่เหมาะสาหรับเด็ก การออกแบบจุดเชื่อมต่างๆ
ควรคานึงถึงความยากง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก และมีความยืดหยุ่นคงทนถาวร เพื่อลดอันตรายที่
เกิดขึน้ กับเด็กระหว่างเล่น
จากข้อมูลข้างต้นสรุ ปได้ว่ามาตรฐานของการผลิตของเล่น นอกจากการออกแบบ
ของเล่นให้ส มวัยแล้ว ผูอ้ อกแบบควรคานึงถึงปั จจัยความน่าจะเป็ นในการเกิ ดอันตรายกับเด็ก
อย่างรอบด้าน เช่น ขนาดชิน้ ส่วน รูปลักษณ์ วัสดุในการผลิต วัสดุเคลือบผิว เป็ นต้น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่อ ง การศึก ษาและพัฒ นาของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ง เสริม ความคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคระห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี ้ คื อ เด็ ก อายุ 6-8 ปี ที่ ศึ ก ษาในโรงเรีย น จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี ้ คื อ เด็ ก อายุ 6-8 ปี ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า ง
ประถมศึกษาที่ 1-3 จานวน 15 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้แก่
1.การสร้างของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2.การสร้า งและหาคุณ ภาพของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ ง เสริม ความคิ ด
สร้างสรรค์
3.การสร้า งและหาคุณ ภาพแบบประเมิ น ความเหมาะสมของแบบประเมิ น
ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
1. การสร้างของเล่นเชิงเครื่องประดับเพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การวิ จัย ครัง้ นี ้เป็ นการศึก ษาและพัฒ นาของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ ง เสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขัน้ ตอนดังนี ้
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1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั ทัง้ ด้านแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ (Interview) ผูเ้ ชี่ยว
ชาจานวนทั้งหมด 5 ท่าน เป็ นการสัม ภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้กาหนด
กรอบคาถามกว้างๆ ดังนี ้
2.1 คาถามสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็ นข้อคาถามใน
ประเด็น การเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ องค์ประกอบของ ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการเล่นและ
ของเล่น ที่ เหมาะสมกับ การออกแบบของเล่น เชิ ง เครื่องประดับ และสามารถส่ง เสริม ความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 6-8 ปี เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์
2.2 คาถามสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น เป็ นข้อคาถามใน
ประเด็น การเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ องค์ประกอบในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
การผลิตของเล่น
3. ได้ ผั ง แนวคิ ด การบู ร ณ าการการเล่ น และของเล่ น เชิ ง เครื่ องประดั บ
องค์ประกอบในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
และวิธีการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
4. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในท้องตลาดเพื่อทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์รว่ มกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านออกแบบของเล่น ทัง้ หมด 5 ท่าน ได้ขอ้ มูลดังนี ้
4.1 แนวทางการพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเสมือนจริงสาหรับเด็กอายุ
6-8 ปี
4.2 แนวทางการพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็กอายุ 6-8 ปี
5. ออกแบบและพัฒ นาข้อต่อแบบลูกกลม (Ball Joint) จากนัน้ นามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์รว่ มกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น 3 ท่าน ทาให้ได้รูปแบบข้อต่อที่ถกู พัฒนา
6. ดาเนินการออกแบบ และพัฒนาพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี จากผลของวิจยั ที่กล่าวมา
7. ผลิตต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8
ปี (ครัง้ ที่ 1)
8. ทดสอบการเล่นในเด็กอายุ 6-8 ปี และแก้ไขประเด็นด้านขนาด วัสดุ และการ
ใช้งานต่อประกอบ
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9. ผลิตต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8
ปี (ครัง้ ที่ 2)
10. ทดสอบการเล่นในเด็กอายุ 6-8 ปี และแก้ไขประเด็นการใช้งานต่อประกอบ
11. ผลิตต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 68 ปี (ครัง้ ที่ 3)
12. ประเมินคุณ ภาพของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เด็ก 6-8 ปี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
13. นาต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8
ปี ไปให้เด็ก อายุ 6-8 ปี จ านวน 15 คนเล่น และทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อ น-หลัง ทดสอบ
ร่วมกับกิจกรรมการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8
ปี จานวน 5 กิจกรรม
3. การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพของเล่ น เชิ งเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ สร้างและหา
คุณ ภาพโดยวิธีการประเมิน แบบสอบถามหาคุณ ภาพเครื่องมือคุณ ภาพแบบทดสอบความคิด
สร้า งสรรค์ในการวิ จัย โดยวิ ธี ก ารหาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC: Index of Item Objective
Congruence) สร้า งขึ น้ มาจ านวน 3 ชุด มี โดยมี ข้อ มู ล 4 ส่ ว นด้ว ยกั น ได้แ ก่ ความคิ ด ริเริ่ม ,
ความคิดคล่องตัว , ความคิดยืดหยุ่น , ความคิดละเอียดละออ เพื่ อให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิด
สร้างสรรค์ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้ หา ความครอบคลุมของเนือ้ หาที่ใช้สอบถาม
และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนัน้ นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ก่อนนาไปใช้งานจริง
ประกอบด้วย
(1) อ.ดร.อสมา มาตยาบุญ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(2) ผศ.ดร.วสุนนั ท์ ชุม่ เชือ้ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(3) รศ.ดร.อารีย ์ พันธ์มณี (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ารายการประเมินสอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน
ให้คะแนน -1 เมื่อไม่แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน
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พบว่าแบบแบบสอบถามหาคุณภาพแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มีคา่ ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00
4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ
4.1 การประเมินความคิดสร้างสรรค์ เป็ นการวัดความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาโดยใช้
ทดสอบร่วมกับกิจกรรมการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ เพื่อส่งเสริมความคิดดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็ก 6-8 ปี จ านวน 5 กิ จ กรรม การตรวจให้ค ะแนนระหว่างการเล่น แบ่ง ออกเป็ น 4 ด้านดัง นี ้
(คะแนนจะแบ่งเป็ นระดับ 1-5)
ด้านที่ 1 ความคิดริเริ่ม(Originality)
1 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่นอ้ ยที่สดุ (20%)
2 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่นอ้ ย (40%)
3 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่ปานกลาง (60%)
4 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่มาก (80%)
5 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่มากที่สดุ (100%)
ด้านที่ 2 ความคิดคล่องตัว (Fluency)
1 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนน้อยที่สุ ด ในระยะเวลา 15
นาที (20%)
2 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนน้อย ในระยะเวลา 15 นาที
(40%)
3 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนปานกลาง ในระยะเวลา 15
นาที (60%)
4 คะแนน สามารถต่อประกอบได้ค ล่องจานวนมากในระยะเวลา 15 นาที
(80%)
5 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนมากที่สุดในระยะเวลา 15 นาที
(100%)
ด้านที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
1 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบน้อยที่สดุ (20%)
2 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบน้อย (40%)
3 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบน้อยปานกลาง
(60%)
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4 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบมาก (80%)
5 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบมากที่สดุ (100%)
ด้านที่ 4 ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
1 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้
น้อยที่สดุ (20%)
2 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้น้อย
(40%)
3 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้ปาน
กลาง (60%)
4 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้มาก
(80%)
5 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้มาก
ที่สุด (100%)
4.2 คูม่ ือการตรวจของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบประเมินแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ จากการนาข้อมูลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ก่อน (กิจกรรมครัง้ ที่ 1) และหลัง (กิจกรรมครัง้ ที่ 5) ทาการหาค่าการประเมิน แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี ้
ด้านที่ 1 ความคิดริเริ่ม(Originality)
1 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูป แบบแปลกใหม่น้อยที่ สุด (20%)
หมายถึง ต่อได้รูปแบบสร้อยคอ
2 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่นอ้ ย (40%) หมายถึง
ต่อได้รูปแบบสร้อยข้อมือ
3 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่ปานกลาง (60%)
หมายถึง ต่อได้รูปแบบแหวน
4 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่มาก (80%) หมายถึง
ต่อได้รูปแบบมงกุฎ
5 คะแนน สามารถเล่นต่อประกอบได้รูปแบบแปลกใหม่มากที่สุด (100%)
หมายถึง ต่อได้รูปแบบอื่นๆ
ด้านที่ 2 ความคิดคล่องตัว (Fluency)

47
1 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนน้อยที่ สุด ในระยะเวลา 15
นาที (20%) หมายถึง ต่อได้ 1-8 ชิน้
2 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนน้อย ในระยะเวลา 15 นาที
(40%) หมายถึง ต่อได้ 9-16 ชิน้
3 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนปานกลาง ในระยะเวลา 15
นาที (60%) หมายถึง 17-24 ชิน้
4 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจานวนมากในระยะเวลา 15 นาที
(80%) หมายถึง 25-32 ชิน้
5 คะแนน สามารถต่อประกอบได้คล่องจ านวนมากที่ สุดในระยะเวลา 15
นาที (100%) หมายถึง 33-40 ชิน้
ด้านที่3 ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
1 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบน้อยที่สดุ (20%)
หมายถึง ต่อได้ 1 รูปแบบ
2 คะแนน สามารถต่อ ประกอบเป็ น เครื่อ งประดับ ได้รูป แบบน้อ ย (40%)
หมายถึง ต่อได้ 2 รูปแบบ
3 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบน้อยปานกลาง
(60%) หมายถึง ต่อได้ 3 รูปแบบ
4 คะแนน สามารถต่อ ประกอบเป็ น เครื่อ งประดับ ได้รูป แบบมาก (80%)
หมายถึง ต่อได้ 4 รูปแบบ
5 คะแนน สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้รูปแบบมากที่สดุ (100%)
หมายถึง ต่อได้มากกว่า 5 รูปแบบ
ด้านที่ 4 ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
1 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้
น้อยที่สดุ (20%) หมายถึง หมายถึง ต่อได้สมบูรณ์ ตกแต่งด้วยสติกเกอร์สมบูรณ์ 20% ของจานวน
ชิน้ ส่วนต่อประกอบในการต่อ2 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียด
ออได้น้อ ย (40%) หมายถึง หมายถึง ต่อได้สมบูรณ์ ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ส มบู รณ์ 40% ของ
จานวนชิน้ ส่วนต่อประกอบในการต่อ
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3 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้
ปานกลาง (60%) หมายถึง หมายถึ ง ต่อได้ส มบูรณ์ ตกแต่งด้วยสติกเกอร์สมบูรณ์ 60% ของ
จานวนชิน้ ส่วนต่อประกอบในการต่อ
4 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้
มาก (80%) หมายถึง หมายถึง ต่อได้สมบูรณ์ ตกแต่งด้วยสติกเกอร์สมบูรณ์ 80% ของจานวน
ชิน้ ส่วนต่อประกอบในการต่อ
5 คะแนน สามารถต่อประกอบ และตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออได้
มากที่ สุด (100%) หมายถึ ง ต่อ ได้ส มบูรณ์ ตกแต่ง ด้วยสติก เกอร์ส มบูรณ์ 100% ของจ านวน
ชิน้ ส่วนต่อประกอบในการต่อ
4.3 กิ จ กรรมการเล่น ของเล่น เชิ งเครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่งเสริม ความคิด ดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีจานวน 5 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 เครื่องประดับไม่กาหนดประเภท ฝึ กสร้างสรรค์ให้เด็กสามารถเล่น
สร้างสรรค์ได้อย่างมีอิสระ โดยเด็กนาประสบการณ์เดิม มาจัดเป็ นประสบการณ์ในรู ปแบบใหม่
เป็ นการฝึ กความยืนหยุน่ ทางความคิดไปด้วย
กิ จ กรรมที่ 2 เครื่อ งประดับ ประเภทสร้อ ย ฝึ ก ให้เด็ ก ได้เรีย นรู ้เครื่ อ งประดับ
ประเภทสร้อย (สร้อย หมายถึง เครื่องประดับที่สวมใส่บริเวณคอ) ทาให้การเล่นของเด็กมีขอ้ จากัด
และความท้าทาย ให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยความอุตสาหพยายามอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 3 ข้อมือ หมายถึง เครื่องประดับที่สวมใส่บริเวณข้อมือ) นอกจากยัง
ฝึ กการแก้ปัญหาด้วยความอุตสาหพยายามอย่างสร้างสรรค์
กิ จ กรรมที่ 4 เครื่ อ งประดับ ประเภทแหวน ฝึ ก ให้เด็ ก ได้เรีย นรู เ้ ครื่ อ งประดับ
ประเภทแหวน (แหวนหมายถึง เครื่องประดับที่สวมใส่บริเวณนิว้ มือ) เด็กจะต้องเลือกขนาดของ
แหวนให้ใกล้เคียงกับขนาดของนิว้ มือตนเองฝึ กให้เกิดทักษะการเชื่อมโยง
กิ จ กรรมที่ 5 เครื่ อ งประดับ ไม่ ก าหนดประเภท ฝึ ก สร้า งสรรค์อ ย่ า งอิ ส ระใน
กิ จ กรรมครั้ง สุ ด ท้ า ย โดยการน าประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้จ ากกิ จ กรรมที่ 1-4 มาจั ด เป็ น
ประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีอิสระในการสร้างสรรค์
5. การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพแบบประเมิ น ความเหมาะสมของแบบประเมิ น
ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
แบบประเมิ น ต้นแบบของเล่น เชิ งเครื่อ งประดับ สร้างและหาคุณ ภาพโดยวิธี ก าร
ประเมินแบบสอบถามหาคุณภาพเครื่องมือคุณภาพแบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
ในการวิจยั โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence)
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สร้า งขึน้ มาจ านวน 3 ชุด มี โดยมี ข้อมูล 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและรู ปแบบ, ด้าน
คุณสมบัติของเล่น, ด้านวิธีการเล่น, ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น
2 ท่าน ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้ หา ความครอบคลุมของ
เนือ้ หาที่ใช้สอบถาม และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนัน้ นามาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
ก่อนนาไปใช้งานจริงผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
(1) อ.ดร.อสมา มาตยาบุญ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(2) ผศ.ดร.วสุนนั ท์ ชุม่ เชือ้ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(3) รศ.ดร.อารีย ์ พันธ์มณี (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ารายการประเมินสอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน
ให้คะแนน -1 เมื่อไม่แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน
พบว่าแบบแบบสอบถามหาคุณภาพแบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00
จากนัน้ นาแบบประเมิ นต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ ผู้เชี่ ยวชาญ 2 ด้าน
ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ จานวน 5 ชุด ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3
ท่าน ประกอบด้วย
(1) อ.ดร.อสมา มาตยาบุญ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(2) ผศ.ดร.วสุนนั ท์ ชุม่ เชือ้ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(3) รศ.ดร.อารีย ์ พันธ์มณี (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์)
(4) คุณกัญญา อดิศรพันธุก์ ลุ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น)
(5) คุณธัญญา อดิเรกกิตติกลุ (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น)
(6) คุณณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิรกิ ลู (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น)
แบบประเมินความเหมาะสมจากต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ แบ่งขัน้ ตอนการ
ประเมินออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมจากต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี ในด้านต่างๆ ดังนี ้
- ด้านโครงสร้างและรูปแบบ
- ด้านคุณสมบัตขิ องเล่น
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- ด้านวิธีการเล่น
- ด้านความปลอดภัย
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี ้ ผูว้ ิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป
(SPSS) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (FreQuency)
ซึ่งเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน
ดังนีค้ ือ
5 คะแนน หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สดุ
4 คะแนน หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สดุ
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1สถิตพิ ืน้ ฐาน
1.1.1 ค่าเฉลี่ยหรือ Mean ( )
โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538)

เมื่อ

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนเด็กช่วงอายุ 6-8 ปี
1.1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2538)

แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
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แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน จานวนของข้อมูล

ภาพประกอบ 5 วิธีดาเนินการวิจยั
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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วิธีการดาเนินการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้นาความมุ่งหมายของการวิจัยเป็ นที่ตงั้ ดังนี ้ 1)เพื่ อ
ศึกษาการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี 2)เพื่ อ
ออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
6-8 ปี โดยใช้วิธีศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ (สัมภาษณ์เชิงลึก) เพื่อหาคาตอบในการวิจัย
จากนัน้ ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ จากนัน้ ทดสอบผลิตต้นแบบ และทาการปรับปรุงแก้ไข เมื่อได้
ต้น แบบที่ ส มบูรณ์ จึง ท าการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของเล่น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ง เสริม ความคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับเด็กอายุ 6-8 ปี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ง นี ้มุ่ ง หมายศึ ก ษาการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาแล ะพั ฒ นาของเล่ น เชิ ง
เครื่ อ งประดับ เพื่ อ ส่ ง เสริม ความคิ ด สร้า งสรรค์ส าหรับ เด็ ก 6-8 ปี ผู้วิ จัย ได้ท าการเก็ บ ข้อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary
Data) โดยผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูล ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางองค์ประกอบการออกแบบของเล่นเชิ งเครื่องประดับ
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
4. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเสมือนจริงสาหรับ
เด็ก 6-8 ปี
5. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒ นาข้อต่อของเล่น เชิงเครื่องประดับ สาหรับเด็ก
6-8 ปี
6. ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ
7. ผลแบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ
เกศมณี มูลปานันท์ (ม.ป.ป.) การเล่น เป็ นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากจินตนาการของ
เด็ก มี ความเกี่ ยวข้องกับความจริง เชื่ อมโยงจนทาให้ เด็กแสดงออกถึง ความรู ส้ ึก จิ นตนาการ
ความกลัว และความขัดแย้งต่าง ๆ
นิติธร ปิ ลวาสน์ (ม.ม.ป.) การเล่นเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับเด็ก จนมีคากล่าวว่าการเล่น
นัน้ เปรียบเสมื อนการทางานของเด็ก เมื่ อเด็กได้เล่นเขาจะแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆอันเป็ น
ความสามารถที่มีอยูใ่ นตัว
Maggie and Jessie (2018) ของเล่น เป็ น ส่วนส าคัญ ของชี วิต เด็กทุก คน ของเล่น
หมายถึงสิ่งของใดๆ ที่เด็กๆ ใช้ในการเล่น อาจเป็ นสิ่งของที่ออกแบบมาเพื่อการนัน้ หรือวัสดุท่ีใช้
สาหรับวัตถุประสงค์อ่ืน การวิจยั ในเรื่องสภาพแวดล้อมของวัยเด็กตอนต้นแสดงให้เห็นว่าการเล่น
ของเด็กร้อยละ 90 จะมีของเล่นไปเกี่ยวข้องด้วย
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กานต์สินี หน่อแก้วมูล (2558) ของเล่น เป็ นสื่อที่เด็กใช้ประกอบในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่บางครัง้ สามารถช่วยอธิ บายสิ่งที่อยู่ในใจเด็ก ทาให้ผใู้ หญ่ หรือผูใ้ กล้ชิดเด็ก มีความ
เข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เพื่อนาไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ก่เด็กได้
ฉวีวรรณ จึงเจริญ (2528) ของเล่น หมายถึง สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ี เด็กใช้เล่น
บางครัง้ เรียกว่า เครื่องเล่น อาจรวมถึงอุปกรณ์ดา้ นดนตรี อุปกรณ์พลานามัย และอื่นๆ ซึ่งของเล่น
นั่น จะเป็ นสื่อที่ทาให้เด็กรูจ้ กั ใช้ มีการกระทาหรือสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์ตามจินตนาการ ของเด็ก
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2548) ของเล่น หมายถึง วัตถุใดๆที่สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให้แก่ผเู้ ล่น
อัม พร เบญจพลพิ ทัก ษ์ , อ้างถึ ง ใน นวพรรษ บุญ ชาญ (ม.ป.ป.) ของเล่น เป็ น สิ่ ง
มหัศ จรรย์ม ากกว่าเล่ น มัน เป็ น สื่ อ ที่ ท าให้เด็ ก เรีย นรู ้ เข้าใจ มี ทัศ นคติ เจตคติ รวมถึ ง มี ทัก ษะ
หลากหลาย
แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ พบว่า การเล่นเป็ นกิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตวัยเด็ก เนื่องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ ของเด็กคือการเล่น การเล่นมีอิทธิ พลต่อการหล่อ
หลอมเด็กในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ โดยของเล่นเป็ นสื่อสาหรับเรียนรู ส้ ่ิงต่างๆ
ผ่านการเล่น การเล่นช่วยต่อเติมจินตนาการให้แก่เด็ก อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สงู สุดของการเล่น
คื อ “ความสนุ ก สนาน” ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ นั ก ออกแบบของเล่ น ควรค านึ ง ถึ ง ของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับมีบริบทที่แตกต่างจากของเล่นรูปแบบอื่นเนื่องจากมีจดุ ประสงค์การเล่นที่ชดั เจนคือ
เพื่อเล่นประดับและตกแต่ง ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ จนได้ผงั แนวคิด
การบูรณาการการเล่นและของเล่นเชิงเครื่องประดับ เป็ นแนวคิด "อัญมณีแห่งการเล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับ" ซึ่งมี 8 หัวข้อดังนี ้
1.1 การเล่นต่อประกอบ (Building Play) หมายถึง การเล่นโดยนาชิน้ ส่วนของ
เล่นเครื่องประดับ มาเล่นในลักษณะการต่อประกอบชิน้ ส่วน จนเกิดเป็ นรูปแบบเครื่องประดับใหม่
การเล่นในรูปแบบนีจ้ ะช่วยให้เด็กเกิดผลงานเครื่องประดับสร้างสรรค์
1.2 การเล่ น แบบงานฝี มื อ (Craft Play) หมายถึ ง การเล่ น ที่ ใ ช้ ทั ก ษะการ
ประสานงานของมือและสายตา (Hand & Eye Coordination) จนเกิดเป็ นเครื่องประดับ มีความ
ปราณีตในการเล่น เช่น การถัก (Knitting) และ การร้อย (Knitting) เป็ นต้น
1.3 การเล่ น แบบบทบาทสมมติ (Role Play) หมายถึ ง การเล่ น ของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับ โดยมีวิธีคดิ เปรียบเทียบ จินตนาการ ที่ มีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริง โดยเด็กจะ
แสดงความนึกคิดในการเล่นถ่ายทอดผ่านบทบาทต่างๆ
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1.4 การเล่นปรับเปลี่ยนรูปร่าง (Transform Play) หมายถึง การเล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับโดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปยังรูปแบบหนึ่ง โดยที่ชนิ ้ ส่วนไม่ถกู แยก
ออกจากกัน เช่น ของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากกาไลเป็ นแหวนได้
เป็ นต้น การเล่นแบบนีจ้ ะส่งเสริมให้ผเู้ ล่นเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
1.5 การเล่ น แบบคณิ ต ศาสตร์ (Match Play) หมายถึ ง การเล่ น ของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับโดยนาการเรียนรู พ้ ื ้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ผนวกเข้ากับการเล่น เช่น เล่นสร้อยคอ
เสริมการเรียนรูต้ วั เลข 1-10 เป็ นต้น
1.6 การเล่นแบบสิ่งแวดล้อม (Environment Play) หมายถึง การเล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับ ที่เอือ้ ให้ผเู้ ล่นมีความใกล้ชิดกับสิ่งต่างๆรอบตัวทางธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ใบไม้ กิ่ง
ไม้ เป็ นต้น รวมไปถึงการนาวัสดุเหลือใช้ วัสดุท่ีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเล่น การเล่น
รูปแบบนีจ้ ะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีตอ่ สิ่งแวดล้อม
1.7 การเล่นแบบศิลปะ (Art Play) หมายถึง การเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ
อย่างมีสุนทรียะ โดยนากิจกรรมศิลปะเข้ามาผนวกกับการเล่น เช่น เล่นปั้นลูกปั ด , เล่นระบายสีจี,้
เล่นติดแผ่นสติกเกอร์บนมงกุฎ เป็ นต้น
1.8 การเล่น แบบวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Since and Technology Play)
หมายถึ ง การเล่ น ของเล่ น เชิ ง เครื่ อ งประดับ โดยน าการเรี ย นรู พ้ ื ้น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ห รื อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีผนวกเข้ากับการเล่น เช่น เล่นแหวนหินเปลี่ยนสี , เล่นสร้อยคอที่มีกลไก
ของมอเตอร์ไฟฟ้า เป็ นต้น
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ภาพประกอบ 6 ผังแนวคิด "อัญมณีแห่งการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ" เป็ นการประยุกต์
รูปแบบแผนผังจากแผนผังแนวคิด "เพชรแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกสูภ่ มู ิปัญญาท้องถิ่น"
(อรัญ วานิชกร, 2557)
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
2. ผลการวิ เคราะห์แ นวทางการเล่ น ของเล่ น เชิ งเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ความคิดแปลกใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนความคิดที่มีลาดับ
ขั้น ตอนผสมผสานให้เกิ ด สิ่ ง ใหม่ เกิ ด ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย (ความคิ ด อเนกนัย Divergent
Thinking) องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของกริลฟอร์ด มีดงั นี ้
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซา้ กันกับความคิด
ของคนอื่น และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
ให้แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็ นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ความคิด
ริเริ่มอาจเป็ นการนาเอาความคิดเก่ามาปรุ งแต่งผสมผสานจนเกิดเป็ นของใหม่ ความคิดริเริ่ ม มี
หลายระดับซึ่งอาจเป็ นความคิดครัง้ แรกที่เกิดขึน้ โดยไม่มีใครสอนแม้ความคิดนัน้ จะมีผอู้ ่ืนคิดไว้
ก่อนแล้วก็ตาม
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2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซา้ กันในเรื่อง
เดียวกัน โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
2.1 ความคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ถอ้ ยคาอย่างคล่องแคล่ว
2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency)
เป็ นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคาที่เหมือนกันได้มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ความคล่อ งแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ได้ประโยคที่ตอ้ งการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่
จะคิดค้นสิ่ งที่ตอ้ งการภายในเวลาที่ กาหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิ ฐให้ได้ม ากที่ สุด
ภายในเวลาที่กาหนดซึ่งอาจเป็ น 5 นาที หรือ 10 นาที
3. ความคิด ยื ด หยุ่น (Flexibility) หมายถึ ง ประเภทหรือ แบบของการคิ ด แบ่ง
ออกเป็ น
3.1 ค วาม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ ้ น ทั น ที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนที่มี ความคิดยืดหยุ่นใน
ด้านนีจ้ ะคิดได้วา่ ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง ความคิดของผูท้ ่ียืดหยุ่นสามารถจัดกลุม่ ได้
หลายทิศทางหรือหลายด้าน เช่น เพื่อรูข้ ่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่
มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ เพื่อรูข้ า่ วสาร เท่านัน้
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง
ความสามารถในการดัด แปลงความรู ้ หรือ ประสบการณให้เกิ ด ประโยชน์ห ลายๆ ด้า น ซึ่ง มี
ประโยชน์ตอ่ การแก้ปัญหา ผูท้ ่ีมีความยืดหยุน่ จะคิดดัดแปลงได้ไม่ซา้ กัน
4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็ น
ขัน้ ตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็ นแผนงานที่สมบูรณ์ขนึ ้ ความคิดละเอียดละออ
จัดเป็ นรายละเอียดที่นามาตกแต่ง ขยายความคิดครัง้ แรกให้สมบูรณ์ขนึ ้
ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์ (2552) การเล่นแบบปลายเปิ ด (Open-ended) นัน้ การใช้จะ
ทาให้เกิดสิ่งของในรูปแบบใหม่ท่ีหลากหลายและแตกต่าง
ดิส สกร กุน ธร (2561) เด็ ก สามารถเล่น ได้อ ย่า งสมบูร ณ์ โดยเฉพาะกับ ของเล่ น
ปลายเปิ ด ไม่ใช่ของเล่นที่ทาสาเร็จ เพราะเด็กไม่ได้คดิ
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โคโดโม คลับ (kodomoclub) (ม.ม.ป.) การสร้า งจิ ต นาการและความคิ ด ในเชิ ง
สร้างสรรค์ให้เด็ก สามารถทาได้ดว้ ยการจัดหาของเล่นปลายเปิ ด เช่น บล็อก ตัวต่อเลโก้ ปั้ นดิน
นา้ มัน หรือของเล่นที่เป็ นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตาการในการเล่นได้อย่างเต็มที่ พร้อมสังเกต
ว่าเด็กสามารถคิดค้นวิธีการเล่นด้วยตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงมีรูปแบบในการเล่นอย่างไร
Semling (2018) สรุ ปไว้ว่า การเล่นปลายเปิ ดคือ การเล่นแบบปลายเปิ ดช่วยให้เด็ก
แสดงความคิด สร้างสรรค์ได้อย่างอิ สระ การเล่น ชนิ ด นี ช้ ่วยให้เด็ก มี ความเป็ น ไปได้ไม่รูจ้ บใ น
ระหว่างการเล่น ในระหว่างการเล่นปลายเปิ ดเด็กๆ มีความสามารถในการตัดสินใจของตัวเองและ
มีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่กบั ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
Rose (1990) สื่อที่เป็ นลักษณะปลายปิ ด ส่งผลให้เด็กไม่มีโอกาสทางการเล่นที่อิสระ
และความสามารถของเด็กในการคิดอเนกนัย หรือความคิดสร้างสรรค์ลดลง
สิริกุล จารุจินดา (2526) ผลของการเล่นของเล่นประเภทเสริมต่อ (Block Play) ที่มี
ผลต่อ ความคิด สร้างสรรค์ข องเด็ก ก่อ นวัย เรีย น พบว่า การเล่น ของเล่น ประเภทเสริม ต่อมี ผ ล
ทางบวกกับคะแนนความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์
Pepler and Ross (1981) การที่ เด็กๆสามารถต่อบล็อกได้หลายวิธี เป็ นการเตรียม
เด็กให้คดิ อย่างสร้างสรรค์และแก้ปัญหาที่แตกต่างได้ดีขนึ ้
แนวทางการเล่นของเล่นเชิ งเครื่องประดับ ที่ สามารถส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ควรเป็ นของเล่นประเภท
ปลายเปิ ด (Open-end toys) ที่อยู่ในรูปแบบการเล่นต่อประกอบ สอดคล้องแนวคิดหัวข้อที่ 1 การ
เล่ น ต่ อ ประกอบ (Building Play) ของผั ง แนวคิ ด การบู ร ณ าการการเล่ น และของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับ เป็ นแนวคิด "อัญมณีแห่งการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ" และวิธีการเล่นของเล่น
เชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีดงั นี ้
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ตาราง 3 วิธีการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่ม

ความคิดคล่องตัว

ความคิดยืดหยุ่น

ความคิดละเอียดละออ

วิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
นาประสบการณ์เดิมของผูเ้ ล่น คือพืน้ ฐานความเข้าใจภาพของ
เด็กอายุ 6-8 ปี นามาออกแบบในลักษณะของรูปทรง หรือ
ชิน้ ส่วนต่อประกอบให้เกิดเป็ นรูปทรงในรูปแบบที่แปลกใหม่ ไม่
ซา้ กับผูอ้ ่ืน

กาหนดเวลาจากัด ให้ผเู้ ล่นเกิดความท้าทายในการเล่นและ
ค้นหาคาตอบ ในขัน้ ตอนการเล่นนีผ้ เู้ ล่นจะมีการเล่นแบบลองผิด
ลองถูก ให้เกิดผลงานปริมาณที่มาก หลากหลายที่สดุ

ผูเ้ ล่นจะฝึ กการเชื่อมโยงด้วยการต่อประกอบ ข้อต่อ ชิน้ ส่วนที่
หลากหลายรูปแบบและทิศทาง ขัน้ ตอนนีจ้ ะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ล่น
ได้ใช้ทกั ษะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การดัดแปลงความเป็ นไป
ได้ท่ีขอ้ ต่อแต่ละส่วนจะสามารถประกอบต่อเข้าด้วยกันทาให้เกิด
เป็ นชิน้ งานใหม่

ในการเล่นของเล่นด้วยขัน้ ตอนต่างๆที่กล่าวมาในการสร้างสรรค์
ผลงานใน รูปแบบเครื่องประดับผูเ้ ล่นจะ ตกแต่งผลงานด้วย
ความละเอียดออ เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึน้
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3. ผลการวิเคราะห์แนวทางองค์ประกอบการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
วชิรพร โชติพานัส (2555) การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายคล่องแคล่วมาก มือ
ขว้างและรับบอลที่โยนมาได้ ตัด ปะ ได้ดีส่วนของตามีการพัฒนาเต็มที่ สามารถอ่านหนังสือพิมพ์
ขนาดปกติ เมื่ออายุ 8 ปี การใช้ส่วนมือมีความมั่นคง มือใหญ่โตขึน้ แขนยาวเมื่อเทียบกับสัดส่วน
ของร่างกาย การเคลื่อนไหวมีความนุม่ นวล
พัฒ นาการเด็ ก ประถมศึ ก ษา (ม.ม.ป.) เมื่ อ เด็ ก มี อ ายุ ป ระมาณ 6-8 ปี ในวัย นี ้
ความคิดด้านการสร้างสรรค์และจินตนาการจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนกล้ามเนือ้ แขน ขา
จะมีอตั รการเจริญเติมโตที่ชา้ กว่าสมอง
ประไพ ประดิ ษ ฐ์ สุข ถาวร (ม.ม.ป.) กล้า มเนื ้อ ใหญ่ ก ารท างานประสานกัน ของ
กล้ามเนือ้ มีความซับซ้อน การใช้กล้ามเนือ้ ต่างๆสามารถบังคับได้ดีขึน้ มาก เด็กวัยนีจ้ ึงชอบการ
เคลื่ อนไหวมากกว่านิ่ งเฉย กล้ามเนื อ้ มัด เล็ ก เด็ก สามารถใช้มื อ และนิ ว้ จับ ดิน สอได้ดี ม ากขึน้
สามารถเขียนหรือวาดรูปต่างๆ ที่ซบั ซ้อนขึน้ สามารถทางานที่ประณีตอย่างงานปั้ น งานแกะสลัก
ได้ นอกจากนีก้ ารประสานงานของระบบประสาทและการเคลื่อนไหวก็จะทางานสอดคล้องกันได้
เป็ นอย่างดี เด็กจึงมีกิจกรรมต่างๆ อยู่ตลอดเวลาและมักจะประกอบกิจกรรมนัน้ ๆ อย่างไม่รูจ้ ัก
เหน็ดเหนื่อย
อิริคสัน (Erikson E. H., 1963) ในส่วนของช่วงที่ 4 (Industry vs. Inferiority ช่วงอายุ
6-12 ปี ) เป็ นช่วงของความมีมานะและปมด้อย เด็กเริ่มมีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง
มีความคิดริเริ่มสร้างงานด้วยตนเอง เมื่องานสาเร็จเด็กจะรูส้ กึ ดีใจที่ได้ทาด้วยตนเอง หากเด็กได้รบั
การสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กจะเกิดความพยายามและมีจดุ มุง่ หมายว่า สามารถ
ทางานด้วยตนเองให้สาเร็จได้
ฌอง เพี ยเจท์ฌ อง เพี ยเจท์, อ้างถึง ใน ศรีเรือน แก้วกัง วาล (2543) เมื่ อเด็ก อายุ
ประมาณ 7-11 ปี เด็กจะเกิดความคิดเชิงรูปธรรม(Concrete Operation) ลักษณะของพัฒนาการ
จะเป็ นไปดังนี ้
1. รูจ้ กั การคิดใช้เหตุและผล สามารถคิดย้อนกลับ (ในเชิงตัวเลข)
2. รู จ้ กั การแบ่งแยก การจัดลาดับหมวดหมู่ รู จ้ ักองค์ประกอบตามลดหลั่นจาก
เล็กไปหาใหญ่
3. เข้าใจในสิ่งที่เด็กสามารถสัมผัส มองเห็นได้ ที่เรียกว่า รูปธรรม(concrete)
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เบนจามิน เอส บลูม (Bloom, 1964) สติปัญญาของมนุษย์มากกว่า 3 ใน 4 จะได้รบั
การพัฒนาตอนช่วงวัยเด็ก หากการพัฒนาในวัยเด็กถูกพัฒนาอย่างไม่ถกู ต้อง อาจมีผลต่อเด็กให้
ความสามารถในการเรียนรูห้ ยุดชะงัก
Frost, Wortham, and Reifel (2007) เด็ ก สามารถแสดงออกในสิ่ ง ที่ ตนเองมี
จินตนาการและคิดได้ จะรูจ้ กั การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
วัลนิกา ฉลากบาง (2535) ความต้องการทางจิตใจ อารมณ์ และสังคม ของเด็ก 6-8
ปี คื อ การมี เพื่ อนเล่น การท ากิ จ กรรมร่วมกับ ผู้อ่ื น การเรียนรู อ้ ย่างกว้างขวางของตนเองและ
สิ่งแวดล้อม ความสาเร็จ และการถูกยอมรับ ความสนุกสนาน
แนวทางองค์ป ระกอบการออกแบบของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ ส าหรับ เด็ก 6-8 ปี
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ ยวชาญยังเห็น สอดคล้องกันด้วยว่า
ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี ควรมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี ้ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่13) ด้าน
พัฒ นาการและพฤติก รรม (2) ด้า นวัส ดุ 3) ด้านรู ป ทรง และพื ้น ผิ ว (4) ด้านสี (5) ด้า นความ
ปลอดภัย (6) ด้านข้อต่อ และ(7) ด้านวิธีการเล่น
4. ผลการวิ เคราะห์แ นวทางการพั ฒ นาของเล่ น เชิ งเครื่ อ งประดั บ เสมื อ นจริ ง
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ผูว้ ิจัยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเสมือนจริงของของเล่นเชิงเครื่องประดับใน
ท้องตลาดโดยทาการศึกษาคุณสมบัติความเสมือนจริงของของเล่นเชิงเครื่องประดับ จานวน 20
ชิน้ และผู้เชี่ ย วชาญคัด เลื อ กแบบของเล่น เชิ ง เครื่อ งประดับ เหลื อ จ านวน 10 ชิ น้ ซึ่ง วิ เคราะห์
สังเคราะห์รว่ มกับผูเ้ ชียวชาญ เพื่อสรุปเป็ นฐานข้อมูลในการออกแบบ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 7 ของเล่น Twisty Petz
ที่มา: http://www.instagub.com/post/1951827067242936244_9883167778
จากก ารวิ เ คราะห์ พ บ ว่ า ของเล่ น Twisty Petz มี ค วาม เส มื อน จริ ง กั บ
เครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับกาไลข้อมือ มีลกั ษณะคล้ายลูกปั ดที่มีการเจียระไน
คล้ายอัญมณี พืน้ ผิวเงา มีทงั้ โปร่งแสงและทึบ
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ภาพประกอบ 8 ของเล่น lot Candy Color Children princess Necklace Jewelry Set
Simulated Pearl Girl Kids Baby Necklace Bracelet Ring Set gift
ที่ ม า : https://ru.aliexpress.com/item/3sets-lot-Candy-Color-Children-princessNecklace-Jewelry-Set-Simulated-Pearl-Girl-Kids-Baby-NecklaceBracelet/ 2004810560. ht
ml
จ า ก ก า รวิ เค รา ะ ห์ พ บ ว่ า ข อ งเล่ น lot Candy Color Children princess
Necklace Jewelry Set Simulated Pearl Girl Kids Baby Necklace Bracelet Ring Set gift มี
ความเสมื อนจริงกับ เครื่องประดับ ดังนี ้ มี รูป ทรงของเครื่องประดับสร้อย กาไลข้อมื อ แหวน มี
รูปทรงกลมลักษณะคล้ายลูกปัดหน้าคล้ายพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง คล้ายไข่มกุ
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ภาพประกอบ 9 ของเล่น DISNEY PRINCESS LITTLE KINGDOM MIX & MATCH
JEWELLERY SET
ที่ ม า : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0697/7479/products/5039807-2-l_800x
.jpg?v=1508740582
จากการวิเคราะห์พบว่า ของเล่น DISNEY PRINCESS LITTLE KINGDOM MIX
& MATCH JEWELLERY SET มี ค วาม เสมื อน จริ ง กั บ เค รื่ อ งป ระดั บ ดั ง นี ้ มี รู ป ท รงขอ ง
เครื่องประดับแหวน ต่างหู แหวน มีลกั ษณะพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง มีสีทองคล้ายทอง
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ภาพประกอบ 10 ของเล่น Dream Princess Jewelry Castle (Licca-chan)
ที่มา: https://i.ebayimg.com/images/g/uQkAAOSwXIdcWFKS/s-l300.jpg
จากการวิ เ คราะห์พ บว่ า ของเล่ น Dream Princess Jewelry Castle (Liccachan) มีความเสมือนจริงกับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับสร้อย มงกุฎ คฑา ต่าง
หู แหวน มีลกั ษณะพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง มีสีทองคล้ายทอง สีเงินคล้ายเงิน และมีรูปทรงของอัญ
มณีท่ีมีการเจียระไน สีบนรูปทรงของอัญมณีมีสีท่ีคล้ายสีของอัญมณี เช่น สีนา้ เงินคล้ายไพลิน
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ภาพประกอบ 11.ของเล่น LOL - Surprise Jewelry Set
ที่ ม า : https://static-buymacom.akamaized.net/imgdata/item/190418/00430851
25/191843697/428.jpg
จากการวิเคราะห์พ บว่า ของเล่น LOL - Surprise Jewelry Set มี ความเสมื อน
จริงกับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับสร้อย ต่างหู มี รูปทรงกลมลักษณะคล้าย
ลูกปัดหน้าคล้ายพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง คล้ายไข่มกุ และมีรูปทรงของอัญมณีท่ีมีการเจียระไน สีบน
รูปทรงของอัญมณีมีสีท่ีคล้ายสีของอัญมณี เช่น สีชมพูคล้ายทับทิม
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ภาพประกอบ 12 ของเล่น Disney Princess Play Jewelry – Assorted
ที่ ม า : https://www.dollargeneral.com/media/catalog/product/cache/image/e9
c3970ab036de70892d86c6d221abfe/1/3/13739401c.jpg
จากการวิเคราะห์พบว่า ของเล่น Disney Princess Play Jewelry – Assorted มี
ความเสมือนจริงกับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับต่างหู มีลกั ษณะพืน้ ผิวเงาวาว
ทึบแสง และมีรูปทรงของอัญมณีท่ีมีการเจียระไน สีบนรูปทรงของอัญมณีมีสีท่ีคล้ายสีของอัญมณี
เช่น สีเขียวคล้ายมรกต
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ภาพประกอบ 13 ของเล่น Shamballa Bracelet Kit Disney Princess
ที่ ม า : http://www.thepropzone.com/wp-content/uploads/2018/11/shamballabracelet-kit-disney-princess-walmart-com-450x450.jpg
จากการวิเคราะห์พ บว่า ของเล่น Shamballa Bracelet Kit Disney Princess มี
ความเสมื อนจริงกับ เครื่องประดับ ดัง นี ้ มี รูป ทรงของเครื่องประดับ ก าไลข้อ มื อ มี รูป ทรงกลม
ลักษณะคล้ายลูกปัดหน้าคล้ายพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง คล้ายไข่มกุ และรูปทรงกลมที่มีการเจียระไน
พืน้ ผิวเงาวาว คล้ายอัญมณี
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ภาพประกอบ 14 ของเล่น Dream Dazzlers Club Royal Tiara – Purple
ที่ ม า : http://trusca.imageg.net/graphics/product_images/pTRUCA1-25808225
_alternate2_reg.jpg
จากการวิเคราะห์พบว่า ของเล่น Dream Dazzlers Club Royal Tiara – Purple
มีความเสมือนจริงกับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับมงกุฎ มีลกั ษณะพืน้ ผิวเงาวาว
ทึบแสง มีสีเงินคล้ายเงิน และมีรูปทรงของอัญมณี ท่ีมี การเจียระไน สีบนรู ปทรงของอัญมณี มีสีท่ี
คล้ายสีของอัญมณี เช่น สีมว่ งคล้ายอเมทิสต์
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ภาพประกอบ 15 ของเล่น kongsuni doll Accessory
ที่ ม า : https://lh3.googleusercontent.com/RNWg6sSryI5PUVpQsPOsqCPRrd_R
nK1byKbVVXVcDCHMkemIj_ZFLxhQpA-obyr_8von=s30
จากการวิเคราะห์พบว่า ของเล่น kongsuni doll Accessory มีความเสมือนจริง
กับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับต่างหู แหวน มีลกั ษณะพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง มีสี
เงิน คล้ายเงิ น และมี รูป ทรงของอัญ มณี ท่ี มี การเจี ยระไน สี บ นรู ป ทรงของอัญ มณี มี สี ท่ี คล้ายสี
ของอัญมณี เช่น สีเหลืองคล้ายบุษราคัม
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ภาพประกอบ 16 ของเล่น Disney Princess Ariel Accessory Set
ที่ ม า : https: / / www. target. com/ p/ disney-princess-ariel-accessory-set/ -/ A53361122#
จากการวิเคราะห์พบว่า ของเล่น kongsuni doll Accessory มีความเสมือนจริง
กับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับมงกฎ คฑา มีลกั ษณะพืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง มีสี
ทองคล้ายทอง และมี รูปทรงของอัญ มณี ท่ีมี การเจียระไน สี บนรู ปทรงของอัญ มณี มี สีท่ี คล้ายสี
ของอัญมณี เช่น สีเหลืองคล้ายบุษราคัม
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ภาพประกอบ 17 ของเล่น Princess Sofia The First Ring Accessory Set
ที่มา : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51EgT7y3dxL.jpg
จากการวิ เคราะห์พ บว่า ของเล่ น Princess Sofia The First Ring Accessory
Set มีความเสมือนจริงกับเครื่องประดับ ดังนี ้ มีรูปทรงของเครื่องประดับ แหวน ต่างหู มีลกั ษณะ
พืน้ ผิวเงาวาว ทึบแสง มีสีเงินคล้ายเงิน
ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเสมือนจริ งสาหรับเด็ก
6-8 ปี วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ มูล ร่วมกับ ผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า ความเสมื อนจริงของของเล่นเชิ ง
เครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี หมายถึง ของเล่นที่เด็กเห็นแล้วนึกถึงเครื่องประดับ ซึ่งวิเคราะห์
รูปทรงและพืน้ ผิว สี ได้ดงั นี ้
ประเด็นที่ 1 รู ป ทรงและพื น้ ผิ ว: รู ป ทรงพื น้ ฐานของเครื่องประดับ และรู ป ทรง
ของอัญมณีมีลกั ษณะคล้ายการเจียระไน, พืน้ ผิวมีความมัน ทึบและโปร่งใส
ประเด็นที่ 2 สี: สีมีเงาวาว สีคล้ายวัสดุมีคา่ หรืออัญมณี เช่น สีเงิน สีทอง สีชมพู
ทับทิม
5. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาข้ อต่อของเล่ นเชิงเครื่องประดับ สาหรั บ
เด็ก 6-8 ปี
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ข้อ มู ล ข้อ ต่ อ ของเล่ น ต่ อ ประกอบในท้อ งตลาด โดย
ทาการศึกษาคุณสมบัติขอ้ ต่อของเล่นต่อประกอบ คัดเลือกจากของเล่นต่อประกอบที่มีความนิยม
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อันดับ 1-10 จากเว็ปไซต์ จานวน 10 ชิน้ ซึ่งวิเคราะห์ สังเคราะห์รว่ มกับผูเ้ ชียวชาญ เพื่อสรุปเป็ น
ฐานข้อมูลในการออกแบบ ดังนี ้

ภาพประกอบ 18 ของเล่น The Magna-Qubix Building Set
ที่ ม า : https://2inn3u3s3k9e1asyaw3g5gb6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-con
tent/uploads/2018/08/magna-qubix-2018-2019.jpg
ชิน้ ส่วนประกอบเป็ นรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ โดยใช้แม่เหล็ก (Magnet) ในการยึด
ติดชิน้ ส่วน ทาให้เกิดรูปทรงใหม่ สามารถประกอบได้ทงั้ ด้านกว้าง ยาว และสูง
ตาราง 4 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น The Magna-Qubix Building Set ในการนามาพัฒนาข้อต่อ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
ข้อเสีย
- ต่อง่ายไม่ซบั ซ้อน
- ยึดติดได้ไม่แน่น
- ต่อได้ในด้านที่มีแม่เหล็ก - หากด้านไหนไม่มีแม่เหล็ก
- ต่อได้หลายด้าน
จะต่อไม่ได้
- แม่เหล็กอาจมีนา้ หนัก
มาก
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ภาพประกอบ 19 ของเล่น Mini Squigz
ที่ ม า : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71kPTEVOf7L._SX
466_.jpg
ชิ น้ ส่ ว นหลัก ของ Mini Squigz ท าจากวัส ดุซิ ลิ โคน การต่ อ ของชิ น้ ส่ ว นจึ ง ใช้
หลักการการยึดติดของพืน้ ผิวซิลิโคน ต่อประกอบจนเกิดรูปแบบได้ตามจินตนาการ โดยการยึดติด
ของพืน้ ผิวซิลิโคนสามารถยึดติดกับพืน้ ผิวอื่นๆได้ โดยชิน้ ส่วนมีหลากหลายขนาดและเชื่อมต่อได้
หลายทาง นอกจากนี ย้ ังมี ชิ น้ ส่วนที่ เป็ นท่อซิ ลิโคนสามารถยื ดหยุ่น บิด งอให้โค้งได้ วิธีการต่อ
ชิน้ ส่วนนีใ้ ช้วิธีการเสียบเข้ากับชิน้ ส่วนอื่น ทาให้สามารถต่อประกอบได้อย่างสนุกยิ่งขึน้ สามารถ
ประกอบได้ทงั้ ด้านกว้าง ยาว และสูง
ตาราง 5 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Mini Squigz ในการนามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย ใช้แรงในการต่อ
น้อย
- ยึดติดได้หลายพืน้ ผิว
- ต่อได้หลายด้าน

ข้อเสีย
-
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ตาราง 5 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Mini Squigz ในการนามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี (ต่อ)
ที่
2

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย
- บิด งอ โค้งได้

ข้อเสีย
ต่อได้นอ้ ยด้าน

ภาพประกอบ 20 ของเล่น The ‘Frozen’ Magical LEGO Ice Palace for Elsa
ที่ ม า: https://2inn3u3s3k9e1asyaw3g5gb6wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/
uploads/2018/08/disney-frozen-lego-elsa-castle-2018-2019-768x768.jpg
ชิน้ ส่วนของเลโก้ท่ีเป็ นที่รูจ้ กั และมีอยู่ในสินค้าทุกๆเซตของเลโก้ คือชิน้ ส่วนตัวต่อ
ที่ประกบจากบนลงล่าง สามารถต่อในด้านความสูงขึน้ เรื่อยๆ ข้อต่อในเซต The ‘Frozen’ Magical
LEGO Ice Palace for Elsa มีทงั้ ชิน้ ส่วนที่ใช้เทคนิคการต่อแบบเดิม และมีส่วนที่ถกู พัฒนาขึน้ ใหม่
เพื่อประโยชน์ในการต่อประกอบได้หลายหลายยิ่งขึน้
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ตาราง 6 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น The ‘Frozen’ Magical LEGO Ice Palace for Elsa ในการ
นามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย เป็ นเทคนิคการ
ต่อพืน้ ฐานของ Lego

ข้อเสีย
- ต่อได้นอ้ ยด้าน

2

- ต่อประกอบง่าย

- การต่ออาจล็อคได้ไม่แน่น

3

- สามารถขยับได้

- ใช้แรงในการต่อ
- ต่อได้นอ้ ยด้าน

4

- สามารถขยับได้

- ใช้แรงในการต่อ
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ภาพประกอบ 21 ของเล่น Off the Hook Style Doll
ที่ ม า : https://www.amazon.com/dp/B07GVKF7WS/ref= as_li_ss_tl?psc= 1&link
Code= sl1&tag= bobbyheavy-20&linkId= 05a8ced19e6453f288b68026b59f4bc4&lang
uage=en_US&linkCode=w61&imprToken=NBgxraDBhl8QBSKzX4ydRQ&slotNum=31
ชิน้ ส่วนต่อประกอบ เป็ นลักษณะการต่อชิ น้ ส่วนตัว ทั้งท่อนหัว ท่อนบนลาตัว
และท่อนล่างลาตัว ซึ่งข้อต่อเป็ นรูปแบบตะขอเสียบล็อคกับชิน้ ส่วนต่างๆ
ตาราง 7 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Off the Hook Style Doll ในการนามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- เมื่อถอดออกสามารถนา
ข้อต่อในแต่ละส่วนไป
แขวนได้

ข้อเสีย
- ต่อได้แค่บน-ล่าง
- ชิน้ ส่วนน้อย
- ต่อ-ถอดยาก ใช้แรงเยอะ
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ภาพประกอบ 22 ของเล่น Playmags 100-Piece Clear Colors
Magnetic Tiles Deluxe Building Set
ที่ ม า : https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2016/07/playmagsmagnetic.
jpg?quality=65&strip=all
ชิ น้ ส่วนของเล่น Playmags ต่อประกอบมี ลักษณะเป็ น แผ่น เรขาคณิ ต ไม่มี มิ ติ
ด้านมุมของขอบแต่ละแผ่นจะมีส่วนประกอบของแม่เหล็กเพื่อให้สามารถต่อประกอบเป็ นรูปทรง
สามมิตไิ ด้ ในเซตนีม้ ีการเพิ่มชิน้ ส่วนที่สามารถประกอบเพื่อให้ตอ่ รถรางได้ในด้านยาว
ตาราง 8 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Playmags 100-Piece Clear Colors Magnetic Tiles Deluxe
Building Setในการนามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
-ต่อง่าย
-สามารถต่อได้ดา้ น สูง
กว้าง ยาว
เกิดเป็ นรูปสามมิติ

ข้อเสีย
- ยึดติดได้ไม่แน่น
- แม่เหล็กอาจมีนา้ หนัก
มาก
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ตาราง 8 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Playmags 100-Piece Clear Colors Magnetic Tiles Deluxe
Building Setในการนามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี (ต่อ)
2

- ต่อง่าย
- สามารถขยับได้

- ต่อได้นอ้ ยด้าน

ภาพประกอบ 23 ของเล่น q-ba-maze colossal set
ที่ ม า : https://www.mindware.orientaltrading.com/q-ba-maze-colossal-set-a213821883.fltr?categoryId=553516+2640+2319+2318+2317
ชิน้ ส่วนของเล่น q-ba-maze colossal set เป็ นลักษณะของชิ น้ ส่วนที่ มี มิติ การ
ต่อประกบจากบนลงล่าง สามารถต่อในด้านความสูงขึน้ เรื่อยๆ
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ภาพประกอบ 24 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น q-ba-maze colossal set ในการนามาพัฒนาข้อต่อ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย
- มีความแข็งแรง

ข้อเสีย
- ต่อได้นอ้ ยด้าน

ภาพประกอบ 25 ของเล่น Melissa & Doug 3-D Puzzle Kits Set
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ที่ ม า: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81ytHJbCLuL._SL15
00_.jpg
ชิน้ ส่วนของเล่น Melissa & Doug 3-D Puzzle Kits Set มีลกั ษณะแบน มีช่องให้
เสียบ ทาให้เกิดเป็ นสามมิติ รูปแบบการต่อจะถูกกาหนดตามรูปแบบบ้านในแต่ละเซต
ตาราง 9 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Melissa & Doug 3-D Puzzle Kits Set ในการนามาพัฒนาข้อ
ต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย

ข้อเสีย
-ไม่แข็งแรง

ภาพประกอบ 26 ของเล่น Learning Resources Gears!
ที่ ม า : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71xBWQlIIUL._SL
1000_.jpg
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ลักษณะของชิน้ ส่วนมีรูปแบบของชิน้ ส่วนที่เป็ นโครง และชิน้ ส่วนที่เป็ นรู ปแบบ
ของเฟื อง ชิน้ ส่วนที่เป็ นโครงสามารถต่อได้เป็ นกว้าง ยาว สูง ชิน้ ส่วนที่เป็ นเฟื อง จะต่อกับตัวโครง
จุดเด่นคือเมื่อต่อสมบูรณ์ จะสามารถหมุนตัวเฟื องได้
ตาราง 10 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น Melissa & Doug 3-D Puzzle Kits Set ในการนามาพัฒนา
ข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

2

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย
- ต่อได้ดา้ น กว้าง ยาว สูง
แข็งแรง

ข้อเสีย
- ต่อได้ในลักษณะตรง

- ต่อง่าย
- หมุนได้

- ต้องต่อกับชิน้ ส่วน
ที่เป็ นโครง
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ภาพประกอบ 27 ของเล่น GoldieBlox Craft-Struction Box
ที่ ม า : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/711udOZcWfL._SL
1000_.jpg
ชิน้ ส่วนประกอบค่อนข้างหลากหลาย วิธีการต่อจะเป็ นลักษณะคล้ายกันคือการ
ต่อแบบเสียบมีรูเล็กใหญ่ สามารถต่อได้หลายลักษณะ
ตาราง 11 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น GoldieBlox Craft-Struction Box ในการนามาพัฒนาข้อต่อ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่
1

รูปแบบการต่อ

ข้อดี
- ต่อง่าย
- ชิน้ ส่วนหลากหลายทาให้
ต่อได้หลากหลายแบบ

ข้อเสีย
- ไม่แข็งแรง
- ยึดติดได้ไม่แน่น
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ภาพประกอบ 28 ของเล่น VIAHART Brain Flakes 500 Piece Interlocking Plastic Disc Set
ที่ ม า : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/919iEnixCnL._SL
1500_.jpg
รู ป แบบของชิ น้ ส่ว นจะมี รูป แบบเดี ย วแตกต่างกัน ที่ สี ซ่ึง มี ค วามหลากหลาย
ลัก ษณะการต่ อ เป็ นลั ก ษณะของการเสี ย บขัด สามารถต่ อ ได้ใ นหลายลัก ษณะ ขึ น้ อยู่ กั บ
ความสามารถและจินตนาการของผูเ้ ล่น
ตาราง 12 สรุปข้อดี-เสียของของเล่น VIAHART Brain Flakes 500 Piece Interlocking Plastic
Disc Set ในการนามาพัฒนาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่ รูปแบบการต่อ
1

ข้อดี
- ต่อง่าย
- ต่อได้หลายด้าน

ข้อเสีย
- ยึดติดได้ไม่แน่น
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ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับ จากการศึกษาของ
เล่นต่อประกอบ 10 รูปแบบ จากของเล่นที่ได้รบั ความนิยมจากเว็ปไซต์ตา่ งๆนามาวิเคราะห์รว่ มกับ
ผู้เชี่ ยวชาญข้อดีข้อ เสี ยและพัฒ นาข้อต่อ ที่ มี ความเหมาะสมกับ ของเล่น เชิ ง เครื่องประดับเพื่ อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 6-8 ปี ผลการศึกษาพบว่า ข้อต่อของเล่นต่อประกอบที่
เหมาะสมในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8
ปี คื อ ข้อต่อ แบบลูก กลม (Ball Joint) เป็ น ข้อต่อ ที่ มี การเคลื่ อนไหวได้อิ ส ระหลายทิ ศ ทางและ
เคลื่อนที่ได้คล่อง จึงมีความเหมาะสมในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี

ภาพประกอบ 29 ข้อต่อแบบลูกกลม (Ball Joint)
ที่ ม า: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0011/8980/6133/products/IMG_7819-1_
900x.jpg?v=1522470110
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ภาพประกอบ 30 ข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี รูปแบบที่ 1
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 31 การทดลองปริน้ 3D รูปแบบที่ 1
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบ 32 ข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี รูปแบบที่ 2
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 33 การทดลองปริน้ 3D รูปแบบที่ 2
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบ 34 ข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี รูปแบบที่ 3
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 35 การทดลองปริน้ 3D รูปแบบที่ 3
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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จากรูปแบบข้อต่อทัง้ 3 รูปแบบ ได้นารูปแบบข้อต่อสัมผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของ
เล่นจ านวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นตรงกันคือ ควรนาข้อต่อรู ปแบบที่ 1 และข้อต่อ
รูปแบบที่ 3 มาพัฒนา เนื่องจากข้อต่อรูปแบบที่ 1 มีขอ้ ดี สามารถเคลื่อนไหวทิศทางได้มากที่สุด
เพราะมีรอ่ ง ทาให้ขอ้ ต่อสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึน้ ผูว้ ิจยั จึงได้พฒ
ั นารูปแบบข้อต่อที่บรู ณาการ
ระหว่างข้อต่อรูปแบบที่ 1 และข้อต่อรูปแบบที่ 3

ภาพประกอบ 36 ข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
เมื่อผูว้ ิจยั พัฒนารูปแบบข้อต่อที่บูรณาการระหว่างข้อต่อรูปแบบที่ 1 และข้อต่อรูปแบบ
ที่ 3 ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่น 3 ท่าน ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นตรงกัน
ว่าข้อต่อรู ปแบบที่ถูกพัฒ นามีความเหมาะสมต่อการนาไปพัฒ นาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่ อ
ส่ ง เสริม ความคิ ด สร้า งสรรค์ส าหรับ เด็ ก 6-8 ปี มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก การต่ อ อไม่ ย ากจนเกิ น
ความสามารถของเด็ก และสามารถซ่อนส่วนต่อ และเพราะมีร่อง ทาให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้
มากขึ้น
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6. ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ
ตาราง 13 ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ(ก่อน)
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องตัว
ความคิดยืดหยุน่
ความคิดละเอียดละออ

ค่าเฉลี่ย
2.00
2.33
1.20
3.07

SD
1.44
0.82
0.77
1.22

จากการวิเคราะห์ตาราง 13 ปรากฎว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 6-8 ปี ก่อนการ
เล่น ของเล่น เชิ ง เครื่องประดับ เพื่ อ ส่งเสริม ความคิด สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 6-8 ปี โดยมี ผลการ
ประเมินสรุปได้ดงั นี ้
1. ความคิด ริเริ่ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย 2.00 และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของความ
แตกต่างของคะแนน 1.44
2. ความคิดคล่องตัว มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
แตกต่างของคะแนน 0.82
3. ความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 1.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
แตกต่างของคะแนน 0.77
4. ความคิดละเอียดละออ มีคะแนนเฉลี่ย 3.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความแตกต่างของคะแนน 1.22
ตาราง 14 ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ(หลัง)
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องตัว
ความคิดยืดหยุน่
ความคิดละเอียดละออ

ค่าเฉลี่ย
2.47
2.60
1.47
3.67

SD
1.81
1.06
1.06
1.11
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จากการวิเคราะห์ตาราง 14 ปรากฎว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 6-8 ปี หลังการ
เล่น ของเล่น เชิ ง เครื่องประดับ เพื่ อ ส่งเสริม ความคิด สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 6-8 ปี โดยมี ผลการ
ประเมินสรุปได้ดงั นี ้
1. ความคิด ริเริ่ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย 2.47 และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของความ
แตกต่างของคะแนน 1.81
2. ความคิดคล่องตัว มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
แตกต่างของคะแนน 1.06
3. ความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 1.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
แตกต่างของคะแนน 1.06
4. ความคิดละเอียดละออ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความแตกต่างของคะแนน 1.11
ตาราง 15 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 6-8 ปี ก่อนและหลังการเล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ก่อนการทดลอง
ความคิดสร้างสรรค์
ค่าเฉลี่ย SD
ความคิดริเริ่ม
2.00
1.44
ความคิดคล่องตัว
2.33
0.82
ความคิดยืดหยุน่
1.20
0.77
ความคิดละเอียดละออ 3.07
1.22

หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ย SD
2.47
1.81
2.60
1.06
1.47
1.06
3.67
1.06

เปรียบเทียบคะแนน
ค่าเฉลี่ยก่อน และหลัง
0.47
0.27
0.27
0.60

จากผลการวิเคราะห์ตาราง 15 ปรากฎว่า ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
6-8 ปี หลังการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มี
ค่าเฉลี่ ย รายด้านเพิ่ ม ขึน้ กว่าก่อนทดสอบ ดังนี ้ ความคิดริเริ่ม ค่าเฉลี่ ยเพิ่ ม ขึน้ 0.47, ความคิด
คล่ อ งตั ว ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ ้น 0.27, ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ ้น 0.27, และความคิ ด
ละเอียดละออค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.60

92
สรุปได้ว่าผลการทดสอบหลังการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึน้ จากระดับน้อยไประดับปานกลาง โดย
ค่าเฉลี่ยรายด้านเพิ่มขึน้ ตามดาดับดังนี ้ ความคิดละเอียดละออ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.60, ความคิด
ริเริ่ม ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.47, ความคิดคล่องตัว ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.27, ความคิดยืดหยุ่น ค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึน้ 0.27
8. ผลแบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างและรูปแบบ
รูปทรงมีความน่าสนใจ
สีสนั สะดุดตา
วิธีการเล่นมีความสนุก
เหมาะสมสาหรับเด็ก 6-8 ปี
ด้านที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องตัว
ความคิดยืดหยุน่
ความคิดละเอียดอ่อน
ด้านที่ 3 ความปลอดภัย
ไม่มีสว่ นแหลมคม
พืน้ ผิวของเล่นไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองผิว
ไม่ทาให้เกิดการบีบหรือรัด
รูหรือช่องของของเล่นมีขนาดที่นวิ ้ ของเด็กไม่
สามารถเข้าไปติดได้
คะแนนเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

SD

แปลผล

4.83
4.67
4.83
4.83

0.41
0.52
0.41
0.41

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.83
4.67
4.83
4.83

0.41
0.52
0.41
0.41

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
4.83

0.00
0.00
0.00
0.41

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.85

0.32

ดีมาก
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จากผลการวิ เคราะห์ต าราง 16 ปรากฎว่ า ผลการประเมิ น ต้น แบบของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความแตกต่างของ รวม 4.85 และ0.32 ตามลาดับ แปลผลอยูใ่ นระดับดีมาก
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 7 ประเด็น
ดังนี ้ 1)ผลการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ 2)ผลการวิเคราะห์แนวทางการ
เล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี 3)ผลการวิเคราะห์
แนวทางองค์ประกอบการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี 4)ผลการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเสมือนจริงสาหรับเด็ก 6-8 ปี 5)ผลการวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒ นาข้อ ต่อ ของเล่น เชิ ง เครื่อ งประดับ ส าหรับ เด็ก 6-8 ปี 6)ผลการทดสอบความคิ ด
สร้างสรรค์ด ้วยการเล่น ของเล่น เชิ ง เครื่องประดับ และ7)ผลแบบประเมิ น ต้น แบบของเล่น เชิ ง
เครื่องประดับ โดยผลที่ ได้ท าให้ท ราบถึง แนวทางการเล่น ของเล่นเชิ งเครื่องประดับ ที่ ส ามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี รวมไปถึงองค์ประกอบการออกแบบ และการพัฒนา
ทั้งของเล่นเชิ งเครื่องประดับเสมื อนจริงส าหรับเด็ก 6-8 ปี และข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับ
สาหรับเด็ก 6-8 ปี เมื่อผลิตต้นแบบผูว้ ิจยั ได้วดั ประสิทธิภาพของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี ดังนี ้ ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่น
เชิงเครื่องประดับ หลังการเล่นมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ตามดาดับดังนี ้ ความคิดละเอียดละออ ค่าเฉลี่ย
เพิ่ ม ขึน้ 0.60, ความคิด ริเริ่ม ค่า เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึน้ 0.47, ความคิด คล่อ งตัว ค่า เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ น้ 0.27,
ความคิดยืดหยุ่น ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.27 และผลแบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับมี
คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างของ รวม 4.85 และ0.32 ตามลาดับ อยู่
ในระดับดีมาก
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีความมุง่ หมายในการวิจยั ได้แก่
1. เพื่อศึกษาการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เด็ก 6-8 ปี
2. เพื่ อออกแบบและพัฒ นาของเล่นเชิ งเครื่องประดับที่ สามารถส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ผู้วิจัยได้ทาการสรุ ปเนื อ้ หาจากผลวิจัย ทั้งหมด 7 ส่วน ดังนี ้ (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ เล่ ม ที่ 13). ผลการวิ เคราะห์แ นวทางการเล่ น ของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ (2) ผลการ
วิเคราะห์แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8
ปี (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13) ผลการวิเคราะห์แนวทางองค์ประกอบการออกแบบ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี (4) ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒ นาของเล่นเชิง
เครื่องประดับเสมือนจริงสาหรับเด็ก 6-8 ปี (5) ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาข้อต่อของเล่น
เชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี (6) ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับ (7) ผลแบบประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เพื่อการศึกษาและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก
อายุ 6-8 ปี จะต้องศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ สังเคราะห์และวิเคราะห์ร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งจากการวิจยั สามารถสรุเป็ นผลการออกแบบได้ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเล่ น ของเล่ น เชิ งเครื่ อ งประดั บ ที่ ส ามารถส่ งเสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
จากผลการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ ได้ผงั แนวคิดการบูร
ณาการการเล่นและของเล่นเชิงเครื่องประดับ เป็ นแนวคิดนวัตกรรม "อัญมณีแห่งการเล่นของเล่น
เชิงเครื่องประดับ" ซึ่งมี 8 หัวข้อดังนี ้ 1) การเล่นแบบต่อประกอบ (Building Play) 2) การเล่นแบบ
งานฝี มื อ (Craft Play) 3) การเล่น แบบบทบาทสมมติ (Role Play) 4) การเล่น แบบปรับ เปลี่ ย น
รู ปร่าง (Transform Play) 5) การเล่นแบบคณิ ตศาสตร์ (Math Play) 6) การเล่นแบบสิ่งแวดล้อม
(Environment Play) 7) การเล่นแบบศิลปะ (Art Play) 8) การเล่นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Since and Technology Play) ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า การเล่ น ของเล่ น เชิ ง เครื่ อ งประดับ ที่
สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี ควรเป็ นของเล่นประเภทปลายเปิ ด (Open-end
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toys) โดยการเล่นสื่อที่ไม่ใช่ลักษณะปลายเปิ ด ส่งผลให้เด็กไม่มีโอกาสทางการเล่นที่อิสระ และ
ความสามารถของเด็กในการคิดอเนกนัย หรือความคิดสร้างสรรค์ลดลง (Rose, 1990) และควร
เป็ นของเล่นปลายเปิ ด ที่อยูใ่ นรูปแบบการเล่นต่อประกอบ สอดคล้องแนวคิดหัวข้อที่ 1 การเล่นต่อ
ประกอบ (Building Play) ของผังแนวคิดการบูรณาการการเล่นและของเล่นเชิงเครื่องประดับ

ภาพประกอบ 37 การเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับด้วยแนวคิด การเล่นต่อประกอบ (Building
Play) จากผังแนวคิด "อัญมณีแห่งการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ" ซึ่งเป็ นการประยุกต์รูปแบบ
แผนผังจากแผนผังแนวคิด "เพชรแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกสูภ่ มู ิปัญญาท้องถิ่น"
(อรัญ วานิชกร, 2557)
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
ผลการวิเคราะห์แนวทางองค์ประกอบการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับ
เด็ก 6-8 ปี พบว่า การออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็ก 6-8 ปี
โดยมีขอ้ กาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบร่วม 7 ด้าน ดังนี ้ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ
เล่มที่13)ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม (2) ด้านวัสดุ 3)ด้านรูปทรง และพืน้ ผิว (4)ด้านสี (5) ด้าน
ความปลอดภัย (6) ด้านข้อต่อ และ(7) ด้านวิธีการเล่น
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ข้อกาหนดที่ ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบ ด้านวิธีการเล่น ประกอบไปด้วย 4 ด้าน
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม ที่ 13) ความคิดริเริ่ม (นาประสบการณ์เดิม ของผูเ้ ล่น คือ
พืน้ ฐานความเข้าใจภาพของเด็กอายุ 6-8 ปี นามาออกแบบในลักษณะของรูปทรง หรือชิน้ ส่วนต่อ
ประกอบให้เกิดเป็ นรูปทรงในรูปแบบที่แปลกใหม่ ไม่ซา้ กับผูอ้ ่ืน ), ความคิดคล่องตัว (กาหนดเวลา
จากัด ให้ผูเ้ ล่นเกิดความท้าทายในการเล่นและค้นหาคาตอบ ในขัน้ ตอนการเล่นนีผ้ เู้ ล่นจะมีการ
เล่นแบบลองผิดลองถูก ให้เกิดผลงานปริมาณที่มาก หลากหลายที่สดุ ), ความคิดยืดหยุ่น (ผูเ้ ล่นจะ
ฝึ กการเชื่อมโยงด้วยการต่อประกอบ ข้อต่อ ชิน้ ส่วนที่หลากหลายรูปแบบและทิศทาง ขัน้ ตอนนี ้ จะ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ล่นได้ใช้ทกั ษะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การดัดแปลงความเป็ นไปได้ท่ีขอ้ ต่อแต่
ละส่วนจะสามารถประกอบต่อเข้าด้วยกันทาให้เกิดเป็ นชิน้ งานใหม่ ), ความคิดละเอียดละออ (ใน
การเล่นของเล่นด้วยขัน้ ตอนต่างๆที่กล่าวมาในการสร้างสรรค์ผลงานใน รูปแบบเครื่องประดับผูเ้ ล่น
จะ ตกแต่งผลงานด้วยความละเอียดออ เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึน้ )
ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเสมือนจริงสาหรับเด็ก
6-8 ปี พบว่า ความเสมือนจริงของของเล่นเชิงเครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี หมายถึง ของเล่นที่
เด็กเห็นแล้วนึกถึงเครื่องประดับ ซึ่งวิเคราะห์รูปทรงและพืน้ ผิว สี ได้ดงั นี ้
ประเด็นที่ 1 รู ป ทรงและพื น้ ผิ ว: รู ป ทรงพื น้ ฐานของเครื่องประดับ และรู ป ทรง
ของอัญมณีมีลกั ษณะคล้ายการเจียระไน, พืน้ ผิวมีความมัน ทึบและโปร่งใส
ประเด็นที่ 2 สี: สีมีเงาวาว สีคล้ายวัสดุมีคา่ หรืออัญมณี เช่น สีเงิน สีทอง สีชมพู
ทับทิม
ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒาข้อต่อของเล่นเชิงเครื่องประดับ พบว่า ข้อต่อของ
เล่ น ต่อ ประกอบที่ เหมาะสมในการออกแบบของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ ง เสริม ความคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี คือ ข้อต่อแบบลูกกลม (Ball Joint) เป็ นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวได้
อิ ส ระหลายทิ ศ ทางและเคลื่ อ นที่ ไ ด้ค ล่ อ ง จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการออกแบบของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับสาหรับเด็ก 6-8 ปี
ซึ่งจากผลวิจยั ดังกล่าว สามารถสรุ ปรายละเอียดของข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการ
ออกแบบของเล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ ง เสริม ความคิ ด สร้างสรรค์ส าหรับ เด็ ก 6-8 ปี ควรมี
องค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านพัฒ นาการและพฤติกรรม: ควรมี กระบวนการเล่น ที่ ท าให้เด็กเกิ ด การ
แก้ปัญ หา (Problem Solving), เล่นเป็ นกลุ่ม 2-3 คน (Group Play), เล่นโดยมี อิทธิ พ ลของเพศ,
ความภาคภูมิใจผ่านการเล่น (Self Esteem) และแสดงตัวตนได้ผา่ นการเล่น
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2. ด้านวัสดุ: สามารถใช้วสั ดุได้ทงั้ พลาสติก ซิลิโคน สติกเกอร์
3. ด้านรูปทรง และพิน้ ผิว: ควรเป็ นรูปทรงที่เด็กมีความเข้าใจ และมีความเสมือน
จริง ผลจากการวิเคราะห์ของเล่นเชิงเครื่องประดับ และสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ พบว่า รูปทรงและ
พืน้ ผิว ที่มีความเสมือนจริงของเครื่องประดับที่พบและมีความเหมาะสมสาหรับเด็ก 6-8 ปี ในของ
เล่นเชิงเครื่องประดับ คือ รูปทรงพืน้ ฐานของเครื่องประดับ และอัญมณี , พืน้ ผิวมีความมัน ทึบและ
โปร่งใส
4. ด้า นสี : ควรมี สี สัน ที่ ห ลากหลาย และในสี ท่ี ห ลากหลายควรมี สี ห ลัก ใน
ขณะเดียวกันสีควรอ้างอิงจากความเสมือนจริง ผลจากการวิเคราะห์ของเล่นเชิงเครื่องประดับ และ
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ พบว่า สีท่ีมีความเสมือนจริงของเครื่องประดับที่พบและมีความเหมาะสม
สาหรับเด็ก 6-8 ปี ในของเล่นเชิงเครื่องประดับ คือ สีมีความมันวาวที่ส่ือถึงวัสดุท่ีมีค่าเคลือบตัว
เรือน และอัญมณี
5. ด้านความปลอดภัย: ต้องไม่มี ส่วนแหลมคม นา้ หนักไม่ม ากจนเกินไป ไม่มี
ส่วนยางยืดที่ทาให้เกิดการรัด ขนาดไม่เล็กเกินไปมีความเหมาะสมต่อการหยิบจับของเด็กวัย 6-8
ปี
6. ด้านข้อต่อ: ควรง่ายต่อการเล่น เคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง ข้อต่อที่เหมาะสม
ที่สดุ ในการออกแบบคือ ข้อต่อแบบลูกกลม (ball joint)
7. ด้านวิธีการเล่น: จากองค์ป ระกอบความคิดสร้างสรรค์ ได้อธิ บายความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็ นวิธีการคิดที่หลากหลาย สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม
(Originality), ความคิดคล่องตัว (Fluency), ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility), ความคิดละเอียดละออ
(Elaboration) น ามาพัฒ นาในลัก ษณะของวิธี ก ารเล่ น ของเล่ น เชิ ง เครื่ อ งประดับ เพื่ อ ส่ ง เสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
2. เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาของเล่ น เชิ ง เครื่ อ งประดั บ ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
การออกแบบและพัฒนาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการออกแบบจากผลของ
การวิจยั ตามความมุง่ หมายที่ 1 ร่วมกับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์รว่ มกับผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 3 ท่าน และด้านออกแบบของเล่น 3 ท่าน ซึ่งจากผลวิจัย
ดังกล่าว สามารถออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี จ าก ข้อ กาหนดที่ ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิ งเครื่องประดับเพื่ อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี ควรมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี ้
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ตาราง 17 การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี จาก ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
6-8 ปี จาก ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่ ข้อกาหนดในการออกแบบ
การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
1 ด้านพัฒนาการ กระบวนการเล่นที่ทาให้ การเล่นต่อประกอบด้วยวิธีการลองผิดลอง
และพฤติกรรม เด็กเกิดการแก้ปัญหา ถูก ทาให้ผเู้ ล่นเกิดการแก้ไขปัญหา
(Problem Solving)
เล่นเป็ นกลุม่ 2-3 คน
การออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับมี
(Group Play)
ชิน้ ส่วนมากกว่า 100 ชิน้ ต่อเป็ น
เครื่องประดับได้มากกว่า 1 รูปแบบ ทาให้
สามารถเล่นได้ทงั้ แบบเดี่ยว และแบบกลุม่
เล่นโดยมีอิทธิพลของ
การออกแบบมุง่ เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย
เพศ
เพศหญิงเป็ นหลัก
ความภาคภูมิใจผ่าน
ผูเ้ ล่นนาชิน้ ส่วนมาต่อประกอบจนเสร็จ
การเล่น
สมบูรณ์ ทาให้ผเู้ ล่นเกิดความภาคภูมิใจ
(Self Esteem)
ผ่านการเล่น
แสดงตัวตนได้ผ่านการ ผูเ้ ล่นสามารถเลือกชิน้ ส่วนด้วยตนเอง เช่น
เล่น
สีท่ีตนเองชอบ เช่น รูปทรงของชิน้ ส่วน สี
ตัวเลข และตัวอักษร เป็ นการแสดงตัวตน
ผ่านการเล่น
2 ด้านวัสดุ
ใช้วสั ดุได้ทงั้ พลาสติก ผูว้ ิจยั เลือกใช้วสั ดุ ซิลิโคนผสมพลาสติดใน
ซิลิโคน สติกเกอร์
การผลิตต้นแบบของเล่น

99
ตาราง 17 การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี จาก ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี (ต่อ)
3 ด้านรูปทรง
และ พืน้ ผิว

4 ด้านสี

รูปทรงที่เด็กมีความ
เข้าใจ

นารูปทรงที่เด็กวัย 6-8 ปี มีความเข้าใจ
นามาใช้ในการออกแบบ ดังนี ้ รูปทรงทาง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ วงกลม วงรี สี่เหลี่ยม
แปดเหลี่ยม เป็ นต้น รูปทรงทั่วไปที่เด็ก 6-8
ปี มีความเข้าใจ ได้แก่ หัวใจ ดาว พระจันทร์
โบว์ มงกุฎ เป็ นต้น
มีความเสมือนจริง
รูปทรงและพืน้ ผิว: ออกแบบให้สามารถต่อ
ประกอบเป็ นรูปทรงพืน้ ฐานของ
เครื่องประดับ เช่น สร้อย สร้อยข้อมือ แหวน
และออกแบบรูปทรงของอัญมณีมีลกั ษณะ
คล้ายการเจียระไน, พืน้ ผิวมีความมัน ทึบ
และโปร่งใส
สี: ใช้สีท่ีเงาวาว สีคล้ายวัสดุมีคา่ หรือ
อัญมณี เช่น สีเงิน สีทอง สีชมพูทบั ทิม
ควรมีสีสนั ที่หลากหลาย ออกแบบสีของของเล่นให้มีความ
ควรมีสีสนั ที่หลากหลาย หลากหลายโดยใช้สี ได้แก่ สีชมพู สีมว่ ง
และในสีท่ีหลากหลาย สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีสม้ สีแดง สีทอง และ
ควรมีสีหลัก ใน
สีเงิน โดยใช้สีหลักคือ สีทอง โดยใช้สีท่ีมี
ขณะเดียวกันสีควร
ความเสมือนจริงเงาวาว คล้ายวัสดุมีคา่
อ้างอิงจากความเสมือน
จริง
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ตาราง 17 การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี จาก ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี (ต่อ)
5 ด้านความ
ปลอดภัย

ต้องไม่มีสว่ นแหลมคม การออกแบบไม่มีสว่ นแหลมคม
นา้ หนักไม่มากจนเกินไป การออกแบบชิน้ ส่วนหลักมีนา้ หนักชิน้ ละ
0.5 กรัม โดยประมาณ ซึ่งมีนา้ หนักไม่มาก
จนเกินไป
ไม่มีสว่ นยางยืดที่ทาให้ การออกแบบไม่มีสว่ นยางยืดที่ทาให้เกิดการ
เกิดการรัด
รัด
ขนาดไม่เล็กเกินไปมี
การออกแบบชิน้ ส่วนหลักมีความสูง 1.6
ความเหมาะสมต่อการ ซ.ม.โดยประมาณ เหมาะสมต่อการหยิบจับ
หยิบจับของเด็กวัย 6-8 ของเด็กวัย 6-8 ปี
ปี
6 ด้านข้อต่อ
ง่ายต่อการเล่น,
การออกแบบใช้ขอ้ ต่อแบบลูกกลม (Ball
เคลื่อนไหวได้หลาย
Joint) เป็ นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวได้อิสระ
ทิศทาง
หลายทิศทางและเคลื่อนที่ได้คล่อง
7 ด้านวิธีการเล่น ความคิดริเริ่ม
นาประสบการณ์เดิมของผูเ้ ล่น คือพืน้ ฐาน
(Originality)
ความเข้าใจภาพของเด็กอายุ 6-8 ปี นามา
ออกแบบในลักษณะของรูปทรง หรือชิน้ ส่วน
ต่อประกอบให้เกิดเป็ นรูปทรงในรูปแบบที่
แปลกใหม่ ไม่ซา้ กับผูอ้ ่ืน
ความคิดคล่องตัว
กาหนดเวลาจากัด ให้ผเู้ ล่นเกิดความ
(Fluency)
ท้าทายในการเล่นและค้นหาคาตอบ ใน
ขัน้ ตอนการเล่นนีผ้ เู้ ล่นจะมีการเล่นแบบลอง
ผิดลองถูก ให้เกิดผลงานปริมาณที่มาก
หลากหลายที่สดุ
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ตาราง 17 การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี จาก ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี (ต่อ)
ความคิดยืดหยุน่
(Flexibility)

ความคิดละเอียดละออ
(Elaboration)

ผูเ้ ล่นจะฝึ กการเชื่อมโยงด้วยการต่อ
ประกอบ ข้อต่อ ชิน้ ส่วนที่หลากหลาย
รูปแบบและทิศทาง ขัน้ ตอนนีจ้ ะเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ ล่นได้ใช้ทกั ษะการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ การดัดแปลงความเป็ นไปได้ท่ี
ข้อต่อแต่ละส่วนจะสามารถประกอบต่อเข้า
ด้วยกันทาให้เกิดเป็ นชิน้ งานใหม่
ในการเล่นของเล่นด้วยขัน้ ตอนต่างๆที่กล่าว
มาในการสร้างสรรค์ผลงานใน รูปแบบ
เครื่องประดับผูเ้ ล่นจะ ตกแต่งผลงานด้วย
ความละเอียดออ เพื่อให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์มากขึน้

และผู้วิจัยได้กาหนดการออกแบบและพัฒ นาชุดของเล่นเชิงเครื่องประดับ เป็ น 4
ส่วนด้วยกัน ดังนี ้
2.1 ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับแบบต่อประกอบ
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับแบบต่อประกอบ
ได้นารู ป แบบข้อต่อ แบบลูก กลม (Ball joint) น ามาพัฒ นาร่วมกับ องค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ของ
ข้อกาหนดที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับ เด็ ก 6-8 ปี ผู้วิ จั ย ได้น ารู ป ทรงพื ้น ฐานที่ เด็ ก ได้เ รี ย นรู ้จ ากปฐมวัย เป็ นรู ป ทรงทาง
คณิ ต ศาสตร์ เช่น วงกลม สี่ เหลี่ ยม แปดเหลี่ ยม เป็ นต้น จากที่ ผู้วิจัย ได้ทาการลงพื น้ ที่ ร่วมท า
กิจกรรมกับเด็ก 6-8 ปี พบว่า เด็กๆวัยนีร้ ูจ้ กั รูปทรงที่ผวู้ ิจยั สอบถาม และสามารถเรียกชื่อได้ถกู ต้อง
สรุปได้ว่า เด็ก 6-8 ปี มีระดับทักษะความเข้าใจเรื่องรู ปทรงทางคณิตศาสตร์
และรูปทรงพืน้ ฐานได้ดีมาก ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการนาไปพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี และยังสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบของเล่น
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เชิงเครื่องประดับ ที่ได้จากการสอบถามเชิงลึกร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ ทัง้ 6 ท่าน ว่า รู ปทรงควรเป็ น
รู ป ทรงที่ เด็กในวัยนี ม้ ี ค วามเข้าใจ ผู้วิจัย จึงได้พัฒ นาของเล่นเชิ งเครื่องประดับจากรู ปทรงทาง
คณิตศาสตร์ และรูปทรงที่เด็ก 6-8 ปี มีความเข้าใจดังนี ้ รูปทรงทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ วงกลม วงรี
สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม เป็ นต้น รูปทรงทั่วไปที่เด็ก 6-8 ปี มีความเข้าใจ ได้แก่ หัวใจ ดาว พระจันทร์
โบว์ มงกุ ฎ เป็ นต้น ขนาดชิ ้น ส่ ว นหลั ก มี น ้า หนั ก กรัม โดยประมาณ มี ค วามสู ง 1.6 ซ.ม.
โดยประมาณ โดยได้น าต้น แบบจ าวน 3 ขนาดทดลองให้เด็ ก อายุ 6-8ปี เล่ น เพื่ อ หาขนาดที่
เหมาะสม และออกแบบสีของของเล่นให้มีความหลากหลายโดยใช้สี ได้แก่ สีชมพู สีม่วง สีฟ้า สี
เขียว สีเหลือง สีสม้ สีแดง สีทอง และสีเงิน โดยใช้สีหลักคือ สีทอง โดยใช้สีท่ีมีความเสมือนจริงเงา
วาว คล้ายวัสดุมีคา่

ภาพประกอบ 38 การพัฒนารูปทรงของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

103

ภาพประกอบ 39 สีของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 40 การพัฒนารูปทรงของเล่นเชิงเครื่องประดับ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี (3D)
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบ 41 ปริน้ ส์ 3D จานวน 3 ขนาด ทดลองให้เด็กอายุ 6-8 ปี
เล่นเพื่อหาขนาดที่เหมาะสม
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 42 ปริน้ ส์ 3D ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบ 43 ขัน้ ตอนการทาสี ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
2.2 ต้นแบบสติกเกอร์
- สติกเกอร์ตวั อักษรและตัวเลข
สติกเกอร์หลากหลายสีสนั รู ปวงกลม โดยนาตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
และตัวเลข 0-9 มาใช้ ซึ่งทาให้เด็กได้สามารถแสดงตัวตนผ่านการติดแปะ ทัง้ นีส้ ติกเกอร์มีผลต่อ
ความเอียดละออให้การตกแต่งของเล่นเชิงเครื่องประดับ และโดยผลิตสติกเกอร์แบบเคลือเรซิ่น ที่
มีลกั ษณะนูน เมื่อเด็กสัมผัสจะเกิดความนูนต่า
- สติกเกอร์รูปทรงเพชรพลอย
สติกเกอร์หลากสีสนั รูปทรงเพชรพลอย ที่มีการเจียระไนในรูปแบบต่างๆ
ทาให้เกิดความแวววาว เด็กยังได้ความรู ส้ ึกเสมือนจริงของเครื่องประดับจากรู ปทรง และพืน้ ผิว
ทัง้ นีส้ ติกเกอร์มีผลต่อความเอียดละออให้การตกแต่งของเล่นเชิงเครื่องประดับ และโดยผลิตสติก
เกอร์แบบเคลือเรซิ่น ที่มีลกั ษณะนูน เมื่อเด็กสัมผัสจะเกิดความนูนต่า
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ภาพประกอบ 44 การออกแบบและพัฒนาสติกเกอร์ตวั อักษร และตัวเลข
ในชุดของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 45 ต้นแบบสติกเกอร์ตวั อักษร และตัวเลข
ในชุดของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบ 46 สติกเกอร์เพชรพลอยในชุดต้นแบบ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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2.3 ต้นแบบกล่องของเล่น
กล่องสี สัน สดใสสะดุดตา มี วิธี การเล่น และบอกอายุชัดเจน เพื่ อให้เด็ก มี
ความเข้าใจ มีตวั การ์ตนู และภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของเด็ก กล่องหูหิว้ กระดาษลูกฟูกเพื่อ
ความแข็งแรง กระดาษเคลื อบเงา ผู้วิจัยได้ออกแบบ 2 ขนาดเผื่ อเป็ นทางเลื อกให้กับเด็ก หรือ
ผูป้ กครอง

ภาพประกอบ 47 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ชดุ ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบ 48 ภาพแสดงบรรจุภณ
ั ฑ์และต้นแบบ
ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั

ภาพประกอบ 49 ต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี ต่อประกอบเป็ น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ มงกุฎ และแหวน
ที่มา: ภาพโดยผูว้ ิจยั
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การอภิปรายผล
จากการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อน-หลังทดสอบร่วมกับกิจกรรมการเล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี จานวน 5 กิจกรรม พบว่า ผลการ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี มี คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึน้ จากระดับน้อยไประดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย
เพิ่ ม ขึน้ ตามด าดับ ดัง นี ้ ความคิดละเอี ยดละออ ค่าเฉลี่ ยเพิ่ ม ขึน้ 0.60, ความคิด ริเริ่ม ค่าเฉลี่ ย
เพิ่มขึน้ 0.47, ความคิดคล่องตัว ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.27, ความคิดยืดหยุ่น ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.27 ผล
การประเมินต้นแบบของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มี
คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างของ รวม 4.85 และ0.32 ตามลาดับ
แปลผลอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งสามารถอภิปรายรายละเอียดได้ดงั นี ้
การออกแบบและพัฒนาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็ก 6-8 ปี ควรใช้การเล่นแบบปลายเปิ ด ที่มีทางเลือกหลากหลาย เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูเ้ ล่นให้
แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง ทาให้ผเู้ ล่นได้ฝึกใช้เหตุผลในการเลือกชิน้ ส่วนของเล่นที่มี รู ปทรง สี
ขนาด, เรียนรูจ้ ากการมองเห็น แยกแยะ และเปรียบเทียบ ความเหมือน ความต่าง การปฎิสมั พันธ์
กับ รู ป ทรง และให้ค วามหมายในมุ ม มองใหม่ ด้ว ยเหตุผ ลโดยใช้จิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้า งสรรค์ (นภั ส สุ ข ทรัพ ย์ศ รี , 2558) นอกจากนี ้ผู้ เ ล่ น จะผสมผสานกั บ ความรู ้พื ้ น ฐาน
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เกิดเป็ นสิ่งแปลกใหม่ สอดคล้องกับ (Simon, 2001) ที่กล่าวว่า กระบวนการ
คิดอย่างสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลนัน้ นาความรู ้ และทักษะต่างๆ มาเป็ นพืน้ ฐานสาคัญใน
การเชื่อมโยงข้อมูล และแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ จากที่ กล่าวมา การเล่นแบบปลายเปิ ด ใน
ลักษณะของการเล่นประเภทต่อประกอบ (Building Play) จากผังแนวคิดการบูรณาการของเล่น
เชิงเครื่องประดับ เป็ นแนวคิดนวัตกรรม “อัญมณีแห่งการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ” ของผูว้ ิจยั
จึงมี ค วามสอดคล้องกับ การพัฒ นาของเล่น เชิ ง เครื่องประดับ เพื่ อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก 6-8 ปี
กระบวนการการเล่นของเด็กวัย นี ้ ควรทาให้เด็กเกิดกระบวนการแก้ไขปั ญหาในการต่อ
ประกอบ จนต่อประกอบสาเร็จ สอดคล้องกับ วาทินี บรรจง (2556) ที่กล่าวว่า การเรียนรู ล้ งมื อ
ปฎิบตั ิจริงผ่านขัน้ ตอนการคิด จินตนาการ การแก้ปัญหา และการสื่อสารความคิดความสามารถ
ของตนเอง สามารถทาให้ความคิดสร้างสรรค์สูงขึน้ ได้ พฤติกรรมของเด็กในวัยนี ้ มี การเล่นแบบ
กลุ่ม เนื่องจากเข้าสังคมที่โรงเรียน ทาให้ได้พบเจอเพื่อนๆ แต่ในขณะเดียวกันผูว้ ิจยั คานึงถึง การ
เล่นแบบกลุ่มเด็กมีพฤติกรรมทาตามเพื่อน อาจส่งผลทาให้ความคิดริเริ่มเพิ่มขึน้ น้อย สอดคล้อง
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กับ ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒ นาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่ อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี ให้มีจานวนชิน้ ส่วนต่อประกอบที่สามารถเล่นได้ทงั้
แบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม เด็กในวัย 6-8 ปี มีพฤติกรรมเล่นโดยมีอิทธิพลของเพศ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้การ
ออกแบบมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม เป้าหมายเพศหญิ งเป็ นหลัก ในการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่ อ
ส่ง เสริม ความคิ ด สร้า งสรรค์ส าหรับ เด็ ก 6-8 ปี เด็ ก ควรมี ค วามภาคภู มิ ใจผ่ า นการเล่ น (Self
Esteem) โดยในการเล่นต่อประกอบ ผูเ้ ล่นจะต้องนาชิน้ ส่วนมาต่อประกอบจนเสร็จสมบูรณ์ ทาให้
ผู้เ ล่ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จผ่ า นการเล่ น สอดคล้ อ งกั บ ผุ ส ดี กุ ฎ อิ น ทร์ (2526) ที่ ก ล่ า วว่ า
ความสามารถในการสร้างสรรค์นนั้ นับเป็ นความสามารถที่มีคณ
ุ ค่าต่อผูท้ ่ีมีความคิดสร้างสรรค์เอง
ด้วย เพราะการสร้างผลงานชิน้ ใดชิน้ หนึ่งขึน้ มา ส่งผลให้ผทู้ ่ีสร้างสรรค์มีความพอใจ มีความสุข ผู้
สร้างสรรค์จะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และควรให้เด็กวัย 6-8 ปี ได้แสดง
ตัวตนได้ผ่านการเล่น จากการที่ผูเ้ ล่นสามารถเลือกชิน้ ส่วนด้วยตนเอง เช่น สีท่ีตนเองชอบ เช่น
รู ป ทรงของชิ ้น ส่ ว น สี ตัว เลข และตัว อัก ษร เป็ นการแสดงตัว ตนผ่ า นการเล่ น สอดคล้อ งกั บ
Greenfield Sue (2012) ที่กล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้เด็กในการตัดสินใจเลือกตามความชอบของ
ตนเอง เป็ นหลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของการผลิตของเล่นเชิงเครื่องประดับ
เพื่ อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี สามารถใช้วัสดุได้ทงั้ พลาสติก ซิลิโคน สติก
เกอร์ โดยในการผลิตต้นแบบชิน้ ส่วนหลักของเล่น ผูว้ ิจยั ได้ใช้วสั ดุซิลิโคนผสมพลาสติก หลังจาก
การผลิ ตต้นแบบชิน้ ส่วนหลักของเล่น พบว่า สามารถต่อประกอบได้ดี และสี ของวัสดุเป็ นสี ใส
เหมาะสมในการผลิตด้านการลงสีดว้ ยวิธีการพ่นสี ทาให้สามารถลงสีได้ทงั้ สีทบึ และสีใส บริเวณที่
เว้นการลงสีไว้เพื่อใช้ตอ่ ประกอบ สีใสทาให้ไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 6-8 ปี ส่วนการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรมวิจยั เล็งเห็นว่าควร ใช้พลาสติกที่มีความปลอดภัย และใช้การใส่สีลงใน
พลาสติก แทนการพ่นสี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็ก ผูว้ ิจยั นาวัสดุสติกเกอร์เคลือบเรซิ่น
ในการผลิตสติกเกอร์ ในการออกแบบและพัฒ นา ผูว้ ิจัยนารู ปทรงที่เด็กวัย 6-8 ปี มีความเข้าใจ
นามาใช้ในการออกแบบ ได้แก่ รู ปทรงทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ วงกลม วงรี สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม
เป็ นต้น รู ปทรงทั่วไปที่เด็ก 6-8 ปี มีความเข้าใจ ได้แก่ หัวใจ ดาว พระจันทร์ โบว์ มงกุฎ เป็ นต้น
และออกแบบให้มีความเสมือนจริงเหมาะสมกับเด็กวัย 6-8 ปี โดยของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่ ง เสริม ความคิ ด สร้า งสรรค์ส าหรับ เด็ ก 6-8 ปี สามารถต่ อ ประกอบเป็ น รู ป ทรงพื ้น ฐานของ
เครื่องประดับ เช่น สร้อย สร้อยข้อมือ แหวน และออกแบบรูปทรงของอัญมณีมีลกั ษณะคล้ายการ
เจียระไน พืน้ ผิวมีความมัน ทึบและโปร่งใส ใช้สีท่ีเงาวาว สีคล้ายวัสดุมีค่าหรืออัญมณี เช่น สีเงิน
สีทอง และสีชมพูทบั ทิม การออกแบบสีท่ีใช้ควรมีสีสนั ที่หลากหลายควรมีสีสนั ที่หลากหลายโดยใช้
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สี ได้แ ก่ สี ช มพู สี ม่วง สี ฟ้ า สี เขี ย ว สี เหลื อ ง สี ส้ม สี แดง สี ท อง และสี เงิ น ควรมี สี ห ลัก ในการ
ออกแบบโดยผูว้ ิจยั ใช้คือ สีทอง และใช้สีท่ีมีความเสมือนจริงเงาวาว คล้ายวัสดุมีคา่ สอดคล้องกับ
อาทิตย์ เปล่งขา (2554) ที่กล่าวว่า ของเล่นที่มีสีสนั สะดุดตาน่าใช้ จะทาให้เด็กอยากเข้ามามีส่วน
ร่วมในการใช้งาน เนื่องจากมีสีท่ีอยู่ในวรรณะร้อน และวรรณะเย็น ทาให้เด็กรูส้ ึกกระปรีก้ ระเปร่า
และผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกัน การออกแบบจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย ไม่มีสว่ นแหลมคม
นา้ หนักไม่ม ากจนเกิ นไป โดยชิ น้ ส่ว นหลักของ ของเล่นเชิ งเครื่องประดับเพื่ อส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีนา้ หนักชิน้ ละ 0.5 กรัม โดยประมาณ ซึ่งมีนา้ หนักไม่มากจนเกินไป
การออกแบบไม่มี ส่วนยางยืดที่ ทาให้เกิ ดการรัด การออกแบบชิน้ ส่วนหลักมี ความสูง 1.6 ซ.ม.
โดยประมาณ เหมาะสมต่อการหยิบจับ ของเด็กวัย 6-8 ปี การออกแบบและพัฒนาข้อต่อ ควรง่าย
ต่อการเล่น และเคลื่ อนไหวได้ห ลายทิศทาง โดยออกแบบและพัฒ นาข้อต่อแบบลูกกลม (Ball
Joint) เป็ น ข้อ ต่อ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวได้อิ ส ระหลายทิ ศ ทางและเคลื่ อ นที่ ไ ด้ค ล่อ ง วิ ธี ก ารเล่น ที่
ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ควรมี 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม (Originality), ความคิดคล่องตัว
(Fluency), ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) และความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
ภาพรวมของการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
6-8 ปี กิจกรรมพบว่า เด็กอายุ 6-8 ปี มีความอยาก กระตือรือ ร้นในการสมัครใจเข้าร่วมอย่างมาก
สอดคล้องกับ Torrance (1962) ที่กล่าวว่า ลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สงู คือ เด็กที่มี
ความสงสัยใคร่รู ้ เด็กจะส ารวจ ค้นคว้า พิสูจน์ตามความสนใจ กระตือรือร้น กล้าคิดกล้าทา มี
ความอดทนและยื ด หยุ่ น สู ง เชื่ อ มั่ น ในตนเอง โดยการที่ ข องเล่ น เชิ ง เครื่ อ งประดับ มี ค วาม
หลากหลายของสี และ รู ป ทรงทั่วไปที่ เด็ก 6-8 ปี มี ความเข้าใจ ท าให้น อกจากเด็กผู้หญิ ง แล้ว
เด็กผูช้ ายก็มีความสนใจ และไม่เขิลอายที่แสดงออกว่าอยากจะเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ การ
เล่นแบบเดี่ยวในเด็ก 6-8 ปี เล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็ก 6-8 ปี ทัง้ หมด 5 กิจกรรม กาหนดระยะเวลา กิจกรรมละ 15 นาที พบว่า
กิจกรรมที่ 1 เครื่องประดับไม่กาหนดประเภท 1 ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูล ของกิจกรรมที่ 1เพื่อ
นามาใช้วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเล่น และเป็ นกิจกรรมแรกที่เด็ก 6-8 ปี ได้เล่นของเล่นเชิง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี เด็กๆมีความตื่นเต้นเมื่อได้พบของ
เล่นใหม่ๆ เปิ ดโอกาสเด็กมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน หยิบจับ ลองผิดลองถูก ทาให้เกิดการ
แก้ไขปั ญ หา การเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองทาให้เด็กสามารถพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยรู ปท รง
ชิน้ ส่วนเป็ นรู ปทรงที่เด็กมีความเข้าใจโดยเป็ นการนาประสบการณ์เดิม มาจัดเป็ นประสบการณ์
รู ป แบบใหม่ เป็ น กระบวนการหนึ่ง ที่ ส่ง เสริม ความคิด สร้างสรรค์ได้ สอดคล้อ งกับ O'Sullivan,
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2010, อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ (2558) ที่กล่าวถึง กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ว่าไม่ได้เกิดขึน้
เอง แต่เกิดจากฐานความคิดที่มีอยู่แล้ว เช่น สี รู ปร่าง เป็ นต้น ความพืน้ ฐานดังกล่าวนาไปสู่การ
สร้างสรรค์
กิ จ กรรมที่ 2, 3 และ4 เป็ น การฝึ ก ฝนให้เด็ก ต่อ ประกอบเครื่อ งประดับ เครื่อ งประดับ
ประเภทสร้อย, สร้อยข้อมือ และแหวนตามลาดับ ทาให้การเล่นของเด็กมีขอ้ จากัดและความท้า
ทาย ให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยความอุตสาหพยายามอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ วรรณี ศิรินพกุล
(2530) กล่าวว่า การเล่นที่ทาให้เด็กคิดหาคาตอบที่ถูกต้อง มีโจทย์อย่างชัดเจน มีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 5 เครื่องประดับไม่กาหนดประเภท ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลของกิจกรรมที่ 5 เพื่ อ
นามาใช้วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์หลังเล่น เป็ นการสร้างสรรค์อย่างอิสระในกิจกรรมครัง้ สุดท้าย
โดยการนาประสบการณ์การเรียนรู จ้ ากกิจกรรมที่ 1-4 การฝึ กฝนส่งผลให้เด็กมีความชานาญใน
การต่อประกอบมากขึน้ ทาให้เด็กแสดงศักยภาพต่อประกอบแบบไม่กาหนดประเภทได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้ ดังผลวิจยั
ข้อสังเกตจากกิจกรรมที่ 1-5 พบว่า เด็ก 6-8 ปี มีความสนุก และสนใจในการเล่น เด็ก
สามารถต่อประกอบเป็ นเครื่องประดับได้ตามที่กาหนด ได้แก่ สร้อย สร้อยข้อมือ และแหวน และใน
การเล่นแบบไม่กาหนดในกิจกรรมที่ 1 และ3 เด็กสามารถคิดนอกกรอบจากเครื่องประดับที่กาหนด
ได้แก่ มงกุฎ และต่อประกอบเป็ นสิ่งใหม่ เช่น หุน่ ยนต์ กาแพงปราสาท เป็ นต้น การบอกเล่าอธิบาย
การต่อประกอบของเด็ก ช่วยเสริม แรงบวกความคิดสร้างสรรค์ นอกจากการส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรค์ เด็กสามารถต่อได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากได้รบั ฝึ กฝนจากกิจกรรมการเล่นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ชลธิชา ชิวปรีชา (2554) ที่กล่าวว่า การให้เด็กฝึ กฝนการทางานอย่างเป็ น
ระบบ และปฎิบตั ิบ่อยครัง้ ทาให้เด็กเกิดความค่องแคล่ว ความรวดเร็ว และความชานาญในการ
ท างาน ท าให้มี พั ฒ นาการทางความคิ ด สร้า งสรรค์สู ง ขึ น้ นอกจากนี ้ ก ารเล่ น ของเล่ น เชิ ง
เครื่องประดับ ช่วยให้เด็ก 6-8 ปี มี ประโยชน์ทาให้เด็กสามารถออกแบบของเครื่องประดับจาก
รู ปทรงและสีท่ี ตนเองชอบ ผ่านการเล่นของเล่นเชิ งเครื่องประดับ และเรียนรู ป้ ระเภทต่างๆของ
เครื่องประดับ สี รูปทรง ตัวอักษร ตัวเลข ระหว่างการทากิจกรรมการเล่น เด็กๆสามารถจดจ่อ และ
มีสมาธิในการเล่นของเล่น เชิงเครื่องประดับได้ดี การที่คะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ ในการ
เล่นแบบไม่กาหนดรูปแบบ มีความสอดคล้องกับการวิจยั ของ Howard-Jones (2002) ที่มีผลลัพธ์
ด้านบวกด้านการสร้างสรรค์ในการเล่นที่ไม่กาหนดรูปแบบ ในการเก็บข้อมูลจากการจัดกิจกรรรม
ทัง้ 5 กิ จกรรม ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ โดยข้อสังเกต
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พบว่า ในช่วงระยะเวลาของการเก็บข้อมูล เด็ กๆอาจพบเจอสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่อาจมี
ผลต่อคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ทัง้ นี ย้ ังเปิ ดโอกาสให้เด็กๆได้ทดลองเล่นแบบกลุ่ม พบว่า เด็ก 6-8 ปี ท่ีเล่นของเล่นเชิ ง
เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี มีการต่อยอดวิธีการเล่นในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น การเล่นจับคู่สีเป็ นการฝึ กความสัมพันธ์ การนาชิน้ ส่วนข้อต่อเล่นขายของเป็ นการเล่น
แบบบทบาทสมมุติ เป็ นต้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กในวัยนี ้ ที่เริ่มรูจ้ กั บทบาทการรวมกลุ่ม
มากขึน้ การเล่นบทบาทสมมุ ติแสดงออกในทางสร้างสรรค์ม ากขึน้ โดยการที่ เด็กเล่นแบบนอก
กรอบจะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาคิดสร้างสรรค์ได้ การเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี แบบกลุ่ม เด็กเลียนแบบรู ปแบบเครื่องประดับเช่น
ต่อประกอบเป็ นสร้อยตามกัน ข้อสังเกตพบว่า พฤติกรรมเล่นเลียนแบบการกระทาของเพื่อนเกิด
จาก การขาดความมั่นใจในตนเอง และต้องการยอมรับจากกลุ่ม เพื่ อน ซึ่งสอดคล้องกับ วี ณ า
ประชากูล (2547) ที่กล่าวว่า ความกลัวสังคมไม่ยอมรับการกระทาของตนเอง จะไม่ทาให้เกิดสิ่ง
แปลกใหม่ หรือความคิดสร้างสรรค์ ดังนัน้ ในการเล่นของเล่นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แบบ
รายบุคคลในเด็ก 6-8 ปี ควรเป็ นการเล่นแบบเดี่ยว ที่เด็กสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
จากผลการวิจัยในครัง้ นี แ้ สดงให้เห็นว่า การเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่ อส่งเสริม
ความคิด สร้างสรรค์ส าหรับ เด็ก 6-8 ปี จากการอภิ ป รายกิ จ กรรม 5 กิ จ กรรม สามารถส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วยองค์ประกอบของเล่นเชิงเครื่องประดับมีการออกแบบและพัฒนาที่เอือ้
ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมต่อพัฒนาการขอเด็ก 6-8 ปี ดังนัน้ องค์
ความรูใ้ นการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้กบั ผูท้ ่ีมีความสนใจ และเพื่อส่งเสริมเด็ก 6-8 ปี
ให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒ นาของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก 6-8 ปี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
1. ควรบูรณาการแนวคิดนวัตกรรม "อัญมณี แห่งการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ"
ในการออกแบบของเล่น เชิ ง เครื่อ งประดับ เพื่ อ ส่ง เสริม ความคิ ด สร้างสรรค์ส าหรับ เด็ก 6-8 ปี
มากกว่ามิตดิ า้ นเดียวคือ การเล่นต่อประกอบ (Building Play)
2. ควรพัฒนาข้อต่อให้สามารถมีประสิทธิภาพในการเล่นต่อประกอบที่หลายหลาย
มากขึน้
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3. ควรต่อยอด และพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด ของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อ
ส่ง เสริม ความคิ ด สร้างสรรค์ส าหรับ เด็ก 6-8 ปี ให้ส ามารถผลิ ต ได้ในระบบอุต สาหกรรมเพื่ อ
จาหน่ายได้
4 ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรบูรณาการแนวคิดจากผังแนวคิด "อัญมณีแห่งการเล่นของ
เล่ น เชิ ง เครื่อ งประดับ "ควรค านึ ง ถึ ง ข้อ จ ากัด ของผู้เล่ น ด้า นความสามารถ และพัฒ นาการที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
5. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรพัฒนาไปสูก่ ารส่งเสริมทักษะผูเ้ ล่นในด้านอื่นๆ
6. ควรพัฒนาการผลิตของเล่นเชิงเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จาก
ต้น แบบให้เข้า สู่ก ระบวนการอุต สาหกรรมเพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นของการต่อ และเพื่ อ ให้
สามารถใช้วสั ดุ, สี ที่ปลอดภัยกับเด็กมากขึน้
7. สามารถน าผลการวิ จัย เป็ นแนวทางในการออกแบบของเล่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการ และสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมนัน้ ๆ
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