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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
 การศึกษาเร่ือง การพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยั
โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่า
นิทาน คร้ังน้ี ผูว้ิจยัด  าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  2.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   2.1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   2.1.2 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
    2.1.3 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   2.1.4 ขั้นตอนของการสร้างปัญหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   2.1.5 ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   2.1.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   2.1.7 บทบาทของผูเ้รียน 
   2.1.8 บทบาทของผูส้อน 
   2.1.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.2 คุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
    2.2.1 ความหมายของคุณธรรม  
   2.2.2 ความส าคญัของคุณธรรม  
   2.2.3 รูปแบบของคุณธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั  
   2.2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั  
   2.2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
  2.3 จริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
   2.3.1 ความหมายของจริยธรรม 
   2.3.2 ความส าคญัของจริยธรรม 
   2.3.3 รูปแบบของจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
   2.3.4 ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 
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         3.4 ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 
    3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
4. การเล่านิทาน 

      4.1 ความหมายของนิทาน 
      4.2 ความหมายของการเล่านิทาน 
      4.3 ประเภทของนิทาน 
      4.4 จุดประสงคข์องการเล่านิทาน 
      4.5 คุณค่าและประโยชน์ของการเล่านิทานท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั 
      4.6 องคป์ระกอบของการเล่านิทาน 
      4.7 เทคนิควิธีในการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 
      4.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทาน 
  5. ทฤษฏีการเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์ 
  6. การวดัผลคุณธรรมและจริยธรรมในระดบัชั้นปฐมวยั 
  7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) 
 
  ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  การศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่า มีนักคิด 
นกัวิชาการ ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

ปราณี ปริยวาที (2551) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนจากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism โดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิด
วิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั้งดึงความรู้ตามศาสตร์ในสาขาท่ีศึกษาดว้ย การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกปั้ญหาเป็นหลกั 

อภิชยั เหล่าพิเดช (2556)  กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นยุทธวิธีในการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพฒันาทกัษะการคิดแบบหน่ึงท่ีจดักระบวนการเรียนการสอน
โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ หรือเป็นฐานส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยท่ี 
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ปัญหานั้นจะตอ้งท าให้ผูเ้รียนสนใจ ตอ้งการแสวงหาคน้ควา้หาเหตุผลมาช่วยแกปั้ญหาหรือท าให้
ปัญหานั้นชดัเจนมองเห็นแนวทางแกไ้ข ซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้และจะส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นของผูเ้รียนได ้

พิศอุดม พงษพ์วงเพชร (2558) ไดร้วบรวมและน าเสนอว่า การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตามแนวคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เป็นการคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยให้นักเรียน
ช่วยกนัคิดแกปั้ญหา ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และผูส้อนเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือ
ในการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้ตาม
ศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระท่ีตนศึกษาดว้ย ดงันั้นการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั  

ฐิติวฒัน์ นงนุช (2556)  อธิบายว่า การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
เร่ิมต้นดว้ยปัญหา เพ่ือเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้และไปแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ต้องการท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งวิทยาการท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในการ
แกปั้ญหาโดยท่ีไม่ไดม้ีการศึกษาหรือเตรียมตวั ล่วงหน้าเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน เพื่อน ามา
แกปั้ญหา ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นกระบวนการท่ีคลา้ยกับการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยท่ีผูเ้รียนมีการท างานกนัเป็นทีม ครูเป็นเพียงผูใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือ
และสนบัสนุนในการเรียน 
 กมลฉตัร กล่อมอ่ิม (2560) ไดน้ าเสนอเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานว่า 
เป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจหรือหาทางแก้ปัญหาท่ีไดป้ระสบพบเจอ
จริงๆ เป็นการน าสาานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตจริงท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย มาเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้โดยใชส้าานการณ์ปัญหาเป็นแรงขบักิจกรรม
การเรียนรู้โดยอยู่บนพ้ืนฐานความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
ปัญหานั้ นให้เข้าใจอย่างชัดเจน ค้นควา้หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
แนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรม ส่งผลให้ผูเ้รียนเข้าใจ
ปัญหา เห็นทางเลือกในการแกปั้ญหา เกิดการใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แกปั้ญหา 

อภิชัย เหล่าพิเดช (2556) ไดอ้ธิบายว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็น
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บริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา ไปพร้อมกนัดว้ย การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็น
หลกั าา้มองในแง่ของยทุธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลาย
รูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์ฯลฯ 

จากการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สรุปไดว้่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน  คือ การเรียนรู้จากปัญหาหรือสาานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการการ
เรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดเ้กิดการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาดว้ยตน โดย
มีครูเป็นเพียงผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนเท่านั้น 

 
  ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่า มีนกัคิด 
นกัวิชาการ ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

เกรียงศกัด์ิ พลอยแสง (2553) กล่าวว่า ลกัษณะท่ีส าคญัของ  PBL ไดแ้ก่ 
1. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (Student-centered Learning) 
2. การเรียนรู้เกิดจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเลก็ 
3. ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้หค้  าแนะน า (Guide) 
4. ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุ่นใหเ้กิดการเรียนรู้ 
5. ปัญหาท่ีใชม้ีลกัษณะคลุ่มเครือไม่ชดัเจนปัญหาหน่ึงปัญหาอาจมีค  าตอบไดห้ลายค าตอบ 

หรือแกไ้ขปัญหาไดห้ลายทาง (Billed-Structure Problem) 
6. ผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ๆ ดว้ยตนเอง (Self directed Learning) 
7. ประเมินผลจากสาานการณ์จริง โดยดูจากความสามาราในการปฏิบติั 
ใบเรียม เงางาม (2554) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัน้ี 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเลือกปัญหาท่ีตรงกบัความสนใจหรือตามความตอ้งการของ

ผูเ้รียน 
2. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการออกไปเผชิญสาานการณ์ปัญหาอย่างแทจ้ริง หรือผูส้อนมีการจดั

สาานการณ์ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา 
3. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา 
4. ผูเ้รียนมีการวางแผนการแกปั้ญหาร่วมกนั 
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5. ผูส้อนมีการใหค้  าปรึกษาแนะน าและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการแสวงหา
แหล่งขอ้มูล การศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

6. ผูส้อนกระตุ้นให้ผูเ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและมีการ
พิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 

7. ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
8. ผูเ้รียนลงมือแกปั้ญหารวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุป และประเมินผล 
9. ผูส้อนมีการติดตามการปฏิบติังานของผู ้เรียนและใหค้  าปรึกษา 
10. ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นผลงานและกระบวนการของผูเ้รียน 
ลกัษณะของการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Gallagher, et al., 1995: 137-138; Barrows, 

1996: 5-6) สามาราสรุปได ้ดงัน้ี 
1. เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ภายใต้การแนะแนวทางของผูส้อนประจ ากลุ่ม 

ผูเ้รียนจะตอ้งรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุส่ิงท่ีตนตอ้งการจะรู้เพ่ือความเข้าใจท่ีดีข้ึนโดย
แสวงหาความรู้จากแหล่งท่ีจะใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงอาจมาจากหนงัสือ วารสาร คณาจารยห์รือ
แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 

2. การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละประมาณ 5-8 คน พร้อมกบัผูส้อนประจ ากลุ่มเพื่อใหผู้เ้รียน
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความหลากหลายของบุคคลต่าง ๆ 

3. มีผูส้อนประจ ากลุ่มเป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือแนะแนวทาง ไม่บอกขอ้มูล และไม่
สอนแบบบรรยาย ไม่บอกผูเ้รียนว่าคิดาูกหรือผดิ และส่ิงใดท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาหรืออ่านแต่มีบทบาท 
ในการตั้งค  าาามใหผู้เ้รียนาามตนเองเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีข้ึนและจดัการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

4. รูปแบบของปัญหามุ่งใหม้ีการรวบรวมขอ้มูลและกระตุน้การเรียนรู้ปัญหาท่ีน าเสนอ เป็น
ส่ิงท่ีท้าทายผูเ้รียนท่ีจะต้องเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุน้การเรียนรู้ให้หาทาง
แก้ปัญหาเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตระหนักาึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
รวบรวมขอ้มูลจากศาสตร์วิชาต่าง ๆ 

5. ปัญหาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคลินิก 
6. ความรู้ใหม่ไดม้าโดยผา่นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งแทจ้ริง

ในระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการท างานร่วมกับผูอ่ื้น อภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวน และ
โตแ้ยง้ส่ิงท่ีเรียน 

7. ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค  าตอบได้หลาย
ค าตอบหรือมีทางแกไ้ขปัญหาไดห้ลายทาง (ill - structured problem) 

8. ผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง (self-directed learning) 
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9. ประเมินผลจากสาานการณ์จริง โดยดูจากความสามาราในการปฏิบัติ ( authentic 
assessment) 

10. ผูเ้รียนมีโอกาสขยายและต่อเติมความรู้ความเขา้ใจใหส้มบูรณ์และเป็นระบบ 
11. เป็นการเรียนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยปัญหา ซ่ึงรูปแบบของการเรียนจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดเ้ผชิญ

กบัปัญหา 
 12. ครูเป็นผูฝึ้กสอนทางความคิด แทนการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้ัง่สอนมีบทบาทท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนเขา้ใจค าาาม ระหว่างการระบุปัญหา การจ ากดัขอ้มูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยผ่านการ
ตีความท่ีมีศกัยภาพและการแกปั้ญหา 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน สรุปไดว้่า  
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย 12 ลกัษณะ คือ เป็นการ
เรียนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือ
สนับสนุนเท่านั้น รูปแบบของปัญหามุ่งให้มีการรวบรวมข้อมูล ปัญหาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
พฒันาทักษะการแก้ปัญหา ความรู้ใหม่ได้มาโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญหาท่ีน ามาใช้มี
ลกัษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน  ผูเ้รียนเป็นคนแก้ปัญหา ประเมินผลจากสาานการณ์จริง ผูเ้รียนมี
โอกาสขยายและต่อเติมความรู้ความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ เป็นการเรียนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยปัญหา และครูเป็นผู ้
ฝึกสอนทางความคิดแทนการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้ัง่สอน 
 
  องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  องคป์ระกอบของ PBL คือ การเรียนแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ แทนการ
ท่องจ า การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั การเพ่ิมศกัยภาพในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัของ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
  1. การรับรู้ปัญหา (Recognition of a problem) คือ การให้ค  านิยามหรือความหมายของ
ปัญหา 
  2. การแสวงหาขอ้มูล (Information gathering) คือ การแลกเปล่ียนการรับรู้ปัญหากบัผูอ่ื้น
กระบวนการของสังคม จนสุดทา้ยการพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีไดม้า มีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบั
ปัญหานั้นๆหรือไม่ 
  3. การสังเคราะห์ความคิด (Construction of meaning through the synthesis of ideas) คือ 
การประเมินความคิดและ รวบรวมเป็นความคิดท่ีมีความสมัพนัธก์นั 
  4. การแกปั้ญหา (Problem solution) คือ การหาวิธีแกไ้ขปัญหาโดยการผสมผสานความรู้ท่ี
รวบรวมมาประยกุตใ์ช ้
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  อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (2543) กล่าวว่า องคป์ระกอบของการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี  
  1. การใชเ้ทคนิคการสอนเป็นกลุ่มย่อย จ  านวนท่ีเหมาะสมประมาณ 6-8 คน เป็นขนาดท่ี
ก  าลงัพอเหมาะ เพื่อใหม้ีการอภิปราย ากเาียง แสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
  2. เป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหค้วามส าคญัท่ีผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดส่ิงท่ี
จะตอ้งเรียน ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
  3. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการเน้ือหา เพราะเน้ือหาเกิดจากการเรียนท่ีมีการศึกษา
คน้ควา้โดยผูเ้รียนพยายามสืบคน้ค าตอบในปัญหา  
  4. เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การควบคุมตนเอง ผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเวลาและส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  
  5. การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผูเ้รียนประเมินผลสัมฤทธ์ิดว้ยตนเองผูเ้รียนจะรู้ว่า
ตนเกิดการเรียนรู้หรือยงั สามาราแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 
  มนสภรณ์ วิฑูรเมธา (2544) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี  
  1. เป็นการเรียนท่ีใชเ้ทคนิคการสอนกลุ่มย่อย มีผูเ้รียนเป็นกลุ่มประมาณ 6-8 คน และจะมี
การอภิปรายากเาียงในกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไปดว้ยกนั  
  2. เป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดข้ึนท่ีผูเ้รียนดว้ยตนเอง
เป็นส าคญั การจดัการเรียนการสอนจะเนน้การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนและ
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการอ านวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  3. เป็นการเรียนรู้เน้ือหาวิชาท่ีบูรณาการ ทั้งน้ีปัญหาท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนจะเป็น
ปัญหาทางวิชาชีพท่ีบูรณาการโดยตวัของมนัเองโดยอตัโนมติัการท่ีผูเ้รียนจะแกปั้ญหาทางวิชาชีพได้
ตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพื่อแกปั้ญหา  
  4. เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยก าหนดเน้ือหาวิชาท่ีจะเรียน
เฉพาะท่ีเหมาะสมจะน าไปแกปั้ญหาท่ีตั้งข้ึนไวผู้เ้รียนจะเป็นผูค้วบคุมล าดบัขั้นตอนในการเรียนของ
ตนเองและกลุ่มดว้ยตนเอง  
  5. เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนจะประเมินผลสัมฤทธ์ิไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากในขั้นตอนของการ
เรียน ผูเ้รียนจะตอ้งค้นความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาตามสาานการณ์เมื่อผูเ้รียนไปศึกษา
คน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองมาแลว้ตอ้งน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะตอ้งรับรู้ไดว้่าตนเกิด
การเรียนรู้หรือยงั จากการท่ีสามาราแกปั้ญหาไดห้รือไม่โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียนจึงเป็นผูท่ี้รู้
ดีว่าตนเกิดสมัฤทธ์ิผลในการเรียนอยา่งไร 
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  กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2548) กล่าวาึง ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี  
  1. ประเด็นปัญหาส าหรับเรียนรู้ปัญหา คือหวัใจส าคญัของการสอนโดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ลกัษณะของปัญหาท่ีน ามาเรียนจะเป็นปัญหาท่ีพบบ่อย มีกระบวนการเขา้าึง
ปัญหาท่ีซบัซอ้น สามารากระตุน้ใหเ้กิดค าาามไดค้รอบคลุมกรอบแนวคิด และสาระท่ีตอ้งเรียนตาม
หลกัสูตรท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ประเด็นปัญหาส าหรับเรียนรู้มีความหลากหลายตอ้งอาศยั 
การคน้ควา้หาค าตอบในแง่มุมต่างๆ ตอ้งใชพ้ื้นฐานความรู้อย่างกวา้งขวาง สามาราสร้างมโนทศัน์ 
(concept) ท่ีส าคัญๆ ได้ข้อส าคัญของประเด็นปัญหาส าหรับเรียนรู้คือ ต้องเป็นปัญหาท่ีตรง
จุดประสงคข์องหลกัสูตรและระดบัชั้นปีของผูเ้รียน วิธีน าเสนอประเด็นปัญหาอาจเป็นกรณีศึกษา
การเล่าเร่ือง หรือการสร้างสาานการณ์จ าลองอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้
  2. ส่ือการเรียน ในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผูเ้รียนตอ้งศึกษาหาค าตอบดว้ยตนเองให้
มากท่ีสุดและาูกตอ้งท่ีสุด จึงจ  าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีส่ือการเรียนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดอย่างน้อยตอ้งมี
ต  าราศึกษาคน้ควา้ สาิติผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หากเป็นไปไดค้วรมีส่ือโสตทศันูปกรณ์และ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีผูเ้รียนสามาราเลือกใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้อย่างอิสระ นอกจากน้ีบุคคล และ
สาานท่ียงัเป็นส่ือการเรียนท่ีผูเ้รียนสามาราเลือกใชไ้ดผู้ส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
(facilitator) เป็นผูช้ี้แนะ (tutor) หรือจดัท าเอกสารช้ีแนะท่ีผูเ้รียนสามาราสืบคน้ มีแหล่งเรียนรู้เช่น
บุคคล สาานท่ีาา้แหล่งเรียนรู้เป็นชุมชนหรือสาานท่ีตอ้งมีค  าช้ีแนะ บรรยากาศและวิธีการเขา้าึงดว้ย  
  3. ความรับผิดชอบของผูเ้รียน ผูเ้รียนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed 
learning) และพ่ึงความตั้งใจของตนเองในการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงค าตอบและขอ้ความรู้ท่ี
ตอ้งการ ผูเ้รียนตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการอภิปรายเพื่อคน้ประเด็นความรู้และ หาค าตอบใน
การแกปั้ญหา ผูเ้รียนตอ้งมุ่งมัน่และความซ่ือสตัยใ์นการศึกษาดว้ยตนเองอย่างเคร่งครัดการเรียนจึง
จะมีประสิทธิภาพ  
  4. บทบาทของผูส้อน ผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์
โดยท าหน้าท่ี 3 ประการ คือ 1) อ  านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ิงจ าเป็นต่างๆใน
การศึกษาคน้ควา้ผูเ้รียนตอ้งการใชเ้พื่อศึกษาค าตอบ 2) ใหค้  าแนะน าเมื่อจ  าเป็นเท่านั้นเพ่ือให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาจตอ้งใหข้อ้ความรู้แก่ผูเ้รียนบา้งในบางกรณีท่ีพบว่าผูเ้รียนไม่สามารา
สืบคน้เองไดแ้ละ 3) เป็นผูป้ระเมินสมรรานะของผูเ้รียนขณะเรียนเป็นระยะๆ จงใจให้ ผูเ้รียนเกิด
แนวทางการศึกษาและคิดคน้โดยการอภิปราย ซกัาาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยเสริม และสรุป
ประเด็นส าคญัของการเรียนแต่ละคร้ัง 
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  มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2549) กล่าวว่า การสอนแบบ การใช้ปัญหาเป็นฐาน จะประสบ
ความส าเร็จไดต้อ้งมีส่วนประกอบท่ีส าคญัครบทั้ง 5 ประการ คือ  
  1. ปัญหา (Problem) จดัว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะท าหน้าท่ีเสมือนศูนยร์วมของการ
เรียนรู้  
  2. การบูรณาการความคิด (Integration of Idea) เกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูเ้รียนรับรู้กรณีปัญหาแลว้ 
ปัญหาท่ีออกแบบมาเป็นอย่างดีจะช่วยท าให้ผูเ้รียนสามาราบูรณาการความคิดรวบยอด(Concept) 
และทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  3. การท างานเป็นทีม (Teamwork) ช่วยท าใหก้ระบวนการแกปั้ญหาด าเนินไปอย่างราบร่ืน 
ยกเวน้เม่ือผูเ้รียนตอ้งการแกปั้ญหาโดยใชก้ารท าวิจยั ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนท างานคนเดียวได ้ 
  4. กระบวนการแกปั้ญหา (Problem Solving Process) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดไม่ได้เพราะ
ค าตอบสุดทา้ยของผูเ้รียนเกิดจากการใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
  5. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Learning) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ท่ี
เกิดจากการเรียนของตนเอง ท าให้ผูเ้รียนตอ้งด้ินรน ขวนขวายหาความรู้เพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาใหไ้ด ้
  จากองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีกล่าวมาข้างต้น
สามาราสรุปไดว้่า ประกอบดว้ย 1. ใชเ้ทคนิคการสอนเป็นกลุ่มย่อยมีผูเ้รียนเป็นกลุ่มประมาณกลุ่ม
ละ 6-8 คน มีการท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม 2. เน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยท่ีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ให้ค  าแนะน าเมื่อจ  าเป็น เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 3. เน้นการบูรณาการดา้นเน้ือหาวิชา การท่ีผูเ้รียนจะแกปั้ญหาได้นั้นตอ้งอาศยั 
ความรู้จากหลายสาขามาบูรณาการกนัเพื่อแกปั้ญหา 4. มีส่ือการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เพียงพอเพื่อใหผู้เ้รียนสามาราเลือกใช ้เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งอิสระ 5. ผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน
ผลสมัฤทธ์ิดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นผูท่ี้รู้ดีว่าตนเอง เกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร และผูเ้รียน
สามาราท่ีจะน าผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิดว้ยตนเองไป ปรับปรุงในการเรียนคร้ังต่อไปได ้
  ขั้นตอนของการสร้างปัญหาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ส่ิงท่ีส าคญัในการจัดการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานคือ ปัญหาเพราะปัญหาท่ีดีจะเป็น
ตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ในการเลือกปัญหาใหม้ีประสิทธิภาพ ผูส้อน
จะตอ้งค านึงาึงพ้ืนฐานความรู้ความสามาราของผูเ้รียน ประสบการณ์ความสนใจและภูมิหลงัของ
ผูเ้รียนด้วย เพราะคนเรามีแนวโน้มท่ีจะสนใจเร่ืองใกลต้ัวมากกว่าเร่ืองไกลตัว สนใจส่ิงท่ีมี
ความหมายและความส าคญัต่อตนเองและเป็นเร่ืองท่ีตนเองสนใจอยากรู้ ดงันั้นในการก าหนดปัญหา
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จึงตอ้งค านึงาึงตวัผูเ้รียนเป็นหลกัและตอ้งค านึงาึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนท่ี
เอ้ืออ  านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียนดว้ย 
  Allen, et al. (1996: 47) กล่าวาึงลกัษณะของปัญหาท่ีดีมีดงัน้ี 
  1. ปัญหาบอกเร่ืองราวท่ีดึงดูดใจในสภาพแวดลอ้มซ่ึงผูเ้รียนสามาราเก่ียวข้องเช่ือมโยง
ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้
  2. เป็นปัญหาปลายเปิดท่ีทา้ทายให้ทาและแสดงเหตุผลอนัสมควรในการวินิจฉัยและการ
สนันิษฐาน 
  3. ปัญหาก่อใหเ้กิดการโตแ้ยง้หรือตอ้งการการอภิปราย 
  4. ปัญหามีความซบัซอ้นเพียงพอส าหรับผูเ้รียน 
  Dolmans & Snellen-Belendong (1997: 185) น าเสนอหลกัการส าหรับการสร้างกรณี
ตวัอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพ 7 หลกัการ ดงัน้ี 
  1. เน้ือหาของกรณีตวัอยา่ง ควรปรับปรุงใหเ้ขา้กบัความรู้เดิมของนกัเรียน 
  2. กรณีตัวอย่างควรประกอบด้วยแนวทางหลายอย่าง ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเพ่ิมเติม
รายละเอียด 
  3. การน าเสนอกรณีตวัอย่างในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพในอนาคตหรืออย่างน้อยท่ีสุด 
แสดงความเก่ียวขอ้งกบัอาชีพในอนาคต 
  4. น าเสนอมโนทศัน์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทของปัญหาทางคลินิก เพ่ือ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
  5. กรณีตวัอยา่ง ควรกระตุน้การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างประเด็นการ
เรียนและด าเนินการคน้ควา้ วรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6. ควรเพ่ิมคุณค่าความสนใจของผูเ้รียนในเน้ือหาวิชาโดยสนับสนุนการอภิปรายเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดข้องค าตอบและช่วยอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนส ารวจทางเลือก 
  7. กรณีตัวอย่างควรจะส่งเสริมการสร้างประเด็นการเรียนให้เข้ากับจุดประสงค์ของ
คณาจารย ์
  อาภรณ์ แสงรัศมี (2543: 25) กล่าวว่าการน ารูปแบบของการเรียนแบบใชปั้ญหาไปใชผู้ส้อน
จะต้องมีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพื่อให้แนวคิดในการน าไปใช้ประสบ
ผลส าเร็จ การวางแผนและการออกแบบปัญหามีขั้นตอนดงัน้ี  
  1. วางแผนการจัดแบ่งเน้ือหาการเรียน การแบ่งเน้ือหาการเรียนข้ึนอยู่ก ับความรู้
ความสามาราและประสบการณ์ของผูส้อนในการก าหนดมโนทศัน์หลกั และวตัาุประสงค์ท่ีจ  าเป็น
สร้างเป็นสาานการณ์ในการเรียนรู้ 
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  2. การเขียนสาานการณ์ปัญหา  
  3. การวางแผนการอภิปราย  
  4. การเตรียมแหล่งขอ้มูล  
  5. การวางแผนการประเมินผล  
  อภิชยั เหล่าพิเดช (2556) กล่าวาึงแนวทางการสร้างโจทยปั์ญหาว่า ในการสร้างโจทยปั์ญหา
ตอ้งเร่ิมจากการเขียนวตัาุประสงค์การศึกษาก่อน ซ่ึงวตัาุประสงค์จะตอ้งมีความชัดเจน เม่ือได้
วตัาุประสงคแ์ลว้มาพิจารณาว่า จะใชปั้ญหาชนิดไหน รูปแบบใด และใชเ้วลาในการศึกษาเท่าใดจึง
จะเหมาะสม เม่ือเขียนเสร็จแลว้ต้องมาตรวจสอบว่า เน้ือหาท่ีคาดว่าผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้หลงั
ไดรั้บโจทยปั์ญหาและอภิปรายร่วมกนัแลว้ จะตรงกบัวตัาุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไวห้รือไม่าา้ยงัขาด
หรือไม่ครอบคลุม ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เพ่ิมเติมจากการบรรยาย 
  ส าหรับแหล่งวิทยาการท่ีใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติมในแต่ละปัญหานั้นจะตอ้งมีการ
เตรียมการใหพ้ร้อม เช่น ต ารา วารสาร วิดีโอเทป สไลด ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ตอ้งใชน้ั้น ตอ้งตรวจสอบดูว่าทนัสมยัหรือไม่และมีเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
  เก รียงศัก ด์ิ  พลอยแสง (2553)ได้ก ล่าวาึงหลักการในการสร้างโจทย์ปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี  
  1. ตอ้งเช่ือมโยงกบัพ้ืนฐานความรู้เดิมของผูเ้รียนความรู้เดิมท่ีเช่ือมกบัความรู้ใหม่ จะมีผล
ท าใหจ้ดจ าความรู้ใหม่ไดดี้และไดน้าน การสร้างโจทยปั์ญหาจึงตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
ความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามาราดึงความรู้เดิมท่ีมีอยูม่าใชใ้นการอภิปรายได ้การใช้
โจทยปั์ญหาท่ียากเกินไปโดยนกัศึกษาไม่สามาราน าความรู้เดิมท่ีมีอยูม่าใชไ้ดจ้ะท าให ้กระบวนการ
กลุ่มดอ้ยประสิทธิภาพ เพราะไม่สามาราอภิปรายไดห้รืออภิปรายไดเ้พียงเล็กน้อย เน่ืองจากไม่มี
ความรู้เดิมอยู่เลย เป็นผลให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และยงัท าให้ไม่เกิดการ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
  2. ตอ้งมีขอ้มูลบางส่วน ท่ีท าให้ความรู้เดิมของนักศึกษาท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายหรือ 
แกปั้ญหาได ้ตอ้งอาศยัความรู้เพ่ิมเติมมาช่วย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ใหม่
มาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้เดิมท่ีมีอยู ่
  3. ควรสร้างใหค้ลา้ยคลึง หรือเช่ือมโยงกบัปัญหาจริงในอนาคตท่ีนักศึกษาจะตอ้งประสบ
จริงในวิชาชีพ เพราะจากการศึกษาวิจยั พบว่า การเรียนในสภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยคลึงกบัของจริง จะ
ท าใหส้ามาราจดจ าและน าความรู้มาใชไ้ดดี้เช่น การเรียนเก่ียวกบัการด าน ้ าในบรรยากาศใตน้ ้ าจริง 
จะสามาราท าใหผู้เ้รียนจดจ าไดดึ้กว่าการเรียนเก่ียวกบัการด าน ้ าในหอ้งเรียนหรือบนพ้ืนดิน หรือการ
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เรียนโดยใชปั้ญหาจริงของผูป่้วยในทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ก็จะท าให้สามาราน าความรู้นั้น
มาใชไ้ดดี้ในอนาคตเม่ือไดพ้บกบัผูป่้วยจริง 
  4. ตอ้งมีลกัษณะท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามาราสร้างวตัาุประสงค์การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใน
บางกรณีการสร้างโจทยปั์ญหาโดยมีค  าาามระบุไวท้้ายโจทยห์รือมีค  าสั่งให้อธิบายเหตุการณ์
ปรากฏการณ์สาเหตุ หรือมีเอกสารอา้งอิงท่ีมีค  าตอบให้โดยสมบูรณ์อยู่แลว้ กรณีเช่นน้ีมกัจะท าให้
นกัศึกษาไม่สร้างวตัาุประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง และไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้  าหนดไว ้
  5. ควรเป็นปัญหาท่ีสามารากระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เช่น ปัญหาท่ีผูเ้รียนเคยไดฟั้งได้
ยินมาบ่อย ๆ หรือเคยพบเห็นด้วยตนเองในชีวิตจริง หรือเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อยของ
ประเทศ เช่น การสร้างโจทยท่ี์มีการระบาดของโรคทอ้งเสียหลงัการกินเล้ียงในงานรับน้องใหม่ การ
เปล่ียนแปลงของร่างกายหลงัการเมาเหลา้ เป็นตน้ ความสนใจในโจทยปั์ญหาจะมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีอิทธิพลในทางบวกต่อความสามาราในการ
เรียนรู้ 
  6. ตอ้งน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีตรงกบัวตัาุประสงคท่ี์ครูผูส้อนก าหนดไว ้ดงันั้นเม่ือสร้างโจทย์
ปัญหาเสร็จแลว้ จะตอ้งทดลองดูว่าในสาานะของผูเ้รียนท่ีเผชิญกบัปัญหาน้ี จะสามาราน าไปสู่การ
เรียนรู้ท่ีตรงกนักบัวตัาุประสงค์ท่ีผูส้อนต้องการหรือไม่ เพราะาา้ไม่ตรงกนั ก็จะท าให้ไม่บรรลุ
วตัาุประสงคข์องหลกัสูตรได ้
  พิศอุดม พงษพ์วงเพชร (2558) กล่าวาึง การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานว่าส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือ ปัญหาหรือสาานการณ์ท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงลกัษณะส าคญัของ
ปัญหามีดงัน้ี 
  1. เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้รียนหรือผูเ้รียนอาจมีโอกาสเผชิญกบั
ปัญหานั้น 
  2. เป็นปัญหาท่ีพบบ่อย มีความส าคญั มีขอ้มูลประกอบเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ 
  3. เป็นปัญหาท่ียงัไม่มีค  าตอบชดัเจนตายตวั เป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น คลุมเครือหรือ
ผูเ้รียนเกิดความสงสยั 
  4. ปัญหาท่ีเป็นประเด็นขดัแยง้ ขอ้ากเาียงในสงัคม ยงัไม่มีขอ้ยติุ 
  5. เป็นปัญหาอยูใ่นความสนใจ เป็นส่ิงท่ีอยากรู้แต่ไม่รู้ 
  6. ปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภยั และเป็นส่ิงไม่ดีหากใชข้อ้มูลโดยล าพงั
คนเดียวอาจท าใหต้อบปัญหาผดิพลาด 
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  7. เป็นปัญหาท่ีมีการยอมรับว่าจริง าูกตอ้ง แต่ผูเ้รียนไม่เช่ือว่าจริง ไม่สอดคลอ้งกบัความคิด
ของผูเ้รียน 
  8. ปัญหาท่ีอาจมีค  าตอบหรือมีแนวทางในการแสวงหาค าตอบไดห้ลายทางครอบคลุมการ
เรียนรู้ท่ีกวา้งขวางหลากหลายเน้ือหา 
  9. เป็นปัญหาท่ีมีความยากความง่าย เหมาะสมกบัพ้ืนฐานของผูเ้รียน 
  10. เป็นปัญหาท่ีไม่สามาราหาค าตอบไดท้นัทีตอ้งการการส ารวจคน้ควา้และการรวบรวม
ขอ้มูลหรือทดลองดูก่อน จึงจะไต้ค  าตอบ ไม่สามาราท่ีจะคาดเดาหรือท านายไดง่้าย ๆว่าตอ้งใช้
ความรู้อะไร ยุทธวิธีในการสืบเสาะหาความรู้จะเป็นอย่างไรหรือค าตอบหรือผลของความรู้เป็น
อยา่งไร 
  11. เป็นปัญหาส่งเสริมความรู้ดา้นเน้ือหาทกัษะ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา 
  ดงันั้นสรุปไดว้่า แนวทางการสร้างโจทยปั์ญหา เป็นการน าสาานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีพบบ่อย หรือเป็นปัญหาท่ีอยู่ในความสนใจเป็นส่ิงท่ี
อยากรู้แต่ไม่รู้ มีความซบัซอ้น คลุมเครือ โดยแนวทางในการแสวงหาค าตอบสามราท าไดห้ลายทาง 
ครอบคลุมการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวาง 
  จากขั้นตอนของการสร้างปัญหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ สามาราสรุปไดว้่า ประกอบดว้ย วางแผนการจดัแบ่งเน้ือหาการเรียน การเขียนสาานการณ์
ปัญหา การวางแผนการอภิปราย การเตรียมแหล่งขอ้มูล และการวางแผนการประเมินผล 
  ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่า มีนกัคิด นกัวิชาการ ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

Good (1973: 25 - 30) ไดก้ล่าวาึงกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 7 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูเ้รียนท าความเข้าใจค าศพัท์ ขอ้ความท่ีปรากฏอยู่ในปัญหาให้ชดัเจน โดยอาศยั
ความรู้ พ้ืนฐานของสมาชิกในกลุ่ม หรือการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต าราหรือส่ืออ่ืน ๆ 

2. กลุ่มผูเ้รียนระบุปัญหาหรือขอ้มูลส าคญัร่วมกนั โดยทุกคนในกลุ่มเขา้ใจปัญหาเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ใดท่ีกล่าวาึงในปัญหานั้น 

3. กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อธิบายความเช่ือมโยงต่าง ๆของขอ้มูล
หรือปัญหา 
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4. กลุ่มผูเ้รียนก าหนดและจัดล  าดับความส าคัญของสมมติฐาน พยายามหาเหตุผลท่ีจะ
อธิบายปัญหาหรือขอ้มูลท่ีพบ โดยใชพ้ื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน การแสดงความคิด อยา่งมีเหตุผล
ตั้งสมมติฐานอยา่งสมเหตุสมผลส าหรับปัญหานั้น 

5. กลุ่มผูเ้รียนก าหนดวตัาุประสงค์การเรียนรู้เพื่อคน้หาขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจะอธิบายหรือ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูเ้รียนสามาราบอกไดว้่าความรู้ส่วนใดรู้แลว้ ส่วนใดตอ้งกลบัไปทบทวน
ส่วนใดยงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพ่ิมเติม 

6. ผูเ้รียนคน้ควา้รวบรวมสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

7. จากรายงานข้อมูลหรือสารสนเทศใหม่ท่ีได้มา กลุ่มผูเ้รียนน ามาอภิปรายวิเคราะห์
สงัเคราะห์ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แลว้น ามาสรุปเป็นหลกัการและประเมินผลการเรียนรู้ 

Barrows & Tamblyn (1980: 191-192) ไดส้รุปกระบวนการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานไว้
ดงัน้ี 

1. นกัเรียนจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาเป็นล าดบัแรกก่อนท่ีจะมีการเตรียมการหรือเรียนเกิดข้ึน 
2. สาานการณ์ปัญหาจะาูกน าเสนอแก่นกัเรียนในแนวทางท่ีเหมือนกบัสาานการณ์จริง 
อภิชยั เหล่าพิเดช (2556) ไดส้รุปกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นแนวทาง 

ปฏิบติัดงัน้ี 
1. จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รียนได้เผชิญกับปัญหา ได้แสวงหาและค้นพบด้วยตนเอง (จัด

สาานการณ์บทบาทสมมุติเร่ืองสั้น หรือใช ้V.D.O เป็นตน้) 
2. จดักลุ่มผู ้เรียนร่วมกนัเรียนรู้ (3 - 5 คน) ใหร่้วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อท าความ

เขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 
3. ใหผู้เ้รียนาามค าาามในเร่ืองท่ีเขาสงสยั ไม่รู้หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
4. ผูเ้รียนร่วมกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา วางแผนแกปั้ญหา ระบุส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
5. ผูเ้รียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา 
6. ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือก และน าเสนอผลการเรียนรู้หรือผล

การแก้ปัญหาอาจจะน าเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน และผลการหา
ค าตอบของปัญหา 

7. ร่วมกันประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม ให้เสนอข้อเสนอแนะในการ
พฒันาการเรียนรู้ 

กมลฉตัร กล่อมอ่ิม (2560) กล่าวาึงขั้นตอนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี 
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1. ท าความเข้าใจกับศัพท์ และมโนทัศน์ (Clarify terms and concepts not readily 
comprehension) ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจกบัค าศพัท์ หรือมโนทศัน์ของโจทยปั์ญหาท่ี
ไดรั้บก่อน หากมีค  าศพัท์ หรือมโนทศัน์ใดท่ียงัไม่เขา้ใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกนั จะต้องพยายามหา
ค าอธิบายใหช้ดัเจนโดยใชค้วามรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม หรือในบางกรณีอาจตอ้งใชพ้จนานุกรมมา
ใชใ้นการอธิบาย 

2. ระบุปัญหา (Define the problem) หลงัจากท่ีไดท้ าความเขา้ใจกบัค าศพัทห์รือมโนทศันใ์น
ขั้นตอนแรกแลว้ กลุ่มผูเ้รียนจะตอ้งช่วยกนัระบุปัญหาจากโจทยปั์ญหาดงักล่าว โดยท่ีสมาชิกภายใน
กลุ่มจะตอ้งมีความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีตรงกนัหรือสอดคลอ้งกนั 

3. วิเคราะห์ปัญหา (Analyze the problem) สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกนัระดมสมอง 
วิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการใช ้brain-
storming ในการคิดอย่างมีเหตุผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของสมาชิกเก่ียวกบัขบวนการ
และกลไกการเกิดปัญหา เพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้างสมมุติฐานต่าง ๆ (hypothesis) อนัสมเหตุสมผล
ส าหรับใชใ้นการแกปั้ญหานั้น 

4. การตั้งและจดัล  าดบัความส าคญัของสมมุติฐาน (Identify the priority of hypotheses 
Formulate hypotheses) หลงัจากท่ีได้วิเคราะห์แลว้ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันตั้งสมมติฐานท่ี
เช่ือมโยงปัญหาดงักล่าวตามท่ีไดว้ิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 3 แลว้น าสมมุติฐานดงักล่าวมาจดัเรียงล  าดบั
ความส าคญั โดยอาศยัขอ้มูลสนบัสนุนจากความจริงและความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพิจารณา
หาขอ้ยติุส าหรับสมติฐานท่ีสามาราปฏิเสธไดใ้นขั้นตน้ และคดัเลือกสมมุติฐานท่ีส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้ง
แสวงหาความรู้มาเพ่ิมเติมต่อไป 

5. สร้างวตัาุประสงค์การเรียนรู้ (Formulate learning objective) สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกนั
ก าหนดวตัาุประสงคข์องการเรียนรู้ในการแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีจ  าเป็น เพ่ือน ามาใชใ้นการพิสูจน์
หรือลม้ลา้งสมมติฐานท่ีไดค้ดัเลือกไว ้

6. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมนอกกลุ่ม (Collect additional information outside the group) 
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมตามวตัาุประสงค์ท่ีได้
ก  าหนดไว ้

7. สงัเคราะห์ขอ้มูลและพิสูจน์สมมติฐาน (Synthesize and test newly acquired information) 
สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกนัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีหามาไดเ้พื่อพิสูจน์สมติฐานท่ีวางไวส้รุปผลเรียนรู้ท่ีไดม้า
จากการศึกษาปัญหา รวมทั้งแนวทางในการน าความรู้ หลกัการไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสาานการณ์
ทัว่ไป 
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Barrows (2000) ไดส้รุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้เป็นจ านวน 7 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 อธิบายค าศพัทห์รือขอ้ความท่ีไม่เขา้ใจ  ท าความเขา้ใจกบัศพัท์หรือความหมาย
ต่างๆ ของค าจากปัญหาท่ีให ้นกัเรียนตอ้งพยายามหาค าตอบให้ชดัเจนโดยอาศยัความรู้พ้ืนฐานของ
สมาชิกในกลุ่ม หรือจากเอกสารต าราต่างๆ 

ขั้นตอนท่ี 2 อธิบายว่าเป็นปัญหาอะไร จบัประเด็นขอ้มูลท่ีส าคญัหรือปัญหาใหาู้กตอ้ง 
ขั้นตอนท่ี 3 ระดมสมอง (Brain storm) โดยพยายามตอบค าาามหรือสาเหตุท่ีมาของปัญหาท่ี

อธิบายไวใ้นขั้นตอนท่ี 2 ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์ปัญหา (Analysing the problem) พยายามหาเหตุผลท่ีจะอธิบายปัญหา

หรือขอ้มูลท่ีพบ  พร้อมกบัตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ ในการอธิบายหรือหาสาเหตุท่ีมาของปัญหา
นั้นๆ โดยลองพยายามใชค้วามรู้เดิมท่ีนกัเรียนมีอยูห่รือเคยเรียนมาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
จดัล  าดบัความส าคญัของสมมติฐาน 

ขั้นตอนท่ี 5 ก  าหนดวตัาุประสงค์การเรียนรู้/สร้างประเด็นการเรียนรู้ เพื่อคน้ควา้ขอ้มูลท่ี
อธิบายหรือพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ขั้นตอนท่ี 6 คน้ควา้หาความรู้หรือขอ้มูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งประเมินความาูกต้องโดย
อาศยัส่ือการเรียนรู้ต่างๆ 

ขั้นตอนท่ี 7 รายงานผลการศึกษาต่อกลุ่ม (Reporting) น าความรู้ท่ีไดม้าวิเคราะห์ อธิบาย
แกไ้ขสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สรุปเป็นขอ้สรุปและหลกัการท่ีไดจ้ากการศึกษาปัญหา เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย 

นอกจากน้ี ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีความคลา้ยคลึงกบัของ พิศ
อุดม พงษพ์วงเพชร (2558) แต่ไดแ้ยกแยะรายละเอียดยอ่ยออกเป็น 9 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ท าความขา้ใจกบัค าศพัทแ์ละมโนทศัน์ของโจทยปั์ญหา หรือสาานการณ์นั้น ๆ 
2. ระบุปัญหาจากโจทยปั์ญหา หรือสาานการณ์นั้น ๆ 
3. วิเคราะห์ปัญหา 
4. การตั้งสมมุติฐาน 
5. จดัเรียงล าดบัความส าคญัของสมมุติฐาน 
6. ก  าหนดวตัาุประสงคก์ารเรียนรู้ 
7. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
8. รวบรวมความรู้ 
9. สรุปการเรียนรู 
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จากรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งของกระบวนการ
และขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานจากนักวิจยั นักวิชาการ และนักการศึกษา
ขา้งตน้ทั้งหมด เพ่ือท าการสรุปกระบวนการและขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน
ในการประยกุตใ์ชก้บัการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 
 

กระบวนการและขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 
แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัปัญหา       

การจดักลุ่มผู ้เรียนร่วมกนัเรียนรู้       

การใหผู้เ้รียนาามค าาามในเร่ืองท่ีเขาสงสยั       

ผูเ้รียนร่วมกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา       

ผูเ้รียนร่วมกนัแสวงหาความรู้       

ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือก       

ร่วมกนัประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม       

สรุป 6 6 7 7 6 6 
 

จากการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
สรุปไดว้่า กระบวนการและขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ตามท่ี Good (1973) 
Barrows & Tamblyn (1980) อภิชยั เหล่าพิเดช (2556) กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2560) Barrows (2000) 
และพิศอุดม พงษพ์วงเพชร (2558) ผูว้ิจยัจึงเลือกใช ้จ  านวน 7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนได้เผชิญกบัปัญหา จัดกลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนาามค าาามในเร่ืองท่ีเขาสงสัย 
ผูเ้รียนร่วมกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา ผูเ้รียนร่วมกนัแสวงหาความรู้ ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบ
ของปัญหาท่ีเลือก และร่วมกนัประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม  
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การประเมนิผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานไม่ไดเ้น้นท่ีการไดม้าซ่ึงความรู้ตามวตัาุประสงค์
อยา่งเดียว แต่ยงัเนน้าึงกระบวนการกลุ่ม ในการเรียนแบบกลุ่มย่อยดว้ย เรามกัจะเขา้ใจผิดว่า การ
ประเมินผูเ้รียน ควรสนใจแต่ท่ีผลลพัธ์ของการจดัการเรียนรู้ แต่ท่ีจริงแลว้กระบวนการเรียนรู้ ก็มี
ความส าคญัไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่กบัความรู้ดงัท่ี ฐิติวฒัน์ นงนุช (2556) กล่าวว่า การวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะต้องวดัและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในส่วนของ
กระบวนการและผลงานทั้งดา้นความรู้ ทกัษะการท างานทุกดา้นตลอดจนเจตคติโดย การประเมิน
จะตอ้งมีทั้งการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน และการประเมินตดัสินผลหลงัจากเรียนเสร็จส้ิน
ซ่ึงผูส้อนอาจแบ่งขั้นตอน การประเมินเพ่ือการวางแผนท่ีดีไดด้งัน้ี 
  1. ก าหนดวตัาุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประเมิน 
  2. พิจารณาขอบเขต เกณฑ์วิธีการ และส่ิงท่ีจะประเมิน เช่น ประเมินพฒันาการดา้นการ
น าเสนอความรู้ ตอ้งมีการก าหนดวตัาุประสงคใ์หค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทั้ง 3 ดา้นคือ 
ความรู้เจตคติและทกัษะกลไก 
  3. ก าหนดผูป้ระเมินว่ามีใครบา้งท่ีจะเป็นผูป้ระเมิน โดยผูป้ระเมินควรครอบคลุมทุกดา้น
ของกิจกรรม เช่น นักเรียนนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูอาจารยป์ระเมินผูป้กครอง
ประเมิน เจา้หน้าท่ีและบุคคลท่ีร่วมปฏิบติังาน เช่น กรณีของนักศึกษาแพทยท่ี์ปฏิบัติงานบนหอ 
ผูป่้วยก็อาจใชพ้ยาบาลและผูป่้วยร่วมประเมินดว้ย 
  4. เลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินท่ีหลากหลาย โดยต้องสอดคล้องกับ
วตัาุประสงคข์องหลกัสูตรและวตัาุประสงคร์ายวิชา รวมไปาึงสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมิน เช่น 
ใช้การทดสอบ ใช้การสัมภาษณ์ใช้การสังเกตพฤติกรรม ใช้แบบสอบาาม ใช้การบันทึกจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ใชแ้บบประเมินตนเอง ใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นตน้ 
  5. ก าหนดเวลาและสาานท่ีท่ีจะประเมิน เช่น การประเมินระหว่างการท ากิจกรรมกลุ่ม การ
ประเมินระหว่างท าโครงการ 
  6. วิเคราะห์ผลและจดัการขอ้มูลการประเมิน โดยน าเสนอรายการกระบวนการ แฟ้มสะสม
ผลงาน การบนัทึกขอ้มูล ผลการสอบ 
  7. สรุปผลการประเมินเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนรวมทั้ง
ปรับปรุงกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลสรุปรวมเพื่อตดัสินผลการเรียน 
ควรพิจารณาใชเ้กณฑท่ี์ก าหนด และน าผลการประเมินระหว่างเรียนมาประกอบการ พิจารณาดว้ย
เสมอ 
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  เกรียงศกัด์ิ พลอยแสง (2553) กล่าวาึงการประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น
ฐานว่า เมื่อไดรั้บการพฒันาวิธีการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เคร่ืองมือการประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัแนวทฤษฎีท่ีตอ้งใชใ้นการประเมินการพฒันาผูเ้รียนไดดี้การบูรณาการวิธีการเรียนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐานเขา้ไวเ้ป็นการพฒันาแผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายของการพฒันาทกัษะท่ี
มุ่งการปฏิบติั เช่น การตั้งเป้าหมาย การเลือกวิธีการเรียนรู้ การคน้หาขอ้มูลและแหล่งต่าง ๆ และการ
ประเมินความก้าวหน้า แผนการเรียนรู้ท่ีกล่าวาึงน้ีเป็นส่วนของกระบวนการประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ย 
  วิธีการประเมินผลการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานไดแ้ก่ 
  1. แฟ้มงานเรียนรู้ (The Learning Portfolio) 
  2. บนัทึกการเรียนรู้ (Learning Log) 
  3. การประเมินตนเอง (Self Assessment) 
  4. ขอ้มูลยอ้นกลบักบัเพื่อน (Peer Feedback) 
  5. การประเมินผลรวบยอด (Overall Evaluation) 
  ดงันั้นสรุปไดว้่า การประเมินผลการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ตอ้งมีทั้งการประเมินผล
ความกา้วหน้าระหว่างเรียน และการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการเรียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลายสามารา
ประเมินไดค้รอบคลุมทุกดา้น เพื่อน ามาปรับปรุงขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

บทบาทของผู้เรียน 
  Barrows & Tamblyn (1980: 82) กล่าวาึงบทบาทของผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าโดยตรง 
ไม่ใช่ผูรั้บ ผูเ้รียนไม่ใช่ผูฟั้ง สงัเกต เขียน และจดจ า แต่เป็นการาามเพื่อปฏิบติั คิดเขา้มามีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเรียนดว้ยความพยายาม  
  พิศอุดม พงษพ์วงเพชร (2558)  สรุปบทบาทของผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูท้  ากิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตดัสินใจว่าอะไรและอยา่งไรท่ีพวกเขาจะตอ้งเรียนผูเ้รียน
จะตอ้งมีความรับผดิชอบ เรียนรู้ดว้ยความริเร่ิมของตนเองตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการ
ประเมินผล บทบาทของผูเ้รียนเปรียบเสมือนผูแ้กปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง 
  ใบเรียม เงางาม (2554) สรุปบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียนหรือผูน้  ากลุ่มไวด้งัน้ี 
  1. เป็นผูริ้เร่ิมหรือนาการอภิปราย 
  2. กระตุน้ใหส้มาชิกภายในกลุ่มทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกนั 
  3. ควบคุมดูแลใหก้ระบวนการอภิปรายเป็นไปตามขั้นตอนท่ีไดว้างไว ้
  4. คอยจบัประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มอภิปราย  
  5. ควบคุมและรักษาเวลาใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้  าหนดไว ้
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  6. ดูแลใหผ้ลของกระบวนการกลุ่มเป็นไปตามวตัาุประสงค ์
  อภิชยั เหล่าพิเดช (2556) สรุปบทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐานไวว้่า 
  1. ผูเ้รียนตอ้งปรับทศันคติในบทบาทหนา้ท่ีและการเรียนรู้ของตนเอง 
  2. ผูเ้รียนตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผดิชอบสูง รู้จกัการท างานร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ 
  3. ผูเ้รียนตอ้งได้รับการวางพ้ืนฐาน และฝึกทกัษะท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น กระบวนการคิด การสืบคน้ขอ้มูล การท างานกลุ่ม การอภิปราย
การสรุป การน าเสนอผลงาน และการประเมินผล 
  4. ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะการส่ือสารท่ีดีพอ 
  ฐิติวฒัน์ นงนุช (2556)สรุปบทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐานว่า ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ปัญหาและตอ้งแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยผา่นกระบวนการแกปั้ญหา การ
เรียนเป็นกลุ่มยอ่ย การสืบเสาะหาความรู้ การคิดและการตดัสินใจท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
และแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง 
  เกรียงศกัด์ิ พลอยแสง (2553) สรุปบทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานว่า ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูท้  ากิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง เรียนดว้ยตนเองเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง ตดัสินใจว่าอะไรท่ีจะตอ้งเรียนและจะตอ้งเรียนอยา่งไร ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรับผิดชอบ 
เรียนรู้ดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการประเมินผลบทบาท
ของผูเ้รียนเปรียบเสมือนผูแ้กปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง  
  ดงันั้นสรุปไดว้่า บทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น 
ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นตวักระตุน้ ผา่นกระบวนการกลุ่ม ท าการส ารวจคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามาราประยุกต์ใชค้วามรู้ทกัษะในการ
แกปั้ญหา 
  บทบาทของผู้สอน 
  บทบาทของผูส้อนประจ ากลุ่มในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นผูฝึ้กสอนทาง
ความคิดแทนท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้ั่งสอน ให้อ  านาจแก่ผูเ้รียน เป็นผูก้ระตุน้การเรียน ท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจค าาามและเกิดความคิด ช้ีแนะการอภิปรายระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัไปในแนวทางท่ีจะท า
ให้เกิดความคิดท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรและให้ข้อมูลหรือเน้ือหาทางวิชาการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
ผูเ้รียนสามาราศึกษาต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แนะแนวทางดว้ยวิธีการตรงหรือทางออ้มเพื่อให้
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ผูเ้รียนรู้จักวิธีการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและหาวิธีการประเมินผลให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(Gallagher, 1995: 138; Allen, et al., 1996: 45) 
  บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (พิศอุดม พงษ์พวง
เพชร, 2558) 
  1. เป็นผูค้อยกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากคน้ควา้หาความรู้ในการคิดแกปั้ญหา โดยใชก้ารวิธีการ
ตั้งคาาามท่ีเหมาะสม และเป็นคาาามปลายเปิดท่ีตอ้งการคาอธิบาย 
  2. เป็นผูแ้นะน าและช่วยสนบัสนุนดา้นส่ืออุปกรณ์หนงัสือ หรือเอกสารท่ีให้ผูเ้รียนสามารา
คน้หาค าตอบท่ีตอ้งการไดโ้ดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งไปศึกษาดว้ยตนเอง 
  3. เป็นผูค้อยก ากบัดูแลใหผู้เ้รียนในกลุ่มไดแ้สดงความรู้ท่ีตนคน้ควา้มา และสามาราอธิบาย
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ีตนรู้ 
  4. เป็นผูจ้ดัเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ และจดัเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหผู้เ้รียนจดัระบบการเรียนและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
  5. เป็นผูช่้วยเหลือใหแ้นวทาง มีส่วนร่วมในการอภิปรายและใหแ้รงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อท่ี
ผูเ้รียนสามาราเขา้าึงประเด็นท่ีศึกษา และตอ้งช้ีแนะขอ้บกพร่องใหแ้ก่ผูเ้รียนอีกดว้ย 
  บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัไดแ้ก่บทบาทในการ
กระตุน้และสนบัสนุนการเรียนรู้ (ใบเรียม เงางาม, 2554) 
  ครูตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิด ซ่ึงหมายความว่า  
    1. การคิด ใคร่ครวญและตรึกตรองอยา่งแยบคายในการแกปั้ญหา  
    2. ความสามาราในการทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมน ามาใชใ้นการ
แกปั้ญหา  
    3. ความสามาราในการสร้างสมมุติฐานและตดัสินใจว่า ควรสงัเกต ไต่าาม คน้ควา้
เพ่ิมเติมในส่ิงใด  
    4. เมื่อได้ข้อมูลใหม่ ๆ มาแลว้ ต้องรู้จักพิจารณาว่าเป็นข้อมูลท่ีาูกต้องหรือไม่ 
รวมาึงคิดาึงแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีประโยชน์ ตลอดจนสามาราทบทวนความรู้ใหม่ท่ีไดม้า และ
เรียนรู้ไดว้่าควรท าอะไรต่อไป คือตอ้งไม่ใหข้อ้มูลหรือา่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรง แต่ตอ้งใช้
ค  าาามท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดและตรึกตรอง 
  ครูตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ใหด้  าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง โดยใหผู้เ้รียนผ่านขั้นตอนของการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นโดยท่ีไม่เรียนลดั และทุกขั้นตอนตอ้งด าเนินไปตามล าดบัท่ีาูกตอ้ง 
  ครูต้องช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างลึกซ้ึง พยายามดึงความรู้หรือ
ความคิดท่ีฝังอยูข่า้งในออกมาใหไ้ด ้ผูส้อนตอ้งพยายามใหผู้เ้รียนอธิบายาึงเหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการ
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อภิปราย นอกจากน้ีการใชค้  าศพัทบ์างค า ตอ้งใหผู้เ้รียนนิยามค าศพัทน์ั้น ๆ เพ่ือท่ีจะใหแ้น่ใจว่ารู้และ
เขา้ใจค าต่างๆอยา่งาูกตอ้ง เพ่ือใหมี้การเรียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

ครูตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัโดยท่ีครูผูส้อนไม่ท าตวัเป็นศูนยก์ลางการอภิปราย 
  ครูตอ้งดูแลความกา้วหนา้การเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคนในกลุ่ม โดยให้คิดและรู้จกัตนเองว่า
ก  าลงัเรียนอยู่ในระดบัใด ยอมรับจุดอ่อนของตนเองเพื่อแกไ้ขในการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ผูส้อนจะ
สงัเกตผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนไดง่้ายและรวดเร็ว เช่น ไม่สามาราใช้เหตุผลมาอธิบายให้เพื่อน
เขา้ใจได ้หรือไม่สามาราคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองได ้ผูส้อนตอ้งพยายามแกไ้ขโดยพยายามดึงให้
เพื่อนช่วยกนัเองเป็นส่วนใหญ่ 
  ครูต้องปรับเปล่ียนสภาพของปัญหาให้มีความเหมาะสมท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสามาราท่ีจะ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสภาพของปัญหานั้นจะตอ้งไม่ง่ายกินไป อาจท าใหเ้กิดการเบ่ือหน่าย ไม่
ทา้ทายความสามาราของผูเ้รียน และไม่ยากเกินไปอาจท าใหห้มดก าลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาได ้
  ครูตอ้งรู้จกักลุ่มผูเ้รียนเป็นอยา่งดี และคอยช้ีแนะใหส้มาชิกในกลุ่มจดัการกบัปัญหาไดด้ว้ย
ความสามาราของสมาชิกภายในกลุ่มเอง 
  อภิชยั เหล่าพิเดช (2556) สรุปบทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐานว่า ผูส้อนมีบทบาทโดยตรงต่อการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นลกัษณะของผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1. ผูส้อนตอ้งมุ่งมัน่ ตั้งใจสูง รู้จกัแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
  2. ผูส้อนตอ้งรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รียน เพื่อสามาราให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดทุ้กเมื่อทุกเวลา 
  3. ผูส้อนตอ้งเขา้ใจขั้นตอนของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานอย่างา่อง
แทช้ดัเจนทุกขั้นตอน เพ่ือจะไดแ้นะน า ใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนไดาู้กตอ้ง 
  4. ผูส้อนตอ้งมีทกัษะและศกัยภาพสูงในการจดัการเรียนรู้และการติดตามประเมินผลการ
พฒันาของผูเ้รียน 
  5. ผูส้อนต้องเป็นผูอ้  านวยความสะดวกด้วยการจัดหา สนับสนุน ส่ืออุปกรณ์เรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอ จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้จดัเตรียม หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
  6. ผูส้อนตอ้งมีจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวัในการ
เรียนรู้ตลอดเวลา 
  7. ผูส้อนตอ้งช้ีแจงและปรับทศันคติของผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้แบบน้ี 
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  8. ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความสามาราดา้นการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริงให้
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการและ เจตคติใหค้รบทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 
  ดงันั้นสรุปไดว้่า บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น 
ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ จุดประกายความคิดและกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดม้ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน รวมทั้งจดับรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม โดยควบคุมกระบวนการ
เรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก  าหนดไว ้และคอยอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนด าเนินงานไปได้
อยา่งราบร่ืน ตลอดจนเป็นผูช้ี้แนะแหล่งขอ้มูล ประสานแหล่งวิทยาการในการเรียนรู้ และเป็นผูค้อย
ใหค้  าปรึกษาเมื่อผูเ้รียนพบกบัปัญหาท่ีไม่สามาราแกไ้ขดว้ยตนเอง 
  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กมลฉตัร กล่อมอ่ิม (2560) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning): รายวิชาการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน มีลกัษณะส าคญัโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง แลว้จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย ใหม้ีจ  านวนกลุ่มละประมาณ 5 – 6 คน ผูส้อนท า
หน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูใ้ห้ค  าแนะน า ซ่ึงครูจะใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ ให้เกิดการ
เรียนรู้ลกัษณะของปัญหาท่ีน ามาใชน้ั้นตอ้งมีลกัษณะคลุมเครือ ไม่ชดัเจน มีวิธีแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
หลากหลาย อาจมีค  าตอบไดห้ลายค าตอบไดแ้ก่ 1) ก  าหนดปัญหา 2) ท าความเขา้ใจปัญหา 3) ด  าเนิน
การศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและ
ประเมินผลงานโดยผูเ้รียนเป็นผูแ้กปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง การวดัและ
ประเมินผล ใชก้ารประเมินผลจากสาานการณ์จริง ดูจากความสามาราในการปฏิบติัของผูเ้รียน
ในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้และพิจารณาจาก ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 

ฐิติวฒัน์ นงนุช (2556) ท าการศึกษาเก่ียวกบัผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ท่ีมีต่อการพฒันาดา้นแนวความคิดในการ ออกแบบสาาปัตยกรรม ส าหรับนักศึกษารายวิชา ARC 
417 การออกแบบสาาปัตยกรรม ขั้นสูง 2 โดยมีวตัาุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาาึงผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อการเรียนการสอนทางสาาปัตยกรรม 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบพฒันาการของแนวความคิดในการออกแบบสาาปัตยกรรมของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษา
าึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะสาาปัตยกรรมศาสตร์จ านวน 22 คน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2556 ขอ้มูล
การวิจยัไดจ้ากแบบสอบาาม แบบทดสอบ Pre-Test, Post-Test และกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
สาิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าคะแนนพฒันาการ (Growth Score) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ียก่ึงกลาง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนพฒันาการเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 7.64 
พฒันาการดา้นทกัษะในการท างานดา้นการออกแบบภายหลงัการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน3 ดา้น พบว่า ทกัษะในการออกแบบเพื่อแกปั้ญหา มีค่าคะแนนพฒันาการเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 23.09 รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการคิดและแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ มีค่าคะแนน
พฒันาการเท่ากับ 18.64 และทักษะด้านการก าหนดปัญหาท่ีใช้ในการออกแบบ มีค่าคะแนน
พฒันาการต ่าสุดเท่ากบั 17.45 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
  เกรียงศกัด์ิ พลอยแสง (2553) ท าการศึกษาเก่ียวกับ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาภาษากบัการส่ือสาร ท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning/PBL) 
โดยมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้
แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  
  ผลการวิจยัพบว่า 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษากบัการ
ส่ือสารท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนเฉล่ียของนิสิตจากการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนิสิตระหว่างเรียน ท่ีเรียนตามแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษากับการ
ส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เท่ากบัร้อยละ 84.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
5.11 คิดเป็นร้อยละ 86.00 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษากบั
การส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานก่อนเรียน
เท่ากบั 20.20 และ จากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.80 คิดเป็นร้อยละ 67.33 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เท่ากบั 25.67 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.93 คิดเป็นร้อยละ 85.56 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 3. การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการ
เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 20.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.80 ค่า
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 25.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.93 เมื่อน าไปทดสอบความแตกต่างดว้ยสาิติ 
t พบว่าประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นฐานหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสาิติท่ีระดบั 0.05 4. ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียจากการจดัแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น
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ฐาน ทั้ง 10 แผน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 69.10 คิดเป็นร้อยละ 69.10 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผล
การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.67 คิดเป็นร้อยละ 85.56 ของ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดงันั้น ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการ
เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน นิสิตชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ส่วนกลาง มี
ค่าประสิทธิภาพ 69.10/85.56 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้5. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียน
การสอนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน สรุปไดด้งัน้ี 1) ความพึง
พอใจของนิสิตท่ีเรียนดว้ยการจดัแผนทางการเรียนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัมาก โดยมีความ
พึงพอใจเป็นรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 2) ความพึงพอใจของนิสิต
ท่ีเรียนดว้ยการจดัแผนทางการเรียนรายวิชาภาษากบัการส่ือสารท่ีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ดา้นการประเมินอาจารยผ์ูส้อน อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจเป็นรายขอ้ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 
  พิศอุดม พงษ์พวงเพชร (2558) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และความฉลาดเชิงจริยธรรม เร่ืองส านวนไทย ชั้นประามศึกษาปีท่ี 4 
ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วย กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กับแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยมี
วตัาุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD กบัการจดั กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2) หาค่าดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรม การเรียนรู้ ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 2 
รูปแบบ 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 2 รูปแบบ 4) 
เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ 5) เปรียบเทียบ
ความฉลาดเชิง จริยธรรม ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 2 รูปแบบกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประามศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน อนุบาลนครพนม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประามศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 2 ห้องเรียน รวม 80 คน ซ่ึงได ้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD และ การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) รูปแบบละ 8 แผน โดยใชท้ั้งส้ิน 16 
ชัว่โมง ต่อรูปแบบ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียน ชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 40 ขอ้ มีค่าความ
ยาก ระหว่าง 0.29-0.80 ค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง 0.23-0.78 ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.76 แบบวดั
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้ มีค่าความยากระหว่าง 0.23-0.77 ค่าอ  านาจ
จ าแนก ระหว่าง 0.28-0.72 ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.86 แบบทดสอบความฉลาดเชิงจริยธรรม ชนิด 3 
ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้ มีค่าอ  านาจ จ  าแนกระหว่าง 0.24-0.79 ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.75 สาิติท่ีใช้
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ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช ้t-
test (Independent)  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และ แบบ
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.02/84.87 และ 82.21/81.37 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ก  าหนด 2) ดชันีประสิทธิผลของ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และแบบ
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าเท่ากบั 0.7023 และ 0.6632 หมายความว่า นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70.23 และ 66.32 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ 
แบบ STAD มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) อยา่งมีนยัส าคญัทางสาิติท่ี ระดบั .01 4) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน (PBL) อยา่งมีนยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .01 5) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยกลุ่ม ร่วมมือแบบ STAD มีความฉลาดเชิงจริยธรรมสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) อยา่งมีนยัส าคญัทาง สาิติท่ีระดบั .01 
  ใบเรียม เงางาม (2554) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ผลของโปรแกรมการจดัการกับอารมณ์ต่อ
ภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีปัญหาพฤติกรรม โดยมีวตัาุประสงค ์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบภาวะ
ซึมเศร้าในวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีปัญหาพฤติกรรม ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการจดัการกบัอารมณ์ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีปัญหาพฤติกรรม ระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรม
การจดัการกบัอารมณ์กับกลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ วยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีปัญหา
พฤติกรรม โรงเรียนท่าชา้งวิทยาคาร จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ จ  านวน 40 คน และ
ไดรั้บการจบัคู่แลว้สุ่มเขา้กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองไดรั้บการดูแล
ตามโปรแกรมการจดัการกบัอารมณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยการด าเนินกลุ่ม 8 คร้ัง เพ่ือพฒันา
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การผอ่นคลาย การปรับความคิดและพฤติกรรม ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการ
ส่ือสาร ทกัษะการแกปั้ญหาและการเจรจาต่อรอง ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการดูแลตามปกติ เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) โปรแกรมการจดัการกบัอารมณ์ 2) แบบวดัภาวะซึมเศร้าในเด็ก และ 3) แบบ
ประเมินปัญหาพฤติกรรม ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน 
โดยเคร่ืองมือสองชุดหลงั มีค่าความเท่ียงสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.88 และ 0.85 
ตามล าดบั ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีปัญหาพฤติกรรม หลงัไดรั้บ
โปรแกรมการจดัการกบัอารมณ์ต ่ากว่าก่อนไดรั้บโปรแกรมการจดัการกบัอารมณ์อย่างมีนัยส าคญั
ทางสาิติท่ีระดบั 0.05 (t = 15.86, p <0.05) 2. ภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีปัญหาพฤติกรรม 
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กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการจดัการกบัอารมณ์ต ่ากว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติอย่างมีนัยส าคญั
ทางสาิติท่ีระดบั 0.05 (t = -8.242, p <0.05) 
  อภิชัย เหล่าพิเดช (2556) ท าการศึกษาเก่ียวกับ การพฒัน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามาราในการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เร่ือง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยมีวตัาุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) เพื่อศึกษาความสามาราในการคิด
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ืองปัญหาทางสงัคมของไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 จ  านวน 52 คนท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสาร
สิทธ์ิพิทยาลยั อ  าเภอบ้านโปง จังหวดัราชบุรี ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองปัญหาทางสังคมของไทยโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 3) แบบทดสอบความสามาราในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ 4) แบบสอบาามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ 
(%)ค่าเฉล่ีย (mean )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั
(Dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
  ผลการวิจยัพบว่า1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปัญหาทางสังคมของไทยดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .052. ความสามาราในการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เร่ือง ปัญหาทาง
สงัคมของไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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คุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
 
   ความหมายของคุณธรรม  
   ปวีณา ศรีวิพฒัน์ (2556) กล่าวว่า  คุณธรรม คือ การกระท าความดี เป็นส่ิงท่ีท าไปแลว้
ตนเองไม่เดือนร้อน ผูอ่ื้นไม่เดือนร้อนเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และส่ิงท่ีท าไปเป็นประโยชน์
เก้ือกูลดว้ยประการทั้งปวง 
  ประเวศ วะสี (2550) กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรมคือคุณสมบติัของความเป็นมนุษย ์อนั 
เป็นไปคือ การเป็นผูม้ีใจสูง ไม่เห็นแก่ตวัฝ่ายเดียว แสดงออกโดยการไม่เบียดเบียนมีความเมตตา 
กรุณามุ่งช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข์ 
  ศรัญญา รัตนกาญจน์ (2554) กล่าวว่า คุณธรรมหมายาึง ส่ิงท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นความ
ดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเคร่ืองประคับประคองใจให้ละอายต่อความชั่ว (หิริ) กลัวต่อบาป 
(โอตตปัปะ) ผลกัดนัใหเ้กิดความรู้สึกรับผดิชอบ เกิดจากจิตส านึกท่ีดีมีความสงบเสง่ียมภายใน 
  สุภาวิณี ลายบวั (2554) กล่าวว่า คุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบติัท่ีสร้าง
จิตใจใหดี้งาม ใหเ้ป็นคนมีจิตใจสูง ประณีตประเสริฐ เช่น เมตตา กรุณามุทิตา และ อุเบกขา เป็นตน้ 
โดยคุณธรรมเป็นคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงท าให้ผูม้ีคุณธรรมรู้จกัแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดี 
และท าให้เขาไดบ้รรลุาึงจุดหมายอนัดีเลิศทั้งในดา้นความประพฤติทัว่ไปหรือขอบเขตจ ากดัแห่ง
ความประพฤติ  ซ่ึงาือว่าเป็นความดีความงาม ความซ่ือสตัย ์ความพอดี ความอดทน ขยนัหมัน่เพียร 
อีกทั้งคุณธรรมก่อให้เกิดคุณธรรมอ่ืน คือ เม่ือฝึกคุณธรรมคุณธรรมหน่ึงแลว้ก็พลอยไดคุ้ณธรรม
อ่ืนๆ ไปดว้ย แต่าา้ปล่อยใหเ้กิดกิเลสอยา่งหน่ึงเกาะกุม กิเลสอีกอยา่งหน่ึงก็จะตามมาดว้ยเช่นกนั 
  นวนละออง หงส์ภู และวารุณี ลภันโชคดี (2552) กล่าวว่า จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล 
ศาสนาและอุดมการณ์เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสงัคมดว้ย ปัจเจกบุคคลตอ้งมีวิญญาณ 
สงัคมตอ้งมีจิตวิญญาณ คุณธรรมในห้องเรียนหรือติดบอร์ดเพ่ือให้มีการอ่าน อย่างทัว่าึงเสมอ ครู
ตอ้งมีการรณรงคส่์งเสริมยอ่งยอ่งประกาศใหร้างวลัแก่ผูเ้รียนหรือคนในสงัคมท่ีท าความดี ความงาม 
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียกยอ่ง และเป็นแบบอยา่ง ขณะเดียวกนั นกัเรียนท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีงาม ครูจะตอ้งให้อภยัและให้โอกาส สนับสนุนให้นักเรียนคนนั้นกลบัตวักลบัใจเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเสียใหม่อยา่งอดทนอดกลั้นและทุ่มเทของปัจเจกบุคคลอยูท่ี่การกล่อมเกลาเรียนรู้ โดยพ่อ
แม่ สาาบนัการศึกษา ศาสนา พรรคการเมือง และองคก์รของรัฐ 
  วิภานนัท ์ขวญัสุวรรณ (2552) กล่าวว่า คุณธรรม ว่าเป็นคุณความดีงาม สภาพท่ีเก้ือกูลการ
ประพฤติธรรมและวิชาท่ีเก่ียวกบัการประพฤติธรรมจะตอ้งประพฤติอยู่ใจกุศลธรรมเท่านั้น ส่วนท่ี
เป็นอกุศลไม่เรียกว่าเป็นการประพฤติท่ีาูกตอ้ง อนัไดแ้ก่  ศีลธรรม กฎเกณฑ์ความาูกต้อง หรือ 
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หลกัธรรมค าสัง่สอนในศาสนาต่าง ๆ ส่ิงท่ีเป็นจริยธรรมจริยศาสตร์ไดท่ี้ส าคญัท่ีสุด คือ ค  าสอนของ
ศาสนา เพราะผูท่ี้นับาือศาสนา ย่อมาือว่า เป็นคนดีของสังคมเพราะศีลธรรมของศาสนาต่างๆ มี
มาตรการของความประพฤติดีเป็นสากลแมว้่าบางศาสนาจะสอนไม่เหมือนกนั แต่จุดมุ่งหมายหรือ
วตัาุประสงคย์อ่มเหมือนกนั คือ ไม่ขดักบัมาตรการของความประพฤติท่ีดีเป็นสากล ความประพฤติ
ตามความเช่ือทางศาสนาของผูท่ี้ปฏิบติัย่อมไดรั้บการยอมรับให้การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมี
คุณค่าสูงข้ึน ลกัษณะของคุณธรรม จริยธรรมลกัษณะท่ีสมบูรณ์แบบสามาราตดัสินความดีความชัว่
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
  จากความหมายของคุณธรรมดงักล่าวพอสรุปไดว้่า คุณธรรม หมายาึง ความดีความงาม
ความาูกตอ้ง ในการแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของแต่ละบุคคล ซ่ึงยึดมัน่ไวเ้ป็นหลกัประจ าใจใน
การประพฤติปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสยั ซ่ึงอาจส่งผลใหอ้ยูร่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข จะท าให ้
เกิดประโยชน์ตนเองและสงัคม 
  ความส าคญัของคุณธรรม  
  คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลกัษณะการแสดงออกของคนเราภายใน จดัในส่ิงท่ีดีเพ่ือ จะ
แสดงออก ทางกาย วาจาหรือจิตใจ มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัของคุณธรรมไวด้งัน้ี  
  ศาสตรพนัธุ ์บุญนอ้ย (2556) กล่าวว่า คุณธรรม เป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระท าท่ี
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น อน่ึงคุณธรรมเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมเป็นแก่นของค่านิยม 
  ปวีณา ศรีวิพัฒน์ (2556) กล่าวว่า คุณธรรมเป็นส่ิงทีดีงามท่ีควรปลูกฝังและด ารงไว ้
คุณธรรมก่อใหเ้กิดคุณธรรมอ่ืนๆ คือ เมื่อฝึกคุณธรรมใดคุณธรรมหน่ึงแลว้ก็พลอยไดคุ้ณธรรมอ่ืน ๆ 
ไปดว้ยยงัเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพ ผูส้นใจพฒันาบุคลิกภาพจะตอ้งสนใจฝึกฝนคุณธรรมให้
มัน่คงดงันั้นจึงพอสรุปไดว้่า ความส าคญัของคุณธรรมท าใหเ้กิดจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมส่งผล
สู่การน าไปปฏิบติัท่ีาูกตอ้ง ตลอดจนท าใหเ้กิดความสุขความพอใจให้กบัตนเองและท าให้เกิดสันติ
สุขต่อสงัคม ซ่ึงคุณธรรมสามาราท่ีจะปลูกฝังกนัได ้เมื่อบุคคลเกิดคุณธรรมอย่างหน่ึงก็จะส่งผลให้
เกิดคุณธรรมดา้นอ่ืนๆ ตามมา 
  รูปแบบของคุณธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั  
  วฒันา  ปุญญฤทธ์ิ (2552) กล่าวว่า การพฒันาคุณธรรมใหก้บัเด็กปฐมวยันั้น  ควรเร่ิมตั้งแต่
ท าการความเข้าใจาึงความหมายของคุณธรรมแต่ละด้านว่า  หมายความว่าอย่างไร  มีขอบเขต
เพียงใดในเด็กปฐมวยั  และพฤติกรรมท่ีแสดงออกาึงความมีคุณธรรมนั้นๆ  มีลกัษณะเช่นใด  ในท่ีน้ี
จะขอเสนอความหมายของคุณธรรมและขอบเขตท่ีพอเหมาะกบัเด็กปฐมวยัและพฤติกรรมท่ีแสดง
าึงคุณธรรมนั้นๆ ดงัน้ี 
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  1.  ขยนั โดยมีความตั้งใจท าหนา้ท่ีอยา่งจริงจงัในเร่ืองท่ีาูกท่ีควร ต่อเน่ือง สม  ่าเสมอ สูง้านมี
ความพยายาม อดทน ไม่ทอ้าอย  กลา้เผชิญอุปสรรค และรักงานท่ีท า 
  ดา้นความขยนั  ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ ตั้งใจปฏิบติังานทั้งของตนและตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ท างานต่อเน่ืองจนแลว้เสร็จ  มีความพยายามท างานแมเ้ผชิญอุปสรรค  อาสาท างานต่างๆ 
และแสดงความพอใจในส่ิงท่ีท า 
  2. ประหยดั โดยด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย านอมใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอย่างคุม้ค่า  
คิดก่อนใช ้คิดก่อนซ้ือ  รู้จกัอดออม  และรู้จกัท าบญัชีรายรับรายจ่ายของตนอยูเ่สมอ 
  ดา้นความประหยดั ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ กินอยูง่่ายไม่จูจ้ี้หรือมีเง่ือนไขมาก ใชส่ิ้งของ
ทั้งของส่วนตวัและของส่วนรวมอยา่งานุานอม  ใชส่ิ้งของ ของเล่น ของใชอ้ย่างคุม้ค่า  ไม่เรียกร้อง
ของใหม่หากมีของเก่าท่ียงัใชไ้ดดี้ ใชน้ ้ า ไฟอยา่งประหยดัเท่าท่ีจ  าเป็น และใชส่ิ้งของท่ีมีอยู่ทดแทน
ในกรณีท่ีไม่มี  โดยไม่ตอ้งซ้ือหาของใหม่ 
  3. ซ่ือสัตย ์โดยประพฤติตรงต่อหน้าท่ี ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  รู้จกัหนา้ท่ีของตนและปฏิบติัอยา่งเต็มท่ีาูกตอ้ง 
  ดา้นความซ่ือสตัย ์ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ ตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามส่ิงท่ีตกลงไว ้ไม่พูดปด  
ยอมรับผิดเมื่อท าผิด  ไม่น าส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน และท าตามหน้าท่ีอย่าง
าูกตอ้ง 
  4. มีวินยั ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎ ระเบียบต่างๆอยา่งเต็มใจและตั้งใจ   
  ดา้นมีวินัย ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวนัตามขอ้ตกลง ระเบียบ  
ยอมรับและปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัของสงัคม  เคารพกติกา  มารยาท 
  5. สุภาพ อ่อนนอ้มา่อมตนตามกาละเทศะ โดยไม่กา้วร้าว  รุนแรง วางอ  านาจ  ไม่ท าตนข่ม
ผูอ่ื้นทั้งทางวาจาและท่าทาง  มีมารยาท ตามวฒันธรรมไทย และมีความมัน่ใจในตนเอง 
  ดา้นความสุภาพ อ่อนนอ้มา่อมตนตามกาลเทศะ ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ มีมารยาท  พูดจา
สุภาพกบัผูอ่ื้น  ไม่ใชก้  าลงัในการตดัสินปัญหา  แสดงท่าทางอ่อนน้อมต่อผูท่ี้สูงวยักว่า  พูดขอร้อง
ผูอ่ื้นเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  ขอบคุณเมื่อไดรั้บความช่วยเหลือ และขอโทษเมื่อท าผดิ 
  6. สะอาด โดยรักษาร่างกาย ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใช ้ส่ิงแวดลอ้มาูกตอ้งตามสุขลกัษณะ จิตใจ
ไม่ขุ่นมวัมีความแจ่มใสเป็นนิจ 
  ดา้นความสะอาด ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย/ของใช้
ส่วนตวั  ท าความสะอาดเคร่ืองมือ ส่ิงของเม่ือเลิกใช ้ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือของส่วนรวม ท้ิง
ขยะในท่ีท้ิง และ อารมณ์ดี 
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  7. สามคัคี โดยรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผูน้  าและผูต้ามท่ีดี  
มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง  แกปั้ญหาและขจดัความ
ขดัแยง้ได ้ เป็นผูม้ีเหตุผล  ยอมรับความแตกต่างของบุคคลอ่ืน  และพร้อมในการปรับตวัเพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติ 
  ดา้นความสามคัคี  ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีต่างออกไป  
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม  ปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของกลุ่ม  
ช่วยเหลือผูอ่ื้น  อธิบายส่ิงท่ีตนต้องการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้  และชักชวนผูอ่ื้นช่วยท างานท่ีได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 
  8. มีน ้ าใจ โดยเป็นผูใ้ห้  อาสาช่วยเหลือ  รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท า
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เข้าใจ  เห็นใจผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหรือ
สร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 
  ดา้นความมีน ้ าใจ ตวับ่งช้ีในเด็กปฐมวยั คือ แบ่งปันของของตนแก่ผูอ่ื้น ช่วยเหลือท างาน
ต่างๆโดยไม่ต้องบอก  อาสาท างาน  แสดงความเห็นใจผูอ่ื้น  แสดงความยินดีเมื่ อผูอ่ื้นได้พบกับ
ความส าเร็จ และท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือส่วนรวมโดยไม่ตอ้งขอร้อง 
  จากขอ้มูลดงักล่าวเห็นไดว้่า  การพฒันาคุณธรรมนั้นทั้ง  8  ประการนั้น  หลายคนมองว่า
เป็นส่ิงท่ียากเกินกว่าท่ีจะน ามาสอนเด็กปฐมวยั  แต่เม่ือพิจารณาาึงพฤติกรรมท่ีสามาราพฒันาให้กบั
เด็กปฐมวยันั้น  จะเห็นไดว้่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้อาศยัหลกัการพฒันาพฤติกรรมท่ีท าอยู่แลว้ในการ
จดัประสบการณ์ประจ าวนัใหก้บัเด็ก  ก็สามาราพฒันาคุณธรรมใหแ้ก่เด็กปฐมวยัไดโ้ดยไม่ยาก 
  ทฤษฎีเกีย่วกบัคุณธรรมที่เกีย่วข้องกบัเด็กปฐมวยั  
  1. ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Clarification Theory) 
  ทฤษฎีกระจ่างค่านิยมมีหลกัส าคญั คือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในค่านิยมท่ีตน
ยึดาือ หรือ มีความเช่ือว่าดี าูกต้อง หรือควรจดจ า เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้บุคคลเกิดความ
กระจ่างในจริยธรรมของตนเอง รู้จกัตนเอง รู้จักผูอ่ื้น สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิธีการท่ีจะให้
บุคคลยอมรับความรู้สึก และความคิดดว้ยตนเองภายใตส้าานการณ์ท่ีก  าหนด แนวคิดทฤษฏีน้ี เช่ือว่า 
ผลท่ีจะไดจ้ากจากกระบวนการน้ีจะเอ้ือใหค้วามคิดกบัการกระท าสมัพนัธก์นั และเช่ือว่า าา้บุคคลมี
ความสามาราคิด หรือไดค้วามรู้สึกของตนเองออกมา และตอบค าาามหรือสามาราวิเคราะห์ผลของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของตนเองไดดี้ จะช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในความเช่ือ เจตคติ และ
ค่านิยมของตนเองท่ีาูกตอ้งเป็นธรรมได ้
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  2. ทฤษฎีปรับพฤติกรรม (Behavior Modification Theory) 
  ทฤษฎีปรับพฤติกรรมมีหลกัส าคญั คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกจะมีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลในอนาคต พฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้ได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจจะมี
แนวโน้มให้เกิดพฤติกรรมนั้ นอีกโดยเง่ือนไขของการเสริมแรง (Reinforcement) แต่า้าหาก
พฤติกรรมใดท่ีแสดงออกแลว้ไดรั้บผลไม่พึงพอใจ พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มว่า จะไม่เกิด การ
ลงโทษ (Punishment) จึงเป็นการใหส่ิ้งท่ีไม่พึงพอใจ เพ่ือลดหรือระงบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารานา
ซ่ึงบุคคลสามารารับการเสริมแรงหรือการลงโทษได ้ตามหลกัการ คือ าา้ตอ้งการให้เกิดพฤติกรรม
ใด ก็ใชก้ารเสริมแรง าา้ไม่ตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมใด ก็ใชว้ิธีลงโทษ 
  3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมีหลกัส าคญั คือ เน้นท่ีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้สาหรับการประเมินความผดิาูกของพฤติกรรม ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า มนุษยเ์รียนรู้โดยการสงัเกต
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ จากค าบอกเล่า และขอ้บนัทึกจากเอกสารความรู้ท่ีมนุษยไ์ด้
เรียนรู้เหล่าน้ี สามาราใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของตนได้ การท่ีมนุษยไ์ด้มีโอกาสสังเกต
พฤติกรรมของผูอ่ื้นและผลของพฤติกรรมนั้น เขาสามาราคาดหมายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหม่
ได ้ฉะนั้น อิทธิพลส าคญัต่อการเรียนรู้ของบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ค  า
บอกเล่าและส่ือมวลอ่ืน ๆ ซ่ึงต้นฉบับท่ีดีและกระตุ้นความสนใจ จะช่วยให้บุคคลเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีดีได ้โดยทฤษฎีน้ี สามาราน าไปประยกุตไ์ดเ้ป็นอยา่งดีกบัเยาวชนไทย ซ่ึงมีความผกูพนั
อย่างใกลชิ้ดกับพ่อแม่ ญาติ สมาชิกในครอบครัว หากบุคคลดงักล่าวท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
เยาวชนสามาราเกิดการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมของตนไปในทางท่ีดีไดจ้ากการเลียนแบบอยา่งท่ีดี 
  4. ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจท ์(Piaget) 
  ทฤษฎีน้ีมีหลกัส าคญัว่า พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยน์ั้น ข้ึนอยูก่บัความฉลาดในการ
ท่ีจะรับรู้กฎเกณฑ ์และลกัษณะต่าง ๆ ทางสงัคม ดงันั้น พฒันาการทางจริยธรรมของบุคคล จึงข้ึนอยู่
กบัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น ๆ และไดแ้บ่งขั้นของพฒันาจริยธรรมของมนุษยอ์อกเป็น 
3 ขั้น คือ 
   1. ขั้นก่อนจริยธรรม ได้แก่พัฒนาการของเด็กตั้ งแต่แรกเกิดจนาึง 2 ขวบ
ความสามาราในการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มอย่างละเอียดของเด็กในวยัน้ียงัไม่มี แต่มีความตอ้งการทาง
ร่างกาย ซ่ึงตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองโดยไม่ค  านึงาึงกาลเทศะใด ๆ ทั้งส้ิน เม่ือเด็กเร่ิมมี
ความสามาราก็จะเร่ิมเรียนรู้สภาพแวดลอ้มและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอ่ืน 
   2. ขั้นยดึค  าสัง่ ไดแ้ก่การพฒันาการของเด็กอยูใ่นช่วง 2-8 ปี เด็กจะมีความเกรงกลวั
ผูใ้หญ่และเห็นว่าค าสัง่ของผูใ้หญ่ เป็นส่ิงท่ีตนเองตอ้งกระท าตาม  
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    3. ขั้นยดึหลกัแห่งตน ไดแ้ก่พฒันาการของเด็กอยูใ่นช่วง 8-10 ปี เพียเจท์เช่ือว่าเด็ก
การพฒันาการของเด็กวยัน้ีเกิดข้ึนจากพฒันาการทางสงัคมและจากประสบการณ์ในการมี 
บทบาทในกลุ่มเพื่อนดว้ยกนั ความเกรงกลวัอ  านาจภายนอก เป็นตน้ 
  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
  ปวีณา ศรีวิพฒัน์ (2556) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานภาพ
ประกอบการเรียนรู้คุณธรรม  โดยมีว ัตาูประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบหนังสือนิทานภาพ
ประกอบการเรียนรู้คุณธรรม 2) เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพหนังสือนิทานภาพ
ประกอบการเรียนรู,คุณธรรม3)เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมก่อนและหลงัการใช้หนังสือ
นิทานภาพประกอบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของโรงเรียน
ประามศึกษา สังกดั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ  านวน 6 โรงเรียน นักเรียน
จ านวน 81 คน เคร่ืองมือใน การวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบสังเกตพฤติกรรม พฒันาการดา้นอารมณ์
และจิตใจ 2) ประเมินเซิง เน้ือหาและการใช้ภาษาประเมินความคิดเห็นจากผูเ้ ช่ียวชาญด้าน
วรรณกรรม 3) แบบสอบาามความ พึงพอใจและทศันคติของเด็กปฐมวยัและครูผูส้อนเด็กปฐมวยัต่อ
การเลือกชนิดของสัตว ์4)แบบสอบาามความพึงพอใจและทศันคติของเด็กปฐมวยัครูผูส้อนเด็ก
ปฐมวัยต่อลักษณะบุคลิกของ ตัวละคร 5) แบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อการออกแบบ
ภาพประกอบ 6) แบบประเมินความ คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบการ
เรียนรู้คุณธรรม 7) แบบสงัเกตพฤติกรรม ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู
,คุณธรรม 8) แบบสงัเกตและบนัทึก พฤติกรรมดา้นการเรียนรู้ ผลการวิจยัสรุปผลไดด้งัน้ี ผลการวิจยั
สรุปว่า คุณภาพของหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม พบว่า ใน ภาพรวมของการ
ประเมินความคิดเห็นจดัอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก อยูใ่นระดบัสามาราน าไปใช ้ประกอบการ
เรียนรู้ไดม้าก ผลการประเมินพฤติกรรม และดา้นการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือ นิทานภาพ
ประกอบการเรียนรู้คุณธรรมมีความแตกต่างกนัมีพฤติกรรมลดลงกว่าก่อนการทดลองใช ้อย่างมี
นัยส าคัญทางสาิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ สรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยมีการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมท่ีตอ้งการไปในทางท่ีดีข้ึนหลงัจากไดอ่้านหนังสือนิทานภาพ 
ประกอบการเรียนรู้ 
  ศาสตรพนัธุ์ บุญน้อย (2556) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ดา้นความซ่ือสตัย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวตัาุประสงค์ 1) ศึกษาและ
ออกแบบหนังสือนิทานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ดา้นความซ่ือสัตย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 2) 
ประเมินคุณภาพหนงัสือนิทานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ดา้นความซ่ือสตัย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหนงัสือนิทานการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์
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ส าหรับเด็กปฐมวยั กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียน
ประามศึกษาเขตอ าเภอเมือง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จ  านวน 83 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบประเมิน ดา้น
เน้ือหาและการใช ้ภาษาของหนงัสือนิทานการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมดา้นความซ่ือสตัย ์ส าหรับ 
เด็กปฐมวยั 2) แบบสอบาามการออกแบบหนงัสือนิทานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 3) แบบประเมินคุณภาพการออกแบบหนังสือนิทานการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม ดา้นความซ่ือสัตย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 4) แบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้ 
คุณธรรมดา้นความซ่ือสตัยส์ าหรับเด็กปฐมวยั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการสรุปและแปลผลดว้ยการ
บรรยาย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิโดยใชส้าิติ t-test  
  ผลการวิจยัสรุปได้ ดังน้ี 1) ได้หนังสือนิทานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความ
ซ่ือสัตยส์ าหรับเด็กปฐมวยั เร่ือง กระพรวนทองค าแห่งความซ่ือสัตย ์ขนาด 20 X 23 เซนติเมตร 
ความหนาของหนังสือรวมปก คือ 16 หน้า คู่ (32 ยก) พิมพ์ดว้ยระบบการพิมพดิ์จิตอล (Digital 
Laser) กระดาษท่ีใช้ คือ กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม เทคนิคและรูปแบบการน าเสนอ
ภาพประกอบใชเ้ทคนิคการออกแบบหนังสือสามมิติ (Pop up) 2) ผลการประเมินคุณภาพหนังสือ
นิทานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยส์ าหรับเด็กปฐมวยัตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ในภาพรวมของการประเมินตามความคิดเห็น จดัอยู่ ในระดบัมีความเหมาะสม
มากท่ีค่าเฉล่ีย 4.14 3) ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ คุณธรรมดา้นความซ่ือสตัย ์ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือ
นิทานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมดา้นความซ่ือสตัย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสาิติท่ี ระดบั 0.01 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อหนังสือนิทาน
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ดา้นความซ่ือสัตย ์ส าหรับเด็กปฐมวยั เร่ือง กระพรวนทองค าแห่ง
ความซ่ือสตัย ์พบว่า ในภาพรวมของการ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจดัอยู่ในระดบัมีความ
เหมาะสมมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.13 
  วิภานนัท ์ขวญัสุวรรณ (2552) ท าการศึกษาเก่ียวกบั บทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยมีวตัาุประสงค ์1) เพื่อศึกษาบทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐม
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาท
ของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของครู
อนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างคือครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต
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พ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  านวน 295 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบาามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.967 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ค าาามปลายเปิด ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
  ผลการวิจยัพบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาปฐมวยั มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
ประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวยัมากกว่า 10 ปี บทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านการสร้างจิตส านึกในการยอมรับ
คุณธรรมและขอ้บกพร่องของตน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ดา้นการฝึกปฏิบติัตามคุณธรรมจริยธรรม ตามล าดบั  
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีสาานภาพด้านอายุ ประสบการณ์การสอน และด้านสาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษาต่างกนั มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาปฐมวยั และครูท่ีส าเร็จการศึกษาใน
สาขาอ่ืน มีบทบาทในดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสาิติท่ีระดบั 
.01 และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสาิติ
ท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบว่า เป็นปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก มี
ผลในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู ขอ้เสนอแนะ คือ ครูควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการไหว  ้
  นวนละออง หงส์ภู และวารุณี ลภันโชคดี (2552) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาแบบวดั
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์ าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัาุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อพฒันาแบบวดัคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อ
สร้างปกติวิสัยและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์ าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กปฐมวยัระดบัชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จ  านวน 235 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน แบบวดัท่ีพฒันาข้ึน คือ แบบวดัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมุ่งวดั
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คุณลกัษณะของเด็กปฐมวยั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามขอ้ตกลง
ร่วมกัน ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความมีเมตตากรุณามี น ้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละ ดา้นความประหยดั ดา้นความมีมารยาท และปฏิบติัตามวฒันธรรมไทย 
แต่ละดา้นประกอบดว้ยขอ้ค าาาม 6 ขอ้ รวมขอ้ค าาามทั้งหมด 36 ขอ้ 
  สุภาวิณี ลายบัว (2554) ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่
ผูป้กครองกบัความรู้ของผูป้กครองในการสร้างเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในสาานศึกษาเขตอ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัาุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัการให้ความรู้แก่ผูป้กครองใน
การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ศึกษาระดับความรู้ของผูป้กครองในการสร้างเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผูป้กครองกบัความรู้ของ
ผูป้กครองในการสร้างเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในสาานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้กครองนักเรียนในระดบัปฐมวยั ในสาานศึกษา 
เขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบาามเก่ียวกบัการให้
ความรู้แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการประชุมผูป้กครอง ดา้นการ
ใหก้ารปรึกษา ดา้นหอ้งสมุดส าหรับผูป้กครอง ดา้นการเยีย่มบา้น และความรู้ของผูป้กครองในการ
สร้างเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -สังคม ด้าน
สติปัญญา และพฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าสาิติความา่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั  
  ผลการวิจยัพบว่า 1) การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการสร้างเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ทั้ง 
5 ด้าน ของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าท่ีมี
ค่าสูงสุดคือ การฝึกอบรม และการประชุมผูป้กครอง อยู่ในระดบัมาก 2) ความรู้ของผูป้กครองใน
การสร้างเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ทั้ง 4 ดา้น ของผูป้กครองในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั
มาก และ3) การให้ความรู้แก่ผูป้กครองกบัความรู้ของผูป้กครองในการสร้างเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั ในสาานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กันทางบวกทั้ง
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .01 
  ศรัญญา รัตนกาญจน์ (2554) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ผลการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์โดย
ใชกิ้จกรรมการเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1)ศึกษาประสิทธิภาพของผลการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์โดยใชกิ้จกรรมการเล่า
นิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์
โดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2  
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3) หาค่าดชันีประสิทธิผลของการใชแ้ผนจดัประสบการณ์โดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 และ 4) ศึกษาความพึ่งพาใจของเด็กปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีมีการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 5 – 6 ปี ท่ีก  าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบา้นโคกกะชาย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 มีทั้งหมด 25 คน 
การศึกษาในคร้ังน้ีท าการทดลองในคร้ังท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นเวลา 4 
สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) แผนการจดัประสบการณ์การเล่านิทาน
จ านวน 12 แผน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนจ านวน 12 แผน 3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการ
เรียนจ านวน 20 ข้อ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลองมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .76 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมี ต่อแผนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2,E.I, และการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช ้t-.test(Dependent Samples)  
  ผลการวิจัยพบว่า 1)แผนการจดัประสบการณ์โดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
89.46/90.80 ซ่ึงสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้2)คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
คุณธรรมจริยธรรมหลงัใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสาิติท่ี ระดบั .01 3)ค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัประสบการณ์โดยใชกิ้จกรรมการเล่า
นิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีค่าเท่ากบั .76 แสดงว่า
นกัเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนร้อยละ 76 4)เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อแผนการจดัประสบการณ์โดย
ใชกิ้จกรรมการเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 อยู่ใน
ระดบัดีมาก 
 

จริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
 
   ความหมายของจริยธรรม 
  สายทิพย ์บ าบดัภยั (2552) กล่าวไวว้่า จริยธรรมเป็นประมวลกฎเกณฑค์วามประพฤติ ความ
ประพฤติ คือพฤติกรรมท่ีมีมโนธรรมเขา้แทรกแซง นั่นคือ ตอ้งมีความส านึกและมีการตดัสินใจ
กระท าการ เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า โครงสร้างทางจิตวิทยาของบุคคลมีอิทธิพลไม่มากก็น้อย
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ต่อความส านึกและการตดัสินใจ ดงันั้น วิชาจิตวิทยาจึงมีความสมัพนัธ์กบัจริยธรรม จิตวิทยาส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมเราเรียกว่าจิตวิทยาจริยะ (Psychology of Ethics, Ethical Psychology) เช่น 
เดียวกบัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม เราเรียกว่าจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และจิตวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เราเรียกว่าจิตวิทยาการศึกษา (Psychology of Education) จิตวิทยาจริยะ
กล่าวาึงอิทธิพลภายในท่ีมีต่อความประพฤติ (ในส่วนของพฤติกรรมและการตดัสินใจ)โครงสร้าง
ทางจิตวิทยาท่ีมีความสมัพนัธก์บัความส านึกและการตดัสินใจของมนุษย ์มีพนัธุกรรมต่อมฮอร์โมน  
  สายทิพย ์บ าบัดภัย (2552)กล่าวว่า  จริยธรรม แยกเป็น 2 ค  า คือ “จริย” แปลว่า  ความ
ประพฤติ และ “ธรรม”  หมายาึงคุณภาพของจิตใจของแต่ละคน เมื่อรวมค า 2 ค  า มารวมกนัเขา้  จึง
หมายาึง คุณภาพของจิตท่ีมีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน  
  วิภานนัท ์ขวญัสุวรรณ (2552) กล่าวว่าจริยธรรม  หมายาึงความประอนัพึงปฏิบติัต่อตนเอง 
ต่อผูอ่ื้น และต่อสงัคม ทั้งน้ีก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขข้ึนในสังคมและสมาชิกของสังคม  
การท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปเช่นนั้นได ้ ผูป้ฏิบติัตอ้งรู้ว่า ส่ิงใดผิด  ส่ิงใดาูก  ดงันั้ น การปฏิบัติตาม 
จริยธรรม จึงตอ้งประกอบกนัทั้งความรู้สึกทางจิตใจ และการปฏิบติัทางกาย   
  ปิยะธิดา ขจรชยักุล (2561) กล่าวว่า จริยธรรม เป็นธรรมประจ าบุคคล ท่ีช่วยควบคุมความ
ประพฤติ ให้ตั้ งอยู่ในแนวทางท่ีดีงาม เป็นการกระท าทั้งกาย วาจา และใจท่ีดีงาม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม  
  ปราณี ปริยวาที (2551) ให้ความหมายไวว้่า  จริยธรรม คือ ธรรมท่ีเป็นขอ้ปฏิบติั ศีลธรรม 
กฎศีลธรรม ซ่ึงประมวลไดว้่า  จริยธรรม  หมายาึง  แนวทางในการประพฤติของแต่ละคนท่ีแสดง
ออกมาทางความคิด ค  าพูด การกระท า เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข  
  ธอนไดด์ และบาร์ฮาร์ต (Thorndike  and  Bamhart 1957 : 629) ไดใ้ห้ความหมายของ
จริยธรรมว่า หมายาึง คุณธรรมหรือการกระท าท่ีาูกตอ้ง หรือขอบเขตของระเบียบหรือหลกัความ
ประพฤติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วอลเตอร์ส และคนอ่ืน ๆ (Walters  and  Others.1969 :464)  ซ่ึงไดใ้ห้
ความหมายว่า จริยธรรม  หมายาึงคุณธรรมหรือมาตรฐานของความประพฤติท่ีาูกต้องหรือไม่
าูกตอ้ง 
  จากการประมวลความหมายของจริยธรรม  สรุปได้ว่า  แนวทางในการปฏิบัติ ในส่ิงท่ี
าูกตอ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และสงัคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 
  ความส าคญัของจริยธรรม 
  สายทิพย ์บ าบดัภยั (2552) ไดก้ล่าวาึงความส าคญัและประโยชน์ของจริยธรรมดงัจะกล่าว
โดยยอ่ดงัน้ี  
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  1. จริยธรรมเป็นรากฐานอนัส าคญัแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมัน่คงและความสงบสุขของ
ปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอนัดบัแรก 
เพ่ือให้เป็นแกนกลางของการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครองการ
พฒันาท่ีขาดจริยธรรมเป็นหลกัยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผูม้ีความรู้แต่ขาดคุณธรรมย่อม
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียได้มากกว่าผู ้ด้อยความรู้ โดยท่านกล่าวว่า “ผูม้ีความรู้แต่ไม่รู้วิธีท่ีจะ
ประพฤติตน ย่อมก่อให้เกิดความเส่ือมเสียไดม้ากกว่าผูม้ีความรู้น้อย าา้เปรียบความรู้เหมือนดิน
จริยธรรมย่อมเป็นเหมือนน ้ า ดินท่ีไม่มีน ้ ายึดเหน่ียวเกาะกุมย่อมเป็นฝุ่ นละอองให้ความร าคาญ
มากกว่าใหป้ระโยชน์ คนท่ีมีความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมจึงมกัเป็นคนท่ีก่อความร าคาญหรือเดือดร้อน
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นอยูเ่นือง ๆ”  
  2. การพฒันาบ้านเมือง ตอ้งพฒันาจิตใจคนก่อน หรืออย่างน้อยก็ให้พร้อม ๆ ไปกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษาวิชาการอ่ืน ๆ เพราะการพฒันาท่ีไม่มีจริยธรรมเป็นแกนน านั้นจะ
สูญเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอนัมากท าให้บุคคลลุ่มหลงในวตัาุและอบายมุข การท่ีเศรษฐกิจตอ้ง
เส่ือมโทรม ประชาชนทุกขย์าก เพราะคนในสงัคมละเลยจริยธรรม กอบโกยทรัพยสิ์นเป็นประโยชน์
ส่วนตวัมากเกินไปขาดความเมตตาปราณี แลง้น ้ าใจในการด าเนินชีวิตซ่ึงกนัและกนั  
  3. จริยธรรม มิไดห้มายาึง การาือศีล กินเพล เขา้วดัฟังธรรม จ าศีลภาวนา โดยไม่ช่วยเหลือ
ท าประโยชน์ให้แก่สังคม แต่จริยธรรมหมายาึงความประพฤติ การกระท าและความคิดท่ีาูกตอ้ง
เหมาะสมการท าหน้าท่ีของตนอย่างาูกตอ้งสมบูรณ์ เวน้ส่ิงควรเวน้ ท าส่ิงควรท า ดว้ยความฉลาด
รอบคอบ รู้เหตุรู้ผลาูกตอ้งตามกาลเทศะและบุคคล ดงันั้นจะเห็นว่าจริยธรรมจึงจ าเป็นและมีคุณค่า
ส าหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสงัคม สงัคมจะอยูร่อดดว้ยจริยธรรม  
  4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกนัในรูปแบบต่างๆอนัเป็นเหตุให้สังคมเส่ือมโทรม มี
สาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกน้ีน่าจะพอเล้ียงชาวโลก
ไปไดอี้กนาน าา้ชาวโลกช่วยกนัละท้ิงความละโมบโลภมาก แลว้มามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ช่วยกนั
สร้างสรรคส์งัคม ยดึเอาจริยธรรมเป็นทางด าเนินชีวิต ไม่ใช่ยึดเอาลาภยศความมีหน้ามีตาในสังคม
เป็นจุดหมาย าา้ส่ิงนั้นจะเกิดข้ึนก็าือเป็นเพียงผลพลอยไดแ้ละน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประพฤติ
ธรรม เช่น อาศยัลาภผลเป็นเคร่ืองมือในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อาศยัยศและความมีหน้ามี
เกียรติในสงัคมเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจคนผูเ้คารพนบัาือเขา้หาธรรม  
  5. จริยธรรมสอนใหเ้ราเลิกดูหม่ินกดข่ีคนจน ให้เอาใจใส่ดูแลเอ้ืออาทรต่อผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็น
บุพการีของชาติ สอนใหเ้ราา่อมตวัเพ่ือเขา้หากนัไดดี้กบัคนทั้งหลาย และไม่วางโตโอหังอวดดีหรือ
กา้วร้าวผูอ่ื้น สอนใหเ้ราลดทิฐิมานะลงใหม้าก ๆ เพ่ือจะไดม้องเห็นส่ิงต่าง ๆ ตามความจริง ไม่หลง
ส าคัญตวัว่ารู้ดีกว่า มีความสามารากว่าใคร ผูน้  าท่ีมีจริยธรรมสูงย่อมเป็นท่ีเคารพกราบไหวข้อง
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ทั้งหลายไดอ้ยา่งสนิทใจ เราควรเลือกผูน้  าท่ีสามาราน าความสงบสุขทางใจมาสู่มวลชนไดด้ว้ย เพื่อ
สนัติสุขจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ความแข็งแกร่งทางก าลงักายก าลงัทรัพยแ์ละอาวุธนั้น าา้
ปราศจากความแข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแลว้ บุคคลหรือประเทศชาติจะมัน่คงอยูไ่ดไ้ม่นาน สังคม
ท่ีเจริญมัน่คงตอ้งมีจริยธรรมเป็นเคร่ืองรับรอบหรือเป็นแกนกลาง เหมือนานนท่ีมัน่คงหรือตึกท่ี
แข็งแรง เขาใชค้อนกรีตเสริมเหลก็แมเ้หลก็จะไม่ปรากฏออกมาใหเ้ห็นภายนอก แต่มีความส าคญัอยู่
ภายในนายช่างย่อมรู้ดี ท านองเดียวกันกับบัณฑิตย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าจริยธรรมมี
ความส าคญัในสงัคมเพียงใด 
  รูปแบบของจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
  นวนละออง หงส์ภู (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า การอบรมเล้ียงดูเด็กกบัพฒันาการทางจริยธรรมจะ
มีความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงจริยธรรมท่ีควรปลูกฝังใหก้บัเด็กปฐมวยัมีดงัน้ี 
  1. มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

2. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
  3. รู้จกัเสียสละ 
  4. มีความกตญูัญูกตเวที 
  5. มีความขยนัหมัน่เพียร 
  6. มีความรับผดิชอบ 
  7. มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
  8. สามาราควบคุมตนเองได ้
  9. การประหยดั 
  ปิยะธิดา ขจรชัยกุล (2561) ได้กล่าวไวว้่า คุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในแนวการจัด
ประสบการณ์ชั้นอนุบาล สรุปไดด้งัน้ีคือ 
  1. วาจาสุภาพ 
  2. การมีสมัมาคารวะ 
  3. ความอดทน 
  4. การรู้จกัรอคอย 
  5. การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
  6. ความเพียร 
  7. ความรับผดิชอบ 
  8. ความเมตตากรุณา 
  9. การเป็นผูใ้ห ้
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  10. ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
  11. ความซ่ือสตัย ์
  12. ความประหยดั 
  13. การใหอ้ภยั 
  14. ความเกรงใจผูอ่ื้น 
  ปราณี ปริยวาที (2551) ไดก้ล่าวาึงจริยธรรมท่ีปลูกฝังในเด็กม ี2 ประการ คือ 
  1. จริยธรรมภายในตน ไดแ้ก่ รับผิดชอบ ริเร่ิมสร้างสรรค์ช่วยเหลือตนเองประหยดั และ
รู้จกัการดูแลตนเอง 
  2. จริยธรรมสากล เป็นจริยธรรมท่ีมีต่อผูอ่ื้น หรือการปฏิบติัท่ีดีต่อผูอ่ื้น ไดแ้ก่ความซ่ือสัตย ์
ความกตญัญู ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น การนบัาือผูอ่ื้นการตรงต่อเวลา 
  ทิพวรรณ พละศกัด์ิ (2560)  ไดก้ล่าวาึงลกัษณะนิสัยทางจริยธรรมของเด็กปฐมวยัท่ีตอ้ง
พฒันา 3 ดา้นคือ 
  1. การพฒันาลกัษณะนิสยัทางจริยธรรมต่อตนเอง คือ การช่วยเหลือตนเองการรักษา ความ
สะอาด การมีความรับผดิชอบ ความขยนัหมัน่เพียร การมีระเบียบวินยั การประหยดัอดออม การรู้จกั
รอคอย อดกลั้น สามาราควบคุมตนเองได ้
  2. การพฒันาลกัษณะนิสยัทางจริยธรรมต่อผูอ่ื้น คือ ความซ่ือสตัยค์วามเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความ
เมตตากรุณา การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น การเป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดีความกตญัญูกตเวที การรู้จกัเล่น และ
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  3. การพฒันาลกัษณะนิสยัทางจริยธรรมต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ การรู้จกัรักษาส่ิงแวดลอ้มให้อยู่
ในสภาพท่ีดีการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่าและประหยดั 
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า รูปแบบจริยธรรมท่ีควรส่งเสริมให้กับเด็กปฐมวัย คือความ
รับผดิชอบ ความขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบ การรู้จกัรอคอย ช่วยเหลือตนเองประหยดั ซ่ือสัตย์
ช่วยเหลือผูอ่ื้น และรักษาส่ิงแวดลอ้ม แต่ในการวิจยัน้ีจะเลือกมาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดและการ 
กระท า ซ่ึงเป็นจริยธรรมสากล 
  ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมที่เกีย่วข้องกบัเด็กปฐมวยั 

  1. ทฤษฎีทางจริยธรรม (Thomas)  (อา้งาึงใน วิภานันท์ ขวญัสุวรรณ, 2552) ได้
กล่าวาึงจริยธรรมว่า เป็นส่ิงท่ีไม่ไดติ้ดมาแต่ก  าเนิด แต่จริยธรรมเกิดจากส่ิงแวดลอ้มสงัคมเป็นส าคญั 
ทั้งจากครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน ส่ือ ลว้นมีอิทธิพลในการพฒันาจริยธรรม โดยองค์ประกอบท่ีมี
ปฏิสมัพนัธข์องเด็กกบัส่ิงแวดลอ้มมี 4 อยา่ง คือ 

    1. ความา่ีของประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้ม 
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   2. ชีวิตเด็กในจุดใดท่ีส่ิงแวดลอ้มใหป้ระสบการณ์ 
   3. ตน้แบบของคนในสงัคมท่ีอาศยัอยู ่
   4. ผลพวงของการแสดงออกทางจริยธรรมในสงัคมนั้น 

    วิภานันท์ ขวญัสุวรรณ (2552) ไดส้รุปทฤษฎีพฒันาจริยธรรม ไว้ 3 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
ทฤษฎีทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory)องค์ประกอบท่ีส าคญัในทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) คือ อิด (id) อีโก ้ (ego) และซุปเปอร์อีโก  ้ (superego) id เป็นแหล่ง
พลงังานทางจิตเบ้ืองตน้ และเป็นท่ีตั้งแห่งสญัชาตญาณ เป็นความตอ้งการแสวงหาเพ่ือตนเอง ต่อมา
ก็มี ego (อีโก)้ เป็นผูค้วบคุมพฤติกรรมของ id (อิด) ego อาศยัหลกัแห่งความจริงคือ ส่ิงท่ีปรากฏ
อยา่งแทจ้ริง จากนั้นจะมีการเรียนรู้พฒันาข้ึนมา การเรียนรู้ท าใหฉ้ลาด สามาราเป็นนายเหนือความ
อยากอนัเกิดแก่ id  การเรียนรู้อาศยัการรับรู้ ความจ า ความคิด และส่งเสริมให ้ego เขม้แข็ง ซุปเปอร์
เป็นลกัษณะท่ีสาม เป็นหลกัแห่งอุดมคติและศีลธรรมจรรยาซุปเปอร์อีโกแ้บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

   1. Ego-ideal  คือ อุดมคติ เป็นแนวคิดของผูใ้หญ่ สังคมท่ีสอนไวว้่าอะไร
เป็นส่ิงท่ีควร และเม่ือประพฤติตามแลว้ จะเป็นท่ีนิยมชมชอบของผูใ้หญ่ในสงัคม 

   2. Conscience  คือมโนธรรม ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่า อะไรดีควรท า อะไรชัว่
ควรเวน้ ในขั้นน้ีเด็กจะพฒันาจากการท่ีเดก็เคยกระท าผดิอยูใ่นใจ เช่น ผูใ้หญ่สอนใหเ้กลียดชงั ความ
สกปรก าา้เราไปนิยมก็จะไดรั้บโทษ เราจึงเวน้เสีย บุคคลในระดบัน้ีจะเคร่งต่อหลกัศีลธรรมเป็นอนั
มากเป็นส่วนส าคญัท่ีป้องกนัการกระท าความผดิ 

  3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) 
  ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่ากฎเกณฑ์ของสังคมและวฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัให้เกิด

การพฒันาจริยธรรม ทฤษฎีน้ีพยายามอธิบายกระบวนการเรียนรู้ โดยหลกัการเสริมแรงและหลกัการ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ปรากฏการณ์ของสังคมสกินเนอร์  (Skinner อา้งาึงใน สายทิพย ์บ าบดัภยั, 
2552)มีความเช่ือว่าแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฒันาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความตอ้งการรางวลั
และหลีกเล่ียงการลงโทษจากสังคม การพฒันาจริยธรรมจึงมีความเก่ียวพนักบัวฒันธรรมท่ีสังคม
ยดึาือ บรรทดัฐานหรือเกณฑป์กติของจริยธรรมพ้ืนฐานเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

  4. ทฤษฎีทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือเร่ืองกิจกรรมทางสมอง
ของแต่ละบุคคลมีความส าคญักว่าพฤติกรรมอนัเกิดจากอิทธิพลของสังคมภายนอก กิจกรรมทาง
สมองเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ซ่ึงรวมทั้งการรับรู้ ความจ า และการพิจารณาตดัสิน ทฤษฎีทาง
สติปัญญามีทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของพีอาเจท์ และทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคล
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เบอร์ก ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจท์(Piaget) (อา้งาึงในลว้น  สายทิพย ์บ าบดัภยั, 
2552) เขามีความคิดว่า พฒันาการทางจริยธรรมข้ึนอยูก่บัความฉลาด หรือการพฒันาทางสติปัญญา 
เพียเจทเ์สนอแนวคิดการพฒันาการทางจริยธรรมเป็น 2 ระยะ คือ 

   1. ระยะเด็กยดึหลกัจริยธรรมจากผูอ่ื้น ระยะน้ีเป็นช่วงเด็กมีอายุก่อน 8 ปี
โดยประมาณ เด็กชอบแสดงลกัษณะเอาตนเป็นศูนยก์ลาง เด็กจะยดึกฎเกณฑ์ตายตวัผิดเป็นผิด หรือ
าา้ผดิตอ้งไดรั้บโทษโดยไม่ค  านึงาึงสาเหตุอ่ืน จริยธรรมของเด็กช่วงน้ีเป็นการแสดงความเคารพเช่ือ
ฟังพ่อแม่หรือผูใ้หญ่ โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

   2. ระยะเด็กยดึหลกัจริยธรรมของตนเองเป็นระยะเด็กท่ีมีอายุ 9 – 12 ปี วยั
น้ีเด็กมีความสมัพนัธก์บักลุ่มเพ่ือน การตดัสินทางจริยธรรมของเด็กมีความคิดเป็นของตนเองมีความ
ยดืหยุน่ มีเหตุผลท่ีค  านึงาึงความยติุธรรมและพิจารณาผลกระท าดว้ยทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิร์ก Kohlberg (อา้งาึงใน นวนละออง หงส์ภู, 2552) เขาเช่ือว่า การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม
มีความสมัพนัธก์บัการบรรลุนิติภาวะเชิงจริยธรรมพร้อมกบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆดว้ย โคลเบิร์ก ได้
จดัล  าดบัขั้นของการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมไว ้6 ขั้น ดงัน้ี 

  1. ระดับก่อนจริยธรรม ในระดับน้ีบุคคลจะท าความดีหรือความเลวข้ึนอยู่ก ับ
กฎเกณฑข์องสงัคมท่ีท ากนัมาหรือผูใ้หญ่เป็นผูก้  าหนด ในระดบัน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็น 2ขั้นคือ 

   ขั้นท่ี 1 เนน้การลงโทษและเช่ือฟัง 
   ขั้นท่ี 2 การเลือกกระท าเพื่อความพอใจของตน 

  2. ระดบัปฏิบติัตามแบบแผนกฎเกณฑ์  จริยธรรม ระดบัน้ีคนจะปฏิบติัตามส่ิงท่ี
คาดหวงัไวใ้นครอบครัว กลุ่ม หรือประเทศชาติ ในระดบัน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ขั้น คือ 

   ขั้นท่ี 1 หลกัจริยธรรมเด็กดีตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ 
   ขั้นท่ี 2 หลกัจริยธรรมท าตามกฎเกณฑร์ะดบัเหนือ 

  3. ระดบัเหนือกฎเกณฑห์รือยดึหลกัจริยธรรมประจ าใจตนเอง ในระดบัน้ีแบ่งย่อย
ออกเป็น 2 ขั้นคือ 

   ขั้นท่ี 1 หลกัการกระท าตามสญัญาของบุคคล 
   ขั้นท่ี 2 าือหลกัจริยธรรม หลกัแบบสากล 

  จากทฤษฎีทางจริยธรรมท่ีกล่าวมา สามาราสรุปไดว้่า จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีพฒันาได้
โดยอาศยัส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเป็นหลกัการพฒันาจริยธรรมเร่ิมตน้ท่ีการพฒันาจิตใจ ตดัสินไดว้่า 
อะไรควรท าอะไรไม่ควรท าการพฒันาขั้นต่อไปเป็นการพฒันาจริยธรรม จากการเรียนรู้ทางสังคม
โดยการสังเกต การเลียนแบบ และการพฒันาจริยธรรมขั้นสุดทา้ย คือ การพฒันาจริยธรรมทาง
สติปัญญา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความฉลาดของแต่ละบุคคล 
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    5. ทฤษฎีทางพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจท ์
    เพียเจท ์(Piaget, 1962 : 410) ไดแ้บ่งออกเป็น  3 ขั้น คือ 
    1.  ขั้นก่อนจริยธรรม  เร่ิมตั้งแต่แรกเกิดกระทัง่อายุาึง 2 ขวบ เป็นขั้นท่ียงั
ไม่มีความสามาราในการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งละเอียด  มีแต่ความตอ้งการทางร่างกาย เด็กเหล่าน้ี
จะมีพฒันาการทางสติปัญญาในขั้นรับรู้จากประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว 
    2.   ขั้นฝึกค าสั่ง  อยู่ในช่วงอายุ 2-3 ปี  ในขั้นน้ีเด็กจะสามารารับรู้
สภาพแวดลอ้มและบทบาทของตนเองต่อผูอ่ื้น เกรงกลวัผูใ้หญ่เห็นว่าค  าสัง่หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  ซ่ึงเด็กวยัน้ีจะพฒันาทางสติปัญญาในขั้นหย ัง่รู้ และขั้นก่อนคิดดว้ยนามธรรม 
    3.   ขั้นยดึหลกัแห่งตน  พฒันาการในขั้นน้ีจะมีตั้งแต่ อายุ 8 ปีข้ึนไป  เด็ก
วยัน้ีจะมีพฒันาการทางสติปัญญาในขั้นหลงัคิดดว้ยรูปธรรมและขั้นคิดตามแบบแผนของตรรกวทิยา  
ซ่ึงเด็กใชค้วามสามาราความคิดอย่างมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และตั้งเกณฑ์ท่ีเป็นตวัของ
ตวัเองได ้
   จากทฤษฎีของจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับเด็กอนุบาลต่าง ๆ  ท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  
นอกจากพฒันาทางจริยธรรมของเด็กอนุบาลจะมีพฒันาการตามขั้นอายุแลว้ส่ิงแวดลอ้มและบุคคล
ใกลชิ้ดเด็ก โดยเฉพาะพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อพฒันาการทางจริยธรรมของเด็ก 
  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัจริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
  ปิยะธิดา ขจรชยักุล (2561) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวยัของครอบครัวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีวตัาุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาปัจจยัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัของครอบครัวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
และจังหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือผูป้กครองท่ีมีเด็กปฐมวยัอายุ5-6 ปีรวมจ านวน 489 คน 
เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบาามส่วนบุคคล และแบบสอบาามเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ในด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูป้กครอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัของผูป้กครอง อย่างมีนัยส าคญัทางสาิติ (p – value≤0.05)
ไดแ้ก่เพศ ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง และรายไดข้อ้เสนอแนะภาครัฐควรให้การสนับสนุนการ
อบรมครอบครัวดา้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
  ปราณี ปริยวาที (2551) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยัโดยการเล่า
นิทานและการติดตามผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยั โดยการเล่า
นิทานและการติดตามผล กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ชาย - หญิง อาย ุ5 – 6 ปีก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล
ปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบุรารักษ์อ  า เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย 2 ขั้นตอนโดยคดัเด็กท่ีไดค้ะแนนจริยธรรมต ่าสุด 
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15 อนัดบัแรกมา15คน เพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 20 นาที รวมทั้งส้ิน 24 คร้ัง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมเล่านิทานและติดตามคือ 1) นิทาน 2) แผนการจดักิจกรรมการเล่า
นิทาน 3) แบบทดสอบการพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน4)แบบติดตามผล มีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.70 แบบแผนการวิจยัใช้แบบ One - Group Pretest -Posttest Design วิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชค่้าเฉล่ียและ t - test Dependent 
  ผลการวิจยัพบว่าเด็กปฐมวยัหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทานและติดตามผล มีการ
พฒันาจริยธรรม หลงัการจดักิจกรรมเล่านิทานอยูใ่นระดบัดีมาก แตกต่างจากก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .01 
  ทิพวรรณ พละศกัด์ิ (2560) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยั โดย
ใชกิ้จกรรมการเล่านิทาน โดยมีวตัาุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
ก่อนและหลงัจดัประสบการณ์การเล่านิทาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ เด็กปฐมวยัชาย-หญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 
4-5ปีท่ีก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นจ านรรจ์ ต  าบล
กระแซง อ  าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประามศึกษา       ศรี
สะเกษ เขต 4 จ  านวน 1 ห้อง รวมทั้งส้ิน12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ประกอบดว้ย 
แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน จ านวน 10 แผนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.45 )และแบบประเมินจริยธรรมพรหมวิหาร 4ของเด็กปฐมวยั 4 ดา้น ประกอบดว้ย เมตตา กรุณา 
มุทิตา เละอุเบกขา จ  านวน1 ฉบบั มีดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence) 
เท่ากบั 1 ทุกขอ้ สาิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน และ
สาิติที(t-test for Dependent Sample)ผลการวิจยั พบว่า จริยธรรมของเด็กปฐมวยั โดยรวม หลงัการ
จดัประสบการณ์สูงกว่าก่อนจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
  วิภานนัท ์ขวญัสุวรรณ (2552) ท าการศึกษาเก่ียวกบั บทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยมีวตัาุประสงค ์1) เพื่อศึกษาบทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐม
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาท
ของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของครู
อนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างคือครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  านวน 295 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบาามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.967 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ค่าร้อยละ การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ค าาามปลายเปิด ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่ า ครูโรง เรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาปฐมวยั มี
อายรุะหว่าง 31-40 ปี มีประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวยัมากกว่า 10 ปี บทบาทของครูอนุบาลใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี ดา้นการสร้าง
จิตส านึกในการยอมรับคุณธรรมและขอ้บกพร่องของตน ด้านการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ดา้นการฝึกปฏิบติัตามคุณธรรมจริยธรรม 
ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีสาานภาพด้านอายุ ประสบการณ์การสอน และด้านสาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษาต่างกนั มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวยัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาปฐมวยั และครูท่ีส าเร็จการศึกษาใน
สาขาอ่ืน มีบทบาทในดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสาิติท่ีระดบั 
.01 และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสาิติ
ท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบว่า เป็นปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก มี
ผลในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู ขอ้เสนอแนะ คือ ครูควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการไหว  ้
  สายทิพย ์บ าบดัภยั (2552) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ผลของการเล่านิทานก่อนนอนโดยพ่อแม่ท่ี
มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการเล่านิทานก่อนนอน
โดย พ่อแม่ท่ีมีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวยั แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือเด็กปฐมวยัชาย– หญิง 
อาย ุ5 าึง 6 ปี โรงเรียนอนุบาลบา้นนา(วดัชา้ง) อ  าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก จ  านวน 30 คนและ
กลุ่มควบคุม โรงเรียนอนุบาลองครักษ(์ผดุงประชารักษ)์ อ  าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก จ  านวน 
30 คนซ่ึงไดจ้ากการ เลือกโรงเรียนตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มทดลองไดรั้บการ
เล่านิทานก่อนนอนโดยพ่อ แม่ ประกอบดว้ย นิทานส่งเสริมจริยธรรมดา้นความมีวินัย และดา้น
ความเอ้ือเฟ้ือ รวมทั้งหมด 6 เร่ือง เก็บ รวบรวมขอ้มูล จากตวัเด็กปฐมวยั พ่อแม่และครู ก่อนและ
หลงัการทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้าิติ การ แจกแจงความา่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน Chi-square Independent sample t-test และ Paired sample t-test  
  ผลการวิจยัพบว่าภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนจริยธรรมเปล่ียนแปลง
ไปใน ทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าก่อนทดลองทั้งดา้นความมีวินยัและดา้นความเอ้ือเฟ้ือ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สาิติ (p-value < 0.001) และยงัพบว่า จากการตอบแบบสอบาามของพ่อแม่ และครูต่อพฤติกรรม
จริยธรรมในเด็กปฐมวยั เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเช่นกนั จากผลการวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า ผล
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การเล่านิทานก่อนนอนของพ่อแม่ ท าให้เด็กปฐมวยัเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมได ้
ดงันั้นจึงควรน าผลการเล่านิทานก่อนนอน ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มอ่ืนต่อไป 
  นวนละออง หงส์ภู (2552) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์ าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัาุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อพฒันาแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์ าหรับเด็กปฐมวยั
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อสร้างปกติวิสัยและเกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนของแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ เด็ก
ปฐมวยัระดบัชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร จ  านวน 235 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบวดัท่ีพฒันาข้ึน คือ แบบ
วดัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมุ่งวดัคุณลกัษณะของเด็กปฐมวยั 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความมีวินยั มีความรับผดิชอบปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้น
ความกตญัญูกตเวที ดา้นความมีเมตตากรุณามีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละ ดา้นความประหยดั 
ดา้นความมีมารยาท และปฏิบติัตามวฒันธรรมไทย แต่ละดา้นประกอบดว้ยขอ้ค าาาม 6 ขอ้ รวมขอ้
ค าาามทั้งหมด 36 ขอ้ 
 

การเล่านิทาน 
 
  ความหมายของนิทาน 
  นิทานมีผูใ้หค้วามหมายของค าว่านิทานไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี  
  1. นิทานเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าสืบเน่ืองต่อกนัมาเป็นทอดๆ จนกระทัง่าึงปัจจุบนั อาจเป็นเร่ืองท่ี
อิงความจริงหรือมีการเล่าเสริมต่อให้สนุกสนาน ต่ืนเต้น ลึกลบั หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาจาก
จินตนาการของผูเ้ล่าเอง (ไข่ขวญั ศรีส าราญ, 2556) 
  2. นิทานเป็นเร่ืองราวท่ีผูแ้ต่งข้ึนเพ่ือความสนุก ซ่ึงเน้ือเร่ืองในนิทาน เป็นเร่ืองเหลือเช่ือ 
หรือเป็นเร่ืองท่ีแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์และอาจสอดแทรกคติเตือนใจหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตดว้ย (จานุรักษ ์อิสระเสนีย,์ 2551) 
  3. นิทานเป็นเร่ืองท่ีบนัทึกความเป็นมาของมนุษย ์สัตว ์และส่ิงของเป็นประสบการณ์ของ
ชีวิตเป็นการตอบขอ้สงสัย เป็นเคร่ืองกระตุน้ให้มนุษยพ์ฒัน าไปสู่ทิศทางท่ีพึงปรารานา เป็นการ
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ระบายความรู้สึกนึกคิดความเศร้าโศกเสียใจ ดีใจ เพอ้ฝัน เป็นเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนั และ
กนัระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสตัวแ์ละมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2551) 
  จากความหมายดงักล่าวพอจะสรุปไดว้่านิทานเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าต่อๆ กนัมา หรือแต่งข้ึน
ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออบรมสัง่สอน และเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  ความหมายของการเล่านิทาน 
  นิทานเป็น ส่ิงท่ีส าคัญต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้เด็กมีความสุขให้แง่คิดและคติสอนใจการจัด
ประสบการณ์ใหเ้ด็กโดยใชนิ้ทานเป็นส่ิงจ  าเป็นเพราะการเล่านิทาน สามาราใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาและเตรียมความพร้อมใหก้บัเด็ก ไดม้ีนกัวิชาการกล่าวาึงความส าคญัของนิทานไวห้ลายท่าน
ดงัต่อไปน้ี 
  วนัดี ภู่สุวรรณ์ (2559) ไดก้ล่าวาึงการเล่านิทาน ดงัน้ี 
               1. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นและใกลชิ้ด เป็นกนัเองกบัผูเ้ล่า 
  2. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกร่วมในขณะฟัง ท าให้เขาเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย
และสดช่ืนแจ่มใส 
  3. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะมีสมาธิหรือความตั้งใจท่ีมีระยะเวลานานข้ึนหรือยาวข้ึน โดยเฉพาะผู ้
เล่าท่ีมีความสามาราในการตรึงให้ผูฟั้งหรือกเด็กๆใจจดจ่ออยู่กบัเร่ืองราวท่ีผูเ้ล่าเล่าเร่ืองท่ีมีขนาด
ยาว 
  4. เด็กๆ หรือผูฟั้งจะาูกกล่อมเกลาดว้ยนิทานท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ท า
ใหเ้ด็กๆ และผูฟั้งเขา้ใจในความดีและความงามยิง่ข้ึน 
  5. นิทานจะท า ใหเ้ด็กๆ หรือผูฟั้งมีความละเอียดอ่อนรู้จกัการรับและการใหม้องโลกในแง่ดี 
  6. นิทานจะท าใหเ้ด็กๆ หรือผูฟั้งใชก้ระบวนการคิดในการพิจารณาแกปั้ญหาได  ้
  7. นิทานสามาราสร้างความกลา้ใหก้บัเด็กๆหรือผูฟั้งโดยการแสดงออกท่ีผ่านกระบวนการ
คิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
  8. เด็กๆ ผูฟั้งจะไดค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์และสามาราประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัได้ 
  9. นิทานช่วยสร้างเสริมจินตนาการท่ีกวา้งไกลไร้ขอบเขตใหก้บัเด็กหรือผูฟั้ง 
  10. นิทานสามาราช่วยให้เด็กๆ และผูฟั้งไดรู้้จกัการใชภ้าษาท่ีาูกต้อง การออกเสียง การ
กระดกล้ินตวั ร เรือ และ ล ลิงไดอ้ยา่งาูกตอ้งและเป็นธรรมชาติ 
  อลิสา เพช็รรัตน์ (2560)  ไดก้ล่าวาึงความส าคญัของนิทานวาม่ี คุณค่าและมีประโยชน์ ดงัน้ี 
               1.นิทานใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผอ่นคลายความเครียดและช่วยใหเ้วลาผา่น
ไปอยา่งไม่น่าเบ่ือหน่าย 
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  2. นิทานช่วยกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครัวเด็กบางคนอาจมองผูใ้หญ่ว่าเป็นบุคคลท่ีข้ี
บ่นชอบดุด่า น่าเบ่ือหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่าา้ผูใ้หญ่มีเวลาเล่านิทานใหเ้ด็กฟังบา้ง นิทานท่ีสนุกๆ 
ก็จะช่วยใหเ้ด็กอยากอยูใ่กลชิ้ดผูใ้หญ่ความเกรงกลวัหรือเบ่ือหน่ายผูใ้หญ่ลง 
  3. นิทานใหก้ารศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ 
  4. นิทานใหข้อ้คิดและคติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ท่ีสงัคมพึงประสงคใ์ห้แก่ผูฟั้ง
เช่น ให้ซ่ือสัตวใ์ห้เช่ือผูใ้หญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแผ่ให้ขยนัขนัแข็ง 
เป็นตน้ 
  5. นิทานช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของสงัคมในอดีตในหลายๆดา้น เช่น ลกัษณะของสังคม
วิาีชีวิตของประชาชนในสงัคมตลอดจนประเพณีค่านิยมและความเช่ือเป็นตน้ 
  ไข่ขวญั ศรีส าราญ (2556) ไดร้ะบุาึงความส าคญั ของนิทานว่านิทานเป็นส่ิงท่ีส าคญั ต่อชีวิต
ทั้งและผูใ้หญ่ เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยให้เด็กๆ มีความสุขสนุกหรรษาแลว้ ยงัเป็นโลกแห่ง
จินตนาการท่ีสมบูรณ์แบบท่ีคอยช่วยากัทอสายใยความรักความฝัน สานสัมพนัธ์อนัอบอุ่น ความ
ละมุนละไมในกลุ่มสมาชิกของครอบครัว อีกทั้งนิทานยงัใหแ้ง่คิดคติสอนใจ และปรัชญาชีวิตอนัล  า 
ลึกแก่เด็ก นิทานมีความส าคญัต่อพฒันาการของเด็กดงัน้ี 
  1. ช่วยพฒันาเด็กทางด้านลักษณะชีวิต เด็กได้เรียนรู้าึงลักษณะชีวิตท่ีดีผ่านนิทานท่ี
ปรารานาใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีดีเช่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกลา้หาญ มีความยติุธรรม 
  2. การพฒันาเด็กดา้นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอยู่มากในนิทานซ่ึงเด็กจะ
ไดรั้บรู้าึงบุคลิกภาพท่ีดีท่ีจะช่วยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งดีเช่น ความเช่ือมัน่การรักษาตนความสุภาพ
อ่อนนอ้ม ความมีมารยาทท่ีดีความเป็นผูน้  า 
  3. การพฒันาเด็กดา้นความรู้และสติปัญญา 
  4. การพฒันาเด็กในดา้นทกัษะและความสามารา 
  5. การพฒันาเด็กในดา้นสุขภาพ นิทานเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีก  าหนดบทบาท ในด้าน
สุขภาพใหเ้กิดแก่เด็ก เพราะเมื่อเด็ก ไดอ่้านหรือ ฟังนิทานแลว้จะก่อให้เกิด การเรียนรู้ในการท่ีจะ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน 
  ประเภทของนิทาน 

นิทานแบ่งเป็นหลายประเภทโดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่นคูเบอร์ (Cuber  
1960 : 282 – 285) ไดแ้บ่งนิทานออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 

 1.ต  านานเป็นเร่ืองท่ีอธิบายชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสรรพส่ิงต่างๆท่ีไม่มีอยูใ่นโลก 
 2.นิทานคติ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสตัว ์จบลงดว้ยคติสอนใจในการด ารงชีวิตแก่คน 
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 3.นิทานท้องา่ิน เป็นนิทานสอนใจเช่นเดียวกับนิทานคติ แต่ให้ความรู้ว่าเป็นเร่ืองจริง
มากกว่า นิทานทอ้งา่ินเป็นเร่ืองท่ีมีทั้งเคา้เร่ืองจริง และเร่ืองท่ีเกินความจริงผสมอยู ่

 4.นิทานปรัมปราเป็นเร่ืองราวท่ีกล่าวาึงดินแดนมหัศจรรย์ และเร่ืองราวของการ ใช้
อภินิหารต่างๆ ใชเ้ล่าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 5.รูปแบบอ่ืนๆ เช่นเพลงชาวบา้นสุภาษิตค าพงัเพย ปริศนา มุขตลก กลอนชาวบา้น กลอน
และบทเพลงส าหรับเด็ก 
 อลิสา เพช็รรัตน์ (2560) ไดแ้บ่งรูปแบบนิทานตามเน้ือหาโวหารและโครงสร้างออกเป็น 6 
ชนิด คือ 
 1. นิทานไม่รู้จบ เป็นนิทานท่ีมีการเล่าซ ้าเป็นช่วงๆ จะเปล่ียนเฉพาะค าบางค า เท่านั้น 
 2.  นิทานเร่ืองสตัวเ์ป็นเน้ือเร่ืองท่ีมีสตัวเ์ป็นละคร 
 3.  นิทานคติมีเน้ือหาเชิงสอนใจ โครงสร้างของเร่ืองเก่ียวกบักฎแห่งกรรม 
 4.  มุขตลก เป็นเร่ืองสั้นท่ีตลกขบขนั แสดงาึงความโง่ หรือปฏิภาณไหวพริบของตวัละคร 
 5.  เร่ืองโม ้เป็นเร่ืองเหลือเช่ือ ไม่สมเหตุสมผล 
 6.  นิทานทรงเคร่ือง เน้ือหาเก่ียวกับบุคคล เหตุการณ์และบรรยากาศท่ีวิจิตรพิสดาร
 นอกจากน้ี วนัดี ภู่สุวรรณ์ (2559) ยงัไดแ้บ่งนิทานส าหรับเด็ก ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. นิทานพ้ืนบา้น (Folk  Tales) เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบทอดกนัมาเป็นเวลานานแบ่งออกเป็น 
  1.1  นิทานเก่ียวกบัสตัวพ์ูดได ้(Talking – Beast Tales) 
  1.2  นิทานไม่รู้จบ (Cumulative Tales) 
  1.3  นิทานตลกขบขนั (The Drolls or Humorous Tales) 
  1.4  นิทานอธิบายเหตุ (Pourguoi Storiesor Tales That Tell Why) มีเน้ือเร่ืองท่ี
อธิบายหรือตอบค าาามของเด็กๆ ว่า “ท าไม...” เช่น ท าไมกระต่ายจึงหางสั้น ท าไมน ้ าทะเลจึงเค็ม 
  1.5 เทพนิยาย (fairy Tales) ตัวละครจะมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยห์รือเป็นผูว้ิ เศษ
สามาราท าส่ิงท่ีมนุษยท์ัว่ไปท าไม่ได ้
 2. นิทานสอนคติ (Fables) เป็นเร่ืองสั้นๆ ตวัละครมีทั้งคน และสัตวมี์โครงเร่ืองง่ายๆ ใช้
บทเรียนท่ีสอนใจ เช่น นิทานอีสป (Aesop’Fables) นิทานประเภทน้ีจะรวมนิทานเทียบสุภาษิตและ
นิทานชาดกไวด้ว้ย 
 3. เทพปกรณัม (Myth) เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นาึง เหตุการณ์ และเร่ืองราวในบรรพกาล
เก่ียวกบัพ้ืนโลกทอ้งฟ้าและพฤติกรรมของมนุษยมี์เทพเจา้เป็นผูค้วบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
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 4. มหากาพยแ์ละนิทานวีรบุรุษ (Epic and Hero Tales) คลา้ยกบัเทพปกรณัมต่างกนัแต่ว่าตวั
ละครของนิทานประเภทน้ีเป็นมนุษย ์ไม่ใช่เทพเจา้ มีการกระท าท่ีกลา้หาญ ฟันฝ่าอุปสรรคและ
ประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 
 5.หนงัสือภาพท่ีเป็นเร่ืองอ่านเล่นสมยัใหม่ส าหรับเด็กท่ีมีตวัเองเป็นสตัว ์(Animal Stories) 
  จุดประสงค์ของการเล่านิทาน 

การเล่านิทานท่ีจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลินและส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นต่างๆ ของเด็กนั้น ครูตอ้งมีวิธีการเล่าท่ีน่าสนใจ และใชเ้ทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ บัณฑิต ฉัตร
วิโรจน์ (2551) ไดเ้สนอแนะรูปแบบการเล่านิทานไวด้งัน้ี 

1. การอ่านจากหนงัสือนิทาน 
2. การเล่าโดยใส่หนา้กากหรือหุ่นสวมหวั 
3. การแสดงบทบาทสมมุติ 
4. การเล่าโดยใชเ้สียงเพลงหรือเสียงดนตรีประกอบ 
5. การเล่าโดยใชเ้ทปนิทาน 
6. การเล่าโดยฉายสไลดป์ระกอบ 
7. การเล่าโดยใชมื้อประกอบ ใชส้ าหรับเล่านิทานเร่ืองสั้นๆ หรือกลอนสั้นๆ 
8. การเล่านิทานประกอบภาพบนแผน่ป้ายส าลี 
9. การเล่านิทานประกอบหุ่นชนิดต่างๆ เช่น หุ่นน้ิวมือ หุ่นเชิด หุ่นชกั ฯลฯ 
นอกจากน้ี จานุรักษ ์อิสระเสนีย ์(2551) ไดเ้สนอแนะการเล่านิทานรูปแบบอ่ืนๆ อีก คือ การ

เล่านิทานประกอบการวาดภาพ โดยในขณะท่ีเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะวาดภาพประกอบไปพร้อมๆ กนัซ่ึง
จะช่วยใหนิ้ทานสนุกสนาน และน่าสนใจมากข้ึน เพราะนอกจาก เสียงท่ีไดย้นิแลว้เด็กยงัไดเ้ห็นลีลา
การเคล่ือนไหวของลายเสน้ ซ่ึงประกอบเป็นภาพท่ีดูคลา้ยมีชีวิต และสามาราเคล่ือนไหวได ้ท าให้
เด็กเกิดจิตนาการ มีใจจดจ่ออยูก่บัเร่ืองราวท่ีเล่าโดยตลอด การท่ีจะตดัสินว่าควรใชรู้ปแบบใดในการ
เล่านิทาน จึงข้ึนอยูก่บัตวัครูเป็นส าคญัท่ีจะเป็นผูต้ดัสินโดยพิจารณาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะกบัเน้ือหา
ในนิทาน สาานการณ์ในขณะนั้น  และความพร้อมของครู แต่อย่างไรก็ตาม าา้ครูไดใ้ชห้ลายๆ 
รูปแบบก็จะช่วยให้เด็กสนใจและเกิดการเรียนรู้ไดดี้กว่าการเล่าโดยไม่ใช่ส่ือประกอบ หรือใช้
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

คุณค่าและประโยชน์ของการเล่านิทานที่มต่ีอเด็กปฐมวยั 
  วยัเด็กเป็นวยัท่ีมีจินตนาการสูง เด็กๆทุกคนจึงช่ืนชอบการฟังนิทาน นิทานจะท าใหเ้ด็กน่ิงมี
ใจจดจ่อกบัการฟังเร่ืองราวอนัแสนสนุกสนานและต่ืนเตน้ นิทานาือเป็นส่ือท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็กเล็ก 
หากคุณพ่อ-คุณแม่คิดไม่ตกว่าจะเล้ียงดูลูกใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพไดอ้ยา่งไร 
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  นิทานเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามาราจุดประกายและพฒันาลูกไดค่้อนขา้งสมบูรณ์ทีเดียวซ่ึง
ประโยชน์ของนิทานมีมากมายดงัน้ี (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2551) 
  1. นิทานช่วยกระตุน้จินตนาการ การฟังจากเสียงท่ีเล่าออกมาท าใหเ้ด็กไดใ้ชจิ้นตนาการโดย
สร้างเร่ืองราวใหเ้ห็นเป็นรูปภาพ การเช่ือมโยงในการใชจิ้นตนาการจากเสียงเป็นภาพจะช่วยพฒันา
ความฉลาดของเด็กไดม้าก 
  2. ปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นคนช่างคิด ช่างสงัเกต ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความมัน่ใจ กลา้คิด 
กลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค ์
  3. นิทานช่วยส่งเสริมดา้นภาษา การท่ีเด็กไดฟั้งไดย้ินเสียงจะท าให้เขารู้จกัค  าหรือประโยค
ตลอดจนรู้จักความหมายของค าหรือประโยคนั้นๆ และน าไปสู่การเข้าใจภาษาและส่ือสารได้
เหมาะสม อีกทั้งเป็นการปูพ้ืนฐานทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนต่อไป 
  4. นิทานช่วยเสริมสร้างสมาธิ สมาธิเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหเ้ด็กหรือผูใ้หญ่ไดท้ าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงจนเสร็จและส าเร็จไดง่้าย 
  5. เน้ือหาในนิทานส่วนใหญ่มกัสอดแทรกทักษะชีวิต และขอ้คิดดีๆไวใ้นตอนทา้ยเร่ือง
เสมอ ซ่ึงสามาราใชเ้ป็นส่ือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดี
ใหแ้ก่เด็กใชเ้ป็นตวับ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เด็กไดต้ระหนักาึงคุณงามความดีและส่ิง
เหล่าน้ีจะพฒันาเป็นบุคลิกภาพติดตวัไปจนตลอดชีวิต 
  6. นิทานช่วยสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีใหแ้ก่พ่อแม่และเด็กไดเ้ป็นอย่างดี นิทานเป็นส่ือกลางท่ี
ส่งความอบอุ่นความเอาใจใส่จากพ่อแม่ไปสู่ลูกท าให้เด็กไม่รู้สึกวา้เหว่ เด็กมีสภาพจิตใจท่ีมัน่คงมี
พฒันาการทางดา้นอารมณ์และความคิดเหมาะสมตามวยั 
  องค์ประกอบของการเล่านิทาน 
  องคป์ระกอบของการเล่านิทานใหผู้ฟั้งเกิดความสนใจในการฟัง  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  การเล่า
นิทานใหส้นุกมีขอ้ค านึงในการพิจารณา ดงัน้ี (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2551) 
  1.  นิทาน 
  นิทาน  เน้ือหาของนิทานเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้ผูฟั้งหรือเด็กเกิดความสนใจใน
นิทาน  นิทานท่ีมีเน้ือหาสนุกเท่านั้นท่ีจะดึงดูดผูฟั้งใหค้ลอ้ยตามและตั้งใจฟังนิทานจนจบ  นิทานจึง
เนน้เน้ือหาท่ีบนัเทิงเป็นอนัดบัแรก  อนัดบั 2  แฝงสาระ  ไม่น ามาสาระมาพูดกนัตรงๆ  ผูแ้บบออ้มๆ 
ใหผู้ฟั้งรู้สึกสนุกกบัส่ิงท่ีไดรั้บรู้  การเลือกนิทานท่ีสนุกมีสาระก็ช่วยใหผู้ฟั้งสนใจ 
  2. ผูา่้ายทอดเร่ืองในนิทาน 
  ผูา่้ายทอดเร่ืองราว  ไม่ว่าจะเป็นผูช้าย  ผูห้ญิง  คนหนุ่ม  คนสาว  คนแก่ ทุกคนสามาราเป็น
ผูเ้ล่าไดห้มด  แต่ตอ้งมีเทคนิคการเล่า  ผูเ้ล่านิทานท่ีดีส่วนใจจะมีสีหน้าท่ียิ้มแยม้แจ่มใส  ผูค้นท่ีอยู่
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ใกลรู้้สึกเป็นมิตร  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  จะดูสีหน้าของผูใ้หญ่ไดช้ดัเจน  ผูใ้หญ่ใจดีหรือผูเ้ล่านิทานท่ี
แสดงความมีเมตตา  เป็นมิตรส าหรับเด็ก  เด็กก็จะรู้สึกผกูพนั และสนใจฟังนิทานจนจบ 
  3. ทกัษะการเล่านิทาน 
  ทกัษะการเล่านิทาน  องค์ประกอบท่ีส าคญัมากและไม่ควรมองขา้ม  คนเล่านิทานเก่ง ๆ 
ส่วนใหญ่จะมีเทคนิคเฉพาะตวั  บางคนเล่าด้วยหลากหลายน ้ าเสียง มีลูกเล่นของเสียงหนัก เบา
ต่างกนัไป บางคนเล่าดว้ยการแสดงสีหนา้ท่าทาง  บางคนเล่าดว้ยการใชเ้คร่ืองมือหรือส่ือประกอบ  
แต่ท่ีส าคญัสุดคือ  น ้ าเสียง  และจงัหวะในการเล่า  ท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์ร่วมและสนุกไปกบัเน้ือหา  
ทกัษะจึงตอ้งอาศยัเทคนิคเฉพาะตวันิทานาึงจะมีความสนุกเพ่ิมข้ึนเร้าการรับรู้ของผูฟั้ง 
  เทคนิควธิีในการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 
  เด็กเป็นวยัท่ีมากดว้ยโลกของจินตนาการอนักวา้งไกล ผูใ้หญ่มกัจะเป็นผูา่้ายทอดเร่ืองราวท่ี
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีต่ืนเตน้ เร่ืองสนุกสนาน เร่ืองเศร้าโศกเสียใจ เร่ืองราวสะเทือนขวญั 
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตหรือส่ิงแวดลอ้ม เราจึงควรท าความเขา้ใจกบัการจินตนาการของเด็ก เพื่อจะ
สามาราเล่าหรือแต่งนิทานเพื่อา่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ อย่างสอดคลอ้งกบัจินตนาการและความ
ตอ้งการของเด็ก  
  การจินตนาการของเด็กพอจะแบ่งออกไดด้งัน้ี (อลิสา เพช็รรัตน์, 2560) 
               1. จินตนาการแบบอิสระ คือจินตนาการท่ีเด็กไม่มีประสบการณ์รองรับเลย เด็กจะใช้
ความคิดค านึงเฉพาะตวัเป็นหลกัในการตดัสิน และส่งผลต่ออารมณ์ของตนเอง 
               2. จินตนาการแบบมิติสมัพนัธ ์เป็นจินตนาการของเด็กท่ีสามาราเช่ือมโยงส่ิงท่ีเห็นหรือได้
ฟัง กบัของท่ีเคยเห็นเคยฟังมาแลว้ แบ่งได ้3 ขั้นตอนคือ 
                      ขั้นท่ี 1 คือเมื่อเด็กได้ฟังส่ิงใด หรือเห็นส่ิงใดแลว้นึกาึงส่ิงท่ีเคยเห็นมาก่อนหรือ
จินตนาการส่ิงท่ีเคยเห็นมาก่อน 
                      ขั้นท่ี 2 นอกจากเด็กจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีตนเห็นหรือได้ฟังกับอีกส่ิงหน่ึงแลว้เด็กยงั
จินตนาการไปาึงอารมณ์หรือความมีชีวิตชีวาของส่ิงนั้นๆดว้ย 
                      ขั้นท่ี 3 เป็นการจินตนาการไปาึงส่ิงเหนือจริง ของวิเศษ ส่ิงมหศัจรรย ์จินตนาการขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีเด็กๆใฝ่ฝันอยากจะมีกนัทุกคน จะสงัเกตไดว้่า าา้เราบอกว่า"มีกบอยู่ตวัหน่ึง"เด็กๆก็จะฟัง
เฉยๆ แต่าา้บอกว่า"มีกบวิเศษอยูต่วัหน่ึงสามาราพ่นไฟไดด้ว้ย"เด็กๆก็จะท าตาโตทีเดียว 
   นิทานกบัความต้องการของเด็ก 
    ลกัษณะทางจิตวิทยาเด็กท่ีเอ้ือต่อการเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก ไดก้ล่าวาึงความ
ตอ้งการและความในใจของเด็ก ซ่ึงเป็นส่วนประกอบอนัส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระพนัธ์วรรณกรรม
ส าหรับเด็กจะพิจารณาเพื่อเขียนเร่ืองราวใหต้รงกบัความตอ้งการของเด็ก เพราะสาเหตุท่ีเด็กๆชอบ
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ฟังนิทานนั้น ไม่ใช้เพราะนิทานมีโลกจินตนาการเท่านั้น แต่นิทานหลายเร่ืองมีการสนองความ
ตอ้งการของเด็กๆแฝงอยูด่ว้ย เด็กๆมีความตอ้งการมากมายพอสรุปไดด้งัน้ีคือ (วนัดี ภู่สุวรรณ์, 2559) 
               - ตอ้งการความรัก 
                 - ตอ้งการใหค้นอ่ืนสนใจ 
                 - ตอ้งการใหค้วามรักแก่คนอ่ืน 
                 - ตอ้งการเล่น 
                 - ตอ้งการกิน 
                 - ตอ้งการส่ิงวิเศษมหศัจรรย ์
                 - ตอ้งการส่ิงสวยงาม 
                 - ตอ้งการส่ิงลึกลบั 
                 - ตอ้งการความขบขนั 
                  จากความตอ้งการดงักล่าว ท าใหเ้ราสามาราเลือกนิทานท่ีเหมาะสมและควรเล่าให้
เด็กฟังได ้นิทานท่ีเหมาะสมและควรเล่าใหเ้ด็กฟังนั้น ควรเป็นนิทานท่ีเป่ียมดว้ยคุณค่าทางเน้ือหาได้
อรรารส รูปแบบการใช้าอ้ยค า ส านวนภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพ ยกระดับ
สติปัญญาและจิตใจ 
   การเลือกนิทาน 
                 ผูเ้ล่าหรืออ่านนิทานใหเ้ด็กฟัง จะตอ้งเลือกนิทานใหเ้ป็นเพราะนิทานท่ีมีอยูท่ั้งหมด 
ไม่ใช่ว่าเด็กจะชอบทุกเร่ือง การเลือกนิทานควรพิจารณาส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี (วนัดี ภู่สุวรรณ์, 2559) 
                  1. นิทานเร่ืองนั้นสนองความตอ้งการของเด็กไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
                  2. เร่ืองเล่าควรจะเลือกใหเ้หมาะกบัวยัต่างๆของเด็ก 
                  3. เวลาท่ีใชใ้นการเล่าควรจะเหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาความสนใจและสมาธิใน
การฟังของเด็กวยัต่างๆ 
                  4. เน้ือหาจะต้องมีสาระค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
                 5. มีเน้ือเร่ืองสนุกสนานชวนติดตาม กระตุน้จินตนาการของเด็ก 
                  6. เป็นวรรณกรรมท่ีดีทั้งโครงเร่ือง ลกัษณะท่ีเด่นของตัวละคร การใช้ภาษาท่ี
สร้างสรรค ์เป็นเร่ืองท่ีไม่เคยตาย (Timelessness) 
                  7. ไม่ควรสร้างความขบขนับนความเจ็บปวดของคนอ่ืน และไม่ใชภ้าษาหรือปฏิบติั
ต่อเด็กในเชิงต าหนิติเตียนหรือดูหม่ิน 
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                  8. กล่าวาึงอารมณ์มนุษยอ์ยา่งระมดัระวงั เสนอแนะวิธีการท่ีสร้างสรรค์แก่เด็กใน
การเผชิญกบัความยากล าบากต่างๆ 
    การเตรียมตวัก่อนเล่านิทาน 
                   ผูเ้ล่านิทานเม่ือเลือกเร่ืองของนิทานใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูฟั้งและพอใจกบัเน้ือเร่ือง
แลว้ ผูเ้ล่าจะตอ้งน านิทานท่ีจะเล่ามาจดัเตรียมใหพ้ร้อมก่อนจะด าเนินการเล่า ดงัน้ี (อลิสา เพช็รรัตน์, 
2560) 
                   1. ผูเ้ล่าจะตอ้งอ่านทบทวนเร่ืองราวท่ีผูเ้ล่าเลือกมา ให้เกิดความคุน้เคย เขา้ใจ และ
รู้จกัเร่ืองท่ีเลือกมาไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อจะไดเ้กิดความราบร่ืนตลอดขณะด าเนินการเล่า 
                   2. ขั้นตอนการเล่า ผูเ้ล่าจะตอ้งพิจารณาในการน าเสนอการข้ึนตน้เร่ือง การเล่าเร่ือง
ต่อเน่ืองจนาึงกลางเร่ือง และการจบเร่ืองใหช้ดัเจน และน่าสนใจตามลกัษณะเฉพาะของผูเ้ล่า 
                   3. ส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่า ผูเ้ล่าจะตอ้งเตรียม และทดลองใชใ้ห้เกิดความ
ช านาญ และจดัระบบการใชต้ามล าดบัก่อนหลงั  
                   4. กิจกรรมประกอบการเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะตอ้งเตรียมใหพ้ร้อมและจะตอ้งเหมาะสม
กบักลุ่มผูฟั้ง เช่น การร้องเพลงซ ้าๆ และง่าย ค  าพูดซ ้าๆ และง่าย การร้องขอใหผู้ฟั้งมาช่วยร่วมแสดง
หรือท ากิจกรรมดว้ยขณะด าเนินการเล่า 
                   5. สาานท่ีเล่า ผูเ้ล่าตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมให้พอดีกบักลุ่มผูฟั้งเพราะ ผู ้
เล่าจะตอ้งจดัเตรียมส่ือใหพ้อเหมาะกบัการมองเห็น และการฟังของผูเ้ล่า 
  นอกจากน้ีผูเ้ล่านิทานจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอ่านนิทานซ ้าแลว้ซ ้าอีก โดยออกเสียงดงัๆและ
จะตอ้งอ่านจนข้ึนใจในเร่ืองราว าอ้ยค า และการด าเนินเร่ือง าา้กลวัติดขดัขณะท าการเล่า ผูเ้ล่า
จะตอ้งบนัทึกยอ่เพื่อกนัลืม 

วธิีเล่านิทาน 
    การเล่านิทานแบ่งได ้5 วิธีไดแ้ก่ (อลิสา เพช็รรัตน์, 2560) 
                   1. เล่าปากเปล่า 
                   2. เล่าโดยใชห้นงัสือประกอบ 
                   3. เล่าโดยใชภ้าพประกอบ 
                   4. เล่าโดยใชส่ื้อใกลต้วั  
                   5. เล่าโดยใชศ้ิลปะเขา้ช่วย 
                  1. เล่าปากเปล่า ผูเ้ล่าตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมเสมอ เพราะจุดสนใจของเด็กท่ีก  าลงัฟังนิทาน
จะอยูท่ี่ผูเ้ล่าเท่านั้น วิธีเตรียมตวัในการเล่านิทานมีดงัน้ี 
                             1.1 เตรียมตวัดา้นเน้ือหาของนิทาน  
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                                  - อ่านนิทานท่ีจะเล่าและท าความเขา้ใจกบันิทานเสียก่อน 
                                  - จบัประเด็นนิทานใหไ้ดว้่า นิทานท่ีจะเล่าใหอ้ะไรแก่เด็กท่ีฟัง 
                                  - แบ่งขั้นตอนของนิทานใหดี้ 
                                  - การน าเสนอขั้นตอนของนิทานในขณะท่ีเล่า ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกบัท่ี
อ่านสมอไป 
                                  - เพ่ิมหรือลดตวัละครเพ่ือความเหมาะสมในการเล่า  
                                   ท่ีส าคญัผูเ้ล่าตอ้งสามาราปรับนิทานให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของเด็ก
ไดด้ว้ย เพราะาา้เห็นว่าเด็กก  าลงัสนุกสนานก็เพ่ิมเน้ือหาเขา้ไปได ้ 
                             1.2 น ้ าเสียงท่ีจะเล่า  
                                   ผูเ้ล่าต้องมีน ้ าเสียงท่ีน่าฟัง ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเป็นเสียงท่ีไพเราะ และท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือการเวน้จงัหวะ การเน้นเสียงให้ดูน่าสนใจ ไม่ควรให้น ้ าเสียงราบเรียบมากเกินไป 
เสียงเบา-เสียงหนกั พูดเร็ว-พูดชา้ ก็เป็นการบ่งบอกอารมณ์ของนิทานไดเ้ช่นกนั 
                             1.3 บุคลิกของผูเ้ล่านิทานต่อหนา้เด็กจ านวนมาก  
                                   ตอ้งมีบุคลิกท่ีน่าสนใจส าหรับเด็กคือ 
                                   - ไม่น่ิงจนเกินไป 
                                  - ไม่หลุกหลิกจนเกินไป 
                                   - ตอ้งมีการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของนิทาน 
                                   - มีการแสดงท่าทางท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของนิทานอยา่งพอเหมาะพอ 
                                   - มีท่าท่ีผอ่นคลายและดูเป็นกนัเองกบัเด็กๆ  
                             1.4 เส้ือผา้ท่ีสวมใส่  
                                    ตอ้งเป็นเส้ือผา้ท่ีมัน่ใจในการเคล่ือนไหว  
                             1.5 บรรยากาศในการฟังนิทาน 
                                    ตอ้งไม่วุ่นวายจนเกินไป อยูใ่นสาานท่ีท่ีสามาราสร้างสมาธิส าหรับคนฟัง
และคนเล่าไดเ้ป็นอยา่งดี 
                    2. เล่าโดยใชห้นังสือประกอบการเล่า การใชห้นังสือประกอบการเล่าน้ี หมายาึง
การใชห้นงัสือท่ีมีภาพประกอบ ผูท่ี้จะใชห้นงัสือภาพตอ้งมีการเตรียมตวัดงัน้ี  
                             2.1 อ่านนิทานใหข้ึ้นใจ เวลาเล่าจะไดเ้ปิดหนังสือภาพให้สัมพนัธ์กบัเร่ือง
ท่ีเล่า 
                             2.2 ศึกษาความหมายของสีท่ีใชป้ระกอบภาพ เพราะหนังสือส าหรับเด็ก
มกัจะใชสี้เป็นส่ืออารมณ์ของเร่ืองดว้ย 
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                             2.3 ศึกษาภาพประกอบท่ีเป็นปกหนา้ปกหลงั เพราะบางเร่ืองตอนเร่ิมเร่ือง
อยูท่ี่หนา้ปก และตอนจบอยูท่ี่ปกหลงัก็มี 
                              2.4 การาือหนังสือ ต้องอยู่ ในต าแหน่งท่ีผู ้ฟั งสามารามองเห็น
ภาพประกอบไดอ้ยา่งทัว่าึง าา้ผูฟั้งนัง่เป็นรูปคร่ึงวงกลม ตอ้งมีการยกภาพใหม้องเห็นทัว่ทั้งหมด 

  การเล่านิทานเป็นกิจกรรมท่ีส าคญั  
  การเล่านิทานเป็นกิจกรรมท่ีส าคญั และจ าเป็นของการสอนเด็กซ่ึงครูแต่ละคนก็จะ

มีเทคนิคในการเล่านิทานท่ีแตกต่างกนัออกไป  
   วนัดี ภู่สุวรรณ์ (2559) ได้เสนอแนะเทคนิคการเล่านิทานส าหรับครูผูส้อนเด็ก

ปฐมวยัไวด้งัน้ี 
    1. การปรับเสียงให้ดี มีความชดัเจน มีการเน้นเสียงให้รับค าท่ีเปล่งออกมาและใช้
เสียงสูงต ่าไดอ้ยา่งมีความหมาย 
    2. การทรงตวัท่ีดีโดยการนัง่ในท่าท่ีสบายแต่ใหห้ลงัตรง 
    3. การเลือกใชค้  าพูด เพื่อกระตุน้และเร้าความสนใจของผูฟั้ง 
    4. การใชภ้าษาา่ินควรใชเ้ม่ือจ าเป็นและตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
    5. การใชท่้าทางประกอบควรเป็นไปตามธรรมชาติ 
    6. เลือกหนงัสือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
    7. มองสบตาผูฟั้งทุกคน 
    8. าา้มีการขดัจงัหวะในขณะเล่านิทานผูเ้ล่าตอ้งยอมรับการขดัจงัหวะอย่างอดทน
และด าเนินการเล่านิทานต่อไป เมื่อเด็กพร้อมท่ีจะฟัง 
    9. ในขณะท่ีเล่านิทานควรสังเกตผูฟั้งว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ เพื่อเป็นการ
ทดสอบผูฟั้ง 
    10. ส ารวจขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตวัเอง โดยดูตวัเองในกระจกเงา หรืออดัเสียง
ลงเคร่ืองบนัทึกเทป 
    11. ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการเล่านิทาน 
    ไข่ขวญั ศรีส าราญ (2556) ไดเ้สนอหลกัการเล่านิทานท่ีน่าสนใจไวด้งัน้ี 
    1. การวางจุดมุ่งหมายของการเล่านิทานไวอ้ยา่งแน่นอน 
    2. ศึกษาภูมิหลงัของเด็กก่อนลงมือเล่า 
   3. ผกูเคา้โครงเร่ืองอยา่งรัดกุม 

  3.1  เร่ืองท่ีจะเล่ามีช่ือเร่ืองเร้าใจ เน้ือหาน่าสนใจ 
  3.2  มีสาระแนวคิดเหมาะกบัเด็ก 
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  3.3  เป็นเร่ืองสั้นๆ ง่ายๆ มีใจความส าคญัเพียงเร่ืองเดียว 
  3.4  มีลกัษณะเหมาะสมกบัวยัของเด็กผูฟั้ง 
  3.5  มีขอ้คิดเตือนใจ 

  4. ใชภ้าษาเล่าเร่ืองโดยเฉพาะซ่ึงมีความไพเราะแตกต่างกบัภาษาพูดและภาษาเขียน
แต่เนน้ภาษาเร้าอารมณ์เป็นส าคญั 
    4.1  เป็นภาษาเร้าใจ 
    4.2  เป็นภาษาง่าย 
    4.3  เป็นภาษาไทยพ้ืนๆ ไม่หยาบโลน 
    4.4  เป็นภาษาท่ีคงไวซ่ึ้งแบบแผนทางจริยธรรม 

  5.  ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองใหส้นุกสนาน 
  5.1  ข้ึนตน้เร่ืองดว้ยลีลาจูงใจ (Motive Style) 
  5.2  ความยาวของเร่ืองไม่เกินช่วงความสนใจของเด็ก 
  5.3  ด  าเนินเร่ืองต่อไปตามเคา้โครงท่ีก  าหนด 
  5.4 ใชค้  าพูดท่ีเร้าความสนใจและบุคลิกภาพชวนมอง 
  5.5 มีอุปกรณ์ประกอบ เช่น ภาพ ดนตรี เสียงเพลง 
  5.6  อาจจดัใหม้ีการแสดงละคร บทบาทสมมติ 

  6.  ปลูกฝังมโนทศัน์ในทางคุณธรรม คติชีวิต แนวประพฤติปฏิบติัโดยคาดหวงัว่า
จะไดเ้กิดพฒันาการในชีวิตของเด็กเป็นส าคญั 

  7.  น าไปสู่กิจกรรมการพฒันาทกัษะการเรียนภาษา เช่น 
  7.1  เขียนภาษาตามเร่ือง 
  7.2  อภิปราย 
  7.3 รายงาน 

  8.  การประเมินผลการเล่านิทาน ท าไดห้ลายกรณี เช่น 
  8.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม 
  8.2  ประเมินไดจ้ากการอภิปรายและรายงาน 
  8.3  ประเมินโดยแบบสอบาามหรือสมัภาษณ์ง่ายๆ 

  การเล่านิทานจะประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวห้รือไม่นั้น นอกจากจะ
มีเน้ือหาท่ีเร้าความสนใจแลว้การใชเ้ทคนิคในการเล่านิทานก็เป็นศิลปะอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยท าให้
นิทานนั้นสนุกสนาน และดึงดูดความสนใจของผูฟั้งไดม้ากข้ึน ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเล่า
นิทาน ครูจึงควรศึกษาเทคนิคต่างๆ ใหเ้ร้าใจ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัเด็กใหม้ากท่ีสุด 
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  นิทานมีมากมายหลายประเภท การน านิทานมาเล่าให้เด็กฟังจึงต้องเลือกให้
เหมาะสมกบัวยัความสนใจและพฒันาการของเด็ก อลิสา เพ็ชรรัตน์ (2560) ไดก้ล่าวาึงหลกัเกณฑ์
การเลือกนิทาน ดงัน้ี 

  เป็นเร่ืองง่ายๆ แต่มีความสมบูรณ์ในตัว เน้นเหตุการณ์อย่างเดียวให้เด็กพอ
คาดคะเนเร่ืองไดบ้้าง อาจสอดแทรกเกล็ดท่ีชวนให้เด็กสงสัยว่า อะไรจะเกิดข้ึนเพ่ือท าให้เร่ืองมี
รสชาติน่าต่ืนเตน้ 

  มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กส่วนมากยงัไม่สามาราฟังเร่ืองท่ีเป็นความเรียงไดดี้
พอมีการกล่าวซ ้าสมัผสั และาอ้ยค าวลีท่ีเด็กจดจ าไดง่้าย และรวดเร็ว และการใชภ้าษาสละสลวยซ่ึง
ไดเ้ลือกสรรแลว้ว่าเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

  1. ควรเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเด็ก หรือ
เป็นเร่ืองท่ีเด็กจินตนาการตามไดแ้ละมีเน้ือเร่ืองเร้าใจก่อใหเ้กิดความต่ืนเตน้มีการผกูเร่ืองแนบเนียน 

  2. เน้ือเร่ืองาึงจุดสุดยอดง่าย และน่าพึงพอใจ เม่ือเล่าจบเด็กควรมีความสุข 
  3. ควรมีตวัละครท่ีเด็กจะสมมติตวัแทนได ้ไม่ควรเลือกเร่ืองท่ีมีตวัละครหลายตวั 

เพราะจะท าใหเ้ด็กสบัสนและนิทานท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสตัว  ์
                4. นิทานท่ีมีความเคล่ือนไหวอยูใ่นเร่ือง ควรมีค  ากริยาท่ีตอบค าาามว่า ใครท าอะไร
มากท่ีสุดเพราะเด็กอยากรู้ว่า เม่ือเกิดเร่ืองเช่นน้ีและจะเป็นอย่างไร ต่อไปตัวส าคญัของเร่ือง คือ
พระเอกและผูร้้าย ท าอะไรบา้ง ท าแลว้เป็นอยา่งไร 
               5.  เป็นเร่ืองท่ีแสดงปฏิภาณไหวพริบของตวัละคร แสดงให้เห็นาึงสติปัญญาอนั
เฉียบแหลม 
   ความสนใจของเด็กในระดับอายุต่างๆ  
   ความสนใจของเด็กในระดบัอายตุ่างๆ กนั ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี (จานุรักษ ์อิสระเสนีย,์ 2551) 

  1. อาย ุ3 – 4 ขวบ ชอบฟังเร่ืองราวท่ีใกลต้วัหรือเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองจริงในชีวิตนิทานท่ี
เหมาะส าหรับเด็กระดบัน้ี ควรจะอิงความจริงอยูบ่า้ง 

  2. อาย ุ4 – 5 ขวบ เป็นวยัท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น ตอ้งการจะรู้ว่าส่ิงน้ีมาจากไหน
ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นน้ี ท าไมเป็นอย่างนั้นอย่างน้ี ส่ิงน้ีมีความเป็นมาอย่างไร อนัน้ีจะเขา้ใจขอ้
แตกต่างระหว่างความจริง และเร่ืองสมมติ นิทานท่ีเหมาะส าหรับเด็กในวยัน้ีควรเป็นเร่ืองสั้นๆ 
เขา้ใจง่าย มีตวัละครตวัเอกเพียงตวัเดียว 

  3. อายุ 5 – 6 ขวบ วยัน้ีเร่ิมสนใจโลกของความจริง แยกอดีต ปัจจุบันได้ รู้จัก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีห่างตวัมากข้ึน เร่ิมเขา้ใจว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่ศูนยก์ลางของทุก
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ส่ิงทุกอยา่ง เช่นแต่ก่อนเน้ือหาของเร่ืองควรเป็นเร่ืองประเภทวีรบุรุษ หรือความเก่งกลา้ของเด็กตวั
เลก็ วยั 5 – 6 ขวบ เด็กก็จะสนใจมาก (คณะกรรมการการประามศึกษาแห่งชาติ, 2529 : 65 – 66) 
  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบันิทาน 
  จานุรักษ ์อิสระเสนีย ์(2551) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ความสามาราและแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาองักฤษ ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรราฐาน 
(GENRE-BASED APPROACH)โดยใชอ้รราลกัษณะของการเล่านิทาน (NARRATIVE GENRE 
FEATURES) โดยมีวตัาุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารา และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรราฐาน (Genre-Based 
Approach) โดยใชอ้รราลกัษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาจากประชากรทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ นกัเรียนชาย-หญิง อาย ุ4-5 ปี ท่ีก  าลงัเรียน
อยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวดัดอนเตาอิฐ อ  าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน เน่ืองจากนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากรมีเพียงห้องเดียว เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ ท่ีไดรั้บการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรราฐาน (Genre-Based Approach) โดยใชอ้รราลกัษณะ ของ
การเล่านิทาน (Narrative Genre Features) แบบประเมินความสามาราในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
ของเด็กปฐมวยั และแบบสังเกตพฤติกรรมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของเด็ กปฐมวยั 
สาิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples)  
  ผลการวิจยัพบว่า 1. ความสามาราในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการ
สอนตามแนวทฤษฎี การสอนภาษาแบบอรราฐาน (Genre-Based Approach) โดยใชอ้รราลกัษณะ
ของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .01 2. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการ
สอนตามแนวทฤษฎี การสอนภาษาแบบอรราฐาน (Genre-Based Approach) โดยใชอ้รราลกัษณะ
ของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features) หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .01 
  บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  (2551) ท าการศึกษาเก่ียวกับ การใช้กิจกรรมการเล่านิทานท่ีมี
ภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของเด็กอนุบาลในชุมชน อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัก  าแพงเพชร โดยมีวตัาุประสงคเ์พื่อ 1. สร้างหนงัสือนิทานภาพประกอบท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ค  าศพัทภ์าษาองักฤษของเด็กอนุบาล 2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของเด็กอนุบาล
หลงัจากไดรั้บการเรียนรู้จากหนงัสือนิทานภาพประกอบ โดยหนังสือนิทานภาพประกอบ จ านวน 
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10 เร่ือง ประกอบดว้ย 1) dog 2) cat 3) cow 4) grapes 5) mango 6) monkey 7) tiger 8) dolphin       
9) coconut 10) elephant ซ่ึงการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษใชเ้ทคนิคการ
เล่าเร่ืองซ ้ าจ  านวนเร่ืองละ 2 คร้ัง แลว้ท าการทดสอบผลการเรียนรู้ค  าศพัท์โดยเป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบจ านวน 10 ข้อ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนระดับอนุบาลท่ีเลือกเจาะจง 
จ  านวน 44 คนจากโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรและโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บา้น
นครชุม) โดยผลการวิจยัเป็นดงัน้ี 1) การพฒันาหนังสือนิทานภาพประกอบมีผลการประเมินดา้น
เน้ือหามีระดับมาก ด้านรูปแบบกระบวนการเล่านิทานมีระดับมากท่ีสุด ด้านเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลมีระดบัมากท่ีสุด 2) ผลการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษเด็กอนุบาลทุกคนสามาราเรียนรู้
ค  าศพัทภ์าษาองักฤษไดทุ้กค า 
  วนัดี ภู่สุวรรณ์ (2559) ท าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเจริญวยั จงัหวดัสมุทรปราการโดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ 
โดยมีวตัาุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัในภาพรวม
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ 2) 
เปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้ค่าจ  านวน การ
เรียงล าดบั การเปรียบเทียบ และการจดัหมวดหมู่ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการ
เล่านิทานประกอบภาพของเด็กปฐมวยั กลุ่มตัวอย่างที5ใชก้ารวิจัยไดแ้ก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 
จ  านวน 20 คน ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที5ใชใ้นการวิจยั คือแผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพและแบบทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้าิติค่าทดสอบที 
ผลการวิจยั พบว่า 1) ทกัษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสาิติท่ี5ระดับ .05 และ 2) ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย         
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้ค่าจ  านวน การเรียงล าดบั การเปรียบเทียบ และการจดัหมวดหมู่ หลงัการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพสูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสาิติท่ี5ระดบั .05 
  อลิสา เพช็รรัตน์ (2560) ท าการศึกษา การพฒันาความสามาราในการจบัใจความของเด็กวยั
อนุบาล โดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเร่ืองซ ้ า โดยมีวตัาุประสงค์เพื่อศึกษาความสามาราใน
การจบัใจความและความสามาราในการใชภ้าษาพูดส่ือความหมายของเด็กวยัอนุบาลท่ีครูสอนโดย
เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเร่ืองซ ้ า และพฒันาคู่มือการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเล่านิทานแบบเล่า
เร่ืองซ ้าส าหรับครูอนุบาล ตวัอย่างประชากรประกอบดว้ย นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ท่ีมีอายุ 4-5 ปี 
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จ านวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละเท่า ๆ กนั ขอ้คน้พบของการวิจยัมีดงัน้ี      
1) กลุ่มทดลองมีคะแนนความสามาราในการจบัใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สาิติท่ีระดบั .05 2) กลุ่มทดลองมีคะแนนความสามาราในการใชภ้าษาพูดส่ือความหมายก่อนการ
ทดลองสูงกว่าหลงัการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .05 ผลผลิตของการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
คู่มือการใชเ้ทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเร่ืองซ ้า ส าหรับครูอนุบาล ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั       2 
ส่วน คือ บทน าเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และ แผนการใชเ้ทคนิคการเล่านิทานแบบเล่า
เร่ืองซ ้า 
  ไข่ขวญั ศรีส าราญ (2556) ท าการศึกษาเก่ียวกบั พฒันาการดา้นสังคมของเด็กปฐมวยัดว้ย
การจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฒันาการดา้น
สังคมของเด็กปฐมวยัระหว่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เด็กปฐมวยัก  าลงัเรียนอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 2 อายรุะหว่าง 4-5 ปี โรงเรียน
บา้นท่าไร่ไทยเจริญ จ านวน 24 คน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประามศึกษาบึงกาฬ ซ่ึงไดม้าดว้ย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) หุ่นมือ               
2) แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือและคู่มือการใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบหุ่นมือ และ 3) แบบสังเกตพฒันาการด้านสังคมและคู่มือการใช ้สาิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสาิติทดสอบที ผลการวิจยัพบว่า พฒันาการ
ดา้นสงัคมของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ หลงัจดักิจกรรมสูง
กว่าก่อนการจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสาิติท่ีระดบั .05 
 

ทฤษฏีการเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์ 
 
  ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Reinforcement theories of motivation) สกินเนอร์ได้
น าเสนอการใช้การเสริมแรงเพ่ือการจูงใจบุคคลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ท าพฤติกรรมซ ้ าหรือหยุด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ตั้งเป็น law of effect โดยมองการเสริมแรงเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ (เมธา หริม
เทพาธิป, 2560) 
               1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการให้ผลตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคล
อยากได ้เช่น เงิน ค  ายกยอ่ง ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การเพ่ิมสวสัดิการ การให้วนัหยุด เป็น
ตน้ เพ่ือจูงใจใหบุ้คลเกิดแรงจูงใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมพึงประสงคต่์างๆ 
               2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการไม่ให้ผลตอบแทนท่ีบุคคลไม่
อยากได ้โดยมีการก าหนดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีตอ้งไม่กระท าและบทลงโทษต่างๆ เช่น ไล่
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ออก ตดัเงินเดือน ตกัเตือน โดยท่ีหากบุคคลกระท าแต่พฤติกรรมพึงประสงค ์ก็จะไม่ใหผ้ลตอบแทน
ทางลบแก่ผูน้ั้น 
               สกินเนอร์ และคณะ ไดน้ าเสนอวิธีการให้การเสริมแรง (schedule of reinforcement)       
ไว ้ 5 แบบ ไดแ้ก่ 
               1. การใหอ้ยา่งต่อเน่ือง (continuous reinforcement) เป็นการใหก้ารเสริมแรงทางบวกอย่าง
ต่อเน่ืองทุกคร้ังท่ีท าพฤติกรรมท่ีก  าหนดไว ้
               2. การใหต้ามปริมาณงาน (Fixed Ratio) เป็นการให้การเสริมแรงตามปริมาณงานท่ีบุคคล
กระท า หรือการจ่ายค่าตอบแทนการท างานเป็นช้ิน เช่น ยกของไดช้ิ้นละ 10 บาท ยกของไป 30 ช้ินก็
จะได ้300 บาท หากตอ้งการผลตอบแทนมากก็จะท างานมาก หากมีความตอ้งการไม่มากก็จะกระท า
เพียงเท่าท่ีตอ้งการเท่านั้น 
               3. การให้ตามระยะเวลา (Fixed Interval) เป็นการให้การเสริมแรงเมื่อบุคคลกระท า
พฤติกรรมพึงประสงคต์ามระยะเวลาท่ีแน่นอน เช่น ทุก 2 สปัดาห์ ทุกเดือน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ซ่ึง
ท าให้บุคคลกระท าพฤติกรรมในระดบัคงท่ี และจะแสดงพฤติกรรมพึงประสงค์ไดใ้ห้เกิด ข้ึนมาก
ในช่วงใกลว้นัรับค่าตอบแทน 
               4. การให้ตามปริมาณงานยืดหยุ่น (Variable Ratio) เป็นการให้ตามปริมาณงานแต่ไม่
ก  าหนดตายตวั โดยอาจพิจารณาในดา้นคุณภาพร่วมดว้ย เช่น พนักงานขายน าเสนอสินคา้กบัลูกคา้ 
10 ราย อาจขายได ้1 ราย หรือ 5 รายก็ได ้โดยยิง่กระท ามากก็มีโอกาสไดผ้ลตอบแทนมากข้ึน    
               5. การให้ตามระยะเวลายืดหยุ่น (Variable Interval) เป็นการให้การเสริมแรงโดยให้ตาม
เวลาแต่ไม่มีการก าหนดแน่นอน อาจให้หรือไม่ให้ก็ได ้เช่น จ่ายเป็น 3 เดือนบา้ง 6 เดือนบา้ง เป็น
การจูงใจให้บุคคลท าพฤติกรรมพึงประสงค์อย่างต่อเน่ือง โดยไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนเม่ือใด เช่น การใหร้างวลักบัพนกังานดีเด่นเฉพาะในวาระพิเศษเท่านั้น 
 

การวดัผลคุณธรรมและจริยธรรมในระดับช้ันปฐมวยั 
 
  คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลกัษณะดา้นเจตพิสัย การวดัและประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
จึงมีวิธีการเช่นเดียวกบัการวดัและประเมินดา้นเจตพิสยั ภทัรา นิคมานนท ์(2538: 151) กล่าวว่า การ
วดัดา้นเจตพิสยั มีวิธีการวดัได ้2 แบบ คือ  
  1. แบบประเมินตนเอง  
  2. แบบประเมินโดยผูอ่ื้น  
  ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง (2546: 199) แบ่งวิธีการวดัดา้นเจตพิสยัออกได ้5 วิธี ดงัน้ี 
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  1. การรายงานตนเอง (Self-report)  
  2. การสงัเกตพฤติกรรม (Observation)  

3. การสงัเกตร่องรอยของพฤติกรรม(Obtrusive)  
  4. การสมัภาษณ์(Interview)  
  5. เทคนิคการจินตนาการ(Projective Techniques)  
  สมบูรณ์ ชิตพงศ ์(2552: 4-8) กล่าวว่า ขอ้มูลคุณลกัษณะดา้นเจตพิสยัของบุคคลจะไดม้าจาก 
3 แหล่ง คือ  
  1. จากตวับุคคลผูน้ั้นเองโดยการไปสอบาามเจา้ตวัโดยตรง  
  2. จากบุคคลใกลชิ้ด  

3. จากการไปดูเอง โดยการไปสงัเกตบุคคลผูน้ั้นโดยตรง 
ทั้งน้ี ส าหรับคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลกัษณะด้านเจตพิสัย เป็นคุณลกัษณะทางดา้น

จิตใจ อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคล การวดัและประเมินคุณธรรม จริยธรรม จึงมีวิธีการวดัและ
ประเมิน เช่นเดียวกบัการวดัดา้นเจตพิสยั ซ่ึงมีธรรมชาติของการวดัและประเมิน ดงัน้ี 

1. เป็นการวดัทางออ้ม ไม่สามาราวดัไดโ้ดยตรงจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 จ  าเป็นตอ้งวดั
ทางออ้ม โดยอาศยัการสังเกตพฤติกรรมทางกาย และวาจา ท่ีเราคาดว่าเป็นผลสะทอ้นให้เห็นาึง
อารมณ์ความรู้สึก  

2. มีคุณลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามาราสงัเกตไดโ้ดยตรง เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ความ
รับผดิชอบ ความสนใจ ท าใหเ้กิดความล าบากในการอธิบายในแง่ของปริมาณและคุณภาพ จึงตอ้งมี
การพฒันาเทคนิควิธีในการวดัผลและประเมินผล  

3. การวดัด้านเจตพิสัยมีความคลาดเคล่ือนไดง่้าย เน่ืองจากอารมณ์หรือความรู้สึก  อาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามสาานการณ์ เง่ือนไข วุฒิภาวะ และประสบการณ์ของผูท่ี้าูกวดั การวดัดา้นเจต
พิสยัจึงตอ้งการเคร่ืองมือท่ีมีความเช่ือมัน่สูง  

4. การวดัด้านเจตพิสัยไม่มีาูก-ผิด เหมือนข้อสอบด้านพุทธิพิสัย ค  าตอบของผูท่ี้าูกวดั
เพียงแต่บอกใหท้ราบว่าาา้ผูาู้กวดัไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ หรือสาานการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี
ก  าหนดให ้เขาจะตดัสินใจเลือกกระท าอยา่งไร  

5. แหล่งขอ้มูลในการวดัด้านเจตพิสัยสามาราวดัได้จากหลายฝ่าย ได้แก่ จากบุคคลท่ีเรา
ตอ้งการวดั จากบุคคลผูใ้กลชิ้ด และจากการสงัเกตของผูว้ดัเอง  

6. การวดัดา้นเจตพิสยัตอ้งใชส้าานการณ์จ าลองเป็นเง่ือนไขใหผู้าู้กวดัตอบ ดงันั้นปัญหาจึง
อยูท่ี่ว่า ท าอยา่งไรจึงจะท าใหแ้บบวดัมีผลการวดัตรงกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสภาพท่ีเป็นปกติ
ของบุคคลนั้น ฉะนั้นแบบวดัเจตพิสยัจึงตอ้งการคุณลกัษณะดา้นความตรงตามสภาพ  
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7. แบบวดัดา้นเจตพิสยั มีจุดอ่อนท่ีผูต้อบสามาราบิดเบือน หรือหลอกผูา้ามได ้โดยผูต้อบ
มกัตอบในลกัษณะให้ดูเหมือนตนเองมีคุณลกัษณะท่ีดีในสายตาของผูว้ดั ท าให้ไดผ้ลการวดัท่ีไม่
เท่ียงตรง  

8. พฤติกรรมการแสดงออกของคุณลกัษณะดา้นเจตพิสยั มีทิศทางการแสดงออกไดส้องทาง 
ในทางตรงกนัขา้ม เช่น รัก-เกลียด ชอบ-ไม่ชอบ ขยนั-เกรียจคร้าน ฯลฯ และมีความเขม้ของระดบั
ความรู้สึก เช่น สนใจมากท่ีสุด ค่อนขา้งสนใจ เฉย ๆ ไม่ใคร่สนใจ ไม่สนใจเลย หรือชอบมาก-ชอบ
นอ้ย หรือไม่ชอบเลย  
  เคร่ืองมือวดัด้านเจตพสัิย 
  เคร่ืองมือวดัดา้นเจตพิสยัมีหลายประเภทท่ีแตกต่างกนั บอกไดย้ากว่าเคร่ืองมือชนิดใดดีกว่า
กนั เพราะความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
  ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง (2546: 201) กล่าวว่าจากการศึกษาวิจยัคุณลกัษณะดา้นเจตพิสัยท่ีผ่าน
มา การใชม้าตรวดั เป็นวิธีการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความเป็นปรนัยสูง สามาราวดั
ไดก้บัคนจ านวนมากในเวลาอนัสั้น และใชง้บประมาณน้อยกว่าวิธีอ่ืน ๆ ส าหรับขั้นตอนของการ
พฒันามาตรวดัดา้นเจตพิสยัซ่ึงเสนอโดย Devellis(1991) มี ขอ้เสนอแนะ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ก  าหนดให้แน่ชัดว่าอะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการวดั ให้มีความชดัเจนในเชิงทฤษฎี และ
ลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงของโครงสร้างส่ิงท่ีจะวดัไม่กวา้งหรือแคบจนเกินไป 
  ขั้นท่ี 2 สร้างขอ้ค าาาม โดยเลือกขอ้ค าาามท่ีสะทอ้นาึงจุดมุ่งหมายในการวดั ขอ้ค  าาามท่ี
สร้างใหม้ีลกัษณะเท่าเทียมกนัหรือคู่ขนานกนั จ  านวนขอ้ค าาามควรมีจ  านวนมากเป็น 3 หรือ 4 เท่า
ของสุดทา้ยท่ีตอ้งการ แลว้แยกขอ้ค าาามท่ีมีลกัษณะท่ีดีออกจากขอ้ค าาามท่ีมีลกัษณะท่ีไม่ดี โดย
พิจารณาจากความก ากวมของขอ้ค าาาม การท่ีขอ้ความยาวเกินไป อ่านแลว้เขา้ใจยาก หรือมีหลาย
แนวคิดอยูใ่นขอ้เดียว ไม่เป็นขอ้ความท่ีเป็นขอ้เท็จจริงอยูแ่ลว้ และขอ้ความในขอ้ค าาามไม่ควรเป็น
บวกหรือลบมากเกินไป 
  ขั้นท่ี 3 ก  าหนดรูปแบบส าหรับการวดั ว่าจะมีลกัษณะของมาตรวดัเป็นเช่นไร อาทิ มาตรวดั
แบบเทอร์สโตน , มาตรวดัแบบกทัแมน , มาตรวดัแบบออสกูด หรือมาตรวดัแบบลิเคิร์ต จ  านวนช่วง
ของการวดัจะเป็นเท่าไร มีรูปแบบการตอบลกัษณะแบบสองทางหรือแบบทางเดียว พร้อมทั้ ง
ก  าหนดระยะเวลาในการตอบใหช้ดัเจน 
  ขั้นท่ี 4 ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าาามท่ีสร้างข้ึนในรอบแรก โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
การใหนิ้ยามปรากฏการณ์ของส่ิงท่ีจะวดัว่ามีความสัมพนัธ์กบัขอ้ค  าาามท่ีสร้างข้ึนหรือไม่อย่างไร 
แลว้ประเมินความชดัเจนและความาูกตอ้งของขอ้ค าาามในเชิงเน้ือหาการใชค้  า รวมาึงโครงสร้างใน
การวดั ผูเ้ช่ียวชาญจะบอกไดว้่าขาดประเด็นใด และประเด็นใดควรจะเพ่ิมเขา้มา และทา้ยสุดผูส้ร้าง
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มาตรตอ้งสรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด แลว้ตดัสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธค าแนะน า
ใดบา้ง ซ่ึงในขั้นตอนน้ีาือเป็นความรับผดิชอบของผูส้ร้างมาตรวดั 
  ขั้นท่ี 5 พิจารณาเลือกขอ้ค าาามท่ีมีความตรง าา้เป็นไปไดค้วรเพ่ิมเติมขอ้ค าาามท่ีคลา้ยคลึง
กนัหรือคู่ขนานกนั เพ่ือช่วยในการตรวจสอบความตรงของมาตรวดั และมีความเป็นไปไดท่ี้ผูต้อบ
จะตอบตามความตอ้งการของสงัคม(Social desirability) นอกจากนั้นควรตรวจสอบาึงความล าเอียง
ในการตอบ ก็จะช่วยใหไ้ดม้าตรวดัท่ีมีความตรงอยา่งสมบูรณ์ 
  ขั้นท่ี 6 น ามาตรวดัไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีมากพอ ซ่ึง
ประเด็นน้ีย ังไม่ มีข้อสรุปท่ีแน่นอน ตามหลัก เหตุผลแล้วกลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่ 
Nunnally(1978) กล่าวว่าจ  านวนของกลุ่มตวัอยา่งมีความเก่ียวขอ้งกบัจ านวนขอ้ค าาาม โดยเสนอว่า 
กลุ่มตวัอยา่งควรมีจ  านวน 300 คน จึงาือว่าเพียงพอ ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองความแปรปรวน
ร่วมระหว่างขอ้ท่ีอาจไม่คงท่ี และความไม่เป็นตวัแทนของประชากรท่ีตั้งใจจะใช ้
  ขั้นท่ี 7 การประเมินขอ้ค าาาม โดยการทดสอบขอ้ค าาามท่ีสร้างข้ึนว่ามีความสัมพนัธ์กบั
คะแนนจริงหรือตัวแปรแฝงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อ( inter-
correlation) หากมีค่าสูง แสดงว่ามีตวัแปรแฝงร่วมกนั หากค่าความสัมพนัธ์เป็นลบควรพิจารณาว่า
ไดมี้การกลบัขั้วการให้คะแนนหรือไม่ เม่ือพบว่ายงัไม่ไดก้ลบัขั้วการให้คะแนนก็กลบัคะแนนให้
เรียบร้อย แลว้จึงหาความสัมพนัธ์อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้นหาความสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม
ของมาตรวดั(Item-scale correlation)  
  การตรวจสอบความแปรปรวนรายข้อ หากข้อค าาามมีความแปรปรวนสูงแสดงว่ากลุ่ม
ผูต้อบมีความหลากหลายในการตอบ การค านวณค่าเฉล่ียของขอ้ค าาามเพื่อหาจุดก่ึงกลางของพิสัย
การตอบ ตรวจสอบความเท่ียงของมาตรวดั โดยเฉพาะสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซ่ึงจะบ่งช้ีสัดส่วนของ
ความแปรปรวนในคะแนนของมาตรวดั หรือการหาค่าความเท่ียงอ่ืน ๆ ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง -1 าึง 1 
Nunnally (1978) เสนอว่าค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 0.70 ข้ึนไปจึงจะสามารายอมรับได ้
  ขั้นท่ี 8 ก  าหนดความยาวท่ีเหมาะสมของมาตรวดั เน่ืองจากความยาวของมาตรวดัมีผลต่อ
ความเท่ียง ท าใหมี้ความแปรปรวนร่วมระหว่างขอ้ค าาามสูง ดงันั้นการเพ่ิมจ านวนขอ้เขา้ไปท าให้มี
ความเท่ียงสูงข้ึน แต่าา้มาตรวดัมีขนาดยาว ก็จะท าใหผู้ต้อบเกิดความเบ่ือหน่าย ดงันั้นผูส้ร้างมาตร
วดัควรจะพิจารณาาึงความยาวท่ีเหมาะสมดว้ย หากตอ้งคดัขอ้ค าาามออกควรพิจารณาขอ้ค าาามท่ีมี
ความสมัพนัธต์  ่ากบัขอ้ค าาามอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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งานวจิยัที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
 
  Coleman (1995: 18-19) พบว่า มีคณะแพทยศาสตร์าึง 882 แห่ง ไดใ้ชรู้ปแบบการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยท่ีอาจารยป์ระจ ากลุ่มพบว่าความรู้สึกส่วนใหญ่คิดว่าหลกัสูตรการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นและหลกัสูตรดั้งเดิมมีประสิทธิภาพ ใกลเ้คียงกนัในเร่ืองการเรียนรู้ และจะ
ส่งผลให้อตัราความสนใจของนักเรียน เร่ืองานัด ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความมีเหตุผลของ
นักเรียน และการเตรียมพร้อม ท่ีจะหมุนเวียนไปในคลินิกต่าง ๆ สูงกว่าวิธีดั้งเดิม และหลกัสูตร
ดั้งเดิมเหนือกว่าในเร่ืองการสอนความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
  Behiye (2009: บทคดัยอ่) พบว่า การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิทยาศาสตร์ศึกษา พบว่า 
การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีอิทธิพลส าหรับการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการใชปั้ญหา
จริงหรือบริบทในการตรวจสอบเชิงลึกในส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะรู้ การเรียนรู้ปัญหาท่ีแตกต่างจาก
การเรียนการสอนท่ีตอ้งเผชิญกบัสาานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งก าหนดความตอ้งการ การ
เรียนรู้ของท่ีจะตั้งค  าาามเพื่อให้บรรลุความเขา้ใจในสาานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ซ่ึงการเรียน
ดงักล่าวเป็นแนวทางการศึกษาท่ีทา้ทายนักเรียนในการท างานร่วมกนัในกลุ่มท่ีจะแสวงหาค าตอบ
เพื่อน ามาแกปั้ญหา การเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนยก์ลางมากข้ึน ครูมีบทบาทคอยอ านวย
ความสะดวก นอกจากน้ีวิธีการน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหา รู้จกัท างานร่วมกนั 
  Willkerson & Felleti (1989) พบว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการท่ีสามารา
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ในเวลาเดียวกนัก็เป็นการกระตุน้ให้พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการแกปั้ญหาผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ าึง 2 ประการดว้ยกนั คือ รู้ความคิดรวบยอด กฎขอ้เท็จจริง 
และรู้วิธีการท่ีจะใชส่ิ้งเหล่านั้น 
  Missett (2012) พบว่า การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมี วิจารณญาณและ ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นการตรวจสอบในการพฒันาทักษะการคิดท่ีาือว่าจ  าเป็น
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาพบว่าความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการคิดท่ีส าคญัของนกัเรียน
เก่ียวข้องกับโปรแกรมและหลกัสูตรท่ีเฉพาะเจาะจง และมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างผูท่ี้มีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์คือ จากการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาท่ีเขา้ร่วมในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีการเจริญเติบโตในการคิดเชิงวิพากษ ์
ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนคือนกัเรียนส่วนใหญ่ในหลกัสูตรน้ีมีความคิดสร้างสรรค์และท่ีส าคญัมีการท างาน
เป็นทีม ช้ีใหเ้ห็นว่าการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการเจริญเติบโตทางทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เมื่อ
เทียบความสมัพนัธร์ะหว่างการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดท่ีแตกต่างกนัของนักเรียนโรงเรียนมธัยม
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กบันกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโดยมีการประเมินและวิจยั ผลการตรวจสอบพบว่ามีความแตกต่าง คือ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมในการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรคก์ว่า แสดงใหเ้ห็นาึงหลกัสูตรและโปรแกรมท่ี
ออกแบบมาความสามาราทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในเชิงบวกได ้
  Slavin (1995) พบว่า การเรียนรู้แบบ CL ช่วยให้ผูเ้รียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรู้มีความคงทน
มากข้ึน มีการใชเ้วลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใชเ้หตุผลดีข้ึน และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน การ
เรียนรู้แบบ CL ช่วยให้ผูเ้รียนมีความใส่ใจในผูอ่ื้นมากข้ึน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความ
หลากหลาย การประสานสมัพนัธแ์ละการรวมกลุ่ม การเรียนรู้แบบ CL ช่วยให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดี
ต่อตนเองและต่อวิชาท่ีเรียน มีสุขภาพจิตดีข้ึน และมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน นอกจากนั้นยงั
ช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคม มีความรับผดิชอบมากข้ึนและความสามาราท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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