
 

 

บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูร้ายงานไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยเรียงล าดบั
ความส าคญัของเน้ือหามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารและงานวจิยัที่เ ก่ียวขอ้งกบัก ารจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ นิทาน                          
ประกอบแผน่ภาพ                                 
 1.1    การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั    
 1.2    ความหมายและความส าคญัของการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 1.3    แนวทางในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั                                      
 1.4    ความหมายและความส าคญัของนิทาน         
 1.5    ประเภทของนิทานและรูปแบบการเล่านิทาน              
 1.6    ลกัษณะของนิทานส าหรับเด็ก 
 1.7   นิทานที่เหมาะสมกบัเด็ก   

  1.8    ความหมายและความส าคญัของแผน่ภาพประกอบ 
  1.9    หลกัในการเลือกใชภ้าพประกอบและลกัษณะของภาพประกอบที่ดี    
  1.10  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใชนิ้ทานประกอบ
แผน่ภาพ                                                                         
 2.   เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัความมีวนิยัในตนเอง                                               
  2.1     ความหมายและความส าคญัของความมีวนิยัในตนเอง                               
  2.2     ลกัษณะของความมีวนิยัในตนเอง                                                    
  2.3     ทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัความมีวนิยัในตนเอง                 
  2.4     แนวทางในการพฒันาความมีวนิยัในตนเองส าหรับเด็กปฐมวยั 
  2.5    งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัความมีวนิยัในตนเอง  
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1.    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทาน          
                        
 1.1   การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                            
 กระทรวงศึกษาธิการ(2546 : 39 - 42)ไดร้ะบุถึงการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัไว้
ดงัน้ี 

1. หลกัการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั   
   1.1   จดัประสบการณ์การเล่น และ การเรียน รู้เพือ่พฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่ง                     
ต่อเน่ือง 
   1.2   เนน้เด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่าง ระหวา่ง
บุคคลและบริบทของสงัคมที่เด็กอาศยัอยู ่
   1.3   จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต                                     
   1.4   จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัประสบการณ์ 
   1.5   ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
 2. แนวทางการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั   
  2.1   จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ คือเหมาะกบัอายวุฒิุภาวะ
และระดบัพฒันาการเพือ่ใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
  2.2   จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ีคือ เด็กไดล้งมือ
กระท า เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้  ไดเ้คล่ือนไหว  ส ารวจ  เล่น สงัเกต สืบคน้ ทดลอง และคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
  2.3    จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือบูรณาการทั้งทกัษะและสาระการ
เรียนรู้ 
  2.4   จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิม คิดวางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน  อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 
  2.5   จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลกัษณะต่างๆ กนั 
  2.6   จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย
และอยูใ่นวถีิชีวติของเด็ก 
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  2.7   จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมลกัษณะนิสยัที่ดีและทกัษะการใชชี้วติประจ าวนั
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
  2.8   จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะที่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้และแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้
  2.9   ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งการวางแผน  
การสนบัสนุนส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินพฒันาการ 
  2.10    จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการและการเรียน รู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล  น ามาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและการวจิยัใน        
ชั้นเรียน 
 3. หลกัการจดักิจกรรมประจ าวนัส าหรับเด็กปฐมวยั   
  3.1   ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก
ในแต่ละวนั 
  3.2   กิจกรรมที่ตอ้งใชค้วามคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใชเ้วลาต่อเน่ือง
นานเกินกวา่  20  นาที 
  3.3   กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่นการเล่นตามมุม การเล่นกลางเจง้ ฯลฯ 
ใชเ้วลาประมาณ  40 - 60  นาที 
  3.4   กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวา่งกิจกรรมในหอ้งและนอกหอ้ง กิจกรรมที่ ใช้
กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก  กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล  กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่  กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผูริ้เร่ิมและผูส้อนเป็นผูริ้เร่ิม  และกิจกรรมที่ใชก้  าลงัและไม่ใชก้  าลงัจดัใหค้รบทุกประเภท  ทั้งน้ี
กิจกรรมที่ตอ้งออกก าลงักายควรจดัสลบักบักิจกรรมที่ไม่ตอ้งออ กก าลงัมากนกั  เพือ่เด็กจะไดไ้ม่
เหน่ือยเกินไป  
 สรุปไดว้า่การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั ควรค านึงถึงหลกัการจดัประสบการณ์
ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั ใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันา มีการประเมินพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง  แนวการจดั
ประสบการณ์ โดยครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกั บพฒันาการเด็ก จิตวทิยา เด็กรู้ถึงการจดัการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
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 1.2   ความหมายและความส าคญัของกิจกรรมเสริมประสบการณ์   
 ความหมายของกิจกรรมเสริมประสบการณ์  

 กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาโดยตรงไดใ้ห้
ความหมายของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไวด้งัน้ี  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 /:/35) ไดร้ะบุถึง ความหมาย ของการจดักิจกรร มเสริม
ประสบการณ์ วา่เป็นการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหก้บัเด็กเพือ่ส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น        
ทั้งดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญาซ่ึงจ าเป็นต่อการพฒั นาเด็กใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะ หรือกระบวนการ และคุณลกัษณะ
หรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ส าหรับเด็กวยั 3 - 5 ปี จะเป็นเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดลอ้มตวัเด็กธรรมชาติรอบตวัและส่ิงต่ าง ๆ รอบตวัเด็ก มีโอกาสใกลชิ้ดหรือ
มีปฎิสมัพนัธใ์นชีวติประจ าวนัและเป็นส่ิงที่เด็กสนใจจะไม่เนน้เน้ือหา การท่องจ าในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะ หรือกระบวนการจ าเป็นตอ้งบูรณาการทกัษะที่ส าคญัและจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น 
ทกัษะการเคล่ือนไหว ทกัษะทางสงัคม ทกัษะทางการคิด ทกัษะการใชภ้าษา  คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์เป็นตน้ ขณะเดียวกนัควรปลูกฝังใหเ้ด็กเกิดเจตคติที่ดี มีค่านิยมที่พงึประสงค ์เช่น 
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น รักการเรียนรู้  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและมีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกบัวยั 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547 / :/62) ยงัได้ ระบุถึงความหมายของ กิจกรรม เสริม
ประสบการณ์ วา่  หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเนน้ให้ เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้  ฝึกการท างานและ    
อยูร่่วมกนัเป็น กลุ่มทั้งกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่จดั   มุ่งใหเ้ด็กไดมี้โอกาสฟัง  พดู  สงัเกต  
คิดแกปั้ญหาใชเ้หตุผลและฝึ กปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียน  โดยจดั
กิจกรรมดว้ยวธีิต่างๆ  เช่น สนทนา  อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง  
ท่องค าคลอ้งจอง  ศึกษานอกสถานที่  เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ฯลฯ  
 สรุปไดว้า่กิจกรรมเสริมประสบการณ์หมายถึง กิ จกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญา โดยมีสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก  บุคคลและ
สถานที่แวดลอ้มเด็ก  ธรรมชาติรอบตวัและส่ิงต่างๆ รอบตวัเด็ก มุ่งใหเ้ด็กไดมี้โอกาส ฟัง พดู 
สงัเกต คิดแกปั้ญหา  เนน้ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาทกัษะการเรี ยนรู้ ฝึกการท างานและอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 ความส าคญัของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 อารี  พนัธม์ณี (2546 /:/149/-/150) ไดก้ล่าวถึงความ ส าคญัของการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์วา่  เป็นการจดักิจกรรมที่ช่วยท าใหเ้ด็กมีโลกทศัน์ที่กวา้ง และจุดประกายความอยากรู้
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ใหม้ากขึ้น เ พราะในสมยัปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ (Learning//Society)  ที่คนทุกคนตอ้ง
เรียนรู้ตลอดเวลา จึงจ าเป็นฝึกลูกดงัน้ี                                                                   
 1. สมองดี (Head) เพราะมีขอ้มูลข่าวสารที่จะตอ้งรู้และเลือกใชใ้หเ้หมาะสม ตั ดสินใจ 
อยา่งชาญฉลาด  รอบคอบ มีความคิดวจิารณญาณรู้จกัเลือก 
 2. จิตใจดี (Heart) มีใจใจงดงาม การฝึกใหล้งมือปฏิบตัิท  าใหเ้ด็กรู้จริง ท าได ้เพราะการ
ลงมือท าจะท าใหเ้ขา้ใจ และเป็นความประทบัใจเม่ืออยากจะรู้ขอ้มูล ก็สามารถคิดไดท้นัที 
 3. ทกัษะความช านาญ (Hand) การฝึกใหล้งมือปฏิบตัิท  าใหเ้ด็กรู้จริง ท าไดเ้พราะการลง
มือท าจะท าใหเ้ขา้ใจและเป็นความประทบัใจเม่ืออยากจะใหข้อ้มูล ก็สามารถคิดไดท้นัที 
 4.  สุขภาพดี (Health) เติบโตสมวยัและไดรั้บความรัก ความอบ อุ่นใส่ใจดูแลอยา่ง
เพยีงพอจะท าใหเ้ด็กรู้จกัใหค้วามรักผูอ่ื้นได ้
 นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ(2547 : 36) ยงัไดร้ะบถึุงความส าคญัของการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ไวว้า่  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการเด็กในทุกดา้น โดยจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ
อาทิ เช่น  กิจกรรมการเล่านิทาน  กิจกรรมเพลง  กิจกรรมค าคลอ้งจอง  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่   
กิจกรร มปริศนาค าทาย  กิจกรรมปฏิบติัการทดลองทางวทิยาศาสตร์  ผูส้อนพจิารณาเลือกใช้
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลาย ๆ กิจกรรม  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวจะช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ดงัต่อไปน้ี  
 1. ช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นสติปัญญาและภาษาดีขึ้น 
 2. ส่งเสริมกระบวนการคิดสามารถแกปั้ญหาไดต้ามวยั 
 3.    ส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่พงึประสงค ์
 4.    ช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
 5.    ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มที่อยูร่อบตวัที่เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยั 
 6.    ช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นอารมณ์และสงัคมที่ดี 

 7.    กระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  
 8.    ช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวนิยั 

 9.    ทกัษะในเร่ืองความจ า   
 สรุปไดว้า่การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์มีความส าคญัคือ  เป็นการจดักิจกรรมทีส่่งเสริม
พฒันาการเด็กทุกดา้น  เป็นการจดักิจกรรมที่ ช่วยใหเ้ด็กมีโลกทศัน์ที่กวา้ง จุดประกายความอยากรู้
ใหม้ากขึ้น เปิดโอกาส ใหเ้ด็กไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบั เร่ืองที่เรียน ได้ พฒันาสติปัญญา  ภาษา 
ส่งเสริมกระบวนการคิด  ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและพฒันาทกัษะในการจ า       
ช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นอารมณ์และสงัคมที่ดี                                                                                                                                                                                                                   
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1.3 แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย        
แนวทางการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัจดัท าขึ้นเพือ่เป็นกรอบใน 

การจดักิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการซ่ึ งท าหนา้ที่เก่ียวกบัการศึกษาไดร้ะบุถึงแนวทางในการจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัไวด้งัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547/:/62/-/63)  ไดร้ะบุถึงแนวทางการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยัวา่สามารถจดัไดห้ลากหลายวธีิ เช่น 
 1. การสนทนา  อภิปราย  เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาในการพดู  การฟัง  รู้จกั
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นขอ งผูอ่ื้น  ซ่ึงส่ือที่ใชอ้าจเป็นของจริง  ของจ าลอง  
รูปภาพ  สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ 
 2. การเล่านิทาน  เป็นการเล่าเร่ืองต่างๆ  ส่วนมากจะเป็นเร่ืองที่เนน้การปลูกฝังใหเ้กิด
คุณธรรม  จริยธรรม  วธีิการน้ีจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจไดดี้ขึ้น  ในการเล่านิทานส่ือที่ใชอ้าจ เป็นรูปภาพ  
หนงัสือภาพ  หุ่น  การแสดงท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง 
 3. การสาธิต  เป็นการจดักิจกรรมที่ตอ้งการใหเ้ด็กไดส้งัเกตและเรียนรู้ตามขั้นตอน    
ของกิจกรรมนั้น ๆ ในบางคร้ังผูส้อนอาจใหเ้ด็กอาส าสมคัรเป็นผูส้าธิตร่วมกบัผูส้อ น  เพือ่น าไป                
สู่การปฏิบตัิจริง เช่น การเพาะเมล็ด  การเป่าลูกโป่ง  การเล่นเกมการศึกษา  ฯลฯ 
 4. การทดลอง /ปฏิบติัการ  เป็นกิจกรรมที่จดัใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง   เพราะได้
ทดลองปฏิบตัิดว้ยตนเอง  ไดส้งัเกตการเปล่ียนแปลง  ฝึกการสงัเกต  การคิดแกปั้ญหา  และส่งเสริม
ใหเ้ด็กมีความอย ากรู้อยากเห็นแล ะคน้พบดว้ยตนเอง เช่น การประกอบอาหาร  การทดลอง
วทิยาศาสตร์ง่ายๆ  การเล้ียงหนอนผเีส้ือ  การปลูกพชื  ฯลฯ 
 5. การศึกษานอกสถานที่  เป็นการจดักิจกรรมที่ท  าใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง       
อีกรูปแบบหน่ึง  ดว้ยการพาเด็กไปทศันศึกษาส่ิงต่างๆ  รอบสถานศึกษาหรือนอกสถานศึ กษา      
เพือ่เป็นการเพิม่พนูประสบการณ์แก่เด็ก 
 6. การเล่นบทบาทสมมติ  เป็นการใหเ้ด็กเล่นสมมติตนเองเป็นตวัละครต่างๆ ตามเน้ือเร่ือง
ในนิทานหรือเร่ืองราวต่ างๆ  อาจใชส่ื้อประกอบการเล่นสมม ติเพือ่เร้าความสนใจแ ละก่อใหเ้กิด
ความสนุกสนาน เช่น หุ่นสวมศีรษะ  ที่คาดศีรษะ รูปคนและสตัวรู์ปแบบต่างๆ  เคร่ืองแต่งกาย   
และอุปกรณ์ของจริงชนิดต่างๆ  
 7. การร้องเพลง เล่นเกม ท่องค าคลอ้งจอง เป็นการจดัใหเ้ด็กไดแ้สดงออกเพือ่ความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  และเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาและจงัหวะ  เก มที่น ามาเล่นไม่ควรเนน้การแข่งขนั
 สรุปไดว้า่แนวทางในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ สามารถจดัไดห้ลากหลายวธีิไดแ้ก่
การสนทนา อภิปราย  การเล่านิทาน  การสาธิต การทดลอง  การศึกษานอกสถานที่  การเล่นบทบาท
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สมมติ  การประกอบอาหาร ซ่ึงวธีิการ จดักิจกรรมควรค านึงถึงความเหมาะสมและใหเ้กิดประโยชน์กบั
เด็กมากที่สุด   
 1.4   ความหมายและความส าคญัของนิทาน       
 ความหมายของนิทาน  
 ความหมายของนิทาน  มี หน่วยงาน  และนกัวชิาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงความหมาย    
ของนิทานไวด้งัน้ี  
 เกษลดา  มานะจุต ิและ อภิญญา  มนูญศิลป์  (2544 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของนิทานวา่
หมายถึง  เร่ืองเล่าต่อกนัมาโดยใชว้าจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ  หรือการเล่าโดยใช้วสัดุอุปกรณ์
ประเภทต่างๆ ประกอบก็ได้  เช่น หนงัสือภาพ หุ่นหรือการใชค้นแสดงบทบาทลีลาเป็นไปตามเน้ือเร่ือง
ของนิทานนั้นๆ  แต่เดิมมานิทานถูกเล่าสู่กนัและกนัดว้ยปากสืบกนัมาเพือ่เป็นเคร่ืองบนัเทิงใจในยามวา่ง
และเพือ่ถ่ายทอดความเช่ือความศรัทธาเล่ือมใสในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่เป็นที่ยดึถือของคนแต่ละกลุ่ม  
 วไิล  มาศจรัส (2545 : 12) ไดก้ล่าวถึงความหมายของนิทานวา่ นิทานหมายถึง เร่ืองที่เล่า      
กนัมา เช่น นิทานอีสป  นิทานชาดก  ในทางคติชนวทิยา  ถือวา่นิทานเป็นเร่ืองเล่าสืบสานต่อๆ กนั มา  
ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงในหลายอยา่งข องมนุษย ์เป็นส่ิงที่มีความหมาย มีคุณค่า ซ่ึง
นิทานนั้นจะมีทั้งนิทานเล่าปากเปล่า  จดจ ากนัมาแบบมุขปาฐะ และนิทานที่มีการเขียนการบนัทึกไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช  2542(2546 : 588) ไดร้ะบุความหม ายของนิทานไวว้า่  
นิทาน หมายถึงเร่ืองที่เล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป  
  เกริก  ยุน้พนัธ์ (2547 : 8)  ไดใ้หค้วามหมายของนิทานไวว้า่ หมายถึง  เร่ืองราวที่เล่าสืบ
ต่อกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นการผกูเร่ืองขึ้น เพือ่ใหผู้ฟั้งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และ
สอดแทรกคติสอนใจลงไป  
 ประคอง  นิมมานเหมินทร์(2550 : 9)ไดใ้หค้วามหมายของนิทานวา่ หมายถึง  เร่ืองที่เล่า
กนัต่อๆ มาจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยไม่ทราบวา่ใครเป็นผูแ้ต่ง เช่น นิทานเร่ืองสงัขท์อง 
ปลาบู่ทอง หรือโสนนอ้ยเรือนงาม  มีการเล่าสู่กนัฟังจากปู่ ยา่ตายายของเรา  พอ่แม่ของเรารวมทั้งตวั
เราเอง  ไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลนของเรา  เป็นทอดๆ กนัไปรุ่นแลว้รุ่นเล่า  บางคร้ังก็
แพร่กระจายจากทอ้งถ่ินหน่ึงไปสู่อีกทอ้งถ่ินหน่ึง เช่น นิทานเร่ืองสงัขท์อง อาจมีหลายส านวน
แลว้แต่ความทรงจ า  ความเช่ือ  อารมณ์ของผูเ้ล่า และวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน  
 จากความหมายของนิทานดงักล่าว สรุปไดว้า่นิทานหมายถึง เร่ืองราวที่เล่าต่อๆ  กนัมา
เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นจริงหรือมีการ ผกูเร่ืองขึ้น โดยใชว้าจาหรือ เป็นการเล่าที่มี ภาพประกอบ  การเล่า
โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ประกอบ เช่น หนงัสือภาพ หุ่น  การเล่าปากเปล่ า การใชค้นแสดง เพือ่ให้
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ผูฟั้งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใหค้วามรู้   เป็นเคร่ืองบนัเทิงใจยามวา่งและถ่ายทอดความเช่ือ
ความศรัทธาเส่ือมใสในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  บางคร้ังก็สอดแทรกคติหรือคุณธรรมสอนใจลงไปดว้ย                               
  ความส าคญัของนิทาน 
 นิทานเป็น ส่ิงที่ ส าคญัต่อชีวติเด็ก ช่วยใหเ้ด็กมีความสุขใหแ้ง่คิดและคติสอนใจ            
การจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กโดยใชนิ้ทานเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะการเล่านิทาน สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือ            
ในการพฒันา และเตรียมความพร้อม ใหก้บัเด็ก  ไดมี้นกัวชิาการ กล่าวถึงความส าคญัของนิทานไ ว้
หลายท่านดงัต่อไปน้ี      
 เกริก  ยุน้พนัธ ์(2547 : 55 - 56)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเล่านิทาน ดงัน้ี 
 1. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นและใกลชิ้ด  เป็นกนัเองกบัผูเ้ล่า 
 2. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกร่วมในขณะฟัง  ท  าใหเ้ขาเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย
และสดช่ืนแจ่มใส 
 3. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะมีสมาธิหรือความตั้งใจที่ มีระยะเวลานานขึ้นหรือยาวขึ้น โดยเฉพาะ    
ผูเ้ล่าที่มีความสามารถในการตรึงใหผู้ฟั้งหรือเด็กๆ  ใจจดจ่ออยูก่บัเร่ืองราวที่ผูเ้ล่า  เล่าเร่ืองที่มีขนาดยาว 
 4. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะถูกกล่อมเกลาดว้ยนิทานที่มีเน้ือหาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ท าใหเ้ด็กๆ  และผูฟั้งเขา้ใจในความดีและความงามยิง่ขึ้น 
 5. นิทานจะท าใหเ้ด็กๆ  หรือผูฟั้งมีความละเอียดอ่อน  รู้จกัการรับและการให ้มองโลกในแง่ดี 
 6. นิทานจะท าใหเ้ด็กๆ หรือผูฟั้งใชก้ระบวนการคิดในการพจิารณาแกปั้ญหาได ้
 7. นิทานสามารถสร้างความกลา้ใหก้บัเด็กๆ หรือผูฟั้งโดยการแสดงออกที่ผา่นกระบวนการคิด
ที่มีประสิทธิภาพ 
 8. เด็กๆ และผูฟั้งจะไดค้วามรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได้ 
 9. นิทานช่วยสร้างเสริมจินตนาการที่กวา้งไกลไร้ขอบเขตใหก้บัเด็กหรือผูฟั้ง 
 10. นิทานสามารถช่วยใหเ้ด็กๆ  และผูฟั้งไดรู้้จกัการใชภ้าษาที่ถูกตอ้ง  การออกเสียง    
การกระดกล้ินตวั  ร เรือ  และ ล สิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมชาติ   
 วเิชียร  เกษประทุม(2550 : 9 - 10)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของนิทานวา่ มีคุณค่าและมีประโยชน ์
ดงัน้ี 
 1.ก/นิทานใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผอ่นคลายความเครียดและช่วยใหเ้วลา
ผา่นไปอยา่งไม่น่าเบื่อหน่าย                                                            
 2.    นิทานช่วยกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผูใ้หญ่วา่เป็นบุคคล
ที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่า เบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถา้ผูใ้หญ่มีเวลาเล่านิทานใหเ้ด็กฟังบา้ง นิทานที่
สนุกๆ ก็จะช่วยใหเ้ด็กอยากอยูใ่กลชิ้ด ลดความเกรงกลวัหรือเบื่อหน่ายผูใ้หญ่ลง 
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 3.    นิทานใหก้ารศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ                                                           
 4. นิทานใหข้อ้คิดและคติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สงัคมพงึประสงคใ์หแ้ก่
ผูฟั้ง เช่น ใหซ่ื้อสตัย ์ใหเ้ช่ือผูใ้หญ่  ใหพ้ดูจาไพเราะอ่อนหวาน ใหมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ใหข้ยนั
ขนัแขง็  เป็นตน้ 
 5. นิทานช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของสงัคมในอดีตในหลายๆ ดา้น  เช่น ลกัษณะของ
สงัคมวถีิชีวติของประชาชนในสงัคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเช่ือ เป็นตน้ 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 11-16)  ไดร้ะบุถึงความส าคญัของนิทานวา่  
นิทานเป็นส่ิงที่ส าคญัต่อชีวติทั้งเด็ก และผูใ้หญ่  เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยใหเ้ด็กๆ มีความสุข
สนุกหรรษาแลว้ ยงัเป็นโลกแห่งจินตนาการที่สมบูรณ์แบบที่คอยช่วยถกัทอสายใยความรักความฝัน  
สานสมัพนัธอ์นัอบอุ่น  ความละมุนละไมในกลุ่มสมาชิกของครอบครัว  อีกทั้งนิทานยงัใหแ้ง่คิดคติ
สอนใจ  และปรัชญาชีวติอนัล ้าลึกแก่เด็ก  นิทานมีความส าคญัต่อพฒันาการของเด็ก ดงัน้ี     
 1. ช่วยพฒันาเด็กทางดา้นลกัษณะชีวติ  เด็กไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะชีวติที่ดีผา่นนิทาน        
ที่ปรารถนาใหเ้ด็กมีพฤติกรรมที่ดี เช่น มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความกลา้หาญ  มีความยติุธรรม 
 2. การพฒันาเด็กดา้นบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพเป็นองคป์ระกอบที่มีอยูม่ากในนิทาน       
ซ่ึงเด็กจะไดรั้บรู้ถึงบุคลิกภาพที่ดี  ที่จะช่วยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งดี เช่น ความเช่ือมัน่  การรักษาตน 
ความสุภาพอ่อนนอ้ม ความมีมารยาทที่ดี  ความเป็นผูน้ า 

3. การพฒันาเด็กดา้นความรู้และสติปัญญา 
4. การพฒันาเด็กในดา้นทกัษะและความสามารถ 

 5.    การพฒันาเด็กในดา้นสุขภาพ  นิทานเป็นกระบวนการหน่ึงที่ก  าหนดบทบาท  ในดา้น
สุขภาพใหเ้กิดแก่เด็ก  เพราะเม่ือเด็ก ได้อ่านหรือ ฟังนิทานแลว้จะก่อใหเ้กิด การเรียนรู้ในการที่จะ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน  
 นอกจากน้ี  บวร  งามศิริอุดม (http://www.sk-hospital.com สืบคน้เม่ือวนัที่ 10/05/2554)       
ไดก้ล่าวถึงความส าคญัที่ไดจ้ากการเล่านิทานวา่   

1. ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
2. ใหรู้้จกัค  าเรียกช่ือส่ิงของต่างๆ จากรูปภาพในนิทาน 
3. เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออก  พฒันาความคิด จินตนาการ 
4. ใหค้วามรู้สึกที่ดีต่อเด็ก 

 5. มีความตลกขบขนัใหค้วามสนุกสนาน ช่วยแกปั้ญหาใหก้บัตวัเด็ก เม่ือเปรียบเทีย บ                   
ตนเองกบัตวัละคร 

http://www.sk-hospital.com/
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 จากความส าคญัของนิทานดงักล่าวสรุปไดว้า่  นิทานใหค้วามเพลิดเพลิน  สนุกสนานและ
ผอ่นคลายความเครียด  สร้างเสริมจินตนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธ รรม กระชบัความสมัพนัธใ์น
ครอบครัว สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของสงัคมในอดีตในหลายๆ ดา้น ช่วยพฒันาเด็กทางคุณลกัษณะ
ชีวติ พฒันาบุคลิกภาพของเด็ก พฒันาดา้นความรู้และสติปัญญา ทกัษะและความสามารถทางภาษา 
 1.5   ประเภทของนิทานและรูปแบบการเล่านิทาน                
 ประเภทของนิทาน 
 มีนกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทของนิทานออกเป็นหลายประเภท โดยใชก้ารแบ่งที่แตกต่าง
กนัไป เช่น 
 ไพพรรณ อินทนิล(2544 : 27)ไดแ้บ่งประเภทนิทานไวด้งัน้ีคือ//การแบ่งนิทานตามรูปแบบ 
(Form) และการแบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน (Type Index) 
 1. การแบ่งนิทานตามรูปแบบ(Form)   
  1.1กกนิทานปรัมปราหรือเทพนิยาย (Fairy//Tale) มกัจะก าหนดสถานที่เล่ือนลอยไม่แน่ชดั 
เช่น ในกาลคร้ังหน่ึงมีเมืองๆ หน่ึง  มีตวัละครมีฤทธ์ิเดชมาก  ถา้เป็นชายยากจนจะแต่งงานกบัหญิง
สูงศกัด์ิ  เช่น สงัขท์อง ปลาบู่ทอง  สโนวไ์วท ์ ซินเดอเรอล่า 
  1.2กกนิทานทอ้งถ่ิน  (Legend) หรือที่เรียกวา่ “ต านาน ” มกัเป็นเร่ืองขนาดสั้น
เก่ียวกบัความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเร่ืองพสิดาร แต่เช่ือวา่เกิดขึ้นจริง เช่น เร่ืองพระยากง  
พระยาพาน  พระร่วง นิทานทอ้งถ่ินอาจจะแยกยอ่ยได ้ดงัน้ี 
   1.2.1    นิทานประเภทอธิบาย (Explanatory/Taleหรือ /Etiological/Tale) เช่น 
ท าไมหา้มน าน ้ าสม้สายชูเขา้มาในเมืองลพบุรี  อธิบายวา่สถานที่ต่างๆ  เหตุใดจึงมีช่ือเช่นนั้นอธิบาย
ปรากฏการณ์ เช่น เหตุใดพระราหูกบัพระจนัทร์จึงเป็นอริต่อกนั เหตุใดกาจึงมีขนด า 
   1.2.2    นิทานเก่ียวกบัความเช่ือต่างๆ เช่นโชคลาภ  
   1.2.3    นิทานเก่ียวกบัสมบติัที่ฝังไวแ้ละลายแทง 
   1.2.4    นิทานวรีบุรุษ/(Hero/Tale)/กล่าวถึงความสามารถ  ความองอาจกลา้หาญ
ของบุคคล  นิทานวรีบุรุษคลา้ยคลึงนิทานปรัมปรา  ซ่ึงมีตวัเอกเป็นวรีบุรุษเหมือนกนัแต่นิทาน
วรีบุรุษมีการก าหนดเวลาแน่นอน จะมีเร่ืองพน้วสิยัมนุษยอ์ยูบ่า้ง แต่เช่ือวา่มีเคา้เร่ืองจริง 
   1.2.5    นิทานคติสอนใจเป็นเร่ืองสั้น ๆ  
  1.3    เทพปกรณัม (Myth) ตวับุคคลในเร่ืองมกัเก่ียวกบัความเช่ือ เช่น เร่ืองพระอินทร์ 
ทา้วมหาสงกรานต ์ เมขลา - รามสูร 
   1.3.1   นิทานเร่ืองสตัว์ /(Animal/Tale)/แต่มีความประพฤติเ ช่นเดียวกบัคน      
แบ่งออกเป็น 2  ประเภทคือ 
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    1.3.1.1   นิทานประเภทสอนคติธรรม คลา้ยกบันิทานคติสอนใจ คือตวัเอก
ตอ้งเป็นสตัว ์แต่มีคติ เช่น ราชสีห์กบัหนู 
    1.3.1.2    นิทานประเภทเล่าซ ้ าหรือไม่จบ (Formula Tale) เช่น เร่ืองยายกะตา  
มีวธีิการเล่าแบบจ าเพาะ 
   1.3.2///นิทานตลกขบขนั (Jest)  เป็นเร่ืองสั้นๆ เน้ือหาจุดส าคญัอยูท่ี่เร่ือง ที่ไม่น่าจะ
เป็นไปได ้อาจเป็นเร่ืองการแกเ้ผด็  แกล้  า  การแสดงปฏิภาณไหวพริบ เป็นการแสดงออกทางดา้น
อารมณ์ของมนุษยท์ี่ตอ้งการหลุดพน้จากกรอบของวฒันธรรมประเพณี และกิจวตัร ฉะนั้นนิทาน
ประเภทน้ีจึงรวมไปถึงนิทานเหลือเช่ือ (Tall Tale) ซ่ึงทั้งผูฟั้งและผูเ้ล่าไม่ติดใจในความไม่สมจริง
เหล่าน้ี 
 2. การแบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน (Type Index)  
  2.1กกนิทานเก่ียวกบัสตัวแ์ยกยอ่ยเป็นสตัวป่์า สตัวปี์ก สตัวน์ ้ า 
  2.2ddนิทานชาวบา้นทัว่ไปแยกยอ่ยเป็นนิทานเก่ียว กบัเวทมนต ์คาถา นิทาน ศาสนา 
นิทานเก่ียวกบัยกัษ ์นิทานโรแมนติค ซ่ึงมีขอบเขตความจริงเสมอ 
  2.3กกนิทานตลกขบขนั แยกยอ่ยเป็นนิทานคนโง่ คนฉลาด นิทานนิสยัและขอ้บกพร่อง 
 วรรณี  ศิริสุนทร(2544 : 30 - 32) ไดก้ล่าวถึงประเภทของนิทานไวด้งัน้ี  
 1. นิทานที่มีเน้ือหาที่ใชถ้อ้ยค  าต่างๆ ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่นิทานต่างๆ ที่มีหลกัการสะสมค า
อยูเ่ร่ือยๆ 
 2. นิทานเก่ียวกบัสตัว ์สตัวท์ี่ฉลาดหรือโง่จะท าหนา้ที่เป็นตวัละครส าคญัแทนคนและ
ไดรั้บประสบการณ์ที่เป็นปัญหาคลา้ยคลึงกนั 
 3. นิทานที่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสตัว ์ หรือนิทานที่อธิบายถึงปรากฏการณ์บางอยา่งวา่
เป็นอยา่งไร หรือท าไม 
 4. นิทานที่เป็นบทโคลงมีใจความเป็นแบบบรรยายโวหาร อาจมีเหตุการณ์ของบุคคล
ต่างๆ ที่นิยมเล่ากนัออกมาในรูปบทโคลงและร้องกนัมาแต่ตั้งเดิม 
 5. ต านาน นิทานพื้นบา้น มีลกัษณะที่ด าเนินเร่ืองอยา่งตรงไปตรงมาและรวดเร็ว           
ตวัละครมีการเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 
 6. นิทานโกหก เป็นความพยายามของมนุษยม์าเป็นเวลานบัศตวรรษ เพือ่จะอธิบาย
ความจริงเก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือทางปรัชญา และปรากฏการณ์ซ่ึงมาสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่ง          
มีเหตุผล 
 7. นิทานที่มีความเคล่ือนไหวอยูใ่นเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองที่เ ล่าใหเ้ด็กฟัง ควรจะให้         
มีค  ากริยาที่ตอบค าถามวา่ใครท าอะไรไดม้ากที่สุด 
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 8. มีเน้ือเร่ืองเร้าใจ ก่อใหเ้กิดความต่ืนเตน้ เด็กอยากฟังเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ การผกูเร่ือง
ตอ้งใหแ้นบเนียน และใหมี้เร่ืองปลีกยอ่ยที่จะน าออกนอกทางไดน้อ้ยที่สุด  เพราะผูฟั้งไม่มีโอกาส
จะทวนและตอบวา่ตน้เร่ืองเดิมเป็นอยา่งไร  ควรเลือกนิทานที่จบในตวัของตวัมนัเอง ถา้จะเลือกเอา
นิทานชุดที่มีตวัละครเอกชุดเดียวกนัไปกระท าเร่ืองราวต่างๆ ก็ควรยกเร่ืองและตอนแต่ละตอนที่จบ
ในตวัเองแต่ละคร้ังที่เล่า 
 9. เน้ือเร่ืองเป็นแบบพรรณนาโวหาร ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดภาพ พจน์ เร่ืองอยา่งน้ีมีส่วนชวน
ใหนิ้ทานน่าฟัง แต่ตอ้งค  านึงถึงอายขุองผูฟั้งดว้ย 
 10. เร่ืองที่แสดงปฏิภาณไหวพริบของตวัละคร มีการสนทนาโตต้อบซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
สติปัญญาเฉียบแหลม 
 11. เร่ืองที่แสดงความรู้สึกสะเทือนใจ  ไม่วา่จะเป็นความรู้สึกสะเทือนใจในเร่ืองความรัก
ความเกลียด หรือความโกธร ซ่ึงผูแ้ต่งนิทานเขียนไวท้  าใหนิ้ทานน่าฟังยิง่ขึ้น เด็กยอ่มไม่ชอบเร่ืองที่
จืดๆ ไม่มีอะไร นิทานที่เล่าควรมีตอนที่น่าต่ืนเตน้ เศร้าโศกสอดแทรกลงไปดว้ย 
 12. เร่ืองผ ีควรเลือกเร่ืองที่อยา่ใหน่้ากลวัเกินไป เด็กจะขวญัเสียหวาดกลวั อาจเป็นเร่ือ ง
ในแนวที่คนพบผโีดยไม่รู้สึกอะไร และพดูจาโตต้อบกนัได ้
 13. เร่ืองเก่ียวกบัสตัวเ์ล็กๆ ที่ใชไ้หวพริบ ความสามารถ ชนะสตัวใ์หญ่กวา่ที่เกเร  หรือ
ช่วยป้องกนัตนเองใหพ้น้อนัตรายใหอ้ยูร่อดปลอดภยัโดยอาศยัเล่ห์หล ปฏิภาณ ความสามารถและ
ความร่วมมือ ร่วมใจกนัระหวา่งเพือ่นๆ 
 14. เร่ืองข  าขนั มกัเป็นเร่ืองราวความน่ารักของสตัว ์ความโง่ของคน ความโลภของคน 
 วไิล  มาศจรัส (2545 : 14 - 21)ไดก้ล่าวถึงประเภทนิทานไวด้งัน้ี                                
 1. นิทานปรัมปราหรือนิทานภาษิต ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่มีมาตั้งแต่เม่ือไร  ตวัเอกของ
เร่ืองจะมีคุณสมบติัพเิศษคือมีฤทธ์ิเดช  แบ่งตวัละครออกมาเป็นตวัละครที่มีอ  านาจไดแ้ก่ ชา้ง สิงโต
และเสือ  ตวัละครฝ่ายอธรรมแสดงถึงความเจา้เล่ห์  ขี้โกง ไดแ้ก่สุนขัจ้ิงจอก  ตวัละครที่มีสติปัญญานอ้ย 
เช่น ลา  ตวัละครที่ซุกซน เช่น ลิง  ตวัละครที่แสดงถึงความมีอายยุนื เช่น เต่า และตวัละคร ที่ปราดเปรียว 
เช่น กระต่าย 
 2. นิทานทอ้งถ่ิน หรือนิทานชาวบา้นเป็นนิทานเก่ียวกบัความเช่ือ  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  โชคลาภ  มีคติสอนใจใหรู้้จกัคิดใหร้อบคอบ  ไม่ประมาทอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม     
อยา่งมีความสุข 
 3. นิทานเทพนิยาย  ตวัละครเป็น มนุษยท์ี่สูงศกัด์ิ เช่นเจา้หญิง เจา้ชาย  เร่ืองที่รู้จกักนั
ทัว่ไปคือเจา้หญิงนิทรา  ซินเดอเรลลา 
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 4. นิทานสตัว ์ เป็นนิทานที่มีตวัสตัวเ์ป็นตวัเอกมีความคิดมีการกระท าต่างๆ  การพดู
การจาอยา่งมนุษย ์ ซ่ึงเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสงัคมที่สอดแทรกคติธรรม 
 5. นิทานตล กขบขนั เป็นนิทานสั้นๆ  เร่ืองราวไม่น่าเป็นไปได ้ เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบั
ความโง่  กลโกง  การแกเ้ผด็แกล้  า  ใชป้ฏิภาณไหวพริบ 
 6.   นิทานชาดก  เป็นนิทานที่อยู่ ในคมัภีร์ที่เรียกวา่นิบาตชาดกกบัปัญญาสชาดก          
เป็นนิทานที่เป็นค าสอนของผูแ้สดงธรรมะ ซ่ึงคนไทยจะไดฟั้งมากที่สุดจากพระภิกษุในเวลาเทศนา  
ที่มีการยกนิทานชาดกขึ้นมาขยายความ  ใหเ้ป็นขอ้คิดเตือนใจ        
 ส่วน เกริก  ยุน้พนัธ ์(2547 : 20 -22) ไดแ้บ่งนิทานตามรูปแบบของนิทาน ไวด้งัน้ี                         
 1. แบ่งตามเน้ือหาสาระที่เป็นเร่ืองราวของนิทาน 
  1.1   เทพนิทานหรือเทพนิยาย 
  1.2   นิทานประจ าถ่ินหรือนิทานพื้นบา้น 
  1.3   นิทานคติสอนใจ 
  1.4   นิทานวรีบุรุษ 
  1.5   นิทานอธิบายเหตุ 
  1.6   เทพปกรณัม 
  1.7   นิทานที่มีสตัวเ์ป็นตวัเอก 
  1.8   นิทานตลกขบขนั 
 2. แบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน 
  2.1   นิทานชาวบา้น 
  2.2   นิทานเก่ียวขอ้งกบัสตัว์     
 นอกจากน้ี  ประคอง  นิมมานเหมินทร์ (2550 : 9 - 15) ได้แบ่งนิทานส าหรับเด็กออกเป็น 
11 ประเภทไดแ้ก่    
 1. นิทานเทวปกรณ์หรือนิทานปรัมปรา                                                    
 2.    นิทานมหศัจรรย ์                                                                                                                                                        
 3.    นิทานชีวติ 
 4.งง นิทานประจ าทอ้งถ่ิน                                                                                                                                                                 
 5.งงนิทานคติสอนใจ 
 6. นิทานอธิบายสาเหตุ 
 7. นิทานเร่ืองสตัว ์
 8. นิทานเร่ืองผ ี
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 9. นิทานมุขตลก 
 10. นิทานเร่ืองโม ้
 11. นิทานเขา้แบบ มี 2 ประเภท คือ นิทานไม่รู้จบและนิทานลูกโซ่  
 สรุปไดว้า่ประเภทของนิทาน  นั้นมีหลายประเภท ไดแ้ก่ นิทานเทพนิยาย  นิทานปรัมปรา   
นิทานทอ้งถ่ิน นิทานคติสอนใจ นิทานชีวติ นิทานเร่ืองผ ีขบขนั นิทานชาวบา้น  นิทานเก่ียวกบัสตัว ์ 
นิทานที่เป็นบทโคลงมีใจความเป็นแบบบรรยายโวหาร  นิทานโกหก  นิทานตลกขบขนั 
 รูปแบบการเล่านิทาน 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเล่านิทานไวด้งัน้ี 
 วไิล  มาศจรัส (2545 : 115 - 117)   ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเล่านิทานไวด้งัน้ี 
 1. เล่าปากเปล่า  โดยมีอุปกรณ์เสริมคือท่าทาง  มือ แขน ขา  น ้ าเสียง สายตา ฯ 
 2. เล่านิทานจากหนงัสือโดยมีหนงัสือเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่า  ซ่ึงหนงัสือน้ีส่วนมาก  
จะเป็นหนงัสือภาพขนาดใหญ่ เรียกวา่ Big Book 
 3. เล่านิทานโดยใชภ้าพประกอบ  ซ่ึงภาพดงักล่าวน้ีมกัเป็นแผน่ภาพขนาดใหญ่ และมีตวัละคร
ส าคญัเป็นภาพหลกั เช่น เร่ืองราชสีห์กบัหนู  ก็อาจจะมีแผน่ภาพราชสีห์ขนาดใหญ่และหนูตวัเล็ก ๆ 
เป็นตน้ 

4. เล่านิทานประกอบหุ่น   
 เกริก  ยุน้พนัธ ์(2547 : 36/- 55) กล่าวถึงรูปแบบและกระบวนการเล่านิทานไวห้ลากหลาย                
แยกตามลกัษณะการเล่าไดด้งัน้ี 
 1.    การเล่านิทานแบบปากเปล่า  เป็นนิทานที่ผูเ้ล่าเร่ืองจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม  ตั้งแต่
เลือกเร่ืองใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มผูฟั้ง   นิทานปากเปล่าเป็นนิทานดึงดูดและเร้าความสนใจ
ของผูฟั้งดว้ยน ้ าเสียง  แววตาและลีลาท่าทางประกอบของผูเ้ล่าที่สง่าและพอเหมาะพอดี 
 2.    การเล่านิทานแบบเล่าไปวาดไป  เป็นนิทานที่ผูเ้ล่าจะตอ้งมีประสบการณ์การเล่าแบบ
ปากเปล่า  ยงัคงใชศิ้ลปะการเล่าอยา่งมีชั้นเชิงในการเล่าอยา่งเดิม  แต่จะตอ้งเพิม่การวาดรูป ในขณะ  
ที่เล่าเร่ืองราวดว้ย รูปที่เล่า   ขณะเล่าเร่ืองน้ี ภาพที่วาดออกมาอาจจะสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวหรือ
บางคร้ังเม่ือเล่าเร่ืองจบ  รูปที่วาดจะไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่เล่าเลยก็ได ้ คือจะไดภ้าพใหม่เกิดขึ้น 
 3.    การเล่านิทานแบบใชส่ื้ออุปกรณ์ประกอบ  เป็นนิทานที่เล่าโดยใชส่ื้อหรืออุปกรณ์
ในขณะเล่า   เป็นนิทานที่ผูเ้ล่านิทานจะต้ องใชส่ื้อที่จดัเตรียมหรือหามา เพือ่ประกอบการเล่า เช่น 
การเล่านิทานโดยใชส่ื้อหนงัสือ  นิทานหุ่นน้ิวมือ  นิทานหุ่นมือ  นิทานหุ่นเชิด  นิทานหุ่นกระบอก  
นิทานหุ่นกระดาษ  นิทานเชือก  นิทานผา้เช็ดหนา้ เป็นตน้ และในขณะที่เล่าอาจจะมีดนตรีประกอบ  
หรือผูเ้ล่าหาวสัดุอยา่งง่ายมาท าเคร่ืองเคาะก ากบัจงัหวะ   เพือ่ประกอบการเล่าเพิม่รสชาติ                    



 

 

23 

ใหส้นุกสนานยิง่ขึ้น  ส่ือหรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกอบช่วยใหผู้ฟั้งเกิดรูปธรรมชดัเจนยิง่ขึ้น ส่ือนิทาน
ช่วยกระตุน้เร้าความสนใจของผูฟั้งใหเ้กิดความสนใจนิทานมากดว้ย  ดงันั้นผูเ้ล่านิทานถา้เล่านิทาน
ประกอบส่ือ  ผูเ้ล่าเองจะตอ้งเตรียมผลิตส่ือจดัหาส่ือใหพ้ร้อม  และทดลองการใชส่ื้อเพือ่ความ
เหมาะสมและลงตวัที่สุดในขณะท าการเล่านิทานดว้ยส่ือ  นอกจากน้ีนกัเล่านิทานดว้ยส่ือที่ดี จ  าเป็น
อยา่งยิง่จะตอ้งพฒันาปรับปรุงส่ือใหเ้หมาะสมและดียิง่ขึ้น  
 บวร  งามศิริอุดม (http://www.sk-hospital.com สืบคน้เม่ือวนัที่ 10/05/2554) ได้กล่าวถึง
รูปแบบของการเล่านิทานส าหรับเด็กไวด้งัน้ี 
 1. การเล่าเร่ืองปากเปล่า  ไม่มีอุปกรณ์  เป็นการเล่านิทานดว้ยการบอกเล่าดว้ยน ้ า เสียง
และลีลาของผูเ้ล่าโดยมีวธีิการเล่าดงัน้ี 
  1.1   ผูเ้ล่าควรดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยค่อยเร่ิมเล่าดว้ยเสียงชดัเจน เล่าชา้ๆ และ
เร่ิมเร็วขึ้น จนเป็นการเล่าดว้ยจงัหวะปกติ 
  1.2   เสียงที่ใชค้วรดงัและเป็นประโยคสั้นๆ ไดใ้จความ ไม่ควรเวน้จงัหวะการเล่า
นิทานใหน้านจะท าใหเ้ด็กเบื่อ  อีกทั้งไม่ควรมีค  าถามหรือค าพดูอ่ืนๆ ที่เป็นการขดัจงัหวะ ท าใหเ้ด็ก
หมดสนุก 
  1.3   การใชน้ ้ าเสียง สีหนา้ ท่าทางแสดงใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของตวัละคร และ
ไม่ควรพดูเน่ือยๆ เร่ือยๆ เพราะจะท าใหเ้ด็กขาดความต่ืนเตน้ 
  1.4   ใชเ้วลาในการเล่าไม่ควรเกิน 15 นาที เพราะเด็กมีความสนใจช่วงเวลาสั้น 
  1.5   ใหโ้อกาสเด็กซกัถาม แสดงความคิดเห็น 
 2. การเล่าเร่ืองโดยมีอุปกรณ์ช่วย เช่น สตัว ์พชื  วสัดุเหลือใช ้เช่น กล่องกระดาษ ก่ิงไม ้  
ภาพ เช่น ภาพพลิก  หรือภาพแผน่เดียว  หุ่นจ าลอง ท าเป็นละครหุ่นมือ  หนา้กากท าเป็นรูปตวัละคร
หุ่นน้ิวมือประกอบการเล่าเร่ือง  
 นอกจากน้ี  กระทรวงศึกษาการ  (2545 : 125) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเล่านิทานไวด้งัน้ี                         
 1. เล่าโดยอ่านจากหนงัสือโดยตรง 
 2. ใชหุ่้นต่างๆ  เช่นหุ่นมือ  หุ่นถุง  หุ่นน้ิวมือ หุ่นชกั 
 3. ใช่แผน่ภาพประกอบหรือใชภ้าพพลิก 
 4. ใชแ้ผน่ป้ายผา้ส าลีประกอบ 
 5. ใชท้่าทาง สีหนา้ แววตา  และน ้ าเสียงประกอบการเล่า                                         
 6. ใชว้าดภาพบนกระดานใหเ้ด็กคอยติดตามเหตุการณ์ของเร่ือง  
 สรุปแลว้รูปแบบการเล่านิทานนั้นมีมากมาย  เช่น การเล่าปากเปล่า  และการเล่าประกอบ
ส่ืออุปกรณ์ต่างๆ  เล่าจากหนงัสือโดยใชห้นงัสือเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่า  เล่านิทานประกอบหุ่น 

http://www.sk-hospital.com/
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ต่างๆ  การเล่าโดยใชภ้าพแผน่ภาพหรือภาพพลิก  ใชแ้ผน่ป้ายส าลีประกอบการเล่า  การเล่าประกอบ
ท่าทาง   การเล่าไปวาดไป   เป็นตน้ 
 1.6    ลักษณะของนิทานส าหรับเด็ก           
 ลักษณะของนิทานส าหรับเด็ก  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 10 - 17)ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนิทานส าหรับเด็กไวว้า่                    
 1. เน้ือหามีวตัถุประสงคแ์ละแก่นเร่ือง บ่งบอกอยา่ง ชดัเจน  ควรมีความคิดรวบยอด              
เพยีงเร่ืองเดียว    ไม่ควรมีหลายเร่ือง เพราะจะท าใหผู้อ่้านสบัสนได ้ ไม่ควรเป็นเร่ืองที่มีเน้ือหาเนน้    
หลายๆ อยา่งซบัซอ้นอยูใ่นเร่ืองเดียวกนั 
 2. เน้ื อหาตอ้งมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั  นิทานส า หรับเด็กเล็กเน้ือหาควร
สนุกสนานเพลิดเพลิน  ไม่มีบทบรรยายมาก  มีเร่ืองราวแสดงความเคล่ือนไหวของตวัละคร  มีการ
ด าเนินเร่ืองของตวัละคร  ใชต้วัละครเหมาะสม  ไม่ควรมีตวัละครมาก มีบทสนทนาพอสมควร ด าเนิน
เร่ืองในสดัส่วนที่เหมาะสม  ถา้มีบทบรรยายมาก ๆ   ผูอ่้านจะเบื่อหน่าย  ละทิ้งการอ่านกลางคนัได ้
 3. รูปแบบกา รเขียนเน้ือหามีทั้ง นิทาน พื้นเมือง  เร่ืองสั้น  สารคดี บทความ  บทละคร 
จดหมาย บนัทึกเร่ือง ความเรียง  รวมทั้งบทร้อยกรองทุกรูปแบบ แนวการเขียนควรเลือกให้
เหมาะสมกบัประเภทของเน้ือหา  และวตัถุประสงค ์ เม่ือเลือกใชแ้บบใด จะตอ้งใชอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
รูปแบบ  ไม่ปะปนจนสบัสน   
 4. ภาพประกอบนิทานส าหรับเด็กจะตอ้งมีภาพประกอบเสมอ  บางเล่มมีภาพนอ้ย  บางเล่ม
มีภาพมากจนจดัเป็นประเภทหนงัสือภาพ   เด็กอายนุอ้ย  ภาพตอ้งมีมาก  สีของภาพเด็กเล็กชอบสีสดใส
มากกวา่ภาพขาว ด า ภาพนั้นตอ้งชดัเจนไม่มืดมวั                                                                                                         
 5. ภาษาและ ส านวนที่ใช้  ควร ใชภ้าษาง่ายๆ  ไม่ตอ้งแปลซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงหลีกเล่ียง
ค าศพัทย์ากๆ  หรือค าศพัทว์ชิาการ  ใชป้ระโยคสั้นๆ  กะทดัรัด อ่านไดค้วามง่าย  ชดัเจนไม่ซบัซอ้น  
เด็กเล็กใชค้  าและประโยคซ ้ าๆ กนัใหม้าก  เพือ่ส่งเสริมความจ าโดยใหไ้ดเ้ห็นบ่อยๆ  ไดฟั้งบ่อยๆ จะ
จดจ าไดเ้อง 
 6. ขนาดตวัอกัษรและการเลือกใชต้วัอกัษร เด็กวยั  2 - 6 ขวบ(วยัอนุบาลและ ป .1) ควร
เขียนแยกเป็นค าๆ ใชต้วัอกัษรโตขนาดประมาณ  24 - 30 พอยท์  ใชต้วัพมิพธ์รรมดาหรือตวัเขียนที่
ชดัเจนถูกตอ้งและใชแ้บบเดียวตลอดทั้งเล่ม ไม่ใชต้วัอกัษรประดิษฐล์วดลาย ในหนา้หน่ึงๆ ไม่ควร
มีตวัหนงัสือมากหรือมีหลายยอ่หนา้ 
 7. รูปเล่ม  ควรมีขนาดกะทดัรัด  การเยบ็รูปเล่มควรแขง็แรงทนทานต่อกา รหยบิใช ้  
ของเด็ก  จ  านวนหนา้ของหนงัสือส าหรับเด็กวยั 2 - 5 ขวบ ประมาณ  8 - 16 หนา้  เด็กวยั 6 -11 ขวบ 
ประมาณ  16 - 32  หนา้  



 

 

25 

 ส่วน มานพ   ถนอมศรี(2546  : 28 - 29) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนิทานส าหรับเด็กไวด้งัน้ี      
 1. รูปเล่ม ขนาดจ านวนหนา้  ที่เหมาะสมกบัการ น าเสนอเน้ือหา  นบัตั้งแต่ปกหนา้      
ซ่ึงเป็นส่วนแรกสุดของหนา้  มีความงดงาม ความคงทนและมีความเสน่ห์เร้าใจ  ปกหนงัสือ
โดยทัว่ไปมกัใชก้ระดาษแขง็และหนากวา่กระดาษเน้ือในของเล่ม                                                                                                                                                                                                   
 2. ดา้นเน้ือหา  เป็นส่วนหลกัของการน าเสนอเน้ือหา  โดยใชต้วัอกัษรชนิดต่างๆ ที่อ่านง่าย  
ชดัเจนร่ายเรียงกนัไปตั้งแต่ตน้จนจบ  เน้ือหาในหนงัสือทุกเล่ม ควรเขียนถูกตอ้ง  มีการจดัยอ่หนา้
และวรรคตอนอยา่งเหมาะสม  นอกจากนั้นยงัอาจใชข้นาดและแบบของตวัอกัษร  ช่วงเนน้ใหเ้กิด
การอ่านเป็นไปอยา่งสนุกสนาน  เพลิดเพลินมากขึ้น                                               
 3. ดา้นภาพประกอบ  เป็นส่วนเสริมในการน าเสนอเน้ือหาส าระสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  
ภาพประกอบไม่เพยีงแต่ช่วยใหเ้ร่ืองราวที่น าเสนอชดัเจนครบถว้น  ยงัท าหนา้ที่ตกแต่งใหห้นงัสือ
งดงาม  เพิม่ความสบายตา  สบายใจในการอ่านหนงัสือดว้ย  
 สรุปไดว้า่ลกัษณะของนิทานส าห รับเด็กมีลกัษณะ ดงัน้ีคือ  เป็นนิทาน ที่มีเน้ือหา
วตัถุประสงคแ์ละแก่นเร่ืองชดัเจน ใชต้วัอกัษรที่อ่านง่าย  ควรใชภ้าษาง่ายๆ หลีกเล่ียงค  าศพัทย์ากๆ
หรือค าศพัทว์ชิาการ  ใช้ประโยคสั้นๆ ชดัเจน มีภาพประกอบ  รูปเล่มขนาด กะทดัรัดจ านวนหนา้   
เหมาะสมกบัการน าเสนอเน้ือหา  มีความงดงาม  แขง็แรงทนทานต่อการหยบิใช ้ 
 1.7   นิทานที่เหมาะสมส าหรับเด็ก  
 เกริก  ยุน้พนัธ ์(2547 : 58-59) ไดก้ล่าวถึงนิทานที่เหมาะสมกบัเด็กโดยแบ่งไดต้ามความ
ตอ้งการและพฒันาการของเด็กวยัต่างๆ ไวด้งัน้ี 
 1. เด็กวยัแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กวยัน้ีสนใจนิทานที่มีเร่ืองสั้นๆ หรือนิทานที่กล่าวถึง
ถอ้ยค าเป็นค าๆ พร้อมภาพประกอบที่มีสีสดใส 
 2. เด็กวยั ระหวา่ง 2 ถึง 4 ปี เด็กวยัน้ี จะสนใจค าพดูที่มีถอ้ยค  าคลอ้งจองชอบซกัถาม 
เด็กจะจ าค  าลงทา้ยของแต่ละประโยคของค าคลอ้งจองโดยออกเสียงตามหรือเปล่งเสียงร้องตามดว้ย
เป็นค าๆ นิทานเร่ืองยากกะตา เด็กจะช อบมากและชอบเร่ืองเล่าที่มีค  าคลอ้งจองสมัพนัธก์นั นิทาน
ส าหรับเด็กวยัน้ีก่อนนอนก็มีความส าคญัมากนิทานที่ใชเ้ล่าจะเป็นเร่ืองเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกของทุกๆ คืน
และคืนละหลายๆ คร้ังในเร่ืองเดียวกนั โดยเน้ือหาจะตอ้งคงเดิมเพยีงแต่เพิม่ราบละเอียดเล็กๆ นอ้ยๆ
ใหเ้ร่ืองสนุกตามสถานการณ์แต่ละวนัเท่านั้น 
 3. เด็กอายรุะหวา่ง 4-6 ปี เด็กวัยน้ีจะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัตวัเองนอ้ยลง นิทานที่เป็น
ค าประพนัธส์มัผสัคลอ้งจองเด็กๆ จะชอบมาก นิทานที่มีตวัเดินเร่ืองหรือตวัเอ กของเร่ืองเป็นสตัว์
พดูได ้ เด็กจะชอบมาก 
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 4. เด็กอายรุะหวา่ง 6-8 ปี เด็กในวยัน่ีจะชอบนิทานที่ตื่นเตน้ผจญภยัลึกลบัเร้าความ
สนใจ หรือเร่ืองราวที่เกิดจากการจินตนาการที่เกินความเป็นจริง ตวัอยา่งของนิทานต่างๆ ที่เด็กใน
วยัน้ีช่ืนชอบ ไดแ้ก่ เงือกนอ้ย  เจา้ชายกบ ซินเดอเรลลา เจา้หญิงนิทรา หนูนอ้ยหมวกเด็ก 
 5. เด็กอายรุะหวา่ง 8-10 ปี เด็กในวยัน้ีเร่ิมสนใจส่ิงแวดลอ้มต่างๆ มากขึ้น และเร่ิมสนใจ
การอ่านมากขึ้นดว้ย เด็กๆ จะชอบอ่านนิยายสั้นๆ และนิทานทุกประเภท 
 6. เด็กอายรุะหวา่ง 10-12 ปี เด็กในวยัน้ีเร่ิมสนใจเร่ืองราวที่มีระบบการคิดและการสร้างสรรค ์ 
ที่ซบัซอ้นมากขึ้นการอ่านของเด็กเร่ิมอ่านออกแตกฉานและคล่องมากขึ้นแลว้เร่ืองที่พวกเขาสน ใจ
จึงกวา้งมากขึ้น เด็กในวั ยน้ีอ่านหนงัสือหลากหลายเช่น นิทาน นิยาย  สารคดี นิตยสาร หนงัสือ
ประวตัิศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นตน้ 
 บวร  งามศิริอุดม(http://www.sk-hospital.com สืบคน้เม่ือวนัที1่0/05/2554)ไดก้ล่าวถึงนิทานที่
เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยัไวด้งัน้ี                                           
 1. เด็กอาย ุ0 -1  ปี  นิทานที่เหมาะสมในวยัน้ีควรเป็นหนงัสือภาพที่เป็นภาพเหมือน    
รูปสตัว ์ ผกั ผลไม ้ส่ิงของในชีวติประจ าวนัและเขียนเหมือนภาพของจริง มีสีสวยงามขนาดใหญ่
ชดัเจนเป็นภาพเด่ียวๆ ที่มีชีวติชีวา ไม่ควรมีภาพหลงั หรือส่วนประกอบภาพที่รกรุงรัง  รูปเล่มอาจ
ท าดว้ยผา้หรือพลาสติก หนานุ่มใหเ้ด็กหยบิเล่นได ้
 2. เด็กอาย ุ2 - 3 ปี นิทานที่เหมาะสมกบัเด็กวยัน้ี ควรเป็นหนงัสือภาพที่เด็กสนใจ  เป็น
ภาพเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั สตัว ์ส่ิงของ  
 3. เด็กอาย ุ 4 - 5 ปี นิทานที่เหมาะสมกบัเด็กวยัน้ีควรเป็นนิทานที่เป็นเร่ืองที่ยาวขึ้น     
แต่เขา้ใจง่ายส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยูบ่า้งเน้ือเร่ืองสนุกสนานน่าติดตามมีภาพประกอบ   
ที่มีสีสนัสดใสสวยงาม มีตวัอกัษรบรรยายเน้ือเร่ืองไม่มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควร        
ใชภ้าษาง่ายๆ   
 จากที่กล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ความเหมาะสมของนิทานส าหรับเด็ก จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการ การรับรู้พฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็กเป็นส าคญั  ดงันั้นผูเ้ล่าควรเลือกนิทานตาม  
ช่วงวยัอายขุองเด็ก จึงจะเกิดประโยชน์ที่แทจ้ริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่น อาย ุ2 - 4 ปี เด็กจะชอบนิทานที่มี
ตวัเดินเร่ืองหรือตวัเอกของเร่ืองเป็นสตัวพ์ดูได ้ นิทานที่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสตัว ์ เร่ืองราวความน่ารัก
ของสตัว ์ เน้ือเร่ืองสนุกสนานน่าติดตาม  

 1.8    ความหมายและความส าคญัของแผ่นภาพประกอบ 
 ความหมายของแผ่นภาพประกอบ 
 ในพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 566 - 619) ไดร้ะบุถึงความหมายของแผน่ภาพ
วา่หมายถึงของแบนๆ เช่นกระดาษ  กระดาน  ส่วนค าวา่ภาพประกอบ หมายถึงภาพที่วาดขึ้น หรือ

http://www.sk-hospital.com/
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น ามาแสดงเพือ่ประกอบเร่ือง    แผน่ภาพประกอบความหมายรวมกนัหมายถึง ภาพที่วาดขึ้นหรือ
น ามาแสดงเพือ่ประกอบเร่ืองบนกระดาษหรือบนกระดาน  
 ศิริจนัทร์  ศรีนวลนดั (2549 : 63) ไดใ้หค้วามหมายของ แผน่ภาพไวว้า่ หมายถึงภาพน่ิง ที่
บนัทึกหรือแสดงเหตุการณ์ สถานที่ บุคคลหรือส่ิงของเอาไว ้อาจเป็นลกัษณะที่เป็นภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพการ์ตูน ภาพสเกตซ์ ภาพผนงั รวมทั้งแผนภูมิ แผนที่สถิติ และแผนที่  สามารถใชเ้ป็น
ส่ือเพือ่ถ่ายทอดใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจตามจุดมุ่งหมายที่ก  าหนดไว ้                                                  
 สาธิณี วทิยาขาว (2549/:/36) ใหค้วามหมายของแผน่ภาพไวว้า่ มีภาพเป็น ส่ือวสัดุที่แสดง
เหตุการณ์ สถานที่ บุคคลหรือส่ิงของ อาจมีลกัษ ณะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพการ์ตูน เป็นตน้         
ซ่ึงสามารถน ามาเป็นส่ือ เพือ่ถ่ายทอดเร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดีหรือเพือ่เป็นหลกัฐานอา้งอิงก็ไดเ้ช่นกนั 
 สรุปไดว้า่ ภาพ ประกอบหมายถึง  ภาพที่วาดขึ้นบนกระดาษหรือกระดานเพือ่ถ่ายทอด
หรือแสดงเร่ืองราวประกอบการอธิบาย เพือ่ ใหเ้ห็นเน้ือหาหรือเร่ืองราวต่างๆ ชดัเจน  อาจเป็น
ภาพน่ิงที่แสดงเหตุการณ์ สถานที่ และบุคคล ในรูปแบบของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพการ์ตูน ภาพ
สเกตซ์ ภาพผนงั แผนภูมิ แผนที่สถิติ และแผนที่   

 ความส าคญัของแผ่นภาพประกอบ 
 แผน่ภาพประกอบหรือภาพประกอบมีความส าคญัในการเรียนการสอนมาก มีนกัวชิาการ
ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาพประกอบไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 วทิทิช และ ซลัเลอร์ (Wittich and Schuller.//1957 : 75 - 79 อา้งในศิริจนัทร์ ศรีนวลนดั . 
2549 : 63)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการใชภ้าพเป็นส่ือในการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
 1. ถึงแมว้า่รูปภาพจะเป็ นวสัดุ 2  มิติ แต่ก็สามารถท าใหผู้ดู้เขา้ใจในลกัษณะ 3 มิติได ้ 
โดยใชเ้ทคนิคของแสง สี และเงาเขา้ช่วย ท าใหภ้าพมองดูลึก ต้ืน ไกล และใกลไ้ด ้
 2. สามารถแสดงส่ิงที่ไม่มีการเคล่ือนไหวใหพ้จิารณารายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 
ภาพทิวทศัน์ ภูเขา ป่าไม ้ตน้ไม ้คน สตัว ์ฯลฯ วตัถุที่อยูใ่นอิริยาบถต่างๆ นกัเรียนสามารถน ามาดูซ ้ า
หรือดูนานเท่าไรก็ได ้ภาพนั้นจะไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
 3. สามารถท าใหมี้ความรู้สึกในเร่ืองของการเคล่ือนไหวได ้เช่น ภาพคนเดิน  มา้เดิน ก่ิงไม้
ก าลงัแกวง่ไปมาดว้ยลมแรง เป็นตน้ 
 4. สามารถเนน้ความรู้สึกนึกคิดของผูผ้ลิตรูปภาพได ้เช่น ความโกรธ ความกลวั ความต่ืนเตน้ 
เป็นตน้ 
 5. สามารถใชป้ระกอบการสอนไดห้ลายวชิา และใชไ้ดก้บัเด็กทุกวยัเรียน  
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 ผดุง  พรมมูล (2547 : 80 - 86) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการใชภ้าพประกอบไวด้งัน้ี 
 1. ภาพประกอบช่วยเสริมเน้ือหาสาระและเร่ืองรา ว ภาพประกอบที่ดีมีคุณค่าทางการ                     
ส่ือความหมาย จะช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอด (Concept) และใหร้ายละเอียด 
(detail) ไปพร้อมๆ กนั 
 2. ภาพประกอบช่วยดึงดูดความสนใจบทบาทของภาพช่วยดึงดูดใหค้วามสนใจจะเห็น                   
ไดช้ดัเจนในหนั งสือส าหรับเด็ก แต่อยา่งไรก็ตามความน่าสนใจเบื้องตน้ของภาพประกอบอยูท่ี่
คุณภาพของภาพ ทั้งในแง่ความสวยงาม ความถูกตอ้ง ความชดัเจน และมีรายละเอียดของภาพ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราว ช่วยส่งเสริมใหผู้อ่้านอ่านดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้ง 
 3. ภาพประกอบช่วยเสริมสร้างจินตนา การ ใหแ้ก่ผูอ่้าน โดยเฉพาะภาพวาดที่ผูว้าด
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวดว้ยเสน้ สี แสง- เงา ซ่ึงสะทอ้นฉาก เหตุการณ์ และอารมณ์ความรู้สึกของ
ตวัละคร 
 4. ภาพประกอบช่วยสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะ ภาพประกอบที่ดีนอกจากช่วยดึงดูดความ
สนใจและช่วยเสริมสร้างจินตนาการแลว้ เรายงัใชภ้าพประกอบเพือ่จุดมุ่งหมายเฉพาะบางอยา่ง เช่น 
ในหนงัสือส าหรับเด็กเล็กที่มีตวัละครเป็นสตัวน่์ารัก มีความคิดและพฤติกรรม เช่นเดียวกบัคน       
ผูว้าดก็สามารถสร้างพฤติกรรมและภาพใหป้รากฏออกมาตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการได ้
 5. เป็นการเสริมสร้างคุณสมบติัที่ส่งเสริมใหเ้ด็กไดซึ้มซบักบัความประณีตงดงามอนัจะ
มีผลต่อจิตใจของเด็กต่อไปในอนาคตไดท้างหน่ึง  
 นอกจากนั้น สมบูรณ์  สงวนญาติ (2545: 146) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ ภาพประกอบ
ไวด้งัน้ี 
 1. เป็นส่ือที่เอาชนะขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา ขนาด และสถานที่  สามารถน าเอาเร่ืองใน
อดีตมาศึกษาในปัจจุ บนั ส่ิงใหญ่ท าใหเ้ด็ก ส่ิงเล็กท าใหใ้หญ่ได ้ของบางอยา่งอยูไ่กลก็สามารถ
จ าลองมาศึกษาในหอ้งเรียนได ้
 2. ช่วยท าใหค้  าพดู ขอ้ความ ค  าบรรยายเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 
 3. ช่วยสร้างความสนใจ ท าใหเ้กิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น เกิดความพร้อม
ในการเรียน 
 4. เป็นส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ 
 5. ช่วยปรุงแต่งใหห้นงัสือมีรสชาติ น่าอ่านช่วยดึงดูดความสนใจใหอ้ยากอ่าน เร่ิมตั้งแต่
เห็นภาพจากปกที่มีสีสนัสะดุดตา 
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 จากความส าคญัของภาพประกอบดงักล่าว พอสรุป ไดว้า่ภาพประกอบท าใหผู้ดู้เขา้ใจ ท า
ใหมี้ความรู้สึกในเร่ืองของการเคล่ือนไหว  สามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดห้ลายวชิา และ
ใชก้บัเด็กไดทุ้กวยั ช่วยอธิบายเร่ืองราวต่างๆ  ช่วยปรุงแต่งหนงัสือใหมี้รสชาติน่าอ่านช่วยดึงดูด
ความสนใจเด็กใหอ้ยากอ่าน  ช่วยเสริมเน้ือหาสาระเร่ืองราว  ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ช่วยสร้าง
ความสนใจ ท าใหเ้กิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมใหเ้ด็กไดซึ้มซบักบัความประณีต
และความงดงามอนัจะมีผลต่อจิตใจของเด็กได ้  

1.9 หลักในการเลือกใช้ภาพประกอบและลักษณะของภาพประกอบที่ดี     
หลักในการเลือกใช้ภาพประกอบ                                                            

 การที่ครูจะตดัสินใจเลือกหรือใชภ้าพประกอบการเรียนการสอนนั้น ตอ้งค  านึงถึงองคป์ระกอบ
หลายๆ อยา่งเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์หรือเกิดการเรียนรู้ในตวัผูเ้รียนไดม้ากที่สุด ส่ิงต่างๆ ที่ควรน ามาพจิารณา
ในการเลือกภาพประกอบมีดงัน้ี 
 วทิทิช และ ซลัเลอร์ (Wittich and Schuller.//1957 : 80 อา้งใน ศิริจนัทร์  ศรีนวลนดั .  
2549 : 63) ไดก้ล่าวถึงการ  เลือกใชภ้าพประกอบในการสอน จะตอ้งเลือกใหต้รงกบัวตัถุประสงค์
และตรงกบัเน้ือหาที่สอน  เพือ่จะใหภ้าพนั้นมีคุณค่าและสนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องการสอน ใน
การใชรู้ปภาพจะพบวา่ สามารถใชไ้ด้ ในทุกช่วงเวลาระหวา่งท าการสอน เช่ น ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
ขั้นสอน ขั้นสรุป และ  ขั้นประเมินผล ครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองเวลาดว้ย เพือ่จะใหก้ารเรียนรู้
ของนกัเรียนพฒันาขึ้น 
 ศิริจนัทร์  ศรีนวลนดั.  (2549 : 66) ได ้กล่าวถึงหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบเป็น
ส่ือในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัเด็กนั้น ควรเลือกใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหา เหมาะสมกบัเด็ก
แต่ละวยั มีสีสนัสดใส มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
 ศศิธร  ธญัญาเจริญ (2552 : 49)ไดส้รุปหลกัเกณฑก์ารเลือกภาพประกอบที่เหมาสมกบั
การน ามาใชใ้นการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

1. ใชภ้าพใหต้รงกบัจุดประสงคข์องการเรียนการสอน                            
 2.  เลือกภาพที่มีการจดัองคป์ระกอบดี มีความคมชดั  ความเป็นจริงดา้นสี  ขนาดและ
รูปร่าง 
 3. ภาพควรมีขนาดโต มองเห็นไดช้ดัเจน น่าสนใจ                   

1. ภาพตอ้งแสดงเน้ือหาเร่ืองราวรายละเอียดไดดี้                                       
 5. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการใชภ้าพนั้นๆ ดว้ย                  
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 สรุปไดว้า่ ในการเลือกใชภ้าพประกอบเป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัเด็กนั้น ควรเลือก
ใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหา มีความเ หมาะสมกบัเด็ กแต่ละวยั มีสีสนัสดใส มีขนาด โต 
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ภาพตอ้งแสดงเน้ือหาเร่ืองราวรายละเอียดไดดี้                                       
 ลักษณะของภาพประกอบที่ดี     
 ผดุง พรมมูล (2547 : 90) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะภาพประกอบที่ดีส าหรับเด็กไวด้งัน้ี 
 1.   ตอ้งเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นไดง่้าย จูงใจใหอ้ยากดูอยู่เสมอ 
 2.   ตอ้งส่ือความหมายใหเ้ด็กรับรู้ได ้ทั้งภาพเหมือนจริง ภาพก่ึงเหมือนจริง หรือภาพ
ประดิษฐส์ร้างสรรค์ 
 3.   ตอ้งเป็นภาพที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการรับรู้ของเด็กวยันั้นๆ จะเป็นภาพสีหรือขาว - ด า  
ก็ได ้
 4.   ภาพประกอบส าหรับเด็กตอ้งเนน้สีสนั รูปแบบที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ภาพมีขนาดใหญ่  
และมีความประสานสมัพนัธก์นัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะเด็กเล็กจะเรียนรู้จากภาพมากกวา่การอ่าน 
 5.   ตอ้งมีความพถีิพถินัต่อความประณีต ความงดงาม 
 ศิริจนัทร์  ศรีนวลนดั.  (2549 : 67) ไดก้ล่าวถึงวา่ ลกัษณะของภาพประกอบที่ดีควรมีสีสนั
สดใสขนาดใหญ่รายละเอียดของภาพไม่มากจนเกินไป  เป็นภาพที่แสดงการเคล่ือนไหว มีเหตุการณ์
ที่เร้าความสนใจ ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดจินตนาการ 
 สรุปไดว้า่ลกัษณะของภาพประกอบที่ดี ควรมีขนาดใหญ่ มองเห็นไดง่้าย ส่ือความหมาย
ใหรั้บรู้ได ้ จูงใจใหอ้ยากดู เนน้ สีสนั รายละเอียดของภาพ ไม่มากจนเกินไป  เป็นภาพที่แสดงการ
เคล่ือนไหว มีเหตุการณ์ที่เร้าความสนใจ ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดจินตนาการ 

 1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทาน 
 นิดาวรรณ   บุญวรรณ (2547 :/98/-/101) ศึกษาผลของการใชแ้ผนการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เร่ืองนกนอ้ยที่มีต่อพฤติกรรมดา้นสงัคมของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีที  1 โรงเรียนบา้น
หนองหมี อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2546  พบวา่แผนการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เร่ืองนกนอ้ยชั้นอนุบาลปีที่  1 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สุดทั้ง  8 แผน  และ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ เร่ืองนกนอ้ย มีคะแนน
เฉล่ียของขอ้มูลพน้ฐานพฤติกรรมดา้นสงัคม  อยูร่ะหวา่ง 1.39 ถึง 1.48 หลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรม
โดยใชแ้ผนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ เร่ืองนกนอ้ย ครบ 8  แผนแลว้  นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้น
สงัคมเพิม่ขึ้นจากก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.22  ถึง  2.55 
 ศรีออน  เนียมนาด (2547 : 83)  ไดท้  าการศึกษาการพฒันาการจดักิจกรรมการเล่านิทาน
เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมดา้นการช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ่ื้นของเด็กปฐมวยัและเปรียบเทียบ
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พฤติกรรมจริยธรรมดา้นการช่วยเหลือแบ่งปันผูอ่ื้นของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการเล่านิทาน  ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 19  คน  
พบวา่  เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทานมีพฤติกรรมดา้นทางกาย  ดา้นทางทรั พย ์ ดา้น
ทางสติปัญญา ดา้นทางวาจา และดา้นทางใจ  หลงัการจดักิจกรรม มีคะแนนสูงกวา่ก่อนการไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเล่านิทานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

จลัณี  เหล่าเสถียรกิจ (2549 : 54 - 55)ไดท้  าการศึกษาผลการพฒันาแผนการจดัประสบการณ์
เด็กปฐมวยั   โดยใชนิ้ทานเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสงัคมดา้นความเอ้ือเฟ้ือ กบัเด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีที่ 2โรงเรียนบา้นหอยสะเดาพฒันา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2549  จ านวน  11 คน ผลปรากฏวา่  
แผนการจดัประสบการณ์โดยใชนิ้ทานมีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.91/88.18  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน
ที่ตั้งไว ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนจากการท าแบบฝึกทา้ยบท  และจากการสงัเกตพฤติกรรมคิดเป็น    
ร้อยละ  83.91   และทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ /88.18  และประสิทธิผลของแผนการจดั
ประสบการณ์ มีค่าเท่ากบั  0.7778  แสดงวา่เด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีที่  2  ไดเ้รียนรู้พฤติกรรมทางสงัคม  
ดา้นความเอ้ือเฟ้ือมีความกา้วหนา้เพิม่ขึ้นร้อยละ  77.78      
 วาสนา  บวัศรี (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและความคงทน
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ เร่ืองธรรมชาติรอบตวัของเด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ระหวา่งการเล่านิทานจากหนงัสือภาพและการเล่านิทานโดยส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   2549  โรงเรียนชีโหล่นวทิยา ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 2 จ านวน  26  คน  พบวา่ การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ดว้ยการเล่านิทานโดย
ใชส่ื้อการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การเล่านิทานโดยใชส่ื้อหนงัสือภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
การศึกษาความคงทนทางการเรียนสาระการเรียนรู้  นกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์
ดว้ยการเล่านิทานโดยใชส่ื้อการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ มีคะแนนความคงทนสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการ
จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานโดยใชส่ื้อหนงัสือภาพ 
 จากงานวจิยัที่เก่ียวข้ องสรุปไดว้า่  การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่า นิทาน
สามารถพฒันาพฤติกรรมเด็กปฐมวยัทางดา้นสงัคม ความเอ้ือเฟ้ือ คุณธรรมดา้นการช่วยเหลือและ
แบ่งปัน หรือการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ดว้ยการเล่านิทานโดยใช้ ส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ    
หลงัการจดักิจกรรมเด็กมีพฒันาการที่สูงขึ้น  แสดงใหเ้ห็นวา่นิทานสามารถน ามาพัฒนาเด็กไดทุ้กดา้น
ผูร้ายงานจึงไดศึ้กษางานวจิยัดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของเด็ก
ปฐมวยั โรงเรียนบา้นบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 
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2.    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง                              
  

2.1   ความหมายและความส าคญัของความมีวินัยในตนเอง                              
ความหมายของความมีวินัยในตนเอง 

 ความหมายของความมีวนิยัในตนเอง มีหน่วยงานและ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมาย ของ
วนิยัและความมีวนิยัในตนเองไวด้งัน้ี     
 ราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2542(2546 :/1077)  ไดร้ะบุ ความหมายของวนิยั ไวว้า่ 
หมายถึง  ระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบั  ขอ้ปฏิบติัตามกฎระเบียบที่สงัคมยอมรับวา่ ดี เหมาะสม                                                                                           
 วรานี  เวสสุนทรเทพ  (2554 : 41)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของวนิั ย วา่หมายถึง ระเบียบ
ส าหรับก ากบัความความประพฤติใหเ้ป็นแบบแผนอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 จากความหมายที่ไดก้ล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ วนิยัหมายถึง ระเบียบแบบแผน และขอ้บงัคบั
ที่ก  ากบัใหป้ฏิบติัตามกฎที่สงัคมยอมรับวา่ดี เหมาะสม                                                                                                                                     
 ฉนัทนา  ภาคบงกชและคณะ (2546/:/73) กล่าวถึงความมีวนิยัในตนเองวา่เป็นวนิยัที่เกิด
จากบุคคลนั้นเป็นผูค้วบคุมตนเองใหเ้กิดวนิยั  เป็นการตดัสินใจและเลือกท าดว้ยความสมคัรใจ    
ของตนเอง  จึงเป็นผลมาจากความเคยชินที่ดี มีความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือหรือจริยธรรมในการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบเพือ่แกปั้ญหาของส่วนรวม จึงจะน าไปสู่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
 ตอ้งจิตต ์จิตดี (2547 : 29)ไดก้ล่าววา่ความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยัหมายถึง การที่
เด็กสามารถประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปในลกัษณะที่สงัคมยอมรับและเกิดความส านึกวา่เป็น
ค่านิยมที่ดีในดา้นต่างๆ  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548 : 783) ใหค้วามหมายของวนิยัในตนเองวา่หมายถึง
การที่บุคคลสามารถบงัคบัควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ใหป้ระพฤติปฏิบติัใหไ้ ดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ เวลา และเป็นไปตามเง่ือนไข กฎเกณฑ ์กติกา หรือขอ้ตกลงที่สงัคมก าหนดไวด้ว้ยความ
เตม็ใจและจริงใจ โดยไม่มีการลงโทษหรือควบคุม 
 สรุปไดว้า่ ความมีวนิยัในตนเองหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์
หรือพฤติกรรมของตนเอง เด็กสามารถประพฤติปฏิบตัิตนใหเ้ป็นไปในลกัษณะที่สงัคมยอมรับและ
เกิดความส านึกวา่เป็นค่านิยมที่ดีในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ความรับผดิชอบ การรู้จกัเวลา ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ความซ่ือสตัย ์ความเป็นผูน้ า   
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 ความส าคญัของความมีวินัยในตนเอง                           
 เสาวลกัษณ์  เอ่ียมพพิฒัน(์2549 : 24) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความมีวนิยัในตนเองไว้วา่  
ความมีวนิยัในตนเองเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาบุคลิกภาพของเด็ก ท าใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสงัคม 
 กมลจนัทร์  ช่ืนฤทธ์ิ (2550 : 13)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวนิยัในตน เองไวว้า่ วนิยัใน
ตนเองเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาบุคลิกภาพของเด็กใหส้ามารถอยูร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขและช่วยใหส้งัคมมีความสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อยและยงัเป็นพื้นฐานที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จของบุคคลและส่วนรวม  และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548 : 805) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของความมีวนิยัในตนเองวา่เป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัทางบุคลิกภาพของเด็กทั้งน้ีผูท้ี่มี
วนิยัในตนเองจะเป็นผูท้ี่รู้จกักาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสงัคมเป็นผูมี้ระเบียบและปฏิบติัตาม
กฎเกณฑข์องสงัคมและเม่ือใดก็ตามที่เด็กไดพ้ฒันาลกัษณะดงักล่าวแลว้เด็กก็ จะแสดงพฤติกรรม
ออกมาในลกัษณะที่สงัคมยอมรับทั้งต่อหนา้และลบัหนงัผูใ้หญ่ 
 สรุปไดว้า่  ความมีวนิยัในตนเองมีความส า คญั คือเป็นส่ิงที่ช่วยในการพฒันาบุคลิกภาพ
เด็กใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและช่วยใหส้งัคมมีความสุข ผ ููู้ที่มีวนิยัจะเป็นผู ้
ที่รู้จกักาลเทศะ 

2.2   คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง    
 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2544 : 17 – 38) ไดว้เิคราะห์พฤติกรรมที่บ่งช้ีถึง
ลกัษณะของความมีวนิยัในตนเองดงัน้ี 
 1. การควบคุมตนเองทั้งกาย  วาจาและใจ   
 2. การยอมรับทั้งผลการกระท าของ 
 3. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม                                     
 4. การตรงต่อเวลา 
 5. ความมีเหตุผล      
 6. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นตามเกณฑข์องสงัคม 
 7. การเคารพในสิทธิและหนา้ที่ของกนัและกนั  
 กมลจนัทร์  ช่ืนฤทธ์ิ (2550 : 16)  สรุปถึงคุณลกัษณะของความมีวนิยัในตนเองไวด้งัน้ี 
 1. มีความรับผดิชอบ  
 2. มีระเบียบและปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
 3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 4. มีความรับผดิชอบ ไม่กงัวลใจ 
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 5. มีความตั้งใจจริง 
 6. มีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
 7. ตรงต่อเวลา 
 8. มีความซ่ือสตัยจ์ริงใจ  เสียสละ 
 9. มีเหตุผล กลา้คิด กลา้พดู  กลา้ท า 
 10. มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 11. มีความอดทน 
 12. ความสามคัคี 
 สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะของความมีวนิยัในตนเอง นั้นคือมีลกัษณะพฤติกรรมในการ
ควบคุมตนเองไดท้ั้งกาย วาจาและใจ มีความรับผดิชอบ มีระเบียบปฏิบติัตนตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การเคารพในสิทธิและหนา้ที่  การตรงต่อเวลา  มีความซ่ือสตัยจ์ริงใจ 
เสียสละ มีความรับผดิชอบ ความอดทน  และความสามคัคี  เป็นตน้ 
 2.3   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการความมีวินัยในตนเอง                                               
 ความมีวนิยัในตนเองมีลกัษณะของการแสดงออกคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล และมีความ
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางจริยธรรม  ซ่ึง สุทธิพร บุญส่ง(2549 : 24 - 29)ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบั
ความมีวนิยัในตนเอง 2 ทฤษฎี คือ 
 1. ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพยีเจท ์(Piaget) 
 เพยีเจท ์เป็นผูริ้เร่ิมศึกษาพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กและมีความคิดวา่พฒันาการทาง
จริยธรรมของมนุษยน์ั้น  ขึ้นอยูก่บัความฉลาดในการที่จะรับรู้กฎเกณฑแ์ละลกัษณะต่างๆ ทางสงัคม 
ดงันั้นพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขั้นอยูก่บัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้นๆ และ
ไดแ้บ่งขั้นนของพฒันาจริยธรรมของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขั้นคือ 
  1.1   ขั้นก่อนจริยธรรม พฒันาการขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่แรกจนถึง 2 ขวบ เด็กในวยัน้ียงัไม่
มีความสามารถ แต่มีความตอ้งการทางกาย ซ่ึงตอ้งการที่จะไดรั้บการตอบสนองโดยไม่ค  านึงถึง
กาลเทศะใดๆ ทั้งส้ิน เม่ือเด็กเร่ิมมีความสามารถก็จะเร่ิมเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม และ บทบาทของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืน 
  1.2   ขั้นยดึค  าสัง่  พฒันาการขั้นน้ีขึ้นอยูก่บัช่วยอาย ุ 2 - 8 ปี เด็กจะมีความเกรงกลวั
ผูใ้หญ่และเห็นวา่ค  าสัง่ของผูใ้หญ่ คือประกาศิตที่ตนตอ้งตอ้งกระท าตาม 
  1.3   ขั้นยดึหลกัแห่งตน พฒันาการขั้นน้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 8 - 10 ปี เพยีเจท์   เช่ือวา่
เกิดขึ้นจากพฒันาการทางสงัคม และจากประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่มเพือ่นดว้ยกนั ความ
เกรงกลวัอ านาจ เป็นตน้ 
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 2. ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์(Kohlberg)   
 โคลเบอร์ ไดศึ้กษาจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของเพยีเจทแ์ละพบความจริงวา่พฒันาการ
ทางจริยธรรมนั้นมีถึง  6 ขั้นตอน  มนุษยส์ามารถบรรลุจริยธรรมขั้นสูงสุดไดเ้ม่ือมีเหตุผล และ
ความคิดในวยัผูใ้หญ่ จะมีลกัษณะเป็นเหตุผลสากล เป็นอุดมคติไม่เขา้ขา้งตน โดยโคลเบอร์ก ไดแ้บ่ง
ขั้นทางจริยธรรมเป็น 6  ขั้นโดยจดัไว ้3 ระดบั 
 ระดบั  1  ระดบัก่อนเกณฑ์(Preconventional Level)  ระดับน้ีบุคคลจะสนองต่อกฎเกณฑ์
ซ่ึงก าหนดไวโ้ดยผูมี้อ  านาจเหนือตนจะเลือกท าพฤติกรรมเฉพาะที่จะ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดย
ไม่ค  านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกบัผูอ่ื้น ในระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่  1  หลกัการหลบหลีกการลงโทษ(The Punishment and Obedience Orientation)   
ผูมี้จริยธรรมในขั้นน้ีจะเลือกหรืองดการกระท าส่ิงใดเพราะกลวัถูกลงโทษ และยอมท าตามค าสัง่
ของผูใ้หญ่ หรือผูมี้อ  านาจทางกายเหนือตน  การตดัสินส่ิงใดดีหรือไม่ดีขึ้นอยูก่บัพฤติกรรมนั้นๆ  
วา่ท  าไปแลว้โดนลงโทษหรือไม่                                                      
  ขั้นที่  2  หลกัการแสวงหารางวลั (The  Instrumental Relativis Orientation) การเลือก
กระท าในส่ิงที่จะน าความพอใจให้ เท่านั้น ตดัสินการกระท าตามใจตนเองมกัเป็นไปในรูปที่ตอ้งการ
รางวลัจากผูอ่ื้น  การที่ทุกคนท าในส่ิงที่เขาตอ้งการเป็นส่ิงที่ถูกตอ้ง แมว้า่การกระท านัน้จะขดักบัผูอ่ื้น 
หรือความไม่ถูกตอ้งของสงัคม  ชอบการแลกเปล่ียนที่เท่าเทียมกนั เช่น ผมจะขยนัเรียนใหส้อบไดท้ี่ 1 
ถา้แม่ซ้ือจกัรยานใหผ้ม 
 ระดบัที่ 2 ระดบัตามเกณฑ์  (Conventional//Level)  เป็นระดบัที่ กระท าไปตามความ
คาดหวงัของบุคคลอ่ืนการต าหนิและยกยอ่งชมเชยจากสั งคมเป็นส่ิงที่ควบคุมความประพฤติมีการ
กระท าตามกฎเกณฑข์องกลุ่มยอ่ยๆ ของตน  ระดบัน้ียงัตอ้งการ การควบคุมจากภายนอก แต่ยงัมี
ความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งสามารถแสดงบทบาทที่สงัคมตอ้งการได ้ ระดบัน้ีแบ่งเป็น    
2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่  3  หลกัการท าตามผูอ่ื้นเห็นชอบ (The  Interpersonal Concordance Orientation)     
ผูมี้จริยธรรมขั้นน้ีมุ่งที่จะท าใหผู้อ่ื้นพอใจเพือ่ใหเ้ขายอมรับเขา้เป็นพวงชอบคลอ้ยตามคนอ่ืนโดยเฉพาะ
เพือ่นท าตามแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ยดึถือ                      
  ขั้นที่  4 หลกัการท าตามหนา้ที่ทางสงัคม(The Law and order Orientation) บุคคลจะรู้
ถึงบทบาทหนา้ที่ของตนในฐานะเป็นหน่วยหน่ึงของสงัคม  ตนจะตอ้งท าหนา้ที่ตามกฎเกณฑต่์างๆ 
ที่สงัคมก าหนดไว ้หรือคาดหมายพฤติกรรมที่ถูกตอ้ง เคารพต่อกฎเกณฑต่์างๆ ที่สงัคมตั้งไว ้ความ
ถูกตอ้งขึ้นอยูก่บัสงัคม  สงัคมจะเป็นตวัก าหนดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
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 ระดบั  3  ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์(Postconventional  Level)  เป็นระดบัทีมี่จริยธรรมเป็นของตนเอง 
ซ่ึงอยูใ่นวยัผูใ้หญ่เพยีงส่วนยอ่ย  และมกัจะมีในอาย ุ20 ปี  ขึ้นไป ระดบัน้ีมีการตดัสินขอ้ขดัแยง้ดว้ยการน า
ความคิดตรึกตรองดว้ยตนเอง  แลว้ตดัสินไปตามแต่ว่าจะเห็นความส าคญัของส่ิงใดมากกวา่กนั การยอมรับ
กฎเกณฑข์องสงัคม จะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรมสากลที่ก  าหนดขึ้นอยา่งเป็นที่ยอมรับของทุกสงัคม 
ระดบัน้ีแบ่งออกเป็น  2  ขั้น                                                               
  ขั้นที่  5  หลกัการท าตามค า มัน่สญัญา (The  Social Contract Legalistic  Orientation) 
ผูมี้จริยธรรมขั้นน้ียงัยดึมัน่ในส่ิงที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ยงัเห็นวา่การแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎเป็น
ส่ิงที่ท  าได ้เม่ือไดใ้ชว้จิารณญาณดว้ยเหตุผลที่จะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคม 
  ขั้นที่  6  หลกัการยดึอุดมคติ สากล(The Universal Ethical Principle Orientation) ผูมี้
จริยธรรมในขั้นน้ีถือวา่ ความถูกตอ้งตดัสินดว้ยจิตส านึกที่สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมที่ตนเลือก
แลว้ และมีความสมเหตุสมผลที่เป็นสากล โดยค านึงถึงความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชนเคารพใน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องแต่ละคน 
 ขั้นตอนทั้ง  6 ของการพฒันาทางจริยธรรมของ โคลเบอร์ก  สามารถสรุปเป็นตารางการ
แสดงเหตุผลเชิงจริยธรรมที่แสดงเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น 3  ระดบัจริยธรรมไดด้งัน้ี  
 
ตารางที่  1  แสดงการเปรียบเทียบขั้นพัฒนาการทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ โคลเบอร์กและ        
เพียเจท์          
  

 

ขั้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 
 

ระดบัของจริยธรรม 

 

ขั้นที่  1  หลกัการหลบหลีกการถูกลงโทษ 
                      (2 - 10ปี) 
ขั้นที่  2  หลกัการแสวงหารางวลั    
                      (7 - 10ปี) 
ขั้นที่  3  หลกัการท าตามที่ผูอ่ื้นเห็นชอบ  
                      (13 - 16ปี) 
ขั้นที่  4 หลกัการท าตามหนา้ที่ทางสงัคม 
                      (13 - 16ปี) 

1.  ระดบัก่อนเกณฑ ์(2 - 10ปี) 
               (ระดบัต ่า) 
 
 
2.  ระดบัตามกฎเกณฑ ์ (10 - 16ปี) 
               (ระดบักลาง) 
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ขั้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 
 

ระดบัของจริยธรรม 

 

ขั้นที่  5 หลกัการที่ท  าตามค ามัน่สญัญา  
                      (16 ปีขึ้นไป) 
ขั้นที่  4 หลกัการยดึอุดมคติสากล    
                       (ผูใ้หญ่)            

3.  ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์(16 ปีขึ้นไป) 
                 (ระดบัสูง)   

 
 

 โคลเบอ ร์ก  เช่ือวา่พฒันาการทางการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะเป็น ไปตามขั้นจาก   
ขั้นที่ 1 ผา่นแต่ละขั้น ไปจนถึงขั้นที่ 6 บุคคลจะพฒันาขา้มขั้นมิได ้เพราะการใชเ้หตุผลในขั้นที่
สูงขึ้นไป จะเกิดขึ้นดว้ยการมีความสามารถ ในการใชเ้หตุผลในขั้นที่ต  ่ากวา่อยูก่่อนแลว้ และต่อมา
บุคคลที่ไดรั้บประสบการณ์ทางสงัคมใหม่ๆ หรือสามารถเขา้ใจความหมายของประสบการณ์เก่าๆ  
ไดดี้ขึ้นตามล าดบั ส่วนบ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น โคลเบอร์มีความเห็นวา่จากการพฒันา
ทางการเรียนรู้ในขณะที่บุคคลไดมี้โอกาสติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  การไดเ้ขา้กลุ่มทางสงัคมป ระเภท
ต่างๆ จะช่วยใหผู้ท้ี่มีความฉลาดไดเ้รียนรู้บทบาทของตนเองและของผูอ่ื้น อนัจะช่วยใหเ้ขาพฒันา
ทางจริยธรรมในชั้นสูงขึ้นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 จากทฤษฏีที่ กล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้วา่ทั้งทฤษฎีของ เพยีเจท ์และ ทฤษฎีของโคลเบอร์ก 
ซ่ึงเป็นทฤษฎีพฒันาการทาง จริยธรรม ที่ขึ้ นอยูก่บัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล ทั้ง เพยีเจท ์
และโคลเบอร์ก ต่างก็เสนอแนวคิดที่สอดคลอ้งกนัวา่บุคคลในวยัต่างๆ  มีระดบัพฒันาการจริยธรรม
ไม่เท่ากนั โดยบุคคลจะมีพฒันาการจากระดบัตน้ไปหาระดบัสูงขึ้นอยูก่บัอายแุละประสบการณ์ที่
ไดรั้บของแต่ละบุคคล  นอกจากนั้น โคลเบิร์ก ยงัเช่ือวา่การพฒันาทางจริยธรรมมิใช่การรับรู้ทางการ
พร ่าสอนของบุคคลอ่ืนโดยตรงแต่เป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ของตน
ต่อผูอ่ื้นและบทบาทของผูอ่ื้นดว้ย 
 2.4   แนวทางในการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง                                 
 กระทรวงศึกษาธิการ(2542 : 12)  ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาความมีวนิยัในตนเองดงัน้ี 
 1. สร้างบรรยากาศที่มีการผอ่นคลาย 
 2. ใหโ้อกาสเด็กริเร่ิมท ากิจกรรมอยา่งอิสระ 
 3. สนบัสนุนใหเ้ด็กมีโอกาสติดและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
 4. เปิดโอกาสใหเ้ด็กช่วยกนัสร้างขอ้ตกลง 
 5. แสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กปฏิบติัตามขอ้ตกลงใหก้ าลงัใจและช่วยเด็กที่ยงัไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
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 6. ทบทวนส่ิงที่เด็กไดก้ระท า โดยการถามหรือชมเชย 
 กญัระญา  รุ่งเรือง(2545 : 20) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการสร้างวนิยัในตนเองส าหรับนกัเรียน
วา่ในระยะเร่ิมแรกอาจตอ้งใชเ้วลาและค่อย เป็นค่อยไปโดยครูและนกัเรียนช่วยกนัสร้างแนวทาง
ปฏิบติัร่วมกนั การสร้างวนิยัส าหรับเด็กนั้นเป็นหนา้ที่ความรับผดิชอบร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและ
บา้น คงแยกกนัไม่ไดว้า่ใครเป็นผูอ้บรมในเร่ืองน้ี และที่ส าคญัการเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปลูกฝัง
ใหเ้กิดวนิยัในตนเองโดยที่เด็กสามารถซึมซบัส่ิงเล่าน้ีโดยไม่รู้ตวั วนิยัในตนเองเป็นส่ิงประเสริฐสุด 
ถา้คนมีวนิยัในตนเอง  ควบคุมความประพฤติ ความคิดทั้งทางกาย วาจา ใจของตวัเองไดดี้แลว้ ก็จะ
ท าใหชี้วติของบุคคลนั้นอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2547 : 23) ไดก้ล่าวถึงแนวทาง การพฒันาความมีวนิยัใหก้บัเด็กไว้
ดงัน้ี 
 1. ผูใ้หญ่ควรมีเจตคติที่ดีกบัเด็ก การสอนตอ้งค่อยเป็นค่อยไป มีความใส่ใจและพยายาม
ในการสร้างดว้ยการใชส้มัพนัธภาพที่ดีกบัเด็ก  
 2. ใหค้  าแนะน าช้ีแจงถึงการประพฤติปฏิบติัที่ถูกตอ้งฝึกเด็กใหรู้้จกัการบงัคบัตนเอง
อยา่งมีเหตุผล  
 3. ใหก้ าลงัใจเม่ือเด็กท าถูกตอ้งและชมเชย ใชว้ธีิการชกัจูงใจใหมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติั
มากกวา่การบงัคบั 
 4. ใหส่ิ้งที่ดีที่สุดกบัเด็กจะช่วยใหเ้ด็กมีความรู้สึกที่ดีกบัการมีวนิยั 
 5. ใหอิ้สระแก่เด็กในการมีความคิดเป็นของตนเอง 
 6. ฝึกใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบต่อหน้ าที่และงานที่ไดรั้บมอบหมาย ดว้ยการติดตามให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 7. ใหก้ารยกยอ่งชมเชยในทนัทีที่เด็กกระท าหรือปฏิบติัดี 
 8. การฝึกวนิยัตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ 
 เรจินา  จนัทร์เพญ็ (2548 : 39) ไดก้ล่าวถึงการแนวทางการพฒันาความมีวนิยัใน ตนเอง
ควรใชว้ธีิจูงใจใหเ้กิดความช่ืน ชอบและเตม็ใจมากกวา่การบงัคบัหรือการลงโทษ   เร่ิมตั้งแต่เด็ก
ปฐมวยัโดยค านึงถึงระดบัการพฒันาการของเด็กแต่ละวยั ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดี
ดว้ย  
 สรุปไดว้า่แนวทางในการพฒันาความมีวนิยัในตนเองผูใ้หญ่ควรเป็นแบบอยา่งที่ดีในการ
ปลูกฝังใหเ้กิดวนิยัในตนเอง ควรมีเจตคติที่ดีกบัเด็ก การสอนตอ้งค่อยเป็นค่อยไป สร้างบรรยากาศ
ที่มีการผอ่นคลาย ใหก้ าลงัใจเม่ือเด็กท าถูกตอ้งและชมเชย ใชว้ธีิจูงใจใหเ้กิดความช่ืนชอบและเตม็
ใจมากกวา่การบงัคบัหรือลงโทษ การฝึกวนิยัตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ 
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 2.5    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง     
 ไดมี้ผูท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความมิวนิยัในตนเองไวด้งัน้ี 
 อินทิรา  รุมาส (2545 : 54)   ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมเล่านิทานเพือ่พฒันาคุณลกัษณะทาง
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โดยจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ ใชกิ้จกรรม
เล่านิทานจ าน วน 12  แผน  หลงัการจดักิจกรรมตามแผน พบวา่ กิจกรรมการเล่านิทาน   สามารถ
พฒันานกัเรียนใหมี้พฤติกรรมการแสดงคุณลกัษณะทางคุณธรรม จริยธรรมได ้ และนักเรียนมี
พฤติกรรมการแสดงคุณลกัษณะทางคุณธรรม จริยธรรม  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือดา้นความ
มีน ้ าใจ ดา้นความมีวนิยั ดา้นความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและดา้นรักและเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 เกตุทิพย ์ โยธา (2546 : 66 - 67) ไดศ้ึกษาความส ามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่
ไดรั้บประสบการณ์จากการเล่านิทานประกอบค าถามปลายเปิดของเด็กอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนพงิครัตน์  จ  านวนเด็กปฐมวยั  20  คน พบวา่เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดั
ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบค าถามปลายเปิดหลงัการทดลองมีความสามารถเชิงเหตุผลดา้น
จริยธรรมในภาพรวมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และเม่ื อพจิารณาเป็นรายบุคคล พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ  85 มีคะแนนในการคิดเชิงเหตุผลดา้น
จริยธรรมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และร้อยละ
15 อยูใ่นระดบั 0.05  กลุ่มตวัอยา่งที่ไดรั้บการจดัประสบการณ์การเล่านิทานประกอบค าถาม
ปลายเปิดหลงัก ารทดลองมีคะแนนการคิดเชิงเหตุผลในดา้นความอดทนส่วนใหญ่ร้อยละ  80         
มีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั  0.01 ดา้นความ
ซ่ือสตัยส่์วนใหญ่ร้อยละ 95 มีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ณ ระดบั 0.01 ดา้นความเมตตากรุณาส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั  0.01 ส่วนดา้นความสามคัคีพบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 40   
มีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 ศศินนัท ์ นิลจนัทร์ (2547 :/บทคดัยอ่ ) ไดศ้ึกษาผลการจดั กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อ
ความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตย โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สถานรับเล้ียงเด็กดวงประทีป มูลนิธิดวงประธีป 
ชุมชนแออดัคลองเตย กรุงเทพมหานค ร จ านวน  15  คน ผลการศึกษาพบวา่เด็ กปฐมวยัในชุชน
แออดัคลองเตยหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทานมีพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองสูงขึ้นอยา่ง   
มีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั 0.1 



 

 

40 

 ตอ้งจิตต ์ จิตดี(2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยั 
โดยการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ ์ จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 20  คน   
ผลการศึกษาพบวา่ เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดัประสบการณ์ในกิจกรรมดนตรี ตามแนวคาร์ลอ อร์ฟ 
มีพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองสูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

    เสาวลกัษณ์  เอ่ียมพพิฒัน(์2549 : 72) ไดศ้ึกษาวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเล่านิทานคติธรรม ชั้ นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนหนา้วดั ดอนทอง (สุวณัณะศรี  ตณัฑิกุล  
ราษฎร์ศึกษาลยั) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2548 จ านวน  40  คน  ผลปรากฏวา่เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมหลงัการจดักิจกรรมมีค่าคะแนนเฉล่ียดา้นความรับผดิชอบสูง
ที่สุด รองลงมาคือดา้นความมีเหตุผลและดา้นการควบตนเองมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด ความมีวิ นยัใน
ตนเองของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเล่านิทานคติธรรม แตกต่างกนัอยา่ง             
มีนยัส าคญัที่ระดบั .01 โดยหลงัจากจดักิจกรรมมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมซ่ึงเป็น 
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้    
 ธีรนุช  สุนทร (2549 : 80 - 81)ไดศ้ึกษาผลการใชคู้่มือพฒันาความซ่ือสตัยข์องเด็กปฐมวยั 
ชาย หญิงอายรุะหวา่ง 4 - 6  ปี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนวดัเนินสูง (วชิยันารายณ์
ราษฎร์บ ารุง )  จ านวนเด็กปฐมวยั  38  คน  เป็นนกัเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1  จ านวน 17 คน  จ  านวน
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  จ านวน 21  คน และสร้างคู่มือพฒันาความซ่ือสตัย ์ โดยใชกิ้จกรรมที่
หลากหลาย   มีเทคนิคการเล่านิทาน  กรณีตวัอยา่งและบทบาทสมมติ  ผลการศึกษาพบวา่ความ
ซ่ือสตัยข์องเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลงัการใชคู้่มือพฒันาความซ่ือสตัยข์องเด็ก
ปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และพบวา่ความซ่ือสตัยข์องเด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีที่ 2  ก่อนและหลงัการใชคู้่มือพฒันาความซ่ือสตัยข์องเด็กปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่ง           
มีนยัส าคญั  ทางสถิต ิที่ระดบั .01 
 กรรณิการ์  พงษเ์ลิศวฒิุ (2547 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกร รมเล่านิทาน
ประกอบละครสร้างสรรคต่์อความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเด็กปฐมวยัชาย 
หญิงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  12  คนผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยัที่ ไดรับการจดั
กิจกรรมเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรคก่์อนและระหวา่งจดักิจกรรมโดยเฉล่ียรวมและจ าแนก
รายดา้นในแต่ละช่วงสปัดาห์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05และมีอตัราการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งก่อนจดักิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรม เพิม่ขึ้นตลอดช่วงเว ลา  8  
สปัดาห์ 
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 กมลจนัทร์   ช่ืนฤทธ์ิ (2550 : 84 - 88) ไดศ้ึกษาการพฒันาความมีวนิยัในเองของเด็กปฐมวยั       
ที่ไดรั้บการจดักิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชด ารัส โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ
(มหามงคล ) เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร 
เขต 1 จ านวน  15 คน นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2549 ผลการวจิยัพบวา่
พฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความสามคัคี  ดา้นความซ่ือสตัย ์และดา้น
ความอดทน  หลงัการจดักิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชด ารัสมีการเปล่ี ยนแปลงของ
คะแนนความมีวนิยัเฉล่ียก่อนและระหวา่งโดยรวมและจ าแนกรายดา้นก่อนและระหวา่งการจดั
กิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชด ารัสในแต่ละช่วงสปัดาห์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยคะแนนความมีวนิยัเฉล่ียมีแนวโนม้ เพิม่ขึ้นตลอดช่ว งระยะเวลา  8  
สปัดาห์ 
 จากงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเล่านิทาน การจดัประสบการณ์
กิจกรรมดนตรี  การเล่า นิทาน คติธรรม  การเล่านิทานประกอบค าถามปลายเปิดเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  การเล่านิทานตามแผนการจดัประสบการณ์  การเล่านิทานโดย
ใชเ้ทคนิคการเ ล่าที่หลากหลาย การเล่านิทานประกอบละครสร้างสร้าง  การจดักิจกรรมประกอบ
เพลงคุณธรรมตามพระราชด ารั ส ใหก้บัเด็กไดเ้กิดการเรียนรู้นั้น มีส่วนช่วยใหเ้ด็กเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ดี ในเร่ืองความมีวนิยัในตนเองเช่นในดา้น  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสตัย ์ 
ความสามคัคี  ความอดทน อดกลั้น  ความเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่เป็นตน้ เพราะเด็กไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรม
ดงักล่าวที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นส่ิงที่เด็กชอบ  อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางในการ
ส่งเสริมวนิยัในตนเองใหก้บัเด็ก ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูร้ายงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าเอา
กิจกรรมการเล่านิทานมาจดัใหก้นัเด็กปฐมวยัที่พฒันาความมีวนิยัในตนเอง                           
 
 


