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 The purpose of this research was to study the effect of picture story telling  on 
young children  sharing behaviors, The randomized sample were 15 boys and girls aged    
5-6 years  studying in kindergarten 2 during the first semester of the 2005 academic year,   
in Sawasdee  School, Watana District, Bangkok  Metropolitan. The subject  experienced        
30 minutes picture story  telling a day, three days a week, for 24 times in  8 consecutive 
weeks. The instruments used in the study were Lesson Plan of picture story telling and Test 
for sharing behaviors. The data were analyzed by using statistics program. 
 The  result was as follow 
 After experiencing picture story telling, the young children in this  study possessed 
higher sharing behaviors scores with significantly difference at .01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 
 ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินชีวิตของมนุษย ทําใหเรามีความเปนอยูที่
สะดวกสบายขึ้น หากเรามองยอนกลับไปเราจะพบวาส่ิงตางๆ ที่กําลังเจริญขึ้นในสังคมเรานั้น ลวนเปนไปใน
ดานวัตถุเสียเปนสวนมาก แตความเปนมนุษยและจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมของผูคนกลับมิไดพัฒนาขึ้น
ไปดวย  หากแตจะย่ิงถดถอยลงไปเรื่อยๆ  (ภวยา แสงเพ็ชร. 2542 : 1)   
 ดังที่ไพฑูรย  สินลารัตน (2530  : คํานํา) ที่กลาวไววา  คุณธรรมและจริยธรรมความเอื้อเฟอเปน
เรื่องสําคัญย่ิงในปจจุบัน  โดยเฉพาะในสังคมที่มีระบบการแขงขันกันสูงขึ้น  ความเห็นแกตัวเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางเยาวชนของชาติซึ่งเคยชินกับระบบการแขงขัน ต้ังแตเขาเรียนในระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย จนกระทั่งแขงขันเพ่ือประกอบอาชีพ  ซึ่งระบบการแขงขันนี้ยอมจะมีผลทําใหคนขาดคุณธรรม
และจริยธรรมที่สําคัญไปอยางมาก ฉะนั้นการพัฒนาคนในภาวะที่สังคม  เศรษฐกิจและการเมืองมีแตการ
แขงขัน จึงจําเปนตองเนนใหคนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับการศึกษาสวนอื่นดวย จากที่กลาวมาทําให
เห็นวาเราจําเปนตองให ความสําคัญกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมความเอื้อเฟอของคนในสังคม
 ในการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคนในสังคมนั้นจะตองรีบปลูกฝงเสียแตวัยเด็ก เพราะ
เด็กยังเปน ไมออนที่ดัดงาย” (จิรพรรณ สุขตลอดชีพ. 2530 : 1)  ซึ่งสอดคลองกับความคิดของบลูม  (Bloom. 
1964 : 40  และ กีเซล  (Gesell. 1943 : 167 -  168) ที่กลาวทํานองเดียวกันวา วัย 6 ป แรกของชีวิตนั้นมี
ความสําคัญในการพัฒนายิ่งกวาวัยอื่น ๆ   ทั้งหมด  และถาเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตองแลว 
ความสามารถในการเรียนรู จะถูกยับย้ัง  ลาชา  และชะงักงันได  
 รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ  ดังปรากฏใหเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกําหนด
จุดมุงหมาย และหลักการในหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 : 5) ที่สอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช  2546 ของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3- 5 ป จะไมจัดเปนรายวิชาแตจัด
ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพ่ือใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ  คุณธรรม  
จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาทั้งดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.  
พ.ศ. 2546 : 35) 
 การพัฒนาพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สําหรับเด็กปฐมวัยนั้น รัฐบาลไดกําหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของเด็กปฐมวัยในหลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2546  (อายุ 3-5 ป) โดยมุงพัฒนาการเด็ก
ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ชวยใหเด็กเกิดทักษะที่สําคัญ สําหรับการสรางสรรค
องคความรู  โดยใหเด็กไดมีปฎิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ บุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  
พฤติกรรมความเอื้อเฟอไปพรอมกันดวย จริยธรรมที่สําคัญประการหนึ่งที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก คือ  



 2 

พฤติกรรมดานความเอื้อเฟอ  เพราะสภาพสังคมไทยในปจจุบัน เปล่ียนไป ทางวัตถุ วัฒนธรรม ดานความ
เอ้ือเฟอในวิถีชีวิต ของคนไทยลดนอยลง  ทําใหการดําเนินชีวิต  ของคนไทยมีการแกงแยง เห็นแกตัวมากขึ้น  
ดังเห็นไดจากขอความที่เขียนบนรถประจําทางวา  โปรดเอื้อเฟอ  แกเด็ก  สตรี  และคนชรา  เปนตน   อัน
เปนขอยืนยันวา จริยธรรมดานความเอื้อเฟอนั้นไดถูกละเลยไปมาก (รัตนา  บํารุงญาติ. 2532 : 2 ) ซึ่งในเรื่อง
นี้สอดคลองกับดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520 : 53) สวนในดานความเอื้อเฟอเผื่อแผนั้นเด็กในวัยนี้ สวนใหญ
ยึดตนเองเปนที่ยอมรับของเพ่ือน  และสามารถที่จะอยูรวมกับเพ่ือนๆ  และผูอ่ืนไดอยางมีความสุขในสังคม
ตอไป กับงานวิจัยของอัสนา ภัรายุวรรตน (2533 : 2) ที่กลาวไววา พฤติกรรมเอื้อเฟอมีความสําคัญกับการอยู
รวมกันในสังคม   จะทําใหชวยกันลดความเห็นแกตัวใหกับบุคคลในสังคมทําใหเกิดความเห็นใจและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา  ความเอื้อเฟอ เปนส่ิงสําคัญในสังคมที่ทําใหสังคมอยูอยางสงบสุข 
และเจริญกาวหนา รวมถึงประเทศชาติ  เราจึงตองมีการปลูกฝงจริยธรรมตั้งแตวัยเด็ก 
 ดังนั้นจึงสมควรหาวิธีการสอนพฤติกรรมของความเอื้อเฟอใหกับเด็กปฐมวัยใหมีความเหมาะสม 
กับความสามารถและพัฒนาการที่แทจริงของเด็กปฐมวัย ซึ่งในเรื่องนี้ปราณี   รามสูต (2528 : 88)  กลาววา  
วิธีการปลูกฝงและสงเสริมจริยธรรมแกเด็กที่จะใหไดผลดีนั้น  ควรใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก เชน 
การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การอานเรื่องจากหนังสือ หรอืการเลานิทาน 
 ซึ่งนิทานสามารถสรางจินตนาการ  ความฝน ความคิด ความเขาใจ  และการรับรูของเด็ก  กุลยา   
ตันติผลาชีวะ (2541 : 10)  และ สุขสมร ประพัฒนทอง (2521 : 73)  พบวาเด็กที่ฟงนิทานประเภทใดแลว  
เด็กสามารถเลียนแบบตัวอยางในนิทาน  ตามที่ผูเขียนนิทานจะชักจูงหรือกระตุนใหเปนไปตามแนวคิดนั้นๆ 
เชน ตัวแบบในนิทาน เปนคนขยัน มุมานะ  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูตัวแบบ ของแบนดูรา 
(Bandura. 1977 : 3 -37) ที่เห็นวา การเลียนแบบมีบทบาทสําคัญมากในวัยเด็กเพราะเปนการวางรากฐาน
ของบุคลิกภาพ  และแบบแผนแหงพฤติกรรมซึ่งจะมีการพัฒนาตอไป เด็กเริ่มเลียนแบบตั้งแตในวัยทารกโดย
จะทําตามตัวแบบที่เด็กไดพบเห็นซ้ําๆ  อาจเปนการเลียนแบบตัวเอง หรือบุคคลอื่นๆ การเลียนแบบนั้น
เกิดขึ้นตอไปทุกๆ  ระยะของพัฒนาการ  และจะเปนไปตามโครงสรางของประสบการณที่มีอยู ซึ่งจะเปน
เครื่องวางแนวทางแหงการกระทํา  และตัดสินวาพฤติกรรมใดของบุคคลใดที่ควรเลียนแบบ  
 การใชส่ือการสอนเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาชวยในการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมไดเพราะส่ือ
การสอนมีความสัมพันธกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกายของผูเรียน โดยเฉพาะตา หู จะ
ใชมากที่สุด  (กองบรรณาธิการ. 2526 : 5 ) อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนเขาใจส่ิงที่ยากไดงายยิ่งขึ้น จดจําเรื่องราว
ตางๆ ไดมากขึ้นเขาใจเนื้อหาไดดีย่ิงขึ้นกวาเดิม และยังเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะที่คงทนถาวร
มากกวาเดิม (สมนึก  ล่ิมทอง และชาตรี อายุวัฒนะ. 2522 : 270) ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการเลานิทานประกอบ
ภาพเปนส่ือการสอนโดยใชตัวละครจากนิทานแสดงบทบาทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความเอื้อเฟอเปนส่ือการสอน
นําไปทดลองศึกษาผลของการจัดกิจกรรมวาสามารถชวยพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความเอื้อเฟอได
อยางไร เพ่ือนําผลจากการศึกษาทดลองไปใชประโยชนและเปนแนวทางแกครูในการนําวิธีการนี้ไปใชวัด
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยตอไป  
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลการใชนิทานประกอบภาพที่มีตอพฤติกรรมความเอื้อเฟอของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีความมุงหมายเฉพาะ 
เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใชนิทานประกอบภาพ 
  

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 
 การศึกษา ครั้งนี้จะทําใหทราบถึงพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะชวยใหครูผูสอน
และผูที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดเลือกใชเปนแนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเสริม
ประสบการณ การเลานิทาน เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 
 1.  ประชากร   
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง   
ศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนสวัสดีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
 
 2.   กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   เปนนักเรยีนชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ชั้นอนุบาลป
ที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  จํานวน 15 คน โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขตวัฒนา สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
 
 3.  ตัวแปรที่จะศึกษา 
  3.1   ตัวแปรอิสระ ไดแก การเลานิทานประกอบภาพ 
  3.2   ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมความเอื้อเฟอ 
 
 4.    ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  ระยะเวลาใน
การทดลอง  8  สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  ครั้งละ 30 นาที รวมท้ังส้ิน 24 ครั้ง  
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 1) เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย – หญิง จาํนวน 15 คน อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูชั้นอนุบาล ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขตวัฒนา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2) การจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพวาดบนแผนใสมีลักษณะการจัดดังตอไปนี้ 
  - ในการเลานิทานประกอบภาพวาดบนแผนใสในแตละเรื่องมีการดําเนินการตามขั้นตอนการ
เลานิทานประกอบภาพดังตอไปนี้ 
   1. ขั้นนาํ ครูนําเด็กเขาสูเรื่องราว เชน การรองเพลง การสนทนา การใชคําถามและ
สรางขอตกลงรวมกัน ระหวางครูกับเด็กในการปฏิบัติตัวระหวางฟงนิทาน 
   2. ขั้นเลานิทานครูเลานิทานประกอบภาพ ในระหวางการเลามีการสนทนาซักถาม หรือ
ใหเด็กมีสวนรวมในการเลา เชน ใหเด็กแสดงความคิดของเด็กเกี่ยวกับนิทานออกมา  เพ่ือใหเด็กไดพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอ ตามจุดประสงคของการเลานิทานประกอบภาพเรื่องนั้น 
   3. ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสนทนา สรุปเนื้อหาของนิทานประกอบภาพ และรวมกนัทํา
กิจกรรมทบทวนนิทานที่ไดมีความสัมพันธกับเนื้อเรื่องและสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอตามจุดประสงค
ของนิทานเรื่องนั้น 
  - ในการเลานิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษในแตละเรื่องมีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนการเลานิทานประกอบภาพดังตอไปนี้ 
   1. ขั้นนํา ครูนําเด็กเขาสูเรื่องราว เชน การรองเพลง การสนทนา การใชคําถามและ
สรางขอตกลงรวมกัน ระหวางครูกับเดก็ในการปฏิบัติตัวระหวางฟงนิทาน 
   2. ขั้นเลานิทานครูเลานิทานประกอบภาพ ในระหวางการเลามีการสนทนาซักถาม หรือ
ใหเด็กมีสวนรวมในการเลา เชน ใหเด็กแสดงความคิดของเด็กเกี่ยวกับนิทานออกมา  เพ่ือใหเด็กไดพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอ ตามจุดประสงคของการเลานิทานประกอบภาพเรื่องนั้น 
   3. ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสนทนา สรุปเนื้อหาของนิทานประกอบภาพ และรวมกนัทํา
กิจกรรมทบทวนนิทานที่ไดมีความสัมพันธกับเนื้อเรื่องและสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอตามจุดประสงค
ของนิทานเรื่องนั้น 
 3) นิทาน หมายถึง นิทานที่มีลักษณะสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอในเด็กปฐมวัย มีจํานวน
ทั้งส้ิน 24 เรื่อง แบงออกเปน 2 ประเภทดังตอไปนี้ 

- นิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส จํานวน 12 เรื่อง มีลักษณะดังนี้ 
 

1.  เรื่อง “หมูนอยไมชอบสวมรองเทา” 7.  เรื่อง “พอจา  แมจา” 
2.  เรื่อง “แขกของคุณอน” 8.  เรื่อง “เล้ียงนอง” 
3.  เรื่อง “ลูกแมวกับเตา” 9.  เรื่อง “อองกระตายนอย” 
4.  เรื่อง “ดอกไมแด...ปาพร” 10. เรื่อง “ฉันเปนตนไมใหญ” 
5.  เรื่อง “งูใจดี” 11. เรื่อง “เพ่ือนแท” 
6.  เรื่อง “นกเขาใจอารี” 12. เรื่อง “รถไม...ของขวัญ” 
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- นิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ จํานวน 12 เรื่อง มีลักษณะดังนี้ 
   

1.  เรื่อง “หมูนอยขี้หวง” 7.  เรื่อง “ใหฉันเลนบางสิ” 
2.  เรื่อง “แบะๆ มอๆ ชวยดวย เราจะทําอยางไรดี” 8.  เรื่อง “ตุกตาของหนูหนอย” 
3.  เรื่อง “ผีเส้ือนอยผจญภัย” 9.  เรื่อง “แบงกันนะ” 
4.  เรื่อง “กระรอกเกง กระตายดี” 10. เรื่อง “นองจาอยารองไห” 
5.  เร่ือง “เพ่ือนใหมของลุงหมี” 11. เรื่อง “นองจอย เด็กดี” 
6.  เรื่อง “คุกกี้ของหมีนอย” 12. เรื่อง “ชวยกันคิด” 

 
 4) พฤติกรรมดานความเอื้อเฟอ หมายถึง การที่เด็กแบงปนส่ิงของหรือของใชใหกับเพ่ือน ให
คําแนะนําเพ่ือน ทํากิจกรรมดวยกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แบงไว 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  4.1 การแบงปน หมายถึง การที่เด็กแบงปนส่ิงของหรือของใชใหกับเพ่ือน ดวยความเต็มใจ 
  4.2 การใหคําแนะนาํ หมายถึง การที่เด็กใหคําแนะนํากับเพ่ือนในส่ิงที่เพ่ือนไมเขาใจ ดวย
ความเต็มใจ 
  4.3 การปลอบโยนเพ่ือน หมายถึง การที่เด็กปลอบโยนเพื่อนที่กําลังเสียใจดวยคําพูด ดวย
ความเต็มใจ 
  

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
  
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพมีพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอสูงขึ้น 
   



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามลําดับ 
หัวขอดังนี้ 
 1.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทาน 
    1.1   ความหมายของนิทาน 
   1.2   ความหมายของการเลานิทาน 
   1.3   ประเภทของนิทาน 
   1.4   ความสําคัญและคุณคาของการเลานิทานที่มีตอเด็กปฐมวัย 
   1.5   คุณคาของนิทานที่มีตอการเรียนการสอน 
   1.6   การเลือกนิทานที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย 
   1.7   เทคนิควิธีในการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
   1.8   รูปแบบการเลานิทาน 
   1.9   วิธีการเลานิทาน 
   1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทาน 
 2.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทปนิทานประกอบภาพ 
   2.1   ความหมายของภาพ 
   2.2   คุณคาและประโยชนของภาพ 
   2.3   ชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ 
   2.4   หลักการเลือก และใชภาพประกอบการสอน 
   2.5  ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 
  2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทานประกอบภาพ 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพฤติกรรมทางสังคม 
3.1   พัฒนาการทางสังคมของเด็กระดับปฐมวัย 

    3.1.1   ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการทางสังคม 
   3.1.2  ลักษณะพฤติกรรมทางสังคม 
   3.1.3  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กระดับปฐมวัย 
  4.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเอื้อเฟอ 
   4.1   ความหมายของความเอื้อเฟอ 
   4.2   การแบงประเภทของความเอื้อเฟอ 
   4.3   ลักษณะและความสําคัญของความเอื้อเฟอ 
   4.4   ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดและพัฒนาการของความเอื้อเฟอ 
   4.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเอื้อเฟอ 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทาน 
   1.1 ความหมายของนิทาน 
    วลัย ชวลิตธํารง (2525 : 22 - 26) ไดใหความหมายของนิทานวา นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่
เลาสืบเนื่องตอกันมาเปนทอดๆ จนกระทั่งถึงปจจุบัน อาจเปนเรื่องที่อิงความจริงหรือมีการเลาเสริมตอให
สนุกสนาน ต่ืนเตน ลึกลับหรือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากจินตนาการของผูเลาเอง 
    ชุติมา สัจจานนท (2525 : 10) ไดใหความหมายของนิทานวา นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่มี
การเลาใหเกิดความสนุกสนาน สรางสรรคจินตนาการและยังชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานหนังสือใหกับเด็กอีก
ดวย 
    สุดาวดี ใยพิมล (2532 : 24) ไดใหความหมายของนิทานวา นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบ
ตอกันมาหรือมีผูแตงขึ้น เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและสอดแทรกความคิด คุณธรรม จริยธรรม
อันดีงามเขาสูจิตใจเด็ก เปนแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกที่ควรในการดํารงชีวิตในสังคม 
    ภิญญาพร นิตยะประภา (2534 : 32) ไดใหความหมายของนิทานวา หมายถึง เร่ืองราวที่เลา
สืบตอกันมาที่มิไดเจาะจงแสดงประวัติความเปนมาของเรื่อง จุดใหญก็เพ่ือความสนุกสนาน และความพอใจทั้ง
ผูเลาและผูฟงมุงที่จะสนองความตองการดานจิตใจของผูฟง ในบางครั้งก็สอดแทรกคติสอนใจเอาไวดวย 
    เกริก ยุนพันธ (2539 : 8) ไดใหความหมายของนิทานวา นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบ
ตอกันมาตั้งแตโบราณเปนการผูกเรื่องขึ้น เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน ตลอดจนแทรกแนวความคิดเพ่ือใหเด็ก
นําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
     จากความหมายดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา นิทานคือเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาหรือมีผู
แตงขึ้น เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สรางสรรคจินตนาการ สอดแทรกความคิดและจริยธรรมอันดี
งาม เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกที่ควร นอกจากนี้ยังชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานหนังสือใหกับเด็ก
อีกดวย 
  1.2 ความหมายของการเลานิทาน 
    สรรชัย ศรีสุข. (2530 : 26) ไดใหความหมายของการเลานิทานไววา การเลานิทานหมายถึง  
เครื่องมือที่กอใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนเปนอยางดีเราสามารถนําเอานิทานมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
นักเรียนไดหลายประการดังนี้ 

1. เปนการลดความตึงเครียดที่ขจัดความเบื่อหนายของนักเรียนในขณะที่เรียน 
2. การนําเขาสูบทเรียน หรือเตรียมความพรอมเด็ก 
3. เปนการเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อที่ผิด ๆ บางประการ 
4. ใชสอนจริยธรรมแกเด็ก เชน ในเรื่องความซื่อสัตย ความกตัญู เปนตน 
5. ใชสอนวิชาเรยีงความ เชน ใหนักเรียนเขียนเรื่องที่ตนเองชอบ เปนตน 
6. ใชสอนหรือฝกทักษะทางภาษา เชน การฟง การพูด การอาน การเขียน เปนตน 
7. เปนการฝกทักษะทางดานการอาน ชวยใหเด็กรักการอานเปนตน 
8. ฝกใหเด็กมีความกลาแสดงออก เชน การแสดงทาทางประกอบเรื่องราวที่กําหนดให 
9. เปนการสรางความสนิทสนมและความเขาใจในตัวครูใหเกิดขึ้นกับเด็ก 
10. ชวยพัฒนาในดานความคิดสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ ใหกับเด็ก 

  จากความหมายดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา การเลานิทานหมายถึง การชวยพัฒนาทาง
ภาษาความคิดและจินตนาการของเด็กปฐมวัยอันเปนรากฐานที่จะนําไปสูความคิดสรางสรรคตอไป 
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 1.3  ประเภทของนิทาน 
    นิทานแบงออกเปนหลายประเภท โดยการอาศัยวิธีกําหนดตางกันออกไป ซึ่งไดมีผูแบง
ประเภทของนิทานตางๆ กันดังนี้  
    กิ่งแกว อัตถากร (2513 : 444) ไดแบงรูปแบบนิทานตามเนื้อหาโวหาร และโครงสราง
ออกเปน 6 ชนิดคือ 
    1.  นิทานไมรูจบ เปนนิทานที่มีการเลาซ้ําเปนชวงๆ จะเปล่ียนเฉพาะคําบางคําเทานั้น 
    2.  นิทานเรื่องสัตว เปนเนื้อเรื่องที่มีสัตวเปนตัวละคร 
    3.  นิทานคติ มีเนื้อหาเชิงสอนใจ โครงสรางของเรื่องเกี่ยวกับกฎแหงกรรม 
    4.  มุขตลก เปนเรื่องส้ันที่ตลกขบขัน แสดงถึงความโง หรือปฏิภาณไหวพริบของตัวละคร 
    5.  เรื่องโม เปนเรื่องเหลือเชื่อ ไมสมเหตุสมผล 
    6.  นิทานทรงเครื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณและบรรยากาศที่วิจิตรพิสดาร 
    นอกจากนี้ วรรณี สิริสุนทร (2539:13-19) ยังไดแบงนิทานสําหรับเด็ก ออกเปน 5 ประเภท 
ไดแก 
   1.   นิทานพื้นบาน (folk tales) เปนเรื่องที่เลาสืบทอดกันมาเปนเวลานานแบงออกเปน 
    1.1  นิทานเกี่ยวกับสัตวพูดได 
    1.2  นิทานไมรูจบ 
    1.3  นิทานตลกขบขัน 
    1.4  นิทานอธิบายเหตุมีเนื้อเรื่องที่อธิบายหรือตอบคําถามของเด็กๆ วา  
"ทําไม..." เชน ทําไมกระตายจึงหางสั้น ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม 
    1.5  เทพนิทาน ตัวละครจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยหรือเปนผูวิเศษสามารถทําส่ิงที่มนุษย
ทั่วไปทําไมได 
   2.   นิทานสอนคติธรรม (fables) เปนเรื่องส้ันๆ ตัวละครมีทั้งคน และสัตวมีโครงเรื่องงายๆ 
ใชบทเรียนที่สอนใจ เชน นิทานอีสป นิทานประเภทนี้จะรวมนิทานเทียบสุภาษิตและนิทานชาดกไวดวย 
   3.   เทพปกรณัม (myth) เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึง เหตุการณ และเรื่องราวในบรรพกาล
เกี่ยวกับพ้ืนโลกทองฟา และพฤติกรรมของมนุษยมีเทพเจาเปนผูควบคุมปรากฏการณทางธรรมชาติ 
   4.   มหากาพยและนิทานวีรบุรุษ (epic and hero tales) คลายกับเทพปกรณัมตางกันแตวา
ตัวละครของนิทานประเภทนี้เปนมนุษย ไมใชเทพเจา มีการกระทําที่กลาหาญฟนฝาอุปสรรคและประสบ
ผลสําเร็จในที่สุด 
   5.  หนังสือภาพที่เปนเรื่องราวอานเลนสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตัวละครเปนสัตว  
(Animal Stories) 
   คูเบอร (Cuber. 1960 : 282-285) ไดแบงคติชาวบาน (Folklore) ออกเปน 5 รูปแบบคือ 
   1.  ตํานาน เปนเรื่องเกาแกที่อธิบายชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ และส่ิงตางที่มีอยูในโลก 
   2.  นิทานคติ สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับสัตว  จบลงดวยคติสอนใจ   สอนแนวทางดํารงชีวิต
แกคน 
   3.  นิทานทองถ่ิน เปนเรื่องสอนใจ เชนเดียวกันแตใหความรูสึกวาเปนเรื่องจริงมากกวา
นิทานคติ นิทานทองถ่ินเปนเรื่องที่มีเคาเรื่องจริงและเหตุการณที่เกิดจริงผสมไมจริง 
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   4.  นิทานปรัมปรา เปนเรื่องเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน จะกลาวถึงดินแดนมหัศจรรย
และเรื่องราวของการใชอภินิหารทั้งหลาย 
   5.  รูปแบบอื่นๆ เชน เพลงชาวบาน สุภาษิต คําพังเพย ปริศนา มุขตลก กลอนชาวบาน และ
บทรองสําหรับเด็ก 
   จากที่กลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวา ในการแบงประเภทของนิทานนั้นสามารถแบงไดหลาย
ประเภท โดยใชหลักเกณฑการแบงที่แตกตางกันตามรูปแบบและเนื้อหาของการเลานิทาน 
 
  1.4  ความสําคัญและคุณคาของการเลานิทานที่มีตอเด็กปฐมวัย 
   ความสําคัญของการเลานิทานที่มีตอเด็กปฐมวัย 
   การเลานิทานเปนกิจกรรมที่ครูอนุบาลใชมากเปนประจําสม่ําเสมอในการถายทอดความรู  
ทัศนคติ และแนวคิดไปสูเด็กปฐมวัย โดยที่ไมเปนการขัดกับความตองการของเด็ก เพราะเปนกิจกรรมที่ผูฟง
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในแงของการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก นิทานยังเปนการสรางเสริม
พัฒนาการทางภาษา เพราะชวยใหเด็กไดมีโอกาสฝกทักษะการฟงการพูดในดานการพัฒนาการทางอารมณ
และสังคม นิทานชวยใหเด็กไดแสดงออกสรางความสัมพันธอันดีระหวางเด็กดวยกัน และระหวางครูกับเด็ก 
สวนในดานการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาและรางกาย นิทานยังชวยใหเด็กไดฝกคิดพิจารณา เกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค และหากวาเด็กไดเปนผูเลานิทานใหเพ่ือนและครูฟง หรืออานหนังสือนิทานในมุม
หนังสือ การที่เด็กไดหยิบจับหนังสือ เปดหนาหนังสือ จะชวยใหนิ้วมือนอยๆ และกลามเนื้อมือของเด็กแข็งแรง 
   ดังนั้น การเลานิทานใหเด็กฟงเสมอๆ จึงเปนการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งดานภาษา       
สติปญญา อารมณ สังคม และรางกาย ทั้งยังชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคอีกดวย 
 
  1.5   คุณคาของนิทานที่มีตอการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย 
   การจัดประสบการณใหแกเด็กโดยใชนิทาน นําไปสูประสบการณดานตางๆ เพราะการเลา
นิทานนั้นมีบทบาทสําคัญตอการเสริมสรางบุคลิกภาพและชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณใหแกเด็กคือ
(ศิริกาญจน  โกสุม. 2520 : 37-39) 
   1.  ชวยใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มีที่พ่ึงทางใจ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม 
เพราะขณะที่ฟงนิทาน เด็กจะไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
   2.  ทําใหเด็กเกิดจินตนาการจากเรื่องราวที่ไดฟง เชน เรื่องนางฟา เรื่องสัตวตางๆ หรือเรื่อง
เกี่ยวกับธรรมชาติตางๆ 
   3.  ชวยใหเด็กไดรูจักโลกในแงมุมเล็กๆ นอยๆ จากนิทานที่ไดฟงทําใหตัดสินใจและ
สนองตอบตอเหตุการณตางๆ ไดถูกตอง มองโลกในแงดี เกิดทัศนคติที่ดีตอโลกและชีวิต 
   4.  ทําใหเด็กไดพักผอน คลายความเครงเครียด ไดรับความเพลิดเพลิน ความสดชื่น  
  การเลานิทานมีประโยชนและมีคุณคามากมายเชน (ชัยยงค พรหมวงศ. 2522 : 80-81) 
   1.  ชวยชดเชยประสบการณทางภาษาแกเด็กชนบทใหเทาเทียมเด็กในเมืองเพราะบิดา
มารดาของเด็กในชนบทไมมีเวลาหรือไมเห็นคุณคาในการเลานิทานใหเด็กฟง 
   2.  ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา ทางความคิด และมีจินตนาการ 
   3.  ฝกเด็กใหเปนนักฟงที่ดี เก็บความเรื่องที่ฟงไดตามสมควรแกวัย 
   4.  สรางความเพลิดเพลินใหแกเด็ก  
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   การเรียนการสอนจะประสบผลดีไดนั้น ยอมมาจากความสนใจความตองการของตัวผูเรียนเอง 
เมื่อใดที่ผูเรียนมีความสนใจตองการอยากจะเรียน หรืออยากรูแลว ประสบการณที่ผูสอนจัดใหเด็กจะรับรูไดดี 
นิทานเปนส่ิงที่เด็กตองการและสนใจอยากรู เพราะเด็กมักจะรบเราใหผูสอนเลานิทานใหฟงเสมอ นิทานจึงมี
คุณคาตอการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยมาก คือ  

1. ชวยลดความตึงเครียดหลังจากที่ครูสังเกตเห็นวานักเรียนเกิดความเบื่อหนายจาก 
การเรียน หรือทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักเรียนพักผอน 
   2.  ใชนิทานเพื่อนําเขาสูบทเรียน 
   3.  นิทานชวยเปล่ียนทัศนคติที่ไมดีหรือผิดบางประการของเด็ก เก่ียวกับความเชื่อ ความกลัว 
   4. ใชนิทานสอนจริยธรรมแกเด็ก เชน ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ 
   5.  ใชนิทานสอนเรียงความ เชน ใหนักเรียนเขียนบรรยายลักษณะตัวละคร 
   6.  ใชนิทานสอนและฝกทักษะทางภาษา คือ ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ฝกใหนักเรียน
ฟงเปนผูมีมารยาทในการฟง 
   7. ใชนิทานสงเสริมการอาน 
   8.  ใชนิทานเพื่อสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับเด็ก ซึ่งจะสงผลไปถึงการปกครองเด็ก 
(ศ. ศุภนิมิตร. 2522 : 28-32) 
  นอกจากนี้สมบูรณ ศิงฆมานันท (2522 : 26-32) ไดกลาววา การเลานิทานเปนศิลปะเพ่ือ
ความบันเทิงที่ถูกตองที่สุด เปนส่ิงที่ทุกคนสามารถหาความรู ฝกฝนใหเกิดความชํานาญและถายทอดกัน
ตอไป การเลานิทานเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักและความเอาใจใสของผูใหญที่มีตอเด็ก 
การเลานิทานใหเด็กฟงเสมอๆ จึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาอารมณของเด็ก ในมีจินตนาการไดรับรูอารมณ
ทางดานความรัก ความอยากรู อยากเห็น และชวยพัฒนาอารมณดานลบ คือ ความโกรธ ความกลัว ความ
อิจฉาริษยา ความเสียใจตามเนื้อเรื่องที่พอแมและครูแสวงหา 
   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526 :126) ไดกลาววาการเลานิทานนั้นมีอิทธิพลและคุณคาตอเด็กมาก 
โดยเฉพาะเด็กกอนระดับวัยประถมศึกษาการที่ผูใหญและครูไดใกลชิดเด็ก โดยการเลานิทานจะเปน
เครื่องชวยใหเขาใจเด็กยิ่งขึ้น การเลานิทานมีคุณคาดังนี้ 
   1.  ชวยชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา ความคิด และจินตนาการ 
   2.  ฝกใหเด็กเปนนักฟงที่ดี เก็บความเรื่องที่ฟงไดตามควรแกวัย 
   3.  สรางความเพลิดเพลินใหแกเด็ก 
   4.  ชวยปลูกฝงความรูสึกชอบฟงนิทาน และความรูสึกชื่นชมในหนังสือนิทานหรือกอนที่จะ 
อานอยางเขาใจ 
   5.  ปลูกฝงใหเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริงในชีวิตประจําวัน 
   6.  ชวยใหครูและผูใหญ ไดทราบถึงความรูสึกนึกคิดของเด็กจากการสนทนาหรือซักถามใน 
ขณะฟง 
   จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา การเลานิทานเปนศิลปะเพื่อความบันเทิงที่ถูกตองที่สุด เปน
ทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาอารมณ สังคมของเด็ก  ชวยฝกทักษะทางภาษาคือ  การฝกการฟง พูด อาน เขียน 
สงเสริมการอาน สรางความเพลิดเพลิน ความสุขสดชื่นใหแกเด็ก ชวยใหเด็กไดรูจักแงมุมเล็กๆ นอยๆ จาก
นิทาน ชวยสอนจริยธรรมแกเด็ก เชน ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ นอกจากนี้การเลานิทานยังเปนพฤติกรรม
อยางหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักและความเอาใจใสของผูใหญที่มีตอเด็ก 
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 1.6  การเลือกนิทานที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย 
   ทิพยสุดา   นิลสินธพ  (2524 : 80-82)  ไดกลาวถึงการเลือกนิทานสําหรับเด็กวา ผูเลานิทาน
ควรไดศึกษาและมีความรูในเรื่องตอไปนี้ 
   1.  ความสนใจของเด็ก ดูวาเด็กในวัยไหนชอบฟงนิทานประเภทใด ความยาวของนิทานควร
เหมาะสมกับวัยและชวงสมาธิของเด็ก นิทานบางเรื่องสนุกแตยาวมาก  เด็กเล็กๆ  อาจหมดความอดทนใน
การฟง 
   2.  เนื้อหาในนิทานสอดแทรกขอคิดอะไรใหกับเด็ก ปลูกฝงคุณธรรม และมีคุณคาหรือไม 
มากนอย เพียงใด 
   3.   ควรมีรูปภาพประกอบนิทานที่มีขนาดพอเหมาะ ภาพชัดเจน มีสีสวยงามเพื่อดึงดูดความ
สนใจ  ภาคควรจะสื่อความหมายหรือสรางอารมณไดอยางชัดเจน   เด็กจะชอบภาพลายเสนมากกวาภาพ
เลียนแบบของจริงหรือภาพเหมือน 
   สําหรับเยาวพา เดชะคุปต (2528 : 58-59) ไดกลาวถึงลักษณะของหนังสือที่เด็กชอบ ดังนี้ 
   1.  เปนเรื่องที่เด็กนึกฝนตออยางสดใส 
   2.  เด็กชอบเรื่องที่จบดวยรูปของกิน เพราะเด็กชอบกิน 
   3.  เด็กชอบเรื่องบันเทิง เรื่องเศราเด็กไมชอบ 
   4. ชอบดูภาพมากกวาชอบอานเรื่อง เมื่อเด็กเปดหนังสือ ส่ิงแรกที่เด็กจะดูคือ ภาพและเด็ก
จะดูทุกอยางที่อยูในภาพ ดังนั้นหนังสือภาพจึงเปนส่ิงสําคัญที่สุด  
   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526 : 127) ไดกลาวถึง ลักษณะของหนังสือนิทานที่ไมควรนํามาเลาให
เด็กฟงดังนี้ 
   1.  เปนเรื่องที่หวาดเสียว นากลัวอยางไมมีเหตุผล เชน เรื่องเกี่ยวกับภูตผีปศาจ 
   2.  เรื่องที่เกี่ยวกับรกัใคร การหนีตามกันของหนุมสาว 
   3.  เรื่องที่เกี่ยวกับการพลัดพรากจากพอแม และการถูกทอดทิ้ง 
   4.  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความโหดรายทารุณ มีการลงโทษอยางรุนแรงเกินไป มีการลงโทษ
อยางเหมาะสมกับความรูสึกของเด็ก และมีเหตุผลในการลงโทษนั้น และควรมีการใหอภัยซึ่งกันและกัน 
เพ่ือใหเห็นวาความยุติธรรมยังมีในโลก 
   5.  เรื่องที่ผูเลา (ครูและผูใหญ) ไมถนัดที่จะเลา จะทําใหเด็กมีเจตคติที่ไมดีได 
   6.  เรื่องที่สอดแทรกศีลธรรมมากเกินไป บอยเกินไปจนเด็กเบ่ือ 
   จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา ในการเลือกนิทานใหกับเด็กนั้น ควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระขอคิดและคุณธรรมจริยธรรมจากนิทาน ภาษาที่ใช ขนาดรูปเลมนิทาน รูปภาพ
ประกอบ ตัวละคร ความยาวของนิทาน วัยของเด็ก และความสนใจของเด็กดวย 
 
  1.7  เทคนิควิธีในการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
   การเลานิทานเปนกิจกรรมที่สําคัญ และจําเปนในการสอนเด็ก ซึ่งครูแตละคนก็จะมีเทคนิคใน
การเลาที่แตกตางกันออกไป วรรณี สิริสุนทร (2539) ไดเสนอแนะเทคนิคการเลานิทานสําหรับครูผูสอนเด็ก
ปฐมวัยไวดังนี้ 
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   1.  การปรับเสียงใหดี มีความชัดเจน มีการเนนเสียใหรับกับคําที่เปลงออกมา และใชเสียงสูง
ตํ่าไดอยางมีความหมาย 
   2.  การทรงตัวที่ดีโดยการนั่งในทาที่สบายแตใหหลังตรง 
   3.  การเลือกใชคําพูด เพ่ือกระตุนและเราความสนใจของผูฟง 
   4.  การใชภาษาถิ่นควรใชเมื่อจําเปนและตองใชอยางระมัดระวัง 
   5.  การใชทาทางประกอบควรเปนไปตามธรรมชาติ 
   6.  เลือกหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ 
   7.  มองสบตาผูฟงทุกคน 
   8.  ถามีการขัดจังหวะในขณะเลานิทาน ผูเลาตองยอมรับการขัดจังหวะอยางอดทน และ
ดําเนินการเลานิทานตอไป เมื่อเด็กพรอมที่จะฟง 
   9.    ในขณะที่เลานิทานควรสังเกตผูฟงวามีความพึงพอใจหรือไม  เพ่ือเปนการทดสอบผูฟง 
   10. สํารวจขอดีและขอบกพรองของตัวเอง  โดยดูตัวเองในกระจกเงา  หรืออัดเสียงลงเครื่อง
บันทึกเทป 
   11.  ศึกษาหาความรูและฝกฝนตนเองเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการเลานิทาน 
   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 125-126) ไดเสนอหลักการเลานิทานไวดังนี้ 
   1.    การวางจุดมุงหมายของการเลานิทานไวอยางแนนอน 
   2.   ศึกษาภูมิหลังของเด็กกอนลงมือเลา 
   3.   ผูกเคาโครงเรื่องอยางรัดกุม คือ 
    3.1 เรื่องที่จะเลามีชื่อเรื่องเราใจ เนื้อหานาสนใจ 
    3.2 มีสาระแนวคิดเหมาะกับเด็ก 
    3.3 เปนเรื่องส้ันๆ งายๆ มีใจความสาํคัญเพียงเรื่องเดียว 
    3.4 มีลักษณะเหมาะสมกับวัยของผูฟง 
    3.5 มีขอคิดเตือนใจ 
   4.   ใชภาษาเลาเรื่องโดยเฉพาะซึ่งมีความไพเราะแตกตางกับภาษาพูดและภาษา 
เขียนแตเนนภาษาเราอารมณเปนสําคัญ 
    4.1 เปนภาษาเราใจ 
    4.2 เปนภาษางาย 
    4.3 เปนภาษาไทยพื้นๆ ไมหยาบโลน 
    4.4 เปนภาษาที่คงไวซึ่งแบบแผนทางจริยธรรม 
   5.  ใชเทคนิคการเลาเรื่องใหสนุกสนาน 
    5.1 ขึ้นตนเรื่องดวยลีลาจูงใจ (motive style) 
    5.2 ความยาวของเรื่องไมเกินชวงความสนใจของเด็ก 
    5.3 ดําเนินเรื่องตอไปตามเคาโครงที่กําหนด 
    5.4 ใชคําพูดที่เราความสนใจและบุคลิกภาพชวนมอง 
    5.5 อุปกรณประกอบ เชน ภาพ ดนตรี เสียงเพลง 
    5.6 อาจจัดใหมีการแสดงละคร บทบาทสมมติ 
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   6.   ปลูกฝงมโนทัศนในทางคุณธรรม  คติชีวิต  แนวประพฤติปฏิบัติโดยคาดหวังวาจะไดเกิด
พัฒนาการในชีวิตของเด็กเปนสําคัญ 
   7.   นําไปสูกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนภาษา เชน 
    7.1  เขียนภาษาตามเรื่อง 
    7.2  อภิปราย 
    7.3  รายงาน 
   8.   การประเมินผลการเลานิทาน ทําไดหลายกรณี เชน 
    8.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 
    8.2  ประเมินไดจากการอภิปรายและรายงาน 
    8.3  ประเมินโดยแบบสอบถามหรอืสัมภาษณงายๆ 
   จะเห็นไดวา การเลานิทานจะประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไมนั้น ควร
คํานึงถึงเทคนิคตางๆ ในการเลานิทานดวย อาทิเชน การใชนําเสียง ทาทาง คําพูดประกอบการเลา เพ่ือ
กระตุนความเราใจ ความสนใจ การเลือกนิทาน การศึกษาภูมิหลังของเด็ก อุปกรณตางๆ เชน ดนตรี 
ภาพประกอบ เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนกับเด็กมากที่สุด 
 
  1.8   รูปแบบการเลานิทาน 
    การเลานิทานถาจะเลาโดยการอานหรือการเลาปากเปลา โดยไมเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการ
เลย จะทําใหความสนใจของเด็กลดลง ฉะนั้น ควรมีทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะชวยใหบรรยากาศของการฟง
นิทานนาสนใจยิ่งขึ้น พงษจันทร อยูเปนสุข (2525:37) ไดเสนอแนะถึงรูปแบบของการเลาใหนาสนใจ 
   1.  การเลาโดยไมใชอุปกรณใดๆ เลย แตใชเสียงประกอบการเลาใหนาสนใจ 
   2.  การเลาโดยใชภาพประกอบขณะที่เลา 
   3.  การเลาโดยแสดงทาทางประกอบตามตัวละครในเนื้อเรื่อง 
   4.  การเลาโดยแสดงหุนประกอบการเลา โดยใชหุนตัวละครตามเนื้อเรื่องที่เลา  
อาจจะเปนหุนนิ้วมือ หุนกระบอก หุนเงา เปนตน 
   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526:131-132) ไดเสนอแนะถึงรูปแบบของการเลานิทาน ดังนี้ 
   1.  การอานจากหนังสือนิทาน 
   2. การใสหนากาก หรือแสดงตัวละครในเรื่องโดยคาดไวบนศีรษะคนเดียว อาจแสดงได
หลายๆ บท โดยเปล่ียนหนากาก และเปล่ียนเสียงไปตามตัวละครนั้นๆ 
   3.  การเลาโดยใชเสียงประกอบ ผูเลาจะใชเสียงเพลง หรือเสียงดนตรีประกอบจะชวยใหเรื่อง
สนุกสนานหรือนาตื่นเตนขึ้น 
   4.  การเลาโดยใชนิทานที่ครูอาจจะสรางขึ้นมา 
   5.  การเลาโดยการฉายสไลดประกอบ 
   6.  การเลานิทานโดยการเลนนิ้วมือ ใชสําหรับนิทานเรื่องส้ันๆ หรือกลอนส้ันๆ โดยเด็กไดมี
โอกาสรวมกิจกรรม 

7. การเลานิทานประเภทหุนตางๆ เชน หุนมือ  หุนเชิด หุนชัก ฯลฯ 
   เกริก ยุนพันธ (2539  :37) ไดเสนอรูปแบบของการเลานิทาน ไวดังนี้ 
   1.  การเลานิทานแบบปากเปลา 
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   2.  การเลานิทานแบบวาดไปเลาไป 
   3.  การเลานิทานใชส่ือหรืออุปกรณประกอบ 
   ดังนั้น ในการเลานิทานแตละครั้งของครู ควรคํานึงถึงรูปแบบและวิธีการอยูเสมอ เพ่ือเรา
ความสนใจของเด็ก กอใหเกิดประสิทธิภาพในการเลายิ่งขึ้น 
 
  1.9 วิธีการเลานิทาน 
   กอนการเลานิทาน ครูควรตกลงกับเด็กวาขณะฟงนิทานเด็กตองอยูในระเบียบและสํารวจดูวา
เด็กมองภาพในนิทาน หรือมองหนาครูไดทั่วถึงหรือไม เพราะบางทีเด็กมองไมเห็นทําใหไมรูเรื่อง ความสนใจ
ของเด็กจะลดลงไป การเลานิทานควรปฏิบัติดังนี้ 
   1.  การเริ่มตนเลา ควรหาวิธีจูงใจใหเด็กสนใจ เชนเอยถึงตัวละครในนิทาน  
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องในนิทาน ทายปริศนา หรือใหดูรูปภาพที่เกี่ยวกับนิทาน เพ่ือใหเด็กพรอมที่จะฟง 
   2. ใหเด็กนั่งตามสบาย ขณะที่ฟงนิทาน 
   3.  ผูเลาตองรูสึกสนุกกับเรื่องที่เลา การเลาจึงจะออกรส 
   4.  ใชเสียงดังพอเหมาะ เด็กไดยินชัดเจน พูดไมซ้ําหรือเร็วจนเกินไป มีจังหวะเปนไปตาม
บทของเรื่องที่เลา 
   5. ทําทาทางประกอบใหเห็นจริงจัง และสนุกสนานตามทองเรื่องถามีภาพประกอบดวยยิ่งดี 
เพราะจะทําใหเด็กสนุกและจําเรื่องได 
   6.  มองสบตากับเด็กทุกคนในขณะที่เลา อยาใชสายตาจับที่เด็กคนใดคนหนึ่งนานเกินควร 
   7.  ลําดับเรื่องเลาใหเด็กเขาใจ ใชภาษางายๆ เหมาะสมกับเด็ก 
   8.  แสดงจุดสําคัญของนิทานตามแนวที่ผูเลาตองการ อยาเนนหรือสอนเด็กจนเด็กหมดสนุก 
   9.  ตอนจบควรทําใหเด็กรูสึกวานิทานสนุกและเสียดายอยากมีโอกาสฟงอีก 
   หลังจากครูเลานิทานจบ ควรซักถามเด็กเกี่ยวกับเรื่องในนิทาน เพ่ือจะไดทราบวาเด็กฟง
เขาใจหรือไม เปดโอกาสใหเด็กแสดงรวมดวยเชน การใหเด็กเลาซ้ําหรือเลาเรื่องอื่นๆ ใหเพ่ือนฟง พรอมกับ
แสดงบทบาทอยางตัวละครในนิทาน พยายามนําเรื่องนิทานที่เลาไปแลวมาใชใหเกิดประโยชนในการสอน
ภาษา สอนเลข และวิชาอื่นๆ ใหมากที่สุด (รัชนี ศรีไพรวรรณ. 2518 : 37-41) 
   ลัดดา นีละมณี (2527 : 248) ไดเสนอแนะวิธีการเลานิทาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศใน
ขณะที่เลานิทานไวดังนี้ 
   1.  การเริ่มตนเลา ครูควรจะมีวิธีการที่จะจูงใจเด็กดวยวิธีตางๆ ที่นาสนใจ เชน การใชเพลง 
การใชปริศนาคําทาย การใชรูปภาพ เปนตน 
   2.  ขณะที่เลาควรใหเด็กมีอิสระทั้งในดานรางกายและความรูสึก 
   3.  ผูเลาควรมีอารมณรวม ตามเนื้อเรื่องที่เลา 
   4.  ครูควรมีการใชน้ําเสียงในการเลาตามตัวละครหรือเหตุการณนั้นๆ ในขณะที่เลา 
   5.  ควรใชภาพหรือทาทางประกอบในขณะที่เลา 
   6.  ควรลําดับเรื่องราวใหเขาใจงาย ไมซับซอนจนเกินไป 
   7.  ควรใหความสนใจกับเด็กทุกคนอยางทั่วถึง 
   8.  ควรใชภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก 
   9.  ไมเนนการสั่งสอนมากเกินไปจนเด็กขาดความสนุกสนาน 
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   วิธีการเลานิทานดังกลาวชวยใหเด็กเกิดความสบายใจ มีความรูสึกที่เปนอิสระทั้งทางรางกาย
และจิตใจและเกิดทัศนคติที่ดี  นอกจากนี้การเลานิทานไมควรซ้ําซาก และจําเจควรพยายามแสวงหาวิธีตางๆ 
ในการเลานิทานใหนาสนใจ เพ่ือชวยใหการเลานิทาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการเลานิทานที่ไมจบเรื่อง
สมบูรณเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเสริมสรางความคิด พัฒนาทักษะการฟง การพูด และเปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความคิดสรางสรรค ซึ่ง ลิโว และริทซ (Livo and Riet. 1986 : 384) กลาวถึงการเลานิทานวา "ผูเลาและผูฟง
ตางมีประสบการณรวมกันในการเลานิทานและแสดงออกในทางสรางสรรค ความคิดสรางสรรคจากการฟง
นิทานเกิดจากความสามารถซึ่งไมใชเพียงการไดเห็นเทานั้น แตเปนการเฝาดูอยางพินิจพิจารณาไมใชเพียง
การไดรับเทานั้น แตเปนการฟงอยางตั้งใจ ไมใชการเลือกแบบแตเปนการคิดส่ิงแปลกๆ ใหมๆ และไมใชเพียง
การสังเกต แตเปนการไดมีประสบการณและรับรูส่ิงใหมๆ ในทันทีทันใด"  ดังนั้น การเลานิทานจะชวยจูงใจให
เด็กสนใจที่จะดูฟง และคิดแตงตอเชื่อมโยงเรื่องราว ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาความคิด ที่จะถายทอดเปน
ภาพตามจินตนาการใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
   นอกจากนี้ยังมี ทิพยสุดา นิลสินธพ (2524 : 80-82) ยังไดแนะนํากิจกรรมหลังการเลานิทาน
ไวดังนี้ 
   1.  ใหเด็กตอบคําถามครู เพ่ือทบทวนเรื่องหรือส่ิงที่ตองการใหเด็กจํา 
   2.  ใหเด็กลําดับเหตุการณในเรื่องวา ตอนใดมากอนมาหลัง 
   3. ใหฝกระบายสี โดยดึงเอาภาพหนึ่งภาพใดในเรื่องตอนที่นาสนใจออกมาใหเด็กระบายสี 
   4.  ใหเด็กแสดงละครสั้นๆ จากเรื่องที่แลว โดยใชคําพูดที่เด็กคิดขึ้นเอง 
  วาณี ฐาปนวงศศานติ. (2521 : 92) กลาววา 
   ในการเลานิทานจะตองเลือกวิธีการเลาใหเหมาะสมกับผูฟงตามอายุ และความรู ซึ่งวิธีการเลา
อาจทําไดดังตอไปนี้ 
   1. เลาปากเปลา  โดยผูเลาทําทาทางหรือเสียงประกอบในการเลาใหคลายกับ 
ตัวละครในเรื่อง เชน เสียงคนแก เสียงเด็ก หรือเสียงสัตว เปนตน 
   2.  เลานิทานจากหนังสือ วิธีนี้ผูเลาเลือกหนังสือที่มีภาพประกอบสวยๆ   ผูเลาไมจําเปนตอง
ทองนิทานทุกตัวอักษร เพียงแตจําเคาโครงของเรื่องกับคําสนทนาที่สําคัญใหได หนังสือที่เลือกมาเลาควรมี
ขนาดใหญพอสมควร มีภาพชัดเจน ขนาดของภาพใหญพอที่จะใหเด็กเห็นทั่วถึง ภาษาสละสลวย และเรื่องมี
คุณคา 

3. เลาเรื่องจากภาพ วิธีนี้ผูเลาจะมีภาพสําคัญเพียง 3-5 ชิ้น เปนภาพสําคัญของเนื้อเรื่องที่ 
จะเลา 
   4.  เลาเรื่องประกอบรูปภาพ มีรูปภาพของตัวละครในเรื่องหรือสวนประกอบที่สําคัญ เชน 
ตนไม ภาพยานพาหนะ เปนอุปกรณรวมเมื่อเริ่มเลาก็จะใชรูปภาพตางๆ ขึ้นมาติดแผนปายสําลีประกอบ 
   จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา วิธีการเลานิทานเพื่อใหเด็กมีความสนใจสนุกสนาน จําเรื่องราว
ที่เลาได และเพ่ือใหเด็กสามารถนําขอคิดจากนิทานไปปรับใชใหเขากับชีวิตประจําวันไดนั้น ครูควรเลือกวิธีเลา
ใหเหมาะสมกับผูฟงตามอายุและความรู ควรมีการใชภาษาที่เหมาะสม ลําดับเรื่องราวไมซับซอน มีอารมณ
รวมในการเลา ที่สําคัญหลังการเลานิทานจบ ครูตองดึงจุดสําคัญในนิทานออกมา สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
กับเด็ก เพ่ือเนนย้ําใหเด็กเขาใจถึงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลุกใจในจิตใจเด็ก 
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  1.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนิทาน 
    1.10.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
    สุขสมร ประพัฒนทอง (2521 : 68-73) ไดทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 
1-4 อายุ 7-10 ป โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 80 คน โดยวิธีเลานิทานที่มีเนื้อเรื่อง
กระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเด็กใหฟง จํานวน 10 เรื่อง เปนเวลา 3 วัน วันละ 3-4 เรื่องใหฟงนิทานครั้งละ 
5 คน  การเลานิทานผูวิจัยเลาเอง และมีผูเลาอื่นอีก 3 คน รวมเปน 4 คน วิธีการเลานิทานผูเลาจะทําทาทาง 
สุมเสียงประกอบการเลา และยังมีการแสดงรูปภาพประกอบมีการใหเด็กไดแสดงทาทางในนิทาน (Role-Play)  
แตละเรื่องดวย  แลววัดพฤติกรรมใฝสัมฤทธิ์ของเด็กโดยใหเลนเกมที่ยาก 3 ชั้น ผลการวิจัยพบวา เด็กที่ไดฟง
นิทานที่มีตัวแบบมีความเพียรพยายามฝาฟนอุปสรรคจนบรรลุความสําเร็จ มีพฤติกรรมใฝสัมฤทธิ์สูงกวาเด็ก
ซ่ึงฟงนิทานไมมีคุณคา และยังพบวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใหพ่ึงตนเอง มีพฤติกรรมใฝสัมฤทธิ์สูง
กวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใหพ่ึงตนเองชา 
    อรทัย  จันทวิชานุวงษ  (2523 : 46-52) ไดศึกษารูปแบบของนิทานที่สงผลตอความ
รับผิดชอบของเด็ก และผลของการฟงนิทานที่มีตอความรับผิดชอบที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู แบบฝกให
พ่ึงตนเอง และเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบยับย้ังการพึ่งตัวเอง ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จํานวน 160 คน โดยเลานิทาน 3 รูปแบบ คือ นิทานปรัมปรา นิทานเรื่องสัตว และนิทานทองถ่ิน     
รวม 45 เรื่อง เลาใหฟงกลุมละ 15 เรื่อง ครั้งละ 30 นาที โดยผูวิจัยเปนผูเลาเอง วิธีการเลานิทานมีการเลาโดย
ใชน้ําเสียง ทาทาง และอุปกรณ เชน รูปภาพ แผนปายสําลี หุนมือ และเทปประกอบการเลานิทาน เหมือนกัน
ทุกกลุมทดลอง ยกเวนกลุมควบคุม ผลการทดลองพบวารูปแบบของนิทานสงผลตอความรับผิดชอบของกลุม
ไมแตกตางกัน และไมพบความแตกตางสําหรับความรับผิดชอบของกลุมตัวอยางที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
ตางกัน 
   บรรพต พรประเสริฐ (2530) ไดศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศนทางจริยธรรมของนักเรียนวัย
อนุบาลโดยใชนิทานและเกม พบวา เด็กวัยอนุบาลที่ไดรับการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตย 
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี และความมีเมตตากรุณา โดยใช
นิทาน และโดยใชเกม พบวา ทั้งสองกลุมมีมโนทัศนทางจริยธรรมสูงขึ้นภายหลังการสอน และท้ังสองกลุมมี
มโนทัศนทางจริยธรรมไมแตกตางกัน 
    ทรงพร สุทธิธรรม (2534 : 85-89) ไดศึกษาความสามารถในการรับรู และเขาใจทัศนะ
ของผูอ่ืนของเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองจัดกิจกรรมนิทาน เพ่ือสงเสริมการคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยอายุ 4-5  ป จํานวน 30  คน กลุมทดลอง จํานวน 15 คน ไดรับการจัดกิจกรรม
จํานวน 15 คน ไมไดรับการจัดกิจกรรรมนิทานเพื่อสงเสริมการคลายยึดตนเองเปนศูนยกลางจาก ผูปกครอง
กลุมตัวอยางไดรับการทดสอบและหลังการทดลองเปนรายบุคคลดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการรับรู
และเขาใจทัศนะของผูอ่ืน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ผูปกครองจัดกิจกรรมนิทานเพื่อสงเสริมการคลาย
การยึดตนเองเปนศูนยกลางมีความสามารถในการรับรู และเขาใจทัศนะของผูอ่ืนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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        จันทรเพ็ญ  สุภาผล (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ไดฟงนิทานประกอบดนตรี  และนิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชาย -หญิง  อายุ 5 - 6 ป   จํานวน 30 คน พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดฟงนิทานประกอบ
ดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือมีพฤติกรรมทางสังคมหลังจากการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
       1.10.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
   ดิกสัน  จอหนสัน  และซอลซ (Dixon, Johnson; & salts. 1977 : 367 - 379) ได
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหกับเด็กอนุบาล  อายุ 3 - 4 ป ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด  เด็กในกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 146 คน แบงออกเปน 4 กลุม  กลุมแรก เลานิทานใหฟง แลวใหเด็กแสดงบทบาทประกอบ
ตามเรื่อง  กลุมที่สอง เลานิทานใหฟงพรอมพาไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน ไปซื้อของ  ไปสวนสัตว  กลุมที่
สนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่เลาใหฟง  กลุมที่ส่ี เปนกลุมควบคุม  ผลการทดลองปรากฏวาถาเด็กไดแสดง
บทบาทเลียนแบบตัวละครในเรื่องไปดวยจะพัฒนาจิตลักษณะตางๆ ไดดีที่สุดแสดงวาเมื่อเด็กฟงนิทานแลว
เด็กยอมมีความตองการที่จะเลียนแบบตัวละครที่ตัวชอบหรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้นๆ 
นอกจากนี้ยังพบวา เนื้อหานิทานถาเปนเรื่องไกลความจริง เชน เทพนิยาย จะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็ก
ดีกวานิทานที่มีเนื้อหาใกลชีวิตเด็กจริงๆ 
          จากเอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พอสรุปไดวา นิทานเปนส่ือประกอบการเรียน
การสอนที่มีคุณคา และมีความสําคัญตอเด็กมากโดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัย เพราะนิทานชวยใหเด็กมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ เชน รางกาย อารมณ สังคม ภาษา 
สติปญญา เพ่ิมทักษะในการฟง เสริมสรางจินตนาการ และนิทานยังมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็กกอนวัยเด็กไดเปนอยางดี 
       

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทานประกอบภาพ 
 
 2.1 ความหมายของภาพ 
  เกอรแลค และอีลี  (Gerlach; &  Ely. 1971 : 365) ไดใหความหมายของภาพไววา เปน
ภาพนิ่ง เปนวัสดุ 2 มิติ  ที่บันทึกหรือแสดงเหตุการณ สถานที่บุคคลหรือส่ิงของเอาไว อาจเปนลักษณะที่เปน
ภาพถาย ภาพวาด ภาพการตูน ภาพสเกตซ  ภาพผนัง  รวมท้ังแผนภูมิ แผนที่สถิติ และแผนที่ ภาพสามารถ 
ใชในการสอนเปนรายบุคคลหรือสอนเปนกลุมในเวลาเดียวกันก็ได 
  จินตนา  ใบกาซูยี (2534 : 64-65) ไดใหความหมายของภาพประกอบวา หมายถึง การนําเอา
ความรูหรือประสบการณที่ผูเขียนมีอยูเขียนออกมาเปนเรื่องราวใหเหมาะสมกับวัยของผูอานโดยคํานึงถึงการ
ใชคําประโยค สํานวนและภาษาที่แจมแจง 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  ภาพประกอบนิทาน คือ รูปภาพที่เปนภาพนิ่งที่แสดง
เหตุการณประกอบเนื้อหาเพ่ือชวยใหเด็กเขาใจงายขึ้นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนิทาน 
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 2.2 คุณคาและประโยชนของภาพ 
  ภาพเปนวัสดุที่กลาวไดวา ราคาไมแพง วิธีใชก็งายใครๆ  สามารถใชได ภาพยังเปนวัสดุ
พ้ืนฐานที่มีอสิระในตัวของมันเอง สามารถใชไดโดยไมจําเปนตองอาศัยส่ิงอื่นชวย ใชไดทุกสภาพทุกสถานที่ 
และทุกเวลา ภาพนับวาเปนสวนประกอบพื้นฐานสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการศึกษา  จากการวิจัยที่ผาน
มาพบวา การเตรียมและการใชภาพ ซึ่งเปนทัศนวัสดุ โดยสัมพันธกับเนื้อหาวิชา  ชวยใหเด็กประสบผลดีใน
การเรียน ถึงแมวา ภาพจะใหประสบการณไดนอยกวาส่ิงที่เปนรูปธรรมหรือของจริง  แตก็มีขอดีที่สามารถนํา
ผูดูเขามาใกลชิดความจริง  ชวยเพ่ิมประสบการณการเรียนรู  ซึ่งเปนนามธรรมใหแกผูเรียนโดยตรง  ซึ่งนับวามี
อัตราในการรับรูมากที่สุด  เมื่อเทียบกับประสาทสัมผัสสวนอื่นๆ  กลาวคือ (เริงลักษณ  มหาวินิจฉัยมนตรี. 
2517 : 8) 
  ก. การไดเห็นโดยทางตา  75  เปอรเซ็นต 
  ข. การไดยินโดยทางหู  13  เปอรเซ็นต 
  ค. การไดรูสึกโดยทางผิวกาย    6  เปอรเซ็นต 
  ง. การไดรับรสโดยทางลิ้น    3  เปอรเซ็นต 
  จ. การไดกล่ินทางจมูก    3  เปอรเซ็นต 
  สปอลดิ้ง (Spaulding) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชภาพประกอบ แลวสรุปผลและ
เสนอแนะไว  ดังนี้  (เริงลักษณ  มหาวินิจฉัยมนตรี. 2517 : 23 ; อางอิงจาก Spaulding. n.d.)  
  1. รูปภาพนั้น เปนเครื่องมือที่ใชดึงความสนใจอยางไดผล 
  2. รูปภาพ ชวยใหผูอานตีความหมาย และจดจําเนื้อหาไดดี  
  3. ผูอานจะตีความหมายของภาพ  ตามประสบการณเดิมของเขา ดังนี้ ผูสอนจะตอง 
พิจารณาภูมิหลังและประสบการณของผูอาน กอนที่จะเลือกภาพมาใชในการสอนเสมอ  
  4. เพ่ือใหเกิดผลดี เนื้อหาของรูปภาพควรจะสัมพันธกับชีวิตประจําวันและความสนใจของ
ผูอานดวย 
  5. ควรจัดลําดับของรูปภาพเสียกอน  เพ่ือที่จะไมใหผูอานเกิดความขัดแยงขณะที่อาน 
  วิททิช  และซัลเลอร (Wittich; & Schuller. 1957 : 75-79)  ไดกลาวถึงคุณคาของรูปภาพตอ
การสอนไวดังตอไปนี้  
  1.   ถึงแมภาพจะเปนวัสดุ 2 มิติ แตก็สามารถทําใหผูดูเขาใจในลักษณะของมิติที่ 3 ได โดย
ใชเทคนิคของแสง  สี  และเงาเขาชวย  ทําใหภาพมองดูลึก  ต้ืน  ไกล และใกลได  
  2. สามารถแสดงสิ่งที่ไมมีการเคลื่อนไหวใหพิจารณารายละเอียดไดอยางชัดเจน  เชน  
ภาพทิวทัศน  ภูเขา ปาไม  ตนไม  คน  สัตว  ฯลฯ  วัตถุที่อยูในอิริยาบถตางๆ  นักเรียนสามารถนํามาดูชา
หรือดูนานเทาไรก็ได  ภาพนั้นจะไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
  3. สามารถทําใหมีความรูสึกในเรื่องการเคลื่อนไหวได เชน ภาพคนเดิน มาวิ่ง  กิ่งไมกําลัง
แกวงไปมาดวยลมแรง  เปนตน  
  4. สามารถเนนความรูสึกนึกคิดของผูผลิตภาพได เชน ความโกรธ ความกลัว  ความตื่นเตน  
เปนตน 
  5. สามารถใชภาพเพื่อเปนการเรียนเปนรายบุคคลได โดยนักเรียนสามารถจะนําไปศึกษา 
รายละเอียดนานเทาไรหรือบอยครั้งเทาไรก็ไดตามที่ตองการ 
  6. สามารถใชภาพประกอบการสอนไดหลายวิชา  และใชไดกับเด็กทุกชั้นทุกวัย 
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  เทาที่กลาวมาสรุปวา ภาพเปนส่ิงที่มีประโยชนและมีคุณคาตอการเรียนรู  เด็กจําเปนตอง
เรียนรูจากสื่อที่เปนรูปธรรมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแกเด็กควรใชภาพที่ชัดเจน เพราะภาพจะ
ชวยใหเด็กเขาใจในเนื้อเรื่องของนิทานไดดีขึ้น   เชน การใชนิทานที่ประกอบภาพ  ในการเลานิทาน เพราะจะ
ชวยสงเสริม ความเขาใจ ความสนใจและความสามารถในการฟงของเด็กใหดีย่ิงขึ้น 
  
 2.3 ชนิดและลักษณะของนิทานประกอบภาพ  
  บันลือ พฤกษะวัน  (2534 : 73)  แบงชนิดของภาพที่ใชประกอบหนังสือสําหรับเด็กประเภท
ใหญๆ  ไดดังนี้  
  1.   ภาพเขียน  อันไดแก   ผลงานของชางฝมือ หรือผูใดผูหนึ่งเขียนขึ้น  
   1.1   ภาพสเกตซ (Sketch) ภาพลายเสนหยาบๆ แสดงใหเห็นเคาโครงสรางของสิ่งนั้นๆ
เมื่อระบายสีลงไปยอมชวยใหภาพเหลานั้น เปนภาพที่เดนชัดชวยใหเกิดความเขาใจในการอานไดงายขึ้นภาพ
ประเภทนี้นอกจากจะชวยการอานแลวยังทาทายใหเด็กอยากลองวาด  เพราะเห็นวาเปนภาพงายสามารถทํา
ไดไมยาก 
   1.2 ภาพการตูน เปนภาพที่คงลักษณะจุดเดนของตัวละครไวสวนหนึ่ง และการแสดงออก
ในรูปแบบของความรูสึกนึกคดิ  ความมีชีวิตชีวาชวยใหเด็กผูอานเขาใจอาการนั้นๆ  ไดดีทั้งยังชวยสรางเสริม
จินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี 
  2. ภาพถาย ใชเทคนิคการถายภาพจากสภาพแวดลอมที่เปนจริง  เพ่ือตองการใหเด็กผูอาน
ไดมีประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ  ไดถูกตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริง   (Authentic)  เชน สถานที่ 
คน สัตว ที่อยูไกลตัวเด็กเล็กมาก ๆ  เด็กไมเคยพบเห็นภาพเหลานี้  การถายภาพหรือใชภาพถายในหนังสือ
ยอมใหประสบการณที่เสมือนความจริงทั้งยังสามารถที่จะแสดงใหเห็นภาพทิวทัศนสภาพแวดลอมจริงไดดีแต
โดยมากภาพถายมักจะใชในหนังสือแบบเรียนมากที่สุด  หนังสืออ่ืนๆ  มักใชนอยในเมื่อไมสามารถจะหา
นักเขียนที่ดีไดก็มักจะใชภาพประเภทนี้  
  3. ภาพไดอะแกรมหรือแผนผัง (Diagram) เปนภาพแสดงใหเห็นส่ิงที่กลาวถึงอยางยนยอ
สามารถชวยสรางความเขาใจในการอานไดดี ใชแสดงการเดินทาง สถานที่ ตําแหนง และความสัมพันธของสิ่ง
ตางๆไดดี เชน แผนที่แสดงการเดินทางของมารโคโปโลไปเมืองจีน แผนผังแสดงพระราชวังโบราณ และอ่ืนๆ 
ชวยในการเรียนภูมิศาสตร ประวัติศาสตรไดดี ตลอดจนสามารถนําไปใชในการเขียนแบบแปลนการวางผัง
งานและอื่นๆไดดี ไดอะแกรมดังกลาวมักจะเนนในเรื่องของทิศและความสืบเนื่องความสัมพันธของส่ิงตางที่
กลาวถึง  
  ธวัช  ตราชู (2532 : 52-53) แบงลักษณะของภาพประกอบตามวิธีการผลิตไดเปน 4 ประเภท 
คือ 
  1. ภาพถาย คือ ภาพที่ไดจากการถายรูปดวยกลอง ภาพถายที่จะนํามาลงพิมพประกอบตัว
เรียงพิมพ ควรจะมีการจัดองคประกอบที่ดีการใหแสงเงา ตลอดจนการจัดกรอบอันจะทําใหไดภาพถายที่มีทั้ง
คุณลักษณะที่อธิบายเรื่องราว และชวยตกแตงส่ิงพิมพใหสวยงามชวนดูย่ิงขึ้น 
  2.  ภาพเขียน  คือ  ภาพที่เขียนขึ้นดวยหมึกและสีตางๆ มีรูปรางลักษณะตางๆ ตามที่     
ออกแบบ อาจเปนภาพเหมือน ภาพจินตนาการภาพที่เกิดจากการสเกตซ ภาพการตูนเปนแผนภาพ แผนสถิติ 
หรือกราฟ ฯลฯ ซึ่งใชสําหรับนําลงพิมพประกอบตัวเรียงพิมพที่เหมาะสม จําเปนตองใชเพ่ือบรรยายหรือ
อธิบายเรื่องราวและชวยตกแตงส่ิงพิมพใหสวยงามซึ่งการเขียนภาพ ประกอบโดยทั่วไปทําได 2 วิธี คือ 
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    วิธีที่ 1 ภาพวาดเสน (Drawing) คือภาพที่เขียนดวย ดินสอ ปากกา พูกัน 
   วิธีที่ 2 ภาพระบายสี (Painting ) คือ ภาพที่สรางขึ้นโดยใชสีโปสเตอร สีน้ํา สีฝุน สีน้ํามัน 
เปนตน 
  3.  ภาพปะติด (Collage) คือ ภาพที่ไดจากการนําภาพหรือวัสดุสําเร็จรูป เชน กระดาษสี 
เศษผา วัสดุเหลือใช ฯลฯ มาประกอบเขาดวยกันหรืออาจเขียนตกแตงเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดภาพที่ตองการ 
  4.  ภาพพิมพ คือ ภาพที่เกิดขึ้นจากการทําแบบพิมพ แลวนําไปพิมพเปนภาพออกมาดวย
วิธีตางๆกัน เชนภาพพิมพแกะไม ภาพพิมพอ่ืนๆ เพ่ือสรางสรรคเปนแบบตางๆเหมือนกับภาพเขียน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา นิทานประกอบภาพมีลักษณะแบงเปนประเภทไดดังนี้ 
ภาพเขียน ภาพการตูน ภาพถาย ภาพไดอะแกรม ภาพปะติด และภาพพิมพที่มีลักษณะของภาพแตกตางกัน
ออกไป ในแตละประเภทรวมถึงการนําไปใชงาน 
 
 2.4  หลักการเลือกและใชภาพประกอบการสอน 
  เริงลักษณ มหาวินิจฉัยมนตรี (2517 : 44) ไดกลาววา การเลือกรูปภาพในการสอน จะตอง 
เลือกใหตรงกับวัตถุประสงคการสอนใหตรงกับเนื้อหาที่สอน เพ่ือจะใหภาพนั้นมีคุณคาและสนองตอบตอ
วัตถุประสงคของการสอน ในการใชรูปภาพจะพบวา สามารถใชไดในทุกชวงเวลาระหวางทําการสอน เชน ขั้น
นํามาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินผลครูผูสอนจะตองคํานึงถึงเรื่องของเวลาดวย เพ่ือใหการ
เรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้น 
  ดังนั้นในการเลือกใชภาพประกอบการสอนผูสอนควรคํานึงถึงความเหมาะสมของรูปภาพที่
นํามาใชในการสอนใหตรงกับวัตถุประสงคมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่สอนภาพที่นํามาใชสามารถตอบสนอง
ตอการสอนและสงเสริมการเรียนรูของเด็กใหมีพัฒนาการยิ่งขึ้น 
 2.5  ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 
  รัถพร ซังธาดา (2531 : 44-45) ไดเขียนเกี่ยวกับภาพประกอที่ดีในหนังสือสําหรับเด็กควรมี
ลักษณะดังนี้ 

1. ภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กควรเปนภาพเขียนมากกวาเปนภาพถาย เพราะภาพ 
เขียน ผูเขียนภาพสามารถเขียนภาพประกอบเรื่องไดอยางกวางขวาง เก็บรายละเอียด และเนนบางสวนที่
ตองการไดดีกวาภาพถาย อีกทั้งภาพเขียนมีความสวยงามนาสนใจใหจินตนาการ และอารมณขันไดดีกวา
ภาพถาย 

2. ภาพประกอบจะตองสอดคลองกับเนื้อเรื่อง 
3. ภาพประกอบที่ดีเมื่อเด็กดูแลวสามารถที่จะเขาใจเนื้อเรื่องไดดี 
4. ภาพประกอบที่ดีสามารถเลาเรื่องในตัวของมันเอง 
5. ภาพประกอบมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหวอยูในภาพประกอบที่ดีดูแลวตองใหความรูสึก 

กอใหเกิดจินตนาการที่แปลกใหมเปนภาพที่ใหอารมณขัน 
6. ควรมีภาพประกอบทุกหนาในหนังสือสําหรับเด็กเล็ก 
7. ขนาดของภาพสําหรับเด็กเล็กควรใชภาพขนาด 3/4  ของหนากระดาษ ตัวอักษร 1/4  

ของหนากระดาษ และลดขนาดของภาพใหเล็กลงเมื่อเด็กโตขึ้นตามลําดับ เชน เด็กระดับ ป. 3-4 อาจใชภาพ
ขนาด 1/2 ของหนากระดาษ และตัวอักษร 1/2 ของหนากระดาษ 

8. การใหสีภาพ ควรใหสีสดใสสวยงาม เพราะเด็กชอบภาพสีมากกวาภาพขาวดําโดย 
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เฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็กชอบภาพที่ใชสีสดใสประเภทแมสี โดยไมคํานึงถึงรายละเอียดและความเปนจริง เชน 
ชอบภาพวาดสีแดง สีเขียว เปนตน เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะชอบสีที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ และความเปนจริงมากขึ้น
เรื่อยๆ ตามลําดับ 

9. เปนภาพงายๆ ขนาดใหญและชัดเจนไมจําเปนตองมีรายละเอียดในภาพมากนักโดย 
เฉพาะอยางยิ่ง สําหรบัเด็กเล็ก 

10. ภาพจะตองถูกตองตรงตามความเปนจริง โดยเฉพาะสําหรับเด็กเล็กภาพไมควรจะให 
ขาดหาย เชน ภาพคนไมควรใชครึ่งตัว เพราะเด็กเล็กไมสามารถที่จะเขาใจภาพที่ขาดหายครึ่งตัวได 
  จากที่กลาวสรุปไดวา หนังสือนิทานประกอบภาพมีความสําคัญตอเด็กอยางยิ่ง สัดสวนของ
ภาพและเนื้อเรื่องขึ้นอยูกับวัยของเด็ก ย่ิงเด็กอายุนอยจําเปนตองใชภาพมาก หากเด็กอายุมากภาพที่ใชจะ
นอย หนังสือนิทานประกอบภาพ ที่ดีจะชวยใหเด็กเขาใจเนื้อเรื่องของนิทาน ไดอยางดีและรวดเร็ว 
 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนิทานประกอบภาพ 
  งานวิจัยในประเทศ  
  รัญจวน ประโมจนีย  (2544 : 65) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลา
นิทานประกอบภาพที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โดย
ทดลองกับเด็กกลุมเดียว จํานวน 10 คน พบวาความสามารถดานการเรียนของเด็กปฐมวัยในแตละชวงเวลา
ของการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพมีการเปล่ียนแปลงขั้นความสามารถดานการเขียนสูงขึ้นทุกคน 
 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  วิปเปล (Whipple. 1953 : 262-269) ไดศึกษาและสรุปผลการวิจัย เกี่ยวกับความสนใจภาพ
ของเด็กไวดังนี้ 
  1. ภาพที่แสดงการเคลื่อนไหว ไดรับความสนใจสูง 
  2. ภาพที่ไดรับความสนใจ ลวนเปนภาพที่ไมละเอียดซับซอน มีจุดสนใจ 
  3. ภาพสี ไดรับความสนใจมากกวาขาว-ดํา 
  4. ภาพขนาดใหญ ไดรับความสนใจมากกวาภาพขนาดเล็ก 

 5. หนังสือที่มีภาพประกอบมาก ไดรับความสนใจมากกวาหนังสือที่มีภาพประกอบนอย 
 6. ภาพที่มีเนื้อหาตรงกับหัวเรื่อง ไดรับความสนใจมากกวาภาพที่มีเนื้อหาไมตรงกับหัวเรื่อง 
 7. ภาพที่แสดงการผจญภัย นาตื่นเตน ไดรับความสนใจสูง 

  จากการวิจัยสรุปไดวา นิทานประกอบภาพนั้นมีความสําคัญตอเด็กมาก เนื่องจากชวยกระตุน 
ใหเด็กเกิดความสนใจเพิ่มพูนความคิด จินตนาการ เราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการเรียนรู โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย 
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3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสงัคม  
  
  3.1 พัฒนาการทางสังคมของเด็กระดับปฐมวัย 
   3.1.1 ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการทางสังคม 
   เฮอรลอค (Hurlock. 1978: 228) ไดกลาวถึง ความหมายของพัฒนาการทางสังคม
หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เพ่ือจะเขา
สังคมได การที่เด็กจะเขาสังคมไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
   1. ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งหมายความวา เด็กจะเขากับสังคมไดดีตอง
ประพฤติตามแนวที่สังคมยอมรับ และนิยมชมชอบ ซึ่งสังคมแตละสังคมยอมมีมาตรฐานของตนเองวาอยางไร
จึงจะเหมาะสม เด็กจะตองเขาใจมาตรฐานและปฏิบัติใหสอดคลองกัน 
   2. บทบาทในสังคม ซึ่งหมายความวา แบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถือปฏิบัติเปนธรรมเนียม
ในสังคม ซึ่งในแตละสังคมไมเหมือนกัน บทบาททางสังคมดังกลาวไดแกบทบาทของพอแมของเด็ก ของครู ฯลฯ 
บทบาทเหลานี้กําหนดขึ้นเปนมาตรฐานสําหรับสมาชิกในสังคม การปฏิบัติตนไมสมกับบทบาทที่สังคมกําหนด 
ทําใหเกิดปญหาทางการปรับตัวเขากับสังคม และจะอยูในสังคมอยางปกติสุขไมได 
   3. ทัศนคติตอสังคม ซึ่งหมายความวา ความรูสึกของเด็กที่มีตอสังคมแด็กจะตองรูสึก
วาตนเองเปนหนวยหนึ่งของสังคม มีหนาที่จะตองเกี่ยวของกันและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ใน
สังคม คนที่เขาสังคมไดดีจะรูสึกพอใจในกิจกรรมทางสังคม 
   อรวรรณ สุมประดิษฐ (2533: 12) ไดใหความหมายของพัฒนาการทางสังคม ไววา เปน
การแสดงพฤติกรรมของมนุษยที่สังคมนั้นๆ ยอมรับ และสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทไดอยางถูกตองโดยท่ี
รูสึกวา ตนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นๆ 
   ดังนั้น พอจะสรุปไดวา พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ในการแสดงพฤติกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม ทําใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข เชน การแสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอ แบงปน การชวยเหลือเปนตน 
  3.1.2 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคม 
   ภรณี คุรุรัตนะ (2523: 51-54) ไดแบงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กใน 
วัยตางๆ ต้ังแตแรกเกิด – 6 ป แตในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะวัย 4 – 5 ป ดังตอไปนี้ 
   อายุ 4 ป สามารถใชศัพทไดประมาณ 1,500 คํา จะตั้งคําถามที่ขึ้นตนดวย เมื่อไร อยางไร 
และทําไม ชอบเลาเรื่องตางๆ หรือนิทาน ซึ่งบางครั้งก็เปนเรื่องที่เกิดจากความคิดฝนของตัวเอง อาจพูดคํา
หยาบหรือคําไมสุภาพในบางครั้ง เลนกับเพ่ือนๆ เปนกลุม และกลุมที่เลนก็ขึ้นอยูกับกิจกรรมวาเขาสนใจทํา
กิจกรรมอะไร กลุมอาจจะสลายตัวไป บางครั้งก็รวมกลุมใหมในกิจกรรมใหม เริ่มเลือกคบเพื่อนบางคนที่ถูกใจ 
จะเลนโดยการสมมติหรือใชจินตนาการที่มีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆ มีความรูสึกหวงใยหรือกังวลกับเด็กที่
ไดรับบาดเจ็บสามารถที่จะรอคอยจนถึงเวลาที่จะทํากิจกรรม แตก็ไมแนเสมอไปสําหรับการรอคอย เมื่อเจ็บ 
เหนื่อย หรือไมสบาย ตกใจกลัว ก็จะหันไปหาผูใหญเพ่ือใหปลอบโยน 
   อายุ 5 ขวบ ใชศัพทไดประมาณ 3,000 คํา ชอบซักถาม มีความพอใจที่จะเลนคนเดียว
ไดเปนเวลานานๆ ขึ้น ชอบฝกหัดที่จะทําอะไรใหมๆ เลนกับเพ่ือนๆ โดยเฉพาะการชวยกันสรางสิ่งตางๆ หรือ
การเลนสมมติ ชอบการเลนแขงขันและรวมทีมกับเพ่ือนๆ ในการแขงขัน  ในการแขงขันตองใหผูใหญตัดสิน 
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บางครั้งรูสึกไมพอใจที่เห็นเด็กโตกวาเลนอยางรุนแรงในสนามเด็กเลน โดยทั่วไปตองการการยอมรับจาก
ผูใหญ 
   สุมน  อมรวิวัฒน (2534: 147) ไดรวบรวมลักษณะคานิยมเชิงพฤติกรรมที่สําคัญซึ่ง
เปนพ้ืนฐานของเด็กไทยในระดับปฐมวัยไว ดังตอไปนี้ 
   1. กิริยามารยาทเรียบรอยตามธรรมเนียมไทย 
   2. สํารวมและควบคุมตนเองได 
   3. มีสัมมาคารวะ 
   4. มั่นใจในตนเอง 
   5. มีระเบียบวินัย 
   6. กลาแสดงออก 
   7. แกไขปญหาได  
   8. มีเหตุผล 
   9. ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 
   10. มองโลกในแงดี 
   11. มีสุนทรียภาพ 
   12. รับผิดชอบ 
   13. เปนประชาธิปไตย 
   14. ขยัน 
   15. ประหยัด 
   16. ซื่อสัตย 
   17. เมตตาและเอื้อเฟอ 
    ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเลือกลักษณะพฤติกรรมทางสังคมเพียง 1 ดาน คือ พฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอ 
  3.1.3 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กระดับปฐมวัย 

  1. ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมทางสังคม 
   อิงลิช (English. 1958: 506) ไดใหความหมาย พฤติกรรมทางสังคมไววา เปน 

พฤติกรรมที่แสดงออกเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมของกลุมบุคคลอื่น หรือ พฤติกรรมที่แสดงออก
โดยไดรับการควบคุมจากองคกรทางสังคมที่มีการจัดรูปแบบแลว เชน ครอบครัว โรงเรียน เปนตน 
    กูด (Good. 1965: 44) ไดใหความหมาย พฤติกรรมทางสังคมไววา เปนการ
แสดงออกที่แตกตางกันไปแตละบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมหรือเปนการแสดงออกของกลุมบุคคล 
    กลาวโดยสรุป พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาของแตละ
บุคคล โดยพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมานั้น ไดรับการควบคุมจากองคกรทางสังคมที่มีการจัดรูปแบบแลว 
เชน ครอบครัว และโรงเรียน เปนตน 
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4.  เอกสารงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับความเอื้อเฟอ 
 

4.1 ความหมายของความเอื้อเฟอ 
  กรมการศาสนา (2521 : 28) ไดใหความหมายของความเอื้อเฟอไววา ความเอื้อเฟอ  หมายถึง  
การแสดงความปรารถนาดีตอผูอ่ืนดวย  กาย  วาจา ตลอดจนการใหปนวัตถุส่ิงของไมใจแคบเห็นแกตัว 
  จรรจา  สุวรรณทัต และคณะ (2521  :  32)  ไดใหความหมายของความเอื้อเฟอไววา   
ความเอื้อเฟอ  หมายถึง  การทําตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน  โดยไมหวังผลตอบแทน 
  วารินทร  มวงสุวรรณ (2517 : 14) ไดสรุปความหมายของความเอื้อเฟอวามีลักษณะที่สําคัญ  
2  ประการ  คือ   
  1.   ความเอื้อเฟอ  เปนการกระทําเพ่ือผูอ่ืน  โดยไมคํานึงถึงความทุกขและความลําบากของ
ตนเอง 
  2.   ความเอื้อเฟอ  เปนการแสดงถึงการเสียสละ  ความใจกวาง  โอบออมอารี  ความเห็นใจ  
และความเขาใจถึงความลําบากของผูอ่ืน 
  เลมโบ  (Lembo. 1976  :  70 – 73)  ไดใหความหมายของความเอื้อเฟอไววา  ความเอื้อเฟอ
เปนลักษณะของบุคคลที่จะแสดงความตองการและความเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืนในสถานการณที่พบใน
ชีวิตประจําวัน  ความตองการดังกลาวเกิดจากความบังเอิญ  และบุคคลนั้นเรียนรูดวยตนเอง 
  จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ความเอื้อเฟอ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่จะแสดง
ความปรารถนาดีตอผูอ่ืนดวยกาย  วาจา  ใจ  ตลอดจนเห็นใจผูอ่ืน  โดยไมนกึถึงความทุกขของตน 
  
 4.2 การแบงประเภทของความเอื้อเฟอ 
  คณะคุรุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ม.ป.ป.  :  187 – 188)  ไดแบงประเภทของ
ความเอื้อเฟอไดดังนี้ 
  1. ทางกําลังกาย  ไดแก  การใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยกําลังกายในการชวยทําธุรการงาน
ใหการสงเคราะหเทาที่กําลังจะชวยไดดวยความยินดีเต็มใจ  แมงานเล็กนอย   
  2. ทางวาจา  ไดแก  ชวยเหลือใหคําแนะนํา  ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชนเพ่ือ
บําบัดทุกข  บํารุงสุขแกผูอ่ืน  และชวยพูดปลอบใจเมื่อเพ่ือนฝูงไดรับความเดือดรอน 
  3. ทางกําลังสติปญญา  ไดแก  ชวยแสดงความคิดเห็น  ชวยแกปญหาเดือดรอน  ชวยคิด
หาแนวทางที่ถูกที่ชอบ  และชวยเพ่ิมพูนความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญาของตน 
  4.  ทางใจ ควรฝกจิตใจของตนเองใหรูจักเห็นใจผูอ่ืน มนุษยเรายอมมีความทุกขดวยกัน
ทั้งนั้น ถึงแมวาเราจะเห็นวาผูมีความทุกขนั้น  ไดกอใหแกตนเองก็ไมควรสมน้ําหนาหรือกลาวซ้ําเติมเขา  
ควรใหอภัยในความผิดของผูอ่ืนเสมอ  ไมอาฆาตจองเวร 
 ความเอื้อเฟอในแตละชนิด  แสดงออกเปนพฤติกรรมไดดังนี้ 

1. ความเอื้อเฟอเผื่อแผทางกาย 
- ชวยหิ้วหรือถือของหนัก 

  - ชวยจูงคนขามถนน 
  - สละที่นั่งบนรถประจําทาง 
  - ชวยเหลือบุคคลที่ไดรับอุบัติเหตุ 
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  - ชวยทําประโยชนใหแกโรงเรียน  เชน  ชวยทํางานในหองสมุด 
- ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน  วัด 

2. ความเอื้อเฟอเผื่อแผทางวาจา 
- พูดจาปลอบโยนเมื่อผูอ่ืนไดรับทุกข 

  - บอกทางใหกับผูที่ไมรูจักใหไปถึงที่หมายได 
  - พูดจาวากลาวตักเตือนเพ่ือนดวยความจริงใจ 
  - ชวยเหลือใหคําแนะนํา 
  - ชวยเจรจาเปนธุระใหไดผลสําเร็จ 

3. ความเอื้อเฟอเผื่อแผทางสติปญญา 
- ชวยแสดงความคิดเห็น 

  - ชวยแกปญหาความเดือดรอน 
  - ชวยหาแนวทางที่ถูกตอง 
  - ชวยเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคคลอื่น 
  - รายงานขาว  เลาประสบการณ 

4. ความเอื้อเฟอเผื่อแผทางใจ 
- รูสึกสงสารบุคคลที่มีความทุกข 

  - ไมสมน้ําหนาหรือกลาวซ้ําเติมบุคคลที่ผิดพลาด 
  - เอาใจใสและสังเกตความรูสึกของบุคคล 
  - สนใจทุกขสุขของบุคคลอื่น 
  - ใหอภัยในความผิดพลาดของผูอ่ืน 
  ดังพอสรุปไดวา ความเอื้อเฟอแสดงออกเปนพฤติกรรมไดโดยทางกําลังกาย ทางวาจา ทาง
สติปญญา และทางใจ 
 4.3 ลักษณะและความสําคัญของความเอื้อเฟอ 

กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  (กรมการศาสนา. 2521 : 7)  ไดใหลักษณะและ 
ความสําคัญของความเอื้อเฟอเผื่อแผไวดังนี้ 
  1. ความเอื้อเฟอเผื่อแผเปนคุณธรรมที่ผูใดประพฤติปฏิบัติไดยอมแสดงวาผูนั้นมีลักษณะ 
น้ําใจดี  มีคุณธรรมในการผูกพัน  ความมีไมตรีของหมูคณะไว 
  2. ผูมีความเอื้อเฟอเผื่อแผยอมเปนคนมีเสนห  มีผูรักนับถือ  จะทําการสิ่งใดมักมีผูเต็มใจ
ชวยเหลือใหกิจกรรมสําเร็จ 
  3.  การแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผตองเปนไปดวยน้ําใสใจจริง  และตองแสดงถึงพรอมดวย
กาย  วาจา  ใจ 

  4.   ความเอื้อเฟอเผื่อแผที่แทจริงนั้น  ยอมไมหวังผลตอบแทน  ไมไดทําไปหวังใหผูอ่ืน 
ยกยองหรือตองการใหเขาใหแกเราบาง  ถาแสดงโดยไมหวังผลตอบแทนแลว  จะทําใหผูปฏิบัติมีความสุขใจ  
คนที่ขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผจะเปนคนใจแคบ  ไมเห็นใจผูใด  คิดจะเบียดเบียนใหเขาไดรับความเดือดรอน
โดยหาประโยชนใหแกตนฝายเดียว 
  การแสดงความเอื้อเฟอสามารถแสดงแกบุคคลที่อยูใกลชิดสนิทสนม  แลวแผออกไปจนถึง
บุคคลที่อยูหางออกไปทุกทีตลอดจนถึงสังคมบานเมือง  และประเทศชาติ  และการแสดงความ 
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เอ้ือเฟอจะเริ่มจากระดับที่เห็นไดงายไปจนถึงระดับที่เห็นไดยาก  ดังนี้  คือ  จากการสละทรัพยส่ิงของ  กําลัง
กายแนะนําทางวาจา  ชวยใหมีสติปญญาไปจนถึงทางใจ 

 
 4.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเกิดและพัฒนาการของความเอื้อเฟอ 
 ทฤษฎีที่ผูวิจัยยึดถือเปนหลักในการวิจัย ไดแก  ทฤษฎีการคลอยตามของแบบสังคม (Social 
Conformity Theory) ซึ่งผูเปนเจาของทฤษฎีนี้  คือ เบอรโควิทซ และแดเนียล (Berkowitz and Daniels.  
1963  :  429 – 436)  ผูเห็นดวยกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม  (Social  Exchange  Theory)  ที่วา
ความเอื้อเฟอเกิดจากความคาดหวังของบุคคลที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจากการชวยเหลือผูอ่ืน  และถือวา
ความเอื้อเฟอเปนสวนหนึ่งของการแลกเปล่ียนทางสังคม บุคคลจะเปรียบเทียบแรงงานหรือการลงทุน  (Cost)  
กับประโยชนที่จะไดรบัซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพระหวางบุคคล แตแนวคิดของทฤษฎีการคลอยตามแบบสังคมมี
ความเห็นตางออกไปจากแนวคิดของนักทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่วา บางครั้งความเอื้อเฟอเกิดจาก
แรงจูงใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน โดยไมหวังผลตอบแทน แตบุคคลกระทําเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม   
การปลูกฝงแรงจูงใจดังกลาวใหแกบุคคลจะทําไดโดยผานขบวนการอบรมเลี้ยงดู 
 ทฤษฎีซึ่งจะชวยใหอธิบายใหเห็นวาองคประกอบใดบางมีผลตอการปลูกฝงแรงจูงใจที่จะ
ชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน ตลอดจนชวยใหเห็นพัฒนาการของแรงจูงใจดังกลาว คือ ทฤษฎี
บุคลิกภาพของเลวิน  (Lewin)  ซึ่งไรท  (Wright.  1924  :  485 – 486)  ไดนํามาอธิบายไววา  ความเอื้อเฟอ
เปนผลมาจากแรงจูงใจสองแรงของบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลสนองความตองการของตนเองและสนองความ
ตองการของผูอ่ืนซึ่งเกิดขึ้นพรอมๆ กัน เมื่อบุคคลนั้นอยูในสถานการณที่ตองชวยเหลือผูอ่ืน  แรงจูงใจท้ังสอง
ชนิดดังกลาวจะปะทะกันอยูตลอดเวลา ถาแรงจูงใจท่ีจะสนองความตองการของตัวเองมากกวา บุคคลผูนั้นก็
จะไมชวยเหลือผูอ่ืน แตถาแรงจูงใจท่ีจะสนองความตองการ ความตองการของผูอ่ืนมากกวา บุคคลผูนั้นก็จะ
ชวยเหลือผูอ่ืน  การที่บุคคลจะมีแรงจูงใจท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนมากกวาแรงจูงใจท่ีเห็นแกตัวเองนั้นขึ้นอยูกับการ
ฝกของ พอแม และจากการเรียนรูฐานะและบทบาทของตัวเด็กกับคนอื่น 
 จากทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดและพัฒนาการของความเอื้อเฟอที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา 
ความเอื้อเฟอเกิดจากแรงจูงใจที่จะกระตุนให  บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ดีดวยการชวยเหลือผูอ่ืน  ซึ่ง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอเกิดจากการเรียนรูความสัมพันธระหวางบุคคล 
 
 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเอื้อเฟอ 
  4.5.1  งานวิจัยเกี่ยวกับความเอื้อเฟอในประเทศไทย 
  พริ้มเพรา มิตรมร (2526 : 59) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการใชหนังสือภาพที่มีตัวละครสัตว กับ
หนังสือภาพที่มีตัวละครเปนคน ตอคุณธรรมความเอื้อเฟอเผื่อแผของผูอ่ืน 2 กลุมอายุ  ผลการวิจัย  พบวา  
คุณธรรมความเอื้อเฟอเผื่อแผจากการอานหนังสือภาพที่มีตัวละครเปนคนกับหนังสือภาพที่ตัวละครเปนสัตว  
ระหวางผูอานกลุมอายุแตกตางกัน  จะมีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  วัชร  วงษสด  (2526  : 75)  ไดทําการทดลองสอนความเอื้อเฟอแกเด็กที่มีระดับพัฒนาการ
ทางสติปญญาตางกันโดยวิธีกลุมสัมพันธ  พบวา  เด็กที่ไดรับการสอนโดยวิธีกลุมสัมพันธมีทัศนคติตอการ
แสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผสูงกวาเด็กที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบธรรมดา และเด็กที่มีระดับพัฒนาการ
ทางสติปญญาตางกัน  มีการรับรูคุณธรรมเรื่องความเอื้อเฟอเผื่อแผไมแตกตางกัน 
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  รัตนา บํารุงญาติ (2528 : 62)  ไดทําการวิจัยถึงผลของการพัฒนาจริยธรรมดานความเอื้อเฟอ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โดยการใชหุนมือ การเลานิทาน และการใชแถบเสียงนิทาน  ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการทดลองโดยการใชหุนมือ การเลานิทาน และการใชแถบเสียงนิทาน มีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมดานความเอื้อเฟอสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.5.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเอื้อเฟอในตางประเทศ 
กรีนเบอรก  (Greenberg.  1969  :  1960 – A)  ไดศึกษาสถานการณที่กอใหเกิดพฤติกรรม

แบบเอื้อเฟอ  โดยทําการทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัย  จํานวน 13 คน การทดลองใชวิธีการขอรอง  เพ่ือ
ทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึก 3 อยางดวยกัน คือ ใหเห็นความสําคัญของการใหตอบแทนซึ่งกันและกัน  
(Reciprocity) ความรูสึกที่ตองรับผิดชอบตอสังคม  (Social  Responsibility)  และการกระทําความดีตาม
แบบอยางที่ดี (Beneficent Model) ผลการทดลองพบวา การขอรองที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบทางสังคม จะ
ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเอื้อเฟอมากที่สุด 
 บอนด (Bond. 1969 : 345)  ไดศึกษาความสัมพันธของความเอื้อเฟอกับบุคลิกภาพดานอื่นๆ  
ของเด็กชั้นประถม  โดยวัดลักษณะของความเอื้อเฟอจากการประเมินผลของครู  และดูจากจํานวนขนมที่กลุม
ตัวอยางบริจาคใหแกเด็กยากจน  ผลการศึกษาพบวา  สําหรับเด็กชายความเอื้อเฟอสัมพันธทางลบกับความ
รับผิดชอบทางสังคม  นอกจากนี้ยังพบวา  สติปญญาสัมพันธโดยตรงกับความเอื้อเฟอ  และพบวาเด็กหญิงมี
ลักษณะของความเอื้อเฟอมากกวาเด็กชาย 
 จากผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศ ดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา พฤติกรรมความเอื้อเฟอ
เปนพฤติกรรมดานหนึ่งทางจริยธรรมที่มีความสําคัญย่ิงที่ควรปลูกฝงใหเกิดแก เด็กปฐมวัย ซึ่งจากงานวิจัย
สวนใหญ พบวา เปนการทดลองโดยไดมีผูศึกษา ทดลองโดยใชหุนมือ การเลานิทาน และการใชหนังสือภาพ 
กับเด็ก ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฟงนิทานประกอบภาพ ของเด็กปฐมวัย ท่ีมีตอพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 

 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอน   ดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การสรางเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
4. วิธีการดําเนินการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   เปนเด็กปฐมวัยชาย –หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5-6 ป    
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขตวัฒนา สังกัด
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ  กลุมตัวอยาง ไดมาตามขั้นตอน ดังนี้ จับฉลากหองเรียน ชั้นอนุบาล
ปที่ 2  จํานวน 1 หองเรียน จากทั้งหมด 2 หองเรียน ไดนกัเรียนหอง 2/2 แลวจับฉลากเลือกเด็กปฐมวัย ชาย-
หญิง จํานวน 15 คน จาก 37 คน   
  

เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก  
 1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพที่มีผลตอพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

2. ภาพนิทาน 
2.1   นิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส 
2.2 นิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ 

3. แบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอ 
 



 29 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  

 
 1. ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรม เสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ ที่สงเสริม
พฤติกรรมความเอื้อเฟอ 
  1.1 ศึกษาแผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียน ในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทาน 
  1.3 นํานิทานมาปรับเพ่ือใหสอดคลองกับหนวยการเรียนในสัปดาหนั้น ๆ และสรางแผนการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานประกอบภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
   1.3.1 ขั้นนํา 
   1.3.2 ขั้นกิจกรรม  
   1.3.3 ขั้นสรุป 
   1.3.4 ขั้นประเมินผล 
  1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพประกอบภาพวาดบน
แผนกระดาษจํานวน 12 เรื่อง และภาพวาดบนแผนใสจํานวน 12 เรื่อง เสนอตอผูเชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณา
เพ่ือหาความสอดคลองของจุดประสงค เนื้อหา การดําเนินกิจกรรม ส่ือการเรียนและการประเมินผลจํานวน 3 
ทาน  ดังนี้ คือ 
   1.  อาจารยสุทธาภา    โชติประดษิฐ  
   2.  อาจารยรุงนภา       รทสา 
   3.  อาจารย พีระพร      รัตนาเกียรติ์  
  1.5 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ ตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ  
  1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ (ภาคผนวก ก) ไป
ทดลองใชกับเด็กนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
เลานิทานประกอบภาพ แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  
 2.  ขั้นตอนในการสรางนิทานประกอบภาพ 
  2.1 ศึกษาแผน การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณระดับกอนประถมศึกษาของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541 รวมถึงงานวิจัยหนังสือเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของกับนิทานประกอบภาพ
โปรงใส และนิทานประกอบภาพวาด 
  2.2 สรางนิทานประกอบภาพโปรงใส โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.2.1 ผูวิจัยคัดเลือกนิทานที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ป ที่มีเนื้อหา
สงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย จากแหลงขอมูลตางๆ เชน หอสมุดมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ รานหนังสือตางๆ และจากผูวิจัยแตงขึ้นเอง จํานวน 12 เรื่อง 
   2.2.2 ผูวิจัยนํานิทานที่ไดรับการคัดเลือกแลว ทั้ง 12 เรื่องมาวาดลงบนแผนพลาสติกใส
อาซีเตท (acetat) ที่มีขนาด A4 โดยกําหนดใหนิทาน 1 เรื่อง ประกอบดวยภาพวาด จํานวน 8-10 ภาพ 
   2.2.3 ลักษณะของนิทานประกอบภาพวาดโปรงใส จะมีลักษณะเปนภาพวาดบนแผน
พลาสติกใส การวาดเปนการวาดภาพที่ใชสีที่เหมือนกับภาพและสีของภาพในนิทานตนฉบับ หากเปนนิทานที่
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ผูวิจัยแตงขึ้น ก็จะมีการวาดภาพขึ้นเองโดยยึดทฤษฎีภาพวาดสําหรับเด็ก ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
การสรางภาพวาดลงบนแผนใส สีที่ใชในการวาดภาพนิทานโปรงใสเปนสีเมจิกที่สามารถลบออกได 
   2.2.4 นิทานประกอบภาพโปรงใส ที่ผูวิจัยนํามาใชในการดําเนินการทดลองในครั้งนี้ มี
จํานวน 12 เรื่อง มีชื่อเรื่องดังนี้ 
  

1.  เรื่อง “หมูนอยไมชอบสวมรองเทา” 7.  เรื่อง “พอจา  แมจา” 
2.  เรื่อง “แขกของคุณอน” 8.  เรื่อง “เล้ียงนอง” 
3.  เรื่อง “ลูกแมวกับเตา” 9.  เรื่อง “อองกระตายนอย” 
4.  เรื่อง “ดอกไมแด...ปาพร” 10. เรื่อง “ฉันเปนตนไมใหญ” 
5.  เรื่อง “งูใจดี” 11. เรื่อง “เพ่ือนแท” 
6.  เรื่อง “นกเขาใจอารี” 12. เรื่อง “รถไม...ของขวัญ” 

 
  2.3 ผูวิจัยคัดเลือกนิทานที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ป ที่มีเนื้อหาสงเสริม
พฤติกรรมความเอื้อเฟอของงเด็กปฐมวัย จากแหลงขอมูลตางๆ เชน หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รานหนังสือตางๆ และจากที่ผูวิจัยแตงขึ้นเอง จํานวน 12 เรื่อง 
   2.3.1 ผูวิจัยนํานิทานที่คัดเลือกแลวทั้ง 12 เรื่อง มาวาดลงบนแผนกระดาษเทา-ขาว ที่มี
ความแข็งแรง ขนาดความกวาง 10 นิ้ว ความยาว 10 นิ้ว โดยกําหนดให นิทาน 1 เรื่อง ประกอบไปดวย
ภาพวาดจํานวน 8-10 ภาพ  
   2.3.2  ลักษณะของนิทานประกอบภาพบนแผนกระดาษ จะมีลักษณะเปนภาพวาดของ
นิทานที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนการวาดภาพนิทานลงบนแผนกระดาษดานสีขาว การใชภาพและสี
เหมือนกับของนิทานตนฉบับ หากเปนนิทานที่ผูวิจัยแตงขึ้น จะมีการวาดภาพขึ้นเองโดยยึดทฤษฎีภาพวาด
สําหรับเด็ก ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการสรางภาพวาดลงบนแผนกระดาษสีที่ใชในการวาด ใชสีน้ํา สี
เทียน และสีเมจิในการวาดภาพนิทานลงบนแผนกระดาษ 
   2.3.4 นิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ ที่ผูวิจัยนํามาใชในการดําเนินการทดลอง
ในครั้งนี้ มีจํานวน 12 เรื่อง มีชื่อเรื่องดังนี้ 

  
1.  เรื่อง “หมูนอยขี้หวง” 7.  เรื่อง “ใหฉันเลนบางสิ” 
2.  เรื่อง “แบะๆ มอๆ ชวยดวย เราจะทําอยางไรดี” 8.  เรื่อง “ตุกตาของหนูหนอย” 
3.  เรื่อง “ผีเส้ือนอยผจญภัย” 9.  เรื่อง “แบงกันนะ” 
4.  เรื่อง “กระรอกเกง กระตายดี” 10. เรื่อง “นองจาอยารองไห” 
5.  เรื่อง “เพ่ือนใหมของลุงหมี” 11. เรื่อง “นองจอย เด็กดี” 
6.  เรื่อง “คุกกี้ของหมีนอย” 12. เรื่อง “ชวยกันคิด” 
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  2.4 นํานิทานประกอบภาพวาดทั้ง 2 ประเภท คือ นิทานประกอบภาพวาดบนแผนใสและ
นิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณ
ทางดานภาพวาดและดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของภาพนิทาน จุดประสงค 
เนื้อหาของนิทาน 
   1. อาจารยภิมลพรรณ    อุนแกว 
   2. อาจารยพงศธร     โพธิ์พูลศักดิ์    
   3. อาจารยนนทชนนปภพ    ปาลินทร 
  2.5 นําภาพนิทานประกอบภาพวาดบนแผนใสและนิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ
มาปรับปรุงตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ อีกครั้งกระทั่งไดภาพที่สมบูรณ 
 3. ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนดังนี้  
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
การสังเกตพฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรมเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอในครั้งนี้  
  3.2 สรางแบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
  3.3 นําแบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 ทาน 
ตรวจสอบเพื่อแสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค
เพ่ือลงคะแนนเพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน นํามาหาคาดัชนี ความสอดคลองระหวางความสามารถในการแสดงพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอ (IOC) โดยใชเกณฑคุณภาพตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวาใชได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 79)  
จากการทดลองปรากฏวา มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 
  3.4 การหาคาความเชื่อมั่นของกฎเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอโดยการนําแบบทดสอบไปทดลองใช กับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 
โดยจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพ ที่เหมือนกับการทดลองจริงเปนเวลา 1 สัปดาห จัดในวันจันทร  
วันอังคาร วัดพฤหัสบดี และวันศุกร แลวนําแบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กที่ทําการทดสอบ 
ในวันจันทร และวันศุกร รวมจํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 35 นาที มาตรวจใหคะแนนตามกฎเกณฑการใหคะแนนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น แลวนําคะแนนของเด็กปฐมวัยทั้งหมดมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร สัมประสิทธิสหสัมพันธ
แบบ Product moment correlation ของ Pearson  (บุญชู  ศรีสะอาด. 2536 : 103) ไดคาความเชื่อมั่นของ
การสอบซ้ํา เทากับ .91 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นสูงเพียงพอที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้  
  

วิธีดําเนินการทดลอง 

 
 ในแบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการแบบทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดย
อาศัยการวิจัยแบบ (One Group Pretest – Protest Design) (องอาจ นัยพัฒน. 2548 : 270) มีลักษณะการ
ทดลองดังนี้  
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
  

Pretest  Treatment  Posttest 

O1 X O2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
 O  แทน การทดสอบ 
 X  แทน การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานประกอบภาพ 
  

 การดําเนินการทดลองมีข้ันตอนดังน้ี 
 การดําเนินการทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับเด็กปฐมวัยกลุมทดลองเปนเวลา 1 สัปดาห 
2. ทําการทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยกอนทําการทดลอง โดยการใช 

แบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับเด็กปฐมวัย กลุมทดลอง 
2.1 ลักษณะของแบบทดสอบเปนรูปภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมความเอื้อเฟอ จํานวน 1 

 ชุด มีจํานวน 20 ขอ มี 3 ตัวเลือก ซ่ึงกําหนดใหผูรับการทดสอบกากบาท ( x ) ทับภาพที่เห็นวาเปนคําตอบ
ที่ถูกตองที่สุด  ใชเวลาในการดําเนินการทดสอบ กําหนดขอละ 1 นาที 

2.2 การตรวจใหคะแนน 
2.2.1 ขอที่กากบาท (x) ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอโดยความเต็มใจ   

         ให 2 คะแนน 
   2.2.2 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอ ภาพที่เด็กทําเพ่ือไดรับคําชมเชย  
          ให 1 คะแนน 

2.2.2 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอภาพที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม 
         ใสใจ ให 0 คะแนน 
   2.2.4 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอ เกินกวาภาพที่กําหนด 
          หรือไมกากบาท (x) ให 0 คะแนน 
 3.  ดําเนินการทดลองโดย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ เปนเวลา   
8 สัปดาห สัปดาห 3 วัน ใน วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 30 นาที ระหวางเวลา 10.00-10.30 น. รวม
ทั้งส้ิน 24 ครั้ง 
 4. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหตามวิธกีารทางสถิติการดําเนินการทดลอง 
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การดําเนินการทดลอง 

 
ตาราง 2 การดําเนินการทดลอง 
 

สัปดาห
ที่ 

วัน เดือน ป 
(เวลา) 

จุดมุงหมาย ส่ือนิทาน ผูแตง 

วันจันทรที่ 15 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”หมูนอยขี้หวง” 

ปติพร  วทาทิยาทร 

วันพุธที่ 17 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”แบะๆ มอๆ ชวยดวย 
เราจะทําอยางไรดี” 

A.H. Benjamin 

1 

วันศุกรที่ 19 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”ผีเส้ือนอยผจญภัย” 
 

ไมทราบนามผูแตง 

วันจันทรที่ 22 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง ”หมูนอย
ไมชอบสวมรองเทา” 

กังกา 

วันพุธที่ 24 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง  
”แขกของคุณอน” 

เทวินทร เอ้ียนมี 

2 

วันศุกรที่ 26 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใสเรื่อง  
 ”ลูกแมวกับเตา” 
 

ไมทราบนามผูแตง 

วันจันทรที่ 29 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”กระรอกเกง กระตายดี” 

อํานาจ เย็นสบาย 3 

วันพุธที่ 31 ส.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”เพ่ือนใหมของลุงหมี” 

ลําภู แสงลอง 

 วันศุกรที่ 2 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”คุกกี้ของหมีนอย” 
 

แมหนอนแกว 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

สัปดาห
ที่ 

วัน เดือน ป 
(เวลา) 

จุดมุงหมาย ส่ือนิทาน ผูแตง 

วันจันทรที่ 5 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง ”ดอกไม
แด...ปาพร” 

สุชาดา 

วันพุธที่ 7 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง ”งูใจดี” 

บุญเลิศ จูทอง 

4 

วันศุกรที่ 9 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใสเรื่อง 
 ”นกเขาใจอารี” 
 

 

วันจันทรที่ 12 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”ใหฉันเลนบางสิ” 

Sheridan Cain 

วันพุธที่ 14 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”ตุกตาของหนูหนอย” 

ปานกใหญ 

5 

วันศุกรที่ 16 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”แบงกันนะ” 
 

ปานกใหญ 

วันจันทรที่ 19 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง 
 ”พอจา แมจา” 

ส.พุม สุวรรณ 6 

วันพุธที่ 21 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง 
 ”เล้ียงนอง” 

บริษัท โฟรเบล 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

 วันศุกรที่ 23 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง 
 ”อองกระตายนอย” 
 

อรวรรณ สุมประดิษฐ 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

สัปดาห
ที่ 

วัน เดือน ป 
(เวลา) 

จุดมุงหมาย ส่ือนิทาน ผูแตง 

วันจันทรที่ 26 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”นองจาอยารองไห” 

สุดธิดา  
เปล่ียนสายสืบ 

วันพุธที่ 28 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”นองจอย เด็กดี” 

กังกา 

7 

วันศุกรที่ 30 ก.ย. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษ เรื่อง 
 ”ชวยกันคิด” 
 

อุดมเพชรชนะ 

วันจันทรที่ 3 ต.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง 
 ”ฉันเปนตนไมใหญ” 

สําลี รักสุทธี 

วันพุธที่ 5 ต.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง 
 ”เพ่ือนแท” 

อํานาจ เย็นสบาย 

8 

วันศุกรที่ 7 ต.ค. 48 
เวลา 10.00-10.30 น. 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอของเด็กปฐมวัย 

นิทานประกอบภาพวาด
บนแผนใส เรื่อง 
 ”รถไม...ของขวัญ” 
 

อิทธิพล อาทะ
วัฒนะ 

 
 - เมื่อครบ 8 สัปดาหแลว ทําการทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย หลังการ 
ทดลองดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 - นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัยตอไป  
 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดสอบพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยของกลุม 
ทดลอง โดยทําการทดสอบกอนการทดลอง และหลังการทดลองแลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทาง
สถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.1 หาคาเฉล่ียโดยใชสูตร (Ferguson. 1981: 49) 
 

   X     =    
N

X∑
 

   

เมื่อ  X    คือ คาเฉล่ีย 

∑X  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 

  1.2   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใชสูตร  
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 55) 
 

   S    =  
)1N(N

)X(XN 22

−
−∑ ∑

 

    
    เมื่อ S    แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

         ∑X     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         ∑X 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลัง 
 
 2.   สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 179) 
 

    IOC = 
N

R∑
 

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      เนื้อหาทั้งหมด 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหและหาคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติดังนี้  
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  2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอ โดยใชวิธีการสอบซ้ํา 
(Test– Retest) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์ ความสัมพันธ โดยใชสูตรของ Pearson (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2524 : 248-249) 
 

  xyY    =  
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

    
   เมื่อ xyY     แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

   N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
   ∑XY  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคะแนนการตรวจ 
     ครั้งแรกและคะแนนการตรวจครั้งหลัง 
        ∑X    แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจครั้งแรก 
    ∑Y    แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจครั้งหลัง 

    2X∑   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจครั้งแรกแตยกกําลังสอง 

    2Y∑   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจครั้งหลังแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 3.   สถิติที่ใชทดสอบสมติฐาน 
                   เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง  โดยใช
สูตร t-test  แบบ Dependent  Sample (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2522 : 220) 
 

    t  = 
( )
1N

DDN

D
22

−
− ∑∑
∑

 

 
   เมื่อ        t     แทน    คาสถิติที่ใชตรวจสอบความแตกตางระหวางคะแนนสอบกอน 
          และสอบภายหลังการทดลอง 
               D    แทน    คะแนนความแตกตาง 
            N    แทน    จํานวนคู 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนด
สัญลักษณและอักษรตางๆ ดังนี้  
 N   แทน จํานวนนักเรียน 
 K   แทน จํานวนขอ 
 X   แทน คะแนนเต็มในแตละขอ 

 X    แทน คาเฉล่ีย 
 SD   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 t   แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
 P   แทน คาความนาจะเปน 
 **   แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กลุมทดลอง  แทน กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ 
 

ผลการวเิคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชนิทานประกอบภาพที่มีผลพฤติกรรมความเอื้อเฟอของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ผูวิจัยได
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการใชนิทานประกอบภาพ โดย 
    การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
 ตอนท่ี 2   การเปรยีบเทียบคะแนนพฤติกรรมความเอื้อเฟอกอนและหลังการใชนิทานประกอบ 
    ภาพของเด็กปฐมวัยโดยใชสถิติทดสอบ (t-test) 
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 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย ผลปรากฏดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนพฤติกรรมความเอื้อเฟอของ เด็กปฐมวัยในกลุมทดลอง 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
ตัวแปร K X 

X  SD X  SD 

กลุมทดลอง 20 40 17.67 3.62 38.33 1.29 

  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวา คะแนนพฤติกรรมความเอื้อเฟอ กอนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณเลานิทานประกอบภาพกอนการทดลองมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 17.67 และ 
3.62 ตามลําดับ สวนหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ มีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 38.33 และ 1.29 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอกอนและหลังการใชนิทานประกอบ
ภาพของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง 
        การวิเคราะหนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนพฤติกรรมความเอื้อเฟอ กอนทดลองและหลังทดลอง
ของเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง มาหาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนํามาเปรียบเทียบกันโดยใชสถิติ 
t-test แบบ Dependent ผลปรากฏดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอกอนและหลังการใชนิทานประกอบภาพของ 
 เด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง 
 

ตัวแปร X  SD t P 

กอนทดลอง 17.67 3.62 

หลังทดลอง 38.33 1.29 
22.36** .00 

   
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา พฤติกรรมความเอื้อเฟอ ของเด็กปฐมวัยหลังการไดรับ การ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม เสริมประสบการณ
นิทานประกอบภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการเลานิทานประกอบภาพที่มีตอ
พฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลําดับโดยสังเขปดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใชนิทาน
ประกอบภาพ 
   

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพมีพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 
 1.  ประชากร   
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่
กําลัง   ศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนสวัสดีวิทยา สังกัดสํานักงานเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
 2.   กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป 
ชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  จํานวน 15 คน โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขต
วัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
 1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพที่สงเสริมพฤติกรรมความ
เอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย จํานวน 24 แผน แบงเปน แผนการจัด กิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพวาดบนแผนใสจํานวน 12 แผน และแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพวาด
บนแผนกระดาษจํานวน 12 แผน 
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 2. ภาพนิทาน 
  2.1 นิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส  จํานวน 12 เรื่อง ในหนึ่งเรื่องมีจํานวนภาพ 8-10 
ภาพ มีขนาด A 4  
  2.2 ภาพนิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ จํานวน 12 เรื่อง ในหนึ่งเรื่องมีจํานวน 
ภาพ 8-10 ภาพ มีขนาดของภาพกวาง 10 นิ้ว  ยาว 10 นิ้ว  
 3. แบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอ  จํานวน 20 ขอ  
   

วิธีดําเนินการทดลอง 
 

1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมทดลอง เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
2. ทําการทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย กอนการทดลองดวยแบบทดสอบ 

พฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง 
3. ดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานประกอบภาพ  

เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที ระหวางเวลา 10.00 – 10.30 น. 
4. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. หาสถิติพ้ืนฐานของความสามารถในการแสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
กอนการทดลอง และหลังการทดลองโดยนําขอมูลไปหาคาเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรม 
SPSS for Windows versions 11.5 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการทดลองโดยใช 
t – test แบบ Dependent ดวยการคํานวณในโปรแกรม SPSS for Windows versions 11.5 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. พบวาพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลา
นิทานประกอบภาพ สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 
 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทาน
ประกอบภาพเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมความเอื้อเฟอสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งนี้เนื่องจาก 
 1. โดยธรรมชาติเด็กปฐมวัยชอบฟงนิทานเพราะนิทานใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ตอบสนองความตองการของเด็ก เด็กจึงมักที่จะรบเราใหผูใหญเลานิทานใหฟงเสมอ กิจกรรมการเลานิทานจึง
เปนกิจกรรมที่เด็กชอบ นิทานจึงเปรียบเสมือนเปนส่ิงเราที่ทําใหเด็กสนใจ ซึ่งความสนใจนี้เปนแรงจูงใจ
ภายในที่มีอานุภาพผลักดันใหผูเรียนเกิดความใครรู ใครเรียน นําไปสูความงอกงามทางปญญาและพัฒนาใน
ทุกดาน กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2543 : 42) และสอดคลองกับแนวคิดของ ฉวีวรรณ  กินาวงศ (2536 : 126) 
ซึ่งกลาววา การเลานิทานนั้นมีอิทธิพลและคุณคาตอเด็กมาก โดยเฉพาะเด็กกอนระดับวัยประถมศึกษา โดย
การเลานิทานจะเปนเครื่องชวยสรางความเพลิดเพลิน และปลูกฝงใหเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริง ใน
ชีวิตประจําวัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ ทัศนีย  สุภาผล (2538 : บทคัดยอ) พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานมีวินัยในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไมไดรับการจัดกิจกรรมกอนกลับบาน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ลักษณะและเนื้อหาของนิทานที่ใชในการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ ที่ผูวิจัยได
สรางและเลือกนิทานที่มีเนื้อหาสาระสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยประกอบกับส่ือที่ใชในการ
เลานิทานผูวิจัยไดใชส่ือที่เปนรูปธรรม คือ นิทานประกอบภาพวาดบนกระดาษ และนิทานประกอบภาพบน
แผนใส ซึ่งเปนภาพที่ชัดเจนและมีสีสันสวยงาม ซึ่งชวยดึงดูดความสนใจเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี สอดคลอง
กับ เยาวพา เดชะคุปต (2528 : 58-59) ไดกลาววา เมื่อเด็กเปดหนังสือ ส่ิงแรกที่เด็กจะดู คือ ภาพและเด็กจะดู
ทุกอยางที่อยูในภาพ ดังนั้นภาพจึงเปนส่ิงสําคัญในการเลานิทานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัญจวน      
ประโมจนีย (2544 : 65) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานประกอบภาพที่มี
ตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พบวา ความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น  
 3. ลักษณะและรูปแบบในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพผูวิจัยไดใช
เทคนิคประกอบการเลา โดยนําเขาสูเนื้อเรื่องของนิทานดวยลีลาจูงใจ ลําดับเรื่องราวใหเด็กเขาใจใชภาษา
งายๆ เหมาะสมกับเด็ก มีการใชน้ําเสียงในการเลาตามตัวละครหรือเหตุการณนั้นๆ และใชภาพประกอบ
ในขณะเลา สอดคลองกับฉวีวรรณ  กินาวงศ (2526 : 131-132) ที่ไดเสนอแนะถึงรูปแบบการเลานิทานให
นาสนใจ โดยการเลาโดยใชภาพประกอบขณะเลา ผูเลาควรมีอารมณรวมตามเนื้อเรื่องที่เลามีการใชน้ําเสียงใน
การเลาตามเหตุการณนั้นๆ และควรใหความสนใจกับเด็กทุกคนอยางทั่วถึง นอกจากนี้ผูวิจัยยังสรุปเนื้อหา
หลักการเลานิทานทุกครั้งโดยการพูดคุย ซักถามทําใหเด็กสามารถเกิดความคิดรวบยอดไดดี และจดจําได
นาน ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541 : 17) ไดกลาวถึงการสรุปหลักการเลานิทานไววา ขั้นตอนสุดทายของ
การเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่องดวย คําถาม เกี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง ลักษณะตัวละคร 
ตัวแสดงในเรื่องความรูและคําสอนที่ไดจากนิทาน เพ่ือใหเด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอมูลความรูจากนิทาน
เปนการย้ําเตือนใหเด็กจดจําไดดี  
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  ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ
สามารถสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยได ทั้งนี้จะใหผูที่สนใจและนักการศึกษาปฐมวัยที่
สนใจพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย ไดใชวิธีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพเปนวธิีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหนึ่ง เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
  

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา เด็กมีพฤติกรรมความเอื้อเฟอสูงขึ้นมาจากเหตุผล
ตอไปนี้  
 1. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพที่สามารถสงเสริมพฤติกรรมความ
เอื้อเฟอของเด็กได เนื่องมาจากนิทานเปนส่ิงที่ใหความสนุกสนาน และใหความสุขความเพลิดเพลินตอเด็ก 
รวมถึงตัวละครในนิทานที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กและเปนแรงจูงใจท่ีเด็กอยากเปนเด็กดีมีความเอื้อเฟอดัง
นิทานที่ไดฟง 
  1.1 ในขั้นนําของการเลานิทานไดจัดกิจกรรมใหมี การรองเพลง ทองคําคลองจอง เด็กมีความ
พรอมที่จะรวมกิจกรรมเปนอยางดี เนื่องจากเด็กในวัย 5-6 ป นี้ สมาธิในการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้น และมีความสนใจ
เรียนรูส่ิงใหมๆ เสมอ เด็กจึงมีคาวมกลาแสดงออก และพรอมที่จะรวมกิจกรรม 
  1.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อผูวิจัยเลานิทานจบลง ผูวิจัยใชคําถามปลายเปดกับ
เด็กๆ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน รวมถึงการใหเด็กตั้งชื่อเรื่องนิทานดวยในสัปดาหแรกๆ เด็ก
บางคนยังไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นของตน เนื่องจากเด็กยังไมคุนเคยกับผูวิจัย 
  1.3 ขั้นสรุป เมื่อผูวิจัยใชคําถามกับเด็ก เด็กตอบคําถามจากความคิดของตนเอง และเพ่ือนๆ 
ชวยแสดงความคิดเห็นในบางคําถามที่เพ่ือนตอบ ทําใหเด็กรูสึกมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นขณะตอบคําถามใน
นิทาน  
  1.4 จากกิจกรรมเสริมประสบการณเลานทิาน ทําใหเด็กมีความรูสึกตื่นเตน มีความกระตือรือรน
ที่จะเขารวมกิจกรรมเพราะนิทานเปนส่ิงที่เด็กชอบ โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพวาดบนแผนใส เด็กจะชอบฟงและใหความสนใจเปนพิเศษ ทําใหเด็กเขาใจเรื่องราวในนิทานและพฤติกรรม
ของตัวละครในนิทานดีย่ิงขึ้น และเด็กเองก็ตองการเปนผูมีความเอื้อเฟอเหมือนดังเชนตัวละครในนิทานที่ไดฟง 
  1.5 บทบาทของครู ขณะจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพครูคอยเปน   
ผูอํานวยความสะดวกจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยจัดที่นั่งเปนรูปครึ่งวงกลมที่เด็กสามารถ
นั่งไดสบายไมเบียดกัน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการเรียนและคอยใหกําลังใจเด็กดวยการเสริมแรงกระตุนเด็ก
ทางบวก จึงทาํใหเด็กมีพฤติกรรมความเอื้อเฟอสูงขึ้น 
  2. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพมีระยะเวลาที่เหมาะสมตอ
สมาธิความสนใจของเด็ก 
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ขอเสนอแนะทั่วไป  
 
 1. ในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบภาพ ควรคํานึงถึงลักษณะขนาดของสื่อที่ใชในการทํา
กิจกรรมกับจํานวนของเด็ก เชน ถาใชส่ือกับเด็กจํานวนมาก ภาพนิทานที่ใชควรจะตองมีขนาดใหญพอที่เด็ก
สามารถที่จะมองเห็นไดทุกคน รวมถึงระยะการมองเห็นของสายตาของเด็กดวย 
 2. นิทาน 1 เรื่อง สามารถที่จะสงเสริมใหเกิดทักษะหลายดานในเดก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของครูผูสอนในการที่จะปรับปรุงนิทานใหเหมาะสมกับจุดประสงคที่ตองการไดอยางไร 
 3. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพควรคํานึงถึงระยะเวลาท่ีใชในการจัด
กิจกรรม ตองมีความเหมาะสมกับวัย กับสมาธิ และความสนใจของเด็ก ครูผูสอนตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ของชวงเวลาที่ใชในการเลานิทาน และท่ีใชในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน เชน ในเด็กอายุ 5 – 6 ป เวลาใน
การจัดกิจกรรมไมควรเกิน 15 – 20 นาที ถาใชเวลาในการเลานิทานนาน เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม
ทบทวนจะสั้นลง เปนตน 
 4. การตั้งคําถามในการเลานิทานแตละเรื่อง นอกจากมุงใหเด็กเกิดความคลอยตามในการกระทํา
ของตัวละครในนิทานแลว ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ การถามคําถามจะตองเปนคําถามปลายเปดที่
สามารถใหเด็กแสดงออกถึงความคิดของเด็กไดอยางอิสระ คําถามที่ใชครูควรตั้งคําถามใหมีหลายคําถาม แต
ไมจําเปนตองใชทุกคําถาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณละปฏิกิริยาของเด็กในขณะฟงนิทาน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรม
ศิลปะ  กิจกรรมบทบาทสมมติ และกิจกรรมสรางสรรค  เปนตน  
 2. ควรมีการศึกษาพัฒนา พฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
เลานิทานประกอบภาพระหวางเด็กปฐมวัยตางกลุมอายุ หรือในหนวยงานอื่นที่มีการดูแลเด็กปฐมวัย 
 3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพที่มีผลตอ
การพัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย เชน ทางดานรางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญา 
 4. ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบภาพที่สงผลพฤติกรรมความเอื้อเฟอใน
เด็กปฐมวัย 
 5. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมความเอื้อเฟอโดยใชกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพใน
ระยะเวลาที่เพ่ิมมากขึ้น  
 6. ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรม ความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณเลานิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส  กับภาพวาดบนแผนกระดาษ 
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คูมือแผนการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 
 พฤติกรรมดานความเอื้อเฟอ เปนพฤติกรรมที่ควรสงเสริมใหกับเด็กตั้งแตในชวงปฐมวัย เนื่องจาก
เปนวัยที่สามารถฝกใหมีการซึมซับพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอไดงายกวาเด็กในวัยอื่นๆ การสงเสริม
พฤติกรรมความเอื้อเฟอใหกับเด็กปฐมวัยนั้นสามารถทําไดหลายวิธี โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลา
นิทานประกอบภาพที่ใหเด็กไดฝกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ นิทานประกอบภาพ ก็เปนอีกวิธีทางหนึ่งที่สามารถ
สงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอ เนื่องจากโดยธรรมชาติแลวเด็กปฐมวัยทุกคนชอบนิทาน ครูจึงสามารถ
สอดแทรกสิ่งที่ตองการสอนเด็กหรือพฤติกรรมความเอื้อเฟอใหกับเด็กได 
 
จุดมุงหมาย 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ 
 ในการเลานิทานประกอบภาพแตละเรื่อง ทุกครั้งมีการดําเนินการตามขั้นตอนการเลานิทาน
ดังตอไปนี้ 

1. ขั้นนํา ครูนําเด็กเขาสูเรื่องราว เชน การรองเพลง การสนทนา การใชคําถามและสรางขอตก 
ลงรวมกัน ระหวางครูกับเด็กในการปฏิบัติตัวระหวางฟงนิทาน 

2. ขั้นเลานิทานครูเลานิทานประกอบภาพ ในระหวางการเลามีการสนทนาซักถาม หรือใหเด็กมี 
สวนรวมในการเลา เชน ใหเด็กแสดงความคิดของเด็กเกี่ยวกับนิทานที่ไดฟง เพ่ือใหเด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอตามจุดประสงคของการเลานิทานประกอบภาพ 

3. ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสนทนา สรุปเนื้อหาของนิทานประกอบภาพ และรวมกนัทํากิจกรรม 
ทบทวนนิทานที่ฟง 
 กิจกรรมครั้งนี้ใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร  
วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในชวงเวลา 10.00 – 10.30 น. นทิานที่ใชสงเสริมพฤติกรรมความเอื้อเฟอของ
เด็กปฐมวัยมีทั้งหมด 24 เรื่อง เรียงลําดับตามวันที่ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
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บทบาทครูในการเลานิทานประกอบภาพ 
 ในการเลานิทานประกอบภาพ ครูควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมเลนนิทานประกอบภาพใหเขาใจ 
2. จัดส่ืออุปกรณสถานที่ประกอบการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพใหพรอม 
3. สรางขอตกลงเบื้องตนกับเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในขณะฟงนิทาน 

 4. ระหวางดําเนินกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ ครูใชคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความเอื้อเฟอที่กําหนดไวในแผนตามจุดประสงคของการเลานิทานแตละเรื่อง 
 5. ในการทํากิจกรรมทบทวน ครูเชิญชวนใหเด็กทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเอื้อเฟอในขณะที่เด็กรวมกิจกรรม 

6. ในการแสดงความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเอื้อเฟอ ครูใหเด็กทุกคนชวยกันแสดงความคิด  
ถาเด็กมีความคิดเกี่ยวกับการพฤติกรรมความดานเอื้อเฟอไมชัดเจน ครูชี้แนะใหถูกตอง 
 

บทบาทของเด็กในการฟงนิทานประกอบภาพ 
1. ปฏิบัติตามขอตกลงในการฟงนิทาน 
2. ต้ังใจฟงนิทานระหวางรวมกิจกรรมการเลานิทาน 
3. แสดงความคิดถึง และทบทวนหลังจากจบการเลานิทาน 

 

สื่อการเรียนการสอน  
 1. นิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส จํานวน 24 เรื่อง  ภาพนิทานมีขนาด A 4 ในนิทาน  
1 เรื่องประกอบดวยภาพนิทานประกอบภาพ จํานวน 8 - 10 ภาพ 
 2. นิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ จํานวน 24 เรื่อง  ภาพนิทานมีขนาด ความกวาง  
10 นิ้ว ความยาว 10 นิ้ว ในนิทาน 1 เรื่องประกอบดวยภาพนิทานประกอบภาพ จํานวน 8-10 ภาพ  
 

การประเมินผล 
- สังเกตจากการมีสวนรวมของเด็กในการฟงนิทานและตอบคําถามแสดงความคิดของเด็กขณะ 

ปฏิบัติกิจกรรม 
- สังเกตจากการมีสวนรวมแสดงความคิดของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ   
เลานิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส 

เร่ือง “ดอกไมแด... ปาพร 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
  เพ่ือใหเด็กสามารถแสดงความคิด จากนิทานที่ฟงไดโดยแสดงความคิดเห็นที่เปนพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอ 
 

2. กิจกรรมการเลานิทาน 
  2.1 ข้ันนํา 
   2.1.1 เด็กและครูรวมกันรองเพลง “ดอกไมแดนไพร”  
   2.1.2 เด็กและครูสรางขอตกลงในการฟงนิทานรวมกัน 
  2.2 ขั้นเลานิทาน 
   2.2.1 เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับนิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส เรื่อง  
“ดอกไมแด...ปาพร 
   2.2.2 ครูเปดโอกาสใหเด็กรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานประกอบภาพวาดบนแผนใส 
เรื่อง “ดอกไมแด...ปาพร 
  2.3 ขั้นสรุป เด็กและครุรวมกันสนทนา เกี่ยวกับ เนื้อหาของนิทานที่ไดฟง โดยใชคําถามดังนี้  
   2.3.1 นองมดแบงดอกไมใหใครบาง 
   2.3.2 นองมดตั้งใจนําดอกไมไปใหกับใคร 
   2.3.3 เด็กๆ คิดวา เพราะอะไรนองมดถึงยอมแบงดอกไมใหกับผูที่ขอ 
   2.3.4 เด็กๆ คิดวา นองมดเปนเด็กดีไหมคะ 

3. สื่อประกอบการเลานิทาน 
  1. เพลง “ดอกไมแดนไพร” 
  2. นิทานเรื่อง “ดอกไมแด... ปาพร” 
  3. ภาพวาดบนแผนใสเรื่อง “ดอกไมแด... ปาพร” จํานวน 8 ภาพ  

4. การวัดและประเมิน 
  4.1 สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมในการฟงนิทาน 
   4.1.1 ความสนใจและการมีสวนรวมในการฟงนิทาน 
   4.1.2 การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นของเด็ก 
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เพลง ดอกไมแดนไพร 
 

        โดยสําลี   รักสุทธ ี
   
   แดนปาพาหนูนอยเริงใจ เก็บดอกไมสดใสแซมผม 
   ดอกมะลิวัลย  กรรณิการ  ลั่นทม เฝาเด็ดดมนิยมแดนไพร 
   ชวยกันรองเพลง เพลิน เดินไป นาชื่นใจดอกไมในดง 

 
 
 

นิทาน 
เร่ืองดอกไมแด..... ปาพร 

 
           โดย สุชาดา 
 
  เชาวันหนึ่ง คุณแมเรียกนองมดมาพบแลวบอกวา “แมไมไดไปเย่ียมปาพรนานแลว ตอนนี้ไดขาว
วาไมสบาย พักนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอยคงเปนหวัดแนเลย” “ดอกไมในสวนของเรากําลังออกดอกบานสพรั่ง
ดีทีเดียวมดไปเก็บมาสักชอซิจะ เลือกเอาดอกสวยๆ สดๆ หนอยนะ แมจะใหมดนําไปเยี่ยมปาพรแทนแม” แม
บอกมด “ปาพรเปนเพ่ือนสนิทของแมจะ และยังเปนคนมีน้ําใจดี ทุกคนในหมูบานเราชอบทาน ทั้งนั้นแหละ
จะ” แมตอบ  มดฟงแมเลาก็รูสึกชอบปาพรทันที  เพราะคุณครูเคยบอกวามีน้ําใจดีนั้นเปนคนดี นาคบหา
สมาคมดวย ใครๆ ก็รักใครนับถือ สมควรที่จะยึดถือเปนตัวอยาง  เมื่อไดดอกไมชอใหญแลวมดก็กลับเขาบาน 
แตงตัวในชุดใหมที่สะอาดเรียบรอยเพ่ือไปเย่ียมปาพร ”อุย นองมดไปเด็ดดอกไมมาจากไหน สวยจังเลยมด
หันไปตามเสียงทักที่ดังมาจากขางหลัง ออ... เสียงของพ่ีตะ เพ่ือนบานที่ยายมาอยูใหมนั่น “สวัสดีครับ พ่ีตะ” 
มดกลาวทักทาย “ดอกไมชอนี้ ผมเก็บมาจากหลังบานผมเองแหละครับ คุณมดใหผมนําไปเยี่ยมไขปาพร 
ครับ” “นองมดเปนเด็กดี นารักจริงๆ พ่ีตะชม  พ่ีก็มีเพ่ือนปวยอยูคนหน่ึง ยังไมมีดอกไมไปเยี่ยมเลยจะ”  
“พ่ีตะแบงดอกไมของผมไปบางซิครับ”  “ขอบใจมากจะ นองมด”  พ่ีตะรับดอกไมจากมด แลวเดินรองเพลงไป
เย่ียมเพ่ือนดวยความสุขใจ จากนั้นมดก็เดินมาเรื่อยๆ ผานทุงหญา และชายปาที่รมรื่น มดเดินอยางมีความสุข
จนลืมความเหน็ดเหนื่อย ขางหนามีใครกําลังเดินมาแตไกล “ออ... คุณยายเอิบ นั่นเอง” มดรองทัก “สวัสดีครับ
คุณยาย” มดพูดทักคุณยาย กลาวสวัสดีตอบ แลวถามวา “นั่นหลานจะเอาดอกไมไปใหใครกันนะสวยจริงๆ 
“ผมจะเอาไปเยี่ยมไขปาพรครับ คุณยาย มดตอบ “โอะ...แยแลว”  คุณยายอุทานเสียงดัง “ยายลืมซื้อดอกไม
บูชาพระโธไมนาลืมเลย จะเดินยอนไปตลาดอีกไหวรึเปลาก็ไมรู “มดไดฟง แลวรูสึกสงสารคุณยาย จึงเอยขึ้น
วา “คุณยายแบงดอกไมของผมไปก็แลวกันครับ คุณยายจะไดไมตองยอนไปตลาดอีก” แลวมดก็จัดแจงแบง
ดอกไมใหคุณยายไป “ขอบใจหลานมากจะ ชางมีน้ําใจดีจริงๆ  ขอใหจําเริญๆ เถอะจะ” คุณยายใหพรแลวก็
เดินยิ้มจากไป  มดเดินจากคุณยายมาไดสักครู ก็พบหนูปอมเดินรองใหผานมาจึงถามดู “ปอมทําเงินที่คุณแม 
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ฝากมาซื้อดอกไมหายจะ ปอมไมรูจะเอาดอกไมไปใหแมไดยังไง... ฮื่อ  “นิ่งเสียเถอะจะปอมเอาดอกไมนี้ไปให
คุณแมซิฯ แลวมดก็ยกดอกไมที่เหลือใหหนูปอมจนหมด “ขอบคุณพ่ีมดมากคะ ปอมเอาดอกไมไป ใหคุณแม
กอนนะคะ” แลวหนูปอมก็เดินจากไป มดไมมีดอกไมสวยๆ  เหลืออยูมดเดินมือเปลาไปพรอมกับคิดวาปาพร
คงไมโกรธ คุณแมเคยสอนไววาการไปเยี่ยมดวยความจริงใจ ดีกวาเอาของราคาแพงไปฝาก แตไมมีความ
จริงใจเลย  มดจึงกมหนาลงเก็บดอกหญาที่ขึ้นอยูริมทาง เพ่ือนําไปฝากปาพร  แมวาดอกหญาจะไมสวยเทา
ดอกไมในสวน แตแสดงออกถึงความจริงใจของผูใหได มดเดินทางมาถึงบานปาพร แลวมอบดอกหญาให
พรอมทั้งเลาเหตุการณที่ผานมาทั้งหมด ปาพรยิ้มอยางอารมณดีพรอมกลาวชมเชยมดและภูมิใจในความมี
น้ําใจเอื้ออารีของมด มดเดินทางกลับบานดวยความสุขใจ ที่ไดทํา ความดี มีน้ําใจกับคนทั่วไปจนไดรับคํา
ชมเชย เมื่อมาถึงบาน คุณแมทราบเรื่องก็มีความดีใจและภูมิใจในตัวมดอยางมาก คุณแมพูดวา “การมีน้ําใจ
เปนส่ิงดี  จะไดเปนที่รักใคร ชอบพอของคนอื่น  
 
           
 

ภาพวาดบนแผนใส ประกอบนิทาน 
เร่ือง “ดอกไมแด...ปาพร” 
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หมายเหตุ  ขนาดของภาพนิทาน  ประกอบภาพวาดบนแผนใส ขนาด A4  จาํนวน  8  ภาพ  
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แผนการจัดกิจกรรมเสรมิประสบการณ 
เลานิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ 

เร่ือง “หมูนอยข้ีหวง” 
 

สัปดาหที่ .... วันที่ .... 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
  เมื่อเด็กไดฟงนิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษที่ครูเลาแลว เด็กมีพฤติกรรมความเอื้อเฟอ
ไดสูงขึ้น 

 

2. กิจกรรมการเลานิทาน 
 2.1 ขั้นนํา 

  2.1.1 เด็กและครูรวมกันรองเพลง “บานของสัตว” 
  2.1.2 เด็กและครูสรางขอตกลงในการฟงนิทานรวมกัน 

 2.2 ขั้นเลานิทาน 

  2.2.1 เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับนิทานประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ  
เรื่อง “หมูนอยขี้หวง” 

  2.2.2 ครูเปดโอกาสใหเด็กรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานประกอบภาพวาดบน 

แผนกระดาษ เรื่อง “หมูนอยขี้หวง” 
  2.3 ข้ันสรุป  เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทานที่ไดฟง โดยใชคําถามดังนี้ 
   2.3.1 หมูนอยหวงเพ่ือนทานไอศกรีมเพราะอะไร 
   2.3.2 เพ่ือนหมูนอยแบงอะไรใหกับหมูนอย / เพราอะไร 
       

3. สื่อประกอบการเลานิทาน 
 1. เนื้อเพลง “บานของสัตว” 
 2. นิทานเรื่อง “หมนูอยขี้หวง” 
 3. ภาพวาดบนแผนกระดาษ เรื่อง “หมูนอยขี้หวง”  จํานวน 8 ภาพ 
 

4. การวัดและการประเมิน 
  4.1 สังเกตจาก 

   4.1.1 ความสนใจและการมีสวนรวมในการฟงนิทาน 

   4.1.2 การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นของเด็ก 
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เพลง สัตวเลีย้ง  สัตวปา  
 

        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
     สัตวเลี้ยงมีแมว  หมา  นก  กา   หาน   กระตาย  
          เปด     ไก    เราเลี้ยงไวกินไขเสมอมา 
     หมี     เสือ   ชาง  เกง   กวาง  หมูปา  
     เมน    สิงโต  เลียงผา   เปนสัตวปาเอย  
         
             

เร่ือง “หมูนอยข้ีหวง” 
 

         โดย ปติพร   วทาทิยากร 
 

 ลิงนอย หมีนอย หมูนอย กระตายนอย และกระรอกนอย เลนลูกบอลกันอยางสนุกสนาน กรุง กริ๊ง
…กรุง กริ๊ง…กรุง กริ๊ง… เสียงกระดิ่งจากรถขายไอศกรีมของคุณจระเข เฮ ! พวกเรามากินไอศกรีมกันดีกวา 
คุณจระเขขายไอศกรีมหลายรส กระตายนอยซื้อรสสตอวเบอรรี่ กระรอกนอยซื้อรสมะนาว หมีนอยซื้อรส
ช็อกโกแลต  ลิงนอยซื้อรสสม หมูนอยชอบรสวนิลา มากที่สุด โอ โฮ ! หมูนอยซื้อไอศกรีมถวยเบอเริ่ม แตหมู
นอยบอกเพ่ือนๆ วา “ฉันไมแบงใหใครกินหรอกนะ ฉันจะกินใหหมดถวยเลยละ” หมีนอย ลิงนอย กระรอก
นอยและกระตายนอยแขงกันกินไอศกรีมอยางเอร็ดอรอย หมูนอยขี้หวงไมอยากแบงปนกับใครและกลัวโดน
แยงกินไอศกรีม หมูนอยจึงแอบไปกินไอศกรีมตามลําพัง “แงๆ ไอศกรีมหกหมดเลย แงๆ” หมูนอยรองไหโฮ 
ดังล่ัน “อดกินไอศกรีมแลวนี่” เพ่ือนๆ ชวยกันปลอบหมูนอย “โอๆ ไมเปนไรนะ หมูนอย เดี่ยวพวกเราแบง
ไอศกรีมใหนะ” “ไชโย !”หมูนอยดีใจจนยิ้มแฉงเพราะไดกินไอศกรีมหลายรสจากเพื่อนๆ เด็กๆแบงกันกิน
ไอศกรีมอยางมีความสุข “เพ่ือนๆ ของหมูนอยชางนารักและมีน้ําใจดีจังเลย ตอไปนี้…หมูนอยจะไมขี้หวงอีก
แลวละ”  
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ภาพวาดบนแผนกระดาษ ประกอบนิทาน 
เร่ือง หมูนอยข้ีหวง 
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หมายเหตุ  ภาพนิทาน ประกอบภาพวาดบนแผนกระดาษ   
   ขนาด  กวาง 10  นิ้ว  ยาว  10  นิ้ว จํานวน  8  ภาพ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 - คูมือแบบทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวยั  (อายุ 5-6 ป) 
 - ตัวอยางแบบทดสอบความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวยั (อายุ 5-6 ป) 
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คูมือแบบทดสอบพฤตกิรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวยั  (อายุ 5-6 ป) 
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คูมือดําเนนิการทดสอบพฤติกรรมความเอือ้เฟอของเด็กปฐมวัย (อายุ  5-6 ป) 
 

1. คําชีแ้จง 
  1.1 แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบที่พฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยระดับชั้น อนุบาลป
ที่ 2 (5-6 ป) 
  1.2 ในการดําเนินการทดลอง ใหมผีูดําเนินการทดสอบจํานวน ......... และผูชวยดําเนินการทดสอบ 
จํานวน 1 คน  สําหรับดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูรับ การทดสอบสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามคาํอธิบาย
ของผูดําเนินการทดสอบ 
  1.3 แบบทดสอบทั้งหมดจาํนวน 1 ชดุ  มีลักษณะเปนภาพ สถานการณการแสดงพฤติกรรมความ
เอื้อเฟอ จํานวน 20 ขอ  ม ี 3 ตัวเลือก  ซึ่งกําหนดใหผูรับการทดสอบกากบาท (X) ทับภาพที่เห็นวาเปนคาํตอบ
ที่ถูกตองที่สุด ตามคาํส่ัง 
 

2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
  2.1 ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ  ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน  1  ชุด  ดังนี ้ 
   แบบทดสอบวัดการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมดานความเอื้อเฟอ จาํนวน 20 ขอ  
 2.2 การตรวจใหคะแนน 
  2.2.1 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอ  
         โดยความเตม็ใจ  ให 2 คะแนน 
  2.2.2 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอ  
         ภาพที่เด็กทําเพ่ือไดรับคําชมเชยให 1 คะแนน 
  2.2.3 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอ  
         ภาพที่เด็กแสดงพฤติกรรมไมใสใจให 0 คะแนน 
  2.2.4 ขอที่กากบาท (x)  ภาพพฤติกรรมความเอื้อเฟอ เกินกวาภาพที่กาํหนด 
         หรือไมกากบาท (x) ให 0 คะแนน 
 2.3 การเตรียมตัวกอนสอบ  
   2.3.1 ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาดูคูมือในการประเมินใหเขาใจกระบวนการในการทดสอบ
ทั้งหมด  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ ซึ่งจะทาํใหการดําเนินการทดสอบเปนไปอยางราบรื่น 
และกอนการทดสอบตองเขียนชื่อ – นามสกุล ของผูเขารับการทดสอบใหเรียบรอย ผูดําเนินการทดสอบตอง
อธิบายขั้นตอนและทําตัวอยางใหผูเขารับการทดสอบดูไปพรอมๆ กัน  
   2.3.2 อุปกรณที่ใชในการทดสอบมี  ดังนี้   
    1. คูมือดําเนินการทดสอบ 
    2. สีเทียนหรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ  
    3. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
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   2.3.3 ขอปฏิบัติกอนสอบ  
    1. ผูดําเนินการทดสอบ ควรสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบ โดยทักทายพูดคยุ
เพ่ือสรางความสมัพันธที่ดีเมื่อเห็นวาผูรับการทดสอบพรอมจึงเริ่มทําการทดสอบ 
    2. กอนดําเนินการทดสอบควรใหผูรับการทดสอบไปทําธุระสวนตัว  เชน  ดื่มน้ําเขา
หองน้ําใหเรียบรอย 
    3. สถานที่สอบ ควรเปนหองที่มีบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอผูที่รับการสอบ เชน มีแสง
สวางเพยีงพอ อากาศถายเทไมเสียงดังจนเกินไป  
 

3. ขอปฏิบัติในการทดสอบ 
  3.1 ในการออกคําส่ังใหผูรับการทดสอบทําแบบทดสอบผูดําเนินการทดสอบตองใชคําพูดที่ชัดเจน
และเปนธรรมชาติ 
  3.2 เมื่อดําเนินการทดสอบเสร็จส้ินลง  ใหผูรับการทดสอบพัก เชน ดื่มน้ําหรือเขาหองน้ํา  หรือ
เปล่ียนอิริยาบถ  
  3.3 ในขณะที่ทําการทดสอบผูชวยดําเนินการทดสอบตองดูแลใหดินสอดํา หรือสีเทียนของผูรับการ
ทดสอบ  ทุกคนใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ 
  3.4 ในการทดสอบ ผูดําเนินการทดสอบตองคํานึงถึงระยะเวลาทีใ่ชในการทําแบบทดสอบดวย ใหผู
เขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบ ตามระยะเวลาที่กําหนด แบบทดสอบที่ถามที่เปนรูปภาพตามระยะเวลา
ที่กําหนดขอละ 1 นาที  
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ตัวอยางแบบทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6 ป) 
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ตัวอยางแบบทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6 ป) 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คะแนนที่ได ................................................. 
 
 
 

 

แบบทดสอบ 

พฤตกิรรมความเอื้อเฟอ 

จํานวน 20 ขอ 
 

  ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ 

  ชั้นอนุบาลปที่ 2/1  โรงเรียน............................................................................... 

  วันที่ทําการทดสอบ............................................................................................ 

  ผูดําเนนิการทดสอบ.......................................................................................... 
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คูมือแบบทดสอบพฤติกรรมความเอื้อเฟอ ของเด็กปฐมวยั 
 

หนาที่ 1 
 
ขอตัวอยาง 
 ขอท่ี 1  
  ครู  : “เด็กๆ  เปดหนาที่ 1  ดูขอ  1   ฟงคําส่ังนะคะ”  
    : ใหเด็กๆ ฟงคําถามจากคุณครู ใหดีนะคะ หากหนูพบคุณครูถือหนังสือมากๆ  
     หนูจะทําอยางไร (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้)    
    : ใหเด็กๆ  ดูภาพและเลือกกากบาท (X) ทับภาพ เขาไปชวยคุณครถืูอหนังสือ 
     (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้  และดแูลปฏิบัติใหครบทุกคน)  
  เด็กปฏิบัติ : เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) 
  ครู  : เกงมากคะ  ตอไปนี้จะเริม่ทําขอตอไปแลวนะคะเด็กๆ  ตองฟงคําส่ังใหดี ๆ  นะคะ  
     กอนจะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
 
 
    
ขอตัวอยาง 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     
มองดูคุณครูถือหนังสือเฉยๆ  เขาไปชวยคุณครูถือหนังสือ  บอกเพ่ือนๆ  ใหชวยคุณคร ู
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หนาที่ 2 
 
 ขอท่ี 2  
  ครู  : “เด็กๆ  เปดหนาที่ 2  ดูขอ  2   ฟงคําส่ังนะคะ”  
    : ใหเด็กๆ ฟงคําถามจากคุณครู ใหดีนะคะ  ถาหากหนูมีขนมคุกกีอ้ยู  1 ชิ้น และเพ่ือน 
     ของหนูรับประทานดวย หนูจะทาํอยางไร (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้)    
    : ใหเด็กๆ  ดูภาพและเลือกกากบาท (X) ทับภาพ เขาไปชวยคุณครถืูอหนังสือ 
     (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้  และดแูลปฏิบัติใหครบทุกคน)  
  เด็กปฏิบัติ : เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) 
  ครู  : เกงมากคะ  ตอไปนี้จะเริม่ทําขอตอไปแลวนะคะเด็กๆ  ตองฟงคําส่ังใหดี ๆ  นะคะ  
     กอนจะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
 
 
 
    
 
 
ขอตัวอยาง 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     
ซอนขนมคุกกีไ้วและบอกเพื่อน 
วาหมดแลว 

 บอกเพ่ือนวาใหคุณแมเธอ 
 ซื้อใหทาน 

แบงขนมคุกกีใ้หเพ่ือนทานดวย 
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หนาที่ 3 
 
 ขอท่ี 3  
  ครู  : “เด็กๆ  เปดหนาที่ 3  ดูขอ  3   ฟงคําส่ังนะคะ”  
    : ใหเด็กๆ ฟงคําถามจากคุณครู ใหดีนะคะ  ถาหากหนูเห็นเพ่ือนไมเก็บของเลน 
     หลังจากเลนเสร็จแลวหนูจะทําอยางไร  (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้)    
    : ใหเด็กๆ  ดูภาพและเลือกกากบาท (X) ทับภาพ เขาไปชวยคุณครถืูอหนังสือ 
     (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้  และดแูลปฏิบัติใหครบทุกคน)  
  เด็กปฏิบัติ : เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) 
  ครู  : เกงมากคะ  ตอไปนี้จะเริม่ทําขอตอไปแลวนะคะเด็กๆ  ตองฟงคําส่ังใหดี ๆ  นะคะ  
     กอนจะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
 
 
 
    
 
 
ขอตัวอยาง 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
บอกคุณครูวาเพ่ือนไมเก็บของเลน บอกเพ่ือนใหเกบ็ของเลน ถาไม

เก็บครูจะด ุ
 ชวนเพ่ือนชวยกนัเก็บของเลน 
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หนาที่ 4 
 
 ขอท่ี 4  
  ครู  : “เด็กๆ  เปดหนาที่ 4  ดูขอ  4   ฟงคําส่ังนะคะ”  
    : ใหเด็กๆ ฟงคําถามจากคุณครู ใหดีนะคะ  ถาหากหนูเห็นเพ่ือนกาํลังรองใหเสียใจ  
     หนูจะทําอยางไร (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้)    
    : ใหเด็กๆ  ดูภาพและเลือกกากบาท (X) ทับภาพ เขาไปชวยคุณครถืูอหนังสือ 
     (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้  และดแูลปฏิบัติใหครบทุกคน)  
  เด็กปฏิบัติ : เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) 
  ครู  : เกงมากคะ  ตอไปนี้จะเริม่ทําขอตอไปแลวนะคะเด็กๆ  ตองฟงคําส่ังใหดี ๆ  นะคะ  
     กอนจะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
 
 
 
    
 
 
ขอตัวอยาง 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
ถามเพื่อนวารองใหเพราะอะไร 
และปลอบใจเพื่อน 

 บอกคุณครูวาเพ่ือนรองให  ทําทารองใหเสียใจลอเลียนเพ่ือน 
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      หนาที่ 5  
 
 ขอท่ี 5  
  ครู  : “เด็กๆ  เปดหนาที่  5  ดูขอ  5   ฟงคําส่ังนะคะ”  
    : ใหเด็กๆ ฟงคําถามจากคุณครู ใหดีนะคะ  ถาเพ่ือนของหนูลืมดนิสอ แตหนูมีดินสอ 
     หลายแทง หนูจะทําอยางไร (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้)    
    : ใหเด็กๆ  ดูภาพและเลือกกากบาท (X) ทับภาพ เขาไปชวยคุณครถืูอหนังสือ 
     (พูดซ้ําอีก 1 ครัง้  และดแูลปฏิบัติใหครบทุกคน)  
  เด็กปฏิบัติ : เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) 
  ครู  : เกงมากคะ  ตอไปนี้จะเริม่ทําขอตอไปแลวนะคะเด็กๆ  ตองฟงคําส่ังใหดี ๆ  นะคะ  
     กอนจะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
 
 
 
    
 
 
ขอตัวอยาง 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
ซอนดินสอไวไมใหเพ่ือนยืม  แบงดินสอใหเพ่ือนยืม  บอกคุณครูวาเพ่ือนลืมดินสอ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
- ตารางบันทกึการสังเกตพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย  
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ตาราง 5 บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัยจากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอของ 
 เด็กปฐมวัยระหวางที่เด็กรวมกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพรายสัปดาห  สัปดาหละ  
 3 ครั้ง  เปนเวลา 8 สัปดาห  รวมท้ังส้ิน  24 ครัง้  ปรากฏผลดังนี้ 

 
วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

1 1 15 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่ เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวาเด็กปฐมวัย ไดแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปนโดย
การรินน้ําดื่มใหกับผูวิจัยเก็บอุปกรณ
การทดลอง โดยมีคุณครูประจําชั้น
บอกให เด็กกระทํ า  เด็ก เอื้ อ เฟ อ
แบงปนที่นั่งใหกับเพ่ือนที่ไมมีที่นั่ง
ดวยความเต็มใจ 

- เด็กหญิงวิภาดา นําน้ํามาให
ผูวิจัยโดยมีผูอ่ืนบอกใหกระทํา 
- เด็กชายนครธรรม  
- เด็กชายสุรพงษ และเด็กหญิง
ธิดารัตน ชวยผูวิจัยเก็บอุปกรณ
การทดลอง โดยมีผู อ่ืนบอกให
กระทํา 
- เด็กชายศรันภัทร ขยับที่ ให
เด็กชายธนากรนั่ง 

 2 17 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางเด็กปฐมวัยรวมกิจกรรมเสริม
ประสบการณเลานิทานประกอบภาพ 
ครั้ ง นี้ พบว า  เ ด็ กป ฐมวั ย แ สดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปนโดย
การนําน้ํามาใหผูวิจัยดื่มโดยมีคุณครู
ประจําชั้นบอกใหกระทําเด็กปฐมวัย
ชวยผู วิจัยเก็บอุปกรณการทดลอง
หลังการทดลองโดยมีครูพ่ีเล้ียงเปนผู
บ อ ก ใ ห เ ด็ ก ก ร ะ ทํ า  เ ด็ ก แ ส ด ง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอออกมาดวย
ตนเอง เชน เด็กบอกเพื่อนที่สงเสียง
ดังขณะทํากิจกรรม ชวยผู วิจัยถือ
ภาพนิทาน ขออนุญาตพาเพื่อนไป
หองน้ํา 

- เด็กหญิงสุปราณี นําน้ํามาให
ผู วิ จัยดื่ม  โดยมีผู อ่ืนบอกให
กระทํา 
- เด็กชายปยะวัตร บอกเพ่ือน
อยาสงเสียงดังดวยตนเอง 
- เด็กหญิงมนภรณ  ขอผูวิจัย
เปนผูชวยถือภาพนิทาน  
- เด็กชายธนากร  
- เด็กชายอภิรักษ 
- เด็กชายอนุสรณ ชวยผู วิจัย
เก็บอุปกรณการวิจัยโดยผู อ่ืน
บอกใหกระทํา 
- เด็กชายนครธรรม ขออนุญาต
พาเพื่อนไปหองน้ําดวยตนเอง 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

1 3 19 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพ ครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปนโดย
การที่เด็กนําน้ํามาใหผูวิจัยดื่มโดยมี
ครูประจําชั้นเปนผูบอกใหเด็กกระทํา 
เด็กแสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอ
โดยการใหคําแนะนํา  ดวยการบอก
เ พ่ือนที่ นั่ ง แถวหน า ไม ให ลุ กขึ้ น 
เพราะขางหลังมองไมเห็น เด็กชวย
เก็บเกาอี้ผูวิจัยหลังเสร็จกิจกรรมดวย
ตนเอง เด็กแสดงพฤติกรรมความ
เอื้อเฟอความคําปลอบโยนโดยการ
ถามวาผู วิจัยเหนื่อยไหมหนูชวย
ผูวิจัยเก็บภาพนิทาน นะคะ โดยตนเอง 

- เด็กหญิงสุปราณี นําน้ํามาใหผูวิจัย
ดื่ม โดยมีผูอ่ืนบอกใหกระทํา 
- เด็กหญิงนารีรัตน บอกใหเพ่ือน
แถวหนาไมลุกขึ้นบังเพ่ือนเพ่ือที่นั่ง
ขางหลัง  
- เด็กชายอภิรักษ และเด็กชาย
อลงกรณ ถามผูวิจัยวาใหเขาชวย
เก็บอุปกรณ 
-  เด็กชายศรันย ภัทร  ชวยเก็บ
อุปกรณเกาอี้ใหผูวิจัยโดยผูอ่ืนบอก
ใหกระทํา 
เด็กหญิงนารีรัตน ถามผูวิจัยวา
เหนื่อยไหม 

2 4 22 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรมเสริม
ประสบการณ เลานิทานประกอบภาพ
ค รั้ ง นี้ พ บ ว า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย แ ส ด ง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
การที่เด็กนําน้ําดื่มมาใหกับผูวิจัยโดย
ตนเอง ชวยผู วิจัยเก็บอุปกรณเลา
นิทาน ชวยปดประตูหองและปดไฟ 
เก็บเกาอี้ใหผูวิจัยโดยครูพ่ีเล้ียงเปนผู
บ อ ก ใ ห เ ด็ ก ก ร ะ ทํ า  เ ด็ ก แ ส ด ง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอใหคําแนะนํา
ดวยการชวยเพ่ือนตอบคําถามใหกับ
เพ่ือนที่ไมเขาใจ      

- เด็กชายอลงกรณ และเด็กชาย 
นครธรรม ชวยปดประตูหองและ
ชวยปดไฟขณะดําเนินกิจกรรมโดย
มีผูอ่ืนบอกใหกระทาํ 
-  เด็กหญิงมนภรณ ชวยเพ่ือตอบ
คําถามใหกับเพ่ือน 
 - เด็กชายอลงกรณ  เด็กชาย 
ศรันยภัทร และเด็กชายอภิรักษ 
ขออนุญาตผูวิจัยเก็บอุปกรณ 
- เด็กหญิงปวีณา ขอครูประจําชั้นนํา
น้ํามาใหผูวิจัย 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยผูวิจัยเก็บ
เกาอี้ โดยมีผูอ่ืนบอกใหทํา 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

2  5 
 

24 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เ ส ริ ม ป ร ะ ส บ ก า รณ เ ล า นิ ท า น 
ประกอบภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัย
แสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน 
โดยการนําน้ํามาใหผู วิจัยดื่มซึ่งครู
ประจําชั้นเปนผูบอกใหทํา เด็กแบง
ขนมใหนอง และปอนขาวนอง นํา
เกาอี้มาใหผูวิจัยนั่ง ชวยถืออุปกรณ 
ในการเลานิทานมาสงผูวิจัยนอกชั้น
เรียน  เด็กแสดงพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอใหคําแนะนําดวยการบอก
เพ่ือนไมใหสงเ สียงดังในขณะฟง
นิทานดวยตนเอง 
 

- เด็กหญิงมนภรณ  ขยับที่ให
เพ่ือนนั่ง 
- เด็กชายสุรพงษ บอกเพ่ือน
ไมใหสงเสียงดัง 
- เด็กหญิงธิดารัตน นําน้ํามาให
ผู วิ จัยดื่ม  โดยมีผู อ่ืนบอกให
กระทํา 
- เด็กหญิงนารีรัตน นําเกาอี้มา
ใหผูวิจัยนั่ง  
- เด็กหญิงสุปราณี บอกกับ
ผูวิจัยวาเขาปอนขาวนองเมื่อเชา
นี้ และแบงขนมปงใหนองดวย 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยผูวิจัย
ถืออุปกรณ มาสงผูวิจัยหนาชั้น
เรียน 

 6 26 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอ โดยการชวย
ผูวิจัยเตรียมอุปกรณการทดลองดวย
ตนเอง นําน้ํามาใหผู วิจัยดื่มโดยมี
คุณครูประจําชั้นเปนผูบอก   เด็ก
แสดงพฤติกรรมความเอื้ อ เฟ อให
คําแนะนําโดยบอกเพื่อนอยาสงเสียง
ดังเพราะจะฟงนิทานที่ผูวิจัยเลาไม
เ ข า ใ จ ด ว ย ตน เ อ ง   เ ด็ ก แ ส ด ง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอปลอบโยน
เพ่ือนที่กําลังรองไหเพราะเพื่อนบาง
คนไมยอมพูดดวย การกระทําเกิดขึ้น
จากตัวของเด็กเอง 

- เด็กชายอภิรักษ  อาสามาชวย
ผูวิจัยเตรียมอุปกรณ 
- เด็กชายอนุสรณ – เด็กหญิง 
ปวีณา ชวยปลอบเพ่ือนที่กําลัง
รองไหดวยความเต็มใจ 
- เด็กหญิงธิดารัตน นําน้ํามาให
ผู วิ จั ยดื่ ม โดยมี ผู อ่ื นบอกให
กระทํา 
- เด็กชายนครธรรม บอกเพ่ือน
ไมใหสงเสียงดัง 
- เด็กชายธนากร ชวนผูวิจัยเก็บ
เกาอี้โดยมีผูอ่ืนบอกใหกระทํา  

 
 
 



 80 

ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

3 7 29 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปนโดย
การ  ชวยครูประจําชั้นเก็บใบงาน นํา
น้ํา มาใหผูวิจัยดื่ม นําดอกกุหลาบที่
บานมาฝากคุณครูประจําชั้น ครูพ่ี
เล้ียงและผูวิจัยดวยตนเอง เด็กแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอปลอบโยน 
ดวยการปลอบเพื่อนที่รองไหเพราะ
ของเลนที่นํามาจากบานหายไป ดวย
ตนเอง  เด็กชวยผู วิจัยเก็บนิทาน
ประกอบภาพโดยผูวิจัยเปนผูขอรอง
ใหเด็กกระทํา 

-  เด็กหญิงปวีนา เด็กหญิง 
ธดิารัตน และเด็กหญิงมนภรณ 
ชวยคุณครูประจําชั้นเก็บใบงาน  
- เด็กชายสุรพงษ  ถามวานําน้ํา
มาใหผูวิจัยดื่มไดหรือไม  
- เด็กชายปยวัตร และเด็กชาย
อลงกรณ ปลอบเพ่ือนที่รองให
เพราะทําของเลนที่นํามาจาก
บานหาย 
- เด็กหญิงนารีรัตน ดอกกุหลาบ
ที่บานฝากครูประจําชั้น ครู พ่ี
เล้ียง และผูวิจัย  
- เด็กหญิงธิดารัตน ชวยผูวิจัย
เก็บแผนภาพนิทาน  

 8 31 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน เด็ก
ชวยปดประตูหองเรียน เด็กแบงที่นั่ง
ใหเพ่ือน ดวยความเต็มใจ และชวย
ถือแผนภาพนิทาน ปดเส้ือที่เปอนฝุน
ใหเพ่ือน เด็กแสดงพฤติกรรมความ
เอ้ือเฟอใหคําแนะนําโดยการชวย
เ พ่ื อนตอบคํ า ถาม  เ ด็ ก ช ว ย ถื อ
อุปกรณการเลานิทานในการทดลอง
มาดวยความเต็มใจ ชวยติดกระดุม
เส้ือที่หลุดชวยเก็บเกาอี้ใหกับผูวิจัย 
 

- เด็กชายศรัณยภัทร ชวยปด
ประตูหองเรียน โดยครูประจําชั้น
เปนผูบอกใหกระทํา 
- เด็กหญิงสุปราณีแบงที่นั่งให
เพ่ือนที่ไมมีที่นั่งฟงนิทาน 
- เด็กหญิงวิภาดา และ เด็กหญิง
ธิดารัตน ชวยผูวิจัยถือแผนภาพ
นิทาน 
- เด็กชายอลงกรณ ปดเส้ือให
เพ่ือนที่ เปอนฝุนหลังจากที่ไป
เลนที่สนาม 
- เด็กชายปยวัตรชวยเพื่อนตอบ
คําถามในนิทานที่ฟง 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

 8 
(ตอ) 

31 ส.ค. 48 
10.00-10.30 

 - เด็กชายอนุสรณ และเด็กหญิง
สุปราณี ชวยผูวิจัยถืออุปกรณ
การทดลองมาสง ผูวิจัยหนาชั้น
เรียน  
- เด็กหญิงมนภรณ ชวยผูวิจัย
ติดกระดุมเส้ือที่หลุดใหเพ่ือน 
- เด็กชายธนากร ชวยผูวิจัยเก็บ
เกาอี้ 

 9 2 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
การนําเกาอี้มาใหผูวิจัยนําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม แบงขนมใหนองและเพ่ือน
ทาน ชวยพานองอนุบาลปที่ 1 เขา
ชั้นเรียน ดวยตนเอง เด็กปฐมวัย
แสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอให
คําแนะนํา โดยการชวยเพ่ือนตอบ
คําถามโดยตนเอง เด็กชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณ เก็บโตะ ภาพนิทานและชวย
คุณครูประจํ าชั้น เก็บใบงานดวย
ตนเอง  

- เด็กชายอภิรักษ ชวยนําเกาอี้
มาใหกับผูวิจัย 
- เด็กหญิงธิดารัตน นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม 
- เด็กชายธนากร เด็กชาย 
ปยวัตร แบงขนมใหเพ่ือนทาน 
- เด็กชายนครธรรมชวยนํานอง
ชั้นอนุบาลปที่ 1 เขาชั้นเรียน  
- เด็กหญิงวลัยลักษณชวยเพ่ือน
ตอบคําถาม 
- เด็กชายศรันยภัทร เด็กชาย 
ปยวัตร และเด็กชายอภิรักษ 
ชวยผูวิจัยเก็บอุปกรณและเก็บ
โตะ 
- เด็กหญิงปวีณา ชวยผูวิจัยเก็บ
ภาพนิทานเพื่อใชทํากิจกรรมใน
ครั้งตอไป 
- เด็กชายสุรพงษ และเด็กชาย 
ธนากร ชวยคุณครูประจําชั้นเก็บ
ของ 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

4 10 
 

5 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน เชน
การปดประตูชั้นเรียนชวยปดไฟ กอน
ทํากิจกรรมดวยตัวของเด็กเอง  กอน
ทํากิจกรรมดวยตนเอง เด็กนําแกวน้ํา
ไปเก็บที่ชั้นโดยคุณครูเปนผูบอกให
เด็กกระทํา เด็กนําน้ํามาใหผูวิจัยดื่ม 
อาสาชวยผูวิจัยถือภาพนิทาน ขยับที่
ให เ พ่ือนนั่งดวยความเต็มใจ เด็ก
แสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอให 
คําแนะนําเชน เด็กชวยบอกเพื่อน
ตอบคําถามจากนิทานที่ไดฟง บอก
เ พ่ื อน ไม ใ ห ส ง เ สี ย ง ดั ง ขณะทํ า
กิจกรรมดวยตัวของเด็กเอง เด็ก
แสดงพฤติ ก ร รมความ เ อื้ อ เฟ อ
ปลอบโยนเพ่ือนที่รองไหเพราะเพื่อน
ผลักหลังเลนดวยความเต็มใจ 
 

- เด็กชายอนุสรณ และเด็กชาย
นครธรรม ปดประตูชั้นเรียนและ
ปดไฟกอนทํากิจกรรม โดยมีครู
พ่ีเล้ียงบอกใหกระทํา  
- เด็กหญิงมนภรณทําแกวน้ําไป
เก็บที่ชั้น  
- เด็กหญิงวิภาดา นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม  
- เด็กชายปยวัตร  ชวยตอบ
คําถามแทนเพื่อน 
- เด็กหญิงธิดารัตน และ 
เด็กหญิงสุปราณี  อาสาชวย
ผูวิจัยถือภาพนิทาน 
- เด็กชายอลงกรณขยับที่ ให
เพ่ือนนั่ง - เด็กหญิงธิดารัตน และ
เด็กหญิง บอกเพ่ือนไม ใหสง
เสียงดังขณะทํากิกจรรม  
- เด็กชายอภิรักษ ชวยขยับเกาอี้
ใหผูวิจัย 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยปลอบ
เพ่ือนที่รองใหเพราะถูกเพ่ือน
ผลักหลังเลน 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

 11 7 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
การนํากระปอง ลูกปดไปไวที่ ชั้ น
คุณครูเปนผูบอกใหกระทํา ขยับที่ให
เพ่ือนนั่ง นํานํามาใหผูวิจัยดื่ม ชวย
ผู วิ จั ย เก็ บภาพนิทาน  พร อมทั้ ง
อุปกรณการทดลองดวยตัวของเด็ก
เอง เด็กชวยครูพ่ีเล้ียงปดประตูปดไฟ
ดวยตนเอง  เด็กแสดงพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอแนะนําบอกเพ่ือนไมให
สงเ สียงดัง  ขณะทํากิจกรรมดวย
ตนเอง  
 

- เด็กชายอนุสรณ นํากระปอง
ลูกปดที่ใชทํากิจกรรมไปเก็บที่
ชั้น 
- เด็กชายอภิ รักษ  ขยับที่ ให
เพ่ือนนั่ง 
- เด็กหญิงปวีณา นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม 
- เด็กชายอภิรักษ บอกเพ่ือนไม
สงเสียงดังขณะทํากิจกรรม 
- เด็กชายศรันย ภัทร ชวยครู
เล้ียงปดประตูหองดวยตนเอง 
- เด็กหญิงวลัยลักษณ ชวยครูพ่ี
เล้ียงปดไฟ 
- เด็กหญิงวิภาดา 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยผูวิจัย
เก็บภาพนิทานประกอบภาพ 
- เด็กชายสรุพงษ เด็กชาย
ศรัณยภัทร และเด็กชายอภิรักษ  
ชวยผูวิจัยเก็บอุปกรณ 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

4 12 
 

12 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดวย
การชวยผูวิจัยยกโตะอุปกรณ ในการ
ประกอบกิจกรรมโดยครูพ่ีเล้ียงผูบอก
ใหกระทําชวยหาผาเช็ดหนาใหเพ่ือนที่
ทําหลน นําน้ํามาใหผูวิจัย นําสมโอม
มาจากที่บานมาฝากคุณครูประจําชั้น 
และผูวิจัยชวยผูวิจัยเก็บภาพนิทาน
และเก็บเกาอี้ ดวยตัวของเด็กเอง เด็ก
แสดงพฤติกรรมความเอื้ อ เฟ อ ให
คําแนะนําไมใหเพ่ือนสงเสียงดังขณะ
ทํากจิกรรมดวยตนเอง 

- เด็กหญิงวิภาดา ชวยเก็บภาพ
นิทานที่หลนจากโตะ 
- เด็กชายสุรพงษ นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม 
- เด็กหญิงธิดารัตน ขยับที่ ให
เพ่ือนนั่งโดยไมมีใครบอกใหทํา  
- เด็กหญิงสุปราณี บอกใหเพ่ือน
ไมใหสงเสียงดัง 
- เด็กชายปยวัตร ชวยผูวิจัยเก็บ
ภาพนิทาน 
- เด็กชายธนากร และเด็กชาย 
นครธรรม ชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณการทดลอง 
 - เด็กหญิงมนภรณบอกผูวิจัย
วาเพ่ือปวดฟน  
- เด็กชายสุรพงษ ชวยเปดประตู
ใหผูวิจัย  
- เด็กหญิงวิภาดา และ เด็กหญิง
นารีรัตน ชวยปดประตูและชวย
เก็บเกาอี้ใหผูวิจัย 
- เด็กชายสุรพงษ ชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยครูพ่ี
เล้ียงยกโตะ 
- เด็กหญิงวลัยลักษณ ขยับที่ให
เพ่ือนนั่ง  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

5 13 12 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดังนี้ 
ชวยผูวิจัยเก็บภาพนิทานที่ทําหลน
จากโตะ นําน้ํามาใหผูวิจัยดื่ม ขยับที่
ใหเพ่ือนนั่ง ชวยผูวิจัยเก็บอุปกรณใน
การทดลอง ชวยเปดประตูใหผูวิจัย 
เก็บเกาอี้ใหผูวิจัย ชวยคุณครูพ่ีเล้ียง
ยกโตะ ขยับที่ใหเพ่ือนนั่งดวยตนเอง 
เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมความ
เอื้อเฟอใหคําแนะนํา บอกเพ่ือนไมให
สงเสียงดังขณะทํากิจกรรม เด็กบอก
กับผูวิจัยวาเพ่ือนปวดฟนดวยตนเอง  
 

- เด็กชายธนากร และเด็กชาย
ป ย วั ต ร  ช ว ย ผู วิ จั ย ย ก โ ต ะ
อุปกรณโดยมีครูพ่ีเล้ียงบอกให
กระทํา 
- เด็ กหญิ งวิภาดา   ช วยหา
ผาเช็ดหนาใหเพ่ือนที่ทําหลน 
- เด็กหญิงสุปราณี  อาสานําน้ํา
มาใหผูวิจัยดื่ม 
- เด็กชายอภิรักษนําผลไมสมโอ
จากที่บานมาฝากคุณครูประจํา
ชั้นและผูวิจัย 
- เด็กชายธนากร  บอกเพ่ือน
ไมใหสงเสียงดังขณะทํากิจกรรม 
- เด็กหญิงวลัยลักษณชวยผูวิจัย
เก็บภาพนิทาน 
- เด็กชายอภิรักษชวยผูวิจัยเก็บ
เกาอี้  

5 14 14 ก.ย.48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
ครูประจําชั้นบอกใหเด็กไปขอยาแก
ไอที่หองพยาบาลมาใหเพ่ือนดื่ม ครู
เปนผูบอกใหเด็กกระทํา เด็กชวยปด
ประตูหองเรียน ชวยผู วิจัยเตรียม
อุปกรณการทํากิจกรรม นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม เปดประตูใหผูวิจัย ชวยเก็บ
เกาอี้ เก็บภาพนิทาน ทํากิจกรรม 
ชวยเก็บอุปกรณที่หลนลงพ้ืน และ  
 

- เด็กหญิงมนภรณ  และเด็กหญิง 
สุปราณี ไปบอกขอยาแกไขให
เพ่ือนที่หองพยาบาลโดยมีผูอ่ืน
บอกใหกระทํา 
-  เด็กชายอภิรักษ ปดประตูหอง 
โดยครูพ่ีเ ล้ียงบอกใหเด็กเปน
ผูกระทํา  
- เด็กชายนครธรรม และเด็กชาย
สุรพงษ ชวยผูวิจัยเตรียมอุปกรณ
การทดลอง  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

 14 
(ตอ) 

14 ก.ย.48 
10.00-10.30 

ชวยถืออุปกรณสงผู วิจัยที่หนาชั้น
เรียนดวยตนเอง เด็กแสดงพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอใหคําแนะนําดวยการ
บอกเพ่ือนไมใหสงเสียงดังขณะฟง
นิทานดวยตนเอง 

- เด็กหญิงปวีนา บอกเพ่ือนไมให
สงเสียงดังขณะฟงนิทาน 
- เด็กชายอลงกรณ นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม  
- เด็กชายนครธรรม ชวยเปด
ประตูใหผูวิจัย 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยเก็บ
เกาอี้ 
- เด็กหญิงวิภาดา ชวยเก็บภาพ
นิทานหลังการทํากิจกรรม 
- เด็กชายอภิรักษ และเด็กชาย 
ศรันยภัทรชวยถืออุปกรณ 
- เด็กหญิงมนภรณ ชวยผูวิจัย
เก็บอุปกรณที่หลนลงพ้ืน 

 15 16 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดวย
การชวยคุณครูประจําชั้นเก็บใบงาน
ไวบนชั้น ชวยครูพ่ีเล้ียงยกโตะ ชวย
ปดเส้ือเพ่ือนที่มีรอยเปอน ชวยผูวิจัย
เก็บโตะเกาอี้ เขาที่หลังการดําเนิน
กิจกรรม ชวยครูพ่ีเล้ียงปูที่นอนใหกับ
เพ่ือนที่ไม สบาย นําขยะในมือ ของ
ผูวิจัยไปทิ้งลงถังขยะดวยตนเอง เด็ก
แสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอให  
 

- เด็กหญิงวลัยลักษณ เก็บใบ
งานไวบนชั้นเก็บใบงานโดยมีครู
ประจําชั้นบอกใหกระทํา 
- เด็กหญิงวิภาดา ชวยครูพ่ีเล้ียง
ยกโตะ  
- เด็กชายธนากร ปกเส้ือเพ่ือนที่
มีรอยเปอนใหกับเพ่ือน  
- เด็กหญิงสุปราณี บอกเพ่ือน
ไมใหสงเสียงดังขณะฟงนิทาน 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

5 15 
(ตอ) 

16 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

คําแนะนําชวยเพ่ือนตอบคําถามใน
นิทาน ดวยตนเอง 

- เด็กชวยศรันยภัทร ชวยผูวิจัย
เก็บเกาอี้ 
- เด็กหญิงวิภาดา ชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณเขาที่หลังการดําเนิน
กิจกรรม  
- เด็กหญิงสุปราณี เด็กหญิง 
ปวีณา ชวยครูพ่ีเล้ียงปูที่นอน
ใหกับเพ่ือนที่ไมสบาย  
- เด็กชายอนุสรณ ชวยนําขยะใน
มือผูวิจัยไปทิ้งลงในถัง 
- เด็กหญิงธิดารัตน แนะนําให
เพ่ือนที่เปนหวัดไปขอทิชชูที่โตะ
คุณครูเช็ดน้ํามูก 

6 16 
 

19 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
การชวยคุณครูประจําชั้นเก็บใบงาน 
นําน้ํามาใหผูวิจัยดื่ม ชวยหยิบเส้ือกัน
หนาวใหกับเ พ่ือนที่ ไมสบายชวย
ผูวิจัยเก็บอุปกรณการทดลอง เปด
ประตูใหผูวิจัย เปดปดไฟในหองเรียน 
ระหวางดําเนินกิจกรรม ดวยตนเอง  
เด็กแสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอให 

- เด็กชายปยวัตร ถามครูประจํา
ชั้นใหชวยเก็บใบงานไดไหม 
- เด็กหญิงวิภาดา  นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม 
- เด็กชายศรันยภัทร ชวยเพ่ือน
ตอบคําถามนิทาน  
- เด็กหญิงนารีรัตนชวยหยิบเส้ือ
กันหนาวใหกับเพ่ือที่ไมสบาย 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

6 16 
(ตอ) 

19 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

คําแนะนํา ดวยการชวยเพ่ือนตอบ
คําถามในนิทานดวยตนเอง  เด็กแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอปลอบโยน 
ดวยการถามผูวิจัยวาเหนื่อยไหมคะ 
ดวยตนเอง 

- เด็กชายนครธรรม ชวยผูวิจัย
เก็บอุปกรณการทดลอง  
- เด็กหญิงมนภรณ ถามผูวิจัยวา
เหนื่อยไหม 
- เด็กชายอภิรักษ ชวยเปดประตู
ใหผูวิจัย  
- เด็กหญิงธิดารัตน  ชวยผูวิจัย
ปดไฟในหองเรียนระหวางทํา
การทดลอง  
- เด็กหญิงนารีรัตน และเด็กชาย
สุรพงษ ชวยผูวิจัยเก็บอุปกรณ
การทดลอง 

6 17 21 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดวย
การนําน้ําดื่มมาใหผูวิจัยดื่ม ชวยขยับ
โตะที่วางเครื่องฉายแผนใส ชวยวาง
ภาพนิทาน ชวยเก็บแกว นําผู วิจัย 
ถืออุปกรณมาสงผูวิจัยหนาชั้นเรียน 
ชวยเพ่ือนหาของที่หลนลงพ้ืน ดวย
ตนเอง เด็กแสดงพฤติกรรมความ
เอื้อเฟอใหคําแนะนํา โดยการบอก
เพ่ือนไมใหสงเสียงดัง เด็กบอกผูวิจัย
วาเพ่ือนปวดศีรษะดวยตนเอง  

- เด็กหญิงสุปราณี  นําเศษ
กระดาษไปทิ้งขยะใหคุณครู 
- เด็กชายศรันยภัทร  นําน้ํามา
ใหผูวิจัยดื่ม 
- เด็กหญิงสุปราณี บอกเพ่ือนไม
สงเสียงดัง 
- เด็กหญิงนารีรัตน และเด็กชาย
อลงกรณ ชวยผูวิจัยขยับโตะวาง
เครื่องฉายแผนใส 
- เด็กหญิงมนภรณ ชวยผูวิจัย
วางภาพนิทาน  
- เด็กวลัยลักษณ  ชวยผูวิจัยเก็บ
แกวน้ําใหผูวิจัย  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

6 17 21 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

 - เด็กชายธนากร และเด็กชาย
ปยวัตร ชวยบอกเพ่ือนใหนั่งลง
เพ่ือไมไปบังเพ่ือนคนอื่น  
- เด็กหญิงธิดารัตน ชวยผูวิจัย
ถืออุปกรณและสงผูวิจัยหนาชั้น
เรียน 
- เด็กชายนครธรรม บอกผูวิจัย
วาเพ่ือนปวดศีรษะ 
- เด็กหญิงนารีรัตนชวยเพ่ือนหา
ของที่หลนลงพ้ืน 

 18 23 ก.ย. 48 
10.00 -10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
การชวยผูวิจัยขยับโตะวางแผนใส นํา
น้ํามาใหผูวิจัยดื่ม เก็บดินสอใหเพ่ือน  
ชวยผูวิจัยเก็บภาพนิทาน ชวยผูวิจัย
ยกกระเปาไปหนาชั้นเรียน  ชวย
ผูวิจัยเก็บของที่หลนลงบนพื้นหอง 
ดวยตนเอง  เด็กแสดงพฤติกรรม
เอื้อเฟอให คําแนะนํา โดยการชวย
เพ่ือนตอบคําถามในนิทาน ชวยสอน
เพ่ือนรองเพลงในนิทาน ดวยตนเอง 

- เด็กชายปยวัตร ชวยผูวิจัย
ขยับโตะที่วางแผนใสโดยผูอ่ืน
บอกใหกระทํา 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยเพ่ือน
ตอบคําถาม 
- เด็กชายอลงกรณ และเด็กชาย 
ธนากร ชวยเพ่ือนรองเพลงใน
นิทาน 
- เด็กชายศรันยภัทร  เด็กหญิง
ธิดารัตน นําน้ํามาใหผูวิจัยดื่ม  
- เด็กหญิงมนภรณ บอกเพ่ือนๆ 
ไมใหสงเสียงดัง 
-  เด็กหญิงสุปราณี ชวยผูวิจัย
เปดประตู 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

6 18 
(ตอ) 

23 ก.ย. 48 
10.00 -10.30 

 - เด็กชายอภิรักษ ชวยเก็บ
ดินสอใหเพ่ือน 
- เด็กหญิงวิภาดา ชวยผูวิจัยเก็บ
ภาพนิทาน 
- เด็กชายอนุสรณ ชวยผูวิจัยยก
กระเปา 
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยผูวิจัย
เก็บของที่หลนลงพ้ืน 

7 19 26 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน โดย
การนําน้ํามาใหผู วิจัยดื่ม ชวยนอง 
แตงชุด นักเรียน นําสติกเกอรรูป
การตูนใหผูวิจัย ถือภาพนิทาน เก็บ
แผนภาพนิทาน หลังการทํากิจกรรม
เสร็จแลวชวยผูวิจัยเก็บปากกาที่หลน
ลงพ้ืน หมผาใหเพ่ือนที่นอนไมสบาย
ในชั้นเรียน หยิบของใหครูประจําชั้น
โดยครูเปนผูบอกใหเด็กกระทํา ขยับ
ที่นั่งใหเพ่ือนดวยตนเอง เด็กแสดง
พฤติกรรมความเอื้ อ เฟ อการ ให
คําแนะนําโดยการชวยเพื่อนตอบ
คําถามดวยตนเอง  

- เด็กหญิงธิดารัตน อาสานําน้ํา
มาใหผูวิจัย 
- เด็กชายนครธรรม ชวยเพ่ือน
ตอบคําถามในนิทาน 
- เด็กหญิงมนภรณ บอกกับครูพ่ี
เล้ียงวาเมื่อเชาชวยนองแตงชุด
นักเรียน 
- เด็กหญิงสุปราณี นําสติกเกอร 
รูปการตูนใหผูวิจัย  
- เด็กชายอลงกรณ ชวยถือภาพ
นิทาน 
- เด็กหญิงวิภาดา ถามผูวิจัยวา
วันนี้ใหเขาเก็บแผนภาพนิทาน
ไดไหม  
- เด็กหญิงวิภาดา ถามผูวิจัยวา
วันนี้ใหชวยเก็บภาพนิทานได
ไหม  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

7 19 
(ตอ) 

26 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

 - เด็กชายธนากร ชวยผูวิจัยเก็บ
ปากกาที่เลนลงพ้ืน  
- เด็กหญิงนารีรัตน เดินไปหม
ผาใหเพ่ือนที่นอนไมสบาย  
- เด็กชายอภิรักษ และเด็กชาย 
สุรพงษ อาสาชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณ 
- เด็กหญิงวิภาดา  ชวยครูหยิบ
ของใหผูวิจัย  
- เด็กหญิงสุปราณี ขยับที่ให
เพ่ือนนั่ง 

7 20 
 

28 ต.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดวย
การนําน้ํามาใหผูวิจัยดื่ม ชวยผูวิจัย
เรียงแผนภาพนิทาน ชวยผูวิจัยเก็บ
เกาอี้ และอุปกรณในการทํากิจกกรม 
ชวยผูวิจัยถือของ ยกโตะเครื่องฉาย
แผนใส หาของเลนที่เพ่ือนนํามาจาก
บาน และทําหลนหายในชั้นเรียน 
ดวยตนเอง  เด็กแสดงพฤติกรรม
เอื้อเฟอดวยการใหคําแนะนํา โดย
บอกเพ่ือนที่ถุงเทาเปยกนําไปตาก
นอกชั้นเรียน ชวยเพื่อนตอบคําถาม
ในนิทาน บอกกับคุณครูประจําชั้นวา
เพ่ือนปวดฟน ดวยตนเอง  

- เด็กชายสุรพงษ พาเพื่อนที่ถุง
เทาเปยกออกไปตากถุงเทานอก
หองเรียน โดยมีผูอ่ืนบอกให
กระทํา 
- เด็กชายนครธรรม ชวยตอบ
คําถามแทนเพื่อน 
- เด็กหญิงธิดารัตน และเด็กหญิง
นารีรัตน ออกมาชวยสอนเพื่อน
รองเพลง 
- เด็กชายอนุสรณ นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม  
- เด็กหญิงนารีรัตน ชวยผูวิจัย
เรียงแผนภาพนิทาน 
- เด็กชายศรันยภัทร บอกครูวา
เพ่ือนปวดฟน  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

7 20 
(ตอ) 

 

28 ต.ค. 48 
10.00-10.30 

 - เด็กหญิงวิภาดา และเด็กหญิง
มนภรณ ชวยผูวิจัยเก็บเกาอี้และ
อุปกรณในการทํากิจกรรม  
- เด็กชายอลงกรณ ชวยถือของ
สงผูวิจัย  
- เด็กหญิงสุปราณี ปดกระโปรง
ที่เปอนฝุนใหกับเพ่ือน  
- เด็กชายธนากร ชวยผูวิจัยยก
โตะ และเครื่องฉายแผนใส 
- เด็กชายสุรพงษ ชวยเพ่ือนหา
ของเลนท่ีเพ่ือนนํามาจากบาน
และทําหลนหายในหอง  

 21 30 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดวย
ก า ร ที่ เ ด็ ก ไ ป ข อ ช อ น ย า ที่ ห อ ง
พยาบาล เพ่ือใหเพ่ือนทานยา คุณครู
ประจําชั้นเปนผูบอกใหเด็กทํา นําน้ํา
ดื่มมาใหผู วิจัย ขยับที่ ใหเ พ่ือนนั่ง 
ชวยเก็บอุปกรณ ชวยครูประจําชั้นยก
แบบฝกหัดไปเก็บช วยผู วิ จั ย ถือ
อุปกรณและสงผูวิจัยหนาหองเรียน 
เ ก็ บ แ ก ว น้ํ า ดื่ ม ใ ห ผู วิ จั ย  ห ยิ บ
ผาเช็ดหนาของเพื่อนที่หลนลงพ้ืนขึ้น
ใหเพ่ือนดวยความเต็มใจ เด็กแสดง 
  

- เด็กหญิงมนภรณ  ไปขอชอน
ยาที่หองพยาบาลเพื่อใหเพ่ือน
ทานยาโดยมีครูเปนผูบอกให
กระทํา โดยมีผูอ่ืนบอกใหกระทํา 
- เด็กชายศรันยภัทร นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม  
- เด็กหญิงสุปราณี ขยับที่นั่ง
ใหกับเพ่ือน  
- เด็กหญิงวลัยลักษณ เรียก
เพ่ือนที่ไมมีที่นั่งมานั่งขางๆ ตน 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

7 21 
(ตอ) 

30 ก.ย. 48 
10.00-10.30 

พฤติกรรมความเอื้อเฟอใหคําแนะนํา 
เรียกเพื่อนที่ยังไมมีที่นั่งใหมานั่งขาง
ตน ดวยตนเอง 

- เด็กชายนครธรรม อาสาชวย
เก็บอุปกรณการเลานิทาน 
- เด็กชายศรันยภัทร อาสาชวย
เก็บอุปกรณการเลานิทาน 
- เด็กหญิงธิดารัตน ชวยครู
ประจําชั้นยกแบบฝกหัดไปเก็บที่
ชั้น 
- เด็กหญิงวิภาดา ชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณ 
- เด็กชายอลงกรณ ชวยเก็บแกว
น้ําดื่มใหผูวิจัย 
- เด็กหญิงวลัยลักษณ ชวยหยิบ
ผาเช็ดหนาของเพื่อนที่หลน
ใหกับเพ่ือน 
- เด็กชายปยะวัตร ชวยเปด
ประตูใหผูวิจัย 

8 22 3 ต.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภาพครั้งนี้พบวา เด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอแบงปน ดวย
การขยับที่ใหเพ่ือนนั่ง ชวยผูวิจัยจับ
ภาพนิทาน นําน้ํามาใหผูวิจัยดื่ม เก็บ
เกาอี้ใหผูวิจัย เก็บถุงเทาเพ่ือนที่ตาก
ไวนอกหองเรียน ชวยผูวิจัยเก็บภาพ
นิทานที่ทํากิจกรรมแลวปดเปดไฟ ใน
หองเรียน เก็บกระดุมกระโปรงเพื่อน
มาสงครูประจําชั้น ดวยตนเอง เด็ก
แสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอให  
 

- เด็กชายนครธรรม นาํน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม  
- เด็กหญิงปวีณา ชวยถือภาพ
นิทาน 
- เด็กหญิงมนภรณ ชวยผูวิจัย
ขยับโตะ  
- เด็กชายอภิรักษ และเด็กหญิง
ปราณีชวยนําเกาอี้มาใหผูวิจัย
นั่ง  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

8 22 
(ตอ) 

3 ต.ค. 48 
10.00-10.30 

คําแนะนําโดยการบอกเพื่อนที่นั่งอยู
ดานหลังใหมาหาคุณครูที่โตะ บอก
เพ่ือนไม ให ลุกขึ้นบังเ พ่ือนคนอื่น 
ขณะฟงนิทาน ชวยสอนเพื่อนทองคํา
คลองจองในนิทาน ดวยตนเอง 
 

- เด็กหญิงนารีรัตน บอกผูวิจัยวา
เพ่ือนปวดทอง  
- เด็กชายอนุสรณ ใหเพ่ือนนั่ง 
- เด็กชายอลงกรณ และเด็กชาย 
สุรพงษ บอกครูประจําชั้นวามี
เพ่ือนกําลังทะเลาะกัน 

8 23 5 ต.ค. 48 
10.00-10.30 

ระหวางที่ เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภ า พ ค รั้ ง นี้  พบ ว า  เ ด็ ก แ ส ด ง
พฤติกรรมเอื้อเฟอแบงปน โดยการ
นําเกาอี้มาใหผูวิจัยนั่ง นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม ขยับที่ใหเพ่ือนนั่ง ชวยครูพ่ี
เ ล้ียง ยกโตะ ชวยผู วิจัยเก็บเกาอี้ 
ชวยครูพ่ีเล้ียงจัดโตะ เปดประตู สง
ผูวิจัยพรอมทั้งชวยถือของ นําเศษ
กระดาษคุณครูประจําชั้นไปทิ้งลงถัง
ขยะ ดวยตนเอง เด็กแสดงพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอใหคําแนะนําดวยการ
บอกเพ่ือนไมสงเสียงดับขณะรวม
กิ จกร รมด วยตนเอง   เด็ กแสดง
พฤติกรรมความเอื้อเฟอปลอบโยน 
ดังนี้   ปลอบเพ่ือนที่กํา ลังรองไห
เพราะทําดินสอหายดวยตนเอง  
 

- เด็กหญิงนารีรัตน นําเกาอี้มาให
ผูวิจัยนั่ง  
- เด็กชายสุรพงษ นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม 
- เด็กหญิงมนภรณ และเด็กหญิง 
สุปราณขียับที่ใหเพ่ือนนั่ง  
- เด็กชายนครธรรม บอกเพ่ือน
ไมใหสงเสียงดัง 
- เด็กหญิงวลัยลักษณ ชวยครูพ่ี
เล้ียงยกโตะ  
- เด็กชายอนุสรณ และเด็กชาย  
ปยะวัตร ชวยผูวิจัยเก็บเกาอี้  
- เด็กหญิงมนภรณ ชวยปลอบ
เพ่ือนที่กําลังรองไห  
- เด็กชายสุรพงษ ชวยครูพ่ีเล้ียง
จัดโตะ  
- เด็กหญิงปวีณา ชวยปดประตู
และชวยผูวิจัยถืออุปกรณการ
ทดลอง  
- เด็กชายอนุสรณ ชวยครูประจํา
ชั้นนําเศษกระดาษไปทิ้งลงถังขยะ  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี  คร้ังท่ี 

เวลา 

บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอ 
 

สรุปบันทึกพฤติกรรม 
ความเอื้อเฟอรายบุคคล 

8 24 
 

7 ต.ค. 48 
10.00-10.30 

 

ระหวางที่ เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรม
เสริมประสบการณเลานิทานประกอบ
ภ า พ ค รั้ ง นี้  พบ ว า  เ ด็ ก แ ส ด ง
พฤติกรรมเอื้อเฟอแบงปน โดยการ
ชวยครูประจําชั้นเก็บใบงาน นําน้ํามา
ใหผูวิจัยดื่ม ชวยหยิบเส้ือกันหนาว
ใหกับเพ่ือนที่ไมสบาย ชวยผูวิจัยเก็บ
อุปกรณการจัดกิจกรรม เปดประตูให
ผู วิจัยปด และเปดไฟในหอง เรียน
ระหวางการดํา เนินกิจกรรมดวย
ตนเอง  เด็กปฐมวัย แสดง 
พฤติกรรมความเอื้อเฟอใหคําแนะนํา 
ดังนี้  เด็กชวยเพ่ือนตอบคําถามใน
นิทานดวยตนเอง 
 
 

- เด็กหญิงปวีณา และเด็กชาย
อภิรักษ ขยับที่ใหเพ่ือนนั่ง 
-  เด็กหญิงวิภาดา  นําน้ํามาให
ผูวิจัยดื่ม   
- เด็กชายอนุสรณ ชวยตอบ
คําถามในนิทานใหเพ่ือน  
- เด็กหญิงธิดารัตน  เก็บภาพ
นิทานใสซองใหผูวิจัย  
- เด็กชายอลงกรณ เด็กหญิง
วลัยลักษณ และเด็กชาย 
ปยะวัตร ชวยเพ่ือนหาที่นั่งที่ 
วางอยู   
- เด็กชายอภิรักษ บอกครูประจํา
ชั้นวามีเพ่ือนโดนแกลงกําลัง
รองไห  
- เด็กหญิงมนภรณ ชวยผูวิจัย
เก็บเกาอี้  
- เด็กหญิงสุปราณี  ชวยผูวิจัย
เก็บเกาอี้ และเก็บภาพานิทาน  
- เด็กหญิงวิภาดา และเด็กชาย
นครธรรม ชวยครูเก็บใบงาน  
- เด็กหญิงธิดารตัน ชวยเพ่ือนหา
ของที่ตกลงบนพื้น  
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ตาราง 6  บันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย จากการสังเกตเปนรายครั้งจากตาราง 5 เปน 
 รายบุคคล ปรากฏผล ดังนี้  
 

พฤติกรรมความเอื้อเฟอรายบุคคล 
ลําดับที่ เด็กแสดงออกระหวาง 

ปฏิบัติกิจกรรม สัปดาหที่ 1-8 
การชวยเหลือ

แบงปน 
การ 

ใหคําแนะนํา 
การปลอบโยน รวม 

 
1. วลัยลักษณ ////   ////   /// ////  ////    ///  13 ครั้ง 

2. นครธรรม ////   ////  ////  // ////  ////  ////  ///  17 ครั้ง 

3. ธนากร ////   ////  /// ////  ////    ///  13 ครั้ง 

4. ศรันยภัทร ////   ////   //// //// //// /// /  14 ครั้ง 

5. ปยวัตร ////   ////  //// //// ////  /// / 14 ครั้ง 

6. อภิรักษ ////   ////  ////  //// ////  ////  ////  /// /  19 ครั้ง 

7. อนุสรณ ////   ////  /// ////   ////  / / / 13 ครั้ง 

8. สุรพงษ ////   ////  ////  / ////   ////  /// // / 16 ครั้ง 

9. อลงกรณ ////  ////  // ////   ////  // / // 12 ครั้ง 

10. วิภาดา ////   ////  ////  /// ////   ////  //// ///   18 ครั้ง 

11. ธิดารัตน ////   ////  ////   ////  ////  /// //  15 ครั้ง 

12. มนภรณ ////   ////  /// ////  ////  // /  13 ครั้ง 

13. นารีรัตน ////   ////  ////  ////  ////  // ////  ////  ////  /// ////  // // 27 ครั้ง 

14. สุปรานี ////  ////  ////  ////  / ////  ////  ////  / ////  21 ครั้ง 

15. ปวีณา ////  ////  / ////  //// / / 11 ครั้ง 

  รวม  189 ครั้ง รวม 39 ครั้ง รวม 8 ครั้ง 236 ครั้ง 

 
 
  จากตาราง 5-6 บันทึกการสังเกตพฤติกรรมความเอื้อเฟอในเด็กปฐมวัยกลุมทดลองตั้งแตสัปดาหที่ 
1-8 พบวาในแตละสัปดาหเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเอื้อเฟอเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมความ
เอื้อเฟอชวยเหลือแบงปน เปนพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกบอยมาก กวาพฤติกรรมความเอื้อเฟอโดย
การใหคําแนะนํา และพฤติกรรมความเอื้อเฟอโดยการปลอบโยนตามลําดับ นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาในสัปดาหที่ 
1, 2, 3 และ 4 เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอโดยที่ผูอ่ืนบอกใหกระทําในบางครั้ง แตเมื่อการ
ทดลองในสัปดาหที่ 5, 6, 7  และ 8 เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมความเอื้อเฟอออกดวยตนเองและดวยความ
เต็มใจเพ่ิมมากขึ้น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
    - หนังสือราชการขอความรวมมือเพื่อการวิจัย 
    - บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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หนังสือราชการขอความรวมมือเพื่อการวิจัย 
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ 

  1.1 อาจารยสุทธาภา      โชติติประดษิฐ 
        อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
        มหาวิทยาลัยบูรพา 
  1.2 อาจารยรุงนภา       รทสา 

        อาจารยผูสอนประจําชั้นอนุบาล โรงเรียนบางมด  
        (ตันเปาววิทยาคาร) กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.3 อาจารยพีระพร      รัตนาเกียรติ์ 
        อาจารยผูสอนประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  
        จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  
 2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเอื้อเฟอ 

  2.1 อาจารยพิมลพรรณ  อุนแกว 

        อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร    
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.2 อาจารยพงศธร    โพธิ์พูลศักดิ์ 
        นักวิชาการศึกษา 7ว.  
        กลุมแผนงานสํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

        กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.3 อาจารยนนทชนนปภพ ปาลินทร 
        อาจารยผูสอนชั้นอนุบาลโรงเรียนบานนาบัว    
        สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอของผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ    นางสาวนฤมล  จิ่วแพ 
วัน เดือน ป เกิด   7 มกราคม 2519 
สถานที่เกิด   จังหวัดนครสวรรค 
สถานที่อยูปจจุบัน   106 หมู 1 ตําบลตากฟา  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูผูสอนประจําชั้นอนุบาล 1/1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียน ST. Ann Mary School   

ถนนนครสวรรควิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค   
โทร. 056-229668 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2531  ประถมศึกษาปที่ 6  
    จากโรงเรียนบานตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 พ.ศ. 2537  มัธยมศึกษาปที่ 6  สาขาการละคร  
    จากวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง    
 พ.ศ. 2540  คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปการแสดง  วิชาเอกนาฏศิลปไทย  
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ. 2549  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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