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บทคัดยอ 

            ผลการวิจัยพบวา  
                 การจัดกิจกรรมการเลานิทานท่ีมีตอพฤติกรรมความมรีะเบียบวินัยในตนเอง มีคารอยละเฉลี่ยคะแนน
กอนการจัดกิจกรรมเทากับ 4.35 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 8.05 โดยมีคะแนนหลังการจดักิจกรรมสูงข้ึนกวา
กอนการจัดกิจกรรม เมื่อเปรยีบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 37 
คําสําคัญ: การเลานิทาน, พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

                                 

Abstract 
            The classroom research has the purposes to compare self-discipline behavior of 
preschool children before and after storytelling activities. The target group is 20kindergarten 1 
students, Kamphaengphet Kindergarten in Kamphaeng Phet. The tools in this research included 1) 
storytelling plan 2) self-discipline record statements used in classroom research include: 
percentage progress. The activities were organized 20 times.  
The mean score of the study found that storytelling activities on the self-discipline behavior 
before the activity was 4.35, and after the activity was 8.05. The score after the activity was 
higher than before the activity. When we compare the whole class, the percentage of progress in 
the whole class was 37. 
 
Keywords: tales, self-discipline, early childhood 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
            การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม
ท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคนเพ่ือสรางรากฐานคุณภาพช้ีวัดใหเด็กพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ2546:3) 
             การปลูกฝงระเบียบวินัยในตนเองใหกับเด็กจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการปลูกฝง
ระเบียบวินัยในชวงปฐมวัย เน่ืองจากเปนการบมเพาะเมลด็พืชแหงวินัยในตัวเด็กตั้งแตระยะเริ่มแรก เพ่ือใหวินัยหยั่ง
รากลึกลงอยางมั่นคงมากข้ึนดังท่ีพระธรรมปฎก(2538: 18-22) ไดแสดงธรรมไววาการสรางวินัยท่ีดีท่ีสุดตองอาศัย
ธรรมชาติของมนุษยดวยการเริ่มตนจากการยอมรับวามนุษยสวนใหญอยูดวยความเคยชินการสรางระเบียบวินัยใน
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ตนเองจึงตองทําใหวินัยเปนพฤติกรรมท่ีเคยชินโดยพยายามเอาพฤตกิรรมท่ีดีท่ีมีระเบียบวินัยในตนเอง ใหเด็กทําเปน
ครั้งแรกกอนซึ่งไดแกในชวงปฐมวัย หลังจากน้ันเมื่อเด็กทําบอยๆ ซ้าํๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และเปนวิถีชีวิตในท่ีสุด 
เอกสารทางวิชาการหลายฉบับไดระบุไวอยางสอดคลองกันวา เปาหมายท่ีสําคญัท่ีสดุของการปลูกฝงระเบียบวินัย
ใหแกเด็กคือ การพัฒนาใหเด็กมี "ระเบียบวินัยในตนเอง" (Dinkmeyer, McKay, and Dinkmeyer, 1989: 106; 
Gordon and Browne, 1996: 15; Hendrick, 1996: 276; Marshall, 2001: 67) เพราะการท่ีเด็กมีระเบียบวินัย
ในตนเองเปนปจจัยสําคัญในการท่ีเด็กจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ชวยใหสังคมมีความสงบสุข และ
เปนระเบียบเรียบรอยโดยสมัครใจโดยท่ีการประพฤติปฏิบัติน้ีเปนสิ่งท่ีสงผลดีตอตนเอง และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
          กรรณิการ พงศเลิศวุฒิ ( 2547: 2) ไดกลาววา ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยท่ีมักจะมีการเรียนรูพฤติกรรมตางๆ
จากการเลียนแบบบุคคลท่ีเด็กรักและศรัทธาและเช่ือถือ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา 
(Bandura Social Learning Theory) ท่ีเช่ือวาเด็กเรียนรูพฤติกรรมจากการใชตัวแบบ สัญลักษณและทุกสิ่งทุก
อยางในสังคมซึ่งเกิดจากการรับรูพฤติกรรมและสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทําตามตัวแบบน้ันไดจากการสังเกต
พฤติกรรมของ             
         นิทานมีอิทธิพลตอเด็กปฐมวัยมาก ซึ่งการตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และธรรมชาติของเด็กใน
ระดับปฐมวัย ถือเปนหัวใจสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกเด็กในวัยน้ี การเลานิทานเปนกิจกรรม
หน่ึงท่ีตอบสนองตอธรรมชาติของเด็กเน่ืองจากการเลานิทานทําใหเดก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลาย
อารมณแลวเน้ือหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามอันเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กอีกท้ังยัง
ชวยเสริมการมรีะเบียบวินัยเปนคณุลักษณะทางดานพฤติกรรมท่ีชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏบัิติตนตาม
กิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการฝกการฟงและการมีวินัยใตนเองใหพัฒนาในระดับสูงตอไปซึ่งผานการเรยีนรู
จากประสบการณตรงโดยการฟงและการฝกปฏิบัติจริงใชการเลานิทานจากแผนจดัประสบการณหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการจดัการศึกษา 
             ความสําคัญของการเลานิทานดังกลาวขางตนแสดงใหเหน็ถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา
ดานระเบียบวินัยของเด็กอนุบาลซึง่เปนชวงท่ีมีความสําคัญตอการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูโลก
ภายนอก ถาเด็กในวัยน้ีไดรับการพัฒนาในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา คณุธรรมจริยธรรม และ
ความมีระเบียบวินัยในตนเองควบคูกันไป จะเปนการวางรากฐานการเรียนรูและชีวิตท่ีดีงามของเด็กตอไปในอนาคต
การเลานิทานเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยซึ่งจะชวยพัฒนาสมองและเพ่ิมพูนประสบการณใหกับเด็กได
เปนอยางด ี
            การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญการพัฒนาพฤติกรรมดานระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปท่ี1โรงเรยีนอนุบาลราชภฎักําแพงเพชรโดยใชกิจกรรมการเลานิทานเพ่ือสงเสรมิความมรีะเบียบวินัยใน
ตนเองแกเด็กใหเปนบุคคลท่ีมรีะเบียบวินัยและเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงค 
              เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เลานิทาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
           ดานเน้ือหา 
                เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรียนรูการเลานิทาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ครอบคลุม
เน้ือหาการเลานิทานและความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
    ดานตัวแปร 
    ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเลานิทาน 

  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 3-4 ป  จํานวน 20  
คน กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 1ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลราชภฎักําแพงเพชร 
 เคร่ืองมือวิจัย 
    1. แผนการประสบการณเลานทิาน 
    2. แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
             กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจยันําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยการเลา
นิทาน โดยมีวิธีการดําเนินกิกรรมตามข้ันตอนในตารางดังน้ี 

ตารางดําเนินการจัดกิจกรรม 
คร้ัง ว/ด/ป กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 
1 6 พ.ย 60 นิทานเรื่อง เจาหมูปงปอง 11.00 – 11.30  น.  
2 8 พ.ย 60 นิทานเรื่อง ผูมีนํ้าใจ 11.00 – 11.30  น.  
3 10 พ.ย 60 นิทานเรื่อง ผึ้งจอมขยัน 11.00 – 11.30  น.  
4 13 พ.ย 60 นิทานเรื่อง เมนข้ึอิจฉา 11.00 – 11.30  น.  
5 15 พ.ย 60 นิทานเรื่อง กุงก๋ิงไปสวนสัตว 11.00 – 11.30  น.  
6 17 พ.ย 60 นิทานเรื่อง กระรอกนอยไมมรีะเบียบ 11.00 – 11.30  น.  
7 20 พ.ย 60 นิทานเรื่อง มดขยันกับจักจั่นเสียงใส 11.00 – 11.30  น.  
8 22 พ.ย 60 นิทานเรื่อง  จอชนอยไมอยากโต 11.00 – 11.30  น.  
9 24 พ.ย 60 นิทานเรื่อง แมลงปอจอมซน 11.00 – 11.30  น.  
10 24 พ.ย 60 นิทานเรื่อง โกะเลี้ยงแกะ 11.00 – 11.30  น.  

11 29 พ.ย  60 นิทานเรื่อง เจามอมตัวแสบ 11.00 – 11.30  น.  

12 1 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง เบ้ิมแมวใหญกับจอยแมว
เล็ก 

11.00 – 11.30  น.  

13 4 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง กากระหายนํ้ากับเหยอืก
นํ้าใสใบโต 

11.00 – 11.30  น.  

14 6 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง ลูกเตาตวมเตี้ยม 11.00 – 11.30  น.  

15 8 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง หาจี๊ดเจีย๊วจาวกับแมว
หงาวดุด ุ

11.00 – 11.30  น.  

16 11 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง จิ้งหรีดใจด ี 11.00 – 11.30  น.  

 

พฤติกรรมความมีระเบียบ 

วนิยัในตนเอง 

 

การจดักิจกรรมการเล่านิทาน  
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17 13 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง ไขเจียวเดี๋ยวเดียวอรอยจัง 11.00 – 11.30  น.  

18 15 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง เพ่ือนใหมของนีโม 11.00 – 11.30  น.  

19 18 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง หมูนอยข้ีหวง 11.00 – 11.30  น.  

20 20 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง ดวยจอมพลัง 11.00 – 11.30  น.  

 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ผูวิจัยไดรวมคะแนนผลการปฏบัิติกิจกรรมดวยแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลท่ีแสดงพฤตกิรรมและวัด
ไดในแตละวัน 
2. รวมคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในแตละวันใหครบ 20 ครั้ง 
3. หาคะแนนรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในแตละสปัดาหจนครบ 20 ครั้ง 
4. แสดงคาคะแนนจากการปฏิบัตกิารเลานิทาน ใน 10 ครั้ง ไวในตารางเดียวกัน เพ่ือใหเห็นความกาวหนาของ
คะแนนความมีวินัยในตนเองท่ีเปนผลมาจากการครูเลานิทาน 
          การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปท่ีมตีอความมรีะเบียบวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใชสูตรคํานวณคารอยละความกาวหนารายบุคคล ( พิชิต ฤทธ์ิจรูญ , 2545, หนา 127 ) 
 
สรุปผลการวิจัย 
              การดําเนินการวิจยัครัง้น้ีสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางตอไปน้ี 
แผนภูมิแทงท่ี 4.1 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานท่ีมีตอพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปท่ี1/3 กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             จากแผนภูมิแทงท่ี 4.1 พบวาคารอยละเฉลี่ยคะนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรมเทากับ  
4.35 และ 8.05 ตามลาํดับ และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 
37  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรม มี
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พฤติกรรมความมรีะเบียบวินัยในตนเองท่ีดีข้ึนตามลําดับ สอดคลองดังท่ีทัศนีย อินทรบํารุง (2539 : 40 – 44) ได
ศึกษาวิจัยวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจดักิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน ผลปรากฏวาเด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานมีวินัยในตนเองแตกตางกันของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและระหวาง
การจัดกิจกรรมระหวางชวงสัปดาหท่ีมีการพัฒนาข้ึนจากครั้งแรกท่ีจดักิจกรรม 
 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.( 2546 : 3 ).พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไข       
           เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา.  
กรรณิการพงศเลิศวุฒิ. (2547). ผลของการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบละครสรางสรรคตอความ 
              มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทัศนีย อินทรบํารุง.( 2539 : 69 ).วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจดักิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน .   
             ปริญญานิพนธ (กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย) -- มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539. 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (2544). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู. พิมพครั้งท่ี3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
            แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


