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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาทในพธีิ
พระราชทานกระบี่และปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาโรงเรียนนาย เรือและนกัเ รียนนายเ รือ
อากาศ วา่ “คนที่มีระเบียบวนิยันั้นเป็นผูท้ี่เขม้แขง็เป็นผูท้ี่หวงัดีต่อตนเองเป็นผูท้ี่มีความส าเร็จใน
อนาคต วนิยัแทจ้ริงมีสองอยา่ง อยา่งหน่ึงคือวนิยัตามที่ทราบและถือกนั อนัไดแ้ก่ขอ้ปฏิบติัที่บญัญติั
ไวเ้ป็นกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหถื้อปฏิบติั อีกอ ยา่งหน่ึงคือวนิยัในตนเองที่แต่ละคน
จะตอ้งบญัญติัขึ้นส าหรับควบคุมบงัคบัใหมี้ความจริงใจและใหป้ระพฤติปฏิบั ติตามความจริงใจนั้น
อยา่งมัน่คง มีลกัษณะเป็นสจัจาธิษฐานหรือการตั้งสตัยส์ญัญาใหแ้ก่ตวั วนิยัอยา่งน้ีจดัเป็นตวัวนิยัแท้ 
เพราะใหผ้ลจริงและแน่นอนยิง่กวา่วนิยัที่ เป็นบทบญัญตัิ   ทั้งเป็นปัจจยัส าคญัที่จะเก้ือกูลใหก้ารถือ
การใชว้นิยัที่เป็นบทบญัญติันั้นไดผ้ลเที่ยงตรง  ถูกตอ้ง สมบูรณ์เตม็เป่ียม ตามเจตนารมณ์ ส าคญั
วนิยัในตนเองน้ีจะตอ้งบงัเกิดขึ้นจากการที่ไดย้ ั้งคิดแลว้ ไดใ้ชส้ติปัญญา  ความเฉลียวลาด พจิารณา
ไตร่ตรอง อยา่ง ละเอียดรอบคอบแลว้ จนเห็นประจกัษใ์นเหตุในผลที่แน่แทแ้ละเม่ือเป็นวนิยัที่
กลัน่กรองขึ้นจากสติปัญญาความฉลาดรอ บคอบก็ยอ่มจะท าใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดี  ทรงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ คุม้ครองป้องกนัผูป้ฏิบติัใหพ้น้จากภยัอนัตรายและเหตุแห่งความเส่ือมเสียทั้งปวงได ้     
ทั้งทางกาย ทางใจ พาใหเ้จริญรุ่งเรืองพร้อมดว้ยศกัด์ิศรี เกียรติ  อ านาจทุกประการ(ภูมิพลอดุลยเดช . 
2553 : 84) 
 กระแสโลกาภิวตัน์ท  าใหส้งัคมไทยมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกๆ ดา้น
ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งความเจริญทางดา้นวตัถุกบัความเจริญทางดา้นจิตใจ ประกอบกบัค วาม
อ่อนแอของวฒันธรรมไทย ที่ไม่สามารถสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กเพือ่รับความเปล่ียนแปลง             
ที่เกิดขึ้นได ้ ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมาอยา่งมากมาย  ซ่ึงส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนไทย                
มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พงึประสงค ์เช่นปัญหาเด็กติดยาเสพติด  ปัญหาเร่ืองโรคเอดส์จากการ    
มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  การมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร  ปัญหาการใชค้วามรุนแรง 
ปัญหาเร่ืองความฟุ่มเฟือยไม่ประหยดั ซ่ึงสงัคมอาจมองวา่คุณธรรม จริยธรรมเส่ือมลง ปัญหา
คุณธรรม จริยธรรมถือเป็นปัญหาสงัคมโดยรวม ซ่ึงเ ก่ียวพนัไปถึงเด็ กดว้ย (มณัฑนา  ศงัขะกฤษณ์ .  
2550 : 2 - 3) คุณธรรม จริยธรรมเป็นส่ิงที่มีความส าคญัต่อสงัคมเป็นอยา่งมาก  ในการก าหนดความ
สงบสุขของสงัคม  คนในสงัคมตอ้งเป็นผูท้ี่เพยีบพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม  จึงจะท าใหส้งัคมนั้น  
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มีแต่ความสุข  ในขณะเดียวกนั  หากคนในสงัคมใดมีความบ กพร่องทางดา้นจิตใจ ข าดคุณธรรม
จริยธรรมแมส้งัคมนั้ นจะมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจก็ยอ่มจะหาความสงบสุขไดย้าก   การพฒันา 
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมไทยจะตอ้งมีการพฒันาตั้งแต่ปฐมวยั  เพราะเด็กปฐมวยัจะเป็น
ก าลงัของประเทศ (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ.์  2545 : 13)  
 การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซ่ึงบุคคลที่มีคุณภาพนั้น
จะตอ้งมีคุณสมบติัทั้งทางดา้นสมรรถภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจที่ดี  มีความรู้ความสามารถ      
มีความอดทน อดกลั้น ขยนัขนัแขง็ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคดว้ย
ความมุ่งมัน่คุณสมบัติเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งถูกหล่อหลอมใหเ้กิดขึ้นในตวับุคคลซ่ึงเรียกกนัวา่วนิยัใน
ตนเอง ที่ทุกคนตอ้งปฏิบติั เพราะจะท าใหบุ้คคลอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความสุข  วนิยัในตนเองน้ีเป็น
คุณธรรมประการหน่ึงที่ทุกคนควรสร้างเพือ่บงัคบัพฤติกรรมของตนเอง (นงเยาว ์ แข่งเพญ็แข .  
2545 :/56)  ในสงัคมที่มีการพฒันาทุกๆ ดา้น ระเบียบวนิยัของบุคคลเป็นส่ิงจ าเป็นที่ทุกสงัคม       
พงึปรารถนาใหเ้กิดขึ้นเพือ่เป็นขอ้บงัคบัในการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบที่สงัคมยอมรับ สงัคมจึง
ไดมี้ความพยายามโดยผา่นกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ทางศาสนา  ทางการศึกษา ทางกฎหมาย ทั้งน้ี
อาจกล่าวไดว้า่การจดัระเบียบวนิยัของบุคคลในสงัคม เป็นส่ิงที่สงัคมมุ่งหมายจะควบคุมสมาชิก
ของสงัคมใหป้ฏิบติัตามระเบียบวนิยัที่สงัคมก าหนดไว ้(ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์.  2545 : 27)  
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน
และสงัคมไ ทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ไดร้ะบุ วา่คนไทยก าลงัประสบปัญหาวกิฤต
ค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรมเช่ือมโยงถึงการด าเนินชีวติ ความประพฤติ  ความคิด  ทศันคติและ
คุณธรรมของคนในสงัคม  เป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลของวฒันธรรมต่างชาติ ที่เขา้สู่ประเทศไทย
ผา่นส่ือและ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ส่ือสร้างสรรคย์งัมีนอ้ย   ส่ือที่เป็นภยัและผดิกฎหมาย                 
มีการเผยแพร่มากขึ้น  แมมี้มาตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวด  ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนยงัไม่สามารถคดัรองและเลือกรับวฒันธรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกบัสถาบนั
ทางสงัคม ครอบครัว ศาสนาและสถานบนัการศึกษามีบทบาทนอ้ยลงในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  และพฒันาศกัยภาพคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดงันั้นทิศทางในการพฒันา
ประเทศ จึงยดึคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาโดยมิไดมุ่้งเนน้เพยีงดา้นความรู้  แต่ยงัมุ่งที่จะพฒันา
คุณธรรมที่เกิดขึ้น  เพื่ อใหค้นไทยสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข มีจริยธรรม  มีวนิยั          
มีความซ่ือสตัย ์ สุจริตและขยนัหมัน่เพยีร แลว้สงัคมก็จะไดม้นุษยท์ี่มีคุณภาพต่อการพฒันาสงัคม
ต่อไป (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2549 : 50)     
 พระราชบญัญตัิการศึกษ าแห่งชาติ  พ .ศ. 2542  ถือเป็นกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของชาติที่ใช้ ในการบริหารและจดัการศึกษา อบรมคนไทยใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม ตาม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยที่ทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมกนัเพือ่ใหเ้กิดผลตามที่มุ่งหวั ง คุณภาพของ
คนไทยดา้นคุณธรรม จริยธรรมเป็น ความมุ่งหวงัส าคญัที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้น เป็นคุณลกัษณะ
ประจ าตวัของบุคคลไปพร้อมๆ กบัการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ  ดงันั้นจึงพบวา่ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในหลายมาตราไดก้ล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน
ฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการไปใหถึ้ง ในหมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลกัการ  มาตรา 6  วา่ 
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทย  ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมที่มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  และกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งใชก้ระบวนการที่น าพาหรือพฒันาผูเ้รียนสู่การเป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆ กบัการเป็นผูมี้ความรู้  หมวด  4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 23 การจดัการ
ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  ตอ้งเน้ นความส าคญั         
ทั้งความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  
(บุญชู  ชลษัเธียร.  2546 :/27)   
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช  2546  ไดก้ าหนดมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคเ์ก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  โดยหลกัสูตรมีจุด มุ่งหมาย
จดัการศึกษาในลกัษณะการอบรมเล้ียงดู และมุ่ง ใหเ้ด็กมีพฒันาการ ทั้งทางดา้นร่างกายอารมณ์  
จิตใจ  สงัคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกบัวยั  ตาม ความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ในมาตรฐานที่ 4 ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี มาตรฐานที่  4  มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม   มุ่งใหเ้ด็ก
มีจิตใจที่ดีงาม  ประพฤติปฏิบติัในส่ิงที่ถูกตอ้ง  และสามารถอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข   

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 9)  การก าหนดมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงคเ์ป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่
ที่จะท าใหมี้แนวทางในการพฒันาเด็กอยา่งชดัเจน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดแนวทางการน า
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัสู่การปฏิบติัในมาตรฐานดา้นคุณภาพเด็กมาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ในดา้นมีวนิยั มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั  มีความ
ซ่ือสตัย ์ มีความกตญัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2550 : 21 - 23)  
 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6  ปี  เป็นระยะรากฐานของการพฒันาและ การเรียนรู้ที่จะหล่อหลอมความเป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม  จริยธรรม   ภาษาและสติปัญญา การตระหนกั
และใหค้วามส าคญักบัคุณภา พการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมศกัยภาพของเด็กในช่วงน้ีจึงเป็นเร่ือง
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กทุกคนที่จะร่วมกนัพฒันา  ส่งเสริมสนบัสนุน และสร้างเด็กซ่ึงจะเติบโตเป็น
อนาคตของชาติต่อไป   การจดักระบวนการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมเด็กปฐมวยั
เป็นแนวทางหน่ึงที่มุ่งเนน้ในการเตรียมความพร้อมใหเ้ด็ก ตามธรรมชาติและพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  
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ในบรรยากาศการเรียนปนเล่นที่มีกระบวนการสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก (เรืองศกัด์ิ  ป่ินประทีป.  
2547 : ค าน า)  
 ธรรมชาติของเด็กไม่วา่เป็นชาติใด ภาษาใด วฒันธรรมใดลว้นมีความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
เหมือนกนัหมด คือตอ้งการความรัก ความมัน่คง ความปลอดภยั ความส าเร็จชอบเรียนรู้ของใหม่          
ชอบทดลอง  ชอบซกัถาม  ชอบฟังและอ่านเร่ืองราวหรือนิทาน เม่ือฟังหรืออ่านนิทาน มกัชอบสมมติ
ตวัเองเหมือนตวัละคร  เป็นตวัเอก  พระเอกหรือนางเอก (กระทรวงศึกษาธิการ 2545ก: ค าน า) นิทานจึงมี
บทบาทในการพฒันาเด็กดา้นลกัษณะชีวติดว้ยการเสนอแนวทางใหเ้ด็กไดซึ้มซบัรับรู้ตั้งแต่ยงัเล็ก
และไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะชีวติที่ดีผา่นนิทานที่มีเน้ือหาและบรรยากาศของความปรารถนาที่จะใหเ้ด็ก
เป็นคนที่มีพฤติกรรม ในเร่ืองความขยนัหมัน่เพยีร ความมีวนิยั ความเ สียสละ ความอดทน ความมี
คุณธรรม จริยธรรมความกลา้หาญ ความยตุิธรรม  ความประหยดั ความซ่ือสตัย ์ ความ เป็นคน         
มีวสิยัทศัน์  และความเป็นผูรั้กการเรียนรู้  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550 : 12)                   
 นิทานคือกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด  ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เน่ืองจาก นิทาน
และการเล่ าเป็นศิ ลปะการถ่ายทอดที่สืบทอดมายาวนาน และยงัเป็นส่ิงที่เด็กทัว่โลกตอ้งการ           
ซ่ึง กระบวนการและเน้ือหานิทานที่ดีจะน าสู่การส่งเสริมและกร ะตุน้เร้าใหเ้ด็กสนใจและ                 
มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรร คใ์นทางที่ดี และที่ส าคญัคือนิทานมีบทบา ทในการพฒันาเด็กดา้น
ลกัษณะชีวติ ดว้ยการน าเสนอแนวทางใหเ้ด็กไดซึ้มซบัรับรู้ตั้งแต่ยงัเล็ก  และไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะ
ชีวติที่ดีผา่นนิ ทานที่มีเน้ือหา   และบรรยากาศของความป รารถนาที่จะใหเ้ด็กเป็นคนที่มีพฤติกรรม       
ที่พงึประสงค์ (เรืองศกัด์ิ  ป่ินประทีป.  2547 : 14 - 17) 
   
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 
 1. เพือ่สร้างและพฒันาแผนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใชนิ้ทานประกอบ
แผน่ภาพ 
 2. เพือ่ศึกษาผลการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใชนิ้ทานประกอบแผน่ภาพเพือ่พฒันา
ความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยั  
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ประโยชน์ที่ได้รับ          
 
 1. ไดนิ้ทานเพือ่พฒันาความมีวนิยัในตนเอง                                                    
 2. เด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบา้นบุญเรือง (อินทะวงศานุ เคราะห์ )  ไดรั้บ
การพฒันาความมีวนิยัในตนเอง   ในดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นความซ่ือสตัย์     ดา้นความสามคัคี  
ดา้นความอดทน  อดกลั้น      
 3. ส่งเสริม เด็กปฐมวยั ใหเ้ป็นคนดี  มีคว ามรู้ และอยูดี่มีสุขโดยใช้ นิทานผา่นกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ เพือ่พฒันาความมีวนิยัในตนเอง ซ่ึงเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้  
 4. เป็นแนวทาง ส าหรับครู  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัวางแนวทางในการพฒันาและ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีวนิยัในตนเอง   สามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข                                                                                                                                                                 
  
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 
 1. ขอบเขตประชากร  
 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั   ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ชาย หญิง ที่มี อายรุะหวา่ง  
5 - 6  ปี  ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนบา้นบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)   สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 จ านวน 13  คน 
 2. ตวัแปรที่ศึกษา 
  3.1   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใชนิ้ทาน ประกอบ                        
แผน่ภาพ 
  3.2   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ควา มมีวนิยัในตนเองของ เด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีที่ 2   
โรงเรียนบา้นบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) ในดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความ
สามคัคี  ดา้นความอดทน อดกลั้น                                                                                                                                                                                                                          
 3. ขอบเขตเน้ือหา  
 นิทาน ประกอบแผน่ภาพเพือ่พฒันาความมี วนิยัในตนเอง ที่มี เน้ือหาเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบ ความซ่ือสตัย ์ ความสามคัคี  ความอดทน อดกลั้น  จ  านวน  10   เร่ืองดงัน้ี    

1. เร่ืองหนา้ที่ของเด็ก 
2. เร่ืองพลงัความสามคัคี 
3. เร่ืองหนูดีผูซ่ื้อสตัย ์
4. เร่ืองนอ้ยส านึกผดิ 
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5. เร่ืองคิดดี ท  าดี ยอ่มไดส่ิ้งที่ดี 
6. เร่ืองดวงดีแทนคุณ 
7. เร่ืองกระทงร่วมใจ 
8. เร่ืองนกกระจิบสร้างรัง 
9. เร่ืองพลงัความสามคัคีเพือ่ความอยูร่อด 
10. เร่ืองความพากเพยีรของมดด า 

 4. ระยะเวลาที่ท  าการศึกษาคน้ควา้  
 เวลาที่ท  าการศึกษาคน้ควา้  ระหวา่งวนัที่  4 เดือน  กรกฎ าคม  2554 ถึงวนัที่  9  เดือน
กนัยายน   2554  ทดลองกบั เด็กปฐมวยั  โรงเรียนบา้นบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์ )   สงักดั
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 จ านวน 13  คน  
โดยท าการทดลองเป็นระยะเวลา  10  สปัดาห์  สปัดาห์ละ  3  วนั  วนัละประมาณ  20  นาที ในช่วง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 
 ความมีวินยัในตนเอง  ในดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นความซ่ือสตัย ์ ดา้นความสามคัคี  ดา้น
ความอดทน อดกลั้น  หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใชนิ้ทาน ประกอบแผน่ภาพ  
สูงขึ้นกวา่ก่อนการจดักิจกรรม            
                                                          
กรอบแนวคดิของการศึกษาค้นคว้า 
 

 ผูร้ายงานไดว้างกรอบแนวคิดในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใชนิ้ทาน เพือ่
พฒันาคุณธรรมดา้นการมีวนิยัในตนเอง ดงัน้ี 

     
  
 
 
 
 

 

 
 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

โดยใชนิ้ทานประกอบแผน่ภาพ 
 

 

ความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยั       
- ดา้นความรับผดิชอบ   
- ดา้นความซ่ือสตัย ์  
- ดา้นความสามคัคี  
- ดา้นความอดทน อดกลั้น   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.  เด็กปฐมวยั  หมายถึง เด็กชาย หญิง ที่มี อายรุะหวา่ง 5 - 6  ปี  ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่น ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์ )   สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 จ านวน 13  คน 
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ นิทาน หมายถึง  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มี
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดพ้ฒันา ทกัษะการเรียนรู้  ซ่ึงใช้นิทานเป็นส่ือในการ
พฒันาความมีวนิยัในตนเอง  โดยมีขั้นตอนด าเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  ขั้นน า ครูน าเร่ืองราวของ
นิทานที่จะสอน ดว้ยการสนทนา ร้องเพลง ปริศนาค าทาย ค  าคลอ้งจอง และใชค้  าถามเพือ่น าเขา้สู่
บทเรียน  ขั้นด าเนินกิจกรรม  เป็นการด าเนิ นกิจกรรมการเล่านิท านที่ครูจดัท าขึ้น โดยใชเ้ทคนิค
วธีิการที่แตกต่างกนัไป เช่น ครูเป็นผูเ้ล่า  เด็กเป็นผูเ้ล่า เด็กและครูร่วมกนัเล่า  และเด็กร่วมสนทนา
แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองราวในนิทาน ที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัความมีวนิยัในตนเอง ขั้นสรุป โดยสนทนา
เพลง ค  าคลอ้งจอง ระบายสีรูปภาพลายเสน้จากรูปในนิทานความมีวนิยัในตนเอง เพือ่เป็นการเนน้ย  ้า
ความมีวนิยัในตนเองอีกคร้ัง 
 3 . นิทานประกอบแผน่ภาพ  หมายถึง นิทานที่มีเน้ื อหาในการพฒันาความมีวนิยั          
ในตนเอง  โดยเขียนเป็นบทร้อยแกว้  เน้ือหาของนิทานอยูข่า้งหลงัภาพ แผน่ภาพมีขนาดเท่ ากบั
กระดาษ  A4 (27ซม. X 30ซม.) 
 4. ความมีวนิั ยในตนเอง ของเด็กปฐมวยั  หมายถึง การที่เด็กแสดงออกในการ
ควบคุม อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นหรือแสดง
พฤติกรรมต่างๆ กฎเกณฑข์องสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามเง่ือนไข กติกา ขอ้ตกลงดว้ยตนเอง 
โดยไม่มีใครบงัคบั กระท าดว้ยความพงึพอใจและรู้จกัหนา้ที่ของตนเองโดยเกิดความ ส านึกใน
ดา้นต่างๆ ที่ดี   ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี                                                    
  3.1   ดา้นความรับผดิชอบ  หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กที่มีความตั้งใจท างาน       
ท ากิจกรรมที่ไดรั้บใหส้ าเร็จดว้ยตนเอง   มีความตั้งใจในการเล่นและท ากิจกรรมโดยไม่มีใครบงัคบั  ดูแล
รักษาของเล่นของใชท้ั้งของตนและส่วนรวมใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย    ปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบขอ้ตกลง
ของหอ้งเรียน  
  3.2  ดา้นความซ่ือสั ตย ์หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก ของเด็ก ที่ไม่น าส่ิงของที่
เป็นของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง เม่ือเห็นของเล่นที่เป็นของเพือ่นสามารถน ามาคืนเพือ่น พดูความจริง       
ไม่พดูโกหก   ยอมรับการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งของตนเอง                      
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  3.3  ดา้นความสามคัคี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก ดา้นความ รักและเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้นช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่รังแกเพือ่น  ท างานร่วมกนัโดยปราศจากความขดัแยง้การท ากิจกรรมกลุ่ม 
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีปัญหา  ประสบความส าเร็จในการท างาน ร่วมกนัเป็นผูน้ าผูต้ามไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นแมจ้ะแตกต่างจากตนเอง    
  3.4   ดา้นความอดทน อดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางดา้นอารมณ์            
ที่สามารถปฏิบตัิตน มีมารยาททางสงัคม รู้จกัการรอคอย ตามล าดบัก่อนหลงั   การควบคุมการ
กระท าของตนเองได้ในการท ากิจกรรม เช่นไม่แยง่ของเล่นกบัเพือ่น  ความพยายามในการท างาน  
ยอมเสียสละ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  อดทนขยนัหมัน่เพยีรที่จะท างาน
ใหส้ าเร็จ                                                       
 
 


