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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั

การจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ครัง้นี ้ คือ  เดก็ปฐมวยัชาย  – หญิง  อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี  ท่ี

ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2552  โรงเรียนไผทอดุมศกึษา   
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 15  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน   (Multi-stage  Random  
Sampling )  ผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยท าการทดลองเป็นเวลา 8 สปัดาห์  สปัดาห์
ละ 3 วนั  วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ  แผนการจดักิจกรรมกา รเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  
และแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล   ซึ่งมีคา่ความเช่ือมัน่  .86  ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้   แบบแผนการวิจยั
เป็นการวิจยัแบบ   One – Group  Pretest – Posttest  Design  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ              
t-test   for   Dependent  samples  

ผลการวิจยัพบวา่  การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการทดลองจดักิจกรรมการ เลา่นิทาน
อีสปประกอบค าถามสงูกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว  พบวา่  การคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  และด้านการสรุปความ  สงูกวา่ก่ อนการทดลอง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และด้านการจดัประเภท สงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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The  purpose  of  the  study  was  to  compare  reasoning  thinking  skills  of  young 

children  before  and  after  acquired   Aesop  story  telling  with  questions. 
Subjects  were  preschool  children,  5 – 6  years  old  who  in  kindergarten III, 

second  semester,  academic   year  2009  at  Patai  Udom  Suksa  School,  Bangkok.  They 
were  simply  random 1 classroom  from 10 classrooms,  then 30 preschool  children  were 
administered  The  Reasoning  Thinking  Test.  The  15  lowest  scored  children  were 
assigned  for  experimental  group.  The  experiment  last  for  8  weeks,  3 days a week  
and  20 minutes  per  day,  totally  24  times. 

The  research  instruments  were  Lesson  Plan  for  Aesop  Story  Telling  With  
Questions  and  The  Reasoning  Thinking  Test  for  Preschool  Children  Developed  by  the 
researcher  which  the  reliability  at  .86.  It  was  One – Group  Pretest – Posttest  Design. 
The  statistic  of   t – test  for  dependent  samples   was  used  to  analyzed  data. 

The  result  shown  that  the  reasoning  thinking  of  preschool  children  acquired  
Aesop  story  telling  with  questions  was  significant  higher  than  before  at .01 level. 
When  considering  in  each  aspect,  the  comparison  and  conclusion  were  significantly 
higher  than  before  at .05  level  but  the  classify  aspect  was  significantly  higher  at .01 
level. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยดี   เพราะความกรุณา ในการให้ค าแนะน าและความ
อนเุคราะห์อย่างดีย่ิง จากอาจารย์  ดร.พฒันา   ชชัพงศ์   ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์   และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จิราภรณ์  บญุสง่   กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ  ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดีมาโดยตลอด  และขอกราบขอบพระคณุ    
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา  เดชะคปุต์  และศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม กรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้  ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้
ในความกรุณาเป็นอย่างย่ิง และขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ  โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ วงษ์เงิน  ป่ินน้อย   อาจารย์วรรณี   วจันสวสัดิ์   อาจารย์รัตนา  
นิสภกลุ   อาจารย์ปริษา  บญุมาศ   อาจารย์อริสา  โสค าภา  และอาจารย์ รัชนี  แก้วออ่น   ท่ีได้กรุณา
พิจารณาตรวจและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและเก็บข้อมลูในการ
วิจยัครัง้นีอ้ย่างดีย่ิง 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู   และนกัเรียนอนบุาลปีท่ี  3  โรงเรียนไผท
อดุมศกึษา  สว่นการศกึษาอนบุาล  กรุงเทพมหานคร  ท่ีอนญุาตให้ท าการทดลองกบัเดก็อนบุาลใน
โรงเรียนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ วิจยัเป็นอย่างดีย่ิงในการทดลองและเก็บข้อมลูจนส าเร็จลลุว่งไป
ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยัทกุท่านท่ีได้กรุณาอบรม สัง่สอน   
ให้ความรู้  ตลอดจนประสบการณ์ท่ีมีคา่ย่ิงแก่ผู้ วิจยั   และขอขอบคณุ พ่ี  น้อง  เพ่ือนนิสิตปริญญาโท  
สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยัทกุท่านท่ีให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ  และให้ก าลงัใจตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคณุคณุพ่ออภิชาติ    คณุแม่ณฐนนท์   น้องชนดัดา   บบุผามาศ  ครอบครัว  
บบุผามาศ  ครอบครัวสขุาภิรมย์  และคณุย่าประชมุ  บบุผามาศ  ท่ีลว่งลบัไปแล้ว  ท่ีคอยสนบัสนนุ
ทนุการศกึษา  และสง่เสริมด้านการศกึษา  ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนั  ช่วยเหลือห่วงใย  ให้ความรัก  ให้
ก าลงัใจเสมอมา  และสดุท้ายขอขอบใจนางสาวอญัชิษฐา  ปิยะจิตติ  ท่ีคอยช่วย เก็บข้อมลู  นางสาว
สวิุมล  จัน่ขนุทด  นางสาวสวุรรณา  ขนัตี  และนางสาววนิดา  เจิมขนุทด  เพ่ือนๆ ท่ีคอยให้ ก าลงัใจ
เร่ือยมา 
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มารดา  พระคณุของครูอาจารย์ทกุท่านในอดีตและปัจจบุนัท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ผู้ วิจยั 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมหิลัง 

เด็กปฐมวยัในช่วงอายรุะหวา่ง  0-6 ปี ถือวา่เป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้  ในวยันีส้มอง
เติบโตอยา่งรวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพฒันาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง จะช่วยสร้างเสริม
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย  อารมณ์  - จิตใจ  สงัคม  และสติปัญญา  (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 2543: 16)  ทัง้นีก้ารวางรากฐานของพฒันาการทกุด้านควรเร่ิม
ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั  เพราะการปพูืน้ฐานให้เด็กมีความพร้อมนัน้ขึน้อยูก่บัการฝึกอบรมเลีย้งดเูด็กตัง้แต่
เยาว์วยั  การจดัการศกึษา  และการพฒันาเด็กปฐมวยัจึ งควรมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เด็กระดบัปฐมวยั      
ทกุคนเจริญเติบโต และเรียนรู้อยา่งมีความสขุ (ฝ่ายวิชาการอนบุาลรักลกู. 2534: ค าน า) ซึง่สิง่ท่ีส าคญั
ท่ีสดุในการพฒันาเด็กให้เติบโตอยา่งมีศกัยภาพนัน่ก็คือ  การคิด   

การคิดเป็นสิง่ส าคญัเน่ืองจากการคิดเป็นสิง่ท่ีจะช่ วยฝึกฝนให้เด็กมีความสามารถในการ
สงัเกต การจ าแนก การค านวณ การจดักระท าข้อมลู  การลงสรุป  และการสือ่ความหมาย  ซึง่ลกัษณะ
การคิดท่ีมีความส าคญัสมควรที่จะน าไปใช้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนของชาติประการหนึง่คือ        
การคิดเชิงเหตผุล  ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษอยา่งหนึง่ของการ คิดท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ทกุแขนง                             
(ทิศนา   แขมมณี ; และคณะ . 2543: 96)  ซึง่การคิดเชิงเหตผุลเป็นทกัษะหนึง่ของทกัษะการคิดท่ีเป็น
แกนหรือทกัษะการคิดทัว่ไปท่ีจ าเป็นต้องใช้อยูเ่สมอในการด ารงชีวิตประจ าวนั  และเป็นพืน้ฐานของ    
การคิดขัน้สงูท่ีมีความสลบัซบัซ้อนซึง่คนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนือ้หาวิชาการตา่งๆ  ตลอดจน
การใช้ชีวิตอยา่งมีคณุคา่  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2540: 34)   

การคิดเชิงเหตผุล  เป็นการคิดท่ีต้องอาศยัหลกัการหรือข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องมาสนบัสนนุอยา่ง
เพียงพอเป็นการคิดท่ีมีโอกาสผิดพลาดน้อยและถือวา่เป็นทกัษะอยา่งหนึง่ท่ีพฒันาให้มีคณุภาพสงูขึน้
ได้ ผู้ ท่ีมีทกัษะในการคิดเชิงเหตผุลสงูยอ่มมีความคิดท่ีมีคณุภาพสงู  ซึง่ความคิดท่ีมีคณุภาพสงูนัน้จะ
ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิง่อนัเป็นประโยชน์ให้แก่มนษุย์ได้นานปัการ  (จ านง วิบูลย์ศรี. 2536: 
29)  การจดัการศกึษาให้แก่เด็กปฐมวยั ควรเน้นให้เด็กได้รับการพฒันาความคิดให้เป็นคน   “คิดเป็น”  
เม่ือเด็กคิดเป็นแล้ว  เด็กจะสามารถใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาและตดัสนิใจเลอืกสิง่ท่ีดีท่ีสดุในอนาคต
ได้  (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ. 2543: 72) ซึง่แนวทางในการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุล  
มีมากมาย  ไม่วา่จะเป็นการให้เด็กสงัเกตสิง่รอบตวั  การทดลอง  การเลน่  การทศันศกึษา  ฯลฯ  รวม
ไปถึงการเลา่นิทานให้เด็กฟัง  (จิตตินนัท์  เตชะคปุต์. 2547: 73)   



การเลา่นิทานเป็นรูปแบบของนนัทนาการอยา่งงา่ยๆ  สามารถต อบสนองความต้องการทาง
ธรรมชาติของมนษุย์  ท าให้เกิดการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  สามารถน าผู้ ฟังเข้าไปสูโ่ลกแหง่จินตนาการ  
ซึง่ผู้ ฟังจะพบความแปลกใหม่  สนกุสนาน  หลดุพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนัไปได้ชัว่คราว  ใน
บางครัง้นิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ตา่งๆที่เกิดขึน้ในโลก  ซึง่มนษุย์สงสยัและหาค าตอบยงัไม่ได้  
หรืออธิบายถึงก าเนิดของสถานท่ีตา่งๆ  หรือเป็นการสัง่สอนอบรมให้คติข้อคิดสอนใจในการด าเนินชีวิต  
ผู้ ฟังจะได้รับประโยชน์จากนิทาน  ตามจุดมุ่งหมายของการเลา่นิทาน   (สมศกัด์ิ  ปริปรุณะ . 2542: 52)   
นิทานจะท าให้เด็กๆ หรือผู้ ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้  (เกริก  ยุ้นพนัธ์ . 
2543: 55 – 56)  สอดคล้องกบังานวิจยัของอภิรตี  สนีวล  (2547: บทคดัยอ่) ท่ีได้ศกึษาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานฉงน  ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยั
หลงัจากไ ด้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานฉงนมีความสามารถในการแก้ปัญหาตนเอง  และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืนมีคา่สงูขึน้ 

นิทานอีสปเป็นนิทานประเภทสอนคติธรรม  (Fables)  คล้ายกบันิทานสอนใจ คือ ตวัเอกต้อง
เป็นสตัว์แตมี่คติ  เช่น  ราชสห์ีกบัหน ู (ไพพรรณ  อินทนล . 2534: 17) มีลกัษณะเป็นนิทานสัน้ๆ  ท่ีให้
คติในเร่ืองของความดี  ความชัว่  ความฉลาด  ความโง ่ ตวัละครในเร่ืองเป็นสตัว์ท่ีมีบทบาทการกระท า
อยา่งคน  ให้บทเรียนสอนใจผู้อ่านด้วยข้อสรุปท่ีชดัเจน  (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช . 2537: 253)   
และเป็นเร่ืองราวตา่งๆ  เพื่อมุ่งให้เกิดคติธรรมสอนใจในการด ารงชีวิต  เพื่อเป็นแนวทางให้ละเว้นความ
ชัว่  ท าแตค่วามดี (สริิมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ . 2549: 34)  นิทานอีสปนอกจากจะสง่เสริมคณุธรรม
จริยธรรมแก่เด็กปฐมวยั  และให้คติข้อคิดท่ีเดน่ชดัแล้ว  ยงัช่วยสง่เสริมพฤติกรรมทางสงัคม   
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อริสา โสค าภา  (2551: บทคดัยอ่ )  ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมทางสงัคมของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จ าลอง   ผลการศกึษาพบวา่  
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับ การจดักิจกรรมเลา่นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมทาง
สงัคมสงูขึน้     

จากความส าคญัและเหตผุลดงักลา่วข้างต้นนี ้ จะเห็นได้วา่กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิง่ตา่งๆ  ผา่นนิทาน  ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาพฒันาการคิดเชิง
เหตผุลของเด็กปฐมวยัจากกิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  ซึง่ผลจากการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็น
ประโยชน์แก่ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้การศกึษาแก่เด็กปฐมวยั  เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปเพื่อให้เกิดการพฒันาแก่เด็กปฐมวยัสบืตอ่ไป 
  
 
 



ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเลา่นิทาน

อีสปประกอบค าถาม 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจยัครัง้นีจ้ะ ท าให้ทราบถึงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครู  ผู้ปกครอง  และผู้ ท่ีเก่ียวข้ อง
กบัการจดัการศกึษาใ นระดบัปฐมวยั  ได้สามารถน าไปใช้ เพื่อสง่เสริม และพฒันาการคิดเชิงเหตผุล
ตลอดจนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปส าหรับเด็กปฐมวยัให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  ท่ี
ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  สว่นการศกึษาอนบุาล  โรงเรียน
ไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จ านวน 300 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี  

ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  สว่นการศกึษาอนบุาล  
โรงเรียนไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานคณะกรร มการการศกึษาเอกชน  จ านวน   
15 คน  ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  (Multi-stage  Random  Sampling)  ดงันี ้

1. จบัสลากนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 3  มา 1 ห้องเรียน  จากจ านวนทัง้หมด 10 
ห้องเรียน 

2. ท าการทดสอบนกัเรียนทัง้ห้องด้วยแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้   

3. เลอืกเฉพาะนกัเรียนท่ีมีคะแนนในการทดสอบต ่า  จ านวน 15 คน  เพื่อเป็น
กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ  ได้แก ่   กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม 
2. ตวัแปรตาม    ได้แก่    การคิดเชิงเหตผุล 

 



ระยะเวลาในการทดลอง 
การศกึษาครัง้นีท้ าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  ระยะเวลาในการ

ทดลอง  8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั  วนัละ  20 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กนกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  ซึง่ก าลงัศกึษาชัน้
อนบุาลปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  สว่นการศกึษาอนบุาล  โรงเรียนไผทอุดมศกึษา  
กรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน   

2. การคิดเชิงเหตุผล   หมายถึง  ความสามารถในการไตร่ตรองหาค าตอบในเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่  โดยใช้หลกัการและข้อมลูท่ีถกูต้องอนัเป็นเหตเุป็นผลจากประสบการณ์เดิ มและประสบการณ์
ใหม่มาเป็นฐานข้อมลูในการคิด  โดยจ าแนกการคิดเชิงเหตผุลออกเป็น 3 ด้าน คือ 

2.1 ด้านการเปรียบเทียบ  หมายถึง  ความสามารถในการคิดพิจารณาถึงความแตกตา่ง
ของสิง่ของตา่งๆ  ตามรูปร่าง รูปทรง ขนาด ทิศทาง ประเภท ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั  โดยใช้ลกัษณะท่ี
ไม่เหมือนกนัในการเปรียบเทียบ 

2.2 ด้านการจดัประเภท หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาถึงความเหมือนกนั
เพื่อจดัแยกสิง่ ของตา่งๆ ตามประเภทท่ีจดัอยูใ่นพวกเดียวกนั  โดยใช้ ลกัษณะท่ีเหมือนกนั ในการจดั
ประเภท 

2.3 ด้านการสรุปความ  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาข้อสรุปจากการพิจารณา
ภาพและข้อความท่ีก าหนดให้  โดยใช้เงื่อนไขของข้อมลูท่ีก าหนดให้ในการหาข้อสรุป 

การคิดเชิงเหตผุลทัง้ 3 ด้านนี ้ สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ 

3. กิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม  หมายถึง  กิจกรรมการเลา่นิทานอีสป  ท่ี
ครูเลา่ให้เด็กฟัง  จาก เนือ้เร่ืองในหนงัสอืนิทานอีสป  เนือ้เร่ืองในนิทาน จะมีตวัละครทัง้ท่ีเป็นคนและ
สตัว์  ฝึกให้เด็กได้คิดเชิงเหตผุลด้วยตนเองจากค าถามท่ีถามระหวา่งเลา่นิทาน  ในการจดักิจกรรม การ
เลา่นิทานอีสปประกอบค าถามมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ขัน้น า    ครูน าเด็กเข้าสูเ่ร่ืองราว  เช่น การร้องเพลง  การสนทนา  การใช้ค าถามและ
สร้างข้อตกลงร่วมกนั ระหวา่งครูกบัเด็กในการปฏิบติัตวัระหวา่งฟังนิทาน 

3.2 ขัน้สอน  ครูเลา่นิทานอีสป จากหนงัสอื นิทาน   ในระหวา่งการเลา่มีการสนทนา
ซกัถามเด็กให้เกิดการคิดเชิงเหตผุล  ในด้านการเปรียบเทียบ  การจดัประเภท  และการสรุปความ    

3.3 ขัน้สรุป  เด็กและครูร่วมกนัสนทนา  สรุปเนือ้หาของนิทานอีสป   



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                     
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถามมีการคิดเชิงเหตผุลหลงั
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมการเลา่ 
นิทานอีสป 

ประกอบค าถาม 

  การคิดเชิงเหตผุล 

     1. การเปรียบเทียบ 
     2. การจดัประเภท 
     3. การสรุปความ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้นําเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดเชิงเหตผุล 

1.1 ความหมายของการคิด 
1.2 ทฤษฎีพฒันาการทางการคิด 
1.3 ความหมายของการคิดเชิงเหตผุล 
1.4 ความสาํคญัของการคิดเชิงเหตผุล 
1.5 ลกัษณะการคิดเชิงเหตผุล 
1.6 องค์ประกอบของการคิดเชิงเหตผุล 
1.7 กระบวนการในการคิดเชิงเหตผุล 
1.8 แนวทางการสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุล 
1.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดเชิงเหตผุล 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานอีสป 
2.1 ความหมายของนิทาน 
2.2 ประเภทและองค์ประกอบของนิทาน 
2.3 ความหมายของนิทานอีสป 
2.4 ประวติันิทานอีสป 
2.5 ลกัษณะทัว่ไปของนิทานอีสป 
2.6 คณุคา่และประโยชน์ของนิทานท่ีมีตอ่เด็กปฐมวยั 
2.7 หลกัการเลอืกนิทาน 
2.8 เทคนิคและวิธีการเลา่นิทาน 
2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานอีสป 

 
 
 
 
 



1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงเหตุผล 
1.1 ความหมายของการคิด 

มีผู้ให้ความหมายของการคิดไว้แตกตา่งกนัดงันี ้
กิลฟอร์ด  (Guildford. 1967: 225) กลา่ววา่  การคิดเป็นการค้นหาหลกัการโดยการ

แยกแยะคณุสมบติัของสิง่ตา่งๆ  หรือข้อความจริงท่ีได้รับแล้วทําการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปอนัเป็น
หลกัการของข้อความจริงนัน้ๆ รวมถึงการนําหลกัการไปใช้ในสถานการณ์ท่ีตา่งไปจากเดิม   ซึง่ไอแซงค์  
และคนอ่ืนๆ (ปริษา บุญมาศ. 2551: 8; อ้างอิงจาก Eysenck; & others. 1972: 317) ได้ให้ความหมาย
ของการคิดวา่  การคิด  หมายถึง   การจดัระบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถสุิง่ของตา่งๆ  และการ
จดัระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพหรือตวัแทนของวตัถสุิง่ของนัน้   สว่นจายาสวลั  (Jayaswal. 1974: 
7) กลา่ววา่  การคิดเป็นปฏิกิริยาของจิตมนษุย์  ซึง่จะช่วยให้แตล่ะคนสามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคม  
สิง่แวดล้อม  และยงัช่วยให้แตล่ะคนเกิดความพยายามและสมัฤทธ์ิผลในจุดมุ่งหมายท่ีเขาต้องก าร 
ดงันัน้การคิดจึงนําไปสูก่ารกระทําและการปรับตวัที่ดีขึน้กวา่เก่า   ตอ่มาซีเรีย มอดกิล  และ โซฮนั มอด
กิล (Modgil; & Modgil. 1984: 23) ได้ให้คําจํากดัความของการคิดไว้วา่  การคิดประกอบด้วยแนวคิด
พืน้ฐาน 3 อยา่งด้วยกนัดงันี ้การคิด คือ กระบวนการภายในสมองเกิดขึน้ท่ี ภายในหรือระบบความนกึ
คิดซึง่แสดงออกจากพฤติกรรม การคิดคือ  กระบวนการท่ีนําความรู้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาปฏิบติั
ของการเรียนรู้ในระบบของความรู้ความเข้าใจ  การคิดคือ  ผลของพฤติกรรม  ของเงื่อนไขในการ
แก้ปัญหาการใช้เหตผุลตา่งๆ  สอดคล้องกบัแนวคิดของรักกีโร (Ruggiero. 1988: 2-3) ซึง่กลา่ววา่ การ
คิดคือ  การดําเนินไปของกิจกรรมทางสมองท่ีช่วยพฒันาหรือแก้ไขปัญหานํามาซึง่การตดัสนิใจ  หรือ
การทําความเข้าใจ  ความสามารถด้านการคิดเป็นการค้นหาคําตอบอยา่งมีวตัถปุระสงค์   เช่นเดียวกบั
โคเฮน  (Cohen. 2001: 26-27) ได้ให้ความหมายของการคิดวา่  การคิดมีความคล้ายหรือเหมือนคําวา่
การใช้ปัญญาที่ประกอบด้วยการสร้างสรรค์ การได้รู้ และการประยกุต์ความรู้  ท่ีทําให้เข้าใจโลก  และรู้
การปรับตวัเปลีย่น 

สาํหรับประพนัธ์ศิริ   สเุสารัจ  (2541: 3)  ได้ให้ความหมายของการคิดวา่   การคิดเป็น
กลไกทางสมองท่ีเกิดขึน้เกือบตลอดเวลา  ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนษุย์   การคิดเป็นผลท่ีเกิดจากการท่ี
สมองถกูรบกวนจากสิง่แวดล้อม  สงัคมรอบตวั  และประสบการณ์สว่นตวัดัง้เดิมของมนษุย์เอง   
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศรีสรุางค์  ทีนะกลุ  (2542: 8) ซึง่กลา่ววา่  การคิดเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้
ภายในสมอง  ซึง่มีความสาํคญัตอ่ การดํารงชีวิตมนษุย์เป็นอยา่งมาก   สว่นสมศกัด์ิ  สนิธุระเวชญ์  
(2542: 55) ได้กลา่วถึงความหมายของการคิด วา่  การคิดช่วยให้คนมีประสทิธิภาพเป็นผู้ ท่ีคิดอยา่งมี
เหตผุลสามารถแก้ปัญหาชีวิตประจําวนั  ตลอดจนแก้ปัญหาของสงัคมได้อยา่งเหมาะสม   สาํหรับธัญ
ลกัษณ์ ลชีวนเค้า (2544: 9) ได้ให้ความหมายของการคิด วา่  การคิดเป็นปฏิกิริยาทางสมองท่ีสมัพนัธ์



กบักระบวนการทํางานของจิตใจมนษุย์เป็นทัง้กระบวนการและผลผลติมีลกัษณะตอ่เน่ืองกนัในการคิด
อาจมีการวางแผนการจดัระบบความสมัพนัธ์  การค้นหาหลกัการความจริงตา่งๆ   หรืออาจใช้
ประสบการณ์เดิมเพื่อให้เกิด การรับรู้และตอบสนองโดยต้องอาศยัสิง่แวดล้อมเป็นตวัช่วยและใน
ขณะเดียวกนัก็จะต้องผา่นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สงัเคราะห์ และการประเมินเพื่อให้ได้แนวทางใน
การนําไปใช้ การแก้ปัญหาขจดัความสงสยั  สามารถนําไปประยกุต์ใช้ให้ได้เกิดผลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการ
และในการคิดนีส้ามารถ พฒันาความคิดในระดบังา่ยๆจากวยัเด็กไปสูร่ะดบัท่ีซบัซ้ อนในวยัผู้ใหญ่   
เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ชาติ แจ่มนชุ  (2545: 20)  ซึง่กลา่ววา่  การคิดเป็นกระบวนการทํางานของ
สมอง โดยใช้ประสบการณ์มาสมัพนัธ์กบัสิง่เร้าและข้อมลู  หรือสิง่แวดล้อม  เพื่อแก้ปัญหาแสวงหา
คําตอบ ตดัสนิใจ หรือสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ซึง่ชาติ แจ่มนชุ ได้สรุปธรรมชาติของการคิดไว้ดงันี ้

1. การคิดเป็นกระบวนการทางสมองท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา 
2. การคิดเป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง 
3. การคิดเป็นความสามารถทางสมองท่ีปรากฏได้ในลกัษณะของพฤติกรรมที่

กําหนด 
4. การคิดแตล่กัษณะ  มีจุดมุ่งหมาย  มีวิธีและขัน้ตอนในการคิดของตนเองการคิด

เป็นความสามารถที่เรียนรู้และพฒันาได้ 
สว่นกลุยา  ตนัติผลาชีวะ  (2547: 44-45) ได้ให้ความหมายของการคิดวา่   การคิดเป็น

กลไกสาํคญัของสติปัญญา  ท่ีสร้างความเจริญงอกงามขององค์ความรู้และผลติผลทางปัญญาที่เกิด
คณุอนนัต์ 

จาก ท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  การคิด  หมายถึง   กระบวนการทํางานของสมองท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัจิตใจมนษุย์  เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและตลอดเวลา  เพื่อใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวนัของมนษุย์  อาจจะเป็นในด้านการแก้ปัญหา  แสวงหาคําตอบ   ตดัสนิใจ   หรือ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่  ซึง่การคิดจะช่วยให้คนมีประสทิธิภาพ  เป็นผู้ ท่ีคิดอยา่งมีเหตผุล  สามารถแก้ปัญหา
ของตนเอง  ตลอดจนแก้ปัญหาของสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
 

1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
บรูเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 2536: 17-18; อ้างอิงจาก  คณะกรรมการศกึษาแหง่ชาติ . 

2522: 5) ได้กลา่ววา่ การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการทํางานภายในอวยัวะภายในร่างกายหรือ
“อินทรีย์” (Organism)โดยเขาถือวา่การเรียนรู้เกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery) บรูเนอร์  เน้น
ความสาํคญัของสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมแวดล้อมตอ่เด็กซึง่มีผลตอ่ความเจริญงอกงามทาง



สติปัญญา บรูเนอร์ ได้แบ่งขัน้ของพฒันาการทางสติปัญญาและการคิดออกเป็น  3 ขัน้ ด้วยกนัท่ีนีจ้ะ
ขอกลา่วเพียง 2 ขัน้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัดงันี ้

1. ขัน้การกระทํา  (Enactive Stage) เป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้จากการกระทํามากท่ีสดุ
เพราะเด็กยงัไม่สามารถคิดเก่ียวกบัสิง่ท่ีมองเห็นได้ เปรียบได้กบัขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว
ของเพียเจต์ 

2. ขัน้การเห็นภาพในสมอง  (Iconic Stage) เป็นขัน้ท่ีเด็กเกิดความคิดจากการรับรู้
เป็นสว่นใหญ่  เด็กสามารถสงัเกต  จดจํารูปร่างลกัษณะของวตัถแุละพดูเก่ียวกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีเขาไม่
จําเป็นต้องเห็นในลกัษณะนัน้ได้  การคิดจะเก่ียวข้องกบัความเป็นจริงมากขึน้อาจ  มี บ้างแตย่งัไม่
สามารถคิดได้ลกึซึง้เปรียบได้กบัขัน้ความคิดก่อนเกิดปฏิบติัการ (Preoperational Stage) ของเพียเจต์ 

สาํหรับฟิสเชอร์  (จํานง วิบูลย์ศรี . 2536: 33; อ้างอิงจาก  Fischer. 1976) ถือวา่ระยะ
ของพฒันาการทางการคิดใน 2 ขัน้แรกคือขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหวและขัน้ก่อนปฏิบติัการ
คิด มีความสาํคญัยิ่งในชีวิตของเด็กแตล่ะคน เพราะเป็นช่วงเวลาประมาณ  7 ปีแรกท่ีเด็กจะได้พฒันา
ความสามารถในการคิดขัน้พืน้ฐาน อนัจะนําไปสูค่วามสามารถในการคิดเชิงเหตผุลตอ่ไปในระยะหลงั 

สว่นเพียเจต์  (Piaget) ได้แบง่ลาํดบัขัน้ของพฒันาการทางสติปัญญาออกเป็น  4 ขัน้ 
ดงันี ้ (พรรณี ช.เจนจิต. 2538: 138 - 145) 

1. ขัน้ประสาทรับรู้การเคลือ่นไหว  (Sensori - motor Intelligence) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แต่
เด็กแรกเกิดจนถึง  2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวยันีข้ึน้อยูก่บัการเคลือ่นไหวเป็ นสว่นใหญ่  เช่น การ
ไขวค่ว้า การเคลือ่นไหว การมอง การดใูนวยันีแ้สดงให้เห็นวา่มีสติปัญญาด้วยการกระทํา  เด็กสามารถ
แก้ปัญหาได้ แม้วา่จะไม่สามารถอธิบายด้วยคําพดู  เด็กจะต้องมีโอกาสท่ีจะปะทะกบัสิง่แวดล้อมด้วย
ตนเอง ซึง่ถือวา่เป็นสิง่ท่ีจําเป็นสาํหรับพฒันาการด้านสติปัญญา และความคิด  ในขัน้นีค้วามคิดความ
เข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วเช่นสามารถประสานงานระหวา่งกล้ามเนือ้มือและสายตาเด็กใน
วยันีม้กัจะทําอะไรซํา้ๆ บอ่ยเป็นการเลยีนแบบ พยายามแก้ปัญหาลองผิดลองถกูเม่ือสิน้สดุระยะนีเ้ด็ก
จะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยา่งมีจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลีย่นวิธีการตา่งๆ  
เพื่อให้ได้สิง่ท่ีต้องการแตกิ่จกรรมการคิดของเด็กวยันีส้ว่นใหญ่ยงัคงอยูเ่ฉพาะสิง่ท่ีสามารถสมัผสัได้
เทา่นัน้ 

2. ขัน้ก่อนปฏิบติัการ  (Preoperational thought) ขัน้ตอนนีเ้ร่ิมตัง้แตอ่ายุ  2–7 ปี ซึง่
แบง่ออกเป็นขัน้ยอ่ยอีก 2ขัน้ คือ 

2.1 ขัน้เกิดก่อนสงักปั  (Preconceptual Thought) เป็นขัน้พฒันาการของเด็ก
อายุ 2 – 4 ปี เป็นช่วงที่เด็กมีเหตผุลเบือ้งต้น  สามารถจะโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตกุารณ์  2 
เหตกุารณ์หรือมากกวา่มาเป็นเหตเุก่ียวโยงซึง่กนัและกนัแตเ่หตผุลของเด็กวยันีย้งัมีขอบเขตจํากั ดอยู่



เพราะเด็กยงัคงยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง คือ ถือความคิดตวัเองเป็นใหญ่และมองไม่เห็นเหตผุลของคน
อ่ืน ความคิดและเหตผุลของเด็กวยันีจ้ึงไม่คอ่ยถกูต้องกบัหลกัความเป็นจริงนกั  นอกจากนีค้วามเข้าใจ
ตอ่สิง่ตา่งๆ ยงัอยูใ่นระดบัเบือ้งต้น เช่น เข้าใจวา่เด็กหญิง  2 คนช่ือเหมือนกนัจะมีทกุอยา่งเหมือน  กนั
หมด แสดงวา่ความคิดรวมยอดของเด็กวยันีย้งัไม่พฒันาเต็มท่ีแตพ่ฒันาการทางภาษาของเด็กเจริญ
รวดเร็วมาก 

2.2 ขัน้การคิดแบบสหชัญาณ  (Intuitive Thought) เป็นขัน้พฒันาการของเด็ก
อาย ุ 4 - 7  ปีในขัน้นีเ้ด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิง่ ตา่งๆ รอบตวัดีขึน้  รู้จกัแยกประเภทและ
รู้จกัแยกชิน้สว่นของวตัถเุข้าใจความหมายของจํานวนตวัเลข  เร่ิมมีพฒันาการเก่ียวกบัการอนรัุกษ์แต่
ไม่แจ่มชดันกัสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องคิดเตรียมลว่งหน้าไว้ก่อน  รู้จกัใช้ความรู้สิง่หนึง่ไปใช้
อธิบายหรือแก้ปัญหาอีกสิง่หนึง่แล ะสามารถใช้เหตผุลทัว่ๆ  ไปมาสรุปแก้ปัญหา  การคิดของเด็กมี
เหตผุลขึน้ แตก่ารคิด คิดออกมาในสิง่ท่ีเขารับรู้หรือสมัผสัจากภายนอก  

3. ขัน้การปฏิบติัการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operations) ขัน้นีจ้ะเร่ิมอายตุัง้แต่  
7-11 ปี พฒันาการทางด้านสติปัญญา และความคิดของเด็กวยันีส้ามารถสร้างกฎเกณฑ์ และเกณฑ์ใน
การแปลงสิง่แวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวยันีส้ามารถที่จะเข้าใจเหตผุลรู้จกัการแก้ปัญหากบัสิง่
ตา่งๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้สามารถที่จะเข้าใจเก่ียวกบั  เร่ืองความคงตวัของสิง่ตา่งๆโดยท่ีเด็กเข้าใจวา่
ของแข็งหรือของเหลวจํานวนหนึง่ แม้วา่จะเปลีย่นรูปร่างไปก็ยงัมีนํา้หนกัหรือปริมาตรเทา่เดิมสามารถ
เข้าใจความสาํคญัของสว่นยอ่ย  สว่นรวมลกัษณะเดน่ของวยันี ้ ความสามารถในการคิดย้อนกลบั  
นอกจากนัน้ความสามารถในการจําของเด็กในช่วงนีมี้ประสทิธิภาพมากขึน้  สามารถจดักลุม่หรือ
จดัการได้อยา่งสมบูรณ์สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและความคิดของผู้ อ่ืนได้ดี 

4. ขัน้ปฏิบติัการคิดด้วยนามธรรม  (Formal Operations) ขัน้นีจ้ะเร่ิมจากอายุ  11 - 
15 ปีในขัน้นีพ้ฒันาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวยันีเ้ป็นขัน้สดุยอด  คือเด็กในวยันีจ้ะเร่ิม
คิดแบบผู้ใหญ่ความคิดแบบเด็กจะสิน้สดุลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตผุลนอกเหนือไปจากข้อมลูท่ี
มีอยู ่สามารถที่จะคิดแบบนกัวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตัง้สมมติฐานและทฤษฏีและเห็นวา่เป็นความ
จริงท่ีเห็นด้วย  การรับรู้สิง่ท่ีสาํคญัเทา่กบัความคิดกบัสิง่ท่ีอาจเป็นไปได้  เด็กในวยันีมี้ความคิด
นอกเหนือไปกวา่สิง่ปัจจุบนั สนใจท่ีจะสร้างทฤษฏีเก่ียวกบัทกุสิง่ทกุอยา่งและมีความพอใจที่จะคิดและ
พิจารณาเก่ียวกบัสิง่ท่ีไม่มีตวัตนหรือสิง่ท่ีเป็นนามธรรม 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวยั  อยูใ่นขัน้
ก่อนการปฏิบติัการคิด  (Preoperational Stage)  เด็กจะเรียนรู้สิ่ งท่ีเป็นรูปธรรมและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง   สามารถแก้ปัญหาได้  โดยนําเหตผุลทัว่ไปมาสรุปแก้ปัญหาโดยไม่มีการวิเคราะห์  



การคิดหาเหตผุลขึน้อยูก่บัสิง่ท่ีเด็กรับรู้และสมัผสัจากภายนอก  ดงันัน้  จึงควรที่จะพฒันาเด็กให้มีการ
คิดเชิงเหตผุลตัง้แตร่ะยะปฐมวยัด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
1.3 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 

จากการศกึษา  ได้มีนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการคิดเชิง
เหตผุลไว้ดงันี ้

กาเย่ (Gagne. 1970: 283) กลา่ววา่  การคิดเชิงเหตผุล   คือการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
นัน่เอง  เป็นการคิดท่ีใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาโดยพิจารณา ถึงสภาพการณ์หรือข้อมลูตา่งๆวา่มี
ข้อเท็จจริงเพียงใดหรือไม่   สว่นกู๊ด (Good. 1973: 477) ได้ให้ความหมาย วา่  การคิดเชิงเหตผุล 
หมายถึง  กระบวนการคิดหรือกระบวนการทางสมองในการท่ีจะลงความเห็นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ สามารถสรุปผลหรือข้อสมมติฐานได้  เป็นการคิดท่ีเป็นผลมาจาก
การทดสอบ หรือการตดัสนิใจ  หรือการวิเคราะห์เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้   สาํหรับรีเบอร์  (ปิยวรรณ  สนัชุมศรี . 
2547: 13; อ้างอิงจาก Reber. 1985: 617) กลา่วถึงการคิดเชิงเหตผุลวา่ การคิดเชิงเหตผุลเป็นพืน้ฐาน
นําไปสูก่ารคิดเชิงตรรกะโดยใช้ก ระบวนการทางปัญญาเข้ามาเก่ียวข้องแล้วนําไปสูก่ารแก้ปัญหา   
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฟรีแมน  (Freeman. 1988: 3-4) ซึง่กลา่ววา่  การคิดเชิงเหตผุลมี
ความสมัพนัธ์กบัการแก้ปัญหา  การหาทางออกของปัญหา  ประเมินวา่วิธีไหนดีท่ีสดุและปฏิบติัตาม
ทางเลอืกนัน้  เพื่อนําไปสูก่ารแก้ปัญ หาด้วยความพอใจและยอมรับในวิธีแก้ปัญหาเม่ือได้รับเหตผุลท่ี
ถกูต้องเพียงพอและสามารถเข้าใจในเหตผุลนัน้   ตอ่มาครูลคิ และ รูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1995: 
3) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงเหตผุลวา่  การคิดเชิงเหตผุลเป็นการรวบรวมของการคิดขัน้พืน้ฐาน  
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งสร้างสรรค์  โดยการคิดทกุอยา่งจะมีการใช้เหตผุลเข้าไป
แทรกอยูด้่วย 

สว่นจํานง วิบูลย์ศรี (2536: 29) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงเหตผุล วา่  การคิดเชิง
เหตผุล  เป็นการคิดท่ีต้องอาศยัหลกัการหรือข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องมาสนบัสนนุอยา่งเพียงพอเป็นการคิ ด
ท่ีมีโอกาสผิดพลาดน้อยและถือวา่เป็นทกัษะอยา่งหนึง่ท่ีพฒันาให้มีคณุภาพสงูขึน้ได้ ผู้ ท่ีมีทกัษะในการ
คิดเชิงเหตผุลสงูยอ่มมีความคิดท่ีมีคณุภาพสงู  ซึง่ความคิดท่ีมีคณุภาพสงูนัน้จะช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สิง่ท่ีอนัเป็นประโยชน์ให้แก่มนษุย์ได้นานปัการ   สาํหรับโชติ เพชรช่ืนและองอาจ  นยัพฒัน์ 
(2537: 48) กลา่ววา่  การคิดเชิงเหตผุลเป็นความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  (Critical 
Thinking) ด้วยการคิดในเชิงวิเคราะห์ค้นหาเกณฑ์มาสร้างความสมัพนัธ์  ในรูปแบบตา่งๆแล้วนํามา
วินิจฉยัสรุปลงได้อยา่งถกูต้อง  นอกจากนีส้าํนกังานคณะกรรมกา รการศกึษาแหง่ชาติ  (2540: 34)  ได้
กลา่วถึงการคิดเชิงเหตผุลวา่  การคิดเชิงเหตผุลเป็นทกัษะหนึง่ของทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทกัษะ



การคิดทัว่ไปท่ีจําเป็นต้องใช้อยูเ่สมอในการดํารงชีวิตประจําวนั  และเป็นพืน้ฐานของการคิดขัน้สงูท่ีมี
ความสลบัซบัซ้อนซึง่คนเราจําเป็นใช้ในกา รเรียนรู้เนือ้หาวิชาการตา่งๆ  ตลอดจนการใช้ชีวิตอยา่งมี
คณุคา่ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  การคิดเชิงเหตผุล  หมายถึง   ความสามารถในการไตร่ตรอง
หาคําตอบในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  โดยใช้หลกัการและข้อมลูท่ีถกูต้องอนัเป็นเหตเุป็นผลจากประสบการณ์
เดิมและประสบการณ์ใหม่มาเป็นฐานข้อมลูในการคิด 

 
1.4 ความส าคัญของการคิดเชิงเหตุผล 

ในการสง่เสริมการคิดให้เกิดขึน้ในเด็กปฐมวยั  นบัเป็นสิง่สาํคญัเพราะเป็นพืน้ฐานของ
การเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ  รวมทัง้ความสามารถในการแก้ปัญหา  ฉะนัน้จึงควรปลกูฝังให้เด็ก
เป็นคนช่างสงัเกต  รู้จกัค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  (สมจิต สวธนไพบูลย์ . 2527: 23)  ทัง้นีก้ารท่ีเด็ก
ได้รับการพฒันาความคิดให้เป็นคน   “คิดเป็น”  เด็กจะสามารถใช้เหตผุลแก้ปัญหาและตดัสนิใจเลอืก
สิง่ท่ีดีท่ีสดุในอนาคตได้ อนัจะเป็นเหตใุห้ประเทศชาติพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์
ศกัด์ิ. 2543: 72)  เพราะการคิดเป็นสิง่สาํคญัท่ีควรสง่เสริมให้เกิดขึน้ในเด็กปฐมวยัและลกัษณะการคิด
ท่ีมีความสาํคญัสมควรที่จะนําไปใช้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนของชาติประการหนึง่คือ  การคิดเชิง
เหตผุล ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษอยา่งหนึง่ของการคิดท่ีจําเป็นตอ่การเรียนรู้ทกุแขนง (ทิศนา  แขมมณีและ
คณะ. 2543: 96)  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  การคิดเชิงเหตผุลมีความสาํคญัตอ่มนษุย์เป็นอยา่งมาก  
เพราะการคิดเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้สิง่ตา่งๆ  เป็นจุดเร่ิมต้นให้คนเราแสดงออกในสิง่ท่ีดีงามเป็น
ประโยชน์และสร้างสรรค์   ดงันัน้  ผู้ใหญ่จึงควรปลกูฝัง  และฝึกฝนทั กษะการคิดให้เด็กตัง้แตเ่ยาว์วยั  
ให้เด็กรู้จกัเป็นคนช่างสงัเกต  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จกัคิดแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ   เพื่อให้
เด็กได้เกิดทกัษะกระบวนการของการคิดได้ตอ่ไปเม่ือโตขึน้ 

 
1.5 ลักษณะการคิดเชิงเหตุผล 

ได้มีผู้กลา่วถึงลกัษณะของการคิดเชิงเหตผุลไว้ดงันี ้
จิตรา ทบัแสง  (2529: 7-8)  กลา่ววา่  การคิดหาเหตผุลมี  2 แบบ คือ การคิดหาเหตผุล

แบบนิรนยั และการคิดหาเหตผุลแบบอุปนยั  
1. การคิดหาเหตผุลแบบนิรนยั  (Deduction) เป็นการนําความรู้เดิมท่ีเป็นสว่นใหญ่

มาเป็นข้ออ้างแล้วดคูวามสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนักบัอีกข้ออ้างหนึ่ ง เพื่อสรุปเป็นความรู้ใหม่ท่ีเป็น
สว่นยอ่ย การสรุปแบบนีไ้ม่อาศยัประสบการณ์  ใช้ความคิดดคูวามสมเหตสุมผลของการอ้างและการ



สรุป โดยไม่พิจารณาความจริงหรือข้อเท็จจริงของข้อสรุปแตอ่ยา่งใด  ถือวา่  ถ้าข้ออ้างทัง้หมดจริง
ข้อสรุปก็จริงด้วยถ้าเป็นเท็จก็เป็นเท็จด้วย หรือ การคิดหาเหตผุลแบบนิรนยัเป็นการสรุปความใหม่จาก
ความเดิมท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยใช้ความคิดตามหลกัเหตผุล เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ออกมาจากความรู้เดิม 

2. การคิดหาเหตผุลแบบอุปนยั (Induction) เป็นการนําความรู้ท่ีได้จากการตดัสนิใจ
จากประสบการณ์หลายๆ  ครัง้มาเป็นข้ออ้างสนบัสนนุหรื อพิสจูน์ข้อสรุป  ซึง่ข้อสรุปนีไ้ด้จากการสรุป
ความเหมือนและความสมัพนัธ์ของข้ออ้าง  ซึง่ได้จากประสบการณ์สว่นยอ่ยบางสว่นหรือความจริง
เฉพาะหนว่ย แล้วนํามาสรุปเป็นคณุสมบติัความสมัพนัธ์ของสว่นรวมทัง้หมด  ซึง่รวมไปถึงสิง่ท่ียงัไม่มี
ประสบการณ์ด้วยเป็นความจริงทัว่ไป 

สาํหรับกนัยา  แสงสวุรรณ  (2532: 119)  กลา่ววา่  การคิดเชิงเหตผุลเป็นการคิดโดย
อาศยัข้อมลูตา่งๆ พิจารณาความสาํคญัของข้อมลู  เป็นความสามารถในการคิดหาเหตผุลทัง้ท่ีเป็น
อุปมานและอนมุาน  (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตผุลแบบอุปมานเป็นการคิด
โดยอาศยัสิง่เร้าห ลายๆอยา่งเป็นข้อมลูท่ีจะสรุปเป็นกฎหรือหลกัการ  สว่นการคิดหาเหตผุลแบบ
อนมุาน  เป็นการคิดโดยมีหลกัเกณฑ์หรือสิง่ท่ีกําหนดไว้แล้วมาเป็นข้อสรุป   สว่นสเุมธ  เมธาวิทยากลุ  
(2534: 57)  กลา่ววา่  การคิดหาเหตผุล  คือ การคิดท่ีสบืสาวจากสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เกิดเหตกุารณ์ขึน้ไป
จนถึงผลของมนั  ความเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ใหม่  หรือการคิดย้อนหลงักลบัไปในทางตรงกนัข้าม   
นอกจากนีบุ้ญมี แทน่แก้ว (2536: 50)  ได้กลา่วถึงลกัษณะของการคิดเชิงเหตผุลวา่  การคิดเชิงเหตผุล  
เป็นการสรุปความจริงของสิง่ท่ีมีอยูใ่นประเภทเดียวกนัทัง้หมด  ทัง้ๆ ท่ีมีประสบการณ์ เพียงบางสว่น
หรือบางครัง้เทา่นัน้  บทสรุปของวิธีอุปนยัมีขอบเขตกว้างข้ออ้าง  และก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมแปลกๆ  
ใหม่ๆ  สว่นสถิต วงศ์สวรรค์  (2540: 203, 206)  ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงเหตผุล วา่  การคิดหา
เหตผุลเป็นการคิดจากเหตไุปหาผล  หรือการคิดจากสิง่ท่ีรู้แล้วไ ปยงัสิง่ท่ียงัไม่รู้  ประกอบด้วยการคิด
เป็นขัน้ๆ คือ การพิจารณาจากข้อเท็จจริงหนึง่ไปยงัอีกข้อเท็จจริงหนึง่ โดยจดัข้อเท็จจริงให้เก่ียวข้องกนั  
หาเหตผุลจากข้อมลูท่ีได้และบรรลถุึงข้อสรุปใหม่  เป็นการแยกแยะสว่นตา่งๆ  ออกแล้วนํากลบัเข้า
สมัพนัธ์กนัอีก  เพื่อหาสมัพนัธ์ภ าพใหม่ระหวา่งสว่นตา่งๆ  เหลา่นัน้  การคิดหาเหตผุลอาจถกูต้องหรือ
ผิดพลาดก็ได้เพราะสิง่ท่ียงัไม่รู้ยอ่มไม่แนว่า่จะเป็นจริงเสมอไป 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  การคิดเชิงเหตผุลมี 2 ลกัษณะ   คือ  การคิดแบบนิรนยั  ซึง่
เป็นการคิดหาเหตผุลท่ีนําความรู้จากหลกัการสว่นใหญ่มาเป็ นตวัอธิบายข้อมลูยอ่ยแล้วสรุปเป็น
ความรู้ใหม่  และการคิดแบบอุปนยั  ซึง่เป็นการคิดหาเหตผุลจากการนําข้อมลูยอ่ยหลายๆ ประการมา
สรุปเป็นมโนทศัน์หรือหลกัการ 

 
 



1.6 องค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ  (2540: 159-160) กลา่ววา่  การคิด

วิจารณญาณเป็นการคิดเชิงเหตผุล มีความสมัพนัธ์กบัการแก้ปัญหา  คือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
เป็นทกัษะสาํคญัของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาสว่นใหญ่ต้องใช้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการ
คิดเชิงเหตผุลจึงมีความสมัพนัธ์กบัการแก้ปัญหา และทกัษะสาํคญัของการแก้ปัญหาด้วยเช่นกนั  ซึง่มี
องค์ประกอบ 8 ประการคือ 

1. จุดหมาย  คือ เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของการคิด  คือ คิดเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาหรือคิดเพื่อหาความรู้ 

2. ประเด็นคําถาม คือ ปัญหาหรือคําถามท่ีต้องการรู้ ผู้ คิดสามารถระบุปัญหาสาํคญั
ต้องการแก้ไขหรือคําถามสาํคญัท่ีต้องการรู้ 

3. สารสนเทศ คือ ข้อมลู ข้อความรู้ตา่งๆ เพื่อใช้ประกอบการคิด 
4. ข้อมลูเชิงประจกัษ์  คือ ข้อมลูท่ีได้มา  ต้องเช่ือถือได้มีความชดัเจนถกูต้องและมี

ความเพียงพอ ตอ่การใช้เป็นพืน้ฐานของการคิดเชิงเหตผุล 
5. แนวคิดอยา่งมีเหตผุล  คือ แนวคิดทัง้หลายท่ีมีความจําเป็นสาํหรับการคิดเชิง

เหตผุลและแนวคิดท่ีได้มานัน้ต้องมีความเก่ียวข้องกบัปัญหาหรือคําถามท่ีต้องการหาคําตอบ  และต้อง
เป็นแนวคิดท่ีถกูต้อง 

6. ข้อสนันิษฐาน  เป็นองค์ประกอบสาํคญัของการคิดเชิงเหตผุล  เพราะผู้ คิดต้องมี
ความสามารถในการตัง้ข้อสมมติฐานให้มีความชดัเจน สามารถตดัสนิได้ เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมลู
มาใช้ในการคิดเชิงเหตผุล 

7. การนําไปใช้และผลท่ีตามมา  เป็นองค์ประกอบสาํคญัของการคิดเชิงเหตผุลซึง่ผู้
คิดต้องคํานงึถึงผลกระทบ  ต้องมีความสามารถคิดไกล  คือ มองถึงผลท่ีตามมารวมกบัการนําไปใช้ได้
หรือไม่เพียงใด 

8. การสรุปอ้างอิง 
จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  องค์ประกอบของการคิดเชิงเ หตผุล  คือ  เราจะต้องระบุ

จุดหมายของการคิด  ระบุปัญหาที่จะแก้ไข  โดยอาศยัฐานข้อมลูท่ีเช่ือถือได้  มีความชดัเจนและ
ถกูต้อง  อาศยัแนวคิดท่ีถกูต้อง  และตัง้ข้อสมมติฐานท่ีชดัเจนเพื่อหาข้อมลูมาใช้ในการคิด  โดย
คํานงึถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในการนําไปใช้  แล้วสรุปผลของการคิดนัน้ 

 
 
 



1.7 กระบวนการในการคิดเชิงเหตุผล 
เรนเนอร์  และสแตฟฟอร์ด  (กมลทิพย์  ตอ่ติด. 2544: 44 – 45; อ้างอิงจาก  Renner; & 

Stafford. 1979)  ได้กลา่ววา่  การคิดเชิงเหตผุล ต้องอาศยักระบวนการดงัตอ่ไปนี ้คือ 
1. การพิจารณา และ ระบุให้ชดัเจนวา่ผลท่ีเกิดขึน้คืออะไร 
2. การพิจารณาสิง่ท่ีเกิดขึน้ก่อนผลนัน้  และระบุวา่มีเหตกุารณ์หรือสิง่ใดท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัผลโดยเกิดก่อนอยา่งสม่ําเสมอ 
3. การพิจารณาแตล่ะเหตกุารณ์  หรือสิง่ท่ีเกิดขึน้ก่อน  และมีความสมัพนัธ์อยา่ง

สม่ําเสมอนัน้ และตดัสนิวา่เป็นผลมาจากสิง่หนึง่สิง่ใดร่วมกนั  หรือเป็นสิง่ท่ีทําให้เกิดผล  โดยการสรุป
อ้างอิงจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมประกอบ 

4. การเลอืกระบุเหตกุารณ์  หรือสิง่ท่ีพิจารณาตดัสนิวา่  เป็นสิง่ท่ีทําให้เกิดผลท่ี
กําหนดไว้ 

หทยั ตนัหยง  (กมลทิพย์  ตอ่ติด. 2544: 47 - 48) ได้เสนอกระบวนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลท่ีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัได้ 2 ระดบั คือ 

1. ระดบัการสอนให้รู้จกัการคิดหรือคิดเป็นเป็นกระบวนการท่ีมนษุย์ให้ความคิดจาก
สิง่ท่ีงา่ยไปสูร่ะบวนการท่ีซบัซ้อน การสอนให้รู้จกัคิดมี ดงันี ้

1.1 การเปรียบเทียบ  (Comparing) ผู้ เรียนจะต้องรู้จกัใช้เหตผุล  เปรียบเทียบ
กฎเกณฑ์ท่ีดีท่ีสดุระหวา่งสองสิง่ หรือหลายสิง่ 

1.2 การสรุป (Summarizing) ผู้ เรียนจะต้องรู้จกันําผลของการเปรียบเทียบนัน้มา
สรุป อาจสรุปตามขัน้ตอน หรือสรุปโดยสว่นรวมขึน้เป็นมโนทศัน์ 

1.3 การสงัเกต  (Observation) ผู้ เรียนจะต้องรู้จกัใช้เหตผุลท่ีได้มีปฏิสั มพนัธ์กบั
สิง่แวดล้อมทัง้ในทางข้อมลูหลกัฐาน เพื่อท่ีจะรวบรวมข้อมลูท่ีได้สงัเกตมาประกอบการตดัสนิใจได้ 

1.4 การจําแนกหมวดหมู่  (Classifying) ผู้ เรียนท่ีได้ใช้ประสบการณ์จากการ
เปรียบเทียบ สรุปสงัเกต มาจดัเป็นหมวดหมู่สิง่ของหลายสิง่แม้จะต้องแตกตา่งกนั  แตก็่มีองค์ปร ะกอบ
พืน้ฐานคล้ายคลงึกนั การจดัจําแนกหมวดหมู่จะต้องใช้ความสามารถเชิงวิเคราะห์และ สงัเคราะห์ 

1.5 การตีความ (Criticizing) ผู้ เรียนจะต้องรู้จกัความหมาย และสามารถอธิบาย
ความหมายเหลา่นัน้ได้ การตีความหมายนัน้เร่ิมตัง้แตค่วามหมายสญัลกัษณ์  ความหมายทางรูปธรรม
ไปจนถึงความหมายทางนามธรรม โดยอาศยัการสงัเกต  เปรียบเทียบแล้วนํามาสรุปเป็นหลกัการด้วย
เหตผุลก็จะได้ความหมาย และ และตรวจสอบวา่ถกูต้องชดัเจนหรือไม่ 



1.6 การวิพากษ์วิจารณ์  (Criticizing) เป็นการสอนให้ผู้ เรียนรู้จกัแสดงทกัษะ  รับ
ฟังทศันะ  เพื่อนําเอาสิง่ท่ีตนแสดงออกกบัสิง่ท่ีรั บฟังมาเปรียบเทียบ  หรือ ผู้ เรียนอาจให้เหตผุลแสดง
ทศันะของตนตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ 

2. ระดบัสอนให้รู้จกัการคิดแก้ปัญหาโดยอาศยัการคิดทัง้  6 ประการ  ท่ีกลา่วมาเป็น
พืน้ฐานโดยครูควรฝึกฝนให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดตามขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ประสบภาวะปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 กําหนดปัญหา คือการวินิจฉยัวา่ อะไรคือปัญหา 
ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน เป็นการคาดคะเนวิธีการท่ีจะแก้ปัญหา 
ขัน้ท่ี 4 การขยายและตรวจสอบสมมติฐาน เป็นการศกึษาแยกยอ่ยสมมติฐานให้

ชดัเจน และสามารถนํามาปฏิบติัได้ 
ขัน้ท่ี 5 การทดสอบ เพื่อตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่  วิธีการแก้ปัญหาใด ท่ีสามารถ

ได้ผลดีท่ีสดุ 
ขัน้ท่ี 6 สรุป  เป็นขัน้ท่ีการแก้ปัญหายติุลง เพราะได้รับผลจากการแก้ปัญหาด้วย

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แล้วจึงนํามาสรุปเป็นหลกัการและแปลเป็นความหมายออกมาให้ชดัเจน 
จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  กระบวนการและขัน้ตอนของการคิดเชิงเหตผุล  คือ  จะต้อง  

ระบุให้ชดัเจนวา่ผลท่ีเกิดขึน้คืออะไร  จากนัน้จึงพิจารณาสิง่ท่ีเกิดขึน้ก่อนและระบุวา่มีเหตกุารณ์ใดท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัผลโดยเกิดก่อนอยา่งสม่ําเสมอ   พิจารณาแตล่ะเหตกุารณ์  ท่ีเกิดขึน้ก่อน  และมี
ความสมัพนัธ์อยา่งสม่ําเสมอนัน้ และตดัสนิวา่เป็นสิง่ท่ีทําให้เกิดผล โดยการสรุปอ้างอิงจากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมประกอบ   แล้วจึงเลอืกระบุเหตกุารณ์  หรือสิง่ท่ีพิจารณาตดัสนิวา่  เป็นสิง่ท่ีทําให้
เกิดผลท่ีกําหนดไว้ 

 
1.8 แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล 

โรแวนและมอร์โรว์  (Rowan; & Morrow. 1993)  ให้ข้อคิดวา่  บรรยากาศในชัน้เรียน
เป็นสิง่สาํ คญัมาก  ครูต้องจดับรรยากาศท่ีแสดงให้นกัเรียนเห็นวา่ การให้เหตผุลเป็นสิง่ท่ีสาํคญักวา่
การได้เพียงคําตอบท่ีถกูต้อง  บรรยากาศในชัน้เรียนต้องไม่ทําให้นกัเรียนรู้สกึหวาดกลวั  เป็น
บรรยากาศท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมให้นกัเรียนได้พดู  อธิบายและแสดงเหตผุลของแนวคิด  ได้กร ะทํา
และสรุปพร้อมทัง้แสดงการยืนยนัข้อสรุปของแนวคิดนัน้ๆ   

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2538: 656-657) ได้กลา่วถึงการจดักิจกรรมที่สง่เสริม
การคิดและคิดเชิงเหตผุลวา่มีหลากหลายวิธี เช่น การฝึกการรับรู้ทางประสาทสมัผสั การใช้คําถาม การ
สงัเกตเปรียบเทียบและใช้ความคิ ดเป็นต้น  หลกัสาํคญัในการจดักิจกรรมนัน้ต้องคํานงึถึงสือ่และ



สภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการความสนใจของเด็ก  ซึง่กิจกรรมอาจจะจดั
ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม่ใหญ่และกลุม่เลก็ ถ้าเป็นกลุม่ใหญ่ครูและเด็กจะสนทนาซกัถามกนัหรือถ้า
เป็นกลุม่เลก็อาจใช้กิจกรรมในรู ปแบบการเลน่เกมเป็นต้น  ดงันัน้ พอ่แม่ ครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  จึงมี
บทบาทในการสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลดงันีคื้อ 

1. ใช้คําถามกระตุ้นให้เกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเม่ือเด็กมี
ปัญหา 

2. จดัสือ่ อุปกรณ์ ของเลน่ประเภทตา่งๆ ท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดการคิดหรือดดัแปลงได้ 
3. จดัสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิดอยูเ่สมอ  รวมทัง้ให้เด็กได้

ค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง 
4. คํานงึถึงพฒันาการและความสนใจของเด็ก 

สาํหรับอรพรรณ พรสมีา (2543: 23) ได้กลา่ววา่ พฒันาการของเด็กนัน้ก็เป็นปัจจยัหนึง่
ท่ีช่วยในการสง่เสริมการคิด เม่ือเด็กเข้าสูโ่รงเรียน  สภาพแวดล้อมตา่งๆ  ภายในโรงเรียนจะช่วยในการ
สง่เสริมพฒันาการ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและห้องเรียนต้องสะอาดเป็นระเบียบ  ปลอดภยั  ร่ม
ร่ืน สวยงาม  มีสิง่ตา่งๆ  ท่ีจะกระตุ้นและสง่เสริมพฒันาการทกุๆด้าน  เพราะพฒันาการทกุๆ  ด้านมี
ผลกระทบซึง่กนัและกนัสาํหรับเด็ก 

นอกจากนี จิ้ตตินนัท์  เตชะคปุต์ (2547: 73)  ได้เสนอแนวการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริม
การคิดเชิงเหตผุล  ดงันี ้

1) กิจกรรมการสงัเกตสิง่รอบตวัการสนบัสนนุให้เด็กรู้จกัใช้ประสาทสมัผสัในการจําแนก
ความแตกตา่งและความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆ  ในชีวิตประจําวนัโดยการซกัถาม และเปลีย่นความคิดเห็น  
ด้วยกิจกรรมในวงกลม เช่น  การฟังนิทาน  การทดลอง  การแสดงผลงาน  การดภูาพประกอบการ ชม
ภาพยนตร์  การ์ตนู  หรือเกมการศกึษา  ทศันศกึษาและการเลน่ตามมมุตา่งๆ  ให้เด็กเลา่ประสบการณ์  
ทําให้ทราบถึงความเข้าใจ  ความจําและความสนใจของเด็กตอ่สิง่เหลา่นัน้  กิจกรรมการใช้เหตผุล  การ
เปิดโอกาสให้เด็กใช้ความคิดของตนเอง  ในการตดัสนิใจสิง่ใดสิง่หนึง่  หรือแก้ปัญหาสถานการณ์หนึง่ด้วย
ตนเอง  โดยมีผู้ช่วยเหลอืแนะนําเม่ือจําเป็น 

2) กิจกรรมการเลน่  การจดัสภาพแวดล้อมสาํหรับการเลน่ตามความสนใจของ
เด็ก  เช่น  มมุเล่ น  บรรยากาศ  อุปกรณ์และของเลน่  และให้โอกาสเด็กเลน่อยา่งเสรีแตล่ะช่วงเวลา
ของวนันัน้  ในร่มและกลางแจ้ง  จะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

3) กิจกรรมพฒันาภาษา  การสนทนา พดูคยุ ซกัถามด้วยภาษาท่ีสภุาพสละสลวย
กบัเด็กตามโอกาสอยา่งสม่ําเสมอ พร้อมกบัการรับฟังด้ว ยความสนใจ  จะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ของ



เด็กในการพดูหรือเลา่เร่ืองตา่งๆ  ซึง่สะท้อนถึงความสามารถในการถ่ายทอดความนกึคิดของเด็ก  นิทาน
และการเลา่นิทานประกอบภาพช่วยสง่เสริมการสือ่ความหมายทางความคิดของเด็กในรูปแบบตา่ง  ได้ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  แนวทางการสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลมีด้วยกนัหลายวิธี  โดย
อาจใช้คําถามกระตุ้นให้เกิดการคิด   จดัสภาพแวดล้อม และกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิดอยูเ่สมอ    
โดยคํานงึถึงพฒันาการและความสนใจของเด็ก   ให้เด็กได้ค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง  ให้เด็กได้ฟัง
นิทานท่ีช่วยให้เด็กเกิดการคิดเชิงเหตุ ผล  จดัสือ่  อุปกรณ์  ของเลน่ประเภทตา่งๆ  ท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิด
การคิดหรือดดัแปลงได้    ให้เด็กได้รู้จกัสงัเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ  ค้นคว้า  ทดลอง  รวมถึงการ
แก้ปัญหาด้วยตวัของเด็กเอง  เพื่อเป็นแนวทางนําไปสูก่ารคิดเชิงเหตผุลสาํหรับเด็กตอ่ไป 

 
1.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงเหตุผล 

งานวิจัยต่างประเทศ 
ซิงห์ และวอกเกอร์ไดน์  (Sinha; &  Walkerdine. 1975) ได้ทําการทดลองเพื่อ

ตรวจสอบอิทธิพลของภาษาท่ีมีตอ่การคิดเชิงเหตผุลของเด็กเก่ียวกบัปริมาณคงท่ีของของเหลว  กลุม่
ตวัอยา่งที่ใช้เป็นเด็กอายตุัง้แต่  3 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ในการทดลองครัง้นีไ้ด้ใช้แบบทดสอบเก่ียวกบั
ตรงกนัข้าม คือ คําวา่ “มาก/น้อย” (Lot/Little) กระบวนการทดสอบชุดนีก็้คือผู้วิจยัได้นําตุ๊กตาม้าขนาด
ใหญ่ กบัตุ๊กตาขนาดเลก็มาวางไว้ตรงหน้าเด็ก  พร้อมทัง้กลา่ววา่  “นีคื้อม้าตวัใหญ่  ม้าตวันีช้อบด่ืมนํา้
จํานวนมากๆ  น่ีคือสนุขัตวัเ ลก็ สนุขัตวันีช้อบด่ืมนํา้จํานวนน้อยๆ ” หลงัจากนัน้  ก็นําบีคเกอร์ขนาด
มาตรฐานสาํหรับใสนํ่า้ส้มคัน้มาวางไว้ข้างหน้าตุ๊กตาทัง้สอง  โดยให้บีคเกอร์สาํหรับตุ๊กตาม้าบรรจุ
นํา้ส้มคัน้มากกวา่ บีคเกอร์สาํหรับตุ๊กตาสนุขั ตอ่มาผู้ ทําการทดลองจะเทนํา้ส้มคัน้ จากบีคเกอร์สาํหรับ
ตุ๊กตาสนุขัลงในหลอดทดลองซึง่ขนาดแคบและสงูกวา่ในทํานองเดียวกนัก็จะเทบีคเกอร์สาํหรับตุ๊กตา
ม้าลงในบีคเกอร์ขนาดมาตรฐานอีกใบหนึง่  ผลการทดลองปรากฏวา่  ภาษาท่ีใช้ในการทดลองช่วยให้
เด็กเข้าใจสภาพข้อเท็จจริงมากกวา่สภาพตามท่ีเด็กเห็นขณะนัน้  ผู้วิจยัสรุปวา่ภาษาโดยทัว่ไปมีสว่น
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลกัการเก่ียวกบัความคงท่ีของสสารได้งา่ยยิ่งขึน้ 

บูลลอค์ก และเกลแมน (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ . 2536: 42; อ้างอิงจาก  Bullock; 
& Gelman.1979) ได้แสดงให้เห็นวา่เด็กเลก็ ๆ สามารถเข้าใจวา่สิง่ท่ีเป็นเหตจุะเกิดก่อนท่ีเป็นผล  กลุม่
ตวัอยา่งเป็นเด็กอาย ุ 3-5 ปี ซึง่เห็นหุน่มือตวัหนึง่ทิง้ลกูบอลลงไปบนทางวิ่งอีกด้านหนึง่  ลกูบอลนัน้ก็
กลิง้สูห่ลมุอีกหลมุหนึง่เช่นเดียวกนั หลมุทัง้สองอยูห่า่งจากตุ๊กตาสปริงเทา่กนั ผู้วิจยัพบวา่เด็กอายุ 5 ปี 
เกือบทกุคนและเด็กอายุ  3 ปี  บางคนสามารถบอกได้วา่เหตกุารณ์ไหนท่ีทําให้ตุ๊กตาส ปริงกระเด้ง
ขึน้มาและเม่ือให้เด็กทําเองก็สามารถเลอืกทางวิ่งท่ีถกูต้องได้ 



วิลเลีย่ม และ ริไมล์ (กมลทิพย์  ตอ่ติด. 2544: 6; อ้างอิงจาก  Williams; & Remires. 
1979) ได้ทําการวิจยัเพื่อศกึษาอิทธิพลของภาษาท่ีมีตอ่การคิดเชิงเหตผุลตามแนวทฤษฎีของ Piaget 
เก่ียวกบัการคงท่ี ของสสารในเชิงปริมาณ  นํา้หนกัและปริมาตร  โดยได้เปรียบเทียบเด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวซึง่บิดามารดาประกอบอาชีพทําเคร่ืองปัน้ดินเผากบัเด็กท่ีมาจากครอบครัวซึง่บิดา  มารดา 
ประกอบอาชีพอยา่งอ่ืน  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กเม็กซิกนัอายรุะหวา่ง  6 - 9 ปี ในการเปรียบเทียบนัน้
ผู้วิจยัได้กําหนดให้เด็กท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีความเทา่เทียมกนัทัง้ในด้านอาย ุเพศ ระดบัการศกึษา  และ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมผลการวิจยั พบวา่เด็กท่ีมาจากครอบครัวซึง่บิดามารดาประกอบอาชีพทํา
เคร่ืองปัน้ดินเผาสามารถเข้าใจความคงท่ีในเชิงปริมาณของสสารประเภทอ่ืนๆ  และเด็กท่ีมาจ าก
ครอบครัวซึง่บิดามารดาประกอบอาชีพทําเคร่ืองปัน้ดินเผาไม่สามารถจะตอบคําถามเร่ืองราวความ
คงท่ีในเชิงปริมาณของสสารประเภทอ่ืนได้ดีกวา่เด็กท่ีมาจากครอบครัวซึง่บิดามารดาประกอบอาชีพ
อยา่งอ่ืน 

เดอมานเูอล  (พชัรี โคตรสมบติั . 2550: 19; อ้างอิงจาก  Demanuele. 2001) ได้
ทําการศกึษาการจดัหลกัสตูรท่ีเน้นปรัชญาการคิดสาํหรับเด็กอนบุาลและเด็กประถมศกึษา  โดยมี
จุดประสงค์เพื่ออธิบายวิธีการสอน ของครู ข้อสรุปเชิงทฤษฏี และการประเมินโปรแกรมทกัษะการสอน
จากการศกึษาพบวา่หลกัสตูรปรัชญาหลกัสตูรเป็นระบบ  รูปแบบสมบรูณ์และสะท้อนให้เห็นวา่ได้ใช้
หลกัการของจอห์นดิวอี ้

 
งานวิจัยในประเทศ 

วราภรณ์  นาคะศิริ . (2546: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของ
เด็กปฐมวยัอายุ  4-5 ปี ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี  พบวา่  การคิดเชิงเหตผุล
ของเด็กปฐมวยัหลงัการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  โดยใช้ทรายสี สงูกวา่ก่อนทํากิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้ทรายสอียา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เสาวนีย์  อุ่นประเสริฐสขุ  (2546: 54) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสอน
แบบเดินเร่ืองมีการคิดเชิงเหตผุลหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  แสดงวา่  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองสามารถ
พฒันาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัได้ 

ปิยวรรณ สนัชุมศรี (2547: 96) ได้ศกึษาความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดอโบโน ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดอโบโนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีความสามารถ



ในการคิดเชิงเหตผุลหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยกลุม่ท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดอโบโนมีคา่เฉลีย่ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลสงูกวา่
กลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

รติกร ธัญญะอุดม  (2547: 49) ได้ศกึษาผลของการใช้เกมการศกึษามิติสมัพนัธ์ท่ีมี
ต่อการคิดเชิงเหตผุลของนกัเรียนชัน้อนบุาล  2 โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก  เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการใช้เกมการศกึษามิติสมัพนัธ์มีการคิดเชิง
เหตผุลได้มากกวา่นกัเรียนท่ีไม่ได้รับการใช้เกมการศกึษามิติสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  
.01 

พชัรี  โคตรสมบติั  (2550: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบจิตปัญญา
ท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียนชาย – หญิง  อาย ุ5 – 6 ปี  
กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ อนบุาลปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2549 โรงเรียนประสานมิตร   
จํานวน 15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  ทกัษะการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบจิตปัญญา โดยรวมและจําแนกรายด้านมีคา่เฉลีย่คะแนนสงูขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการ
ทดลองพบวา่แตกตา่งอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รัตนา นิสภกลุ  (2550: บทคดัยอ่ )  ได้ศกึษาผลการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยนํา้ตาลไอซิ่ง  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียนชาย – หญิง  อายุ  
4 – 5 ปีท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2549 โรงเรียนวดัสะแกงาม  
กรุงเทพมหานคร สงักดัสาํนกัการศกึษา  กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  การคิด
เชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยนํา้ตาลไอซิ่งสงูกวา่ก่อนทํากิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยนํา้ตาลไอซิ่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

พชัรี กลัยา  (2551: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเกมการศกึษามิติสมัพนัธ์  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียนหญิง  อายุ 5 - 6 
ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2550 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั  
กรุงเทพมหานครสงักดัมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย   จํานวน  15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  
ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  หลงัจากการจดักิจกรรมเกมการศกึษา  มิติสมัพนัธ์
โดยภาพรวมและจําแนกรายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดบัดี และเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลอง  พบวา่
สงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่การจดักิจกรรมเกมการศกึษา  มิติสมัพนัธ์สง่เสริม
ให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลสงูขึน้ 

ปริษา บุญมาศ (2551: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาทกัษะการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นก ารผสมสี   กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียน ชาย – หญิง อายุ   



4 – 5 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2550 โรงเรียนอนบุาลสดุารักษ์
บางเขน เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 20 คน  ผลการศกึษาพบวา่  การคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัหลงัการทํา กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสสีงูกวา่ก่อนทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้น
การผสมสอียา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดเชิงเหตผุลทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ  สรุปได้วา่  เด็กสามารถเกิดการคิดเชิงเหตผุลได้จากกิจกร รมตา่งๆ  ท่ีเด็กได้กระทํา
โดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5  ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ไม่วา่จะเป็นการสนทนาเลา่เร่ืองตา่งๆ  
การทดลองวิทยาศาสตร์  การทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตา่งๆ  และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย  ซึง่
สามารถสง่เสริมด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของเด็ก 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนิทานอีสป 

2.1 ความหมายของนิทาน 
ได้มีผู้ให้ความหมายของนิทานไว้แตกตา่งกนัดงันี ้
พจมาน  เทียนมนสั  (2539: 19)  กลา่ววา่  นิทาน  หมายถึง  เร่ืองท่ีเลา่สบืตอ่กนัมาช้า

นาน  อิงความจริงหรือจินตนาการ  วตัถปุระสงค์ทําให้เกิดความสนกุสนานและคติสอนใจ  หรือความรู้
จากเนือ้หาของนิทาน   สว่นทศันีย์  อินทรบํารุง  (2539: 14)  กลา่ววา่  นิทาน  หมายถึง  เร่ืองท่ีเลา่
ตา่งๆ  กนัมาหรือแตง่ขึน้ใหม่  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสัง่สอน  และเพื่อความสนกุสนาน
เพลดิเพลนิ  สาํหรับครุรักษ์  ภิรมรักษ์  (2540: 45)  ได้ให้ความหมายของนิทานวา่  นิทานเป็นเร่ืองราว
ทัว่ไปท่ีเลา่สบืทอดกนัมาตัง้แตส่มยัโบราณเป็นการผกูเร่ืองขึน้  เพื่อให้ผู้ ฟังสนกุสนานเพลดิเพลนิและ
สอดแทรกคติธรรม  นอกจากนีก้ลุยา  ตนัติผลาชีวะ  (2541: 2–10)  กลา่วถึงความหมายของนิทาน วา่  
นิทาน คือ สือ่ท่ีมีประสทิธิภาพสาํหรับการสร้างการเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยั  ไม่มีเด็กคนใดไม่ชอบฟัง
นิทาน  นิทานสามารถสร้างจินตนาการ  ความฝัน  ความคิด  ความเข้าใจ  และการรับรู้ให้กบัเด็ก   
สาํหรับวาโร  เพ็งสวสัด์ิ  (2542: 173) ได้กลา่ววา่  นิทานและการเลา่เร่ืองหมายถึ ง  เร่ืองราวท่ีเลา่ตอ่ๆ
กนัมาเป็นเวลานาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนกุสนาน  เพลดิเพลนิและให้ความรู้เพื่อให้คนเป็น
คนดีอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  และบางครัง้ก็สอดแทรกคติหรือคณุธรรมเพื่อสอนใจ  ในระหวา่ง
การเลา่เร่ือง  อาจมีการสนทนา  โต้ตอบ  อภิปราย  ซกัถาม  แสดงข้อคิดเห็นและแสดงทา่ทางประกอบ
เร่ืองราวก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจุดมุ่งหมายของการเลา่นิทานยงัให้ประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่เด็กเป็นอยา่ง
มาก  การท่ีครูหรือผู้ใหญ่ได้ใกล้ชิดเด็กโดยการเลา่นิทานหรือเลา่เร่ืองราวตา่งๆจะเป็นเคร่ืองช่วยให้
เข้าใจเด็กได้ดียิ่งขึน้  อีกทัง้ยงัมีประโยชน์ในการเสริมสร้างลกัษณะนิสยัท่ีดีให้กบัเด็กด้วย   สว่น                
สณัหพฒัน์  อรุณธารี  (2542: 2)  กลา่ววา่  นิทานเป็นเร่ืองท่ีมีผู้แตง่ขึน้ใหม่  โดยยดึความสนกุสนาน



เพลดิเพลนิ  เป็นการผกูเร่ืองให้เข้ากบัสภาวการณ์ในเวลานัน้ๆ  ซึง่สอดแทรกคุ ณธรรมจริยธรรมคติ
สอนใจที่พงึประสงค์  ให้ผู้ ฟังนําไปใช้ในชีวิตจากเนือ้หาของนิทาน  เพื่อให้เป็นสือ่ในการเรียนรู้ของเด็ก 

นอกจากนี พ้จนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2542  (2546: 359, 588)  ยงั
กลา่วถึงความหมายของนิทาน วา่  นิทาน หมายถึงเร่ืองท่ีเลา่กนัมา  เช่น  นิ ทานชาดก  นิทานอีสป  
และชาดกเป็นเร่ืองแสดงให้เห็นตวัอยา่งแหง่กรรมทกุเร่ืองจะมีผู้ ทําความดีและความชัว่  เนือ้เร่ือง
เพียบพร้อมด้วยคติสอนใจ  การทําดีตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   สอดคล้องกบัแนวคิดของ
สมศกัด์ิ  ปริปรุณะ  (2542: 48)  ท่ีกลา่ววา่  นิทานคือ 

1.  เป็นเร่ืองท่ีผกูขึน้เพื่อเลา่สูก่นัฟัง 
2.  เป็นเร่ืองเลา่ที่ใช้วาจาเป็นสือ่ในการถ่ายทอด  หรือเขียนขึน้ทํานองการเลา่             

ปากเปลา่ 
3.  เป็นบทประพนัธ์ท่ีมีลลีาการเลา่แบบเป็นกนัเองทํานองการเลา่ด้วยวาจา 
4.  เป็นเร่ืองเลา่ที่มีจุดประสงค์หลกัเพื่อความบนัเทิงและมีคติสอนใจเป็นจุดประสงค์

รอง 
ตอ่มาเกริก  ยุ้นพนัธ์  (2543: 6 – 7)  ได้กลา่วถึงความหมายของนิทาน วา่  นิทาน  

หมายถึง  เร่ืองเลา่ที่สบืทอดกนัมาตัง้แตส่มยัโบราณ  นิทานในภาษาบาล ี แปลวา่  เร่ืองเดิม  เป็นเร่ือง
ปาฐกถา  นิทานเป็นการผกูเร่ืองขึน้เพื่อให้ผู้ ฟังเกิดความ สขุและสนกุสนาน  แฝงคําสอนจรรยาในชีวิต  
การเลา่นิทานจึงเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมตอ่เน่ืองของผู้ เลา่ให้คนรุ่นใหม่ฟัง  เช่นเดียวกบัแนวคิดของ
สภุกัด์ิ  อนกุลู  (2545: 8)  ท่ีกลา่ววา่  นิทานเป็นประเพณีสบืทอดกนัมาช้านาน  สว่นมากผู้ เลา่มกัเป็น
ผู้อาวโุส  เร่ืองท่ีนํามาเ ลา่ประกอบด้วยตํานานหรือพฤติกรรมของบุคคล  ด้วยมุ่งความบนัเทิงและ
อบรมสัง่สอนลกูหลาน   สอดคล้องกบัแนวคิดของ ขวญันชุ  บุญยูฮ่ง  (2546: 17)  ซึง่กลา่ววา่  นิทาน  
หมายถึง  เร่ืองราวท่ีเลา่สบืตอ่กนัมา  หรือเร่ืองท่ีแตง่ขึน้มาจากจินตนาการหรืออิงความจริง  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อความเพลดิเพลนิ  สอดแทรกแงคิ่ด  คติสอนใจ  หรือความรู้เอาไว้ด้วย 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  นิทาน  หมายถึง   เร่ืองราวท่ีเลา่ตอ่กนัมาตัง้แตโ่บราณ  หรือ
อาจเป็นเร่ืองท่ีแตง่ขึน้มาใหม่เพื่อความสนกุสนานเพลดิเพลนิ  และให้ความรู้  สอดแทรกคติ  แนวคิด  
คณุธรรมจริยธรรมที่พงึประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ ฟังได้ประพฤติปฏิบติัตาม 

 
2.2  ประเภทและองค์ประกอบของนิทาน 

นิทานแบง่ออกเป็นหลายประเภท  โดยอาศยัวิธีกําหนดตา่งกนัออกไป  ซึง่ได้มีผู้แบง่
ประเภทของนิทานตา่งๆ กนัดงันี ้

 



วรรณี ศิริสนุทร (2542: 13-19) ได้แบง่นิทานสาํหรับเด็ก ออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 
1. นิทานพืน้บ้าน  (Folk tales) เป็นเร่ืองท่ีเลา่สบืทอดกนัมาเป็นเวลาช้านาน  จน

ภายหลงัมีการเขียนขึน้ตามเค้าเดิมบ้าง  จดจําเร่ืองราวมาเขียนขึน้บ้าง  ไม่ปรากฏวา่ผู้แตง่ดัง้เดิมเป็น
ใคร มกัจะกลา่วอ้างวา่เป็นของเก่าแล้วเอามาเลา่ใหม่  

2. นิทานสอนคติธรรม (Fables) มีลกัษณะเป็นนิทานสัน้ ๆ ตวัละครมีทัง้คนและสตัว์  
สตัว์มีบทบาทเหมือนคน มีแกนเร่ืองแกนเดียว มีโครงเร่ืองงา่ยและสัน้  และต้องให้บทเรียนสอนใจ  เป็น
ข้อสรุปท่ีชดัเจน นิทานคติธรรมของตา่งประเทศท่ีรู้จกักนัดีได้แก่  นิทานอีสป  (Aesop’s Fables) ผู้ เขียน
คือ อีสป (Aesop) ซึง่เข้าใจวา่เป็นทาสชาวกรีก  มีชีวิตอยูร่ะหวา่ง  620 – 560 ปี ก่อนคริสตกาล
เน่ืองจากเขาถกูจํากดัเสรีภาพในการพดู  และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  จึงพยายามหาทาง
ออกด้วยการแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปของนิทานสอนคติธรรม ตวัอยา่งนิทานอีสป ได้แก่ หมาป่า
กบัลกูแกะ  ราชสห์ีกบัหนู นิทานสอนคติธรรม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 นิทานเทียบสภุาษิต  เป็นนิทานท่ีมกัจะยกสภุาษิตตัง้เป็นโคลง  1 บท แล้วมี
นิทานเปรียบเทียบได้กบัโคลงนัน้ 

2.2 นิทานชาดก เป็นนิทานสอนคติธรรมของอินเดีย  ซึง่คําวา่ชาดกมาจ ากภาษา
มคธ แปลวา่เกิดแล้วคือหมายถึงเร่ืองราวของพระพทุธเจ้าและพระสาวกท่ีเกิดขึน้มาแล้วในชาติก่อน  
และแตล่ะชาติได้บําเพ็ญบารมี คือความดียิ่งขึน้จนพระชาติสดุท้ายได้สาํเร็จเป็นพระพทุธเจ้า 

3. นิทานปกรณมั (Myth) เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เป็นถึงเหตกุารณ์และเร่ืองราวใน  บรรพ
กาลเก่ียวกบัพืน้โลก ท้องฟ้า และพฤติกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์มีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคมุ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 

4. มหากาพย์และนิทานวีรบุรุษ เป็นนิทานท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัเทพปกรณมัตา่งกนั
แตว่า่ตวัละครของนิทานประเภทนีเ้ป็นมนษุย์ไม่ใช่เทพเจ้า มีการกระทําท่ีกล้าหาญฟันฝ่าอุปสรรค และ
ประสบผลสาํเร็จในท่ีสดุ  

5. หนงัสอืภาพท่ีเป็นเร่ืองอ่านเลน่สมยัใหม่สาํหรับเด็กท่ีมีตวัเอกเป็นสตัว์  (Animal 
stories) นิทานสมยัเก่าที่มีตวัละครเป็น สตัว์ เราจะพบมากในบทกลอนกลอ่มเด็ก  นิทาน พืน้บ้านและ
นิทานสอนคติธรรม  

สว่นสณัหพฒัน์  อรุณธารี  (2542: 17 ) กลา่ววา่  นิทานมีหลายประเภทด้วยกนั  การ
แยกประเภทนิทานขึน้อยูก่บั  ลกัษณะของเร่ือง  และท่ีมาของนิทานเป็นสาํคญั  ซึง่จะขอแบง่ประเภท
ของนิทานออกเป็น 8 ประเภท   ตามสภาพการณ์ปัจจุบนั  ดงันี ้

1.  นิทานปรัมปรา 
2.  นิทานท้องถ่ิน 



3.  นิทานเทพนิยาย 
4.  นิทานตลกขบขนั 
5.  นิทานสร้างเสริมคณุธรรม 
6.  นิทานเร่ืองเก่ียวกบัสตัว์ 
7.  นิทานท่ีให้ความรู้เฉพาะเร่ือง  เช่น  เร่ืองยาเสพติด  เร่ืองสิง่แวดล้อม  เป็นต้น 
8.  นิทานสง่เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สาํหรับเกริก  ยุ้นพนัธ์  (2543: 20 - 22)  ได้กลา่วถึง  การแบง่ประเภทของ นิทานตาม
รูปแบบของนิทานแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ  8  ประเภท คือ 

1.  เทพนิยายหรือเร่ืองราวปรัมปรา  เป็นนิทานหรือนิยายท่ีเกินเลยความเป็นจริงของ
มนษุย์  สว่นใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัอภินิหาร  ตวัเอกหรือตวัละครเดน่ๆ  จะมีอภินิหาร หรือ
เวทย์มนต์  ฤทธ์ิเดช  ฉา กหรือสถานท่ีในเร่ืองมกัเป็นสถานท่ีพิเศษ  หรือถกูกําหนดขึน้มา  เช่น  สรวง
สวรรค์หรือเมืองบาดาล  มีพระเอกเป็นตวัเจ้าชาย  มีนางเอกเป็นเจ้าหญิง  มีนางฟ้า  เทวดา  ยกัษ์  
เป็นต้น 

2.  นิทานประจําท้องถ่ินหรือนิทานพืน้บ้าน  มกัเป็นนิทานท่ีถกูเลา่ขานทอด
ตอ่เน่ืองกนัมา  เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัตํานานพืน้บ้าน  ประวติัความเป็นมาของท้องถ่ิน  ภเูขา  
ทะเล  แม่นํา้  เร่ืองราวของวตัถโุบราณท่ีมีเหตท่ีุมาของการสร้าง 

3.  นิทานคติสอนใจ  เป็นนิทานท่ีเรียบเคียงชีวิตเปรียบเทียบกบัชีวิตและความ
เป็นอยูร่่วมกนัในสงัคม  ให้บงัเกิดผลในการดํารงชีวิตและความเป็นอยูใ่ห้พิถีพิถนัละเอียด   รอบคอบ
และไม่ประมาท  ช่วยเหลอืหรือเมตตาตอ่ผู้ อ่ืน  และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

4.  นิทานวีรบุรุษ  เป็นนิทานท่ีกลา่วอ้างถึงบุคคลท่ีมีความสามารถองอาจ  กล้า
หาญ  มกัเป็นเร่ืองท่ีถ่ายทอดเร่ืองจริงของบุคคลสาํคญัๆไว้  มกัสร้างฉากหรือสถานการณ์ท่ีนา่ตื่นเต้น
เกินความเป็นจริง  เพื่อเร่ืองราวสนกุสนาน  ทําให้เกิดความรู้สกึคล้อยตามบุคคลท่ีเป็นวีรบุรุษนัน้มี
ความสามารถและนา่สนใจจริงๆ 

5.  นิทานอธิบายเหต ุ เป็นเร่ืองราวของเหตท่ีุมาของสิง่หนึง่สิง่ใดและอธิบาย  พร้อม
ตอบคําถามเร่ืองราวนัน้ๆด้วย  เช่น  เร่ืองกระตา่ยในดวงจนัทร์  ทําไมนํา้ทะเลจึงเค็ม  นกยงูกบักา เป็น
ต้น 

6.  เทพปกรณมั  เป็นนิทานท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ  โดยเฉพาะตวับุคคลท่ีมีอภินิหาร
เหนือความเป็นจริงลกึลบั  ได้แก่  พระอินทร์  พระพรหม  ทศกณัฐ์  เป็นต้น 



7.  นิทานท่ีมีสตัว์เป็นตวัเอก  เปรียบเทียบเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตมนษุย์ท่ีอยูร่่วมกนัใน
สงัคม  สอนจริยธรรม  แฝงแงคิ่ดและแนวทางแก้ไข  บางครัง้สอนแบบทางอ้อมผู้อ่านหรือผู้ ฟังจะต้อง
พิจารณาเอง  เป็นเร่ืองบนัเทิงคดีท่ีสนกุสนาน 

8.  นิทานตลกขบขนั  เป็นเร่ืองเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู ่ แตมี่ มขุท่ีตลก  ขบขนั  
สนกุสนาน  ทําให้เกิดความรู้สกึเป็นสขุ  เนือ้เร่ืองเก่ียวกบัไหวพริบ  เร่ืองราวแปลกๆ  เร่ืองเหลอืเช่ือ  
เร่ืองเกินความจริง  เป็นต้น 

นอกจากนี ค้เูบอร์  (นฤมล จ๋ิวแพ. 2549: 8; อ้างอิงจาก  Cuber. 1960) ยงัได้แบง่คติ
ชาวบ้าน (Folklore) ออกเป็น 5 รูปแบบคือ 

1. ตํานาน เป็นเร่ืองเก่าแก่ท่ีอธิบายชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสิง่ตา่งที่มีอยูใ่น
โลก 

2. นิทานคติ  สว่นใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสตัว์  จบลงด้วยคติสอนใจ  สอนแนวทาง
ดํารงชีวิตแก่คน 

3. นิทานท้องถ่ิน  เป็นเร่ืองสอนใจ  เช่นเดียวกนัแตใ่ห้ความรู้สกึวา่เป็นเร่ืองจริ ง
มากกวา่นิทานคติ นิทานท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีเค้าเร่ืองจริงและเหตกุารณ์ท่ีเกิดจริงผสมไม่จริง 

4. นิทานปรัมปรา  เป็นเร่ืองเพื่อความสนกุสนานเพลดิเพลนิ  จะกลา่วถึงดินแดน
มหศัจรรย์และเร่ืองราวของการใช้อภินิหารทัง้หลาย 

5. รูปแบบอ่ืนๆ  เช่น เพลงชาวบ้าน  สภุาษิต  คําพงัเพย ปริศนา  มขุตลก  กลอน
ชาวบ้าน และบทร้องสาํหรับเด็ก 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  ประเภทของนิทานแบง่ออกได้หลายประเภทโดยใช้หลกัเกณฑ์
การแบง่ท่ีตา่งกนัไปตามรูปแบบและเนือ้หาของนิทาน   

 
2.3  ความหมายของนิทานอีสป 

ได้มีผู้ให้ความหมายของนิทานอีสปไว้ดงันี ้
เฉลมิ  มากนวล (2518: 28)  กลา่ววา่  นิทานอีสป  หมายถึง  นิทานอุทาหรณ์ท่ีอีสปนกั

เลา่นิทานชาวกรีกเลา่ไว้เม่ือประมาณศตวรรษท่ี 6  ก่อนคริสตกาล  สว่น ไพพรรณ  อินทนล  (2534: 
17)  กลา่วถึงนิทานอีสปไว้วา่  เป็นนิทานประเภทสอนคติธรรม  (Fables)  คล้ายกบันิทานสอนใจ คือ 
ตวัเอกต้องเป็นสั ตว์แตมี่คติ  เช่น  ราชสห์ีกบัหนู   สอดคล้องกบัแนวคิดของ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรร -
มาธิราช  (2537: 253)  ซึง่กลา่ววา่  นิทานอีสป เป็นนิทานสอนคติธรรม  (Fables) เป็นนิทานสัน้ๆ  ท่ี
ให้คติในเร่ืองของความดี  ความชัว่ ความฉลาด  ความโง ่ ตวัละครในเร่ืองเป็นสตัว์ท่ีมีบท บาทการ
กระทําอยา่งคน  ให้บทเรียนสอนใจผู้อ่านด้วยข้อสรุปท่ีชดัเจน  เช่นเดียวกบัแนวคิดของวรรณี  ศิริสนุทร  



(2542: 14)  ซึง่กลา่ว ถึงความหมายของนิทานอีสป วา่  นิทานอีสป  หมายถึง   นิทานสอนคติธรรม  
(Fables)  เป็นนิทานสัน้ๆ  ตวัละครมีทัง้คนและสตัว์  สตัว์มีบทบาทเหมือนคน  มีแกนเร่ืองแกนเดียว  มี
โครงเร่ืองงา่ยและสัน้และตัง้ใช้บทเรียนท่ีสอนใจเป็นข้อสรุปท่ีชดัเจน  เช่น  นิทานอีสป  นิทานชาดก  
ปัญจตนัตระนิทาน (หิโตปเทศ)  นิทานเทียบสภุาษิต  นอกจากนีส้ริิมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2549: 34)  
ได้กลา่วถึงความหมายของนิทานอีสปวา่  นิทานอีสป เป็นเร่ืองราวตา่งๆ  เพื่อมุ่งให้เกิดคติธรรมสอนใจ
ในการดํารงชีวิต  เพื่อเป็นแนวทางให้ละเว้นความชัว่  ทําแตค่วามดี 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  นิทานอีสป  หมายถึง   นิทานท่ีอีสปนกัเลา่นิทานชาวกรีกเลา่
ไว้  เพื่อสอนคติธรรม  ให้คติในเร่ืองของความดี ความชัว่  ควา มฉลาด ความโง ่ ตวัละครมีทัง้คนและ
สตัว์  เป็นนิทานสัน้ๆ  ให้บทเรียนท่ีเป็นข้อสรุปชดัเจน   
 

2.4 ประวัตินิทานอีสป 
คีรีบูน  (2540: 22)  กลา่ววา่  นิทานอีสปถกูเลา่สบืตอ่กนัมาด้วยปากเป็นเวลาหลาย

ร้อยปี  และมีจํานวนเป็นพนัๆ เร่ือง  ประมาณ  300 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  มี การรวบรวมนิทานอีสปไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นครัง้แรก  โดยนกัการเมืองชาวเอเธนส์ช่ือดีมีเตรียส  ฟาเลรีอุส  เขาได้รวบรวม
นิทานอีสปประมาณ  200 เร่ืองไว้ในหนงัสอืช่ือ  “รวมนิทานอีสป”  ตอ่มาอีก 300 ปี  ฟาอีดรุส ทาสชาว
กรีกผู้ได้รับการปลดปลอ่ยให้เป็นอิสระได้แปลนิทา นอีสปเหล่านีเ้ป็นภาษาละติน ประมาณ ค .ศ.230  
วาเลเรียสได้รวบรวมนิทานอีสปผสมกบันิทานจากอินเดียและแปลร้อยกรองเป็นของกรีก  นบัตัง้แตน่ัน้
มา  นกัเขียนคนอ่ืนๆ  ก็ได้นํานิทานอีสปมาเลา่และขยายความออกไป  ถึงแม้วา่ผู้รวบรวมและผู้แปล
จํานวนมากได้ดดัแปลง  เพิ่มเติม  แก้ไขและปรับปรุงนิทานอีสปไปบ้าง  แตนิ่ทานอีสปก็ไม่เคยสญูเสยี
คณุสมบติัดัง้เดิมของมนัไปเลย   

นิทานอีสปได้รับการแปลเป็นภาษาตา่งๆ  เกือบทกุภาษาของโลก  สภุาษิตและคําคม
จํานวนมากของชาติตา่งๆ  มีท่ีมาจากนิทานอีสป  เช่น  องุน่เปรีย้ว  ไก้ได้พลอย  กบเลอืกนาย  เด็ก
เลีย้งแกะ  นกมีห ู หนมีูปีก  ฯลฯ  นกัปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกหลายทา่น  เช่น  อริสโตเติล  โสเคร
ติส  เฮโรโดตสั  อริสโตฟานีส  และพลตูาร์ช  ตา่งให้ความสาํคญัและความสนใจในนิทานอีสป  และได้
นํามาเขียนไว้เป็นร้อยกรองมากมายหลายเร่ือง  แคกซ์ตินเป็นผู้แปลนิทานอีสปเป็นภาษาองั กฤษครัง้
แรกใน  ค.ศ. 1484  นบัจากต้นคริสต์ศกัราชมาจวบจนกระทัง่ทกุวนันี ้ นอกจากจะมีการบนัทกึนิทาน
อีสปไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว  ยงัมีการบนัทกึนิทานอีสปไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ยงัมีการบนัทกึไว้
โดยการวาดภาพและการแกะสลกัด้วย 

สว่นธนากิต   (ออนไลน์ )  กลา่วถึงประวั ติของนิทานอีสป วา่  มีนกัปราชญ์บางทา่นให้
ข้อคิดไว้วา่  นิทานอีสปได้เค้าโครงจากเร่ืองเลา่เก่าๆ  ของกรีก  อินเดีย  อาระเบีย  เปอร์เซีย  และ



ดินแดนอ่ืนๆ  โดยอีสปนํามาดดัแปลง  เลา่ปากเปลา่ไม่มีบนัทกึเป็นหลกัฐาน  จนศตวรรษตอ่ๆ  มาจึงมี
ผู้บนัทกึเอาไว้  จากหลกัฐานของ แผน่ปาปิรัสอียิปต์โบราณ  ฟีดรัส  ทาสชาวมาซีโดเนียนในยคุ
จกัรพรรดิออกสุตสุ  จกัรวรรดิแรกแหง่โรมนั  เป็นผู้รวบรวมเร่ืองราวนิทานอีสปภาษาลาติน  บาง
ตํานานบอกวา่  เดมิตริอุส  รวบรวมนิทานอีสปเป็นหนงัสอืไว้เม่ือราว  30 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  ตอ่มา  
พระที่ช่ือมาซิมลุ  พลานดู  แปลนิทานอีสปจากภาษาลาตินเป็นภาษาองักฤษเม่ือ   ค .ศ. 1400  นบัแต่
นัน้มาชาวยโุรปแปลนิทานอีสปให้เข้ากบัสภาพสงัคมบ้านเมืองของตน  แตค่ติและข้อคิดอนัเป็นหวัใจ
สาํคญัของเร่ืองยงัคงได้รับการรักษาไว้ 

สกุมุล (ออนไลน์) กลา่วถึงประวติันิทานอีสปไว้วา่  อีสป เป็นทาส ชาวกรีกคนหนึง่ซึง่มี
ชีวิตอยูใ่นช่วงเวลา 560-620 ปีก่อนคริสต์ศกัราช หรือ 208 ปี ก่อนพทุธศกัราช  (พระพทุธเจ้าประสตูร
เม่ือ 80 ปี ก่อนพทุธศกัราช) นบัเวลาถึงปัจจุบนัได้ 2,755- 2,815 ปี เขาอาศยัอยูท่ี่เมืองซาร์ดิส บนเกาะ
ซามอสของประเทศกรีก เกาะนีต้ัง้อยูท่ี่นอกชา ยฝ่ัง ของประเทศตรุกีในปัจจุบนั  ในสมยักรีกโบราณ
ชายฝ่ังทะเลทัง้หมดของประเทศตรุกีก็มีชาวกรีก อาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่  อีสปเป็นคนพิการ ขี่เหร่ แต่
เขามีจิตใจที่งดงาม ซึง่ตรงกนัข้ามกบั สงัขารของเขา  เร่ิมแรกนัน้ อีสปมาจากเทรซซึง่เป็นนครรัฐแหง่
หนึง่ในสมยัโบราณ ปัจจุบนัเทรซ เป็นดินแดนสว่นหนึง่ของกรีกและบลัแกเรีย อีสปไปทํางานเป็นทาสท่ี
เกาะซามอสกบันายทาส ช่ือเอียดมอน ในระหวา่งที่เป็นทาส อีสปได้นําช่ือเสยีงมาสูต่นเองและนายของ
เขาด้วยการเป็น  นกัเลา่นิทานผู้ มีความสามารถจนเป็นท่ีรู้จกักนัดีในท้องถ่ินนัน้  ในท่ีสดุอีสปก็ถกู
ปลดปล่อยให้ เป็นอิสระจากการเป็นทาส  เน่ืองจากความเป็นผู้ ท่ีมีไหวพริบและสติปัญญาอนัเฉียบ
แหลมของเขานัน่เอง  ขณะนัน้กษัตริย์เครซุสทรงเป็นประมขุแหง่นครรัฐเลก็ ๆ ทัง้หลายของกรีกด้วย  
พระองค์ทรงสง่ อีสปให้ไปปฏิบติัหน้าที่ราชทตูยงัเมืองหลวงของนครรัฐเหลา่นี ้อีสปใช้นิทานขอ งเขาทํา
ให้เกิด ความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าที่ดงักลา่วอยา่งชาญฉลาด  ท่ีเมืองโครินธ์ อีสปใช้นิทานของเขา  
เป็นสือ่ตกัเตือนชาวเมืองถึงภยนัอนัตรายที่จะเกิดขึน้จากการใช้กฏหมู่ท่ีกรุงเอเธนส์  เขาใช้นิทาน เร่ือง  
"กบเลอืกนาย" เป็นสือ่ชกัชวนให้ชาวเมืองเลือ่มใสในการปกครองของปีซสัเตรตสั เป็นผลสาํเร็จ 

อวสานชีวิตของอีสปมาถึง เม่ือกษัตริย์เครซุสสง่เขาไปปฏิบติัหน้าที่ราชทตูท่ีเมืองเดลฟิ 
ณ เมืองนี ้อีสปเลา่นิทานโดยใช้สตัว์เป็นสญัญาณบอกความจริงเก่ียวกบัความอยติุธรรมทางการเมือง
ให้ชาวเมืองรู้ การกระทําของเขาได้จุดไฟแหง่ความโกรธแค้นใ ห้ไหม้โหมกระหน่ําในหวัใจของนกัการ  
เมืองแหง่เมืองเดลฟิอยา่งหนกั นกัการเมืองเหลา่นี ้จึงคิดแก้แค้นอีสปโดยการแอบเอาขนัทอง ศกัด์ิสทิธ์ิ
แหง่วิหารเทพอะพอลโลไปใสไ่ว้ในกระเป๋าสมัภาระของอีสป แล้วกลา่วหาวา่เขาเป็นขโมย ในท่ีสดุ  อีสป
จึงถกูตัง้ข้อหาวา่กระทําการลบหลูแ่ละทําลายชาวเดลฟิอยา่งร้ายแรง อีกทัง้เป็นคนป่า เถ่ือนและดรุ้าย  
อีสปถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยถกูโยนลงมาจากหน้าผาสงูจนถึงแก่ความตาย  ไปอยา่งนา่เสยีดายใน
ท่ีสดุ 



การสร้างแนวคิด การอบรมสัง่สอน ให้คนมีความเช่ืออยา่งใด อยา่งหนึง่ในสมยัเม่ือสาม
พนัปีท่ีผา่นมา  ไม่ใช่เร่ืองง่ ายเพราะนอกจากคนในสมยันัน้ยงัมองเห็นโลก ไม่กว้าง  ไม่มีเร่ืองราวของ
วิทยาศาสตร์มาพิสจูน์ ให้รู้วา่อะไรเป็นอะไร  แล้วการที่จะตัง้ตวัวา่เป็น ผู้ รู้หรือท่ีเรียกกนัวา่ เป็น 
นกัปราชญ์  นัน้มีโทษอยา่งร้ายแรง ทีเดียวเพราะในสมยันัน้  ผู้ ท่ีจะเป็นผู้ รู้ได้จะต้องเป็นผู้ ท่ี อยู ่ใน
ศาสนาเทา่นัน้ หากคนนอกวดัแสดงตวัเป็นผู้ รู้ โอกาสท่ีจะถกูพวกพระ พวกผู้ นําทางศาสนากลา่ว  หา
เอาได้วา่ เป็นพวกพอ่มดหมอผีซึง่มีโทษถึงตายทีเดียว   

จะเป็นด้วยเจตนาที่อีสปสร้างเร่ืองราว เพื่อสัง่สอนให้คนทําความดี  รู้จกัตวัเอง มี
คณุธรรม แตเ่ขารู้วา่ เขาจะทําอย่ างตรง ๆไม่ได้เพราะจะมีภยัมาถึงตวั  เขาจึงผกูเร่ืองเพื่อการสัง่สอน
ของเขาออกเป็นเร่ืองราว และใช้ตวัแสดงในเร่ืองราวของเขาเป็นสตัว์ชนิดตา่ง ๆ เป็นสว่นใหญ่  เพื่อให้
คนฟังเข้าใจวา่ เป็นเร่ือง เลา่ ขานกนัเพื่อความสนกุสนานอยา่งเดียว ไม่เก่ียวกบัการสัง่สอนใคร  

ด้วยเหตนีุเ้อง การเลา่เร่ืองของอีสป จึงไม่มีใครคิดวา่ เขากําลงัสัง่สอนให้คนอยูใ่นศีลใน
ธรรม แตท่กุคน ฟังเร่ืองราวของเขาเพราะความสนกุสนาน เร่ืองราวของเขาจึงถกูเรียกขานกนัในนามวา่ 
"นิทาน"   นิทานของ  อีสปได้รับความนิยมอยา่งมากจากคนฟัง ชีวิต ของเขาจึงทํางานด้วยการเลา่
นิทานเป็น กิจวตัร จนทําให้ทกุคนในท้องถ่ินท่ีเขาอยูรู้่จกัเขาเป็นอยา่งดี และทกุคนตา่งก็อยากฟังนิทาน
ของ เขาไม่วา่จะเป็นทัง้เด็กหรือผู้ใหญ่ 

ชีวิตของอีสปจบสิน้ลง อยา่งนา่เสยีดายแคต่รงนัน้ แตนิ่ทานของ  อีสปยงัถกูกลา่วขาน
กนัอยูใ่นหมู่ของผู้คนท่ี กระจายเพิ่มมากขึน้  จากปากหนึง่ไปสูอี่กปากหนึง่  นิทานอีสปจึงไม่ตายไป
พร้อมกบัตวัของอีสป ด้วย   หลงัจากท่ีอีสปตายไปไม่นานชาวเอเธนส์ผู้หนึง่ช่ือ  ลซีิฟัสก็ได้ปัน้รูปของ
อีสปตัง้ไว้ข้างหน้าของอนสุาวรีย์ยอดนกัปราชญ์  ทัง้เจ็ดของชาว เอเธนส์ซึง่ถือได้วา่อีสปได้รับการยก
ยอ่งเทียบเทา่กบัยอดนกั ปราชญ์ ผู้โดง่ดงัของชาวเอเธนส์ในยคุนัน้ทีเดียว นิทานอีสปได้รับการเผยแพร
เร่ือยมาตลอดชัว่ระยะเวลากวา่สามพนัปี ผู้อพยพ  จากท่ีหนึง่ไปสูท่ี่หนึง่ จดจํานิทานอีสปไป เลา่ขาน  
เร่ืองราวเหลา่นัน้จึงกระจายไปทัว่โลกและทกุมมุโลก ทกุคนเม่ือได้ฟังนิทาน  ของอีสปแล้ว พวก เขาจะ
เกิดความรู้สกึ สาํนกึท่ีดี ได้รับบทเรียน  ได้รับรู้สิง่ท่ีดีงาม และความชัว่ร้าย ไปพร้อม ๆกบัความ
สนกุสนาน นิทานของอีสปจึงกลายเป็นนิทานอมตะ ท่ีไม่มีวนัตายไปจากโลกนี ้  แทบจะบอกได้เลยวา่ 
นิทานอีสปนัน้มีอยูใ่นทกุประเทศทกุหนทกุแหง่ในโลกนีก็้วา่ได้   

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  นิทานอีสปมีท่ีมาจากการเลา่เร่ืองของอีสป  เพื่อสัง่สอนให้คน
อยูใ่นศีลในธรรม  โดยท่ีทกุคนฟังเร่ืองราวของเขาเพราะความสนกุสนาน  เร่ืองราวของเขาจึงถกูเรียก
ขานกนัในนามวา่ "นิทาน"   ซึง่ถกูเลา่สบืตอ่กนัมาด้วยปากเป็นเวลาหลายร้อยปี  จนฟาอีดรุส  ทาสชาว
กรีกได้แปลนิทานอีสปเหลา่นีเ้ป็นภาษาละติน  แล้ววาเลเรียสได้รวบรวมนิทานอีสปผสมกบันิทานจาก



อินเดียและแปลร้อยกรองเป็นของกรีก  นบัตัง้แตน่ัน้มา  นกัเขียนคนอ่ืนๆ  ก็ได้นํานิทานอีสปมาเลา่และ
ขยายความออกไป  จนถึงทกุวนันี ้

 
2.5  ลักษณะทั่วไปของนิทานอีสป 

เฉลมิ  มากนวล (2518: 128 – 129)  ได้กลา่วถึงลกัษณะทัว่ไปของนิทานอีสปไว้ดงันี ้
1. นิทานอีสปถ้าพิจารณาตามแบบของนิทาน  ก็จะอยูใ่นประเภทของนิทานเร่ือง

สตัว์  เพราะตวัเอกของนิทานสว่นใหญ่เป็นสตัว์  แตส่มมติวา่มีความคิดและการกระทําตา่งๆ ตลอดจน
พดูอยา่งมนษุย์ธรรมดา  บางเร่ืองก็มีคนเข้าไปเก่ียวข้องอยูด้่วย  คนกบัเทวดา  ตลอดจนสตัว์กบัสิง่ของ  
แตท่ัง้คนทัง้สตัว์นัน้จะพดู  และปฏิบติัตอ่กนัเสมือนหนึง่วา่เป็นมนษุย์  จุดใหญ่ของนิทานก็เพื่อสอนคติ
ธรรม  แนะแนวทางประพฤติปฏิบติัให้แก่มนษุย์นัน่เอง 

2. แนวคิดท่ีจะแสดงเป็นคติ  ในนิทานเร่ืองหนึง่ๆ  จะมีเพียงแนวคิดเดียว 
3. มีตวัเอกในนิทานเร่ืองหนึง่ๆ  ไม่เกิน 2 ตวั  ตวัละครทัง้ 2 ตวันัน้สว่นใหญ่จะ

ปรากฏอยูใ่นช่ือเร่ือง  เช่น  ราชสห์ีกบัหน ู เป็นต้น  ถ้ามีตวัละครมากกวา่ 2 ตวั  ก็จะมีเพียง 2 ตวัที่มี
บทบาทสาํคญัในการดําเนินเร่ืองตอนนัน้ๆ 

4. ตวัละครในเร่ืองสว่นใหญ่จะมีลั กษณะตรงกนัข้ามกนั  เช่น  โงก่บัฉลาด  ซื่อกบั
คด  ขยนักบัขีเ้กียจ  จริงใจกบัหลอกลวง  ผู้ น้อยกบัผู้ใหญ่  เป็นต้น 

5. ลกัษณะนิสยัตวัละคร  เป็นไปอยา่งงา่ยๆ  และปรากฏชดัแจ้งแตเ่พียงด้านใดด้าน
หนึง่เพียงด้านเดียวท่ีเก่ียวกบัการดําเนินเร่ืองเทา่นัน้  ลกัษณะอ่ืนๆ  นอกเห นือจากนัน้จะไม่กลา่วถึง  
และลกัษณะนิสยันัน้จะแสดงพฤติกรรมให้เห็นด้วยทนัที  เช่น  วิสยัพาลโกงก็จะแสดงออกในท้องเร่ือง
นัน้ 

6. โครงเร่ือง  มีโครงเร่ืองสัน้และงา่ย  มีเหตกุารณ์สาํคญัเพียงเหตกุารณ์เดียว  ถ้ามี
หลายเหตกุารณ์จะเลา่จบเป็นตอนๆ  จนดําเนินไปสูจุ่ดจบ 

7. วิธีการ เลา่เร่ือง  เป็นการเลา่อยา่งงา่ยๆ  ตรงไปตรงมา  ไม่สบัสนซบัซ้อน  การ
เปิดเร่ือง  การดําเนินเร่ืองเป็นการบอกแก่ผู้ ฟังทนัที  อยา่งไม่อ้อมค้อม  แล้วดําเนินเร่ืองไปตามลาํดบั
เหตกุารณ์  จนสูจุ่ดจบ 

8. สภุาษิต  เม่ือจบเร่ืองแล้ว  จะกลา่วสรุปเป็นสภุาษิตไว้ข้างท้ายแทบทกุเร่ือง 
สว่นเสาวลกัษณ์  อนนัตศานต์  (2538: 112)  กลา่ววา่ นิทานอีสปเป็นเร่ืองท่ีมีสตัว์เป็น

ตวัละครสาํคญั  มีบทบาทเป็นตวัสาํคญัคือเป็นตวัเอกของเร่ือง  สามารถพดูได้  มีความคิด  พฤติกรรม  
และคณุสมบติัเช่นเดียวกบัมนษุย์ธรรมดา  คือมีความเฉลยีวฉลาด  ความโงเ่ขลา  ความดี   ความชัว่  
ฯลฯ  ตวัละครในเร่ืองมกัจะมีบุคลกิตรงกนัข้ามกนั  คือตวัหนึง่ฉลาด  อีกตวัหนึง่โง ่ มีจุดประสงค์ใน



การสอนศีลธรรมจริยธรรม  เป็นเร่ืองท่ีไม่ยาว  สาํหรับคีรีบูน  (2540)  กลา่วถึงลกัษณะของนิทานอีสป
วา่  นิทานอีสปเป็นนิทานสัน้ๆ   มีวิธีดําเนินเร่ืองท่ีรวดเร็ว  กะทดัรัด  และให้ความหมายลกึซึง้ตอ่ผู้อ่าน  
การแตง่หรือเลา่เร่ืองจบภายใน    5 – 10 บรรทดั  ใช้ตวัละครอยา่งน้อย 2 ตวั  มีการบรรยาย  บท
สนทนา  การดําเนินเร่ืองท่ียอดเยี่ยม  ตวัละครของอีสปประมาณ  75 เปอร์เซ็นต์  เป็นสตัว์หลากหลาย
ชนิด  มีทัง้สตัว์บก  สตัว์นํา้   สตัว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้  และนกนานาพนัธ์ุ  สตัว์เหลา่นีส้ามารถพดู  แสดง
กิริยาอาการ  มีจินตนาการและความรู้สกึเยี่ยงมนษุย์  ถึงแม้วา่บางครัง้จะมีการใช้มนษุย์  ต้นไม้  และ
สิง่ของตา่งๆ  เป็นตวัละครเอก  แตก็่มกัจะเป็นการอุปมาให้ตวัละครเหลา่นีเ้ป็นสตัว์  หรือท่ีเ รียกกนัวา่
บุคลาธิษฐานมากกวา่จะให้เป็นมนษุย์  ต้นไม้  และสิง่ของ   สอดคล้องกบัแนวคิดของ สญัญา  สจัจา
นนท์ (2543)  ซึง่กลา่ววา่ ลกัษณะทัว่ไปของนิทานอีสป คือ  ตวัละครในนิทานอีสปสว่นใหญ่เป็นสตัว์  
เช่น  ราชสห์ีเป็นตวัแทนผู้ มีอํานาจ  หนจูะเป็นตวัแทนของผู้ ต่ําต้อย  ลาจ ะเป็นตวัแทนผู้ ท่ีด้อย
สติปัญญา  สนุขัจิง้จอกเป็นตวัแทนคนเจ้าเลห์่   

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  ลกัษณะทัว่ไปของนิทานอีสป  คือ  เป็นนิทานท่ีมีตวัละครสว่น
ใหญ่เป็นสตัว์ซึง่เป็นตวัเอกของเร่ือง  มีความคิดและการกระทําเหมือนมนษุย์  ในนิทานเร่ืองหนึง่จะมี
แนวคิดเดียว  มีตวัเอกในเร่ืองไม่เกิน 2 ตวั  ตวัละครในเร่ืองจะมีลกัษณะท่ีตรงข้ามกนั  มีโครงเร่ืองท่ีสัน้
งา่ย  มีวิธีการเลา่เร่ืองท่ีตรงไปตรงมา  ไม่ซบัซ้อน  และจะกลา่วเป็นสภุาษิตไว้ท้ายเร่ืองเสมอ 
 

2.6  คุณค่าและประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
สมศกัด์ิ  ปริปรุณะ  (2542: 59 – 62)  กลา่ววา่  การเลา่นิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธี

หนึง่ท่ีทําให้เด็กสนใจในการเรียนรู้  สามารถจดจํา  กล้าแสดงออก  และมีแรงจูงใจท่ีจะเปิดรับ
พฤติกรรม  ดงันี ้

1.  พฒันาการด้านตา่งๆ  ได้แก ่
1.1  พฒันาการทางกาย  กิจกรรมการเลา่นิทาน  อาจมีกิจกรรมอ่ืนๆประกอบ   

เช่น  การให้เด็กได้มีโอกาสฝึกการใช้กล้ามเนือ้ตา่งๆของร่างกายประกอบการฟังนิทาน 
1.2  พฒันาการทางอารมณ์  ในขณะท่ีฟังนิทานเด็กจะเกิดความรู้สกึเพลดิเพลนิ

มีสมาธิจดจ่อกบัเนือ้หาในนิทาน  พร้อมท่ีจะสร้างจินตนาการของตนเอง  เป็นผลทําให้เด็กกล้าคิดกล้า
แสดงออก  เป็นตวัของตวัเอง  และเกิดความมัน่ใจ 

1.3  พฒันาการทางสงัคม  นิทานทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตน
ในสงัคม  มีความพร้อมในการคบค้าสมาคมกบับุคคลอ่ืนๆ  รู้จกัการรวมกลุม่  เกิดความสนิทสนม
ระหวา่งผู้ ฟังด้วยกนัเอง  และระหวา่งผู้ ฟังกบัผู้ เลา่  และรู้จกัการรอคอ ย  จึงถือได้วา่นิทานช่วยสร้าง
พฒันาการทางสงัคมของเด็กได้อยา่งดียิ่ง 



1.4  พฒันาการทางสติปัญญา  นิทานเป็นสิง่เสริมสร้างสติปัญญาได้อยา่งเป็น
รูปธรรมเช่น  การจบัใจความสาํคญัของเร่ือง  มีทกัษะการใช้ภาษา  รู้จกัการเรียบเรียงถ้อยคําในการ
โต้ตอบระหวา่งผู้ เลา่และผู้ ฟัง  เพิ่มพนูคําศพัท์และขยายประสบการณ์ของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 

1.5  พฒันาการทางจริยธรรม  เน่ืองจากเด็กขาดประสบการณ์ในการพิจารณาสิง่
ใดดีสิง่ใดชัว่  จึงต้องอาศยัการอบรมสัง่สอนของผู้ใหญ่  บางครัง้เป็นสิง่ท่ีนา่เบื่อทําให้เด็กตอ่ต้าน  การ
ใช้นิทานการอบรมสัง่สอนจะทําให้เด็กช่ืนชอบ  เพราะเด็กจะคิดจินตนาการตามและเห็นพ้องกบัสิง่ท่ี
อบรมสัง่สอนอยา่งเต็มใจ  การเลา่นิทานจึงเป็นการสง่เสริมพฒันาการทางจริยธรรม  กลา่วคือวิธีแรก
ใช้นิทานท่ีสอดแทรกคติธรรมสอนใจ  เพื่อให้ทราบเร่ืองราวของการทําความดี  ละเว้นความชัว่  สาํหรับ
อีกวิธีหนึ่ งคือ  การจดัประสบการณ์ ซึง่อาจเลอืกกิจกรรมที่ได้จากเนือ้หาในนิทานมาให้เด็กทดลอง
ปฏิบติั  เช่น  ทดลองสวมบทบาทของตวัละครในนิทาน เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความรู้สกึของตวัละครตาม
เนือ้เร่ืองในนิทาน  เพราะแม้เด็กจะฟังรู้เร่ืองแตก็่อาจไม่ซาบซึง้กบัเหตกุารณ์ในนิทานจากการฟังเทา่กบั
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง 

2.  เสริมสร้างและปรุงแตง่บุคลกิภาพ  เม่ือฟังนิทานแล้วเกิดความประทบัใจ  ผู้ ฟัง
จะนําตวัแบบในนิทานท่ีตนเองประทบัใจนัน้มาปรุงแตง่เสริมสร้างบุคลกิภาพของตนเอง 

3.  การปรับตวัและแก้ไขพฤติกรรมให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม  ซึง่เนื ้ อหาในนิทาน
มกัจะเปรียบเทียบตวัละครท่ีดีและเลวให้เห็นอยูเ่สมอๆ  เม่ือเด็กได้ฟังนิทานก็จะนําไปคิดวา่ตวัแบบใน
นิทานแบบใดเป็นท่ียอมรับของสงัคม  เด็กก็จะนําตวัแบบท่ีสงัคมยอมรับนัน้มาปฏิบติั  และทําให้เด็ก
เห็นแนวทางในการปรับตวัที่พงึพอใจและเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก 

4.  เร้าความสนใจและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ  ขณะท่ีเด็กตา่งเคร่งเครียดกบั
กิจกรรมบางอยา่งทําให้เกิดความอ่อนล้า  นิทานจะช่วยเปลีย่นบรรยากาศ  ทําให้เด็กกระฉบักระเฉง  
วอ่งไวและสามารถใช้นิทานในการสร้างสมาธิให้กบัเด็กได้อีกด้วย 

สว่นภารดี  ศรีประยรู  (2542: 30)  ได้กลา่วถึงคณุคา่ของนิทานตอ่การเรียนการสอน
ดงันี ้

1. ให้ความบนัเทิงใจกบัเด็กๆ  ทําให้ผอ่นคลายอารมณ์  ได้รับความสนกุสนาน
เพลดิเพลนิ  ทําให้เด็กร่าเริงแจ่มใสสมวยั 

2. นิทานใช้นําเข้าสูบ่ทเรียน 
3. นิทานช่วยเปลีย่นทศันคติท่ีไม่ดี  หรือผิดบางประการของเด็กเก่ียวกบัความเช่ือ  

ความกลวั  และสอนจริยธรรมแก่เด็ก 
4. นิทานจะทําให้เด็กๆ  หรือผู้ ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
5. ใช้นิทานเป็นเคร่ืองมือฝึกทกัษะทางภาษาและกระบวนการคิด 



6. ฝึกให้เด็กเป็นผู้ รู้จกัฟัง  มีสมาธิ  รู้จกัสาํรวมอิริยาบถของตนเอง 
7. ใช้นิทานสง่เสริมการอ่าน 
8. ใช้นิทานเพื่อส ร้างความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัเด็ก  ซึง่จะสง่ผลไปถึงการ

ปกครองเด็ก 
สาํหรับเกริก  ยุ้นพนัธ์  (2543: 55 – 56)  ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการเลา่นิทาน ดงันี ้

1. เด็กๆ  หรือผู้ ฟังจะเกิดความรู้สกึอบอุ่นหรือใกล้ชิดกนัเองกบัผู้ เลา่ 
2. เด็กๆ  หรือผู้ ฟังจะเกิดความรู้สกึร่วมใน ขณะฟัง  ทําให้เขาเกิดความเพลดิเพลนิ  

ผอ่นคลาย  และสดช่ืนแจ่มใส 
3. เด็กๆ  หรือผู้ ฟังจะมีสมาธิหรือตัง้ใจท่ีมีระยะเวลานานขึน้หรือยาวขึน้  โดยเฉพาะ

ผู้ เลา่ที่มีความสามารถในการตรึงให้ผู้ ฟังหรือเด็กๆ  จดจ่ออยูก่บัเร่ืองราวท่ีผู้ เลา่เลา่เร่ืองท่ีมีขนาดยาว 
4. เด็กๆ  หรือผู้ ฟังจะถกูกลอ่มเกลาด้วยนิทานท่ีมีเนือ้หาสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม  

ทําให้เด็กๆ  และผู้ ฟังเข้าใจในความดีและความงามยิ่งขึน้ 
5. นิทานจะทําให้เด็กๆ หรือผู้ ฟังมีความละเอียดอ่อน  รู้จกัการรับและการให้  มอง

โลกในแงดี่ 
6. นิทานจะทําให้เด็กๆ หรือผู้ ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในกา รพิจารณา

แก้ปัญหา 
7. นิทานจะสร้างความกล้าให้กบัเด็กๆ  หรือผู้ ฟังได้โดยการแสดงออกท่ีผา่น

กระบวนการคิดท่ีมีประสทิธิภาพ 
8. เด็กๆ และผู้ฟังจะได้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจําวนัได้ 
9. นิทานช่วยเสริมสร้างจินตนาการที่กว้างไกลไร้ขอบเขตให้กบัเด็กหรือผู้ ฟัง 
10. นิทานสามารถช่วยให้เด็กๆ  และผู้ ฟังได้รู้จกัการใช้ภาษาท่ีถกูต้อง  การออก

เสยีง  การกระดกลิน้ตวั ร เรือ  และ ล ลงิ  ได้อยา่งถกูต้องและเป็นธรรมชาติ 
จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  นิทานมีคณุคา่และประโยชน์  คือ  เด็กจะได้พฒันาการทาง

ร่างกายทัง้ 4 ด้าน  จากการฟังนิทาน  ไม่วา่จะเป็นพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สงัคม  และ
สติปัญญา  นอกจากนัน้  ยงัช่วยปรุงแตง่บุคลกิภาพให้กบัเด็ก  ช่วยเปลีย่นทศันคติท่ีไม่ดีให้กบัเด็ก  
ปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน  สร้างสมาธิ  และสร้างความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหวา่งผู้ เลา่และผู้ ฟัง 

 
 
 



2.7 หลักการเลือกนิทาน  
พรจนัทร์ จนัทวิมล (2539: 103 – 105)  ผู้ซึง่ทํางานใกล้ชิดกบัเด็กปฐมวยัมาตลอด และ

เป็นนกัแตง่นิทาน และนกัเลา่นิทานสาํหรับเด็ก ได้กลา่วถึงการเลอืกนิทานสาํหรับเด็ก ไว้ดงันี ้
1. เป็นเร่ืองงา่ยๆ แตส่มบูรณ์เน้นเหตกุารณ์อยา่งเดียวให้เด็กพอคาดคะเนเร่ืองได้ 
2. มีการเดินเร่ืองได้อยา่งรวดเร็ว 
3. ตวัละครน้อย มีลกัษณะเดน่ท่ีจําได้งา่ย เด็กอาจสมมติตวัแทนได้ 
4. มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กสว่นมากไม่สามารถฟังเร่ืองท่ีเป็นความเรียงได้ดี 
5. ใช้ภาษางา่ยๆ  ประโยคสัน้  การกลา่วคําซํา้  หรือคําสมัผสัจะช่วยให้เด็กจดจําได้

งา่ยและรวดเร็ว 
6. สร้างความรู้สกึ ความพอใจให้กบัผู้ ฟัง 
7. เป็นเร่ืองใกล้ตวัเด็ก  เช่น ครอบครัวสตัว์เลีย้งหรือเร่ืองท่ีเด็กจะจินตนาการตาม

ความยาวไม่เกิน 15 นาท ี
สว่นสมใจ  บุญอุรพีภิญโญ  (2539: 7 – 8)  กลา่ววา่  การเลอืกนิทานท่ีจะนํามาเลา่ให้

เด็กฟังนัน้  ควรคํานงึถึงอายแุ ละความสนใจของผู้ ฟัง  เด็กปฐมวยั อายรุะหวา่ง 4 – 6 ปี  จะสนใจ
ตวัเองน้อยลง  เร่ิมสนใจภายนอกมากขึน้  มีอารมณ์  รักสนกุ  ชอบฟังนิทานประเภทตา่งๆ  โดยเฉพาะ
เร่ืองท่ีมีสตัว์พดูได้  นิทานสาํหรับเด็กปฐมวยัฟังนัน้มีหลายประเภท  เช่น  นิทานท่ีเลน่คํา  เลน่เสยีง
จงัหวะคํา  นิทานท่ีมีคําคล้องจอง  มีคําซํา้ๆ กนัท่ีนา่ฟัง  นิทานท่ีกระตุ้นจินตนาการ  และตอบสนองให้
เด็กได้แสดงทา่ทาง  นิทานท่ีรับรู้และเข้าใจความรู้สกึของเด็ก  และให้ความเห็นอกเห็นใจ  หนงัสอืท่ี
นํามาเลา่นัน้ควรมีภาพประกอบท่ีชดัเจน  สสีนัสวยงามและเสนอภาพท่ีสะท้อนความคิดเด็ กในทางที่ดี
งาม  ระยะเวลาในการเลา่ในระยะแรกควรใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาท ี

สาํหรับเกริก ยุ้นพนัธ์ (2543: 57 – 59) ได้กลา่วถึงนิทานท่ีเด็กสนใจสามารถแบง่ได้ตาม
ความต้องการ และตามพฒันาการของเด็กวยัตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. เด็กวยัแรกเกิดถึง  2 ขวบ เด็กวยันีส้นใจนิทานท่ีมี เร่ืองสัน้ๆ  หรือนิทานท่ีกลา่วถึง
ถ้อยคําเป็นคําๆ  พร้อมภาพประกอบท่ีมีสสีดใส  เด็กวยันีมี้พฒันาการสามารถใช้มือคว้าจบัสิง่ของได้
เบือ้งต้น  ดงันัน้เร่ิมแรกจึงควรมีของเลน่ท่ีทําจากผ้า  หรือพลาสติกท่ีปราศจากสารพิษ  ให้เขาจบัเลน่
นอกจากนิทานท่ีมีคําพดูเป็นคําๆ แล้ว เด็กในวยันีเ้พลงกลอ่มเด็กถือวา่มีความสาํคญัตอ่เขามาก  และ
ภาพท่ีมีสสีนัสดใส ควรนํามาให้เด็กดเูป็นครัง้คราว 

2. เด็กวยัระหวา่ง  2 ถึง 4 ปี เด็กวยันีจ้ะสนใจคําพดูท่ีมีถ้อยคําคล้องจอง  ชอบ
ซกัถามเพราะความใคร่รู้ใคร่เห็น  และชอบให้พี่เลีย้งหรือพอ่แม่ร้องเพลง  หรือทอ่งคําคล้องจอง  ให้เขา
ฟัง หรือสว่นใหญ่จะเป็นเพลงกลอ่มเด็กและตวัของเขาก็จะนัง่ฟังจนมัน่ใจ  และในท่ีสดุเขา  จะร้องตาม  



หรือเลน่กบัตุ๊กตาของเขา  เด็กจะจําคําลงท้ายของแตล่ะประโยคของคําคล้องจอง  โดยออกเสยีงตาม
หรือเปลง่เสยีงร้องตามด้วยเป็นคําๆ  นิทานเร่ืองยายกะตาเด็กจะชอบมาก  และชอบ  เร่ืองเลา่ที่มี  คํา
คล้องจองสมัพนัธ์กนั เช่น ยายกะตา  ปลกูถัว่ปลกูงาให้หลานเฝ้า  หลานไม่เฝ้า  เอาแตปั่น้ววั  ปัน้ควาย  
อีกาก็เลยมากินถัว่กินงาของตากะยาย  ยายมายายดา่  ตามาตาตี  หลานคนดีก็ร้องไห้แงๆ  เป็นต้น  
นิทานสาํหรับเด็กวยันีก้่อนนอนก็มีความสาํคญัมาก  นิทานท่ีใช้เลา่จะเป็น เร่ืองเดิมซํา้แล้วซํา้อีกของ
ทกุๆ คืน และคืนละหลายๆ ครัง้ในเร่ืองเดียวกนั โดยเนือ้หาจะต้องคงเดิมเพียงแตเ่พิ่มรายละเอียดเลก็ๆ  
น้อยๆ ให้สนกุตามสถานการณ์แตล่ะวนัเทา่นัน้ 

3. เด็กอายรุะหวา่ง 4 – 6 ปี เด็กวยันีจ้ะให้ความสนใจเก่ียวกบัตวัเองน้อยลงและหนั
มาสนใจสิง่แวดล้อมรอบๆ ตวัของเขามากขึน้ แตค่วามสนใจของเด็กในวยันีย้งัเป็นระยะสัน้ๆ เทา่นัน้คํา
กลอ่มท่ีมีคําคล้องจอง เช่น เพลงกลอ่มเด็ก เด็กยงัช่ืนชอบอยู ่คําทายที่ประลองปัญหาเด็กจะชอบมาก
ด้วย เช่น หนมีูกบัหนมูา  หนมูากบัหนมีู  หนมีูมีตุ๊กตาหมา  หนมูามีตุ๊กตาหมี  นอกจากนีเ้ด็กยงั จะชอบ
นิทานท่ีมีตวัเดินเร่ืองหรือตวัเอกของเร่ืองเป็นสตัว์พดูได้  เช่น หมาป่าพดูคยุกบัหนนู้อยหมวกแดง  เป็น
ต้น 

นอกจากนี ส้ริิมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2549: 40 – 41)  ยงัได้กลา่ววา่  หลกัการเลอืก
นิทานสาํหรับเด็กปฐมวยัมีหลกัปฏิบติั  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเลอืกนิทานสาํหรับเด็กปฐมวยั  การเลอืกนิทานสาํหรับนํามาเลา่หรืออ่านให้
เด็กปฐมวยัฟัง  เป็นเร่ืองท่ีครูจะต้องพิถีพิถนัและพิจารณาให้รอบคอบ  ทัง้นีเ้พราะการฟังนิทานเป็น
กิจกรรมที่จะสง่ผลกระทบถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 

2.  นิทานท่ีครูเลอืกจะต้องเหมาะสมกบัวยั  ความพร้อมและวฒุิภาวะสาํหรับเด็ก 
3.  นิทานเร่ืองนัน้สนองความต้องการพืน้ฐานและความต้องการตามธรรมชาติของ

เด็ก 
4.  นิทานควรจะได้มีสว่นในการกระตุ้นปลกุเร้าจินตนาการของเด็ก  โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งในช่วงที่เด็กอาย ุ 4 – 6 ปี  เป็นช่วง ท่ีเด็กกําลงัพฒันาความคิดและจินตนาการ 
5.  นิทานท่ีนํามาเลา่ หรืออ่านให้เด็กปฐมวยัฟัง  จะต้องเป็นวรรณกรรมที่ดีทัง้โครง

เร่ืองและพฤติกรรม  มีภาษาเหมาะสม  ชดัเจน  งา่ย  และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาแก่เด็กๆในการเผชิญ
อุปสรรคและความยากลาํบากด้วยวิธี  การสร้างสรรค์  ใช้ความเพียร  มานะอดทนและสติปัญญาใน
การแก้ไขปัญหา 

6.  ในการเลอืกควรเลอืกนิทานท่ีมีเนือ้หาหลากหลาย  ในการเลา่แตล่ะครัง้ควรจะมี
เนือ้หาเร่ืองท่ีแตกตา่งกนัออกไปหลายๆ แนว 



7.  นิทานท่ีมีเนือ้หาสาระท่ีมุ่งให้เด็กได้ขยายประสบการณ์ได้รับข้อมลูขา่วสารที่
แปลกใหม่  ครูสมควรนํามาเลอืกเลา่ให้เด็กๆฟังโดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัช่วงอายวุฒุิ ภาวะและ
ประสบการณ์พืน้ฐานเดิมของเด็ก 

8.  นิทานท่ีเหมาะสมแก่การเลอืกนํามาเลา่ให้เด็กฟังควรเป็นนิทานท่ีช่วยปลกูฝัง
ลกัษณะนิสยัท่ีดีงามให้แก่เด็ก 

9.  นิทานท่ีช่วยเสริมสร้างจริยธรรมและคณุธรรมงา่ยๆ  ซึง่เด็กปฐมวยัทําได้  เช่น  
การช่วยเหลอืตนเอง  การเอือ้เฟือ้แบง่ปันของเลน่ให้เพื่อน  การดแูลรักษาเคร่ืองใช้  เป็นต้น 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  หลกัการเลอืกนิทานควรคํานงึถึง เนือ้เร่ือง  และภาษาท่ีใช้ควร
เหมาะสมกบัวยั  อาย ุ พฒันาการของเด็ก  และความสนใจของเด็ก  ควรเป็นเร่ืองท่ีสัน้ๆ  ใช้เวลาใน
การเลา่ไม่เกิน 15 นาที  มีความสนกุสนาน  นา่ติดตาม 

 
2.8 เทคนิคการเล่านิทาน 

การเลา่นิทานมีเทคนิควิธีการเลา่หลายรูปแบบ  วรรณี  ศิริสนุทร  (2542: 49)  กลา่ววา่  
ความสามารถของบุคคลท่ีจะเลา่นิทานให้ดี  สิง่เหลา่นีอ้าจเป็นเสยีง  การเลอืกใช้คําพดู  คําสนทนา
ตา่งๆ  การแสดงทา่ทาง  การปฏิบติัตวั  รวมถึ งการใช้หนงัสอืภาพ  เทคนิคในการเลา่นิทานควรจะ
ยดึถือปฏิบติัดงันี ้

1.  การปรับเสยีงให้ดีขึน้ 
2.  การวางทา่สงา่จากการทรงตวัที่ดี 
3.  การเลอืกใช้คําพดู 
4.  ภาษาถ่ิน 
5.  สิง่ท่ีช่วยสนบัสนนุและการออกทา่ทาง 
6.  หนงัสอืนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
7.  การแสดงสด 
8.  การขดัจงัหวะ 
9.  การทดสอบกบัผู้ ฟัง 
10. การวิจารณ์การเลา่ด้วยตวัของผู้ เลา่เอง 
11. การเสนอรายการท่ีประสบความสาํเร็จ 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ  (2542: 78 – 79)  ได้เสนอวิธีการ
เลา่นิทานท่ีครูควรทราบ  ดงันีคื้อ 



1.  เนือ้เร่ืองต้องเหมาะสมกบัวยั  ใช้เร่ืองท่ี ความดีชนะความชัว่เสมอไป  และผู้ เลา่
ต้องจําเนือ้เร่ืองได้ทกุตอน 

2.  เสยีง  ผู้ เลา่จะต้องให้เด็กทัง้หมดได้ยินเสยีงผู้ เลา่อยา่งชดัเจน  ระดบัเสยีงและ
จงัหวะพดูถกูต้อง  ต้องเหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง  ใสค่วามรู้สกึลงในในนํา้เสยีง  ถ้าผู้ เลา่สามารถทําเสยีง
สงูต่ํา  ทําเป็น เสยีงเด็ก  เสยีงคนแก่  หรือทําเสยีงตามลกัษณะของตวัละครได้  เด็กจะยิ่งสนใจมาก
ยิ่งขึน้ 

3.  ทา่ทาง  ถ้ามีภาพประกอบผู้ เลา่ไม่ต้องใช้ทา่ทางมากนกัแตเ่น้นท่ีภาพ  หากไม่มี
ภาพประกอบก็ควรใช้ทา่ทางประกอบบ้างตามโอกาส  แตอ่ยา่ใช้มากเกินไป  พงึระวงัให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ 

4.  จงัหวะ  จงัหวะการพดูเป็นสิง่หนึง่ท่ีจะช่วยให้นิทานนา่สนใจ 
5.  อารมณ์  ในขณะท่ีเลา่ควรเลา่ให้เด็กเห็นถึงความรู้สกึ  และอารมณ์ของผู้ เลา่  

เช่น  อารมณ์ร่ืนเริง  ความรู้สกึต่ืนเต้น  หรืออารมณ์เศร้า  ฯลฯ 
6.  ข้อตกลง  ก่อนฟังนิทานควรมีข้อตกลงกนัวา่ผู้ ฟังจะต้อ งไม่พดูแซงในขณะท่ีฟัง

นิทาน 
7.  เวลาในการเลา่  เด็กอาย ุ4 - 5 ขวบ  หรือ 5 - 6 ขวบ  ใช้เวลาประมาณ  10 – 15 

นาท ี
วิไล  มาศจรัส  (2545: 118 – 119)  ได้กลา่วถึงเทคนิคการเลา่นิทานอยูท่ี่สว่นประกอบ

ตา่งๆ  ดงันี ้
1. นํา้เสยีง 

 โดยปกตินกัเลา่นิทานจะต้องเป็นผู้ มีนํา้เสยีง ท่ีแจ่มใส  เพาะการเลา่นิทาน  
นํา้เสยีง  เป็นสิง่สาํคญัท่ีจะกระตุ้นให้นิทานท่ีเลา่นา่สนใจหรือไม่  ดงันัน้เวลาเลา่นิทาน  ผู้ เลา่จะต้อง
รู้จกัใช้นํา้หนกัของคําให้มีความหนกัเบาตามอารมณ์ของตวัละคร 

2. การใช้สหีน้าทา่ทาง 
 การใช้สหีน้าทา่ทางประกอบการเลา่นิทานถือเป็นเสนห์่ อยา่งหนึง่  เช่น  การ
แสดงความโกรธด้วยการน่ิวหน้า  แสดงถึงอารมณ์ดีด้วยรอยยิม้หรือหวัเราะ  ร่าเริง  แสดงความสงสยั
ด้วยการขมวดคิว้  เป็นต้น 

3. การสบตาผู้ฟัง 
 การเลา่นิทานจะดเูป็นกนัเองยิ่งขึน้  หากผู้ เลา่ เลา่นิทานไปด้วยการสบตากบั
ผู้ ฟังนิทานไปด้วย  รวมถึงการให้ผู้ ฟังเข้ามามีสว่นร่วมในนิทานในบางช่วงตอนท่ีเห็นวา่มีความ
เหมาะสม 



จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่   เทคนิคและวิธีการเลา่นิทานท่ีดี  ผู้ เลา่ควรแสวงหาวิธีการ
นําเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ควรใช้นํา้เสยีง  สหีน้าทา่ทาง  และการสบตาผู้ฟังกระตุ้นให้ผู้ ฟัง
สนใจตลอดเวลา  ในขณะท่ีเลา่ควรให้ผู้ ฟังรู้สกึมีอารมณ์ร่วมด้วยในขณะฟังเสมือนหนึง่เป็นตวัละครใน
นัน้เลยทีเดียว   

 
2.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนิทานอีสป 

งานวิจัยต่างประเทศ 
ดิกสนั จอห์นสนั  และซอลซ์  (Dixon, Johnson; & Salts. 1977: 367 – 379)  ได้

วิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการจดักิจกรรมการเลา่นิทานให้กบัเด็กอนบุาล  3 – 4 ปี  ท่ีโรงเรียนในเมืองดีทรอยด์  
จํานวน 46 คน  แบง่ออกเป็น  4 กลุม่  กลุม่ท่ี 1  เลา่นิทานให้เด็กฟังแล้วแสดงบทบาทประกอบตาม
เนือ้เร่ือง  กลุม่ท่ี 2  เลา่นิทานให้ฟังพร้อมกบัพาไปดขูองจริงนอกสถานท่ี  เช่น  ไปสวนสตัว์  ไปซือ้ของ  
กลุ่มท่ี 3  เลา่นิทานแล้วสนทนากบัเด็กเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเลา่ให้ฟัง  และก ลุม่ท่ี 4  เป็นกลุม่ควบคมุ  ผล
พบวา่  กลุม่เด็กท่ีได้แสดงบทบาทประกอบตามเร่ืองได้แสดงบทบาทเลยีนแบบตวัละครในเนือ้เร่ืองไป
ด้วย  จะพฒันาจิตลกัษณะตา่งๆได้ดีท่ีสดุ  แสดงวา่เม่ือเด็กได้ฟังนิทานแล้ ว  เกิดความต้องการที่จะ
เลยีนแบบตวัละครท่ีตวัชอบ  หรือตวัละครท่ีได้รับความสาํเร็จจากพฤติกรรมนัน้  และเนือ้หาในนิทาน
ถ้าเป็นเร่ืองท่ีไกลความจริง  เช่น  เทพนิยายแล้วจะให้ผลดีตอ่จิตลกัษณะของเด็กได้ดีกวา่นิทานท่ีมี
เนือ้หาใกล้ชีวิตเด็ก     

คลอร์  และโรเบิร์ต  (Clore; & Robert. 1978: 156)  ได้ศกึษา  ผลการใช้นิทานท่ี
สง่ผลตอ่พฤติกรรมและทศันคติของเด็กโดยใช้หุน่จําลองและการแสดงบทบาทสมมติุ  กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนชาย  จํานวน 62 คน  จากโรงเรียนประถมศกึษา 2 แหง่  โดยให้นกัเรียนแสดงอุปนิสยั
ทา่ทางให้เหมือนกบัตวัละครในนิทานนั ้ นเม่ือเรียนจบแล้ว  วดัทศันคติทนัทีพบวา่  เด็กชายเหลา่นีมี้
ทศันคติท่ีดีตอ่สตัว์  และหลงัจากนัน้อีก  6  สปัดาห์  ทําการวดัอีกครัง้หนึง่  ผลปรากฏวา่  การวดั
ทศันคติของเด็กชายทัง้สองโรงเรียนมีความมัน่คง  เด็กชายท่ีเคยลา่สตัว์ก็เลกิลา่สตัว์โดยแนน่อน  ผล
การศกึษาครัง้นี ้ แสดงวา่นิทานมีผลโดยตรงตอ่พฤติกรรมและทศันคติท่ีมัน่คงของเด็ก   

 
งานวิจัยในประเทศ 

เนือ้น้อง  สนบับุญ  (2541: บทคดัยอ่ )  ได้ศกึษาความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์เลา่นิทาน  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง  5–6 
ปี  พบวา่  ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์เลา่นิทนหลงัการทดลอง
สงูกวา่ก่อนการทดลอง 



สภุคั  ไหวหากิจ  (2543: 61)  ได้ศกึษา  เปรียบเทียบการรับรู้วินยัในตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่นิทานคณุธรรม  และการเลน่เกมแบบร่วมมือ  ก ลุม่ตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  ท่ีกําลงัศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 
2543  โรงเรียนอนบุาลเพชรบูรณ์  อําเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา
จงัหวดัเพชรบูรณ์  จํานวน  315 คน  ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทาน  
และการจดักิจกรรมการเลน่แบบร่วมมือ  มีการรับรู้วินยัในตนเอง  หลงัจากทดลองไม่แตกตา่งกนั  ซํา้
ยงัไม่เป็นตามสมมติุฐานท่ีตัง้ไว้  แตพ่บวา่  กลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานคติธรรม  มีคา่คะแนน
เฉลีย่  การรับรู้วินยัในตน เองสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลน่เกมแบบร่วมมือโดยคา่เฉลีย่
เทา่กบั 39.87  และคา่เฉลีย่เทา่กบั 36.80  ตามลาํดบัและแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01  ตามลาํดบั 

รัญจวน  ประโมจนีย์  (2544: บทคดัยอ่ )  ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมเสริมการเลา่
นิทานประกอบภาพท่ีมีตอ่ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้
อนบุาลปีท่ี 1  อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี  จํานวน 175 คน  ผลการวิจยั  พบวา่  เด็กปฐมวยัก่อนการจดั
กิจกรรม  และระหวา่งการจดักิจกรรมเสริมการเลา่นิทานประกอบภาพในแตล่ะช่วงสปัดาห์  มี
ความสามารถด้านการเขียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  โดยในระหวา่งการจดั
กิจกรรมในแตล่ะช่วงสปัดาห์  เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉลีย่ความสามารถด้านการเขียนสงูกวา่ก่อนการ
จดักิจกรรมตลอดช่วง 8 สปัดาห์  และการเปลีย่นแปลงความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยั  มี
การเปลีย่นแปลงในทางที่เพิ่มขึน้ตลอดช่วง 8 สปัดาห์  ยกเว้นในสปัดาห์ท่ี 1  เทา่นัน้ท่ีมีคะแนน
ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉลีย่เพิ่มขึน้อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ประไพ  แสงดา  (2544: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเลา่นิทานไม่จบ
เร่ืองท่ีมีตอ่ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียนชาย – หญิง  ท่ีมี
อาย ุ4 – 5 ปี  จํานวน 15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยัในแต่
ละช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเสริมการเลา่นิทานไม่จบเร่ืองมีการเปลีย่นแปลงขัน้ความสามาร ถด้าน
การเขียนสงูขึน้ตลอดระยะเวลาตัง้แตส่ปัดาห์ท่ี 1  ถึงสปัดาห์ท่ี 8 

อภิรตี  สนีวล  (2547: บทคดัยอ่ )  ได้ศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานฉงน  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง   
5 – 6 ปี  ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา 2546  โรงเรียนปทมุานุ
กลู  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 อําเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  
จํานวน 15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยัหลงัจากได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานฉงนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาตนเอง  และความสามารถในการแก้ปัญหาตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืนมี



คา่สงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั  
หลงัการจดักิจกรรมเลา่นิทานฉงน  มีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมเลา่นิทานฉงนอยา่งมีนยัสาํ คญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

วราภรณ์ ปานทอง  (2548: 61)  ได้ศกึษา  ผลของการจดักิจกรรมการเลา่นิทานคติ
ธรรมประกอบการเลน่บทบาทสมมติท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็ก
นกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี  ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุ บาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2547  โรงเรียนอนบุาลวดัไตรรัตนาราม  สงักดัสาํนกังานบริหารงานคณะกรรมการการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยัก่อนการ
จดักิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรมการเลา่นิทานคติธรรมประกอบกา รเลน่บทบาทสมมติในแตล่ะ
ช่วงสปัดาห์มีคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมทางสงัคม  โดยเฉลีย่รวมแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

นฤมล  จ๋ิวแพ  (2549: บทคดัยอ่ )  ได้ศกึษาผลการเลา่นิทานประกอบภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมความเอือ้เฟือ้ของเด็กปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
จํานวน  15 คน  ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2548 โรงเรียนสวสัดี
วิทยา สาํนกังานเขตวฒันา   สงักดักรุงเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เลา่นิทานประกอบภาพมีพฤติ กรรมความเอือ้เฟือ้สงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

อริสา  โสคําภา   (2551: บทคดัยอ่ )  ได้ศกึษาพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมเลา่นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จําลอง   กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียน
ชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี กําลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2550 
โรงเรียนอนบุาลสดุารักษ์  บางเขน  จํานวน  15 คน  ผลการศกึษาพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีได้รับ การจดั
กิจกรรมเลา่นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จําลองมีพฤติกรรมทางสงัคมสงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  สรุปได้วา่  นิทานช่วยเสริมสร้างพฒันาการทัง้ 4 ด้าน  ทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์- จิตใจ 
สงัคม  สติปัญญา  สง่เสริมทกัษะทางภาษา  ทัง้การฟัง  การพดู  การอ่าน การเขียน  เสริมสร้าง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  และยงัช่วยปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมในเด็กได้เป็นอยา่งดี  

 
 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  ท่ีกําลงั

ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี  3   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2552  สว่นการศกึษาอนบุาล   โรงเรียน
ไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จํานวน 300 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  ท่ี
กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  สว่นการศกึษาอนบุาล  โรงเรียน
ไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัสาํนกังานคณ ะกรรมการการศกึษาเอกชน  จํานวน   15 คน   
ซึง่ได้มาจากวิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  (Multi-stage  Random  Sampling )  ดงันี ้

1. จบัสลากนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 3  มา 1 ห้องเรียน  จากจํานวนทัง้หมด 10 ห้องเรียน 
2. ทําการทดสอบนกัเรียนทัง้ห้องด้วยแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้   
3. เลอืกเฉพาะนกัเรียนท่ีมีคะแนนในการทดสอบต่ํา  จํานวน 15 คน  เพื่อเป็นกลุม่

ตวัอยา่งในการวิจยั 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ 
1. แผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบคําถาม 
2. แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล 

 



การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม  ดําเนินการดงันี ้

1. ศกึษานิทานอีสปท่ีมีคติสอนใจ  โดยมีเนือ้หาสง่เสริมให้เด็กได้ใช้การคิดเชิงเหตผุล
ในด้านการสรุปความ  การเปรียบเทียบ  การจดัประเภท  โดยมีเกณฑ์การคดัเลอืกดงันี  ้

1.1 เป็นนิทานอีสปท่ีมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย 
1.2 นิทานมีตวัละครไม่มากเกินไป 
1.3 นิทานมีฉากและบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
1.4 นิทานมีโครงเร่ืองสัน้ๆ งา่ยๆ ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีแนวคิดท่ีดี  

2. ศกึษาเอกสาร ตํารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเลา่นิทาน  ดงันี ้
2.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้ องกบักิจกรรมการเลา่นิทานของ  เนือ้น้อง  สนบั

บุญ  (2541)  สภุคั  ไหวหากิจ (2543)  รัญจวน  ประโมจนีย์  (2544) ประไพ  แสงดา  (2544) อภิรตี  สี
นวล  (2547)  วราภรณ์ ปานทอง  (2548)  นฤมล จ๋ิวแพ  (2549)  อริสา โสคําภา  (2551)  

2.2 คณุคา่และประโยชน์ของการเลา่นิทานของ  สมศกัด์ิ  ปริปรุณะ  (2542)  ภารดี  
ศรีประยรู  (2542)  เกริก  ยุ้นพนัธ์  (2543) 

2.3 เทคนิคการเลา่นิทานของวรรณี  ศิริสนุทร  (2542)  สาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ  (2542)  วิไล  มาศจรัส  (2545)   

3. สร้างแผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบคําถาม   จํานวน 24 กิจกรรม  
ซึง่มีกรอบของรายละเอียดดงันี ้

3.1 ช่ือกิจกรรม 
3.2 จุดมุ่งหมายของการทํากิจกรรม 
3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํากิจกรรม 
3.4 ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
3.5 การประเมินผล 

4. นําแผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบคําถาม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจพิจารณา   แก้ไข  และให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อหาความสอดคล้องของจุดประสงค์  
ขัน้นํา  ขัน้สอน  และขัน้สรุป  สือ่การเรียนการสอน  และการประเมินผล  จํานวน 3 ทา่น  คือ 

1) อาจารย์วงษ์เงิน   ป่ินน้อย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไผทอุดมศกึษา 
2) อาจารย์อริสา       โสคําภา  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนบุาลสดุารักษ์ 
3) อาจารย์รัชนี         แก้วอ่อน     อาจารย์ผู้สอนชัน้อนบุาลโรงเรียนไผทอุดมศกึษา 
ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ  มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง  0.67 – 1.00  



5. ปรับปรุงแก้ไข แผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบคําถาม ให้เหมาะสม
ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ  กลา่วคือ 

1) ปรับภาษาท่ีใช้ในแผนการจดักิจกรรม  ให้ฟังดเูข้าใจ  เหมาะกบัวยัของเด็ก 
2) ปรับคําถามในแผนการจดักิจกรรมให้เด็กเข้าใจงา่ยขึน้   
3) เพิ่มสือ่ในแผนการจดักิจกรรมบางแผน  เพื่อให้เด็กได้เห็นภาพท่ีชดัเจน 

6. นําแผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบคําถามท่ีปรับปรุงแก้ไข ไปทดลอง
ใช้ (Try out) กบัเด็กนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2552 สว่นการศกึษาอนบุาล  
โรงเรียนไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน   จํานวน 
30 คน  ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

7. นําแผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบคําถาม ท่ีปรับปรุงเหมาะสมแล้ว
ไปจดัทําเป็นฉบบัสมบูรณ์ แล้วนําไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งตามแผนการจดักิจกรรมตอ่ไป 

การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล   ดําเนินการดงันี ้

1. ศกึษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจยัท่ีเก่ี ยวข้องกบั การสร้างแบบทดสอบการคิดเชิง
เหตผุลดงันี ้

1.1 ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแบบทดสอบด้านการคิดเชิงเหตผุล 
1.3 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล ของปิยวรรณ สนัชุมศรี (2547) รติกร ธัญญะ

อุดม (2547)  พชัรี  โคตรสมบติั (2550)  รัตนา นิสภกลุ (2550)  พชัรี กลัยา (2551) ปริษา  บุญมาศ 
(2551)   

2. สร้างแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล  ซึง่เป็นแบบทดสอบท่ีมีคําถามเป็นรูปภาพ
เป็นแบบเลอืกตอบ  3 ตวัเลอืก  มีเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ  ตอบถกูให้ 1 คะแนน  ตอบผิดให้ 0 
คะแนน แบง่เป็น 3 ชุดๆ ละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ ดงันี ้

2.1 ชุดท่ี 1 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ จํานวน 20 ข้อ 
2.2 ชุดท่ี 2 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภท จํานวน 20 ข้อ 
2.3 ชุดท่ี 3 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการสรุปความ  จํานวน 20 ข้อ 

3. สร้างคูมื่อในการดําเนินการทดสอบวดั การคิดเชิง เหตผุลให้สอดคล้องกบั
แบบทดสอบแตล่ะชุดท่ีได้สร้างขึน้ในข้อ 2 

4. นําแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล  และคูมื่อดําเนินการทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น  เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา   (Content Validity) ภาษาท่ีใช้  และความ
สอดคล้องกบัจุดประสงค์  ดงันี ้



1) อาจารย์ปริษา  บุญมาศ   หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็กเลก็ อบต.นิคมพฒันา จ.ระยอง 
2) อาจารย์วรรณี  วจันสวสัด์ิ   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไผทอุดมศกึษา 
3) อาจารย์รัตนา  นิสภกลุ       อาจารย์ผู้สอนชัน้อนบุาลโรงเรียนวดัอุดมรังษี 
ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของผู้ เช่ียวชาญ   มีคา่ดชันีความสอดคล้อง

ระหวา่ง  0.67 – 1.00  
5. นําแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลและคูมื่อดําเนินการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข

ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ  กลา่วคือ 
1) ปรับภาพท่ีใช้ในแบบทดสอบให้มีความชดัเจนมากขึน้ 
2) ปรับคําถามในแบบทดสอบให้เด็กเข้าใจมากขึน้ 
3) ปรับตวัเลอืกท่ีใช้ในแบบทดสอบให้มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 

6. นําแบบทดสอบและคูมื่อดําเนินการทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลท่ีผา่นการปรับปรุง
แก้ไขไปทดลองใช้  (Try out) กบัเด็กนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2552 สว่น
การศกึษาอนบุาล  โรงเรียนไผทอุดมศกึ ษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาเอกชน  ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน 

7. นําข้อมลูท่ีได้จากการ ทดสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  เพื่อหาคา่ความยากงา่ย
และคา่อํานาจจําแนกและคดัเลอืกไว้ชุดละ 15 ข้อ 

8. นําแบบทดสอบท่ีผา่นการคดัเลอืกมาหาคา่ความเช่ือ มัน่ของแบบทดสอบ   ซึง่
แบบทดสอบท่ีคดัเลอืกไว้มีคณุภาพ  ดงันี ้

ชุดท่ี 1 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  มีคา่ความยากงา่ย  
0.41 – 0.70  มีคา่อํานาจจําแนก  0.43 – 0.69  และมีคา่ความเช่ือมัน่  0.85  

ชุดท่ี 2 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภท  มีคา่ความยากงา่ย  
0.41 – 0.70  มีคา่อํานาจจําแนก  0.31 – 0.69  และมีคา่ความเช่ือมัน่  0.74  

ชุดท่ี 3 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  มีคา่ความยากงา่ย  
0.41 – 0.67  มีคา่อํานาจจําแนก  0.39 – 0.65  และมีคา่ความเช่ือมัน่  0.82  

สว่นคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยรวมเป็น 0.86 
9. นําแบบทดสอบท่ีหาคา่ความเช่ือมัน่แล้วไปใช้ในการทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลเพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัการทดลองของเด็กปฐมวยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
 
 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครั ้งนีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) ซึง่ผู้วิจยัได้ดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ  One – Group  Pretest – Posttest  Design  (ล้วน  สายยศ ;  และ
องัคณา   สายยศ. 2538: 249)  ตามตาราง 1 ดงันี ้
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลงั (Posttest) 
ทดลอง T1 X T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ 

 T1 คือ การทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลก่อนการทดลอง  
X คือ  การจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบคําถาม 
T2 คือ การทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลหลงัการทดลอง  

 
วิธีด าเนินการทดลอง 

การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  ทําการทดลองเป็น
เวลา 8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั  วนัละ  20 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้  ซึง่มีลาํดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัใช้ผลการทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัในขัน้ตอนการเลอืก
กลุม่ตวัอยา่งเป็นความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง 

2. ผู้วิจยัทําการดําเนินการทดลองในกิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบคําถาม  ใช้
เวลาทดลอง  8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ  3 วนั  ในวนัพธุ   วนัพฤหสับดี   วนัศกุร์  วนัละ 20 นาที  รวมทัง้สิน้  
24 ครัง้  จํานวน 24 กิจกรรม ดงัตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 2  กําหนดการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปในการทดลอง 

สปัดาห์ วนั ช่ือนิทาน ผู้ เรียบเรียง 

1 

พธุ เทพารักษ์กบัคนตดัต้นไม้ พทุธชาติ คงลายทอง  

พฤหสับดี พอ่ค้าเกลอืกบัลา พทุธชาติ คงลายทอง  

ศกุร์ หา่นกบัไขท่องคํา พทุธชาติ คงลายทอง  

2 

พธุ หมาจิง้จอกกบัแพะ พทุธชาติ คงลายทอง  

พฤหสับดี มดกบัตัก๊แตน พทุธชาติ คงลายทอง  

ศกุร์ กวางกบัต้นองุน่ พทุธชาติ คงลายทอง  

3 

พธุ ไก่ชนกบันกอินทรี พทุธชาติ คงลายทอง  

พฤหสับดี ชาวนากบังเูหา่ พทุธชาติ คงลายทอง 

ศกุร์ เด็กเลีย้งแกะ รัตนา  คชนาท 

4 

พธุ กบเลอืกนาย รัตนา  คชนาท 

พฤหสับดี ม้ากบัราชสห์ี รัตนา  คชนาท 

ศกุร์ ราชสห์ีกบัหน ู รัตนา  คชนาท 

5 

พธุ ราชสห์ี ไก่ ลาโง ่ รัตนา  คชนาท 

พฤหสับดี นกกระสากบัหมาจิง้จอก รัตนา  คชนาท 

ศกุร์ เหยี่ยวกบันกไนติงเกล รัตนา  คชนาท 

6 

พธุ อึ่งอ่างกบัววั รัตนา  คชนาท 

พฤหสับดี เหยี่ยวกบักา รัตนา  คชนาท 

ศกุร์ กระตา่ยกบัเตา่ รัตนา  คชนาท 

7 

พธุ แพะสองตวั รัตนา  คชนาท 

พฤหสับดี ม้ากบันํา้ค้าง สชุาดา  วฒันะ 

ศกุร์ กาอยากเป็นเจ้าแหง่สตัว์ปีก สชุาดา  วฒันะ 

8 

พธุ ปลาใหญ่กบัปลาเลก็ สชุาดา  วฒันะ 

พฤหสับดี อีกากบันกพิราบ สชุาดา  วฒันะ 

ศกุร์ หมาป่าอกตญัญ ู สชุาดา  วฒันะ 

 



3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ  8 สปัดาห์  ผู้วิจยัทําการทดสอบหลงัการทดลอง  
(Posttest) กบักลุม่ตวัอยา่ง  โดยใช้แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัชุดเดียวกนักบั
แบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง 

4. นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิ ธีการทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูมีขัน้ตอนดงันี ้
1. หาคา่สถิติพืน้ฐานของการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  โดยนําข้อมลูไปหาคา่

คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบความแตกตา่งของการคิดเชิงเหตผุลก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการ

เลา่นิทานอีสปประกอบคําถาม   เพื่อศกึษาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  โดยใช้สตูร  t– test  for 
Dependent  samples (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104) 
 
สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน   
1.1 หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยคํานวณจากสตูร  (ล้วน สายยศ;  และองัคณา   สายยศ . 

2538: 59 – 73) 
 

     

   
เม่ือ           แทน   คะแนนเฉลีย่ 

   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 



1.2 หาคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  (Standard Deviation) โดยคํานวณจาก
สตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 79)  
 

     

 
เม่ือ   แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
    แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
 

2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
2.1  สถิติท่ีใช้ ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเท่ียงตรงของเนือ้หา  

(Content Validity) โดยคํานวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 250)  
                  

            

 
เม่ือ    แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจุดประสงค์ 

    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
     แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 
2.2  สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของข้อสอบแตล่ะข้อ  คา่ความยาก งา่ย (Difficulty)  โดย

คํานวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 210) 
 

     

   
เม่ือ   แทน คา่ความยากงา่ย 

    แทน จํานวนคนท่ีทําข้อนัน้ถกู 
    แทน จํานวนคนท่ีทําข้อนัน้ทัง้หมด 



2.3  หาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัโดยใช้สตูร  คา่สหสมัพนัธ์แบบพ อยท์ - ไบซีเรียล  ( Point biserial correiation ) โดยคํานวณ
จากสตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 212) 
 

              

 

เม่ือ  แทน คา่อํานาจจําแนก 

 แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ท่ีทําข้อนัน้ได้ 

 แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ท่ีทําข้อนัน้ไม่ได้ 
 แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบบันัน้ 

 แทน สดัสว่นของคนท่ีทําข้อนัน้ได้ 
 แทน สดัสว่นของคนท่ีทําข้อนัน้ไม่ได้หรือ  

 
2.4  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั โดยใช้วิธีของคู

เตอร์-ริชาร์ดสนั  (Kuder-Richardson) จากสตูร  KR-20 (ล้วน สายยศ ; และ องัคณา  สายยศ . 2538: 
197 – 198) ดงันี ้
 

    

 
เม่ือ  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

     แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบทัง้หมด 
    แทน  สดัสว่นของนกัเรียนท่ีทําได้ในข้อหนึง่ ๆ  
    แทน  สดัสว่นของนกัเรียนท่ีทําผิดในข้อหนึง่ ๆ 

 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบบันัน้ 
 
 
 
 
 



3.  สถิติท่ีใช้ในทดสอบสมมติฐาน 
3.1 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตา่งของการคิดเชิงเหตผุล

ก่อนและหลงัการทดลอง  โดยใช้   t-test   for   Dependent  samples โดยคํานวณจากสตูร (ล้วน 
สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104 ) 
 

    

 
เม่ือ    แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณา ใน t – distribution 

  แทน  ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู ่
  แทน  จํานวนคน 

  แทน  ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนระหวา่งก่อนและหลงั 
การทดลอง 

  แทน  ผลรวมทัง้หมดกําลงัสองของคะแนนระหวา่งก่อนและหลงั 
การทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมลูได้จากการทดลอง
เป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

    แทน       จ านวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 
   แทน       คา่เฉลีย่ 

  แทน       คา่เฉลีย่ของผลตา่งคะแนน 
   แทน       ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   แทน       ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตา่งของคะแนน 
   แทน       คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t - distribution 

    แทน       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  แทน       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัน าเสนอดงันี ้

 
1. การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเลา่

นิทานอีสปประกอบค าถาม  ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตาราง 3 
 
 
 
 
  
 
 
 



ตาราง 3   การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรม การเลา่     
นิทานอีสปประกอบค าถาม 

 

การคิดเชิงเหตผุลด้าน 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

   
    

การเปรียบเทียบ 7.93 3.10 9.60 2.61 1.67 2.58 2.50  

การจดัประเภท 7.33 2.02 9.33 2.09 2.00 2.24 3.46  

การสรุปความ 7.47 1.60 9.47 2.10 2.00 2.78 2.79  

รวม 22.73 5.48 28.40 5.30 5.67 5.02 4.37  

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง   3  ปรากฏวา่   หลงัการจดักิจกรรม การเลา่นิทานอีสป ประกอบ

ค าถาม  สง่ผลให้เด็กปฐมวยัมีการคิดเชิงเหตผุล โดยรวมสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01   

เม่ือพิจารณาเ ป็นรายด้าน พบวา่การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัจากการจดักิจกรรม
การเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม    ด้านการเปรียบเทียบและด้านการสรุปความ สงูกวา่ก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และด้านการจดัประเภท สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  แสดงวา่   การจดักิจกรรม การเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถามสามารถ
พฒันาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัได้ 

 
2. การเปลีย่นแปลงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการเลา่นิทาน

อีสปประกอบค าถาม  ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตาราง 4  และ 5 

 
 
 
 
 



ตาราง  4   การเปลีย่นแปลงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป
ประกอบค าถามจ าแนกเป็นรายด้าน 

 

การคิดเชิงเหตผุลด้าน 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การเปลีย่นแปลง ร้อยละของการ

เปลีย่นแปลง 
      

การเปรียบเทียบ 7.93 3.10 9.60 2.61 1.67 2.58 21.06 

การจดัประเภท 7.33 2.02 9.33 2.09 2.00 2.24 27.29 

การสรุปความ 7.47 1.60 9.47 2.10 2.00 2.78 26.77 

รวม 22.73 5.48 28.40 5.30 5.67 5.02 24.95 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง   4  ปรากฏวา่   การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั หลงัการจดั

กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถามโดยรวมมีการคิดเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ   24.95 ของ
ความสามารถพืน้ฐานเดิม   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่  การคิดเชิงเหตผุลด้านการ จดัประเภท
เพิ่มขึน้มากเป็นอนัดบัแรก  (ร้อยละ  27.29)  รองลงมาคือ ด้านการสรุปความ    (ร้อยละ  26.77)  และ
ด้านการเปรียบเทียบ  (ร้อยละ  21.06)   ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  5   ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัห ลงัการจดักิจกรรมการเลา่
นิทานอีสปประกอบค าถามเป็นรายบุคคล 

 

นกัเรียน
คนท่ี 

การคิดเชิงเหตผุลด้าน 
คะแนนก่อน
การทดลอง 

คะแนนหลงั
การทดลอง 

การเปลีย่นแปลง
คะแนน 

ร้อยละของการ
เปลีย่นแปลง 

1 1.  การเปรียบเทียบ 

2.  การจดัประเภท 

3.  การสรุปความ 

7 

8 

7 

11 

10 

11 

4 

2 

4 

57.14 

25.00 

57.14 

รวม 22  32 10 45.45 

2 1.  การเปรียบเทียบ 

2.  การจดัประเภท 

3.  การสรุปความ 

9 

9 

8 

12 

13 

12 

3 

4 

4 

33.33 

44.44 

50.00 

รวม 26 37 11 42.31 

 
ผลการวิเคราะ ห์ตามตาราง   5  ปรากฏวา่  หลงัการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบ

ค าถาม  เด็กปฐมวยัมีการเปลีย่นแปลงการคิดเชิงเหตผุลเป็นรายบุคคลดงันี ้
นกัเรียนคนท่ี  1  มีการเปลีย่นแปลงการคิดเชิงเหตผุลโดยรวมเป็นร้อยละ   45.45  ของ

ความสามารถพืน้ฐานเดิม    เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพ บวา่มีการเปลี่ ยนแปลงการคิดเชิงเหตผุลใน
ด้านการเปรียบเทียบและด้านการสรุปความสงูเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาได้แก่ ด้านการจดัประเภท   

นกัเรียนคนท่ี  2  มีการเปลีย่นแปลงการคิดเชิงเหตผุลโดยรวมเป็นร้อยละ  42.31  ของ
ความสามารถพืน้ฐานเดิม    เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่มีก ารเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตผุลใน
ด้านการสรุปความสงูเป็นอนัดบัแรก   รองลงมาได้แก่  ด้านการจดัประเภท   และด้านการ เปรียบเทียบ          
ตามล าดบั 

 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง   เพื่อ เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั      

ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม   ทัง้นีเ้พื่อ เป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางส าหรับครู  ผู้ปกครอง  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั  ในการพิจารณา
เลอืกกิจกรรมที่จะช่วยสง่เสริมและพฒันาการคิดเชิงเหตผุล ส าหรับเด็กปฐมวยัได้อยา่งเหมาะสม   ซึง่
ล าดบัขัน้ตอนของการวิจยัและผลงานของการวิจยั  โดยสรุปดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเลา่นิทาน
อีสปประกอบค าถาม 

 
สมมตฐิานการวิจัย 
   เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถามมีการคิดเชิงเหตผุลหลงั
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจยัครัง้นีจ้ะ ท าให้ทราบถึงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครู  ผู้ปกครอง  และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั  ได้สามารถน า ไปใช้เพื่อสง่เสริม และพฒันาการคิดเชิงเหตผุล
ตลอดจนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปส าหรับเด็กปฐมวยัให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  ท่ี

ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  สว่นการศกึษาอนบุาล  โรงเรียน
ไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จ านวน 300 คน 
 



กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี  

ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  สว่นการศกึษาอนบุาล  
โรงเรียนไผทอุดมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จ านวน   
15 คน  ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

1.  แผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  จ านวน 24 กิจกรรม  ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้และผา่นการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น และน าไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  
3  จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตัวอยา่ง  จากนัน้ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อน าไปใช้ในการ
ทดลอง 

2.  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล 3 ชุด  ดงันี ้
2.1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ   จ านวน  15 ข้อ  มีคา่ความ

เช่ือมัน่ท่ี .85 
2.2  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภท   จ านวน  15 ข้อ  มีคา่ความ

เช่ือมัน่ท่ี .74 
2.3  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการสรุปความ   จ านวน 15 ข้อ มีคา่ความ

เช่ือมัน่ท่ี .82 
รวมทัง้สิน้   จ านวน   45  ข้อ  ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้และผา่นการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ  

น าแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลท่ีได้ท าการวิเคราะห์คณุภาพเพื่อคดัเลอืกข้อสอบท่ีมีคณุภาพโดยมี
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัท่ี .86 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา  2552  ท าการทดลองเป็นเวลา  
8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั  วนัละ  20 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้  ซึง่มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัใช้ผลการทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัในขัน้ตอนการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งเป็นความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง  (Pretest) 

2. ผู้วิจยัท าการด าเนินการทดลองในกิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  ใช้เวลา
ทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั  ในวนัพธุ  วนัพฤหสับดี  วนัศกุร์ วนัละ 20 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้  
จ านวน 24 กิจกรรม  



3. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผู้วิจยัท าการทดสอบหลงัการทดลอง  (Posttest) 
กบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบท่ี
ใช้ทดสอบก่อนการทดลอง 

4. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูมีขัน้ตอนดงันี ้
1. หาคา่สถิติพืน้ฐานของการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  โดยน าข้อมลูไปหาคา่คะแนน

เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบความแตกตา่งของการคิดเชิงเหตผุลก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเลา่

นิทานอีสปประกอบค าถาม  เพื่อศกึษาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  โดยใช้สตูร  t– test for 
Dependent samples  
 
สรุปผลการวิจัย 

หลงัจากท่ี ได้รับการจดักิจกรรม การเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม   เด็กปฐมวยัมีการคิดเชิง
เหตผุลโดยรวมสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  สว่นในรายด้าน เด็กปฐมวยัมี
การคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบและด้านการสรุปความสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  และด้านการจดัประเภทสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01   

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  ก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม การเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม   ผลการวิจยั  พบวา่  การคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม   อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้แสดงให้เห็นวา่  การจดักิจกรรมการเลา่
นิทานอีสปประกอบค าถาม   สง่ผลให้เด็กมีการคิดเชิงเหตผุลสงูขึ ้ นกวา่ก่อนการทดลอง ร้อยละ  24.95 
โดยการคิดเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภทสงูเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือด้านการ สรุปความ   และด้าน
การเปรียบเทียบตามล าดบั  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 



1. กิจกรรมการเลา่นิทาน  เป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวยัโปรดปรานมากท่ีสดุ  เพราะนิทานท า
ให้เด็กเกิดคว ามสนกุสนานเพลดิเพลนิ   และตอบสนองความต้องการของเด็ก   ดงัจะเห็นได้วา่เด็ก
มกัจะรบเร้าให้ผู้ใหญ่เลา่นิทานให้ฟังเสมอ  กิจกรรมการเลา่นิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เด็กช่ืนชอบ   นิทาน
จึงเปรียบเสมือนเป็นสิง่เร้าที่ท าให้เด็กสนใจ  ซึง่ความสนใจนีเ้ป็นแรงจูงใจภายในท่ีมีอานภุาพ ผลกัดนั
ให้ผู้ เรียนเกิดความใคร่รู้   ใคร่เรียน   น าไปสูก่ารพฒันาในทกุด้าน    สอดคล้องกบัทฤษฎีของ บรูเนอร์  
(เยาวพา เดชะคปุต์. 2536: 17-18; อ้างอิงจาก คณะกรรมการศกึษาแหง่ชาติ. 2522: 5) ท่ีกลา่ววา่ การ
เรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการท างานภายในอวยัวะภายในร่างกายหรือ  “อินทรีย์” (Organism)  
โดยเขาถือวา่การเรียนรู้เกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง  (Discovery) บรูเนอร์  เน้นความส าคญัของ
สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมแวดล้อมตอ่เด็กซึง่มีผลตอ่ความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  ดงัท่ีสมศกัด์ิ  
ปริปรุณะ  (2542: 59 – 62)  กลา่ววา่  การเลา่นิทานเป็นวิธี การให้ความรู้วิธีหนึง่ท่ีท าให้เด็กสนใจใน
การเรียนรู้  สามารถจดจ า  กล้าแสดงออก  และมีแรงจูงใจท่ีจะเปิดรับพฤติกรรม  สอดคล้องกบัแนวคิด
ของภารดี  ศรีประยรู  (2542: 30)  ท่ีได้กลา่วถึงคณุคา่ของนิทานตอ่การเรียนการสอนวา่  นิทานให้
ความบนัเทิงใจกบัเด็กๆ  ท าให้ผอ่นคล ายอารมณ์  ได้รับความสนกุสนานเพลดิเพลนิ  และท าให้เด็ก   
ร่าเริงแจ่มใสสมวยั  เช่นเดียวกบังานวิจยัของ วราภรณ์ ปานทอง  (2548: 61)  พบวา่  เด็กปฐมวยัก่อน
การจดักิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรมการเลา่นิทานคติธรรมประกอบการเลน่บทบาทสมมติในแต่
ละช่วงสปัดาห์มีคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมทางสงัคม  โดยเฉลีย่รวมแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

2. กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถามท าให้เด็กปฐมวยัเกิดการคิดเชิงเหตผุล  
เน่ืองจากค าถามท่ีใช้ในนิทาน  จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้เหตผุลในการคิดเปรียบเทียบ  จดัประเภท 
และสรุปความจากเนือ้เร่ืองในนิทาน  สอดคล้องกบัทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) ท่ีกลา่วถึงพืน้ฐานการ
สร้างองค์ความรู้ของผู้ เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  (Active Learning) และการเรียนรู้
ดงักลา่ว  จะต้องจดัให้เด็กได้จดักระท ากบัวตัถุ  ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล  ความคิดและเหตกุารณ์  
จนกระทัง่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  (พชัรี ผลโยธิน . 2543: 8; อ้างอิงจาก  Hohmann; & 
Weikart. 1995)  ดงัท่ีสมศกัด์ิ  ปริปรุณะ  (2542: 59 – 62)  กลา่ววา่   นิทานเป็นสิง่เสริมสร้าง
สติปัญญาได้อยา่งเป็นรูปธรรม  เช่นการจบัใจความส าคญัของเร่ือง  รู้จกัการโต้ตอบค า ถามระหวา่งผู้
เลา่และผู้ ฟัง   เพิ่มพนูค าศพัท์  และขยายประสบการณ์ของตนเองอยา่งกว้างขวาง   ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดของ เกริก  ยุ้นพนัธ์  (2543: 55 – 56)  ซึง่กลา่ววา่  นิทาน และค าถามจะท าให้เด็กๆ หรือผู้ ฟัง
สามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหา   เช่นเดียวกบังานวิ จยัของพรีเพชร  แสงเทียน   
(2534: บทคดัยอ่)  พบวา่  เด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจดั ประสบการณ์การเลน่สรรค์สร้างประกอบการใช้
ค าถามของครูแบบกึ่งชีแ้นะ  และเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจดั ประสบการณ์การเลน่สรรค์สร้าง



ประกอบการใช้ค าถามของครูแบบชีแ้นะมีความคิดเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01   

3. กิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม ท าให้เด็กปฐมวยัเกิดการคิดเชิงเหตผุล  
ด้านการเปรียบเทียบ  การจดัประเภท และการสรุปความ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการคิดนีต้้องอาศยัข้อมลู
จากท่ีเรียนรู้ ในการฟังนิทาน อีสปมาสรุปเป็นข้อเท็จจริงหรื อหลกัการ   เพื่อให้เกิดการคิดและการหา
ค าตอบเป็นเหตเุป็นผลมาสนบัสนนุกนั  ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) (พรรณี ช.เจนจิต . 
2538: 138 – 145)  ท่ีกลา่ววา่  เด็กจะใช้ความรู้สิง่หนึง่ไปใช้อธิบายหรือแก้ปัญหาอีกสิง่หนึง่และ
สามารถใช้เหตผุลทัว่ๆ ไปมาสรุปแก้ปัญหา  ดงัท่ีจิตตินนัท์  เดชะคปุต์ (2547: 73)  ได้เสนอแนวการจดั
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุล  โดยการ จดักิจกรรมการฟังนิทาน  การทดลอง  การแสดงผลงาน  
การดภูาพประกอบการชมภาพยนตร์  การ์ตนู  หรือเกมการศกึษา  ทศันศกึษาและการเลน่ตามมมุตา่งๆ 
ให้เด็กเลา่ประสบการณ์  ซึง่สอดคล้องกบั แนวคิดของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2538: 656 – 
657)  ท่ีกลา่วถึงการจดักิจกรรมที่สง่เสริมการคิดและคิดเชิงเหตผุลวา่มีหลากหลายวิธี  เช่น การฝึกการ
รับรู้ทางประสาทสมัผสั การใช้ค าถาม การสงัเกตเปรียบเทียบและใช้ความคิดเป็นต้น  ซึง่หลกัส าคญัใ น
การจดักิจกรรมนัน้ต้องค านงึถึงสือ่และสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการ
ความสนใจของเด็ก  ซึง่กิจกรรมอาจจะจดัในรูปแบบของกิจกรรมกลุม่ใหญ่และกลุม่เลก็  ถ้าเป็นกลุม่
ใหญ่ครูและเด็กจะสนทนาซกัถามกนัหรือถ้าเป็นกลุม่เลก็อาจใช้กิจกรรมในรูปแบบการเลน่เกม  เป็นต้น 
ดงันัน้ พอ่แม่  ครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  จึงมีบทบาทในการสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัเป็น
อยา่งยิ่ง 

ดงันัน้จึงสรุปได้วา่  สิง่ท่ีเด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม ช่วย
สง่ผลตอ่พฒันาการทางการคิดเชิงเหตผุลในแตล่ะด้าน   ได้แก่  ด้านการเปรียบเทียบ  การจดัประเภท 
และการสรุปความ  ซึง่พฒันาการในแตล่ะด้านของการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัมีความแตกตา่ง
กนัตามความสามารถพืน้ฐานเดิมของเด็กแตล่ะคน 
 
ข้อสังเกตที่ได้รับจากการวิจัย 

1. การจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม   ในช่วง 1 – 2 สปัดาห์แรก  เด็ก
นกัเรียนบางคนยงัไม่คอ่ยช่วยตอบค าถามสกัเทา่ไร  ผู้วิจยัต้องคอยชมเชยเด็กท่ีช่วยตอบค าถาม  และ
บอกเด็กท่ียงัไม่ตอบวา่  หากใครช่วยตอบจะมีนิทานมาให้ฟังบอ่ยๆ  หลงัจากนัน้   เด็กๆ  จึงช่วยกนั
ตอบค าถามได้ดีขึน้ 



2. นิทานอีสปบางเร่ืองเด็กบางคนบอกวา่ได้เคยฟังแล้ว  ในขณะท่ีเพื่อนหลายคนยงัไม่เคยฟัง  
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงต้องคอยบอกเด็กวา่  ลองฟังดกู่อนอาจไม่เหมือนกบัเร่ืองท่ีเคยฟังก็ได้  หรือถ้าหาก
เหมือนกบัเร่ืองท่ีเคยฟังก็ให้ช่วยตอบค าถามด้วย  เด็กจึงยอมฟังและช่วยตอบค าถาม 

3. เด็กๆ หลายคน  จะแยง่กนัตอบค าถามท่ีผู้วิจยัถาม  ดังนัน้จึงต้องตัง้กฎกติกาวา่  หากใคร
อยากตอบให้ยกมือขึน้  ซึง่เด็กก็ปฏิบติัตามเป็นอยา่งดี 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ในการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  ควรค านงึถึงลกัษณะขนาดของ
หนงัสอืท่ีใช้ในการเลา่นิทานกบัจ านวนของเด็ก  เช่น ถ้าใช้หนงัสอืกบัเด็กจ านวนมาก   ภาพนิทานท่ีใช้
ควรจะต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีเด็กสามารถที่จะมองเห็นได้ทกุคน   รวมถึงระยะการมองเห็นของสายตา
ของเด็กด้วย 

2. นิทาน 1 เร่ือง สามารถที่จะสง่เสริมให้เกิดทกัษะหลายด้านในเด็กได้   ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ความสามารถของครูผู้สอนในการท่ีจะปรับปรุงนิทานให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์ท่ีต้องการได้อยา่งไร 

3. การจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม  ควรค านงึถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจดั
กิจกรรม  ต้องมีความเหมาะสมกบัวยั   และสมาธิของเด็ก   ครูผู้สอนต้องค านงึถึงความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการเลา่นิทาน  และท่ีใช้ในการปฏิบติักิจกรรมทบทวน  เช่น  ในเด็กอายุ   5 – 6 ปี  เวลา
ในการจดักิจกรรมไม่ควรเกิน  15 – 20 นาที  ถ้าใช้เวลาในการเลา่นิทานนาน   เวลาที่ใ ช้ในการปฏิบติั
กิจกรรมทบทวนจะน้อยลง  เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

1. ควรมีการศกึษาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่นิทาน
อีสปประกอบค าถาม  ในระดบัชัน้อ่ืนๆ  เช่น  ชัน้อนบุาลปีท่ี 1  ชัน้อนบุาลปีท่ี 2  เป็นต้น 

2. ควรมีการศกึษาการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม   ท่ีมีผลตอ่
ความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น  พฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์   ความสามารถทางคณิตศาสตร์   
ความสามารถทางภาษา  และความสมัพนัธ์ทางสงัคม  พฤติกรรมความร่วมมือ  เป็นต้น 
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คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลให้กบัเด็กปฐมวยันัน้สา มารถท าได้หลายวิธี  
วิธีการหนึง่ท่ีสามารถจดัให้กบัเด็กได้คือ  การจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป  แผนการจดักิจกรรมการ
เลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  เป็นการจดักิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นศนูย์กลาง  เปิด
โอกาสให้เด็กได้คิดอยา่งอิสระในทกุขัน้ตอนจากการกระตุ้ นด้วยค าถามส าคญัท่ีครูใช้ถาม  เพื่อให้เด็ก
ได้คิดหาค าตอบ  ในการด าเนินกิจกรรมเด็กจะเกิดการเรียนรู้ในการตดัสนิใจ  คิดหาเหตผุลด้วยตนเอง  
การท่ีเด็กได้คิดอยา่งอิสระ  ได้ฝึกการตดัสนิใจและแก้ปัญหา  ท าให้เด็กได้พฒันาการคิดเชิงเหตผุล  
เน่ืองจากในกระบวนการตา่งๆ เหลา่ นัน้  จะต้องใช้การคิดเชิงเหตผุลประกอบ  ทัง้นีค้รูเป็นบุคคลท่ีมี
ความส าคญัในการวางแผนการจดักิจกรรม   สร้างบรรยากาศการเรียนรู้   เตรียมสือ่  อุปกรณ์  รวมทัง้
ถามค าถามในนิทานเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดเชิงเหตผุลอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั 
2. เพื่อสง่เสริมความสามารถด้านการฟัง  จบัเร่ืองราว 

 
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 

1. จดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสป ประกอบค าถาม  เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั  
ได้แก ่วนัพธุ  วนัพฤหสับดี  วนัศกุร์ วนัละ 20 นาท ี

2. ลกัษณะของเนือ้หานิทานเป็นนิทานอีสปท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัมีทัง้หมด 24 เร่ือง 
3. การปฏิบติักิจกรรมด าเนินตามขัน้ตอน  ดงันี ้

3.1 เตรียมเด็กให้พร้อมก่อนเร่ิมกิจกรรม 
3.2 ด าเนินกิจกรรมตามล าดบั  คือ 

3.2.1 ขัน้น า  ครูน าเด็กเข้าสูเ่ร่ืองราว  เช่น การร้องเพลง  การสนทนา  การใช้
ค าถามและสร้างข้อตกลงร่วมกนั ระหวา่งครูกบัเด็กในการปฏิบติัตวัระหวา่งฟังนิทาน 

3.2.2 ขัน้สอน  ครูเลา่นิทานอีสป จากหนงัสอื นิทาน   ในระหวา่งการเลา่มีการ
สนทนาซกัถาม เด็กให้เกิดการคิดเชิงเหตผุล   ในด้านการเปรียบเทียบ  การจดัประเภท  และการสรุป
ความ     

3.2.3 ขัน้สรุป  เด็กและครูร่วมกนัสนทนา  สรุปเนือ้หาของนิทานอีสป   



การประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการตอบค าถาม 
2. สงัเกตการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น 
 

บทบาทครู 
1. ศกึษาแผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานอีสปประกอบค าถาม 
2. จดัเตรียมสือ่อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการเลา่นิทานให้พร้อม 
3. เลา่นิทานให้เด็กฟัง  และถามค าถามท่ีสง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลระหวา่งการเลา่นิทาน 
4. ครูยอมรับความคิดเห็นของเด็กทกุคน  โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
5. ให้ความส าคญัและสนใจเด็กทกุคน  ถ้าเด็กสว่นหนึง่ไม่สนใจ  ครูควรใช้วิธีท่ีเหมาะสมใน

การชีช้วนกระตุ้นให้เด็กสนใจนิทานและการตอบค าถาม 
6. สร้างบรรยากาศในการจดักิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้อ ยา่งมีความสขุ  คือ  บรรยากาศท่ี

สนบัสนนุให้เด็กได้คิดและแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ   
 
บทบาทเดก็ 

1. ปฏิบติัตามข้อตกลงในการฟังนิทานอีสป  
2. คิดและร่วมสนทนาตอบค าถามเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองในนิทาน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 1 

นิทานอีสป เร่ือง เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้ 
 
จุดประสงค์ 

ฝึกทกัษะการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  จดัประเภท  และสรุปความ   
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้น า 

เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง  “ต้นไม้”  และสนทนาเก่ียวกบัเนือ้เพลง 
เพลงต้นไม้ 

ต้นไม้ปลกูไว้ได้อาศยัร่มเงา      สว่นไม้ดอกเราปลกูเอาไว้ได้ใช้สอย 
ไม้ผลปลกูดีได้เก็บผลกินอร่อย      เราต้องหมัน่คอยบ ารุงไว้ไม่ละเลย 

ขัน้สอน 
ครูเลา่นิทานอีสป เร่ือง  เทพารักษ์กบัคนตดัต้นไม้  ให้เด็กฟังพ ร้อมทัง้ถามค าถามท่ี

สง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลสอดแทรกไปในระหวา่งเลา่นิทาน 
 

เนือ้เร่ือง ค าถาม 
“ฉึกๆ โป๊กๆ”  เสยีงคมขวานกระทบต้นไม้เป็นจงัหวะสม ่าเสมอ  คน
ในหมู่บ้านกลางป่ารู้ดีวา่เสยีงนีเ้ป็นฝีมือชายตดัไม้คนขยนันัน่เอง  
ขณะท่ีเขาก าลงัเงือ้ขวานฟันต้นไม้  ด้วยควา มอ่อนล้าจากการ
ท างานหนกั  ท าให้ขวานในมือพลดัหลดุตกไปในบงึน า้ข้างๆ ดงัตู้ม 
“ขวาน  ขวานคูชี่พของข้า  ไม่มีขวานข้าต้องอดตายแน่ๆ   โฮ  โฮ ”  
ชายตดัไม้คร ่าครวญด้วยความเสยีดายและเสยีใจ   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- เหตใุดจึงต้องใช้ขวานฟันต้นไม้  ท าไม
จึงไม่ใช้มีดตดัต้นไม้ (เปรียบเทียบ) 
- ถ้าเขาใช้ขวานตดัต้นไม้ท่ีต้นเลก็กวา่นี ้ 
จะเป็นอยา่งไร (เปรียบเทียบ) 
- ระหวา่งมีด  ค้อน  และกรรไกร สิง่ใดท่ี
มีการใช้งานเหมือนกบัขวานท่ีสดุ 
เพราะอะไรจึงคิดเช่นนัน้  (จดัประเภท) 



 
 
 
 
จนเทพารักษ์น้อยรู้สกึสงสาร  จึงปรากฏตวัและพดูกบัชายตดัไม้วา่  
“เจ้าอ ยา่เสยีใจไปเลย  เราจะช่วยหาขวานมาให้เจ้าเอง ”  เม่ือ
เทพารักษ์น้อยพดูจบ  ก็เกิดแสงสวา่งวาบ  ป๊ิง ป๊ิง  ขวานทองลอย
ขึน้จากบงึน า้มาสูมื่อเทพารักษ์น้อยองค์หนึง่  สกัพกัก็มีแสงวาบๆ 
กลางบงึน า้อีกครัง้  พร้อมกบัขวานเงินวาบวบัลอยมาที่มือ
เทพารักษ์น้อยอีกองค์หนึง่  เท พารักษ์น้อยทัง้สองยื่นขวานเงิน 
ขวานทองให้กบัชายตดัต้นไม้  แต ่ ชายตดัต้นไม้ปฏิเสธ  บอกวา่  
“ข้ามีแตข่วานธรรมดาๆ  ไม่มีขวานล า้คา่เช่นนีห้รอก ”   สอง
เทพารักษ์น้อยรู้ทนัทีวา่ชายผู้ นีเ้ป็นคนซื่อสตัย์  จึงเสกขวานของชาย
ตดัไม้ขึน้มาจากบงึน า้และบอกวา่  “เจ้าเป็นคนดี มีความซื่อสตัย์  
เราจะมอบขวานเงิน  ขวานทองให้เป็นรางวลักบัเจ้า ”  ชายตดัไม้ดี
ใจยิ่งนกั  เขาถือขวานทัง้ 3 ด้ามกลบับ้านอยา่งมีความสขุ   
 
 
 
แตร่ะหวา่งทางเขาได้พบกบัชายเจ้าเลห์่คนหนึง่ได้เข้ามาหลอกถาม
ถึงท่ีมาของขวานอนัล า้คา่  ชายตดัไม้ไม่รู้เลยวา่  เร่ืองท่ีเลา่จะท าให้
ชายเจ้าเลห์่ริษยา  คิดแผนการบางอยา่งอยูใ่นใจ   เช้าวนัตอ่มา  
ชายเจ้าเลห์่ไปซือ้ขวานเก่ามา 5 ด้าม  แล้วเดินทางเข้าป่ามุ่งไปยงั
บงึน า้ที่ชายตดัไม้บอกทนัที  เม่ือไปถึงเขาก็ทิง้ขวานทัง้หมดลงในบงึ
น า้  แล้วแกล้งร้องไห้คร ่าครวญ  ในท่ีสดุเทพารักษ์น้อยทัง้สอง ก็
ปรากฏตวัออกมาและเสกขวานเงินขวานทองมายื่นให้  ชายเจ้าเลห์่
มีความโลภ  จึงรีบยื่นมือไปรับ  และพดูกบัเทพารักษ์น้อยวา่  “แหม  
ขวานข้าหลน่น า้ไปตัง้  5 ด้าม  ทา่นนา่จะเสกขวานเพิ่มให้ข้าอีกสกั 
2 - 3 ด้ามนะเน่ีย ”  สองเทพารักษ์น้อยรู้ทนัทีวา่ชายผู้ นีเ้ป็นคนโลภ
มาก  จึงดลบนัดาลให้ขวานเงิน  ขวานทองกลายเป็นอาวธุร้าย  

- ท าไมชายตดัไม้จึงท าขวานหลน่ลงน า้ 
(สรุปความ) 
- ถ้าเขาท าขวานตกลงพืน้   เขาจะ
เสยีใจหรือไม่  เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนัน้ 
(สรุปความ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขวานทัง้ 3 ด้ามมีความเหมือนหรือ
ตา่งกนัอยา่งไร  (เปรียบเทียบ) 
- คนกบัเทพารักษ์แตกตา่งกนัอยา่งไร 
(เปรียบเทียบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปลายคมขวานเงาวบัหมนุวาบแหวกอากาศดงัฟิว้  แล้วพุง่เข้าใส่
ชายเจ้าเลห์่ทนัที  จนชายใจคดต้องรีบหนีออกจากป่า   เพราะความ
ไม่ซื่อสตัย์  ชายเจ้าเลห์่จึงอดได้ทัง้ขวานเงิน  ขวานทอง  แถมยงั
ไม่ได้ขวานของตนคืนแม้แตด้่ามเดียว 
 
 
 
นิทานเร่ืองนีส้อนใหรู้้ว่า  เด็กดีควรมีความซ่ือสตัย์ทัง้ต่อตนเองและ
ผูอื้่น 

 
 
 
- ชายคนแรกและคนท่ี  2 มีนิสยัเหมือน
หรือตา่งกนั  อยา่งไร (เปรียบเทียบ) 
- ชายคนแรกและคนท่ี  2 ใครได้ขวาน
มากกวา่กนั   ท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ (สรุป
ความ) 
 
 

 
ขัน้สรุป 

เด็กและครูร่วมกนัสรุปเนือ้เร่ืองของนิทานอีสป  
 

ส่ือ 
1. เพลง  “ต้นไม้”   
2. หนงัสอืนิทานอีสป เร่ือง  เทพารักษ์กบัคนตดัต้นไม้ 
3. ภาพขวาน 

 
การประเมนิผล 

1. สงัเกตจากการตอบค าถาม  
2. สงัเกตการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 2 

นิทานอีสป เร่ือง พ่อค้าเกลือกับลา 
 
จุดประสงค์ 

ฝึกทกัษะการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  จดัประเภท  และสรุปความ   
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้น า 

เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง  “สตัว์เลีย้ง”  และสนทนาเก่ียวกบัเนือ้เพลง 
เพลงสตัว์เลีย้ง 

สตัว์เลีย้งมีแมว หมา นก ปลา หา่น กระตา่ย 
เป็ด ไก่ เราเลีย้งไว้กินไขเ่สมอมา 

หมี เสอื ช้าง เก้ง กวาง ควาย หมปู่า 
เม่น สงิโต เลยีงผา เป็นสตัว์ป่าเอย 

ขัน้สอน 
ครูเลา่นิทานอีสป เร่ือง  พอ่ค้าเกลอืกบัลา   ให้เด็กฟังพร้อมทัง้ถามค าถามท่ีสง่เสริม

การคิดเชิงเหตผุลสอดแทรกไปในระหวา่งเลา่นิทาน 
 

เนือ้เร่ือง ค าถาม 
“แฮกๆ  แฮกๆ  เฮ้อ ...  ลาเม่ือยๆ  เหน่ือยแล้วนะนาย ”  ลาน้อยสง่
เสยีง  บน่ไป  แบกไป ...  ในขณะท่ีพอ่ค้าเกลอื  เจ้านายของมนั
ก าลงัขนเกลอืใสก่ระสอบและบรรทกุใสห่ลงัลา  เพื่อน าไปขายใน
หมู่บ้าน  “อดทนหนอ่ยนะเจ้าลา  ฉนัไม่ให้เจ้าเหน่ือยมากหรอก ”  
พอ่ค้าพดูปลอบลาน้อย  พอ่ค้าเกลอืเดินน าหน้า  สว่นเจ้าลาน้อยก็
เดินบน่ไป  แบกไป...   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ลาจดัเป็นสตัว์ประเภทใด(จดัประเภท) 
- เพราะเหตใุด จึงไม่ใช้หมขูนของแทน
ลา  (เปรียบเทียบ) 
- หากพอ่ค้าไม่ได้ขายเกลอื  ควรจะขาย
อะไรที่มีรสชาติเหมือนเกลอื เพราะอะไร 



จนมาถึงล าธารแหง่หนึง่  ลาน้อยขีบ้น่เดินไม่ดทูาง  จึงสะดดุโขดหิน
ในล าธารลืน่ล้มดงัตู้ม  ...เกลอืสว่นหนึง่ละลายหายไปกบัสายน า้ใน
ชัว่พริบตา   “ฮู้ย  เจ็บก้นๆ  แตเ่อ๊ะ  ท าไมตั วเบาๆ ”  ลาน้อยบน่
พมึพ าแกมประหลาดใจท่ีเกลอืบนหลงัไม่หนกัเหมือนเดิม  ลาน้อย
นกึชอบใจนกั  จึงแอบคิดอุบายขึน้  วนัตอ่มา  เม่ือพอ่ค้าเกลอืใช้มนั
บรรทกุเกลอื  มนัก็แกล้งเดินสะดดุล้มในล าธารตามแผน  และ
หลงัจากนัน้มนัก็ท าเช่นนีท้กุครัง้ “ฮิๆ  ตอ่ไปนีเ้ราก็ไม่ต้องแบกเกลอื
ท่ีหนกัเต็มกระสอบอีกแล้ว”  เจ้าลาหลงดีใจ  หารู้ไม่วา่พอ่ค้าเกลอื
เร่ิมเอะใจในพฤติกรรมของลา  จึงเฝ้าสงัเกตจนรู้วา่เจ้าลานัน้ท าตวั
ไม่ดี  เขาจึงคิดหาวิธีดดันิสยัลาน้อย   
 
 
 
วนัตอ่มาในขณะท่ีลาน้อยก าลงักินหญ้าอยา่งสบายใจ  พอ่ค้าเกลอื
ก็แอบน านุน่มาใสก่ระสอบแทน เกลอื  ก่อนจะน ามาบรรทกุใสห่ลงั
ลา  เม่ือมาถึงล าธาร  ลาเจ้าเลห์่ก็แกล้งหกล้มในล าธารเช่นเคย  
หากแตค่รัง้นี ้ กวา่มนัจะลกุขึน้จากน า้ได้  ลาน้อยก็หอบแฮก ๆ  
เพราะนุน่ในกระสอบดดูซบัน า้ไว้จนหนกัอึง้  ลาน้อยแบกกระสอบ
นุน่จนหลงัแอ่นจุกแอ้ก  กวา่จะเดินถึงหมู่บ้านลาน้อยก็หอบลิน้ห้อย  
ตัง้แตน่ัน้มาเจ้าลาน้อยก็ไม่เคยเดินสะดดุล้มลงอีกเลย 
 
 
 

 

นิทานเร่ืองนีส้อนใหรู้้ว่า  ใครทีใ่ช้เล่ห์เหลีย่มเอาเปรียบผูอื้่นก็จะ

ไดร้บัผลร้ายตอบแทนแบบนี ้

(จดัประเภท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีสิง่ใดบ้างที่สามารถละลายน า้ได้
เหมือนเกลอื  (จดัประเภท) 
- ท าไมลาจึงแกล้งเดินสะดดุโขดหินเป็น
ประจ า (สรุปความ) 
 
 
 
 
 
- เพราะเหตใุด พอ่ค้าเกลอืจึงเอานุน่ใส่
ไว้ในหลงัลา (สรุปความ) 
- นุน่กบัเกลอื มีความเหมือนกนัหรือ
แตกตา่งกนั  อยา่งไร (เปรียบเทียบ) 
- มีสิง่ใดอีกบ้างที่เม่ือโดนน า้แล้วจะ
หนกัเหมือนนุน่  (จดัประเภท) 
- หากไม่ใช้กระสอบใสนุ่น่และเกลอื  จะ
สามารถใช้อะไรใสแ่ทนได้ (จดัประเภท) 
 
 

 
 



ขัน้สรุป 
เด็กและครูร่วมกนัสรุปเนือ้เร่ืองของนิทานอีสป  

 
ส่ือ 
 1.   เพลง  “สตัว์เลีย้ง”   

2.   หนงัสอืนิทานอีสป เร่ือง  พอ่ค้าเกลอืกบัลา   
3.   เกลอื 
4.   น า้ 
5.   นุน่  
 

การประเมนิผล 
1.   สงัเกตจากการตอบค าถาม  
2.   สงัเกตการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 3 

นิทานอีสป เร่ือง ห่านกับไข่ทองค า 
 
จุดประสงค์ 

ฝึกทกัษะการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  จดัประเภท  และสรุปความ   
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้น า 

เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง  “เป็ด”  และสนทนาเก่ียวกบัเนือ้เพลง 
เพลงเป็ด 

ก๊าบ  ก๊าบ  ก๊าบ  เป็ดอาบน า้ในคลอง 
ตาก็จ้องแลมอง  เพราะในคลองมีหอยปปูลา 

ก๊าบ  ก๊าบ  ก๊าบ  เป็ดอาบน า้ในค ู
ตาก็จ้องแลด ู เพราะในคมีูหอยปปูลา 

ขัน้สอน 
ครูเลา่นิทานอีสป เร่ือง  หา่นกบัไขท่องค า   ให้เด็กฟังพร้อมทัง้ถามค าถามท่ีสง่เสริม

การคิดเชิงเหตผุลสอดแทรกไปในระหวา่งเลา่นิทาน 
 

เนือ้เร่ือง ค าถาม 
ครัง้หนึง่  มีชายหนุม่ยากจนเป็นคนนา่สงสาร  เขาได้เจอลกูหา่น
หลงฝงูตวัหนึง่จึงเก็บมาเลีย้งไว้  นานวนัเม่ือหา่นน้อยเติบโต  เร่ิม
ออกไข ่ ทวา่  ไขข่องมนักลบัมีสเีหลอืงทองสง่ประกาย  เพราะมนั
คือ  “ไขท่องค า”  “โอ้  ไม่นา่เช่ือ  หา่นน้อยของฉนัท่ีแท้เจ้าก็เป็นหา่น
วิเศษหรือน่ี”  ชายหนุม่อุทานด้วยความดีใจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ท าไมชายหนุม่ผู้ นีถ้ึงเป็นคนน่ าสงสาร  
(สรุปความ) 
- ระหวา่ง คนจน กบัคนรวยใครท่ีนา่
สงสารกวา่กนั เพราะอะไร(เปรียบเทียบ) 
- ท าไมเจ้าหา่นตวันีจ้ึงเป็นหา่นวิเศษ
(สรุปความ) 



 
ตัง้แตน่ัน้หา่นน้อยก็ขยนัออกไขท่องค าให้เจ้านายของมนัทกุวนัๆ ทกุ
วนั  วนัละ 1 ฟอง  ไม่นานนกั  ชายหนุม่ท่ียากจนก็กลบักลายเป็น
หนุม่ฐานะดีมีความสขุเพราะไขท่องค า  แม้จะมีฐานะดี ขึน้  แตช่าย
หนุม่ก็ยงัไม่พอใจ  ยิ่งรวยก็ยิ่งอยากได้สิง่ปรนเปรอความสขุสบาย
มากยิ่งขึน้  “เฮอะ  ทัง้หลอ่ทัง้รวยอยา่งเรา  มนัต้องมีม้าไว้ขี่สกัตวั
จะได้ดเูท ่ พวกสาวๆก็จะกร๊ีดเรา  เพราะมีทรัพย์สมบติัเงินทอง
มากมายอยา่งนี ้ ฮะฮ่า  ป๊ิง  ทนัใดนัน้ความคิดบางอยา่งก็ แว้บผา่น
เข้ามาในสมองของชายหนุม่  “เจ้าหา่นออกไขท่องค ามาทกุวนั  วนั
ละฟอง  เอ๊ะ  หรือในท้องของมนัมีทองมากกวา่นี ้ งัน้เราต้องเอา
ทองออกมาจากท้องหา่นให้หมด  ฉลาดจริงๆ เล้ยเราเน่ีย ห ุหุ”” 
 
 
 
ในวนันัน้  ชายหนุม่เข้าไปหาหา่นวิเศษอยา่งเงียบกริบ  แล้วจบัหา่น
เคราะห์ ร้ายผา่ท้อง  หวงัวา่จะได้ทองค า  แต่ !! นา่เสยีดาย  ชาย
หนุม่ไม่พบแม้กระทัง่เศษทองแถมเขายงัสญูเสยีหา่นวิเศษกบัไข่
ทองค าไปตลอดกาล 
 
นิทานเร่ืองนีส้อนใหรู้้ว่าคนทีโ่ลภมากทีไ่ม่รู้จกัพอ  วนัหน่ึงอาจตอ้ง
เสียของรกัแลกกบัความโลภ   

- หา่นจดัเป็นสตัว์ประเภทใด (จดั
ประเภท) 
 

 
 
 
 
 

 
 
- ท าไมชายยากจนจึงกลายเป็นหนุม่ผู้ มี
ฐานะด ี(สรุปความ) 
- ระหวา่งที่ก่อนหา่นออกไข่  และหลงั
ออกไข ่ตอนไหนท่ีชายหนุม่สบาย
มากกวา่  เพราะเหตใุด (เปรียบเทียบ) 
 
 
- เม่ือชายหนุม่ผู้ นีผ้า่ท้องหา่นแล้วเกิด
อะไรขึน้ (สรุปความ) 
 

 
ขัน้สรุป 

เด็กและครูร่วมกนัสรุปเนือ้เร่ืองของนิทานอีสป  

ส่ือ 
 1.   เพลง  “เป็ด” 

2.   หนงัสอืนิทานอีสป เร่ือง  หา่นกบัไขท่องค า   

การประเมนิผล 
1.   สงัเกตจากการตอบค าถาม  
2.   สงัเกตการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น 



แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 4 

นิทานอีสป เร่ือง หมาจิง้จอกกับแพะ 
 
จุดประสงค์ 

ฝึกทกัษะการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  จดัประเภท  และสรุปความ   
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้น า 

เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง  “ลกูสตัว์”  และสนทนาเก่ียวกบัเนือ้เพลง 
เพลงลกูสตัว์ 

ลกูเป็ดมนัร้องก๊าบ ก๊าบ  ลกูไก่มนัร้องเจ๊ียบ เจ๊ียบ 
                    ลกูหมาเหา่บ๊อก บ๊อก บ๊อก           ลกูแมวก็ร้องเหมียว เหมียว 

        ลกูหมมูนัร้องอู๊ด อู๊ด              ลกูกบมนัร้องอ๊อบ อ๊อบ 
        ลกูนกมนัร้องจ๊ิบ จ๊ิบ           ลกูววัมนัร้องมอ มอ 

ขัน้สอน 
ครูเลา่นิทานอีสป เร่ือง  หมาจิง้จอกกบัแพะ  ให้เด็กฟังพร้อมทัง้ถามค าถามท่ีสง่เสริม

การคิดเชิงเหตผุลสอดแทรกไปในระหวา่งเลา่นิทาน 
 

เนือ้เร่ือง ค าถาม 
ทา่มกลางแสงแดดยามเท่ียงวนัอนัร้อนระอุ ...  สนุขัจิง้จอกตวัหนึง่
วิ่งกระหืดกระหอบแฝงตวัตามร่มไม้หลบไอร้อน  พลางมองหา
แหลง่น า้ด้วยความกระหาย  “โฮกๆ แฮ่ ! ร้อนๆ น า้บงึ น า้คลอง น า้
หนอง เอ๊ย! หนองน า้ไปทางไหนเน่ีย”   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- พระอาทิตย์มีรูปร่างลกัษณะเหมือน
อะไร (เปรียบเทียบ)  
- มีสิง่ใดอีกบ้างที่มีความร้อนเหมือนกบั
พระอาทิตย์ (จดัประเภท) 
- ท าไมสนุขัจิง้จอกจึงหิวน า้ (สรุปความ)   
- สนุขัจิง้จอก จดัเป็นสตัว์ชนิดใด (จดั
ประเภท) 



สนุขัจิง้จอกวิ่งๆๆตอ่ไปสกัพกัก็เห็นบอ่น า้อยูเ่บือ้งหน้า  สนุขัจิง้จอก
หิวน า้จนตาลายมนัวิ่งทะเลอ่ทะลา่เข้าหาบอ่น า้  ด้วยความเหน่ือย
ล้าและไม่ทนัระวงัมนัจึงก้าวเท้าพลาดพลดัตกลงไปในบอ่ ...  เสยีง
น า้แตกกระจายดงัซา่  สนุขัจิง้จอกทะลึง่พรวดโผลข่ึน้จากน า้  มนั
พยายามตะเกียกตะกายปีนขึ ้นไปท่ีปากบอ่  แตก็่ลืน่ไถลตกลงมา
ทกุที  เพราะบอ่น า้นีท้ัง้ลกึและชนั  เจ้าสนุขัจิง้จอกจึงได้แตแ่หงน
หน้ามอง   
 
 
 
ทนัใดนัน้หขูองมนัก็ได้ยินเสยีงหนึง่ดงัใกล้เข้ามา  “แบ๊ะ...แบ๊ะ... 
แพะหิวน า้จงัเลย”  แพะน้อยตวัหนึง่ก าลงัหาน า้ดื่มอยูเ่ช่นกนั  แต่
เม่ือมนัก้มลงมาใ นบอ่น า้  ก็ต้องชะงกัและอุทานด้วยความตกใจ  
“อะจ๊าก !! หมาตกน า้ป๋อมแป๋มเจ้าคา่ ”  สนุขัจิง้จอกเจ้าเลห์่ได้ที  
แตง่เร่ืองหลอกแพะน้อยวา่  “จุ๊ๆๆเบาๆซิเจ้าแพะน้อย  น่ีไม่รู้เลย
หรือวา่ในบอ่นีมี้น า้วิเศษ  ใครได้ลงมาสมัผสัน า้ในบอ่นีจ้ะมี
ร่างกายท่ีแข็งแรง  สดช่ืนกระป รีก้ระเปร่า  รสชาติน า้ก็หอมหวาน
อยา่งกบัได้ด่ืมน า้หวานกลิน่มะล ิ โอ้ว ! สบายเหมือนได้นอนแช่อยู่
ในอ่างจากชุช่ีเลยละ  เจ้าแพะน้อย  ..อืม!!”  
 
 

 
 

เจ้าแพะน้อยได้ฟังก็ต่ืนเต้นตาโต  หลงกลสนุขัจิง้จอกเข้าอยา่งจงั  
“วู้!  ถ้างัน้ฉนัขอลงในแช่ในบอ่มัง่ซิ ”  สนุขัจิง้จอกยิ่งเจ้าเลห์่  ท าที
เชือ้เชิญแพะน้อยด้วยความยินดี  แตเ่ม่ือแพะน้อยลงมาอยูใ่นบอ่  
เจ้าสนุขัจิง้จอกก็กระโดดขึน้เหยียบหลงัแพะ  แล้วกระเด้งตวัขึน้ไป
ยืนบนปากบอ่ทนัที  เจ้าแพะน้อยยืนงงด้วยความตกใจ  ในขณะท่ี
สนุขัจิง้จอกหวัเราะร่า  แล้วพดูเยาะเย้ยแพะน้อยผู้โชคร้าย วา่  
“โฮะๆขอบใจนะเจ้าแพะโงท่ี่ลงไปเป็นบนัไดให้ข้า  หวงัวา่เจ้าคง

 
 
 
 
 
 
- บอ่น า้มีลกัษณะรูปทรงเหมือนอะไร  
(เปรียบเทียบ) 
- ท าไมสนุขัจิง้จอกจึงปีนขึน้มาจากบอ่
น า้ไม่ได้ (สรุปความ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แพะกบัแกะ  มีความเหมือนกนัหรือ
ตา่งกนัอยา่งไรบ้าง (เปรียบเทียบ) 
- แพะจดัเป็นสตัว์ชนิดใด (จดัประเภท) 
- แพะกับสนุขัจิง้จอกใครอยูส่งูกวา่กนั  
ท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ (เปรียบเทียบ) 
 
 
 
 
 
 
 



หาทางขึน้มาเองได้นะ  ข้าไปก่อนละ  บ๊ายบาย ... ฮิ ฮิ”  แล้วสนุขั
จิง้จอกก็เดินจากไป  เหลอืแตเ่สยีงท่ีดงัมาจากในบอ่วา่  “แบ๊ะ แบ๊ะ
...  ใครก็ได้ช่วยแพะด้วย  แงๆ” 
 
 
 
นิทานเร่ืองนีส้อนใหรู้้ว่าอย่าหลงกลเชื่อค าพดูคนอื่นง่ายๆ  ควรคิด
พิจารณาใหร้อบคอบซะก่อน  จะไดไ้ม่ตอ้งมาเสียใจทีหลงั 

 
 
- สนุขัจิง้จอกกบัแพะ มีนิสยัแตกตา่งกนั
อยา่งไร (เปรียบเทียบ) 
- เพราะเหตใุดแพะจึงตกลงไปอยูใ่นบอ่
น า้แทนสนุขัจิง้จอก (สรุปความ) 

 
ขัน้สรุป 

เด็กและครูร่วมกนัสรุปเนือ้เร่ืองของนิทานอีสป  
 
ส่ือ 
 1.   เพลง  “ลกูสตัว์”   

2.   หนงัสอืนิทานอีสป เร่ือง  หมาจิง้จอกกบัแพะ   
 

การประเมนิผล 
1.   สงัเกตจากการตอบค าถาม  
2.   สงัเกตการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม 
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 5 

นิทานอีสป เร่ือง มดกับตั๊กแตน 
 
จุดประสงค์ 

ฝึกทกัษะการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  จดัประเภท  และสรุปความ   
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้น า 

เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง  “มด”  และสนทนาเก่ียวกบัเนือ้เพลง 
เพลงมด 

มด  มด  มด    หนเูคยเห็นมดหรือเปลา่ 
มดมนัตวัเลก็ไม่เบา    มีขายาวๆ เดินหากิน 
มีบ้านใต้ดินเรียกวา่รัง    หนูๆ  จงฟังไว้เอย 

ขัน้สอน 
ครูเลา่นิทานอีสป เร่ือง  มดกบัตัก๊แตน   ให้เด็กฟังพร้อมทัง้ถามค าถามท่ีสง่เสริมการ

คิดเชิงเหตผุลสอดแทรกไปในระหวา่งเลา่นิทาน 
 

เนือ้เร่ือง ค าถาม 
วนัหนึง่ในฤดรู้อน ... ท้องฟ้าสดใสไอแดดอบอุ่น  สตัว์ ทัง้หลายตา่ง
ออกหาอาหาร  โดยเฉพาะฝงูมดขยนั  แตล่ะตวัช่วยกนัหาอาหารขน
กลบัรังด้วยความขยนัขนัแข็ง  ...ตรงข้ามกบัตัก๊แตนเจ้าส าราญท่ี
ชอบออกมาร้องเลน่เต้นร าพร้อมกบักีตาร์ตวัเก่ง  หาความสขุให้
ตวัเองไปวนัๆ  ไม่เคยใสใ่จกบัการหาอาหารเลยสกันิด   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- มดจดัอยูใ่นประเภทเดียวกบัสตัว์ชนิด
ใด  เพราะอะไร (จดัประเภท) 
- ตัก๊แตนจดัอยูใ่นประเภทเดียวกบัสตัว์
ชนิดใด  เพราะอะไร (จดัประเภท) 
- มดกบัตัก๊แตนมีลกัษณะเหมือนกนัหรือ
ตา่งกนัอยา่งไร (เปรียบเทียบ) 
- ระหวา่งมดกบัตัก๊แตนใครท่ีมีนิสยัท่ี



 
เม่ือเห็นพวกมดขยนัท างาน  เจ้าตัก๊แตนก็ทนไม่ไหวจึงพดูอ อกไปวา่  
“ฮู้ เย!  พวกเจ้าจะตัง้หน้าตัง้ตาหาอาหารกนัไปท าไมเน่ีย  มาเต้นร า
ร้องเพลงกนัเถอะนา่  สนกุกวา่เยอะเลย ”  มดขยนัตวั หนึง่สา่ยหวั
ดิกๆ  บอกวา่  “ไม่ได้ๆใกล้จะถึงฤดหูนาวแล้วนะ  ขืนไม่หาอาหาร
สะสมไว้อดตายแน ่เจ้าเองก็นา่จะเตรียมตวับ้างนะ”  “ไม่อ่ะ  ไม่เห็น
นา่สนกุตรงไหนเลย  เจ้าตัก๊แตนไม่ใสใ่จ  ยงัคงใช้ชีวิตสนกุไปวนัๆ   
 
 
 
จวบจนฤดหูนาวเข้ามาเยือน  เจ้าตัก๊ แตนก็ต้องออกมา เผชิญความ
หนาวเพื่อหาอาหาร  ซึง่ก็มีแตเ่ศษใบไม้แห้งๆให้มนักินประทงัความ
หิว  ในขณะท่ีพวกมดทัง้หลายตา่งเก็บ ตวัพกัผอ่นอยูใ่นรัง อนัอบอุ่น  
และมีอาหารดีๆกินกนัอยา่งเอร็ดอร่อย  ฤดหูนาวท่ียาวนานท าให้เจ้า
ตัก๊แตนหาอาหารล าบากขึน้ทกุทีๆ ในท่ีสดุมนัก็ตดัสนิใจทิง้กีตาร์ตวั
เก่งไว้เบือ้งหลงั  เลกิร้องร าท าเพลง  ยอมบากหน้าออกเดินทางตาม
หาพวกมด  เพื่อขอแบง่ปันอาหาร   
 
 
 
“โอย  หิวจนตาลายเร่ียวแรงก็ไม่เหลอืแล้ว ”  เจ้าตัก๊แตนเดินทางฝ่า
ความหนาวตามหาพวกมดอยา่งไร้จุดหมาย  เพราะมนัไม่เคยใสใ่จ
กบัสิง่รอบข้าง  รวมถึงการคบหาสมาคมกบัผู้ อ่ืนมนัจึงไม่เคยรู้เลยวา่  
ท่ีใต้พืน้ดินนัน่  ก็คือรังอนัอบอุ่นของพวกมด  ท่ีก าลงัพั กผอ่นกนั
อยา่งมีความสขุ  หลงัจากการท างานหนกัตลอดฤดรู้อนท่ีผา่นมา  ...
ในท่ีสดุเจ้าตัก๊แตนก็อ่อนแรงล้า  และสิน้ใจทา่มกลางสายลมหนาว
นัน่เอง 
 
นิทานเร่ืองนีส้อนใหรู้้ว่าควรรู้จกัเก็บออมเพือ่เตรียมพร้อมส าหรบั
อนาคต 

ขยนัมากกวา่กนั (เปรียบเทียบ) 
 
 
 
 
 
- มีสตัว์อะไรอีกบ้างที่มีนิสยัเหมือนมด  
(จดัประเภท) 
- เพราะเหตุ ใดเจ้ามดจึงตัง้ใจหาอาหาร
กนั (สรุปความ) 
 
 
 
 
 
 
- รังของมดจดัอยูใ่นประเภทเดียวกบัสิง่
ใดของมนษุย์ (จดัประเภท) 
- ท าไมตัก๊แตนจึงต้องตามหาพวกมด 
(สรุปความ) 
 
 
 
 
 
 
- เพราะเหตใุดตัก๊แตนจึงสิน้ใจตาย (สรุป
ความ) 
 
 



ขัน้สรุป 
เด็กและครูร่วมกนัสรุปเนือ้เร่ืองของนิทานอีสป  

 
ส่ือ 
 1.   เพลง  “มด”   

2.   หนงัสอืนิทานอีสป เร่ือง  มดกบัตัก๊แตน   
3.   ภาพสตัว์ตา่งๆ  เช่น  มด  ตัก๊แตน  เตา่ทอง  ช้าง  ปลา 
 

การประเมนิผล 
1.   สงัเกตจากการตอบค าถาม  
2.   สงัเกตการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 

คู่มือด าเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย(อายุ 5 – 6 ปี) 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 5 – 6 ปี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือด าเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
 
1. ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั ชัน้อนบุาลปีท่ี 3 
2. แบบทดสอบนีมี้ทัง้หมด 3 ชุด เป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามเป็นรูปภาพเป็นแบบเลอืกตอบ  3 

ตวัเลอืก  
3. การด าเนินการทดสอบ ผู้ทดสอบอธิบายวิธีการท าทีละข้อจนหมดชุดข้อสอบ ซึง่การทดสอบ

จะทดสอบวนัละ 1 ชุด โดยเรียงล าดบัจากชุดท่ี 1 - 3  รวมระยะเวลาในการทดสอบ   3 วนั / 1 สปัดาห์
และน าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 

 
2. ค าแนะน าในการใช้แบบทดสอบ 

1. ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบมีจ านวน 3 ชุด ดงันี ้
ชุดท่ี 1 ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ    จ านวน   15   ข้อ 
ชุดท่ี 2 ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภท จ านวน   15   ข้อ 
ชุดท่ี 3 ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลด้านสรุปความ  จ านวน   15   ข้อ 

2. การตรวจให้คะแนน 
2.1 ข้อท่ีกากบาท ถกู ให้ 1 คะแนน 
2.2 ข้อท่ีกากบาทผิด หรือไม่ได้กากบาทหรือกากบาทเกินกวา่ 1 ข้อ ให้ 0  คะแนน 

3. การเตรียมก่อนการทดสอบ 
3.1 สถานท่ีทดสอบควรเป็นห้องเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
3.2 ผู้ด าเนินการทดสอบต้องศกึษาคูมื่อด าเนินการสอบให้เข้าใจในกระบวนการ

ทัง้หมด 
3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบผู้ด าเนินการสอบควรจดัเตรียม ดงันี ้

3.3.1 คูมื่อด าเนินการทดสอบ 
3.3.2 แบบทดสอบ 
3.3.3 สเีทียนหรือดินสอด าส าหรับการทดสอบ 
3.3.4 นาฬิกาส าหรับจบัเวลา 

3.4 ข้อปฏิบติัก่อนสอบ 
3.4.1 ให้ผู้ รับการทดสอบท าธุระสว่นตวัให้เรียบร้อย 
3.4.2 สร้างความคุ้นเคยระหวา่งผู้ด าเนินการสอบและผู้ รับการทดสอบ 



4. ข้อปฏิบติัในการทดสอบ 
4.1 ผู้ด าเนินการทดสอบอ่านค าสัง่ให้ผู้ รับการทดสอบฟังช้าๆ และชดัเจนข้อละ 2 ครัง้ 
4.2 ให้ผู้ รับการทดสอบใช้เวลาท าแบบทดสอบข้อละ 1 นาทีจนหมดข้อสอบ 

 
3. ขัน้ตอนการสอบ 

ในการทดสอบ ให้ผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบติัตามขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้
1. แจกแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลและดินสอด าให้ผู้ เข้ารับการทดสอบตามล าดบัช่ือ  – 

สกลุท่ีเตรียมไว้ให้ตรงกบัผู้ เข้ารับการทดสอบ 
2. อธิบายการเลอืกค าตอบซึง่เลอืกได้เพียง 1 ตวัเลอืก โดยท าเคร่ืองหมาย         โดยสาธิตให้ผู้

เข้ารับการทดสอบด ูและลองท าจนเข้าใจในข้อตวัอยา่ง 
3. ผู้ท าการทดสอบอ่านค าถามในแตล่ะข้อให้ผู้ เข้ารับการทดสอบฟังทีละข้อ ข้อละ 2 ครัง้ 
4. สงัเกตว่าผู้ เข้ารับการทดสอบท าเคร่ืองหมาย          ครบทกุคนในแตล่ะข้อค าถาม  แล้วจึง

อ่านข้อค าถามข้อตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่ 1 
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลด้านการเปรียบเทยีบ 

 
ช่ือ …………………………………………………………………….. 
ชัน้    อนบุาลปีท่ี 3/......  โรงเรียนไผทอดุมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ีท าการทดสอบ ………………………………………………….. 
ผู้ด าเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
คะแนนท่ีได้ ………………………………………………………….. 
 
ข้อทดลองกากบาท 

 
 

ข้อ  สตอเบอร์ร่ี 
 
 
 
 
 

 

ข้อตัวอย่าง 
 
 
ข้อ แอปเป้ิล                

ให้เด็กๆ ดภูาพ  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีมีรูปทรงแตกตา่งไปจากภาพอ่ืน 

 
 
 
 
 

 
 



 
ข้อ สุนัข                 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพ  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีมีการใช้งานแตกตา่งไปจากภาพอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ หม ู

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพ  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีตา่งประเภทไปจากภาพอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อ เสือ 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพ  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีมีลกัษณะแตกตา่งไปจากภาพอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ กวาง 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพ  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีมีรูปร่างแตกตา่งไปจากภาพอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อ นก 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพ  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพสตัว์ท่ีมีทิศทางแตกตา่งไปจากภาพอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่ 2 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการจัดประเภท 

 
ช่ือ …………………………………………………………………….. 
ชัน้    อนบุาลปีท่ี 3/......  โรงเรียนไผทอดุมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ีท าการทดสอบ ………………………………………………….. 
ผู้ด าเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
คะแนนท่ีได้ ………………………………………………………….. 
 
ข้อทดลองกากบาท 

 
 

ข้อ  สตอเบอร์ร่ี 
 
 
 
 
 

 

ข้อตัวอย่าง 
 
 
ข้อ แอปเป้ิล                

ให้เด็กๆ ดภูาพในช่องแรก  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกบัภาพท่ีก าหนดให้ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
ข้อ สุนัข 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพในช่องแรก    และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ  หม ู

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพในช่องแรก  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อ เสือ  

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพในช่องแรก  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ กวาง 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพในช่องแรก  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อ นก 

ค าสัง่ ให้เด็กๆ ดภูาพในช่องแรก  และเลอืก X กากบาท ทบัภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่ 3 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลด้านการสรุปความ 

 
ช่ือ …………………………………………………………………….. 
ชัน้    อนบุาลปีท่ี 3/......  โรงเรียนไผทอดุมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ีท าการทดสอบ ………………………………………………….. 
ผู้ด าเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
คะแนนท่ีได้ ………………………………………………………….. 
 
ข้อทดลองกากบาท 

 
 

ข้อ  สตอเบอร์ร่ี 
 
 
 
 
 

 

ข้อตัวอย่าง 
 
 
ข้อ แอปเป้ิล                
ค าส่ัง หากมดอยูใ่กล้หน ู หนอูยูใ่กล้แมว  แมวอยูใ่กล้ดอกไม้  ใครอยูไ่กลดอกไม้ท่ีสดุ   
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ข้อ สุนัข 
ค าส่ัง    
 
 
               หากหา่นเดินช้ากวา่ไก ่             เตา่เดินช้ากวา่หา่น       ใครเดินเร็วที่สดุ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ หม ู
ค าส่ัง  
 
 

 หากไขว่ิเศษอยูไ่กลต้นไม้             ต้นไม้อยูใ่กล้นก         หา่นอยูไ่กลต้นไม้    
สิง่ใดอยูใ่กล้ไขว่ิเศษมากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อ เสือ 
ค าส่ัง  
 
 

    หากไขอ่ยูใ่กล้หา่น             หา่นอยูใ่กล้แมว                     แมวอยูใ่กล้สนุขั   
สตัว์ตวัใดอยูไ่กลสนุขัมากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ กวาง 
ค าส่ัง  
 
 

  นายพรานตามลา่เสอื           เสอืตามลา่กวาง       ใครท่ีไม่ถกูลา่เลย 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อ นก 
ค าส่ัง   
 
 

     หากแกะอยูใ่กล้ววั                 ม้าอยูใ่กล้แกะ                 ววัอยูใ่กล้เด็กเลีย้งแกะ   
ใครอยูไ่กลเด็กเลีย้งแกะมากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 

ตารางแสดงค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)   
ของแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง 6   คา่ความยากงา่ยและคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั 
 

ชุดท่ี แบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุล ข้อ คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) 

1 ด้านการเปรียบเทียบ 1 0.41 0.69 
    2 0.70 0.51 
    3 0.52 0.64 
    4 0.67 0.57 
    5 0.44 0.60 
    6 0.67 0.55 
    7 0.67 0.57 
    8 0.67 0.43 
    9 0.59 0.43 
    10 0.63 0.50 
    11 0.52 0.64 
    12 0.70 0.51 
    13 0.63 0.46 
    14 0.56 0.57 
    15 0.41 0.44 

2 ด้านการจดัประเภท 1 0.67 0.54 
    2 0.63 0.34 
    3 0.44 0.47 
    4 0.59 0.41 
    5 0.67 0.31 
    6 0.48 0.40 
    7 0.52 0.33 
    8 0.67 0.35 
    9 0.70 0.45 
    10 0.41 0.37 

 
 



ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ชุดท่ี แบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุล ข้อ คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) 

2 ด้านการจดัประเภท (ตอ่) 11 0.67 0.66 
    12 0.41 0.45 
    13 0.48 0.48 
    14 0.59 0.41 
    15 0.63 0.69 

3 ด้านการสรุปความ 1 0.63 0.53 
    2 0.48 0.51 
    3 0.48 0.59 
    4 0.63 0.54 
    5 0.67 0.61 
    6 0.41 0.49 
    7 0.41 0.51 
    8 0.63 0.54 
    9 0.67 0.42 
    10 0.59 0.65 
    11 0.67 0.61 
    12 0.63 0.54 
    13 0.44 0.41 
    14 0.63 0.42 
    15 0.63 0.39 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 

ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

 
 

 
 
 



 
  

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้ วิจัย 
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