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The purpose of this master’s report was to study the effect of modeling through story 
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Instrument used were 11 stories developed by the researcher, 5 story books and 4 C.D. stories, and 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  

พฤติกรรมกาวราวเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาในสังคม ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่คนใน
สังคมจะตองหาแนวทางแกไข  ในทางจิตเวชถือวาพฤติกรรมกาวราวเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่มี
มาแตแรกเกิด แตมนุษยควรจะพัฒนาพฤติกรรมกาวราวในรูปแบบที่สังคมยอมรับหรือในทางสราง
เสริมความเจริญกาวหนา หากเด็กที่เปนอนาคตของชาติยังใชสัญชาตญาณความกาวราวออกมาใน
รูปแบบการทําลายแทนการสรางสรรค ก็จะสงผลตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ แบนดูรา 
(Bandura 1977, อางถึงใน บุญทัน ไกรเพ็ชร 2531 : 11)  กลาววา พฤติกรรมกาวราวเปนพฤติกรรม
ทางสังคมอยางหนึ่งที่มนุษยเรียนรูจากสังคม การสังเกต  การเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ืนและ
สวนหนึ่งเกิดจากการเสริมแรง ยิ่งพฤติกรรมกาวราวนั้นไดรับการเสริมแรงมากเทาใด ก็มีแนวโนม
จะเกิดพฤติกรรมนั้นซ้ําขึ้นและเด็กจะมีความกาวราวมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม
ทางสังคม ส่ิงแวดลอมของบุคคลที่มีพฤติกรรมกาวราว เปนสิ่งแวดลอมที่อํานวยโอกาสใหกระทํา
ความกาวราวอยูเสมอๆ มีพอแมหรือผูปกครองที่เปนแมแบบที่กาวราวแกเด็ก นอกจากเด็กจะเรียนรู
ความกาวราวจากผูปกครองและกลุมเพื่อนหรือเด็กอ่ืนๆ แลว เพนเนอร  เวอรเชล  และคูเพอร  
(Penner,  Worchel,  and  Cooper 1979, อางถึงใน บุญทัน ไกรเพ็ชร 2531 : 11) ยังเห็นวาสื่อมวลชน
แขนงตางๆ  เชน  หนังสือพิมพ  ภาพยนตร  ละคร  โทรทัศน  ก็มีอิทธิพลตอความกาวราวของเด็ก       

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเกิดมาอยูรวมกับบุคคลในสังคม ยอมมีผลตอ
พัฒนาการทางอารมณและจิตใจ เชนเดียวกับที่มีผลตอพัฒนาการดานอื่นๆ เปนตนวา พัฒนาการทาง
สติปญญา  พัฒนาการดานการพูด ฯลฯ ผลจากการที่หูไมไดยิน และพูดไมได  ทําใหเด็กขาดทักษะ
ที่จะสื่อความคิด  ความรูสึก  และความตองการของตนเองแกผูอื่น  เด็กที่บกพรองทางการไดยิน
จึงแสดงพฤติกรรมบางอยางที่บงถึงการไมสามารถควบคุมตนเอง  เชน  ขี้โมโห  เอาแตใจตนเอง 
กาวราว  ขาดความยับยั้งชั่งใจ  ไมทําตามระเบียบขอบังคับ  เห็นแกตัว  เปนตน 

ความกาวราวของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ เกดิจากสาเหตุหลายประการ เชน 
พอแมผิดหวังที่มีลูกบกพรองทางการไดยิน  มักปลอยปละละเลยตอการดูแลเอาใจใส พอแม  
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ประเภทนี้ไมคอยพยายามเขาใจพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก เพื่อส่ือความหมายถึงความตองการ และ
ความรูสึก เด็กมักถูกทอดทิ้ง และกีดกัน  ทําใหเด็กรูสึกวาไมเปนที่ตองการของคนอื่น  รูสึกขาด
ความอบอุนรูสึกไมปลอดภัย ไมมีความมั่นคงทางจิตใจและไมมีความสุข เด็กจึงพยายามแสดง
พฤตกิรรมกาวราวแบบตางๆ  เพือ่เรยีกรองความสนใจ เปนตน (รจนา ทรรทรานนท 2528 , อางถงึใน
บุญทัน ไกรเพ็ชร  2531 : 16)   พฤติกรรมกาวราวที่เกิดขึ้นนั้น เปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูของตัวนักเรียนเองและบุคคลอื่นใหหยุดชะงัก ไมสามารถเปนไป
ตามเปาหมายของการเรียนการสอนได  ความกาวราวจึงเปนพฤติกรรมที่ครูจะตองชวยกันหาทาง
แกไข  เพือ่รักษาระเบยีบวนิยัของหองเรยีนและทาํใหนกัเรยีน  เปนทีย่อมรบัของบคุคลอืน่  ตลอดจน
อยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุขไมเปนปญหาตอสังคมในภายหนา

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนนั้น บางพฤติกรรม
สามารถแกไขไดโดยเฉพาะในเด็กเล็กและเด็กระดับประถมศึกษา  การวิจัยในสาขาการปรับ
พฤติกรรม  (behavior  modification)  มุงศกึษากลยทุธในการปรบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน  โดยใช
การทดลองเฉพาะราย  (single-subject or single-case experiment)  เปนรูปแบบหนึ่งของการทดลอง
ในทางพฤติกรรมศาสตร  ซ่ึงมีใชมานานกอนการทดลองรายกลุม  อาจกลาวไดวาทฤษฎีตางๆ  
ทางจิตวิทยาเริ่มตนจากการคนควาวิจัยดวยวิธีการทดลองเฉพาะรายเปนสวนใหญ   นักวิจัยทาง
จิตวิทยาที่มีช่ือเสียงหลายคนไมไดใชการทดลองรายกลุม  ดังเชน  สกินเนอร (Skinner)  ซ่ึงกลาววา  
พอใจที่จะทําวิจัยกับตัวอยางรายเดียวและทําซ้ําๆ หลายครั้ง  มากกวาจะทําการทดลองเปนกลุม  
เพราะการทดลองรายกลุมนั้น แมจะใชเวลานอยกวา แตตองพึ่งพาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ที่อาจ
ใหภาพรวมที่บิดเบี้ยวสําหรับกลุมตัวอยางบางราย (Goodwin 1995 : 297,  อางถึงใน ผองพรรณ  
ตรัยมงคลกูล  2543 : 206)

เทคนิควิธีการที่ใชในการปรับพฤติกรรมนั้นมีหลายวิธี   เชน   การเสริมแรง   การให
ตัวแบบการใชหลักพรีแมก  การใชเบี้ยอรรถกร  การปรับสินไหม  การวางเงื่อนไข   การใหขอมูล
ยอนกลับ   และการลงโทษ   ทั้งนี้การเรียนรูของบุคคลสวนใหญเกิดจากการสังเกตตัวแบบ  โดย
ตัวแบบเพียงตัวแบบเดียว สามารถถายทอดความคิด และถายทอดการแสดงออกไดพรอมๆ กัน  
ในกรณีที่ผูสังเกตมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากอน เมื่อไดรับการเสนอตัวแบบที่มีพฤติกรรม
เหมาะสม จนผูสังเกตเกดิความสนใจความตระหนกัและเหน็คณุคาในตวัแบบจะคอยๆ ลดพฤตกิรรม
ไมพึงประสงคลง  และหันมาเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมจากตัวแบบแทน  ซ่ึงวิธีการเชนนี้
สามารถที่จะนําไปปรับใชเพื่อแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในชั้นเรียนได  โดยอาศัย
การเสริมแรงเขามาชวยในสวนของการทําหนาที่เปนขอมูลวา  ผูสังเกตควรแสดงพฤติกรรมอะไร 
ในสภาพการณอยางไร เมื่อผูสังเกตคาดหวังในผลประโยชนบางอยาง   การเสริมแรงจะชวยใหเกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสมไดเร็วขึ้น และเมื่อการเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมใหผลสมบูรณแลว 
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การเสริมแรงจะชวยเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมที่เหมาะสม  และนักเรียนที่ไดรับการปรับปรุง
พฤติกรรมแลว  ก็จะไมเห็นประโยชนจากการแสดงพฤติกรรมกาวราว และหันมาแสดงพฤติกรรม
ที่เหมาะสมแทนตราบใดที่พฤติกรรมเหมาะสมยังเปนตัวแบบที่ใหผลประโยชน  และความพึงพอใจ
แกเขาอยู  พฤติกรรมกาวราวก็จะไมเกิดขึ้นอีก

แบนดรูา (Bandura 1969 : 22-29 , อางถงึใน กรรณกิาร พงศเลิศวฒุ ิ2547 : 2 ) ไดกลาววา 
คนสวนมากผานการเรียนรูมาแลวจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน  โดยเนนแนวคิดตามทฤษฎี
การเรียนรูทางสังคมปญญา  (Social Cognitive Theory)  ไว  3  ประการ  คือ  แนวคิดการเรียนรู
โดยการสังเกต  (Observation Learning)   แนวคิดของการกํากับตนเอง  (Self -Regulation)  และ
แนวคดิการรบัรูความสามารถของตนเอง (Self–Efficacy) การเรยีนรูโดยการเลยีนแบบเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยประสบการณจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ  อันเปนผลให
เกดิพฤตกิรรมใหมๆ  ได กระบวนการเรยีนรูโดยใชตวัแบบนีเ้รียกวา กระบวนการเรยีนรูดวยการสงัเกต
โดยเฉพาะวัยเด็กจะเรียนรูการสังเกตจากประสบการณตรง ซ่ึงสอดคลองกับดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2523 : 45)  ที่กลาววา  การที่ใหเด็กไดเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของตัวละครนั้น  เปนวิธีการที่
นักจิตวิทยา เช่ือวาเดก็จะเกดิการเรยีนรูทางสงัคมดทีีสุ่ด เพราะเปนการสอนเพือ่ปลูกฝงลักษณะนสัิย
และพฤตกิรรมตางๆ  ทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ นอกจากนัน้ยงัชวยปรงุแตงบคุลิกภาพ  แกไขพฤตกิรรมของเด็ก 
ใหเปนไปตามตัวแบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชอบ

การเลานิทานเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  สามารถจดจํา กลาแสดงออก 
และมแีรงจงูใจทีจ่ะเปดรับพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา  เนือ้หาสาระในนทิานจะเปนตวัช้ีแนะพฤตกิรรม
ทีสั่งคมยอมรบั ซ่ึงเดก็อาจลองเลยีนแบบพฤตกิรรมนัน้เพือ่ทดสอบวาเปนทีย่อมรบัของสงัคมหรอืไม
และจะนาํพฤตกิรรมทีสั่งคมยอมรบัมาใชเพือ่ใหสังคมยอมรบัมากขึน้ รวมทัง้ ชวยปรุงแตงบคุลิกภาพ  
แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามแบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชอบ โนมนาวใหเด็กเปดใจ
ยอมรับพฤติกรรมที่เปนตัวแบบ ในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ (สมศักดิ์ ปริปุรณะ 
2542 : 61-62)   

นิทานมีหลายประเภททั้งที่เปนนิทานที่ครูแตงเองหรือนิทานอื่นๆ นิทานคติธรรมเปน
นทิานสัน้ๆ ทีม่ตีวัละครทัง้คนและสตัว มโีครงเรือ่งทีง่ายและใหคตสิอนใจ นบัเปนนทิานประเภทหนึง่ที่
มีตัวละครเปนตัวแบบที่ดี มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอยูในเรื่อง  เปนนิทานที่ครูสามารถ
นํามาเลาใหกับเด็กฟงได เพื่อใหเด็ก ไดเลียนแบบพฤติกรรมที่ดี  ดังงานวิจัยของวารี นิยมธรรม 
(2535 : 59-60)  ที่ไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ดานความเมตตากรุณาของเด็กอนุบาลปที่  2   
ที่ไดรับแมแบบนิทานชาดก  พบวานักเรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมดานความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้น
กวาเด็กที่ไดรับการสอนแบบปกติ
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การใชเทคนิคตัวแบบจากกิจกรรมการเลานิทาน  มาใชในการปรับพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มคีวามสขุ โดยวธีิการสรางตวัแบบจะมาจากตวัละครในนทิานทีแ่สดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมใหเกดิขึ้น 
ในกระบวนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมเขา
ไปเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพตน  ซ่ึงเปนการเรียนรูทางสังคม  และมีความสําคัญตอการเกิด
พฤติกรรมใหม  ไดดังที่ฟลเล่ียนและโทมัส  (Philion and Thomas 2001) ไดศึกษาพฤติกรรมของ
เด็กวัยรุนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  ที่มีพฤติกรรมตอตานการสอน
และใชภาษามือที่ออกนอกลูนอกทาง  ต่ํากวามาตรฐาน  จากการศึกษาพบวาการใชตัวแบบจากการ
เลาเรื่องสั้น  การเลานิทาน  จะสามารถปรับพฤติกรรมทางสังคม  การใชภาษาที่ถูกตองของเด็กได
และลดการตอตานการสอนของครูอีกดวย

จากแนวคิดและหลักการดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการทดลองโดยใชตัวแบบจาก
นิทานเพื่อแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนโดยใชวิธีการทดลองรายกรณี ทําการศึกษากับ
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน 1 คน ในโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 2548

ปญหาการวิจัย
การใชตัวแบบจากการเลานิทาน      สามารถลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินไดหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชตัวแบบจากการเลานิทาน      ในการลดพฤติกรรมกาวราวของ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

สมมุติฐานการวิจัย
การใชตัวแบบจากการเลานิทาน      สามารถลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินได

ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวอยางที่ใชศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยรายกรณี (Single Subject Design) ทําการศึกษากับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีพฤติกรรมกาวราว กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4    
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในปการศึกษา 2548     
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การคัดเลือกนักเรียนทําโดยการสอบถามจากครูประจําชั้น ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของถึง
พฤตกิรรมกาวราวของนกัเรยีน ทีม่คีวามรนุแรงและชดัเจน ตลอดภาคการศกึษาทีผ่านมา หลังจากนัน้
ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวมา 1 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ   ไดแก    การใชตัวแบบจากการเลานิทาน
2.2  ตัวแปรตาม      ไดแก   พฤติกรรมกาวราว

ขอจํากัดการวิจัย
การวจิยัในครัง้นีผู้วจิยัจดักจิกรรมการเลานทิานใหแกนกัเรยีนในชวงเวลา 19.00-20.00 น.

ที่เรือนนอนชาย  ซ่ึงเปนที่พักของนักเรียน  เนื่องจากผูวิจัยไมไดเปนครูสอนนักเรียนจึงไมสามารถ
จัดกิจกรรมการเลานิทานในชวงเวลาเรียนได  ประกอบกับเวลาหลังเลิกเรียน คือ เวลา 16.00 น. นั้น 
บางครั้งนักเรียนมีการเรียนตอเนื่องทําใหเวลาเลิกเรียนไมแนนอน  และหลังเลิกเรียนเปนชวงเวลาที่
นักเรียนจะไดพักผอนและทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ  รวมทั้งยังมีกิจกรรมของเรือนนอนที่ตอง
รับผิดชอบทํารวมกันอีก  จึงไดเลือกชวงเวลาดังกลาวในการจัดกิจกรรม  เพราะเปนชวงที่นักเรียน
พักผอนตามอิสระที่เรือนนอน  อยูในภาวะผอนคลาย และไมกระทบตอกิจกรรมอื่นๆ  ของนักเรียน

จากการที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของนักเรียนมาระยะหนึ่งพบวา  พฤติกรรมกาวราว
สวนใหญเกิดขึ้นในหองเรียน  ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน  และทําลายบรรยากาศ
ในชั้นเรียน  การที่ผูวิจัยทําการศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในชั่วโมงวิชาภาษาไทย  เพราะ
ไดรับความรวมมือจากครูประจําชั้น  โดยครูประจําชั้นเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
สวนผูวิจัยเปนผูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนอยูหลังหองเรียน โดยจะบอก
สัญญาณการใหการเสริมแรงนักเรียนแกครูประจําชั้น   เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวลดลง 
ตามเกณฑ  เพื่อใหพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นคงอยู และเพื่อดูวานักเรียนสามารถนําพฤติกรรม
ของตัวแบบจากนิทานมาใชในสถานการณจริงไดหรือไม

นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมกาวราว หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

ที่แสดงออกทั้งทางกาย  และภาษามือ  ที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด  อับอาย  ไมพอใจหรือ  
ไมสบายใจ  ดังนี้

1.1 พฤติกรรมกาวราวทางกาย  หมายถึง   การแสดงออกทางรางกาย  การกระทํา
ของนักเรียนที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวดทั้งทางรางกาย และจิตใจ  ไดแกพฤติกรรมดังนี้
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- การทํารายรางกายผูอ่ืน หมายถึง การตี ชก ทุบ ตบ บีบ หยิก บนรางกาย
ของผูอ่ืน เขกศีรษะดวยมือเปลาหรือใชส่ิงของใดๆ ไปทําใหรางกายของผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด

- การแสดงกริยาหยาบคาย   หมายถึง   การแสดงกริยาที่ไมสุภาพ  ไมเปน
ที่ยอมรับของคนสวนใหญ  เชน  การแสดงกริยาลอเลียน แลบลิ้นปล้ินตา ยกเทาใหผูอ่ืนโยนของ
วางของกระแทกกระทั้น  กรีดรองโวยวายอยางไมสมเหตุสมผล

- การตอตานไมใหความรวมมือ  หมายถึง  การไมปฏิบัติตามคําส่ัง  ไมยอม
ทํากิจกรรมที่กําหนดใหในชั้นเรียน  ปฏิบัติตนตรงขามกับเพื่อน  เดินออกจากกิจกรรมที่กําหนดให

1.2  พฤติกรรมกาวราวทางภาษามือ  หมายถึง  การใชทามือหยาบคาย  ไมสุภาพ
ไมเปนที่ยอมรับของผูที่ใชภาษามือทั้งเพื่อนและครู  เชน การใหนิ้วกลาง การใชภาษามือที่มี
ความหมายวา โง  ควาย  แรด  เลว   เปนตน

2. การใชตัวแบบจากการเลานทิาน หมายถงึ การเสนอเรือ่งราวตางๆ ที่ผูวิจัยไดรวบรวม
จากหนังสือนิทานแลวนํามาปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน และเรื่องราวที่ผูวิจัยแตงขึ้น
เสนอโดย การเลาดวยภาษามือประกอบรูปภาพ  หนังสือนิทานและวีดีทัศน  จํานวน  20  เร่ือง
ซ่ึงตัวแบบในนิทาน เปนตัวละครที่เปนคนและสัตวที่สามารถแสดงพฤติกรรมและพูดไดอยางคน
โดยเนื้อหาสาระของนิทานนั้น  เมื่อตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ดี  ก็จะไดรับรางวัลและผลกรรมที่ดี
และเมื่อตัวละครแสดงพฤติกรรมกาวราวไมเหมาะสม  ก็จะไดรับการลงโทษและผลกรรมที่ไมดี

ทั้งนี้นักเรียนจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวละครในนิทานได โดยผาน
กระบวนการเลียนแบบ  4   กระบวนการ   คือ   1.  กระบวนการดึงดูดความสนใจ  โดยนักเรียน
เกิดความสนใจในตัวแบบซึ่งเปนตัวละครในนิทาน  2.  กระบวนการคงไว  นักเรียนประมวลขอมูล
พฤติกรรมของตัวแบบไวในความทรงจํา 3. กระบวนการแสดงออก นักเรียนเปลี่ยนสัญลักษณที่
เก็บไวในรูปของความทรงจํามาเปนการกระทํา หรือการแสดงออกที่เหมาะสม 4. กระบวนการจูงใจ
เปนการชวยใหพฤติกรรมที่เหมาะสมคงอยูตอไปได โดยการใหการเสริมแรงทางสังคม

เมื่อนักเรียนไมแสดงพฤติกรรมกาวราวในชั่วโมงภาษาไทย หรือความถี่ลดลงตาม
เงื่อนไขที่ครูกําหนดให เมื่อหมดชั่วโมงภาษาไทยนักเรียนจะไดรับการเสริมแรงดวยคําชม และการ
แสดงการยอมรับจากครู

3. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่มีการสูญเสียการไดยิน ตั้งแต
ระดับนอยจนถึงรุนแรง  ในการวิจัยครั้งนี้แบงไดเปน 2 ประเภท  คือ

3.1  เด็กหูตึง  หมายถึง  เด็กที่มีการไดยินเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผานทาง
การไดยิน มีการสูญเสียการไดยินตั้งแตระดับ  26 ถึง 90  เดซิเบล

3.2  เด็กหูหนวก  หมายถึง  เด็กที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูล
ผานทางการไดยิน มีการสูญเสียการไดยินตั้งแตระดับ 90 เดซิเบลขึ้นไป
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนที่เขารับการทดลอง  จะมีพฤติกรรมกาวราวลดลง
2.  ผลการทดลองจะเปนแนวทางสําหรับการนําตัวแบบจากนิทานมาใชในการลด

พฤติกรรมกาวราว  หรือปรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอื่นๆ ในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
3.  ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีส่ือนวตกรรม

ประกอบการเลานทิาน เพือ่ใชในการลดพฤตกิรรมกาวราวของนกัเรยีน หรือสําหรับกจิกรรมการเรยีน
การสอนอื่นๆ ในชั้นเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2
แนวคิด   ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  ดังหัวขอ
ตอไปนี้

สวนที่ 1    เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราว
1.1   ความหมายของพฤติกรรมกาวราว
1.2   แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราว
1.3   ความกาวราวในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน

  สวนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคนิคตัวแบบจากการเลานิทาน
2.1   ทฤษฎีการเรียนรูจากตัวแบบของแบนดูรา (Bandura)
2.2   ความหมายของตัวแบบ  (Models)
2.3   ความหมายของการใชเทคนิคตัวแบบ  (Modeling  Technique)
2.4   วิธีการใชตัวแบบ
2.5   ประเภทของเทคนิคตัวแบบ
2.6   ความหมายของนิทาน
2.7   คุณคาและประโยชนของนิทานตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.8   ประเภทของนิทาน
2.9   รูปแบบการเลานิทาน
2.10 วธีิและเทคนคิการเลานทิานสําหรับเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ
2.11 งานวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคนิคตัวแบบจากการเลานิทาน
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สวนที่ 1   เอกสารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราว

1.1  ความหมายของพฤติกรรมกาวราว
บัสส (Buss 1961, อางถึงใน คมคาย อนุจันทร 2538 : 20-21) อธิบายความหมายของ

ความกาวราววา ความกาวราวเปนการตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนในรูปของการกระทําอยางทันที
โดยมีเจตนาจะทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด  บัสส  แบงความกาวราวออกเปน 2 ชนิด  คือ

1. ความกาวราวทางกาย  (Physical  Aggression)   เปนความกาวราวที่แสดงออกโดย
การใชอวัยวะทางกาย  เชน แขน ขา ฟน หรือใชอวัยวะทางกายรวมกับอาวุธ  เชน มดี ปน เพือ่ทาํให 
ผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด

2. ความกาวราวทางวาจา (Verbal Aggression) เปนการตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุน
โดยใชถอยคําที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด

ฟรอยด (Freud 1979, อางถึงใน คมคาย อนุจันทร 2538 : 19) กลาววา พฤติกรรมกาวราว
เปนสัญชาตญาณของความตาย หรือเปนแรงขับชนิดปฐมภูมิหรือติดตัวมาแตกําเนิด พฤติกรรม
กาวราวเปนสญัชาตญาณของการทาํลายสูภายนอก เมือ่บคุคลสะสมความกาวราวไว เขากจ็ะพยายาม
แสดงความกาวราวนั้นในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงทาทางที่ไมเปนมิตรกับผูอ่ืน การขมเหง
รังแก ตอตาน และไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ หรืออาจแสดงออกในรูปของการ
ทําลายหรือทํารายตัวเอง

สุชา จนัทรเอม (2525 : 97) กลาววา ความกาวราวจดัเปนพฤตกิรรมของคนทีข่าดความสุข
อีกอยางหนึง่ อาจแสดงออกทางรางกาย หรือทางวาจากไ็ด เชน การทาํลายขาวของ การทาํรายรางกาย
การดุดา การพูดหยาบคาย เปนตน ความกาวราวเปนพฤติกรรมที่เด็กเรียนรูจากสังคม เด็กใชปองกัน
ตนเองจากการรุกรานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ยังมีวิธีเรียกรองความสนใจจากเพื่อนๆ อีกดวย
เพื่อใหเพื่อนๆ  เกรงกลัว  ความกาวราวนี้สังคมมักจะติเตียน ทําใหพวกกาวราวมักจะตอตานสังคม

จากความหมายของพฤติกรรมกาวราวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมกาวราว หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย และวาจา โดยเจตนาทําใหเกิดความเจ็บปวด ความเสียหาย ทั้งแก
ตนเอง ผูอ่ืน และส่ิงของ  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไมเปนที่ยอมรับของสังคม

1.2  แนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมกาวราว
การศกึษาพฤตกิรรมกาวราวของมนษุย และสัตวในสาขาวชิาตางๆ ทาํกนัมาเปนเวลานาน

แลวอยางตอเนือ่ง ผูทาํการศกึษาพฤตกิรรมกาวราวเหลานีไ้ดใหความหมายของพฤตกิรรมกาวราววา  
เปนพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอบุคคล   แตทางจิตวิทยาไดใหความหมายของพฤติกรรมกาวราว
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แตกตางกันออกไป ในเรื่องของการมีเจตนา และไมเจตนา    อยางไรก็ตาม   นักจิตวิทยาหลายทาน
ไดใหความหมายที่สอดคลองกันวา  พฤติกรรมกาวราวเปนพฤติกรรมที่มีเปาหมาย  หรือเจตนาให
บุคคลและสิ่งของไดรับความเสียหาย   การใหความหมายดังกลาวเปนความหมายที่มีเจตนาดาน
เดียว  คือ  เจตนาราย  จึงไมอาจจะตัดสินไดวาพฤติกรรมที่มิไดมีเจตนาราย  แตทําใหคนอื่นไดรับ
อันตรายนั้นเปนพฤติกรรมกาวราวหรือไม

เบอรโควิทซ (Burkowitz 1964, อางถึงใน คณิต  ฤทธิรอด 2537 : 22)  ไดแบงพฤติกรรม
กาวราวออกเปน 2  ชนิด  ไดแก

1. พฤติกรรมกาวราวที่เปนเครื่องมือนําไปสูเปาหมาย  (Instrumental  Aggression)  
เปนพฤติกรรมที่ไมมีเจตนาราย แมจะทําใหบุคคล หรือส่ิงของเสียหาย บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
เพื่อผลบางอยาง   เชน   เพื่อระบายความคับของใจ   เพื่อรางวัล   หรือเพื่อเรียกรองความสนใจ   
พฤติกรรมเชนนี้จะเปลี่ยนไปตามสภาพการจัดส่ิงแวดลอมของการใหรางวัลและการลงโทษ

2.  พฤตกิรรมกาวราวทีเ่กดิจากความโกรธ (Angry Aggression หรือ Hostility Aggression)   
เปนพฤติกรรมที่ตองการใหบุคคล  หรือส่ิงของไดรับอันตราย  แบนดูรา (Bandura 1986, อางถึงใน 
สุขุมาลย  คําหวาน 2543 : 23)  เชื่อวา  ความกาวราวเปนพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู
ของมนุษย เชนเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ  การพิจารณาวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมกาวราวหรือไม
นั้นมีส่ิงที่ตองพิจารณาอยู  2  ประการ คือ

2.1 เปนพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ ไดรับความเสียหาย ทั้งทางรางกาย
หรือจติใจ และ/หรือ เปนพฤตกิรรมทีท่าํลายทรัพยสิน การทาํใหบคุคลไดรับความเสยีหายทางรางกาย
อาจทําไดโดยการทํารายโดยตรงหรือทํารายทางออม โดยทําใหบุคคลไดรับอันตราย เสียหายจาก
การกระทําของตน และทําใหบุคคลไดรับความเสียหายทางจิตใจนั้นอาจทําไดโดยการดูถูกดูหมิ่น
ทําใหอับอายขายหนาหรือการใชอํานาจบังคับจิตใจ  เปนตน

2.2  เปนพฤติกรรมที่ไดรับการตัดสินจากสังคมวา พฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรม
กาวราว เพราะมพีฤตกิรรมบางพฤตกิรรมทีท่าํใหผูอ่ืนไดรับบาดเจบ็หรือทาํลายทรพัยสิน โดยผูกระทาํ
ทําตามบทบาทหนาที่ในสังคม หรืออาจทําโดยไมเจตนา หรือมีขอยกเวนอื่นๆ ที่สังคมกําหนดไวให
ทําไดยกตัวอยางเชน หมอฟนทําใหฟนคนไขไดรับความเจ็บปวด ชางกอสรางที่ทําลายตึกเกาเพื่อ
สรางตึกใหม ถือวาเปนการกระทําตามบทบาทหนาที่ในสังคม และในทางตรงกันขามมีพฤติกรรม
บางพฤตกิรรมทีไ่ดรับการตดัสนิจากสงัคมวาเปนพฤตกิรรมกาวราวได แมจะไมมผูีใดไดรับบาดเจ็บ
หรือยังไมมีทรัพยสินเสียหาย  เชน  คนที่มีเจตนาพยายามฆาผูอ่ืนแตไมสําเร็จ  เปนตน
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  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความกาวราว
1. ทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ทฤษฎีนี้มาจากความเชื่อของฟรอยด 

(Freud 1973, อางถึงใน สุขุมาลย  คําหวาน  2543 : 29)  ที่วาความกาวราวของบุคคลมีมาแตกําเนิด
และเห็นวาความกาวราวเกิดจากสัญชาตญาณแหงการดํารงเผาพันธุ  นั่นคือ  เมื่อไมไดรับการบําบัด
ความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศแลว คนเราจะเกิดความกาวราวได  กอนสงครามโลกครั้งที่ 1  
ฟรอยด  เคยเชื่อวา สัญชาตญาณของมนุษยมี 2 ประเภท  คือ  สัญชาตญาณแหงการดํารงพันธุ กับ
สัญชาตญาณแหงการดํารงตน  (Ego  Instincts)   ตอมาภายหลังความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ของฟรอยด  
เกี่ยวกับเรื่องนี้เปล่ียนแปลงไป  จึงเอาสัญชาตญาณแหงการดํารงพันธุไปรวมเขากับสัญชาติญาณ
แหงการดํารงตน  แลวใหช่ือใหมวา  สัญชาตญาณแหงการดํารงชีวิต  (Life  Instincts)   แลวตั้ง 
สัญชาตญาณ แหงการทําลายชีวิต  หรือสัญชาตญาณแหงความตาย   (Death  Instincts)  ขึ้นมาคูกัน  
ฟรอยดยังไดกลาวถึงเรื่องความสุขทางเพศที่ไดรับจากการถูกเฆี่ยนตี (Masochism)  วาเปนแนวโนม
ที่บุคคลจะเริ่มรูสึกพึงพอใจจากการทํารายตนเอง  ซ่ึงมีผลมาจากความตองการทําลาย   หรือกาวราว
ผูอ่ืน ทั้งนี้อาจเปนเพราะความกาวราวตอผูอ่ืนนั้นไมสามารถแสดงออกมาไดงายๆจึงหันมาทําราย
ตนเอง  ฟรอยดใหความเห็นวาบุคคลที่มีลักษณะเชนนี้เปนเพราะมีความรูสึกผิด (Guilt  Feeling)  
ติดอยูในจิตใตสํานึก (Guilt Feeling)  เปนตนวา  เมื่อเด็กเคยถูกพอแมผูมีอํานาจเหนือตนลงโทษ  
เด็กตองการจะทํารายพอแมเปนการตอบแทน   แตก็แสดงออกไมไดจึงหันมาทํารายตนเอง   
สวนความพอใจที่เกิดจากการถูกทํารายนั้น  (Sadism)   เปนแนวโนมของพวกที่มีสัญชาตญาณ
ในการทําลายหรือกาวราวที่ชอบแสดงออกตอคนอื่น ดังนั้นฟรอยด จึงมีความเห็นวาอยาใหบุคคล
เก็บความกดดัน และความกาวราวไวมากๆ ควรหาทางปลดปลอยความกาวราวไปในทางที่สังคม
ยอมรับและไมเปนที่เดือดรอนแกผูอ่ืน

2.  ทฤษฎคีวามกาวราวทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอม นกัจติวทิยาทีเ่ชือ่ในทฤษฎนีี ้มคีวามเหน็วา 
สภาพแวดลอมทําใหบุคคลเกิดความคับของใจซึ่งจะกอใหเกิดความกาวราว ทฤษฎีนี้แบงความคิด
เปน 2 แนวทาง คือ

2.1 สมมติฐานความกาวราวที่มาจากความคับของใจ (Frustration Aggressive
Hypothesis) มาจากความเชื่อของ ดอลลารด และมิลเลอร (Dollard and Miller 1962, อางถึงใน
สุขุมาลย คําหวาน 2543 : 30) วา ความกาวราวของบุคคลมีสาเหตุมาจากความคับของใจ เขาได
อธิบายความหมายของความคับของใจวา เปนความรูสึกหรือพฤติกรรมที่เกิดจากบุคคลถูกขัดขวาง
ไมใหบรรลุความสําเร็จ  สรุปวา  เมื่อคนเราถูกขัดใจจะเกิดความคับของใจ  เมื่อสะสมไวจะเกิดเปน
ความกาวราวไดในที่สุด  และผูที่ถูกกาวราวก็มักจะเปนผูที่ทําใหเกิดความคับของใจนั่นเอง
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2.2 ทฤษฎีสัญชาตญาณความกาวราว  (Aggressive Cues Theory)   แนวคิดนี้ มา
จากเบอรโควิทซ  (Berkowitz  1969,  อางถึงใน  คมคาย  อนุจันทร  2538 : 24)   ซ่ึงมีรากฐานมา
จากความเชื่อที่วา   ความกาวหนาเกิดจากความคับของใจ   แตการแสดงออกจะมากนอย หรือไม
แสดงออกเลยนั้นขึ้นอยูกับสถานการณกระตุนที่ทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว  กลาวคือ  ลักษณะ
ภายในของบุคคลกับสถานการณกระตุนจะตองสัมพันธกัน  นั่นคือ  ถาเกิดความคับของใจนอยแตมี
สถานการณกระตุนมากก็เกิดความกาวได  หรือถาเกิดความคับของใจมาก  แตมีสถานการณมา
กระตุนนอยก็ไมเกิดความกาวราวได

3. ทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีนี้ เนนความสําคัญของ
การเรยีนรู โดยมขีอตกลงเบือ้งตนวา  ความกาวราวนัน้เปนสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรูของบคุคล  ถาบคุคล
ไดเห็นตัวอยางความกาวราวและทําพฤติกรรมนั้นบางแลวไดรับรางวัล  บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรม
นั้นอีก  ตามความเห็นของแบนดูราและคนอื่นๆ  (Bandura  and  others  n.d. , อางถึงใน  คมคาย  
อนุจันทร 2538 : 25)  เชื่อวา เด็กไมไดเรียนรูความกาวราวโดยตรงจากการใหรางวัลหรือการลงโทษ
จากผูปกครองเพียงอยางเดียว  แตเด็กจะเลียนแบบผูที่มีอิทธิพลตอตนเอง  โดยเด็กจะสังเกตทาที   
และการกระทาํของผูปกครองของตนสาํหรบัในการอบรมสัง่สอนของผูปกครองนัน้ ผูปกครองมกัจะ
บอกเด็กวา  การกาวราวตอผูอ่ืนเปนสิ่งไมดี   แตเด็กยังคงสังเกตเห็นผูปกครองของตนเองแสดง
พฤติกรรมกาวราวอยูเสมอ   เด็กจึงกระทําตามในสิ่งที่ผูปกครองทํามากกวาจะกระทําตามในสิ่งที่ 
ผูปกครองสั่งสอนเอาไว  ซ่ึงเฟชแบค  (Feshbach  1956 , อางถึงใน  คมคาย  อนุจันทร  2538 : 25)  
กลาววา  ความกาวราวของบุคคลนั้นไดรับการเรียนรูมาจากในอดีตทั้งสิ้น  และเขายังพบวาถาแม
ลงโทษเดก็ดวยการเฆีย่นตเีดก็มากเพยีงใด เดก็กจ็ะแสดงความกาวราวตอเพือ่น พีน่อง และผูปกครอง
มากขึ้นเทานั้น  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  เชื่อวาองคประกอบที่สําคัญพฤติกรรม  คือ  ตัวแบบ  
(Model)   ที่ทําใหเกิดของพฤติกรรมกาวราว

แบนดูรา  (Bandura  1977, อางถึงใน สุขุมาลย คําหวาน 2543 : 30-32)  ไดอธิบาย
ความกาวราวในทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคม  3  ลักษณะ  คือ

1. การเกิดความกาวราว  (Origin of Aggressive)
2. ตัวกระตุนใหเกิดความกาวราว  (Instigator of Aggression)
3. การเสริมแรงที่ทําใหความกาวราวคงอยู (Reinforcement of Aggression)
1. การเกิดความกาวราว  พฤติกรรมกาวราวไดมาอยางไร ไดมาในรูปแบบใด ทฤษฎี

การเรียนรูในสังคมเชื่อวา  พฤติกรรมกาวราวเกิดจากการเรียนรูใน 2 ลักษณะ  คือ
1.1 การเรียนรูจากตัวอยาง  โดยการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน   หรือเรียกวา   

การสังเกตตัวแบบ การสังเกตตัวแบบนี้ ผูสังเกตจะเรียนรูกลวิธีในการแสดงพฤติกรรมในเวลาตอมา
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นอกเหนือจากพฤติกรรมของตัวแบบแลว   แบนดูราเชื่อวา   การเรียนรูจากการสังเกตตองรวมถึง  
ตัวแปรกระบวนการทางปญญาดวยการสังเกตจึงสอนใหบุคคลคํานึงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้น   เชน   
การสังเกตแบบที่ไดรับการเสริมแรงทางออม (Vicarious Reinforcement)  กระบวนการทางปญญา
จะทําใหบุคคลคาดหวังผลกรรมที่จะไดรับถาตนแสดงพฤติกรรมเชนนั้นบาง  ความคาดหวังจึงเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมที่สําคัญ  การสังเกตประกอบดวยส่ิงตอไปนี้  คือ

1.1.1  การสังเกตลักษณะที่สําคัญของพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดง บุคคลจะ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาเขาสนใจลักษณะสําคัญของพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดง  การสนใจ
หรือเอาใจใสยอมเกิดจากความเดนของตัวแบบ  ความแจมชัดของพฤติกรรม  รวมทั้งลักษณะเฉพาะ
ของตัวผูสังเกตดวย   เชน   ความสามารถในการรับสัมผัสและการรับรู  ตลอดจนประสบการณ
การไดรับแรงเสริม

1.1.2  การจดจํา   การจดจําที่ไดจากการสังเกตตัวแบบ  จะทําใหตัวแบบนั้น 
มีอิทธิพลตอผูสังเกต  การจดจําจะเกิดขึ้นในลักษณะของสัญลักษณ  เชน  จินตภาพ  คําพูด  หรือ
สัญลักษณอยางอื่น  วิธีการหนึ่งที่จะชวยในการจดจํา  คือ  การฝกหรือการทบทวนทางปญญา

1.2   การเรียนรูจากประสบการณตรง   ไดแก  การแสดงพฤติกรรมกาวราวแลวได
รางวัลเสริมแรงหรือการลงโทษ  พฤติกรรมกาวราวนั้นมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีกในโอกาสตอไป

2. ตัวกระตุนใหเกิดความกาวราว   ไดแก  ประสบการณการเรียนรู  ซ่ึงมีดังตอไปนี้
2.1 อิทธพิลของตวัแบบ ตวัแบบมอิีทธพิลทีท่าํใหเกดิความกาวราวได ไมวาจะเปน

สถานการณจริงหรือสถานการณทดลอง  จากการทดลองของของแบบดูรา  พบวา  กลุมตัวอยางที่
สังเกตตัวแบบกาวราว โดยเฉพาะตัวแบบที่ไดรับการเสริมแรงจะมีพฤติกรรมกาวราวสูงกวากลุมตัว
อยางที่สังเกตตัวแบบไมกาวราว

2.2 ส่ิงเราไมพึงประสงค ไดแก การตอสู  การทํารายรางกาย การดูถูกเหยียดหยาม  
หรือการถอดถอนแรงเสริม  ส่ิงเหลานื้ทําใหเกิดความคับของใจหรือความโกรธ  ซ่ึงจะทําใหเกิด
พฤติกรรมในรูปแบบตางๆ  รวมถึงพฤติกรรมกาวราว

2.3 ส่ิงจงูใจ สวนใหญพฤตกิรรมกาวราวของบคุคลเกดิจากการคาดหวงั  ผลทางบวก  
ฉะนั้นตัวกระตุน คือ แรงเสริมที่บุคคลคาดหวังมากกวาการกระทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด

2.4  การควบคุมดวยการสอน บุคคลจะถูกฝกใหเชื่อฟงกฎและระเบียบตางๆ ผูฝก
จะใหรางวัลแกการเชื่อฟง และลงโทษแกการไมเช่ือฟง วิธีการลงโทษที่รุนแรงยอมทําใหบุคคล
เกิดความกาวราวได  เพราะทําใหบุคคลคับของใจและเห็นตัวแบบที่กาวราวดวย

2.5 การควบคุมดวยส่ิงเราภายนอก ที่เกิดจากความเชื่อที่ผิด บางครั้งความเชื่อที่ผิด
ทําใหบุคคลกาวราวได
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3.  ส่ิงทีท่าํใหความกาวราวคงอยู ไดแก แรงเสรมิ แบนดรูาแบงแรงเสรมิออกเปน 3 ชนิด
คือ

3.1 แรงเสริมภายนอก เมื่อบุคคลแสดงความกาวราวแลวไดรับแรงเสริมพฤติกรรม
กาวราวนั้นจะคงอยู

3.2 แรงเสริมที่ไดจากการสังเกต บุคคลจะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมกาวราว
ของตัวแบบที่ไดรับรางวัลมากกวาตัวแบบที่ไมไดรับรางวัล  ฉะนั้น ตัวแบบกาวราวที่ไดรับรางวัล
จะเปนตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ แรงเสริมที่ไดจากการสังเกตจะทําหนาที่ใหขอมูลและจูงใจให
บุคคลแสดงความกาวราว

3.3 แรงเสริมที่เกิดจากตนเอง ไดแก การลดคาหรือศักดิ์ศรีของผูอ่ืน เชน การพูด
นินทา  หรือตําหนิผูอ่ืนจะทําใหตนเองรูสึกมีคามากขึ้น  รูสึกพึงพอใจเมื่อไดระบายความคับของใจ

1.3 ความกาวราวในเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
นิรันดร  สันติตระกูล  (2527 : 31)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน  ดังนี้
1. ชอบโออวด  เห็นแกตัว  ถือตัวเองเปนใหญ  ตามใจตัวเอง
2. ขี้ระแวงสงสัย
3. กาวราว
4. หัวดื้อ
5. ไมคอยสํานึกในบุญคุณผูอ่ืน
6. ไมรูจักตนเอง  ไมรูจักประมาณตนเอง
7. เขาใจตนเองในทางผิดๆ ไมตรงกับสภาพที่เปนจริง
8. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  และไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนผูนําไมได
9. มแีนวโนมในการยดึมัน่เฉพาะในสิง่ทีต่นเองคุนเคยเทานัน้ ส่ิงทีไ่มเคยรูเคยเหน็หรอื

ไมเคยรูเคยเห็นมากอนจะไมแนใจและตัดสินใจไมได
10. แข็งกราวไมยืดหยุน  เขาใจอะไรก็ยึดแนนอยูอยางนั้น  ขาดเหตุผลในการพิจารณา
บุญทัน ไกรเพ็ชร  (2531 : 15)   กลาววา  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเกิดมาอยู

รวมกับบุคคลในสังคม ยอมมีผลตอพัฒนาการทางอารมณและจิตใจ เชนเดียวกับที่มีผลตอ
พัฒนาการดานอื่นๆ  เปนตนวา  พัฒนาการทางสติปญญา  พัฒนาการดานการพูดฯลฯ  ผลจากการที่
หูไมไดยินและพูดไมได  ทําใหเด็กขาดทักษะที่จะสื่อความคิด  ความรูสึก  และความตองการของ
ตนเองแกผูอ่ืน  เด็กที่บกพรองทางการไดยินจึงแสดงพฤติกรรมบางอยางที่บงถึง  การไมสามารถ
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ควบคุมตนเอง   เชน  ขี้โมโห  เอาแตใจตนเอง  กาวราว  ขาดความยับยั้งชั่งใจ  ไมทําตามระเบียบ
ขอบังคับ เห็นแกตัว   เปนตน

ความกาวราวของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เกิดจากสาเหตุหลายประการ  เชน 
พอแมผิดหวังที่มีลูกบกพรองทางการไดยิน มักปลอยปละละเลยตอการดูแลเอาใจใส  พอแม
ประเภทนี้ไมคอยพยายามเขาใจพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก เพื่อส่ือความหมายถึงความตองการและ
ความรูสึกเด็กมักถูกทอดทิ้งและกีดกัน  ทําใหเด็กรูสึกวาไมเปนที่ตองการของคนอื่น  รูสึกขาด
ความอบอุน  รูสึกไมปลอดภัย  ไมมีความมั่นคงทางจิตใจ  และไมมีความสุข  เด็กจึงพยายามแสดง
พฤตกิรรมกาวราวแบบตางๆ เพือ่เรียกรองความสนใจ เปนตน (รจนา  ทรรทรานนท 2528 , อางถงึใน 
บุญทัน  ไกรเพ็ชร  2531 : 16)

วารี  ถิระจิตร (2537 : 47-48) กลาววา เด็กหูหนวกมีปญหาทางดานอารมณ เพราะสาเหตุ
ทางภาษา ทาํใหการสือ่ความเพือ่ทาํความเขาใจเปนไปไดยากลําบาก ถาหากไปอยูในสงัคมทีไ่มเปนที่
ยอมรบั แลวกย็อมเพิม่ปญหามากขึน้ ทาํใหเดก็สขุภาพจติเสือ่มมปีมดอย ทาํใหเดก็เกดิความคบัของใจ
กอใหเกิดปญหาทางอารมณ  เชน โกรธงาย  เอาแตใจตนเอง   ขาดความรับผิดชอบ

เกียรฮารทและคนอื่นๆ  (Gearheart and others 1996 : 367, อางถึงใน  จิราพร  ศรีวันดี
2544 : 42) กลาววา เมื่อเด็กหูหนวกอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีปญหาเกี่ยวกบัอารมณและจิตใจซับซอนขึ้น
เมื่อเขาสูวัยเรียน เด็กตองปรับตัวใหเขากับสภาพของโรงเรียน เชน เด็กที่หูหนวกพูดไดและเรียน
รวมกับเด็กปกติ ตองพยายามพูดส่ือความหมายใหไดโดยไมใชภาษามือเพราะไมมีคนอื่นใชกัน
เด็กจะถูกมองวาเปนคนประหลาด สวนเด็กที่พูดไมไดตองใชภาษามือก็เสมือนถูกฝกใหยอมรับ
ตนเองวาผิดปกติไมเหมือนคนอื่น ดังนั้น เด็กหูหนวกจึงมีปญหาทางอารมณและจิตใจกับความคิด
คํานึงเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น  

ไมเคิลบัส (Myklebust 1964 : 123) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว
ทางอารมณของคนที่มีความบกพรองทางการไดยินในการเขาสมาคมกับคนปกติ ผลสรุปวา คนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินมีความสนใจในตนเองมาก มีปญหาทางสุขภาพจิต และเกี่ยวกับอาการ
ทางโรคประสาท

อัลทซูเลอร (Altshuler 1962 : 178)  กลาววา  เด็กหูหนวกมีพฤติกรรมไปในลักษณะ
เอาตัวเองเปนศูนยกลาง ขาดความเห็นอกเห็นใจจากผูอ่ืน ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนตลอดเวลาไมรูจัก
ควบคุมอารมณและไมเขาใจตนเอง  เด็กหรือผูใหญที่หูหนวกมักเปนคนที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ
มีบุคลิกภาพที่ออนแอและมีปญหาในการควบคุมอารมณของตนเอง จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหา
ทางจิตวิทยาและสังคมของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินแลว อาจกลาวโดยสรุปไดวา เด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยินมีปญหาเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณคอนขางมาก
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ดังจะเห็นไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณมากกวาเด็กปกติโดยเฉพาะพฤติกรรมกาวราว ทั้งนี้เนื่องมาจากการสูญเสียการไดยิน และ
การมีขอจํากัดทางภาษา  ทาํใหเดก็มปีญหาในการรบัรูและการสือ่สารเพือ่แสดงออกซึง่ความตองการ 
ความรูสึกของตนเองตอผูอ่ืน จงึเกดิความกดดนัและความคบัของใจ  ทาํใหระบายออกมาในลกัษณะ
ของพฤติกรรมกาวราว

สวนที่ 2    เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเทคนิคตัวแบบจากการเลานิทาน

2.1 ทฤษฎีการเรียนรูจากตัวแบบของแบนดูรา ( Bandura )
จากทฤษฎกีารเรยีนรูทางสงัคม (Social Learning) ของแบนดรูา (Bandura 1977, อางถงึใน 

สุขุมาลย  คําหวาน 2543 : 7-9)   กลาววา   พฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ  (Interaction)  
อยางตอเนื่อง ระหวางบคุคล (Person) และสิง่แวดลอม (Environment) ซ่ึงทฤษฎนีีก้ลาวถึง  การเรยีนรู
โดยใหดูตัวแบบ  (Learning  Through  Modeling)  โดยผูเรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ  และ 
การเลียนแบบนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ
ซ่ึงรวมถงึ  การสงัเกตการตอบสนองและปฏกิริิยาตางๆ   ของตวัแบบ  สภาพแวดลอมของตวัแบบ  
ผลกรรมทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํ หรือการปฏิบตัขิองตวัแบบ คาํบอกเลาเกีย่วกบัตวัแบบ ความนาเชือ่ถือ  
ของตัวแบบ   ฯลฯ   ผลจากสังเกตทําใหผูสังเกตสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ  หรือ
พฤติกรรมใหมๆ ไดทําใหไมตองลองผิดลองถูกซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง

แบนดรูา  (Bandura)  มคีวามเชือ่วาการเรยีนรูสวนใหญของคนเรานัน้เกดิขึน้จากการสงัเกต
จากตัวแบบซึ่งจะแตกตางจากการเรียนรูจากประสบการณตรงที่ตองอาศัยการลองผิดลองถูก  เพราะ
นอกจากจะสญูเสยีเวลาแลว ยงัอาจมอัีนตรายไดในบางพฤตกิรรมในการเรยีนรูโดยการผานตวัแบบนัน้
ตวัแบบเพยีงคนเดยีวสามารถทีจ่ะถายทอดทัง้ความคดิ และการแสดงออกไดพรอมๆ กนั และเนือ่งจาก
คนเรานั้นใชชีวิตในแตละวัน ในสภาพแวดลอมที่แคบๆ  ดังนั้นการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพการณตางๆ  
ของสงัคมจงึผานมาจากประสบการณของผูอ่ืน โดยการไดยนิและการเหน็ โดยไมมปีระสบการณตรง
มาเกี่ยวของ คนสวนมากรับรูเร่ืองราวตางๆ ของสังคมโดยการผานทางสื่อแทบทั้งส้ิน (สมโภชน 
เอี่ยมสุภาษิต 2536 : 18-19)

กระบวนการตางๆ  ของการเลียนแบบ  มี  4  กระบวนการ  คือ
1. กระบวนการดงึดดูความสนใจ (Attentional Process) เปนกระบวนการทีม่คีวาม สําคญั

ในการเลียนแบบ  เพราะการเลียนรูโดยการสังเกตนั้น  หากผูเรียนขาดความสนใจ  การเรียนรู
ประเภทนี้ก็จะไมเกิดขึ้น กระบวนการดึงดูดความสนใจนี้ นอกจากจะขึ้นอยูกับลักษณะของผูสังเกต
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แลวยังขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมที่เลียนแบบ (Modeled Activity) ลักษณะของตัวแบบ 
ความคลายคลึงกัน  หรือคุณสมบัติรวมกันของตัวแบบและผูสังเกต ฯลฯ

สําหรับลักษณะของกิจกรรมที่เลียนแบบนั้นควรจะมีกิจกรรมที่ประกอบดวยพฤตกิรรมที่
ไมสลับซับซอน ทั้งนี้ เพราะวาหากพฤติกรรมที่จะเลียนแบบไมสลับซับซอน การเลียนแบบก็จะ
เกดิขึน้อยางรวดเรว็ ตลอดทัง้จะดงึดดูความสนใจของผูสังเกตและทาํใหเกดิการเลียนแบบไดงายขึน้
แตหากวาพฤตกิรรมของตวัแบบ ตลอดทัง้ ลักษณะกจิกรรมทีจ่ะเลียนแบบยุงยากสลบัซบัซอนกจ็ะกอ
ใหเกิดความยุงยากแกผูประสงคจะเลียนแบบ ในกรณีเชนนี้ผูที่เกี่ยวของ เชน ผูทําการทดลอง   หรือ
ครคูวรจะแยกแยะองคประกอบของพฤตกิรรม หรือลักษณะของกจิกรรมทีจ่ะเลยีนแบบใหชัดเจน  และ
ใหดึงดูดความสนใจตอผูสังเกตหรือผูที่จะเลียนแบบ  หรือควรจะกําหนดพฤติกรรม หรือลักษณะ
ของกิจกรรมที่ตองการใหผูสังเกตไดเรียนรูอยางแจมชัด  และใหเปนที่ดึงดูดความสนใจเพื่อใหการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ตองการเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วข้ึน

นอกจากนีลั้กษณะของตวัแบบยงัมคีวามสาํคญัทีจ่ะดงึดดูความสนใจของผูสังเกต  หรือผูตองการจะ
เลียนแบบ  หากวาตวัแบบนัน้เปนตวัแบบทีส่ามารถแสดงพฤตกิรรมทีต่องการใหผูสังเกตสามารถเรยีน
รูไดอยางเหมาะสม เปนตวัแบบทีม่ช่ืีอเสยีง มคีวามนาเชือ่ถือ และเปนตวัแบบทีไ่ดรับการคดัเลอืกแลววา
เปนตวัอยางทีด่แีละเหมาะสม ซ่ึงจะทาํใหผูเลียนแบบมัน่ใจทีจ่ะเลียนแบบตวัแบบนัน้มากยิง่ขึน้

2. กระบวนการคงไว (Retention Process) เปนกระบวนการทีผู่สังเกตไดประมวลขอมลู
(Code Information) ที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบไวในความจําในรูปของสัญลักษณ
แทนกจิกรรมทีเ่ลียนแบบ โดยประมวลไวในลกัษณะของภาพพจน (Imaginal Coding) และในลกัษณะ
ของความคดิทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมใหมภาษา (Verbal Coding) เพือ่เปนแนวทางใหผูสังเกตสรางแบบแผน
ของพฤติกรรมขึ้นหรือเกิดมาใหม

3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process)  เปนกระบวนการที่ผูสังเกต
เปลีย่นสญัลักษณทีเ่กบ็ไวในรปูของความจาํ จากกระบวนการคงไวมาเปนการกระทาํ หรือการแสดงออกที่
เหมาะสมโดยการใชกลไกของความคดิ เพราะฉะนัน้ กระบวนการแสดงออกจงึขึน้กบัระดบัความคดิ
(Cognitive level) ของผูสังเกต ตลอดจนความสลับซับซอนของพฤติกรรม

4. กระบวนการจูงใจ  (Motivational  Process)  เปนกระบวนการที่ชวยใหพฤติกรรม 
การแสดงออกของผูสังเกตคงอยูตอไปไดโดยการใหแรงเสรมิ  เพราะฉะนัน้การเรยีนรูจากการสังเกต 
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะตองใชรวมกับวิธีการอื่นๆ   เชน  การเสริมแรง  (Reinforcement)  
การเปลี่ยนส่ิงเรา  (Stimulus Change)   เปนตน   สําหรับการใหแรงเสริมนี้ควรจะใหแรงเสริมแก
ตัวแบบ   เมื่อตัวแบบสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตองการใหผูสังเกตเรียนรู  และใหแรงเสริมกับ 
ผูสังเกตเมื่อสามารถแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบไดอยางถูกตอง  (ผองพรรณ เกิดพิทักษ2536 : 42)
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      เทียบกับ                 
ตัวแบบ                                                                                                                                                                                                                            ตัวแบบ

ภาพที่ 1   แสดงถึงกระบวนการเรียนรูจากการสังเกต
ที่มา    :   สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 21

             กระบวนการ
         ดึงดูดความสนใจ

เหตุการณของตัวแบบ
     เดนชัด
     กอใหเกิดความพึงพอใจ
     ดึงดูดจิตใจ
     มีคุณคา

ผูสังเกต
     ความสามารถในการรับรู
     ความสามารถทางปญญา
     ระดับของการตื่นตัว
     ความชอบจากการเรียนรู
มากอน

กระบวนการคงไว

  การเก็บรหัสเปนสัญลักษณ
  การจัดระบบโครงสรางทาง
ปญญา
  การซักซอมทางปญญา
  ความซับซอนดวยการกระทํา

ผูสังเกต
    ทักษะทางปญญา
    โครงสรางทางปญญา

กระบวนการแสดงออก

   สิ่งที่จําไดในปญญา
   การไดขอมูลยอนกลับ
    การเทียบเคียงการกระทํา
กับภาพในปญญา

ผูสังเกต
    ความสามารถทางรางกาย
    ทักษะในพฤติกรรมยอยๆ

กระบวนการจูงใจ

สิ่งลอใจภายนอก
       การรับรู      วัตถุสิ่งของ
       สังคม          ควบคุม
สิ่งลอใจที่เห็นผูอื่นไดรับ
สิ่งลอใจตนเอง
       วัตถุสิ่งของ
       การประเมินตนเอง
ผูสังเกต
   ความพึงพอใจในสิ่งลอใจ
   ความลําเอียงจากการ
เปรียบเทียบทางสังคม
    มาตรฐานภายในตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2.2  ความหมายของตัวแบบ  (Models)
ตัวแบบ   หมายถึง   ส่ิงที่เปนแบบอยางที่ถือเปนบรรทัดฐาน   เปนแบบหรือตัวอยาง

ที่นํามาใหเห็นเพื่อเปนแนวทางในการเปรียบเทียบ   และเพื่อเปนแบบอยางในการเลียนแบบ   
(ผองพรรณ เกิดพิทักษ 2536 : 21)

2.3  ความหมายของการใชเทคนิคตัวแบบ  (Modeling  Technique)
การใชเทคนคิตวัแบบ เปนกลวธีิในการสรางและสอนพฤตกิรรมใหมวธีิหนึง่ โดยผูสังเกต

หรือผูทีป่ระสงคจะเลยีนแบบจากตวัแบบทีส่นใจ (Bandura 1966, อางถึงใน สุขุมาลย  คําหวาน
2543) การเรยีนรูของเดก็โดยใชตวัแบบนัน้  เด็กจะเรียนรูจากตัวแบบ  ซ่ึงขบวนการเรียนรูโดยการ
สังเกต  เปนวิธีการเรียนรูแบบพื้นฐานที่จะเปนประโยชน คือ ชวยใหผูเรียนเรียนรูมโนทัศนที่ซับ
ซอนหรือยากๆ ไดดี  และเร็วกวา  (Patterson  1974, อางถึงใน สุขุมาลย  คําหวาน  2543)

2.4  วิธีการใชตัวแบบ
ผองพรรณ  เกิดพิทักษ  (2536 : 25 - 27)  กลาววา วิธีการใชตัวแบบโดยเสนอตัวแบบที่

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค   เพื่อใหผูสังเกตหรือผูที่ประสงคจะเลียนแบบนั้นสังเกตพฤติกรรม 
ตลอดทั้งกิจกรรมตางๆ  ของตัวแบบ ผลจากการสังเกตจะทําใหบุคคลนั้นเลียนแบบพฤติกรรมของ
ตัวแบบหรือเกิดพฤติกรรมใหมๆที่พึงประสงค

วิธีการใชตัวแบบอยางมีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาองคประกอบตอไปนี้
1. การคัดเลือกตัวแบบ

1.1  ตัวแบบจะตองมีช่ือเสียง มีความนาเชื่อถือและเปนตัวแบบที่ไดรับการคัดเลือก
แลววา  เปนตัวอยางที่ดี  เหมาะสม  และสอดคลองกับเปาประสงคซ่ึงจะทําใหผูเลียนแบบมั่นใจ
ที่จะเลียนแบบตัวแบบนั้นมากยิ่งขึ้น

1.2 ตัวแบบและผูเลียนแบบหรือผูสังเกตควรจะมีความคลายคลึงกันหรือมีลักษณะ 
หรือคุณสมบัติรวมกัน  ซ่ึงจะชวยดึงดูดความสนใจของผูสังเกต  และจะชวยใหประสิทธิภาพของ
การเลียนแบบสูงขึ้น  เชน  ผูอยูในวัยเดียวกัน  เปนเพื่อนกัน  ฯลฯ

1.3 ลักษณะของกจิกรรมทีเ่ลียนแบบ ควรจะเปนกจิกรรมทีป่ระกอบดวยพฤตกิรรม
ที่ไมสลับซับซอน ทัง้นีถ้าพฤตกิรรมทีจ่ะเลียนแบบไมสลับซับซอน การเลยีนแบบกจ็ะเกดิขึน้อยางรวด
เร็ว  ดึงดูดความสนใจของผูสังเกตหรือผูเลียนแบบและจะทําใหเกิดการเลียนแบบไดงายขึ้น
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2.  การเสนอตัวแบบ
2.1  เสนอตัวแบบควบคูกับการเสริมแรง โดยการใหแรงเสริมแกตัวแบบ และให

แรงเสริมแกผูเลียนแบบ  เมื่อแสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับตัวแบบ หรือพฤติกรรมใหมที่เหมาะสม
2.2  เสนอตัวแบบควบคูกับส่ิงเราที่จําแนกความแตกตาง โดยสิ่งเราที่จําแนก

ความแตกตางนี้จะทําหนาที่เปนสัญญาณบอกใหอินทรียรูวา ถาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคแลว
จะไดรับการเสรมิแรง ผลจากการเสนอตวัแบบควบคูกบัสิง่เรา และการเสรมิแรงจะชวยใหการเลยีนแบบ
เกิดขึ้นอยางคงทนและมีประสิทธิภาพ

2.3 เสนอตวัแบบควบคูกบัสิง่เราทีจ่าํแนกความแตกตาง การเสรมิแรงทางบวก และ
การใหขอมูลยอนกลับที่ถูกตอง (Corrective Feedback)

สมโภชน เอีย่มสภุาษติ (2536 : 26-28) กลาวถึงหลักการใชตวัแบบใหมปีระสทิธภิาพ ดงันี้
1. ตองกําหนดพฤติกรรมที่ตองการจะใหตัวแบบแสดง  เพื่อใหบุคคลสังเกต  

และเลียนแบบใหชัดเจน
2. ความชัดเจนของพฤติกรรมนั้นจะตองหมายถึง การสังเกตเห็น วัดไดโดยที่ใชคน

ตั้งแตสองคน  สามารถสังเกตและวัดไดตรงกัน
3. ตองแนใจวาพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงนั้น จะตองอยูภายในระดับความสามารถ

ที่จะกระทํา ไมเชนนั้นจะกอใหเกิดความคับของใจในการเรียนรู
4. จะตองแนใจวาผูสังเกตนั้นตั้งใจสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบอยางแทจริง
5. จะตองแนใจเสมอวาพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกนั้นชัดเจนและกระทําอยาง

สม่ําเสมอ
6. เมื่อผูสังเกตตัวแบบเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบถูกตอง หรือใกลเคียงแลว  

ผูเลียนแบบตองไดรับการเสริมแรงทันที
 7. ผูดําเนินโปรแกรมจะตองไมควบคุมความสนใจของผูสังเกตตัวแบบดวยวิธีการ

ที่รุนแรง เชน ตี หรือดุดา  เปนตน
8.  ควรมกีารรวบรวมขอมลูทีแ่สดงถงึความกาวหนาของผูสังเกตดวย เพราะจะทาํให

ผูสังเกตรูวาตนเองกาวหนาจริง  และเปนตัวเสริมแรงที่ดีอีกดวย
9. ในกรณีที่ผูสังเกตไมสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น อาจจะใชการ

ช้ีแนะเขาชวยดวย เพราะจะทําใหเรียนรูเร็วขึ้น
10. ควรเลอืกตวัแบบทีม่ลีีกษณะคลายคลงึกบัผูสังเกต พรอมทัง้ มคีวามเดน ตลอดจน

สามารถแสดงพฤติกรรมที่จะใหเลียนแบบอยางคลองแคลวดวย
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3.  บุคคลที่เด็กจะเลียนแบบ
สวนา  พรพัฒนกุล  (2525 , อางถึงใน  สุขุมาลย  คําหวาน 2543 : 13 -14)  กลาววา

บุคคลที่เด็กจะเลียนแบบนั้นจะเริ่มตนจากคนใกลชิดที่สุด  แลวคอยๆ  หางออกไปจากตัวเด็ก
ตามพัฒนาการทางสังคมของเขา  ซ่ึงสามารถแบงออกดังนี้

3.1 เลียนแบบจากพอแมและครู  ในชวงที่เด็กเริ่มเลียนแบบนั้นจะไดแก บุคคลที่
ใกลชิดที่สุด  คือ  พอแม  ซ่ึงมีความหมายถึงผูปกครองและผูที่เล้ียงดูเด็กแทนพอแมดวย  เมื่อเด็ก
เติบโตขึ้น เด็กจะไปโรงเรียนใชเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตในแตละวันอยูกับครู  ดังนั้น  ความสําคัญ
ของครูในการเปนตัวแบบจึงสําคัญพอๆ กับ พอแม  ผูปกครอง และครูจึงควรเปนตัวแบบที่ดี แต
ตองไมแสรงแสดงบทบาทของตัวแบบใหแกเด็ก

3.2 เลียนแบบจากตัวแบบที่เด็กชอบ  ซ่ึงจะตองเปนตัวแบบที่กอใหเกิดความพอใจ
แกเด็ก  อาจเปนเพื่อนและบุคคลอื่นที่แวดลอมเขาอยู

3.3 เลียนแบบจากตัวแบบที่ตรงกับความสนใจ   การเลียนแบบจะเกิดขึ้นเมื่อ      
ตัวแบบนั้นตรงตามความสนใจ  เด็กหญิงจะเลียนแบบแตกตางไปจากเด็กชาย  เนื่องจากความสนใจ
แตกตางกนั  แมในเดก็หญงิหรอืเดก็ชายดวยกนั  ความสนใจกจ็ะแตกตางกนัออกไปอกี เชน เดก็หญิง
บางคนสนใจเลียนแบบการทํางานในบานของพอแม แตบางคนอาจจะสนใจศิลปะการ แสดงตางๆ 
ที่ตนไดพบในรายการโทรทัศน  และพยายามเลียนแบบ

3.4 เลียนแบบจากผูกลาหาญ ไมวาจะเปนเด็กหญิงหรือเด็กชายยอมจะมีผูกลาหาญ
ทีต่นยกยองและพอใจจะเลยีนแบบตามผูกลาหาญของตน ตวัแบบอาจมาจากเรือ่งจรงิหรือไมจริงกไ็ด
ตัวแบบของเด็กมักไดแก  บุคคลที่อายุมากกวา

3.5 เลียนแบบจากตวัละครซึง่เปนตวัละครในนยิาย ในภาพยนตร โทรทศัน เปนตน
สําหรับการเลียนแบบของผูใหญ  การเลียนแบบจะเปนการถายทอดพฤติกรรมทางสติปญญา
การเลียนแบบจะไมออกมาในลักษณะตรง  แตจะมีการดัดแปลงปรับปรุงใหเหมาะสมเสียกอน

2.5  ประเภทของเทคนิคตัวแบบ
แบนดูรา (Bandura 1977, อางถึงใน สุขุมาลย คําหวาน 2543 : 14 -16) ไดแบงตัวแบบไว

2  ชนิด คือ  ตัวแบบที่เปนชีวิตจริง และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ โดยเสนอตัวแบบไว 2 รูปแบบ  คือ
1. การเสนอตัวแบบจากชีวิตจริง  (Live  Model)  การเสนอตัวแบบดวยวิธีนี้ เปนการให

ผูสังเกตไดเห็นตัวแบบในสภาพการณจริง  ซ่ึงมีขอดีคือตัวแบบสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุงพฤติกรรม  
เพื่อใหการแสดงพฤติกรรมชัดเจนหรือเหมาะสมกับสภาพการณมากยิ่งขึ้น การเสนอตัวแบบวิธีนี้
ชวยใหผูสังเกตเกิดความสนใจในตัวแบบ และลอกเลียนพฤติกรรมของตัวแบบไดดีกวา การเสนอ
ตัวแบบวิธีอ่ืน แบนดูรา  (Bandura 1963, อางถึงใน สุขุมาลย  คําหวาน 2543 : 14)  แตการเสนอตัว
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แบบวิธีนี้ตองระมัดระวังเรื่องการควบคุมผลกรรม  เพราะอาจมีเหตุการณที่ไมไดคาดการณลวงหนา
เกิดขึ้นได  ทําใหตัวแบบไมไดรับผลกรรมที่พึงพอใจตามที่ควรจะไดรับ

2. การเสนอตัวแบบในรูปสัญลักษณ  (Symbolic Model)  การเสนอตัวแบบลักษณะนี้ 
ไดแก  การเสนอตัวแบบจากนิทาน  การตูน หุนกระบอก หนังสือ ภาพยนตร สไลด เทปบันทึกภาพ    
เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  ซ่ึงเตรียมเรื่องราวของตัวแบบไวเรียบรอยแลว  ทําใหมีผลดีในการที่จะเนน
จุดสาํคัญของการแสดงพฤติกรรม และยังสามารถควบคุมพฤติกรรม และผลกระทบของตัวแบบได
ทั้งยังเก็บไวใชในการใหตัวแบบครั้งตอไปได  และยังสามารถใชไดทั้งบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคล

จะเหน็ไดวาการเรยีนรูดวยการสงัเกตหรอืการเรยีนรูจากตวัแบบมอีงคประกอบหลายอยาง
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่สมบูรณ เชนเดียวกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวจะสามารถ
เกิดการเรียนรูจากตัวแบบที่ไดจัดวางไวอยางเหมาะสม โดยกระตุนใหนักเรียนสนใจตอตัวแบบ 
และใหการเสริมแรงเมื่อนักเรียนตอบสนองไดอยางถูกตองตามที่กําหนดไว  ซ่ึงนิทานเปนตัวแบบที่
มีอิทธิพลและมีคุณคากับเด็กเปนอยางมาก  ชวยเสริมสรางพัฒนาการตามวัยและยังชวยปรุงแตง
บุคลิกภาพ   แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามแบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชื่นชอบ  
จนหลอหลอมกลายเปนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของตน

2.6  ความหมายของนิทาน
ไพรพรรณ  อินทนิล (2534 : 22) ใหความหมายของนิทานวา เปนเรื่องที่สามารถเลาได

มพีล็อตเรือ่ง มจีนิตนาการ มกีารเคลือ่นไหว มสีีสัน เปนศลิปะการถายทอดทีเ่กาแก เปนสิง่บนัเทงิและ 
มีประโยชนใชเปนสื่อในการสอนจรยิธรรม การปรับพฤติกรรม และสงเสริมการอานใหกับเยาวชน

กุลวรา  ชูพงศไพโรจน (2535 : 8) ใหความหมายของนิทานวา หมายถึง เร่ืองราวที่เลา
สืบตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ  เปนการผูกเรื่องราวขึ้นเพื่อใหผูฟงเกิดความสนุกสนานแฝงคําสอน 
จรรยาในชีวิต  เปนการถายทอดวัฒนธรรมตอเนื่องของผูเลาใหคนรุนใหมฟง

เกริก ยุนพันธ (2539: 16) ใหความหมายของนิทานวาหมายถึง เร่ืองราวที่เลาสืบทอด
ตอๆ กันมาตั้งแตโบราณ โดยมีเนื้อหาที่เลาเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี เพื่อ
ปลูกจิตสํานึกของคนใหประพฤติปฏิบัติอยูในความดี  และเปนตัวอยางแกสังคม

ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540: 45) กลาววา  นิทานเปนเรื่องราวทั่วๆไปที่เลาสืบตอกันมา
โดยมีจุดประสงคเพื่อสืบทอดประสบการณ ความรู ความคิดหรือคานิยมบางอยางใหกับผูฟง
พรอมทั้งสอดแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน   
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สัณหพฒัน อรุณธาร ี (2542 : 2) ใหความหมายของนทิานวาหมายถึง เปนเรือ่งทีแ่ตงขึน้ใหม
โดยยดึความสนกุสนานเพลดิเพลิน เปนการผกูเรือ่งใหเขากบัสภาวการณในเวลานัน้ๆ  ซ่ึงสอดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรม  คตสิอนใจทีพ่งึประสงค  ใหผูฟงนาํไปใชในชวีติได

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา นิทานเปนเรื่องเลาที่แตงขึ้นมาดวยการผูกเรื่อง โดย
อาศัยประวัติของคนจริงบาง เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงบาง หรืออาจเปนเรื่องที่แตงขึ้นมาจากความคิด
สรางสรรค จุดประสงคเพื่อใหเกิดความสนุกสนานและแฝงดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหผูฟงนําไปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

2.7 คุณคาและประโยชนของนิทานตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย
นิทานมีประโยชนและคุณคาตอเด็กเปนอยางมาก  ชวยเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก 

ทั้งทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และยังชวยปรุงแตง
บุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามแบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชื่นชอบ รวมทั้ง
ยังเปดโลกจินตนาการใหกวางไกล  และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบขางเปนเครื่องกระตุน   
ทาํใหเดก็ยอมรบัพฤตกิรรมตางๆ และเปนตวัแบบในการหลอหลอมพฤตกิรรมและบคุลิกภาพของเดก็

ศิริกาญจน  โกสุมภ  (2520 : 37 - 39)   กลาวถึง  คุณคาของนิทานวาจะชวยสงเสริม
พัฒนาการทางอารมณไดดังนี้

1. ชวยใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มีที่พึ่งทางใจ รูสึกวาตนนั้นเปนสวนหนึ่งของสังคม  
เพราะขณะที่ฟงนิทานเด็กจะไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับพอ แม พี่ นอง หรือครูและเพื่อนๆ

2. ทําใหเด็กเกิดจินตนาการจากเรื่องราวที่ไดฟง เชน เร่ืองนางฟา เร่ืองสัตวตางๆ หรือ
เร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติตางๆ

3. ชวยใหเด็กรูจักโลกจากแงมุมเล็กๆ  จากนิทานที่ไดฟงทําใหสามารถตัดสินใจในการ
แสดงออกและการสนองตอบตอเหตุการณตางๆ ไดถูกตองมองโลกในแงดีเกิดทัศนคติที่ดีตอโลก
และชีวิต

4. เด็กไดพักผอน คลายความเครียด ไดรับความเพลิดเพลิน ความสดชื่นและไดรับ
ความรูจากเรื่องราวที่ไดฟง

ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526 : 125-126 ) ไดกลาววา นิทานมีอิทธิพลและคุณคาตอเด็กมาก
ในระดบัเดก็ปฐมวยั การทีผู่ใหญและครไูดใกลชิดกบัเดก็โดยการเลานทิานจะเปนเครือ่งชวยใหเขาใจ
เด็กยิ่งขึ้น การเลานิทานมีคุณคาดังนี้

1. ชวยชดเชยประสบการณแกเด็กในชนบทใหเทาเทียมเด็กในเมือง เพราะบิดามารดา
ของเด็กชนบทไมมีเวลาหรือไมเห็นคุณคาของการเลานิทานใหเด็กฟง

2.  ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา  ความคิด และจินตนาการใหกับเด็ก
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3.  ชวยฝกใหเดก็เปนนกัฟงทีด่ ี เขาใจวธีิการปฏบิตัติวัขณะฟงนทิาน และสามารถเกบ็ใจ
ความตามเรื่องราวที่คนอื่นเลาไดตามสมควนแกวัย

4.  ชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีความรูสึกอบอุนและใกลชิดกับผูเลา
5.  ชวยปลูกฝงความรูสึกชอบฟงนิทานและหนังสือนิทานกอนที่จะอานไดอยางเขาใจ
6. ปลูกฝงใหเด็กเปนคนใจกวาง  ยอมรับความจริงในชีวิตประจําวัน
7.  ชวยใหครูและผูใหญไดทราบถึงความรูสึกที่อยูในตัวของเด็กจากการสนทนาซักถาม

ขณะฟงนิทาน
นิตยา  คชภักดี  (2530 : 29)   กลาววา   กิจกรรมการเลานิทานจะมีความสําคัญตอ

พัฒนาการตามวัยของเด็กในวัยนี้เปนอยางมาก เพราะจะเกิดการรวมกลุมฟงนิทานซึ่งมีผลตอการ
เรียนรูทางสังคม  เชน  เรียนรูมารยาทในการฟง  ปรับตัวใหเขากับกลุมเพื่อน  ลดการยึดตัวเองเปน
ศูนยกลาง  นอกจากนี้ตัวแบบ  และเนื้อหาสาระในนิทาน  จะเปนตัวช้ีแนะพฤติกรรมที่สังคมยอม
รับ  ซ่ึงเด็กอาจทดลองเลียนแบบพฤติกรรมนั้น  เพื่อทดสอบวาเปนที่ยอมรับของสังคมหรือไม

สมศักดิ์  ปริปุรณะ  (2540 : 59-62)   กลาววา  การเลานิทานเปนวิธีการใหความรูวิธีหนึ่ง
ที่ทําใหเด็กเกิดความสนใจใครเรียนรู  สามารถจดจํา  กลาแสดงออก  และมีแรงจูงใจที่จะเปดรับ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา  นอกจากนั้นยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก  เชนความอยากรู
อยากเห็น  ความสัมฤทธิผล  ความตองการเปนที่ยอมรับ  เนื้อหาของนิทานที่มีความสัมพันธกับ
ความตองการดังกลาว  จะชวยใหเด็กเกิดความรูสึกสมปรารถนาและมีความสุข  กระตือรือรนที่จะ
เรียนรู  นิทานมีความสําคัญและมีประโยชนตอเด็กดังนี้

1. เปนเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงใหผูเรียนคลอยตามเปนตัว 
กระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน เปนตัวความคิดสรางสรรค และการแสดงออกอันเปนที่พึง
ประสงคของสังคม  ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูเรียน

2. เปนเครื่องกระตุนและโนมนาวใหเด็กเปดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมดานตางๆ และ
ตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็กดวย

3. เปนตัวแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:77) กลาวถึงการเลานิทาน
ใหเด็กฟงไวดังนี้

1. เพื่อสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็ก
2. เพื่อใหเด็กผอนคลายความเครียด
3. ฝกสมาธิดานการฟง  ยืดชวงความสนใจใหมากขึ้น
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4. เพื่อสงเสริมใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
5. เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู  ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัว  ซ่ึงเหมาะสมกับวัย
6. เพื่อสงเสริมทักษะดานภาษา  และความคิดสรางสรรค
7. เพื่อสงเสริมความกลา  เชน  กลาซักถาม  กลาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
สรุปไดวานิทานมีคุณคาตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก ชวยสรางการเรียนรูและสรางเสริม

พัฒนาการของเด็กไดทุกดานทั้งดานรางกาย  สังคม  อารมณ  และสติปญญา  นอกจากนี้ตัวละครใน
นิทานยังเปนตัวแบบที่หลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค  
เปนที่ยอมรับในสังคม

2.8 ประเภทของนิทาน
เกริก  ยุนพันธ  (2539 : 20-22)  กลาวถึง  การแบงประเภทของนิทานได  8  ประเภท  คือ
1. เทพนิทาน หรือ เทพนิยาย  เปนนิทานปรัมปราที่มีเนื้อหาเกินเลยความจริงของมนุษย

เปนสวนใหญ เปนเรือ่งราวเกีย่วกบัอภนิหิาร เวทมนต ฤทธ์ิเดช สถานทีใ่นเนือ้เร่ืองมกัเปนสรวงสวรรค  
หรือเมืองบาดาล  มีเจาชาย  เจาหญิง  นางฟา  เทวดา  และยักษ  เปนตัวเอกของเรื่อง

2. นทิานประจาํถ่ินหรอืนทิานพืน้บาน เปนนทิานทีเ่ลาตกทอดตอเนือ่งกนัมา เปนเรือ่งราว
ที่เกี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน ภูเขา ทะเล แมน้ําหรือเร่ืองราวของ
โบราณวัตถุที่มีเหตุแหงที่มาของการสราง  การเกิด  เปนตน

3. นิทานคติสอนใจ เปนนิทานที่เลียบเคียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตและความเปนอยู
รวมกันในสังคมมนุษย ใหบังเกิดผลในการดํารงชีวิต และความเปนอยูใหพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ
และไมประมาท  มีการชวยเหลือและเมตตาตอผูอ่ืนตลอดจนการอยูรวมกันอยางมีความสุข

4. นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานที่กลาวอางถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจ กลาหาญ 
นทิานวรีบรุุษมกัเปนเรือ่งทีถ่ายทอดเรือ่งจรงิของบคุคลทีสํ่าคญัๆ ไว มกีารสรางฉากหรอืสถานการณ
ที่ตื่นเตน หรือเกินความเปนจริงเพื่อใหเร่ืองราวสนุกสนาน และทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามวา
บุคคลที่เปนวีรบุรุษนั้น  มีความสามารถและนาสนใจจริงๆ

5. นิทานอธิบายเหตุ เปนนิทานที่เปนเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งส่ิงใด และอธิบาย
พรอมตอบคําถามเรื่องราวนั้นๆดวย  เชน  เร่ืองกระตายในดวงจันทร  ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม

6. นทิานเทพปกรณมั  เปนนทิานทีเ่กีย่วของกบัความเชือ่โดยเฉพาะเกีย่วของกบัตวับคุคล
ทีม่อีภนิหิารเหนอืความเปนจรงิ  ลึกลับ  ไดแก  พระอนิทร  พระพรหม  ทศกณัฐ  เปนตน

7. นทิานทีม่สัีตวเปนตวัเอกของเรือ่ง และเปรยีบเทยีบเร่ืองราวกบัชวีติมนษุยเปนเรือ่งราว
ที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคมสอนจริยธรรมแฝงแงคิดและเปนเรื่องราวที่สนุกสนาน
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8. นิทานตลกขบขัน เปนนิทานที่มีเรื่องราวเปรียบเทียบชีวิตความเปนอยูแตมีมุมตลก
ขบขัน สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เนื้อเร่ืองจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับไหวพริบ เร่ืองราว
แปลกๆ  เร่ืองเหลือเชื่อ เร่ืองเกินเลยความเปนจริง เปนตน

2.9 รูปแบบการเลานิทาน
กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2541 : 12-14)  ไดกลาวถึงรูปแบบการเลานิทานไวดังนี้
1. การเลานทิานปากเปลา เปนการเลานทิานทีอ่าศยัเพยีงคาํพดู และน้าํเสยีงของของผูเลา  

ไมมีการใชส่ือประกอบการเลา อาศัยเพียงน้ําเสียงและจังหวะการพูดที่สูงต่ํา เราใจผูฟงตามเนื้อเร่ือง
ในนิทาน การเลานิทานวิธีนี้ตองอาศัยศิลปะการพูดและเลาที่จูงใจอาจเปนการจูงใจใหเด็กนอนหลับ  
หรือมีสมาธิทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ควรใชเวลาไมเกิน15 นาที

2. การเลานิทานประกอบทาทาง  เปนการเลานิทานที่มีชีวิตชีวามากกวาการเลานิทาน
แบบปากเปลา เพราะเดก็สามารถตดิตามเรือ่งทีเ่ลาได และจนิตนาการเปนรูปธรรมมากขึน้ ตามทาทาง
ของผูเลา  ทาทางแสดงรวมของเด็ก  ไดแก  การทําหนาตา  การแสดงทาทางทางกาย หรือการเลน
นิ้วมือประกอบการเลา

3. การเลานทิานประกอบภาพ ภาพท่ีใชประกอบการเลานทิานมหีลายชนดิ มทีัง้ภาพถาย
ภาพโปสเตอร ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ภาพสไลด ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย การมีภาพสวยๆ
มาประกอบการเลานิทานจะสามารถจูงใจเด็ก และสรางสรรคจินตนาการใหกับเด็กโดยเฉพาะภาพ
การตูนที่เคล่ือนยายไปแตละลําดับภาพ จะจูงใจทําใหเด็กติดตามเรื่องราว

4. การเลานิทานประกอบเสียง ไดแก เสียงเพลง เสียงดนตรี แถบบันทึกเสียงตางๆ  
สามารถนาํมาประกอบการเลานทิานได จดุประสงคเพือ่สรางบรรยากาศทีก่ระตุนเราใหเกดิความตืน่เตน
อยากติดตาม  การนําเสียงมาประกอบการเลานิทาน  นอกจากใชเสียงเพลง เสียงดนตรีแลว  เรายัง
สามารถใชเสียงเด็กมาประกอบการเลาได   ตัวอยางเชน   เมื่อเลาถึงรถไฟ   ผูเลาอาจชักชวนใหเด็ก
ที่ฟงรวมกันทําเสียงรถไฟวิ่งฉึกฉัก ปูนๆ  ประกอบการเลาซ่ึงทําใหบรรยากาศสนุกไปอีกแบบ

5. การเลานิทานประกอบอุปกรณ  หรือส่ิงประดิษฐที่มีอยู  หรือผูเลาจัดทําขึ้น  เชน 
หนากาก ของตัวแสดงในนิทาน  หุนมือ  หุนชัก  หุนเชิด  ตุกตา  เปนตน  ซ่ึงลวนแตเปนสื่อที่ใช
ประกอบการเลานิทานที่สําคัญ  อุปกรณเหลานี้ทําใหเด็กสนุกและตื่นตาไปกับนิทานที่เลาไดเปน
อยางดี  และสรางความสนใจในการฟงนิทานใหแกเด็กมากกวารูปแบบอื่นๆ
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2.10 วิธีและเทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
กรมวิชาการ (2546 : 154-157)  ไดเสนอวิธีการเลานิทานสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ดังนี้
1. ควรใหคําอธิบายลวงหนากอนถึงจุดเดน  จุดสําคัญของนิทาน  เชน “นิทานเรื่องนี้

เปนเรื่องของ...”  แตตองระมัดระวังในการเตรียมเพื่อปองกันไมใหเด็กเกิดความเขาใจเรื่องผิด หรือ
สับสน  หรือเปดเผยประโยคสําคัญที่เปนจุดสูงสุดของเรื่อง

2. หนังสือ วัตถุประกอบเรื่อง  และส่ือทางสายตาที่นํามาใชเปนเครื่องประกอบรายการ  
ควรใหเด็กดูกอนตั้งตนเลาเรื่อง

3.  การเลือกเรื่องมาเลาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  ควรพิจารณาตามขอตอไปนี้
3.1  ภาษาในเรื่องควรเปนภาษาที่มีการเคลื่อนไหว   มีการกระทําและอารมณที่

เปดเผยมากกวาการพรรณนาความดวยภาษาลึกซึ้ง หรือโยงใยกับเรื่องที่จะดําเนินตอไป
3.2  ประโยคที่มีรูปงายๆ  ศัพทงายๆและมีการซ้ําคําซํ้าความ
3.3  แกนของเรื่องเปนที่รูจัก คุนเคยของเด็ก  และเด็กสามารถเขาใจได
3.4  มโนคติในนิทานแตละเร่ืองใหมีเพียงขอเดียว เพื่อชวยใหเด็กไดผอนอารมณ  

โดยรูอยูแลววา  นิทานเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
3.5 เร่ืองที่ชวยเพิ่มความรูและทักษะในทางสังคม
3.6  หนังสือที่มีภาพชัดเจนชวยใหเด็กมองเห็นและรูจักวาอะไรเปนอะไร

4. วิธีการเลาตองเนนในการแสดงกริยาทาทางและสีหนาแววตา  เพื่อถายทอดอารมณ 
ซ่ึงสามารถมองเห็นได

5. สารนิเทศที่ปรากฏแกสายตานั้น  อาจใชภาพประกอบของเลน ของจริงตางๆ  และ
ผูเลาตองเวนจังหวะ  ใหเวลาสําหรับเด็กที่จะละสายตาจากการอานริมฝปาก  เพื่อดูภาพและสิ่งตางๆ  
ที่นํามาประกอบนิทาน   ผูเลาตองจําไววาอยาพูดอะไรระหวางเด็กกําลังมองไปยังภาพหรือส่ิงของ

6. ยอมเปนประโยชนอยางมากถาเลานิทานไปชาๆ  และหยุดพักเปนชวงๆ  เพื่อใหเด็ก
สามารถเขาใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอเรื่อง   การหยุดเวนระยะยอมเปดโอกาสใหเด็กได
คิดตาม  ผูเลาตองทวนหรือกลาวใหงายขึ้นถาเห็นวาเด็กไมเขาใจ

7. ผูเลาตองหันหนาของตนใหมีแสงสวางใหเห็นชัดเจน  และอยามีอากัปกิริยาใดที่
จะใหไปบังปากของผูเลา   เมื่อมีภาพแสดงก็ใหเห็นทั้งภาพทั้งตัวผูเลา   รายการนิทานตองสั้นและ
แตกออกเปนชวงๆ ส้ันๆ เพื่อใหโอกาสเด็กไดผอนคลาย
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2.11 งานวิจัยเก่ียวกับการใชเทคนิคตัวแบบจากการเลานิทาน
2.11.1 งานวิจัยในเด็กปกติ

กันยา   ประสงคเจริญ  (2525  :  50 - 56)   ไดทําการทดลองใชเทคนิคแมแบบ  
ซ่ึงเปนนิทานประกอบหุน   เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองดานความรูสึกรับผิดชอบ   กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 40  คน  ผลการทดลองพบวา  กลุมทดลองซึ่งไดรับ
การสอนโดยใชบทนิทานประกอบหุนเปนแมแบบ   มีพัฒนาการวินัยในตนเองดานความรูสึก
รับผิดชอบสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม

จันทรเพ็ญ สุภาผล (2535 : 67-73) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ที่ไดฟงนิทานประกอบดนตรี   และนิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม 
การชวยเหลือ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิงอายุ  5 - 6  ป   ช้ันอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2535 โรงเรียนอนุบาลแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา
เด็กปฐมที่ไดฟงนิทานประกอบภาพควบคูกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ  มีพฤติกรรม
ทางสังคมดกีวาเดก็ปฐมวยัทีไ่ดฟงนทิานประกอบภาพควบคูกจิกรรมสงเสรมิพฤตกิรรมการชวยเหลือ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 10.797 และ 7.65 ตามลําดับ

ทัศนีย    อินทรบํารุง   (2539  :  40 - 44)  ไดศึกษาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานใหกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง  5 – 6  ป 
ช้ันอนุบาลปที่  2  โรงเรียนหนาวัดพระลาน  ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2538  จํานวน 30  คน  
ผลปรากฏวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน   กับการจัดกิจกรรม
กอนกลบับานแบบปกต ิ  มวีนิยัในตนเองแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยกลุมที่
ไดรับการจดักจิกรรมเลานทิานกอนกลับบานมคีาคะแนนเฉลีย่ 47.86 และกลุมทีไ่ดรับการจดักจิกรรม
กอนกลับบานแบบปกติมีคาเฉลี่ย 38.40

ธงชัย โรจนวิภาค (2525 : 49-53) ไดศึกษาผลของตัวแบบที่มีอัตมโนทัศนของ
นักเรียนชายที่ประพฤติขัดตอสังคม โดยใชกลุมตัวอยาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  จํานวน  60   คน  ปการศึกษา  2524   เครื่องมือในการศึกษา ไดแก  
แบบทดสอบวัดอัตมโนทัศนและแบบสํารวจการประมาณคาการปรับตัวทางสังคมโดยใชตัวแบบ  
เปนสไลดและเทปบนัทกึภาพเกีย่วกบัการเรยีนรูอัตมโนทศันทางบวก และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ทางสังคมหลังจากการทดสอบ 30 วัน ผลการทดลองปรากฏวา  กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยอัตมโนทัศน
และการประมาณคาการปรับตัวทางสังคมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ประเสรฐิศร ี เอือ้นครนิทร (2524 : 42-46) ไดทาํการทดลองโดยใชตวัแบบซึง่เปน 
สไลดการตนู เพือ่พฒันาจรยิธรรมดานความซือ่สัตย กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่6 จาํนวน 40 คน
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ผลการวิจัยพบวา   การใชเทคนิคตัวแบบดังกลาว   ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยกลุมทดลอง
มีจริยธรรมดานความซื่อสัตยเพิ่มมากขึ้น

พร้ิมเพรา  นิตรมร (2526 : 60) ไดศึกษาผลการใชส่ือหนังสือภาพที่มีตัวละคร
เปนสัตว  กับหนังสือภาพที่มีตัวละครเปนคน ตอความเอื้อเฟอเผ่ือแผของผูอาน 2  กลุมอายุ  ไดแก  
กลุมอายุ 3-5 ป  และกลุมอายุ 6-8 ป  พบวา  ตัวละครที่เปนสัตว และตัวละครที่เปนคนสงผลตอ
คุณธรรมความเอื้อเฟอเผ่ือแผของผูอานไมแตกตางกัน ทั้งใน 2 กลุมอายุ

วารี นิยมธรรม (2535 : 46-59) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคแมแบบจากนิทานชาดก
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ในนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2535  
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน  90  คน โดยกลุมทดลองที่ 1 
ไดรับแมแบบจากนทิานชาดก และกลุมทดลองที ่ 2 ไดรับการสอน โดยแผนการสอนของกองวชิาการ  
สวนกลุมควบคุมไมไดรับการสอน  พบวา  กลุมที่สอนโดยการใชแมแบบนิทานชาดก  มีพัฒนาการ
เชิงจริยธรรมดานความเมตตากรุณา  มากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และมากกวากลุมควบคุม  และกลุมที่สอนโดยแผนการสอนของกองวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีพัฒนาการทางจริยธรรมดานความเมตตากรุณามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  สวนกลุมที่สอนโดยใชแมแบบนิทานชาดกมีพัฒนาการเชิงจริยธรรมดานความมีเมตตา
กรุณา  มากกวากลุมที่สอนตามแผนการสอนของกองวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  โดยกลุมที่สอนโดยใชนิทานชาดกมีคะแนนเฉลี่ย 9.2  และกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 7.2

วิริยะ สิริสิงห (2523 : 13 - 14)  เจาของสํานักพิมพชมรมเด็กไดตั้งขอสังเกตวา
หนังสือนิทานที่มียอดจําหนายสูงจะมีช่ือเรื่องและตัวละครเปนสัตวตางๆ โดยเฉพาะลูกสัตว แตเมื่อ
พิจารณางานวิจัยของ  สุปรียา โคจรสวัสดิ์ (2522 : 48)  พบวา  หนังสือที่เด็กอนุบาลเลือกสวนใหญ
มีตัวเอกเปนสัตวตางๆ  แตปทมา สมพงษ (2522 : 31 - 32)  ศึกษาเรื่องเดียวกันนี้กับเด็กชั้นประถม
ศึกษาตอนตน กลับพบ วาเด็กชอบเรื่องที่มีตัวเอกเปนคน

สมเดช  สีแสง (2525 : 51 - 54) ไดทดลองสอนการยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 จาํนวน 60  คนโดยใชนทิานประกอบหุนเปนแมแบบ  มพีัฒนาการ
วินัยในตนเองดานความรูสึกรับผิดชอบสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม

สุภัค ไหวหากิจ (2543 : 61) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรม และการเลนเกมแบบรวมมือ กลุมตัวอยางเปน
นกัเรยีนชายหญงิชัน้อนบุาลปที ่2 อาย ุ5-6 ป ปการศกึษา 2543 โรงเรยีนอนบุาลเพชรบรูณ จาํนวน 30  คน
โดยกลุมทดลองที ่ 1 ไดรับการจดักจิกรรมการเลานทิานคตธิรรม และกลุมที ่ 2 ไดรับการจดักจิกรรม 
การเลนเกมแบบรวมมอื  ผลการศกึษาพบวา  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดรับการจดักจิกรรมการเลานทิานคตธิรรม
มกีารรบัรูวนิยัในตนเองสงูกวาเดก็ปฐมวยัท่ีไดรับการจดักจิกรรมการเลนเกมแบบรวมมอื
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สุขุมาลย คําหวาน (2543 : 65-66) ไดศึกษาการลดพฤติกรรมกาวราวโดยเทคนิค
ตัวแบบและการเสริมแรงทางสังคม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4  คน ที่มีพฤติกรรม
กาวราว พบวา นักเรียนทั้ง 4  คน มีพฤติกรรมกาวราวทางกายและทางวาจาลดลง  และมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น

อรทัย จันทวิชานุวงศ (2523 : 50 - 51) ไดศึกษารูปแบบของนิทานที่สงผลตอการ 
รับผิดชอบของเด็ก ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบฝกใหพึ่งตนเองโดยวิธีการเลานิทาน  3  รูปแบบ  
คือ นิทานปรัมปรา  นิทานสัตวและนิทานทองถ่ิน ผลการทดลองพบวา รูปแบบของนิทานสงผลตอ
ความรับผิดชอบไมแตกตางกัน

ดิกสัน จอหนสัน และชอลซ (Dixon, Johnson & Salts 1977 : 379, อางถึงใน 
กรรณิการ พงศเลิศวุฒิ 2547 : 33) ไดวิจัยเกี่ยวกับ เร่ืองการจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับเด็ก
อนุบาล  อายุ 3 - 4 ป  ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด  จํานวน 46  คน แบงออกเปน 4  กลุม กลุมที่ 1 
เลานิทานใหเด็กฟงแลวใหแสดงบทบาทสมมุติประกอบตามเนื้อหา  กลุมที่  2   เลานิทานใหฟง
พรอมทั้งพาไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน ไปสวนสัตว ไปซื้อของ กลุมที่ 3  เลานิทานแลวสนทนา
กับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่เลาใหฟง และกลุมที่ 4  เปนกลุมควบคุม ผลพบวา กลุมเด็กที่แสดงบทบาท
ประกอบตามเรื่องไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเนื้อเร่ืองไปดวย จะพัฒนาจิตลักษณะตางๆ 
ไดดีที่สุด แสดงวา เมื่อเด็กฟงนิทานแลวเกิดความตองการที่จะเลียนแบบตัวละครที่เด็กชอบ  หรือ
ตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้น  และเนื้อหาในนิทานนั้นเปนเรื่องที่ไกลความเปนจริง  
เชน เทพนิยาย  แลวจะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็กไดดีกวา  นิทานที่มีเนื้อหาใกลชีวิตเด็ก

พ็อช, บรูเวอร และ  สแวริเกน (Poch, Brouwer and Swearingen 1981, อางถึงใน  
ผองพรรณ  เกดิพทิกัษ 2536 : 46-47) ไดศกึษาการสอนพฤตกิรรมการปองกนัตวัเองโดยการใชตวัแบบ
และการเสริมแรงทางบวกกับนักเรียนกอนวัยเรียน จํานวน 3  คน โดยตัวแบบเปนผูแสดงแบบให
นกัเรยีนเลียนแบบ  ผลการทดลองพบวา การสอนพฤตกิรรมใหมโดยการใชตวัแบบ และการเสรมิแรง
ทางบวก สามารถปลกูฝงพฤตกิรรมใหมใหเกดิขึน้ได และแมวาระยะเวลาจะผานพนไปแลว นกัเรียน
ไมไดรับการฝกซ้ําอีก  พฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นก็ยังคงอยู

มอริส  และคณะ (Morris and  others  2000) กลาวถึง การใชนิทานเปนเครื่องมือ
ในการปรบัพฤตกิรรมเพือ่ลดความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน เปนทีย่อมรับอยางกวางขวางในวงการ
ศึกษา  อีกทั้งเปนที่เขาใจกันดีวา  กิจกรรมการเลานิทานเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับครูผูสอนใน
การชวยสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในชั้นเรียนเด็กเล็กได

ยาโรว, สกอ็ต และ แวก็เลอร (Yarrow, Scott and Waxler 1973, อางถงึใน  สุขุมาลย  
คําหวาน 2543 : 36)  ไดศึกษาการเลียนแบบการชวยเหลือ  โดยที่มีเด็กบางคนจะเห็นเพียงตัวแบบที่
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แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือที่อยูในรูปของสัญลักษณ  สวนเด็กอื่นๆ  จะเห็นตัวแบบที่แสดงพฤติ
กรรม การเห็นอกเห็นใจ  การชวยเหลือ  การไดรับการเสริมแรง และการตีตราพฤติกรรมชวยเหลือ
วามีคุณคา ผลการวิจัยพบวา  การมีตัวแบบและการเสริมแรงในตัวแบบที่เปนสัญลักษณที่แสดงพฤติ
กรรมการชวยเหลือมีผลกระทบอยางชัดเจนตอพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็ก

รูทแมน และคณะ (Rothman and others 2001) ไดศึกษาการใชโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรมการเลานิทานใหเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวในชั้นเรียน โดยจัดใหเด็ก
ที่มีพฤติกรรมกาวราว และไมกาวราวอยูในชั้นเรียนเดียวกัน  ผลการศึกษาพบวา  เด็กที่มีพฤติกรรม
กาวราว  มีพฤติกรรม กาวราว และตอตานสังคมลดลง  สามารถเขากับเพื่อนไดมากขึ้น

สปเกลแมน (1952, อางถึงใน พร้ิมเพรา  นิตรมร  2526 : 29)  เคยสํารวจหนังสือ
การตูนทั้งหมดที่พิมพจําหนายอยูในอเมริกา  พบวา คร่ึงตอคร่ึงของการตูนเหลานี้เปนสัตวประเภท
ตางๆ  ซ่ึงสอดคลองกับเวอรนอน (1960, อางถึงใน พร้ิมเพรา นิตรมร 2526 : 29) ที่ศึกษาความชอบ
ภาพคนและภาพสัตวของเด็ก พบวา เด็กเล็กๆ  ชอบภาพสัตวมากกวาภาพคน แตภาพคนมีอิทธิพล
ตอเด็กมากวาภาพสัตว

2.11.2 งานวิจัยในเด็กพิเศษ
จนัทมิา จนิตโกวทิ (2542 : 49) ไดศกึษาพฤตกิรรมทางสงัคมของบคุคลทีม่คีวาม

บกพรองทางสติปญญา ที่มีพฤติกรรมทางสังคมดานความสุภาพออนนอมต่ํา  อายุ 6 - 12 ป  จํานวน 
10  คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง  กลุมตวัอยางไดรับการพฒันาพฤตกิรรมทางสงัคมดานความสุภาพ
ออนนอมดวยเทคนิคแมแบบ สัปดาหละ 5 คร้ัง  คร้ังละ 1 ช่ัวโมง  ติดตอกัน 6 สัปดาห รวม 30 ครั้ง  
ผลการวิจัยพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญามีพฤติกรรมทางสังคมดานความสุภาพ
ออนนอมเพิ่มขึ้น หลังจากการไดรับการพัฒนาดานเทคนิคแมแบบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

ซูซาน และ เอมี่ (Susan and Amy 2000)  ไดกลาวถึง การชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของพอแมเด็กพิเศษที่อยูในวัยกําลังหัดเดิน โดยวิธีการใชของเลนอยางงายในทองถ่ิน แทนการใช
เครื่องชวยทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และการใชกิจกรรมการเลานิทานใหเด็กซึมซับเรื่องราวและ
พฤติกรรมของตัวแบบในนิทาน  เพื่อกระตุนพัฒนาการดานตางๆ   อีกทั้งยังสามารถชวยสรางความ
เชื่อมั่น  และพลังอํานาจในตนใหเกิดขึ้นกับเด็กพิเศษดวย

ฟลเล่ียน และ โทมัส  (Philion and Thomas 2001) ไดศึกษาพฤติกรรมของเด็กที่
มีความบกพรองทางการไดยินชวงวัยรุน ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีพฤติกรรมตอตานการสอน
และใชภาษามือที่ออกนอกลูนอกทาง  ต่ํากวามาตรฐาน  จากการศึกษาพบวาการใชตัวแบบจากการ
เลานิทาน  การเลาเรื่องสั้น จะสามารถปรับพฤติกรรมทางสังคม  การใชภาษาที่ถูกตองของเด็กและ
ลดการตอตานการสอนของครูไดดีขึ้น
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รีเบคกา  และคณะ  (Rebecca  and  others  2003)  ไดศึกษาผลการใชนิทาน
ในการชวยเหลือระยะแรกเริ่มแกบุคคลแอสเพอเกอร (Asperger syndrome)  เพื่อปรับพฤติกรรม
ทางสังคม  พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มากเกินไป ผลการศึกษาพบวา บุคคลแอสเพอเกอรที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มีเนื้อหาการสอนทักษะทางสังคม   สามารถลดปริมาณการ
รับประทานอาหารลงไดอยางเหมาะสม  และมีความถี่ของการเช็ดปากระหวางรับประทานอาหาร
เพิ่มมากขึ้น

อีเกล, ริชแมน และ โคเกล    (Egel ,  Richman  and  Koegel  1981,    อางถึงใน 
ผองพรรณ  เกิดพิทักษ  2536 : 46)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชตัวแบบที่เปนเพื่อนรวมชั้นเรียนและ
อยูในวัยเดียวกันกับกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่เรียกวา  ออทิสติก 
(Autistic)  จํานวน 4  คน  อายุ 5-7 ป  โดยการใหการเสริมแรงทางสังคมและการใหตัวแบบ ผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวาการใชตัวแบบที่อยูในวัยเดียวกันเพศเดียวกันอายุไลเล่ียกัน  เปนเพื่อน
รวมชั้นเรียนเดียวกัน  ตลอดจนการใหการเสริมแรงแกตัวแบบ    จะทําใหประสิทธิภาพของการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่พึงประสงคมีประสิทธิภาพสูง ทําให มีพฤติกรรมที่พึงประสงค  ซ่ึงเกิดจาก
การเลียนแบบเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและแมในชวงที่นําตัวแบบออกไป  พฤติกรรมการตอบสนองที่
พึงประสงคก็ยังคงเกิดขึ้น

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชตัวแบบจากการเลานิทานทั้งในประเทศ  และ
ตางประเทศ  จะเห็นไดวามีการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผลของการใช
เทคนคิตวัแบบจากการเลานทิาน สามารถลดพฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงคได  และทาํใหเกดิพฤตกิรรม
ที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น ไมวาตัวแบบในนิทานจะเปนคน  สัตว   ตัวการตูน  จะเปนภาพวาด  หรือ
หุนจาํลอง  กล็วนแตสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทางทีด่ขีึน้ทัง้สิน้ โดยทัง้นีต้วัแบบใด
จะมอิีทธพิลมากกวาตวัแบบใดนัน้ ยอมขึน้อยูกบัปจจยัท่ีเกีย่วของกบัวยั  ความสนใจ  และความชอบ
ของเด็กแตละคน   ดวยเหตุนี้    ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนําเอากิจกรรมการเลานิทาน 
มาใชในการปรับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชตัวแบบจากนิทานที่
เปนคน  และสัตวที่มีการแสดงพฤติกรรม หรือพูดไดเหมือนคนในการลดพฤติกรรมกาวราวโดยใช
ตัวแบบจากการเลานิทาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

                 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

                                              พฤติกรรมกาวราว
     การใชตัวแบบจากการเลานิทาน         -  ทางกาย

        -  ทางภาษามือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง การใชตัวแบบจากการเลานิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวรายกรณีของเด็ก
ที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมในครั้ง
นี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้

1. ตัวอยางที่ใชศึกษา
2. แบบแผนการวิจัย
3. ตัวแปรที่ศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล

1.  ตัวอยางที่ใชศึกษา
ตัวอยางที่ใชศึกษาในการวจิยัครัง้นี ้ คดัเลอืกมาจากนกัเรยีนทีม่ปีญหาพฤตกิรรมกาวราว

ทางกายและทางภาษามือ ที่แสดงพฤติกรรมรุนแรงและชัดเจน จํานวน 1 คน ทั้งนี้ ไดมาโดยการ
รวบรวมขอมูลสวนตัวของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  สอบถามจากครูประจําชั้นและครูที่เกี่ยวของ

เด็กชายเจ  (นามสมมุติ)  เพศชาย  อายุ  12  ป   ศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4  
เปนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หูขางขวาสูญเสียการไดยินระดับ 110 เดซิเบล หูขางซาย
สูญเสียการไดยินระดับ  95 เดซิเบล  มีพฤติกรรมชอบทํารายรางกายเพื่อนโดยการทุบ  ตี  ตบ หยิก
ดวยมือเปลาหรือใชส่ิงของอื่นๆ เชน ไมบรรทัด  แปรงลบกระดาน รองเทาตีหรือขวางปาใสเพื่อน 
เมื่อไมพอใจสิ่งใดจะแสดงอาการออกมาอยางชัดเจน โดยการแสดงกริยาไมสุภาพ   กรีดรองโวยวาย  
ใชภาษามือที่มีความหมายหยาบคาย ตอตานครูไมใหความรวมมือในการเรียนหรือทํากิจกรรม   
แสดงอาการเจ็บปวดเกินจริงเมื่อถูกเพื่อนแกลงหรือถูกครูทําโทษ  เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน  
บางครั้งเลือกปฏิบัติกับครูบางคนและบางเวลา  พฤติกรรมมีระดับความรุนแรง    มากบางนอยบาง
แลวแตสถานการณ แตเกิดขึ้นเกือบทุกวัน  เปนระยะเวลานานมาตั้งแตเมื่ออยูช้ันประถมศึกษาปที่ 3      
ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสงผลกระทบตอตัวนักเรียนเอง  ตอเพื่อน  และตอครูผูสอน
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2. แบบแผนการวิจัย
การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัรายกรณ ี(Single Subject Design) แบบ ABA Design ทาํการศกึษา

กบัเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ เพศชาย อาย ุ 12 ป อยูระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4 ของโรงเรยีน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในปการศึกษา 2548 ซ่ึงการทดลองประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 หรือ ระยะ A1  เปนระยะเสนฐาน (Baseline) คร้ังที่ 1 - 13  ตั้งแตวันที่ 4 - 29  
กรกฎาคม  2548  เปนระยะเวลา 4  สัปดาห ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อบันทึกความถี่
ของพฤติกรรมกาวราวทางกาย และภาษามือของนักเรียน ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ในชั่วโมงวิชา
ภาษาไทย  ตลอดระยะเวลาทั้งส้ิน  50 นาที  รวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง  เพื่อหาพฤติกรรมเสนฐาน โดยไมมี
การใชตัวแบบจากการเลานิทานใหแกนักเรียน

ระยะที่ 2 หรือ ระยะ B   เปนระยะทดลอง  (Treatment)  คร้ังที่ 14 - 45   ตั้งแตวันที่  
1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2548  เปนระยะเวลา 7  สัปดาห  ระยะนี้มีการใชตัวแบบจากการเลานิทาน
มาใชเพื่อปรับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน  โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับนักเรียน 
ในทุกวันจันทร  พุธ  ศุกร  เวลา 19.00 น. - 20.00 น. ที่เรือนนอนชาย  ผูวิจัยจะเขาสังเกตและบันทึก
ความถี่พฤติกรรมกาวราวทางกายและทางภาษามือของนักเรียน ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตลอด
ระยะเวลา  50  นาที  ในชั่วโมงวิชาภาษาไทย  รวมทั้งส้ิน  32   คร้ัง  โดยผูวิจัยนั่งอยูหลังหองเรียน
ในมุมที่สามารถสังเกตพฤติกรรมไดชัดเจน  เมื่อหมดชั่วโมงวิชาภาษาไทย  ถานักเรียนมีพฤติกรรม
กาวราวลดลงตามเกณฑที่กําหนดให ผูวิจัยจะสงสัญญาณบอกใหครูผูสอนทราบวานักเรียนจะไดรับ
การเสริมแรงตามเงื่อนไขใด

ระยะท่ี 3  หรือ ระยะ A2   เปนระยะหยุดยั้ง  (Extinction)   คร้ังที่ 46 - 55   ตั้งแต วันที่   
19 – 30  กันยายน 2548 เปนระยะเวลา 2  สัปดาห ระยะนี้ไมมีการใชตัวแบบจากการเลานิทาน และ
การเสริมแรงตอพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน  ผูวิจัยเขาสังเกตและบันทึกความถี่พฤติกรรม
กาวราวทางกายและทางภาษามือของนักเรียน ทุกวันจันทรถึงวันศุกร  ตลอดระยะ เวลา  50 นาที  
ในชั่วโมงภาษาไทย  รวมทั้งส้ิน 10 ครั้ง

3.  ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ   ไดแก   การใชตัวแบบจากการเลานิทาน
3.2  ตัวแปรตาม      ไดแก   พฤติกรรมกาวราว
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4.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
4.1  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกาวราว
4.2  แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
4.3  ส่ือประกอบการเลานิทาน  ไดแก  รูปภาพประกอบเนื้อเร่ืองนิทาน  หนังสือนิทาน

สําเร็จรูป  และวีดิทัศนนิทานสําเร็จรูป

5.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5.1  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกาวราว

5.1.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  กับการสังเกตการบันทึก

พฤติกรรม  กาวราวของนักเรียน
2. ผูวจิยัรวบรวมขอมลูทีไ่ดจากการประเมนิพฤตกิรรรมกาวราว การสงัเกต

และสอบถามเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน จากครูประจําชั้นและครูที่เกี่ยวของ พบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวที่แสดงออกทางกาย และแสดงออกทางการใชภาษามือที่มีความ
หมายหยาบคาย

3. ประมวลความรูและขอมูลที่ไดจากขอ 1 และ ขอ 2  มาสรางแบบ
บันทึกพฤติกรรมกาวราว โดยแบงพฤติกรรมกาวราวออกเปน  1.  กาวราวทางกาย  ไดแก  ทําราย
รางกายผูอ่ืน แสดงกริยาหยาบคาย   ตอตานไมใหความรวมมือ  2.  กาวราวทางภาษามือ  ไดแก  
ใชทามือหยาบคาย  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 66)

5.1.2  ขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.  นาํแบบบนัทกึความถีพ่ฤตกิรรมกาวราว  ใหผูเชีย่วชาญตรวจพจิารณา

เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) วาพฤติกรรมที่ระบุไวสอดคลองตามที่
ทฤษฎีไดกําหนดไวหรือไม

2. นําแบบบันทึกความถี่พฤติกรรมกาวราวมาปรับแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ  กอนนําไปใชในการทดลอง

5.1.3  ขั้นการหาคาความเชื่อถือได  (Reliability) ของการสังเกตพฤติกรรม
1. ผูวิจัยใหคําจํากัดความของความกาวราวทางกาย  และทางภาษามือแก

ผูชวยวิจัยซ่ึงเปนครูที่สอนวิชาภาษาไทยอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 คน โดยสังเกต
นักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวใกลเคียงกับนักเรียนที่ศึกษา  ใหผูวิจัยและผูชวยวิจัยบันทึกพฤติกรรม
กาวราวทางกาย  และทางภาษามือ  ที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลา 50 นาที นั่งอยูบริเวณหลังหองเรียน 
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ในระยะที่สามารถมองเห็นพฤติกรรมของนักเรียนไดอยางชัดเจน  โดยนั่งหางกันเพื่อจะไดนํา
ความถี่ของพฤติกรรมมาหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (ชัยพร วิชาวุธ 2523)  คํานวณจากสูตร  
ดังนี้

  คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง       =              ความถี่รวมต่ํากวา
          

                           ความถี่รวมสูงกวา

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมจนผูวิจัยและชวยผูวิจัยสามารถสังเกต และ
บันทึกพฤติกรรม ตรงกันไดคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองไมต่ํากวา  .80

5.2  แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
5.2.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ

1.   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลานิทาน
2.  ศึกษาหนังสือนิทานสําเร็จรูป วีดีทัศนสําเร็จรูป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ

การลดพฤติกรรมกาวราว  สอนการปฏิบัติตนเปนผูที่มีพฤติกรรมเหมาะสม ไดแก ไมทํารายรางกาย
ผูอ่ืน ไมทําลายขาวของ ไมพูดคําหยาบคาย ควบคุมตนเองโดยแสดงพฤติกรรมเปนที่ยอมรับ
ของผูอ่ืนและแตงเรื่องนิทานขึ้นมาใหม   เพื่อใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนรวมจํานวน 30  เรื่อง 
ไดแก  ชางจอมเกเร   ชางขี้โมโห   ฉันขอโทษจริงๆ   เปดนอยแสนสุภาพ   กระตายเจาปญหา   แพะ
ดื้อ   สัตวโงทั้งสาม   ความลับของแมว   ฉลามนอยแกลงเพื่อน  ปลาฉลามจอมอันธพาล   กรรมตาม
ทันนกกระจาบอวดเกง   สิงโตกับความสามตัว   วัวเผือกเปลี่ยนนิสัย   กระตายปากับกบ  งูฉลามไร
พิษ คูวิวาทของสัตว   ไกพูดจาไพเราะ  ใหอภัยเถอะนะ   เสือโครงกับลูกกวางนอย   กระตายยิ้มแยม 
กวางผูวานอนสอนงาย   กระตายพูดไมเพราะ  หมาจิ้งจอกจอมเกเร   เจาหญิงขี้เถา   เจาหญิงมดดํา  
ลูกหมูเชื่อฟงครู   เตาผูมีน้ําใจ   กอริลลาจอมเกเร   หอยทากไรเพื่อน

3.  นํานิทานที่คัดเลือกและที่แตงขึ้นใหม  จัดทําแผนการจัดกิจกรรม 
การเลานิทาน จํานวน 20  แผน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 67-118)

5.2.2  ขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นําแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานจํานวน 20 แผน เสนอตอผูที่เชี่ยว

ชาญดานภาษาไทยและมีประสบการณการสอนเด็กหูหนวกตรวจพิจารณา เพื่อหาคาดัชนีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  จํานวน 3 ทาน ไดแก
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1) นางสาวอณุาวรรณ มัน่ใจ ผูชวยผูอํานวยการฝายวชิาการโรงเรยีน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

2) นางสาวจิราภรณ ฉัตรทอง หัวหนากลุมสาระวิชาภาษาไทย
3) นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส       ผูมีประสบการณในการสอนวิชา

ภาษาไทยเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนเวลา  18  ป

2.   หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  โดยใชสูตร
ดังนี้

                                          IOC         =         ∑ R
                                                                       N

เมื่อ       IOC    แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

∑ R     แทน   ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ
         N      แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

3. ปรบัปรงุแผนการจดักจิกรรมการเลานทิานตามคาํแนะนาํของผูเชีย่วชาญ  
กอนนําไปใชในการทดลอง

6.  การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1  ขั้นเตรียมการทดลอง

1. เตรียมสถานที่ และเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
กาวราว และแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน จํานวน 20 แผน  พรอมสื่อประกอบการเลานิทาน

2. ผูวิจัยฝกครูผูสอนวิชาภาษาไทยในการใหการเสริมแรงแกนักเรียน ที่เปน
ตัวอยางในการศึกษา  โดยบอกใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยรับทราบเงื่อนไขการใหการเสริม
แรง ผูวิจัยนั่งสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยูหลังหอง  และจะเปนผูสงสัญญาณบอกครูผูสอน
วิชาภาษาไทยเพื่อใหทราบวานักเรียนจะไดรับการเสริมแรงตามเงื่อนไขใด

6.2  ขั้นกอนการทดลอง
1. ผูวจิยัสรางความคุนเคยกบันกัเรยีนทีเ่ปนตวัอยางในการศกึษา  ช้ีแจงใหนกัเรยีน

ทราบวาจะมีการจัดกิจกรรมการเลานิทานดวยภาษามือใหกับนักเรียน ในทุกวันจันทร พุธ   ศุกร   
เวลา 19.00 - 20.00 น. ที่เรือนนอนชาย
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2. บอกใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ที่ตองการ
ลดพฤติกรรมกาวราวทางกายและทางภาษามือของนักเรียน  ถานักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวลดลง
ตามเกณฑทีค่รูกาํหนดใหแตละคร้ังในชัว่โมงภาษาไทย  เมือ่หมดชัว่โมงนกัเรยีนจะไดรับการเสรมิแรง
ที่เปนคําชม  และการแสดงการยอมรับจากครูที่สอนวิชาภาษาไทย  ตอหนาเพื่อนในชั้นเรียน  
ตามเงื่อนไขที่ครูกําหนดให

3. การเลือกตัวเสริมแรง
จากการสอบถามและสัมภาษณนักเรียนพบวาสิ่งที่นักเรียนอยากไดมากที่สุด 

คือ อยากใหพอมารับกลับบานทุกวันศุกร  อยากใหครูรัก  เมื่อถามถึงขนมหรือส่ิงของอื่นๆ นักเรียน
บอกวาไมตองการ  มีแลว  ซ่ึงสอดคลองกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  การสอบถามจากครู
ประจําชั้นและครูที่เกี่ยวของ พบวานักเรียนตองการคําชม  การแสดงความรัก การแสดงการยอมรับ 
มากกวาการอยากไดส่ิงของ  จึงไดเลือกตัวเสริมแรงที่เปนคําชม  และการแสดงการยอมรับจากครู
ในการใหการเสริมแรงแกนักเรียนที่เปนตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้

4. เงื่อนไขการใหการเสริมแรง
นักเรียนจะไดรับการเสริมแรงดวยคําชมและการแสดงการยอมรับจากครู 

ตอเมื่อนักเรียนมีความถี่ของพฤติกรรมกาวราวทางกาย และทางภาษามือ จากการสังเกตพฤติกรรม
ในชั่วโมงภาษาไทยลดลงตามเกณฑที่กําหนด

การกําหนดเกณฑมีที่มาจากการสังเกตพฤติกรรมระยะเสนฐาน   ซ่ึงพบวามี
คาเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมกาวราว เทากับ 11.13 คร้ัง ผูวิจัยจึงตั้งเปาหมายใหนักเรียนมีความถี่
ของพฤติกรรมกาวราวลดลง โดยแบงเกณฑออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 วันท่ี  2  สิงหาคม – 2 กันยายน  2548
เกิดขึ้น  10  คร้ังขึ้นไป
เกิดขึ้น 7-10 คร้ังขึ้นไป
เกิดขึ้น  4-6  คร้ัง

เกิดขึ้น  1-3  คร้ัง

ไมเกิดขึ้นเลย

-
-
-

-

-

ไมไดรับการเสริมแรงใดๆ
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม ไดแก   เกงมาก
ไดรับการเสรมิแรงทีเ่ปนคาํชม ไดแก เกงมาก ทาํไดดมีาก
ครูพอใจมากที่นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวลดลง
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม และการแสดงการยอมรับ
ไดแก  เกงมาก  ทําไดดีมาก  ครูพอใจมากที่นักเรียน
มีพฤติกรรมกาวราวลดลง พรอมกับแตะไหลและลูบหลัง
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม และการแสดงการยอมรับ
ไดแก  เกงมาก  ทําไดดีมาก  ครูพอใจมากที่มีพฤติกรรม
กาวราว  ลดลง  พรอมกับลูบศีรษะและโอบกอด
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ระยะท่ี 2   วันท่ี  5 - 9  กันยายน  2548
เกิดขึ้น    7  คร้ังขึ้นไป
เกิดขึ้น  4-6  คร้ัง
เกิดขึ้น  1-3  คร้ัง

ไมเกิดขึ้นเลย

-
-
-

-

ไมไดรับการเสริมแรงใดๆ
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม ไดแก  เกงมาก
ไดรับการเสรมิแรงทีเ่ปนคาํชม ไดแก เกงมาก ทาํไดดมีาก
ครูพอใจมากที่นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวลดลง
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม และการแสดงการยอมรับ
ไดแก  เกงมาก  ทําไดดีมาก  ครูพอใจมากที่นักเรียน
มีพฤติกรรมกาวราวลดลง พรอมกับแตะไหลและลูบหลัง
นักเรียน

ระยะท่ี 3    วันท่ี  12 - 16  กันยายน  2548
เกิดขึ้น    5  คร้ังขึ้นไป
เกิดขึ้น  3-4  คร้ัง
เกิดขึ้น  1-2  คร้ัง

ไมเกิดขึ้นเลย

-
-
-

-

ไมไดรับการเสริมแรงใดๆ
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม ไดแก  เกงมาก
ไดรับการเสรมิแรงทีเ่ปนคาํชม ไดแก เกงมาก ทาํไดดมีาก
ครูพอใจมากที่นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวลดลง
ไดรับการเสริมแรงที่เปนคําชม และการแสดงการยอมรับ
ไดแก  เกงมาก  ทําไดดีมาก  ครูพอใจมากที่นักเรียน
มีพฤติกรรมกาวราวลดลง พรอมกับแตะไหลนักเรียน

6.3  ขั้นทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยรายกรณี (Single Subject Design) แบบ ABA Design  

ประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 หรือ ระยะ A1   เปนระยะเสนฐาน  (Baseline)   คร้ังที่ 1-13  ตั้งแตวันที่        
4 - 29  กรกฎาคม  2548  เปนระยะเวลา 4  สัปดาห  ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อบันทึก
ความถี่ของพฤติกรรมกาวราวทางกาย  และภาษามือของนักเรียน  ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ในชั่วโมง
วิชาภาษาไทย  ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น  50 นาที  รวมทั้งสิ้น 13 คร้ัง  เพื่อหาพฤติกรรมเสนฐาน 
โดยไมมีการใชตัวแบบจากการเลานิทานใหแกนักเรียน
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ระยะท่ี 2  หรือ  ระยะ B  เปนระยะทดลอง (Treatment) คร้ังที่ 14 - 45  ตั้งแตวันที่  
1  สิงหาคม - 16 กันยายน 2548  เปนระยะเวลา 7  สัปดาห ระยะนี้มีการใชตัวแบบจากการเลานิทาน
มาใชเพื่อปรับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับนักเรียน  
ในทุกวันจันทร  พุธ  ศุกร   เวลา 19.00 น. -  20.00 น. ที่เรือนนอนชาย  ผูวิจัยจะเขาสังเกตและ
บันทึกความถี่พฤติกรรมกาวราวทางกายและทางภาษามือของนักเรียน ทุกวันจันทรถึงวันศุกร  
ตลอดระยะเวลา 50 นาที  ในชั่วโมงวิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 32  คร้ัง โดยผูวิจัยนั่งอยูหลังหองเรียน
ในมุมที่สามารถสังเกตพฤติกรรมไดชัดเจน  เมื่อหมดชั่วโมงวิชาภาษาไทย  ถานักเรียนมีพฤติกรรม
กาวราวลดลงตามเกณฑที่กําหนดให ผูวิจัยจะสงสัญญาณบอกใหครูผูสอนทราบวานักเรียนจะไดรับ
การเสริมแรงตามเงื่อนไขใด

ระยะท่ี 3  หรือ  ระยะ A2   เปนระยะหยุดยั้ง (Extinction)  คร้ังที่ 46 - 55  ตั้งแต 
วันที่  19 - 30  กันยายน 2548 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ระยะนี้ไมมีการใชตัวแบบจากการเลานิทาน
และการเสริมแรงตอพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน  ผูวิจัยเขาสังเกตและบันทึกความถี่
พฤติกรรมกาวราวทางกายและทางภาษามือของนักเรียน ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตลอดระยะ เวลา 
50 นาที  ในชั่วโมงภาษาไทย  รวมทั้งส้ิน 10  คร้ัง

6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง

วันที่ การดําเนินการ หมายเหตุ

สัปดาหที่ 1 – 4
(4 - 29 กรกฎาคม 2548)

ระยะ A1  ระยะเก็บขอมูล
พฤติกรรมเสนฐาน
โดยไมมีการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
ใหกับนักเรียน

ผูวิจัยบันทึกความถี่
พฤติกรรมกาวราวของ
นกัเรยีนในชัว่โมงภาษาไทย
รวมทั้งส้ิน 13 ครั้ง

สัปดาหที่ 5 – 11
(2 กรกฎาคม - 16 กนัยายน 2548)

ระยะ B ระยะการใชตัวแบบ
จากนิทานโดยมีการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
ใหแกนักเรียน

ผูวิจัยบันทึกความถี่
พฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนในชั่วโมงภาษาไทย 
รวมทั้งส้ิน 32 ครั้ง

สัปดาหที่ 12 – 13
(19 - 30 กันยายน 2548)

ระยะ A2 ระยะการหยุดยั้ง
การใชตัวแบบจาก
นิทาน

ผูวจิยับนัทกึความถีพ่ฤตกิรรม
กาวราวของนกัเรยีนในชัว่โมง
ภาษาไทย รวมทัง้สิน้ 10 ครัง้
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7.  การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต  ดังนี้
7.1 หาคาเฉลีย่ของพฤตกิรรมกาวราวทางกาย   และทางภาษามอืของนกัเรยีนกอนและ

หลังการใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ
7.2  หาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแยกเปนรายดาน กอนและหลัง

การใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ
7.3 จัดทํากราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน  ตลอดการทดลอง  

3  ระยะ
7.4 จัดทํากราฟเพื่อเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกาวราวทางกาย และ

ภาษามือ ของนักเรียน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาผลของการใชตัวแบบจากการเลานิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน   
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ในครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลความถี่
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนโดยแบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ  จึงขอนําเสนอขอมูลการวิจัย
จําแนกเปน 4 ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1   หาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวทางกาย  ทางภาษามือของนักเรียน กอน
และหลังการใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

ตอนที่ 2      หาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแยกเปนรายดาน  กอนและ
หลัง  การใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

ตอนที่ 3      นําเสนอกราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน ตลอดการ
ทดลอง  3 ระยะ

ตอนที่ 4      นําเสนอกราฟเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกาวราวทางกายและ
ทางภาษามือของนักเรียน   ตลอดการทดลอง  3 ระยะ
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ตอนที่  1  หาคาเฉล่ียของพฤติกรรมกาวราวทางกาย   ทางภาษามือของนักเรียน   กอนและหลัง
                 การใชตัวแบบจากการเลานิทาน   ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวทางกาย  ทางภาษามือ  ของนักเรียนกอนและหลัง
                 การใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3พฤติกรรม
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

      1. กาวราวทางกาย 9.52 4.33 2.2

      2. กาวราวทางภาษามือ 1.61 0.27 0.1

รวม 11.13 4.6 2.3

จากตารางที่  1  พบวา  พฤติกรรมกาวราวทางกาย  และทางภาษามือ  มีคาเฉลี่ยลดลง
ในระยะที่ 2  และระยะที่ 3  ซ่ึงเปนระยะการใชตัวแบบจากการเลานิทาน และเปนระยะหยุดยั้ง
การใชตัวแบบจากการเลานิทาน โดยพฤติกรรมกาวราวทางกาย   มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองทั้ง 
3 ระยะ อยูที่  9.52  ,  4.33  ,  2.2  คร้ัง  ตามลําดับ   พฤติกรรมกาวราวทางภาษามือ   มีคาเฉลี่ยตลอด
การทดลองทั้ง 3 ระยะ อยูที่  1.61  ,  0.27  ,  0.1  คร้ัง  ตามลําดับ
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ตอนที่  2   หาคาเฉล่ียของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแยกเปนรายดาน  กอนและหลังการใช
              ตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

ตารางที่ 2   แสดงคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแยกเปนรายดาน  กอนและหลังการใช
ตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
พฤติกรรม คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย

1. ทํารายรางกายผูอื่น 2.84 1 0.6

2. แสดงกริยาหยาบคาย 3.92 2.19 0.9   1. กาวราวทางกาย
3. ตอตานไมใหความรวมมือ 2.76 1.14 0.7

  

   2. กาวราวทางภาษามือ 4. ใชทามือหยาบคาย 1.61 0.27 0.1

รวม 11.13 4.6 2.3

ตารางที่  2  พบวา  พฤติกรรมกาวราวในแตละดานมีคาเฉลี่ยลดลงใน ระยะที่ 2  และ
ระยะที่ 3  ซ่ึงเปนระยะการใชตัวแบบจากการเลานิทาน  และเปนระยะหยุดยั้งการใชตัวแบบจาก
การเลานิทาน  สามารถแยกเปนรายดานไดดังนี้

1. ทํารายรางกายผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองทั้ง  3  ระยะ  คือ  2.84  , 1 ,  0.6  
ตามลําดับ คาความตางระหวาง ระยะที่ 1 กับ ระยะที่ 2  คือ  1.84  คร้ัง   ระยะที่ 2 กับระยะที่ 3  คือ  
0.4  คร้ัง  ระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 คือ  2.24  ครั้ง

2. แสดงกริยาหยาบคาย    มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองทั้ง 3 ระยะ คือ  3.92  , 2.19 ,  0.9   
ตามลําดับ คาความตางระหวาง ระยะที่ 1 กับ ระยะที่ 2  คือ  1.73  คร้ัง ระยะที่ 2 กับระยะที่ 3  คือ 
1.29  คร้ัง  ระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 คือ 3.02  ครั้ง

3. ตอตานไมใหความรวมมือ   มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองทั้ง 3 ระยะ  คือ  2.76  , 1.14 ,  
0.7  ตามลําดับ   คาความตางระหวาง ระยะที่ 1 กับ ระยะที่ 2  คือ  1.62  ครั้ง  ระยะที่ 2  กับ ระยะที่ 3  
คือ  0.44  ครั้ง  ระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 คือ 2.06  ครั้ง

4. ใชทามือหยาบคาย   มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองทั้ง 3 ระยะ  คือ   1.61  , 0.27 ,  0.1  
ตามลําดับ  คาความตางระหวาง ระยะที่ 1 กับ ระยะที่ 2  คือ  1.34  ครั้ง   ระยะที่ 2  กับระยะที่ 3  คือ  
0.17  คร้ัง   ระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 คือ  1.51  ครั้ง
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ตอนที่ 3   นําเสนอกราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน  ตลอดการทดลอง
3 ระยะ

คาเฉลี่ย
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ภาพที่  2  กราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

จากภาพที่ 2  พบวา  พฤติกรรมกาวราวโดยรวมของนักเรียนในระยะที่ 2  และระยะที่ 3 
คือ  ระยะที่มีการใชตัวแบบจากการเลานิทานและระยะหยุดยั้งการใชตัวแบบจากการเลานิทานลดลง  
จากระยะที่ 1  คือ  ระยะพฤติกรรมเสนฐาน   ถึงแมความถี่ของพฤติกรรมจะยังไมสม่ําเสมอแตก็มี
แนวโนมวาพฤติกรรมจะลดลงเรื่อยๆ

            ระยะที่ 1                                                                    ระยะที่  2                                                            ระยะที่ 3
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ตอนที่ 4    นําเสนอกราฟเปรียบเทียบดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกาวราวทางกาย  และทาง
ภาษามือของนักเรียน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ
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ระยะที่  1 ระยะที่  3  ระยะที่  2

กาวราวทางกาย
กาวราวทางภาษามือ

คาเฉลี่ย

 ภาพที่ 3    กราฟแสดงการเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกาวราวทางกาย  และทาง
ภาษามือของนักเรียน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ

จากภาพที่ 3    พบวาพฤติกรรมกาวราวทางกาย  และทางภาษามือ   ของนักเรียนลดลง   
ในระยะที่ 2  และระยะที่ 3  คือ  ระยะที่มีการใชตัวแบบจากการเลานิทาน  และระยะหยุดยั้งการใช 
ตัวแบบจากการเลานิทาน และมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อยๆ
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บทท่ี 5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง  “ การใชตัวแบบจากการเลานิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราว ของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยิน”  เปนการวิจัยรายกรณี  (Single Subject Design) แบบ  ABA Design
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชตัวแบบจากการเลานิทาน   ตอการลดพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มี
พฤติกรรมกาวราว  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ของโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม ในปการศกึษา 2548  จาํนวน 1 คน ตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดยการคัดเลือก
นักเรียนจากการสอบถามครูประจําชั้น ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของ ถึงพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน 
ที่มีความรุนแรงและชัดเจน  ตลอดภาคการศึกษาที่ผานมา  หลังจากนั้นผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน และเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวมา 1 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกาวราว  
แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน และส่ือประกอบการเลานิทาน ไดแก  รูปภาพประกอบเนื้อเรื่อง
นิทาน  หนังสือนิทาน  และวีดีทัศนนิทานสําเร็จรูป

การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 หาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราว 
ทางกาย ทางภาษามือของนักเรียน กอนและหลังการใชตัวแบบจากการเลานิทานตลอดการทดลอง 
3 ระยะ  ตอนที่ 2  หาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแยกเปนรายดาน  กอนและหลัง  
การใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ตลอดการทดลอง 3  ระยะ   ตอนที่ 3  นําเสนอกราฟแสดงความถี่
ของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ  ตอนที่ 4 นําเสนอกราฟเปรียบเทียบ
ดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกาวราวทางกาย ทางภาษามือของนักเรียน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวทางกายและทางภาษามือโดยรวม  และ

แยกรายดาน ไดแก  ทํารายรางกายผูอ่ืน  แสดงกริยาหยาบคาย  ตอตานไมใหความรวมมือ  ใชทามือ
หยาบคาย   มีคาเฉลี่ยลดลงในระยะที่ 2  และระยะที่ 3  คือระยะที่มีการใชตัวแบบจากการเลานิทาน  
และระยะหยุดยั้งการใชตัวแบบจากการเลานิทาน   และมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อยๆ 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชตัวแบบจากการเลานิทานตอการลด
พฤติกรรมกาวราว ซ่ึงเปนการวิจัยรายกรณี ทําการศึกษากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน   
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวทางกาย และทาง
ภาษามือโดยรวม  และแยกรายดาน ไดแก  ทํารายรางกายผูอ่ืน   แสดงกริยาหยาบคาย  ตอตานไมให
ความรวมมือ ใชทามือหยาบคาย  มีคาเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับระยะกอนการใหตัวแบบ ซึ่งเปน
ตัวละครจากการเลานิทาน  และเมื่อหยุดการใหตัวแบบจากการเลานิทานพฤติกรรมกาวราวก็ยังคง
ไมเพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมกาวราว  ตลอดการทดลองทั้ง  3 ระยะ อยูที่ 11.13 ,  
4.6 , 2.3  คร้ัง ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการใชตัวแบบ
จากการเลานิทานสามารถลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดเปน
อยางดี  และมีความคงทนในการลดพฤติกรรม  ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา    

1.  นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวทางกาย  ทางภาษามือ  มีคาเฉลี่ยโดยรวม  ในระยะที่ 2   
และระยะที่ 3 ลดลงจากกอนการใหตัวแบบจากการเลานิทานในระยะที่ 1 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  สามารถลดลงไดโดยการใชตัวแบบจากการ
เลานิทาน  ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดรับตัวแบบที่เปนตัวละครในนิทาน  ซ่ึงไดมีการเตรียมเรื่องราว 
จุดเนนของการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบ และผลกรรมที่เกิดจากการกระทําของตัวแบบไว
เรียบรอยแลว ทั้งนี้สามารถควบคุมไดดีกวาตัวแบบที่เปนคน หรือจากการสังเกตตัวแบบในสถานการณ
จริง  อีกทั้งวิธีการนําเสนอตัวแบบยังสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยเปนการเลานิทาน
ดวยทาทางภาษามือประกอบสื่อ อันไดแก รูปภาพประกอบเรื่องนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง    
หนังสือนิทานสําเร็จรูป และวีดิทัศนนิทานสําเร็จรูป  ซ่ึงเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ในตัวแบบมากขึ้น เรื่องราวในนิทานยังแสดงใหเห็นวา เมื่อตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ดี ก็จะไดรับ
รางวัลและผลกรรมที่ดี  แตถาตัวละครแสดงพฤติกรรมกาวราวไมเหมาะสม   ก็จะไดรับการลงโทษ
และผลกรรมที่ไมดี  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ตระหนักถึงผลแหงการกระทําและเลือกที่จะ
ปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามแบบ ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของศิริกาญจน โกสุม (2520 : 37-39) ที่วา  
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นิทานชวยใหเด็กรูจักแงมุมเล็กๆ จากเรื่องราวท่ีไดฟง  ทําใหสามารถตัดสินใจในการแสดงออกและ
การตอบสนองตอเหตุการณตางๆไดถูกตอง  มองโลกในแงดี  เกิดทัศนคติที่ดีตอโลกและชีวิต อีก
ทั้งตัวละครในนิทานเปนสัตวที่สามารถพูดไดอยางคน ซ่ึงเปนตัวละครที่นักเรียนชื่นชอบ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดิกสัน จอหนสัน และซอลซ (Dixon, Johnson & Salts 1977 : 379, อางถึงใน 
กรรณิการ  พงศเลิศวุฒิ 2547 : 33) ที่วา เมื่อนักเรียนฟงนิทานแลวเกิดความตองการจะเลียนแบบ
ตัวละครที่ตนชอบ หรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้น   

2. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความถี่ของพฤติกรรมกาวราว ของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ในแตละระยะการทดลอง  พบวา  ในระยะที่ 1  ซ่ึงเปนระยะเสนฐาน 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมกาวราวอยูที่ 11.13  ครั้ง  ระยะที่ 2  ซ่ึงเปนระยะที่มีการใชตัวแบบ
จากการเลานิทาน  มีคาเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมกาวราวอยูที่  4.6  ครั้ง  ระยะที่ 3  ซ่ึงเปนระยะ
หยุดยั้ง การใชตัวแบบจากการเลานิทาน  มีคาเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมกาวราวอยูที่  2.3  คร้ัง  
เมื่อเปรียบเทียบคาความตางของพฤติกรรมกาวราวทั้ง 3 ระยะ  พบวา ระหวางระยะที่ 1 กับระยะที่ 2  
มีคาความตาง  6.53 ครั้ง ระยะที่ 2 กับระยะที่ 3  มีคาความตาง 2.3  ครั้ง  และระยะที่ 1 กับระยะที่ 3  
มีคาความตาง 8.83 คร้ัง ทําใหเห็นวาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน
หลังจากไดรับตัวแบบจากการเลานิทานนิทาน    

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวในระยะที่ 3  ซ่ึงเปนระยะที่หยุดใชตัวแบบ
จากการเลานิทานและการใชเงื่อนไขการเสริมแรงใดๆ  ใหการเสริมแรงเปนไปตามสภาพการณ
ปกติในชั้นเรียน พบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวยังคงลดลง  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะที่ 2  
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก  นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบซึ่งเปนตัวละครในนิทาน และ
เกิดการเรียนรูที่จะเลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม ดวยเหตุจากผลกรรมที่ตัวละครไดรับตามเนื้อเร่ือง 
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ของแบนดูรา (Bandura 1977, อางถึงใน สุขุมาลย คําหวาน  
2543 : 7-9 ) ซ่ึงทฤษฎีนี้กลาวถึงการเรียนรูโดยใหตัวแบบ (Learning Through Modeling) โดยผูเรียน
จะเลียนแบบจากตัวแบบ  และการเลียนแบบนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยอาศัย
การสังเกตพฤติกรรม  ซ่ึงรวมถึงการสังเกตการตอบสนองและปฏิกิริยาตางๆ  ของตัวแบบ  
สภาพแวดลอมของตัวแบบ ผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือการปฏิบัติของตัวแบบ คําบอกเลา
เกี่ยวกับตัวแบบ ความนาเชื่อถือของตัวแบบ ฯลฯ ผลจากการสังเกตทําใหผูสังเกตสามารถเลียนแบบ
พฤติกรรม ของตัวแบบหรือพฤติกรรมใหมๆ ได  ไมตองลองผิดลองถูก  ซ่ึงมีบทบาทสาํคัญตอการ
เรียนรู เปนอยางยิ่ง  นักเรียนจึงเกิดความยับยั้งชั่งใจที่จะไมแสดงพฤติกรรมกาวราว  ทําให
พฤติกรรมกาวราวโดยเฉลี่ยลดลงถึงแมจะไมมีตัวแบบก็ตาม สงผลใหนักเรียนไดรับการเสริมแรง
ทางสังคม   อันเปนตัวเสริมแรงที่นักเรียนพึงพอใจ ดังที่ สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต  (2536 : 26 - 28)   
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กลาววา เมื่อผูสังเกตตัวแบบเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบถูกตองหรือใกลเคียงแลว ผูเลียนแบบ
ตองไดรับการเสริมแรงทันที  เพราะการเสริมแรงเปนกระบวนการจูงใจใหแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคตอไป  อีกทั้งยังมีการปรับเกณฑการใหการเสริมแรงออกเปน 3 ระยะ เพื่อกระตุนให
นักเรียนลดพฤติกรรมกาวราวลงอยางมีเปาหมาย  ซ่ึงนับวาการเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่
ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวลดลงอยางชัดเจน อีกทั้งผลจากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว
ลดลงยังทําใหเปนที่ยอมรับของครูและเพื่อนๆ  มากขึ้น  ทําใหนักเรียนไดรับการเสริมแรงทางสังคม 
ในสภาพการณปกติ  แตก็ยังมีขอนาสังเกตวาการทดลองในระยะที่ 3  มีระยะเวลาเพียง 2  สัปดาห 
ซ่ึงถาหากตองการดูความคงทนของพฤติกรรม จึงควรเพิ่มระยะเวลาการสังเกตพฤติกรรมออกไปอีก
สักระยะหนึ่ง   เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  และขอนาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ 
อาจเกิดจากปจจัยอ่ืนที่เปนตัวแปรแทรกซอนได   เนื่องจากเปนชวงที่ใกลจะปดภาคเรียน นักเรียน
จึงกลัววาหากแสดงพฤติกรรมกาวราวครูจะโทรศัพทบอกไมใหพอมารับกลับบาน  เพราะเปน
เงื่อนไขที่ครูบางทานนํามาใชเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวในสถานการณตางๆ   จึงสงผลให
ยังคงมีพฤติกรรมกาวราวลดลงในการทดลองระยะที่ 3   

3.   วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความถี่ของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน ในแตละดาน  
ไดแก  พฤติกรรมทํารายรางกายผูอ่ืน แสดงกริยาหยาบคาย ตอตานไมใหความรวมมือ ใชทามือ
หยาบคาย  พบวา ในแตละพฤติกรรมมีคาความเฉลี่ยของพฤติกรรมลดลง และมีแนวโนมวาจะลดลง
ไปเรื่อยๆ  กลาวคือ 

พฤติกรรมที่ 1  ทํารายรางกายผูอ่ืน        มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมตลอดการทดลอง
ทั้ง  3  ระยะ คือ   2.84 , 1, 0.6   ตามลําดับ   

พฤติกรรมที่ 2 แสดงกริยาหยาบคาย    มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมตลอดการทดลอง
ทั้ง  3  ระยะ   คือ   3.92, 2.19, 0.9   ตามลําดับ   

พฤติกรรมที่ 3  ตอตานไมใหความรวมมือ มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมตลอดการทดลอง
ทั้ง  3  ระยะ   คือ   2.76, 1.14, 0.7     ตามลําดับ   

พฤติกรรมที่ 4  ใชทามือหยาบคาย           มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมตลอดการทดลอง
ทั้ง  3  ระยะ   คือ   1.61, 0.27, 0.1     ตามลําดับ   

เมื่อพจิารณาในแตละพฤตกิรรม พบวา ทกุพฤติกรรมมีคาเฉลี่ยลดลงหลังจากไดรับตวัแบบ
จากการเลานิทาน ทั้งนี้อาจพฤติกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 4 พฤติกรรม ตัวละครแสดงทั้งพฤติกรรมที่
เหมาะสม และไมเหมาะสม เนื่องมาจากเนื้อเร่ืองในนิทาน มีเรื่องราวที่ใหตวัละครแสดง มีบทสรุป
แหงการกระทาํ และชี้ใหนกัเรียนเห็นผลแหงการกระทาํทั้ง 2 ดาน จนนักเรียนเกดิการเรียนรูและ
เลือกที่จะปฏบิัติหรือไมปฏิบัติตามตัวแบบ 
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จากผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการใชตัวแบบจากการเลานิทาน สามารถลด
พฤติกรรม กาวราวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินได โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู
พฤติกรรมจากตัวแบบซึ่งเปนตัวละครในนิทานผานเรื่องราวที่มีจุดมุงหมายเพื่อลดพฤติกรรม
กาวราว  ดวยวิธีการเลาเรื่องดวยภาษามือ ประกอบสื่อการเลานิทานที่หลากหลาย  กระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรูที่จะปฏิบัติตาม  ประกอบกับไดรับการเสริมแรงทาง
สังคมเมื่อมีพฤติกรรมกาวราวลดลง  ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะไมแสดงพฤติกรรมกาวราว
เพิ่มขึ้นอีก    
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  การจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  ครูจะตอง

มีทักษะการใชภาษามือและการใชสีหนาทาทางประกอบการเลานิทานที่ดี   เพื่อที่จะสามารถสื่อ
เร่ืองราวไดตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย 

2.  ในการจัดกิจกรรมการเลานิทาน  ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินเกิดการรับรูและเขาใจความหมายของพฤติกรรมไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

3.  การเลือกสื่อที่ใชประกอบการเลานิทาน    ตองเปนสื่อที่เราใจกระตุนความสนใจ
ของนักเรียน เพื่อสรางบรรยากาศและสงเสริมความเขาใจในเนื้อเร่ืองนิทานมากขึ้น   

4.   นําเทคนิคการใชตัวแบบจากการเลานิทานไปทดลองใชในการปรับพฤติกรรมกาวราว
ในเด็กพิเศษประเภทอื่นๆ  เชน บกพรองทางสติปญญา  บกพรองทางการมองเห็น 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
1.  นําเทคนิคการใชตัวแบบจากการเลานิทาน ไปทดลองใชในการปรับพฤติกรรมอื่นๆ 

ที่แตกตางกัน  เชน การสรางระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  คุณธรรมจริยธรรม
ดานตางๆ 

2.  การนําเทคนิคการใชตัวแบบจากการเลานิทาน  ควรคํานึงถึงวัย ลักษณะพฤติกรรม 
และความสนใจของเด็กวาเหมาะสมตอการใชกิจกรรมการเลานิทานหรือไม  เพราะเด็กบางคนก็อาจ
ไมสนใจกิจกรรมการเลานิทาน   หรืออาจตองการแรงจูงใจอื่นๆ  เพิ่มเติม 

3.  ทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวโดยการใชตัวแบบจากการเลานิทานที่เปน 
สัตวกับตัวแบบที่เปนคน 
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ภาคผนวก  ก 
แบบประเมนิเครื่องมือการวิจัย 

 
- แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมกาวราว 
- แบบประเมินสื่อการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
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แบบประเมินแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราว 
คําชี้แจง 

 
แบบประเมินแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราว ในงานวิจัยเรื่อง การใชตัวแบบ

จากการเลานิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีวัตถุประสงคเพือ่ 
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใหมีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญ 

 
ใหทานพิจารณาแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราววา เนื้อหามีความเหมาะสม 

สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีหรือไม โดยพิจารณาใสเครื่องหมาย  ในชองคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
 
เกณฑการพิจารณาใหคะแนน 

1 หมายถึง ใชได 
0 หมายถึง ไมแนใจ 
-1 หมายถึง ใชไมได 
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แนวคิด / ทฤษฎี  พฤติกรรมกาวราว 
ฟรอยด ( Freud )   กลาววา  พฤติกรรมกาวราวเปนสัญชาตญาณของความตาย  หรือเปน

แรงขับชนิดปฐมภูมิ  หรือติดตัวมาแตกําเนิด พฤติกรรมกาวราวเปนสัญชาตญาณของการทําลายสู
ภายนอก  เมื่อบุคคลสะสมความกาวราวไว  เขาก็จะพยายามแสดงความกาวราวนั้นในรูปแบบตางๆ     
เชน   การแสดงทาทางที่ไมเปนมิตรกับผูอื่น  การขมเหง   รังแก   ตอตานและไมใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตางๆ   หรืออาจแสดงออกในรูปของการทําลายหรือทํารายตัวเอง 

 
สุชา  จันทรเอม กลาววา ความกาวราวจัดเปนพฤติกรรมของคนที่ขาดความสุขอยางหนึ่ง   

อาจแสดงออกทางรางกาย  หรือทางวาจาก็ได  เชน  ทําลายขาวของ  การทํารายรางกาย  การดุดา   
การพูดหยาบคาย  เปนตน  ความกาวราวเปนพฤติกรรมที่เด็กเรียนรูจากสังคม  เด็กใชปองกันตนเอง
จากการรุกรานของผูอื่น  เชน  เมื่อถูกพอแมดุเด็กมักจะโตเถียง  เมื่อถูกเพื่อนลอเลียนเด็กมักจะ
ชกตอย เปนตน นอกจากนี้ยังมีวิธีเรียกรองความสนใจจากเพื่อนๆอีกดวย เพื่อใหเพื่อนๆ  เกรงกลัว  
พฤติกรรมกาวราวนี้สังคมมักจะติเตียน ทําใหพวกกาวราวมักจะตอตานสังคม 

 
บัสส ( Buss. )  อธิบายความหมายของความกาวราววา ความกาวราวเปนการตอบสนอง

ตอส่ิงที่มากระตุนในรูปของการกระทําอยางทันที  โดยมีเจตนาจะทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด 
บัสส  แบงความกาวราวออกเปน 2 ชนิด   คือ 
1.  ความกาวราวทางกาย (Physical Aggression)  เปนความกาวราวที่แสดงออกโดยการ

ใชอวัยวะทางกาย เชน แขน ขา ฟน หรือใชอวัยวะทางกายรวมกับอาวุธ  เชน มีด ปนเพื่อทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเจ็บ 

2.  ความกาวราวทางวาจา  (Verbal Aggression) เปนการตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุน   
โดยใชถอยคําที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน 

2.1  การปฏิเสธ ในการปฏิเสธมักจะแสดงทาทางประกอบดวย เชน หลบหนา  
แสดงทาทางรังเกียจ  ไมยอมเขากลุม  เปนตน 

2.2  การบังคับ การพูดบังคับเปนลักษณะของการทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด   
สําหรับการบังคับนี้  บุคคลเรียนรูการบังคับจากการสังเกต  หรือการเลียนแบบจากการกระทําของ
บุคคลอื่น  เชน  บิดา  มารดา  ครู  ผูปกครอง  เปนตน 
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คําอธิบายพฤติกรรมท่ีสังเกต 
 

1. พฤติกรรมกาวราวทางกาย   
1.1  การทํารายรางกายผูอ่ืน   

หมายถึง การตี ชก ทุบ ตบ บีบ หยิกบนรางกายของผูอื่น เขกศีรษะ จะทําดวย
มือเปลา หรือใชส่ิงของใดๆ ไปทําใหรางกายของผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด 
 

1.2  การแสดงกรยิาหยาบคาย   
หมายถึง  การแสดงกริยาที่ไมสุภาพ  ไมเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ  เชน  

การแสดงกริยาลอเลียน แลบลิ้นปริ้นตา ยกเทาใหผูอ่ืน โยนของ วางของกระแทกกระทั้น กรีดรอง
โวยวายอยางไมสมเหตุสมผล 
 

1.3  การตอตานไมใหความรวมมอื   
หมายถึง การไมปฏิบัติตามคําส่ัง ไมยอมทํากิจกรรมที่กําหนดใหในชั้นเรียน 

ปฏิบัติตนตรงขามกับเพื่อน  เดินออกจากกจิกรรมที่กําหนดให 
 

2.   พฤติกรรมกาวราวทางภาษามือ      
2.1  ใชทามือหยาบคาย 

หมายถึง การแสดงทามือที่มีความหมายหยาบคาย ไมสุภาพ ไมเปนที่ยอมรับ
ของผูที่ใชภาษามือทั้งเพื่อนและครู  เชน  การใหนิว้กลาง  การใชภาษามือที่มีความหมายวา โง ควาย 
แรด  เลว  เปนตน 
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แบบประเมินแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราว 
 

ผูเชี่ยวชาญ        
     

วันท่ีประเมิน         
 
 

รายการประเมิน 1 0 -1 
1. พฤติกรรมกาวราวทางกาย 
     1.1  ทํารายรางกายผูอ่ืน 

   

    

     1.2  แสดงกริยาหยาบคาย 
 

   

     

     1.3  ตอตานไมใหความรวมมือ 
 

   

2. พฤติกรรมกาวราวทางภาษามือ 
     2.1 ใชทามือหยาบคาย 

   

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม    
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แบบประเมินสื่อการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
คําชี้แจง 

 
แบบประเมินสื่อการจัดกิจกรรมการเลานิทานในงานวิจัยเร่ือง การใชตัวแบบจากการเลา

นิทานเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ใหมีความเที่ยงตรง   มีประสิทธิภาพตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
ใหทานพิจารณาสื่อการจัดกิจกรรมการเลานิทาน อันประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม 

การเลานิทาน เนื้อเรื่องนิทาน  และส่ือที่ใชในการเลานิทานวา  มีความเหมาะสมหรือไม  พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยพิจารณาใสเครื่องหมาย    ในชองคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
 
เกณฑการพิจารณาใหคะแนน 

1 หมายถึง ใชได 
0 หมายถึง ไมแนใจ 
-1 หมายถึง ใชไมได 
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แบบประเมินสื่อการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
ผูผลิต นางสาวสุนิสา  แสงอนันต 
ผูเชีย่วชาญ          วันที่ประเมิน    
นิทานเรื่อง         
 

รายการประเมนิ 1 0 -1 
แผนการจัดกิจกรรมการเลานทิาน 
1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจ 

   

2. ระยะเวลาที่ใชจัดกิจกรรมมคีวามเมาะสม    
3. มีความชัดเจน เขาใจงาย    
เนื้อเร่ืองนิทาน 
1. เนื้อหาสอดคลองกับการลดพฤติกรรมกาวราว 

   

2. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัย    
3. บทบาทตัวละครในเรื่องกระตุนความสนใจ    
ลักษณะของสือ่ 
1. เลือกสื่อไดเหมาะสมกับเนื้อหา 

   

2. สื่อมีความเหมาะสมกับวัย    
3. สอดคลองกบัวัตถุประสงคการวิจัย    
4. วัสดุท่ีใชผลิตสื่อมีความเหมาะสม    
5. ความสะดวกในการใชสื่อ    
ลักษณะของภาพในสื่อ 
1. กระตุนความสนใจ  เหมาะสมกับวัย 

   

2. การจัดองคประกอบของภาพ    
3. สีสันสวยงามนาสนใจ    
4. ขนาดของภาพเหมาะสม และชัดเจน    
5. สงเสริมใหเขาใจเนื้อเรื่อง  เราใหเกิดจินตนาการ    
คุณคาและประโยชน 
1. ชวยลดพฤตกิรรมกาวราว 

   

2. เปนแบบอยางและสงเสริมพฤติกรรมที่ดี     
3. สื่อชวยใหจดจําพฤติกรรมไดดี    
4. สื่อชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดี    
5. สงเสริมจินตนาการและความคิด    
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    ภาคผนวก  ข 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  
- แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราว 
- แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
- เนื้อเร่ืองนิทาน 
- รายการสื่อประกอบการเลานิทาน 
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แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกาวราว 
 
ผูถูกสังเกต............................................................................       อายุ................ป      ช้ัน.................. 
ผูสังเกต.................................................................................       สถานที่..........................................
วันที่......................................................................................       เวลา............................................... 

 

 
 

 

พฤติกรรม 
 

 

รวม  (คร้ัง) 
 

   กาวราวทางกาย 
 

 

 

  กาวราวทางภาษามือ 
 

 

                         
ขอมูลเพิ่มเติมจากการสังเกต    
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….

 

 
 

พฤติกรรม 
 

ความถี่ของพฤติกรรม 
 

 

1.  ทํารายรางกายผูอ่ืน 
 

 

 

2.  แสดงกริยาหยาบคาย 
 

 

  
 
 
 

  กาวราวทางกาย   
  

3.  ตอตานไมใหความรวมมอื 
 

 

 
   

กาวราวทางภาษามือ 
 

 

4.  ใชทามือหยาบคาย 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเลานิทาน 
 
หลักการและเหตุผล 

การลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น สามารถกระทําได
โดยการใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมหลายวิธี  การใชเทคนิคตัวแบบ  (Modeling Technique)  
เปนวิธีหนึ่งทีส่ามารถใชในการปรับพฤตกิรรมไดเปนอยางดี ผูวิจยัจึงไดเลือกใชเทคนิคการใชตวัแบบ
จากการเลานิทาน เพื่อลดพฤติกรรมกาวราว ทั้งนี้เพราะเนื้อหาในนิทานสามารถเปนสื่อที่ดี เหมาะกับ
เด็กระดับประถมศึกษา  และตัวละครในนิทานยังสามารถสื่อใหเห็นถึงผลแหงการกระทํา โดยท่ี
นักเรียนรับรูไดโดยผานกจิกรรมการเลานิทาน ไมตองลองผิดลองถูก สามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามแบบ  
และไมปฏิบัติตามแบบจากตวัละครในนิทาน โดยมคีรูเปนผูมีบทบาทในการถายทอดเรือ่งราวโดย
วิธีการเลาเรื่องดวยภาษามือประกอบสื่อที่หลากหลาย กระตุนใหนกัเรียนคิดวิเคราะหและมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองในนิทาน เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักถึงผลแหงการกระทําและเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามแบบดวยตนเอง   
 
จุดมุงหมาย 

เพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4 โดยจําแนกลักษณะพฤติกรรมกาวราวออกเปน  กาวราวทางกาย  ไดแก   ทํารายรางกายผูอ่ืน  
แสดงกริยาหยาบคาย  ตอตานไมใหความรวมมือ และกาวราวทางภาษามือ ไดแก ใชทามือหยาบคาย   
โดยการใชตัวแบบจากการเลานิทาน 
 
เนื้อหา 

เนื้อหาในนิทานจะแสดงใหเห็นผลแหงการกระทําของตวัแบบ ซ่ึงตวัแบบในนิทานจะเปน
ตัวละครที่เปนคนและสัตวที่สามารถพูดไดอยางคน โดยเนื้อหาสาระของนิทานจะเนนที่เมื่อตัวละคร
แสดงพฤติกรรมที่ดี ก็จะไดรับรางวัลและผลกรรมที่ดี  แตถาตัวละครแสดงพฤติกรรมกาวราว 
ไมเหมาะสม  ก็จะไดรับการลงโทษและผลกรรมที่ไมดี 
หลักการจัดกิจกรรม 
 1.  กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 จัดกิจกรรมการเลานิทานในวันจันทร  พุธ  ศุกร   ตั้งแตเวลา  19.00 – 20.00 น. ที่เรือน
นอนชาย   เปนระยะเวลา  7  สัปดาห 
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2.  แนวทางการจดักิจกรรม    
 การจัดกจิกรรมการเลานิทานไดคัดเลือกนทิาน จากหนังสือนิทานและวีดีทัศนที่มเีนือ้หา
สอดคลองกับการลดพฤติกรรมกาวราว นํามาปรับเนื้อหาหรือแตงขึ้นใหม จํานวน 20 เร่ือง โดยจัด
กิจกรรมตามขัน้ตอนดังนี ้

2.1 จุดประสงคการเรียนรู ในการจัดกิจกรรมเลานิทานแตละครั้งมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม 
ใหนกัเรียนเหน็ถึงผลแหงการกระทํา  ไมแสดงพฤติกรรมกาวราวและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 

2.2   เนื้อหาของนทิานแสดงใหเหน็ถึงผลกรรมแหงการกระทําทั้ง 2 ดาน คือ เมื่อตวัละคร
ในนิทานแสดงพฤติกรรมกาวไมเปนทีย่อมรับของผูอ่ืน ก็จะไดรับผลกรรมที่ไมดี แตเมื่อตัวละคร
แสดงพฤติกรรมที่ดี  ไมกาวราว  พฤติกรรมเปนที่ยอมรบัของผูอ่ืน  ก็จะไดรับผลกรรมที่ดี 

2.3 การจัดกจิกรรมการเลานิทาน เปนการถายทอดเรื่องราวจากนิทานดวยภาษามือ  
ประกอบสื่อการเลานิทาน เมื่อเลานิทานเสร็จสิ้นครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องราวและแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองในนิทาน 

2.4   การประเมินผลการเลานิทานประเมินตามสภาพจริง โดยการสังเกตพฤติกรรม 
การมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น การตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 
 

3.  สื่อประกอบการเลานิทาน     
ส่ือที่ใชสําหรับการเลานิทานมี 3 อยาง ไดแก หนังสือภาพนิทานที่สรางขึ้นใหม    

หนังสือนิทานสําเร็จรูป และวีดีทัศนนิทานสําเร็จรูป ซ่ึงสื่อทั้ง 3 อยางมรูีปแบบและสสัีนที่หลากหลาย 
สามารถกระตุนความสนใจของเด็กไดเปนอยางด ี
 

4.  บทบาทของครู 
4.1   เลือกนิทานสําเร็จรูปหรือแตงขึ้นมาใหม ใหมีเนื้อหาสอดคลองตามจุดมุงหมาย

ของการวิจัย  เพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยเนื้อหา
ไมยาวจนเกินไป ประกอบสื่อที่นาสนใจ 

4.2   สรางบรรยากาศโดยครูกระตุนใหเด็กรูสึกสบาย  ผอนคลาย   กอนเริ่มกิจกรรม 
การเลานิทานและกระตุนใหเด็กมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง และพฤติกรรม 
ของตัวละคร 

4.3   ในการจัดกิจกรรมการเลานิทานแตละครั้ง    ครูควรประเมินผลการจัดกิจกรรม
โดยการใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น   และใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดเชื่อมโยงเหตุการณในนิทาน
กับประสบการณจริง   และพฤติกรรมของตัวละครในนิทานกับพฤติกรรมของตนเอง 
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 5.  ตารางการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
   

       

วัน  เดือน  ป 
 

เร่ืองนิทาน 
 

สื่อประกอบการเลา 

1   ส.ค.  48 ชางจอมเกเร รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
3   ส.ค.  48 ฉันขอโทษจริงๆ หนังสือนิทาน 
5   ส.ค.  48 ฉลามนอยแกลงเพื่อน วีดีทัศน 
8   ส.ค.  48 ปลาฉลามจอมอันธพาล รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
10   ส.ค.  48 ใหอภยัเถอะนะ หนังสือนิทาน 
15   ส.ค.  48 แพะดื้อ หนังสือนิทาน 
17   ส.ค.  48 กระตายยิ้มแยม รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
19   ส.ค.  48 หมาจิ้งจอกจอมเกเร วีดีทัศน 
22   ส.ค.  48 เตาผูมีน้ําใจ รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
24   ส.ค.  48 ชางขี้โมโห หนังสือนิทาน 
26   ส.ค.  48 กอริลลาจอมเกเร รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
29   ส.ค.  48 กระตายพูดไมเพราะ รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
31   ส.ค.  48 กวางผูวานอนสอนงาย วีดีทัศน 
2   ก.ย.  48 ลูกหมูเชื่อฟงครู รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
5   ก.ย.  48 เสือโครงกับลูกกวางนอย หนังสือนิทาน 
7   ก.ย.  48 วัวเผือกเปลี่ยนนิสัย รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
9   ก.ย.  48 ไกพูดจาไพเราะ รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
12   ก.ย.  48 เจาหญิงมดดํา วีดีทัศน 
14   ก.ย.  48 นกกระจาบอวดเกง รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 
16   ก.ย.  48 เปดนอยแสนสุภาพ รูปภาพประกอบเนื้อเร่ือง 

 
หมายเหตุ    การจัดกิจกรรมเลานิทานในวันจันทร  พุธ  ศุกร  เวลา 19.00-20.00 น. ที่เรือนนอนชาย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ชางจอมเกเร 

 
1. ความคิดรวบยอด 

การสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน  การรังแกผูที่ออนแอกวา  ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน 
และผลกรรมนั้นก็จะกลับมาหาตนเอง 
 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อเด็กฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคดิเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับการ

แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมได 
 

3. เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
ชางตัวหนึ่งมีนิสัยเกเร  เที่ยวขมเหงรังแกสัตวอ่ืนๆอยูเสมอ  จึงไมมีใครอยากคบหาเปนเพื่อน    

วันหนึ่งชางจอมเกเรไดหักโคนตนไมที่ขวางหนา  พอแมนกขอรองไมใหชางหักโคนตนไมที่มีรัง
และลูกนกอาศัยอยู   แตชางจอมเกเรไมฟง   ทําใหลูกนกที่อยูบนตนไมตกลงมาตาย  พอนกแมนก
เสียใจมาก   จึงบินไปหาบรรดาสัตวอ่ืนๆ แลวเลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟง  สัตวทั้งหลายรูสึกโกรธ
ชางเกเรมาก  ผ้ึง เมน  และจิ้งหรีด  รับอาสาจะสั่งสอนชางเกเรเพื่อใหรูสํานึกในการกระทําของตน 
โดยผ้ึงจะรุมตอยตาใหชางตามบวม   เมนจะสลัดขนใสอุงเทาชางใหไดรับความเจ็บปวด  จิ้งหรีดจะ
แกลงสงเสียงรองใหชางหลงทาง เดินไปไมถึงลําธารสักที  ทําใหชางไมไดกินน้ําและไดรับความ
เจ็บปวดทรมาน 
 

4. กิจกรรมการเลานิทาน 
- กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
- เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
- สรุปเรื่องราวโดยใหนักเรียนฟง  และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรังแกผูอ่ืน

ที่ออนแอกวา  การทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนทั้งรางกายและจิตใจ  และผลกรรมที่ไดรับ 
 

5. สื่อประกอบการเลานิทาน 
 รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองชางจอมเกเร   
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ชางจอมเกเร 

 
นกคูหนึ่งฟกไขจนไดลูกออกมาสองตัว  นกทั้งคูตางรักลูกของมันมาก ทุกๆ วัน พอนกจะ

ออกไปหาไสเดือนมาใหลูกของมันกิน   จนเชาวันหนึ่งมีชางเกเรเดินผานมา 
ชางมีนิสัยพาลเกเร เที่ยวขมเหงรังแกสัตวอ่ืนๆอยูเสมอ จึงไมมีใครอยากคบหาเปนเพื่อน       

ชางเกเรตัวนี้เวลาเดินไปทางไหน  พบอะไรขวางหนาเปนตองทําลายหมดแมแตตนไมที่ขึ้นอยูในปา   
เมื่อมันไมพอใจมันจะใชงวงตวัดดึงทิ้งถอนรากถอนโคลน   นกทั้งคูเห็นเชนนั้นจึงรีบเขาไปขอรอง
ชางเกเร 

 

แมนก     :     คุณชางโปรดอยาหักโคนตนไมที่มีรังและลูกๆของเราเลย 
ชางเกเร   :    ไมตองมาพูดมาก ขาบอกวาใหหลีกทางไปใหพน 
พอนก    :     ตัวฉันหลีกทางใหทานได แตลูกของฉันสิยังเล็กนัก ยงับินไมได ขอไดโปรดเมตตา                    
  ดวยเถิด  รอใหลูกของฉันโตกอน  ฉันจะพาลูกของฉันไปอยูที่อ่ืน 
 

ชางไมฟงคําขอรองของพอนกแมนกเลย เมื่อเห็นวาทั้งคูไมยอมหลีกทางใหจึงแสดงอาการโกรธ  
เอางวงรัดและโยกตนไมนั้นไปมาจนลูกนกที่อยูในรังตกลงมาตาย  ทําใหพอนกแมนกเศราโศก
เสียใจมาก  สวนชางเกเรไมสนใจ   มันเดินทางตอไป 

พอนกแมนกจึงบินไปหาบรรดาสัตวอ่ืนๆ  แลวเลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟง  สัตวทั้งหลายไดยิน
เชนนั้นก็โกรธชางเกเรมาก ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนและเศราโศกเสียใจ  จึงไดวางแผนกันที่จะ 
ส่ังสอนชางเกเรใหรูสํานึกในการกระทําของตน สวนพอนกแมนกก็เอาแตรองไหเสียใจคิดถึงลูกๆ 
 

ผ้ึง           :    ฉันจะไปบอกเพื่อนผ้ึงทั้งปาแหงนีว้า  ถาพบชางเกเรที่ไหนจะรุมตอยตาใหชางตาบวม 
เมน         :    สวนฉันกับเพือ่นๆจะวิ่งเขาไปสลัดขนใสที่อุงเทาชางใหไดรับความเจ็บปวด 
แมนก     :    ชางเกเรคงไดรับความทรมานมาก  ฉันไมอยากสรางบาปกรรม  ฉันจะใหอภัยชางเกเร 
จิ้งหรีด    :   ไมไดนะ  ถาเราไมส่ังสอนใหชางรูถึงความเจ็บปวดทรมานเหมือนที่ตนทํากับผูอ่ืน  

ชางเกเรก็จะไมรูสํานึก  และจะสรางความเดือดรอนรังแกผูอ่ืนตอไปเรื่อยๆ 
เมน         :    ใชแลว เราไมทําใหชางเกเรตายหรอก มนัเปนบาป แตเราตองการสั่งสอนชางเกเร   
                    เพื่อพวกเราจะไดอยูรวมกันในปานี้อยางสงบสุข  
ผ้ึง           :    พวกเรารีบไปกันดกีวา   กอนที่ชางเกเรจะไปสรางความเดือดรอนใหกบัผูอ่ืน 
 

ผ้ึง  เมน  และจิ้งหรีด  จึงไดเร่ิมปฏิบัติการตามที่ไดวางแผนรวมกัน  สวนพอนกแมนกก็เอาแต
รองไหเสียใจคิดถึงลูกๆ   
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ชางเกเรถูกฝูงผ้ึงรุมตอยจนไดรับบาดเจ็บ  ดวงตาบวมจนปดมองอะไรไมเห็น  และถูกเมน
สลัดขนใสอุงเทา  ไดรับความทุกขทรมาน  ชางเกเรออนแรงและรูสึกหิวเดินชนตนไม  จิ้งหรีด
แกลงสงเสียงรองดังกังวานหลอกชางเกเรวาอยูใกลริมธาร  ชางเกเรจึงเดินตามเสียงไปแตไมถึง
ธารน้ําสักที  ชางเกเรนอนหมดแรงอยูที่กลางปา  
 

ผ้ึง           :    เปนอยางไรบางละ เจาชางเกเร  รูถึงความเจ็บปวดที่เจาเคยทํากับผูอ่ืนหรอืยัง 
เมน         :    ส่ิงที่เจาทํามันทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวดทั้งทางรางกายและจิตใจเหมือนอยางที่เจา 
                      เปนอยูในตอนนี้ 
จิ้งหรีด    :    หากเจายังไมกลับตัวกลับใจเจาจะตองไดรับบทเรียนที่รุนแรงกวานี ้
ชางเกเร :    ฉันสํานึกผิดแลว  ฉันรูแลววาความเจ็บปวดมันทรมานมาก ฉันจะไมเกเร ไมทําราย 
                     ใครอีก ฉันขอโทษ พอนกแมนกดวยนะที่ฉันทําใหลูกนกตายหมด จะลงโทษฉนั                    

อยางไรกย็อม 
แมนก :    ฉันใหอภัยเธอ แตฉันอยากใหเธอสัญญาวาจะไมเกเร ไมทํารายผูอ่ืน ไมทําใหใคร        

เดือดรอน เราจะไดอยูรวมกนัอยางมีความสุข 
ชางเกเร :    ฉันสัญญา 
 

พอนกแมนก ผ้ึง เมน และจิง้หรีด ชวยกันรักษาชางเกเรจนหายจากอาการบาดเจ็บ หลังจากนั้น
ชางเกเรก็ไมแสดงพฤติกรรมเกเร สรางความเดือดรอนใหใครอีกเลย และยังปฏิบัติตนเปนชางที่ดี
คอยชวยเหลือสัตวอ่ืนๆที่เดอืดรอน จนชางเกเรกลายเปนที่รักของสัตวทั้งหลายที่อยูในปา และไมมี
ใครเรียกวาชางเกเรอีกเลย   
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ฉันขอโทษจริงๆ 

 
1.   ความคิดรวบยอด 
 เมื่อกระทําความผิดแลวสํานึกผิด  ควรกลาวคําขอโทษ  รับผิดชอบตอการกระทําของตน 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามเกี่ยวกับ
การรูจักกลาวคําขอโทษเมื่อกระทําผิด   
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

หมีพูห หมูพิกเล็ท และเสือทิกเกอร ชวนกันไปเยี่ยมกระตายแรบบิทที่บาน ขณะที่กระตาย
แรบบิทกําลังขุดดินปลูกแครอทและดอกไม  เสือทิกเกอรกระโดดเขาไปหาทําใหดินที่ขุดไวพังเสียหาย 
แตเสือทิกเกอรไมยอมรับผิด ทําใหกระตายแรบบิทโกรธมาก ทั้งหมดจึงชวยกันขุดดินปลูกแครอท
และดอกไมใหกับกระตายแรบบิทจนเสร็จเรียบรอย หมูพิกเล็ทแนะนําใหเสือทิกเกอรไปขอโทษ
กระตายแรบบิท ซ่ึงเปนสิ่งที่ถูกตองและดีที่สุด เสือทิกเกอรจะไปกลาวคําขอโทษกระตายแรบบิท 
อยางจริงใจ  เมื่อกระตายแรบบิทไดยินดังนั้นก็ยอมยกโทษใหและกลับมาเปนเพื่อนกันดังเดิม 
 
 4.  กิจกรรมการเลานิทาน 

-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชหนังสือนิทานประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนิทาน  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

กลาวคําขอโทษเมื่อกระทําความผิด 
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
         หนังสือนิทาน  เรื่องฉันขอโทษจริงๆ 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามจากเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ฉันขอโทษจรงิๆ 

 
วันแรกของฤดูใบไมผลิอันแสนสดใสอบอุน หมีพูหถือเปนโอกาสเหมาะในการออกไป   

เยี่ยมเยียนทักทายเพื่อนๆ   วาแลวเขาก็เดินไปชวนหมูพิกเล็ท  
 

หมีพูห     :    สวัสดี  วันนี้ฉันจะไปเยีย่มเพื่อนๆ  เธออยากไปกับฉันดวยไหม 
หมูพิกเล็ท     :    อยากไปสิ   เราจะไปทีไ่หนกันกอนดีละ 
หมีพูห           :    เรานาจะไปเยีย่มกระตายแรบบิทเปนคนแรก 
 

ขณะที่ทั้งคูกําลังเดินทางไปบานของกระตายแรบบิท  ก็ไดพบกับเสือทกิเกอร 
 

เสือทิกเกอร :    เธอสองคนจะไปไหนกันเหรอ 
หมีพูห        :    เรากําลังจะไปบานกระตายแรบบิท 
เสือทิกเกอร  :    ใหฉันไปดวยคนนะ 
 

ทั้งสามจึงเดินทางไปยังบานของกระตายแรบบิท  เมื่อไปถึงก็พบวากระตายแรบบิทกําลังขุดดิน
ไวเปนแถวๆ  เพื่อเตรียมไวสําหรับปลูกแครอทและดอกไม  เสือทิกเกอรสงเสียงเรียกและกระโดด
เขาไปหากระตายแรบบิท  แตยิ่งกระโดดยิ่งทําใหดินที่ในแปลงกระจายเลอะเทอะเสียหาย 
 

กระตายแรบบทิ   :    ดูสิเธอทําแปลงของฉันพังหมดเลย 
เสือทิกเกอร         :    ฉันแคอยากเลนดวยเทานัน้เอง  เธอไมดีใจเหรอที่ไดเจอฉัน 
 

กระตายแรบบทิโมโหมาก  เดินกระแทกสนเทาปงปงเขาบานแลวปดประตูดังโครม   
 

เสือทิกเกอร        :    ฉันผิดเองที่ทําใหแปลงผักเสียหาย  ทําอยางไรดีกระตายแรบบิทจึงจะหายโกรธ   
หมีพูห                :   ดีแลวที่เธอยอมรับผิด  อยางนั้นเราก็ตองขอโทษกระตายแรบบิท    
หมูพิกเล็ท          :    ฉันมีวิธี 
 

เสือทิกเกอร  หมีพูห และหมูพิกเล็ท  ชวยกันขุดดนิ โรยเมล็ดแครอท  และดอกไมลงปลูก  
 

เสือทิกเกอร      :    เฮ ! เสร็จแลว  พวกเรากลับกนัดีกวา 
หมูพิกเล็ท         : รอกอน   เธอยงัไมไดขอโทษกระตายแรบบิทเลยนะ 
เสือทิกเกอร       :    ตองขอโทษดวยเหรอ  ฉันทาํสวนคืนใหเขาเหมือนเดิมแลวนะ 
หมีพูห               :    แตการขอโทษเปนสิ่งที่ถูกตอง ซ่ึงเธอควรจะทํานะ    
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เสือทิกเกอรยอมไปขอโทษ เขาจึงเดินไปเคาะประตูบานของกระตายแรบบิท เมื่อกระตาย
แรบบิทเปดประตูแยมออกมา แตเสือทิกเกอรกลาวขอโทษดวยน้ําเสียงเรียบๆ ทําใหเสือทิกเกอร
ไมพอใจจึงไลเสือทิกเกอรกลับไป  และปดประตูทันที   เสือทิกเกอรจึงรีบกลาวขอโทษใหมทันที 
 

เสือทิกเกอร    :    ฉันขอโทษ  ฉันไมไดตั้งใจ ฉันแคอยากเลนดวย ฉันขอโทษ..ขอโทษ..ขอโทษ 
                           จริงๆนะ 
 

กระตายแรบบิทไดยินดังนั้นก็ยอมใหอภัย เปดประตูออกมาเมื่อเห็นแปลงดอกไมและ แครอท
ที่สวยงาม ก็กลาวขอบใจทุกคนที่ชวยทําสวนให ขอบใจเสือทิกเกอรที่ยอมรับผิด และยอม กลาวคํา
ขอโทษ 
 

เสือทิกเกอร     :    นี่พวกเธอ การกลาวคําขอโทษนี่มันสําคัญจังเลยเนอะ ทําใหพวกเราไมโกรธกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ฉลามนอยแกลงเพื่อน 

 
1.  ความคิดรวบยอด 

ผูที่ชอบกล่ันแกลงผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน จะไมเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน และยอมไดรับ
ผลกรรมแหงการกระทํา 

 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น  และตอบคําถามเกี่ยวกับผล
ของการกลั่นแกลงผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน     
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

ภายใตทองทะเลลึกมีฉลามนอยตัวหนึ่งมีนิสัยเกเรชอบแกลงผูอ่ืน ใหไดรับความเดือดรอน  เปน
ประจํา วันหนึ่งฉลามนอยคิดหาอะไรสนุกๆทํา  จึงวายน้ําออกไประบายสีผาที่แมปลาดาวตากไว  และ
แกลงหลอกผีกลุมลูกปลาเสือใหกลัว  แอบตัดสาหรายที่ปลาทองปลูกไว  และขโมยแซนวิช ของลูก
ปลาหมึกกินจนหมด  สัตวทั้งหลายจึงปรึกษากันที่จะจัดการกับฉลามนอย  ระหวางนั้นฉลามนอยติดแห
ของชาวประมง  รองขอความชวยเหลือ  ไมมีใครคิดที่จะชวยฉลามนอยเลยเพราะฉลามนอยสรางความ
เดือดรอนใหผูอ่ืน  แตเมื่อฉลามนอยสํานึกผิดทุกคนก็ใหอภัยและชวยเหลือฉลามนอยออกมาได 
 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-  กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   ใหนกัเรียนชมวีดีทัศนนิทานเรื่องฉลามนอยแกลงเพื่อน  โดยครูแปลภาษามือประกอบ 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนิทาน  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

กล่ันแกลงผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน    และผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและผูอ่ืน 
 
5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 

วีดีทัศนนิทาน  เรื่องฉลามนอยแกลงเพื่อน 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
การมสีวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง        
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ฉลามนอยแกลงเพื่อน 

 
ภายใตทองทะเลลึกมีสัตวน้ําอาศัยอยูรวมกันมากมาย  มีฉลามนอยตัวหนึ่งอาศัยรวมอยูดวย   

ฉลามนอยมีนิสัยชอบแกลงผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอนอยูเปนประจํา   เชาวันหนึ่งฉลามนอยคิดที่
อยากจะหาอะไรสนุกๆทําจึงไดวายน้ําออกไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งพบกับแมปลาดาว  ซ่ึงกําลังตากผา
อยูหนาบาน   ทําใหฉลามนอยนึกสนุกคิดที่จะวาดรูปลงบนผาขาวที่แมประหลาดาวตากไว  เมื่อแม
ปลาดาวคลอยหลังกลับเขาบาน   ฉลามนอยก็บรรเลงสีลงบนผาขาวนั้นทันที 
ฉลามนอย     :     เฮ  สนุกจงัเลย 
แมปลาดาว    :     อุย  !   ตายแลว   ใครมาระบายสีลงบนผาของฉันเลอะเทอะหมดเลย 
ฉลามนอย     :     ฉันเห็น   เปนฝมือของลูกแมงกะพรุน   
แมปลาดาว    :     จริงเหรอ  ตองไปตอวาสักหนอยแลว 

แมปลาดาววายน้ําไปยังบานของแมงกะพรุน  ฉลามนอยหัวเราะชอบใจที่หรอกแมปลาดาวได  
กอนจากไปยังหยิบผาที่ตากไวไปเลนอีกหนึ่งผืน      

ระหวางที่วายมาฉลามนอยไดพบกับฝูงลูกปลาเสือซ่ึงกําลังฝกระเบียบแถวกันอยูฉลามนอยจึง
คิดนําผาที่ขโมยมาคลุมตัวแกลงทําเปนผีหลอกใหลูกปลาเสือกลัว   วายน้ําหนีหายกระจัดกระจาย 

ฉลามนอยวายมาถึงหนาบานของปลาทองซึ่งกําลังปลูกตนสาหรายไวที่หนาบาน เมื่อปลาทอง
กลับเขาบาน  ฉลามนอยก็หยิบกรรไกรที่วางอยูมาตัดตนสาหรายจนเสียหาย    เมื่อปลาทองออกมาฉลาม
นอยจึงรีบวายน้ําหนีไปและไดทําหมวกตกไว   ทําใหปลาทองรูวาเปนฝมือของฉลามนอยอยางแนนอน     

ฉลามนอยยังไมหยดุกลั่นแกลงผูอ่ืน เมื่อวายน้ํามาพบแมปลาหมึกกําลังปอนอาหารลูกปลาหมึก  
ฉลามนอยก็แอบขโมยแซนวิชในกลองไปจนหมด 

สัตวทั้งหลายทีไ่ดรับความเดือดรอนจากการกระทําของฉลามนอยจึงตดัสินใจจะนําเรื่องไปฟอง
ครูใหญมาน้ําใหจัดการ ระหวางที่กําลังปรกึษาหารือกนัอยูนั้น  ก็ไดยินเสียงรองขอความชวยเหลือจาก

ฉลามนอย 
ฉลามนอย        :    ชวยดวย  !  ชวยดวย  !    ชวยผมออกไปจากแหของชาวประมงดวยเถิด 
แมปลาดาว       :    ดีแลว   ที่ตดิอยูในนั้นจะไดไมตองมากลั่นแกลงใครอีก 
ฉลามนอย        :    ยกโทษใหผมเถอะ  ผมจะกลบัตัวกลับใจไมแกลงใครอีกแลว 
ปลาทอง           :     พวกเราจะชวย  แตเธอตองรักษาคําพูด 
ครูใหญมาน้ํา   :     ครูจะใหฉลามปากใบเลื่อยมาชวยเธอ   
ฉลามนอย        :     ขอบคุณครับที่ชวยผม 
ปลาทอง           :     เราไมอยากใหเธอเกเรสรางความเดือดรอนใหใครอีก 
ฉลามนอย        :     ผมสัญญาวาจะไมเกเร  กล่ันแกลงใครใหไดรับความเดือดรอน  

หลังจากนั้นฉลามนอยก็กลับตัวกลับใจไมกล่ันแกลงใครอีก  และยังคอยชวยเหลือผูอ่ืน อีกดวย  
ทําใหฉลามนอยเปนที่ยอมรับของสัตวทั้งหลายในทองทะเลแหงนี้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ปลาฉลามจอมอันธพาล 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

ผูที่มีนิสัยเกเร ทําตัวเปนอนัธพาล ถึงแมจะมีรางกายใหญโตและแข็งแรงกวา  ก็ยอมไดรับการ
ลงโทษจากผลของการกระทาํ 

 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ 
ผลของการเปนผูมีนิสัยเกเร  ทําตวัเปนอันธพาล  ชอบสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

ภายใตทองทะเลอันแสนสงบ มีปราสาทอันแสนสวยของพระราชา และพระราชนิปีลาหมกึตัง้อยู  
ซ่ึงปกครองอาณาจักรใตทองทะเลดวยความรักความเมตตา วันหนึ่งมีเจาปลาฉลามตัวหนึ่งซึ่งมีนิสัย
เกเร ทําตัวเปนอันธพาลชอบสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน เพราะคิดวาตนแข็งแรงไมมีใครสูได 

เหลาทหารปลาหมึกจึงรวมพลังกันลอมเจาปลาฉลามและพนหมึกสีดําใสเจาปลาฉลามจนมอง
ไมเห็นและใชหนวดมัดไมไมใหดิ้นหลุดไปไหนได จนเจาปลาฉลามจอมอันธพาลยอมแพ  และ
รับปาก วาจะไมเกเร  สรางความเดือดรอนใหใครอีก  เหลาปลาหมึกจึงยอมปลอยเจาปลาฉลามไป
และอยูรวมกันอยาง มีความสุขเหมือนดังเดิม 

 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-  กลาวทักทายนกัเรียน พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวที่ครูเลา  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมีนิสัย

เกเร ทําตัวเปนอันธพาลชอบสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน  และผลกรรมที่จะไดรับ 
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ือง ปลาฉลามจอมอันธพาล 

 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 

การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ปลาฉลามจอมอันธพาล 

 
ภายใตทองทะเลอันแสนสงบ  มีปราสาทแสนสวยตั้งอยู  พระราชาปลาหมึกและพระราชินี

ปลาหมึกปกครองอาณาจักรใตทองทะเลแหงนี้  ดวยความรัก  ความเมตตา  ไมเคยทํารายใคร ทําให
เหลาปลาหมึกและปลาอื่นๆรักพระราชาและพระราชินี เปนอยางมากทําใหอาณาจักรแหงนี้ไมเคยมี
เร่ืองทะเลาะวิวาท  ตางอยูกันอยางสงบสุข  ทุกๆวันเหลาปลาหมึกและปลาทั้งหลายจะรวมรองเพลง
และเตนรํากันอยางสนุกสนาน 

วันหนึ่งเรื่องที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น  เมื่อมีเจาปลาฉลามตัวหนึ่งซึ่งมีนิสัยเกเร  ทําตัวเปน
อันธพาล  ชอบสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน  เพราะคิดวาตนเองมีรางกายแข็งแรง  สามารถวาย
น้ําไดรวดเร็ว  และมีฟนที่แหลมคม  ไมมีใครสูได  เพราะตางกลัวถูกจับกินเปนอาหาร ไดบุกเขามา
ในปราสาทของพระราชา  เจาฉลามจับพระราชา  และพระราชินีเพื่อนําไปเปนตัวประกัน     

เหลาทหารปลาหมึกตางเขาตอสูกับเจาปลาฉลาม แตไมมีปลาหมึกตัวไหนตอสูเจาปลาฉลาม
ไดเลย  หัวหนาทหารปลาหมึก  จึงเรียกทหารทั้งหมดมาชวยกันคิดวางแผนเพื่อหาทางชวยพระราชา
พระราชินี   และนึกถึงคําสอนของพระราชา 
 

หัวหนาทหารปลาหมึก    :   พวกเราตองสามัคคีกัน ไมทะเลาะกัน รวมแรงรวมใจกัน จึงจะชนะคู 
                 ตอสูได 

เหลาปลาหมึก                 :   ใช !  ใช !  ใช !    ผูที่มีนิสัยเกเรอันธพาลอยางปลาฉลามจะตองไดรับ 
    บทเรียนที่สาสม  จะไดไมไปสรางความเดือดรอนใหใครอีก 

 

ดังนั้นเหลาทหารปลาหมึกจึงรวมตัวกัน โดยใชหนวดผูกติดกัน ลอมปลาฉลามไวไมใหวายหนี
ไปไหนได   แลวจึงพรอมใจกันพนหมึกสีดําใสลําตัวและดวงตาของปลาฉลาม เจาปลาฉลามถูกมัด
ไวจนแนนและถูกหมึกสีดําพนใสจนตามองไมเห็น 
                                            

ปลาฉลาม                        :   โอย !  ยอมแพแลว  ขายอมแพแลว  ปลอยขาไปเถอะ  ขายอมปลอย 
    พระราชาและพระราชินีแลว     
หัวหนาทหารปลาหมึก    :   เจาจะเกเรสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนอีกไหม 
ปลาฉลาม                        :    ขาจะไมสรางความเดือดรอนใหใครอีกแลว   ขาเข็ดแลว 

พระราชาและพระราชินีถูกปลอยตัวและไมไดรับอันตรายใดใด  เหลาปลาหมึกจึงยอมปลอย
ตัวปลาฉลาม ใหวายน้ําหนีไปโดยไมกลากลับมาอีกเลย   เหลาปลาหมึกก็อยูรวมกันอยางมีความสุข
เหมือนดังเดิม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ใหอภัยเถอะนะ 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

ผูที่กระทําผิดตองกลาวคําขอโทษ   และเมื่อผูอ่ืนกลาวคําขอโทษตองรูจักใหอภัย  เพื่อจะไดอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น  และตอบคําถามเกี่ยวกับ
การกลาวคําขอโทษ  และการรูจักใหอภยัผูอ่ืน 
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

เชาวันหนึ่งกระตายแรบบิทกําลังทําความสะอาดบานอยางขะมักเขมน  ขณะนั้นเสือทิกเกอร
ไดมาหา  แตกระตายแรบบิทไมมีเวลาคุยดวย   กอนที่เสือทิกเกอรจะกลับ  เขาไดแกลงหมุนนาฬิกา
ของกระตายแรบบิทถอยหลัง  ทําใหกระตายแรบบิทผิดนัดกับเพื่อนๆ  เมื่อนึกไดวาเปนฝมือของ
เสือทิกเกอร ก็โกรธมาก   เสือทิกเกอรพยายามขอโทษแตกระตายแรบบิทก็ไมยอมยกโทษให 
วันหนึ่งกระตายแรบบิทเกิดพลัดตกน้ํา   เสือทิกเกอรไดกระโดดลงไปชวยชีวิตไวทําใหทั้งคูกลับมา
คืนดีกัน   กระตายแรบบิทคิดไดวาถาเพื่อนยอมรับผิดก็ควรยกโทษใหอภัย  ไมถือโทษโกรธกัน 
 
 4.  กิจกรรมการเลานิทาน 

-   กลาวทักทายนกัเรียน พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชหนังสือนิทานประกอบการเลา 
-  ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนทิาน   ใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั

การยกโทษใหกับเพื่อน  ไมถือโทษโกรธกัน 
 

5.  สื่อประกอบการเลานิทาน 
หนงัสือนิทาน  เรื่องใหอภยัเถอะนะ 

 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 

การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ใหอภัยเถอะนะ 

 
เชาของฤดูใบไมผลิ วันหนึ่ง แรบบิทมองดูรอบๆบานและตัดสินใจวาเขาควรจะทําความสะอาด

บานเสียที แตขณะที่เขากําลังกวาดบานอยางขะมักเขมน ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น กระตายแรบบทิ
ถอดผากันเปอนออกและเดินไปที่ประตู   เมื่อเปดประตูมาก็พบเสือทิกเกอร 
 

เสือทิกเกอร         :    เธอกําลังทําอะไรอยูนะ 
กระตายแรบบทิ  :    ฉันกําลังทําความสะอาดบานอยู  ไมมีเวลาคุยเลนกับเธอหรอก 
เสือทิกเกอร         :    แยจัง  ฉนัคงตองไป  เพราะเธอไมมีเวลา 
 

แตกอนที่เสือทิกเกอรจะไป  เขาไดแกลงหมุนเข็มนาฬิกาของกระตายแรบบิทถอยหลังและ
แอบหัวเราะกอนเดินจากไป    กระตายแรบบิททําความสะอาดบานจนสะอาดหมดจด  ทันใดนั้นก็มี
เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีก  คราวนี้เปนหมีพูห และ คริสโตเฟอร 
 

หมีพูห                :     พวกเรารอเธอไปเก็บดอกไมตั้งนาน 
กระตายแรบบทิ  :     ตลกนา นี่เพิ่งเที่ยงเอง เรานัดกันตอนบายสามโมงไมใชเหรอ 
คริสโตเฟอร        :     ตอนนี้หาโมงเย็นแลว   ฉันคงตองกลับบานกอนละ 
 

กระตายแรบบิทหยิบนาฬิกามาดู  ก็พบวานาฬิกาไมไดเสีย เขาจึงนึกขึ้นไดวาตองเปนฝมือ
ของเสือทิกเกอรที่เปนคนแกลงเขาแนๆ  แรบบิทรูสึกโกรธมาก 
 

หมีพูห                :    ใจเย็นๆ  เสือทิกเกอรคงอยากลอเลนเทานั้น 
กระตายแรบบทิ  :    ฉันจะไมยอมยกโทษใหกับเสือทิกเกอรเดด็ขาด 
 

วันตอมาเมื่อเสือทิกเกอรรูเร่ืองราวจากหมีพูห   ก็รูสึกเสียใจมากเขาจึงเดินทางไปหากระตาย
แรบบิทที่บานเพื่อที่จะขอโทษ  แตกระตายแรบบิทไมยอมยกโทษให  วันรุงขึ้นเสือทิกเกอร นําขนม
เคกแครอทไปใหกระตายแรบบิท  แตกระตายแรบบิทไมยอมยกโทษให   วันตอมาเสือทิกเกอรและ
หมูพิกเล็ทไปชวยกระตายแรบบิทแขวนผามานผืนใหม แตกระตายแรบบิทก็ปฏิเสธอีก เสือทิกเกอร
จึงไปขอความชวยเหลือจากหมีพูห 
 

หมีพูห                :     ฉันคิดวาเสือทิกเกอรเสียใจจริงๆ  เธอใหอภยัเขาเถอะนะ 
กระตายแรบบทิ  :     แคคําขอโทษไมทําใหฉนัหายโกรธหรอก 
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ไมวาใครก็ไมสามารถทําใหกระตายแรบบิทเปลี่ยนใจ  และในวันที่ฝนตกวันหนึ่ง  ขณะที่
กระตายแรบบิทกําลังเดินขามสะพาน  เกิดมีลมพัดอยางแรงจนทําใหแรบบิทพลัดตกจากสะพาน    
 

กระตายแรบบิท :  ชวยดวย  ชวยดวย 
 

เสือทิกเกอรไดยินเสียงรองก็รีบกระโดดน้ําลงไปชวย จนทําใหเสือทิกเกอรเปยกโชกไปทั้งตัว  
ทําใหกระตายแรบบิทตัดสินใจที่จะยกโทษใหกับเสือทิกเกอร  และคิดวาการเปนเพื่อนกันไมควร
โกรธกัน  เพราะเพื่อสามารถชวยเหลือเราไดในยามลําบาก 

 ในวันตอมาอากาศแจมใสเปนปกติ  กระตายแรบบิททําสลัดครีมและเชิญเพื่อนๆมากินสลัด
ดวยกัน  เสือทิกเกอรยืนมองเพื่อนๆเดินไปที่โตะอาหารอยางเศราใจ  และคิดวากระตายแรบบิทตอง
ไมใหเขารวมโตะอยางแนนอน  แตกระตายแรบบิทยื่นสลัดชามโตใหกับเขา  
 

กระตายแรบบิท  :    ฉันยกโทษใหเธอ  และเธอคือเพื่อนแทของฉัน ขอบใจมากนะที่ชวยชีวิตฉันไว 
 

 ทุกคนดีใจที่กระตายแรบบิทและเสือทิกเกอรกลับมารักกันเหมือนเดิม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  แพะดื้อ 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การเปนผูดื้อร้ัน  ไมเชื่อฟง  ยอมกอใหเกดิผลเสียทั้งกับตนเองและผูอ่ืน 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น  และตอบคําถามเกี่ยวกับ
การผลของการการเปนผูดื้อร้ัน  ไมเชื่อฟง   
 
3.  เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

ณ หมูบานแหงหนึ่งมีตากับยายเลี้ยงแพะไวสองตัว ใหมาลีหลานสาวเปนคนเลี้ยง ทกุๆเชามาลี
จะตอนแพะทัง้สองไปกินหญา วันหนึ่งแพะทั้งสองเขาไปกินถ่ัวงาในไรของตากับยาย มาลีกลัวถูกตี
จึงไปขอรองแพะใหออกไปจากไร  แตแพะดื้อร้ันไมฟงคําขอรองยังคงกินถ่ัวงาตอไป มาลีจึงไปนั่ง
รองไหอยูใตตนไม  กระตายและหมาจิ้งจอกผานมาเห็นและอาสาที่จะไปชวยไลแพะ แตกไ็มสําเร็จ
แพะดื้อยังคงกนิถ่ัวงาตอไป  ตัวตอบินผานมาจึงรับอาสาที่จะจดัการกับแพะดื้อโดยบนิเขาไปไลตอย
หูของแพะทั้ง สองตัวใหไดรับความเจ็บปวด รีบวิ่งออกไปจากไรทันที ตั้งแตนั้นมาแพะดื้อทั้งสองตัว
ก็เชื่อฟงมาลี ไมกลาเขาไปกนิถ่ัวงาในไรของตากับยายอกีเลย 
 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-  กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชหนังสือนิทานประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนทิาน ใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

เปนผูดื้อร้ัน ไมเชื่อฟง ยอมกอใหเกิดผลเสียทั้งกับตนเองและผูอ่ืน 
 
5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 

หนังสือนิทาน  เรื่องแพะดื้อ 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 

การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
แพะดื้อ 

 
ณ หมูบานแหงหนึ่ง  มียายกับตาเลี้ยงแพะไวสองตัวใหมาลีหลานสาวเปนคนเลี้ยง   ทุกๆเชา

มาลีจะตอนแพะทั้งสองไปกินหญา   ตากับยายจะคอยสอนอยูเสมอวา  ระวังอยาใหแพะเขาไปกิน
ถ่ัวงาในไร 

อยูมาวันหนึ่งแพะทั้งสองตัวเขาไปกินถ่ัวงาในไรของตากับยาย   มาลีตกใจมากกลัววาจะถูกตา
กับยายเฆี่ยนตี  ที่ปลอยใหแพะทั้งสองตัวเขาไปกินถ่ัวงาในไร   จึงไปบอกแพะวา.... 
 

มาลี  :     แพะจา  ออกมาจากไรถ่ัวงาเถอะนะ  อยาเขาไปกินถ่ัวงาในไรของตากับยายเลย   ตาจะ
ดุดา และยายก็จะตีฉัน 

 

แตแพะไมยอมฟงเสียงขอรองของมาลี  กมหนากมตากินถ่ัวงาในไรตอไป   มาลีไมรูวาจะทํา
อยางไร  จึงนั่งรองไหดวยความรูสึกกลัว  ขณะนั้นมีกระตายตัวหนึ่งเดินผานมาเห็น  จึงเขาไปถาม
มาลีวา... 
 

กระตาย   :     รองไหทําไม   เกิดอะไรขึ้น   ใหฉันชวยเหลือไหม 
 

 มาลีไดฟงดังนัน้จึงเลาเรื่องทัง้หมดใหกระตายฟง  เมื่อกระตายไดฟงเรือ่งราวทั้งหมดก็รับปาก
วาจะชวยเหลือ  เมื่อกระตายพูดเสร็จก็วิ่งตรงเขาไปหาแพะทั้งสองแลวพดูวา 
 

กระตาย   :     นี่เจาแพะ  ออกไปจากไรถ่ัวงาของตากับยายเดีย๋วนี้นะ  พวกนายทําใหผูอ่ืนไดรับความ 
                    เดือดรอน 
แพะ        :     อยามายุงกบัพวกเรา  
 

เมื่อแพะพูดเสร็จก็กมหนากมตากินถ่ัวงาของตากับยายตอไป  กระตายไมรูจะทําอยางไร  จึงมา
นั่งรองไหขางๆมาลี     ทันใดนั้นมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผานมา  เห็นมาลีและกระตายกําลังนั่ง
รองไหอยูจึงเขาไปถามวา....... 
 

หมาจิ้งจอก    :    มีอะไรใหฉนัชวยไหม 
 

มาลีและกระตายตางก็เลาเรื่องรามทั้งหมดใหหมาจิ้งจอกฟง  หมาจิ้งจอกจึงรับปากวาจะชวย   
จึงวิ่งไปบอกกับแพะวา....... 
 

หมาจิ้งจอก    :   เจาแพะออกไปจากไรถ่ัวงาของตากับยายเดี๋ยวนี้นะ  
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แตแพะยังกมหนากมตากินถ่ัวงาตอไป  ไมสนใจตอคําขอรองของหมาจิ้งจอก  หมาจิ้งจอกไมรู
จะทําอยางไรจึงนั่งรองไหอยูขางๆมาลีและกระตาย   ขณะนั้นมีตอตัวหนึ่งบินผานมาเห็นทั้งสาม
กําลังนั่งรองไหอยูจึงบินเขาไปถามวา... 
 

ตอ      :       เปนอะไรกันหรือถึงไดนั่งรองไหอยูอยางนี้  
 

 มาลี  กระตายและหมาจิ้งจอกจึงชวยกนัเลาเรื่องที่แพะเขาไปกินถ่ัวงาของตากับยายใหฟง   
 

ตอ      :        เงียบกนัซะไมตองรองไห  เดี๋ยวฉันจะจัดการกับแพะดือ้ใหเอง 
มาลี    :       พวกเราตวัโตกวาเจา  ยังไลมันไมไดเลย  เจาตัวแคนี้จะไลแพะดื้อทั้งสองตัวไดหรือ 
 

ตอไมพูดอะไรแตมันกลับบินตรงไปที่แพะทั้งสองตัว   เมื่อเขาไปใกล  ตอก็ตอยเขาที่หูของ
แพะทั้งสองตัว  และไลใหออกไปจากไรถ่ัวงา   แพะดื้อทั้งสองตัวไดรับความเจ็บปวดมากจึงรีบวิ่ง
ออกไปจากไรถ่ัวงาทันที   นับตั้งแตนั้นมาแพะดื้อทั้งสองตัวก็เชื่อฟงมาลี  และไมกลาที่จะเขาไปกิน
ถ่ัวงาของตากับยายอีกเลย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  กระตายยิ้มแยม 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

ผูที่มีนิสัยราเริง ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ ไมเกเรผูอ่ืน จะเปนที่รักและเปนที่ยอมรับของ
เพื่อนๆ 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามเกี่ยวกับ
ผลดีของการปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่มีนิสัยราเริง  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาไพเราะ  ไมเกเรผูอ่ืนและ
รูจักใหอภัยผูอ่ืน   
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

ที่ชายปาแหงหนึ่งมีกระตายสองตัว ซ่ึงมีนิสัยที่แตกตางกันมากโจเปนกระตายที่มนีิสัย ราเริง   
ยิ้มงาย พดูจาไพเราะ ไมเกเร แตจอมเปนกระตายที่มีนิสัยขี้โมโห เอะอะโวยวาย  เกเร ชอบชกตอย 
และแยงของเลนเพื่อน ทําใหไมมีใครอยากคบและเลนดวยเลย จอมจงึตัดสินใจไปหาโจ เพื่อขอ
คําปรึกษาโจจงึแนะนําใหจอมพยายามปรับปรุงตัวเอง เปลี่ยนแปลงนสัิยใหม ฝกการกลาวคําขอ
โทษ  ขอบคุณ พูดจาไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส และใหอภัยผูอ่ืน ซ่ึงจอมยอมทําตามที่โจแนะนํา ทําให
เพื่อนๆ ใหอภยัและยอมเปนเพื่อนกับจอมและเลนกนัอยางสนุกสนาน 
 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-  กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-  เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวที่ครูเลา  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดี

ของการปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่มีนิสัยราเริง  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาไพเราะ ไมเกเรและรูจักใหอภัย 
 
5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ือง กระตายยิ้มแยม 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
กระตายยิ้มแยม 

 
ที่ชายปาแหงหนึ่งเปนที่อยูอาศัยของกระตายสองตัว  คือ  โจ กับ  จอม  ซ่ึงมีนิสัยแตกตางกัน   

โจมีนิสัยราเริง  ยิ้มงาย  ชอบเลนสนุกสนานกับเพื่อนๆ  สวนจอมมีนิสัยเกเร  ชอบแยงของเลนและ
ชกตอยกับเพื่อนๆ 

ทุกเชาเจาโตงจะขันปลุกใหทุกๆคนตื่นนอน โจตื่นนอน รีบลุกขึ้นแตงตัวไปโรงเรียน เจาจุด
หมาที่แสนรูรวมเดินทางไปโรงเรียนดวยจะชวยถือกระเปาหนังสือใหโจ  สวนเจานกเอี้ยงจะเกาะ
บนบาของโจเดินไปคุยไป  ดวยความสนุกสนานจนถึงโรงเรียน สวนจอมจะโมโห เอะอะโวยวาย   
ที่โตงสงเสียงดังและจะไลตวาดโตงใหหยุดขันเสียที   จนไมมีใครอยากสนใจและของเกี่ยวกับจอม   
ทําใหจอมไปถึงโรงเรียนสายทุกวัน 

โจ  เรียนหนังสือดวยจิตใจที่แสนสบาย  จดจําเรื่องราวตางๆที่คุณครูสอนไดดี  ขณะที่จอม
นั่งเรียนดวยจิตใจที่ขุนมัว   เพราะถูกครูทําโทษที่มาสายทุกวัน    และคิดวาทําไมไมมีใครอยากเลน
กับตนเองเลย ซ่ึงแตกตางกับโจที่เพื่อนๆหอมลอม  และเลนกันดวยความสนุกสนาน   ดูทุกคนมี
ความสุข  จอมจึงตัดสินใจไปหาโจ แลวถามวา 
 

จอม    :     ทําไมไมมีใครอยากเลนกับฉันเลย 
โจ        :     เพราะเธอชอบเกเร  และชอบแยงของเลนของเพื่อนๆ  เธอลองหัดยิ้มและเลิกเกเรเพื่อนๆ

ดูสิ 
จอม     :     ฉันทําไมเปนหรอก 
โจ        :     ตองไดสิ  เธอตองพยายามปรับปรุงตัวเอง  เธอจะไดเลนกับเพื่อนๆอยางมีความสุข                 

เหมือนฉัน  เดี๋ยวเธอลองทําตามฉันดูนะ  ทําทุกๆวันเดี๋ยวก็ชินไปเอง 
 

จอมลองทําตามที่โจแนะนํา  โดยเขาไปเลนกับสัตวตัวอ่ืนๆ  ไมเกเร  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจา
ไพเราะ รูจักกลาวคําทักทาย  กลาวคําขอโทษ  และกลาวคําขอบคุณ  จอมปฏิบัติตามที่โจบอกทุกวัน    
จนในที่สุดจอมก็สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัย  กลายเปนกระตายที่ไมเกเร  ไมแกลงเพื่อน พูดจา
ไพเราะ  สัตวตางๆก็ยอมรับ  ใหอภัยยอมเปนเพื่อนกับจอม  และเลนกันอยางสนุกสนาน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  หมาจ้ิงจอกจอมเกเร 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การทํารายรางกายผูที่ออนแอกวา พูดจาขมขูทําใหเกดิความหวาดกลวั จะทําใหผูอ่ืนไดรับ
ความเดือดรอน  และจะทําใหไดรับการลงโทษจากผลของการกระทํา 
 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนชมนิทานจากวีดีทัศนแลว  สามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ

ผลเสียที่เกิดจากการทํารายรางกาย  พูดจาขมขู   และผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําได 
 

3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
มีหมาจิ้งจอกตวัหนึ่งขณะกําลังตกปลาอยูที่ริมลําธาร ไดยินหมีนอยและกระตายนอย คุยกันวา

จะนําขนมคุกกี้ไปใหกวางเปนของขวัญวนัเกิด หมาจิ้งจอกจึงพูดจาขมขูผลักหมีนอยและกระตาย  
นอยลมลงอยางแรง แยงขนมคุกกี้นัน้มากิน หมนีอยและกระตายนอยจึงนําเรื่องไปฟองพอแม     
เมื่อพอแมไดฟงเรื่องราวก็โกรธมากตางประชุมกันวาจะจัดการกับมหาจิ้งจอกอยางไรดี ทันใดนั้น
กระรอกตัวหนึ่งก็เสนอแผนการที่จะจัดการกับหมาจิ้งจอก โดยการหลอกใหหมาจิ้งจอกใชหางจุมลง
ในธารน้ําแข็งเพื่อตกปลาแตน้ําแข็งจัดทาํใหหางของหมาจิ้งจอกขาด กระรอกแกลงมากลาวขอโทษ
และแนะนําวิธีใหม โดยใหหมาจิ้งจอกแกลงนอนตายขวางรถของชาวนาที่บรรทุกปลามาเต็มคันรถ 
เพื่อใหชาวนาอุมหมาจิ้งจอกขึ้นรถเพื่อที่จะไดกินปลาหลังรถ แตเมื่อชาวนาเห็นวาหมาจิ้งจอกหาง
ดวนจึงจับมันไปขายใหกับคณะละครสัตว  ทําใหหมาจิ้งจอกไมไดกลับมาที่ปาแหงนี้อีกเลย 
 

4.   กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนกัเรียน พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   ใหนกัเรียนชมวีดีทัศนนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกจอมเกเร  โดยครูแปลภาษามือประกอบ 
-   ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนทิาน  ใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั

ผลกระทบทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ในการทาํรายรางกาย พูดจาขมขูผูอ่ืน 
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
วีดีทัศนนิทาน  เรื่องหมาจิ้งจอกจอมเกเร 

 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
การมีสวนรวมในการชมนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามในเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
หมาจ้ิงจอกจอมเกเร 

 
มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกําลังตกปลาอยูที่ริมลําธาร  ขณะนั้นมีกระตายนอย กับหมีนอยเดิน

ผานมาและพูดคุยกันเสียงดังวาจะนําขนมคุกกี้ไปใหเปนของขวัญวันเกิดแกกวาง  เมื่อสุนัขจิ้งจอก
จอมเกเรไดยินดังนั้นจึงตรงเขาไปขวางทางกระตายนอยและหมีนอย 
 

หมาจิ้งจอก       :     เดี๋ยวกอน    ถาเจาทั้งสองจะเดินผานทางนีต้องจายคาผานทางมาเสียกอน 
กระตายนอย     :     พวกเราไมมีเงนิหรอก 
หมาจิ้งจอก       :     ไมมีเงิน ไมเปนไร   ถาอยางนั้นสงขนมที่อยูในมือมา 
หมีนอย            :     ไมไดหรอก  นี่เปนคุกกี้ที่พวกเราจะนําไปใหเปนของขวญัวันเกดิของคุณกวาง 
หมาจิ้งจอก       :     พูดดีดี ไมใหใชไหม    ถาอยานั้นก็ตองใชกาํลังกันหนอย 
 

หมาจิ้งจอกเดนิตรงเขาไปผลักหมีนอยและกระตายนอยจนลมลง  ดึงโหลคุกกี้มาจากมือของ      
หมีนอย กระตายนอยและหมีนอยรองไห  นําเรื่องราวไปฟองพอแม 

พอแมของของกระตายนอยและหมีนอย   รวมทั้งพอแมของสัตวอ่ืนๆที่เคยถูกหมาจิ้งจอก
กล่ันแกลงตางมารวมตัวปรึกษาหารือที่จะจัดการกับหมาจิ้งจอก  ทันใดนั้นก็มีเสียงของกระรอก   
ตัวหนึ่งดังขึ้น 
 

กระรอก         :       ฉันมีวิธีที่จะจดัการกับหมาจิง้จอกจอมเกเร 
พอหมี             :       จะทําอยางไรละกระรอกนอย 
กระรอก          :       เขามาใกลๆสิจะเลาใหฟง 
 

กระรอกอธิบายแผนการทั้งหมดใหเหลาสัตวทั้งหลายฟง  หลังจากนั้นก็แยกยายกันไปเพื่อ
ดําเนินการตามแผนทันที โดยกระรอกนําปลามาผูกไวที่หางหลายตัว แลวแกลงเดินผานหนาหมา
จิ้งจอก  ทําใหหมาจิ้งจอกอยากไดปลาของกระรอก 
 

หมาจิ้งจอก      :     จะรีบไปไหนเหรอ กระรอก  เธอไปหาปลามาจากไหนเยอะแยะ 
กระรอก          :     ฉันจับไดที่ลําธารน้ําแข็งโนน  ถาอยากไดฉันจะสอนให 
 

เมื่อหมาจิ้งจอกฟงคําบอกเลาของกระรอก   ก็ตรงไปที่ธารน้ําแข็งทันที  หมาจิ้งจอกนั่งจุมหาง 
ลงไปในธารน้ําแข็งรอใหปลามากัดหาง   หมาจิ้งจอกนั่งอยูนานจนหลับไป  เมื่อตื่นมาก็พบวาหาง
ติดกับธารน้ําแข็งเมื่อออกแรงดึงอยางแรงทําใหหางหลุดออกมา   หมาจิ้งจอกโกรธกระรอกมาก   
คิดที่จะแกแคน 
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ขณะที่กระรอกกําลังกินผลไมอยูนั้นนกพิราบสื่อขาวก็บินมาบอกวาหมาจิ้งจอกกําลังจะมา
แกแคนกระรอกจึงไปพบหมาจิ้งจอกกลาวขอโทษ   และขอแกตัวโดยบอกวิธีจับปลาใหม   
 

กระรอก        :      เดี๋ยวจะมีรถชาวนาบรรทุกปลามาเต็มคันรถ  ใหเธอแกลงนอนตายขวางทาง       
เมื่อชาวนาเห็นก็อยากไดขนหมาจิ้งจอกไปขาย  เมื่อชาวนาอุมเธอขึ้นหลังรถ  
เธอก็จะไดกินปลาอยางสบาย 

หมาจิ้งจอก    :     จริงดวย  ถาอยางนั้นฉันจะยกโทษให 
 

หมาจิ้งจอกแกลงทําเปนนอนตายขวางทาง   เมื ่อรถของชาวนาขับผานมาก็จอดลงมาดู  
ชาวนาเห็นวาหมาจิ้งจอกหางดวนก็ไมสนใจขับรถทับหมาจิ้งจอกไป  แตนึกไดจึงกลับมาอุมหมา
จิ้งจอกขึ้นรถเพื่อนําไปขายคณะละครสัตว   หลังจากนั้นหมาจิ้งจอกก็เรรอนไปกับคณะละครสัตว
ไมไดกลับมายังปาแหงนี้อีกเลย  สัตวทั้งหลายจึงอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  เตาผูมีน้าํใจ 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การแสดงความมีน้ําใจชวยเหลือ  ไมสรางความเดือดรอนใหกับใครๆ  ยอมทําใหเปนที่ยอมรับ
ของผูอ่ืน 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามเกี่ยวกับ
ผลของการแสดงความมีน้ําใจชวยเหลือ  ไมสรางความเดอืดรอนใหกับใครๆ    
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

ภายใตทองทะเลอันแสนสงบ  มีเตานอยตัวหนึ่งอยากที่จะเขาไปผูกมิตรกับเหลาฝูงปลา แตฝูง
ปลานอยไมชอบเตานอยเพราะมีรูปรางหนาตานาเกลียด และกลัววาจะมีนิสัยเกเรสรางความ
เดือดรอนให   จึงวายน้ําหนีจากไป  ทําใหเตานอยรูสึกเหงา   

วันหนึ่งมีปลาฉลามเกเรตัวหนึ่งหมายที่จะกินฝูงปลาเปนอาหาร  เตานอยเห็นเหตุการณจึงวาย
น้ํานําตัวเขาไปขวาง ปลาฉลามกัดลงบนกระดองของเตาอยางแรง ทําใหฟนของปลาฉลามหักลง  
แลวรีบวายน้ําหนีไปไมกลับมารังแกฝูงปลาอีกเลย  ฝูงปลารูสึกซึ้งในน้ําใจของเตานอยและ  รูวาเตา
นอยไมไดมีนิสัยเกเร  จึงยินดีตอนรับเตานอยเปนเพื่อน 
 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนิทาน  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เปนผูมีน้ําใจชวยเหลือ  ไมสรางความเดือดรอน  ยอมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
 
5   สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองเตาผูมีน้ําใจ 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
เตาผูมีน้าํใจ 

 
ภายใตทองทะเลอันแสนสงบมีเตานอยตัวหนึ่งกําลังวายน้ําและหาอาหาร   เตานอยเหลือบเห็น

ฝูงปลาฝูงหนึ่งจึงคิดที่จะเขาไปทักทาย   แตเมื่อฝูงปลาเห็นเตานอยกําลังวายเขามาก็พากันวายหนี  
เพราะเห็นวาเตานอยมีแขนขาที่ส้ัน  ตวมเตี้ยม  เชื่องชา     
 

เตานอย        :     พวกเธอจะไปไหนกนัเหรอ  ขอฉันไปดวยไดไหม 
 

ไมมีปลาตัวไหนตอบเตานอยเลย   และตางวายน้ําหนีออกมาจากเตานอย  ทําใหเตานอยเสียใจ
มากที่ฝูงปลาไมรับตนเปนเพื่อน  เตานอยรูสึกเหงา  และคอยวายวนเวียนดูฝูงปลาคุยกันอยาง
สนุกสนานอยูหางๆ    เหลาฝูงปลาจึงไดพูดคุยกันถึงเตานอย 
 

ปลาการตูน   :     เราจะรับเตานอยเปนเพื่อนดไีหม 
ปลาปกเปา    :     เตานอยมแีขน ขาที่ส้ัน ตวมเตี้ยม  เชื่องชา  จะเปนเพื่อนเราไดเหรอ 
ปลาการตูน   :     พวกเรานาจะใหโอกาสเตานอยบางนะ 
ปลาปกเปา    :     แตถาเตานอยมีนิสัยเกเรพวกเราก็จะเดือดรอนนะ  พวกเราไมอยากมีเพื่อนเกเรหรอก 
 

วันหนึ่งมีปลาฉลามเกเรตัวหนึ่งวายน้ํารวดเร็ว  และมีฟนที่แหลมคม แข็งแรง  แหวกวายเขามา
ใกลฝูงปลา หมายที่จะกินฝูงปลาเปนอาหาร เตานอยเห็นดังนั้นจึงตะโกนบอกฝูงปลาแตไมมีใคร
สนใจคําพูดของเตานอยเลย  ทันใดนั้นเองฉลามเกเรก็วายเขามาอยางรวดเร็ว  อาปากหมายที่จะกิน
ปลาทั้งฝูง เตานอยซ่ึงเห็นเหตุการณทั้งหมดจึงตัดสินใจวายน้ําอยางเร็วนําตนเขาขัดขวาง ปลาฉลาม
จึงงับเขาที่กระดองอันแข็งแรงของเตานอยอยางแรง  ทําใหฟนอันแหลมคมของปลาฉลามหักลง
ทันที    

 

ปลาฉลาม    :    โอย !   ฟนของขาหักหมดเลย    ฮือ..ฮือ..ฮือ 
 

เมื่อเปนเชนนั้นปลาฉลามจึงวายน้ําหนีไปอยางรวดเร็ว  และไมกลากลับมารังแกฝูงปลาอีกเลย  
ฝูงปลารูสึกซึ้งในน้ําใจของเตานอย 

 

ปลาการตูน   :     ขอบใจมากนะเตานอยที่ชวยเหลือพวกเราไว 
ปลาปกเปา    :    ฉันขอโทษที่ไมยอมรับเธอเปนเพื่อน   ฉันคิดวาเธออาจจะมีนิสัยเกเร 
ปลาการตูน   :     เตานอยเปนผูมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน  พวกเรายินดีรับเปนเพื่อน 
เตานอย         :    ขอบใจมากนะ  ฉันสัญญาวาจะเปนเพื่อนทีด่ีไมสรางความเดือดรอนใหกับใคร 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ชางขี้โมโห 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

คนที่มีอารมณขี้โมโห โกรธงาย กอใหเกดิการแสดงกริยากาวราวไมเหมาะสมออกมา ทําให
ไมเปนที่ยอมรบัของผูอ่ืน 
 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ 

ผลเสียที่เกิดจากการเปนคนขีโ้มโห  โกรธงาย 
 

3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
ณ  ปาแหงหนึ่งมีสัตวอาศัยอยูรวมกันมากมาย  มีชางนอยตัวหนึ่งกําลังเลนกับเพื่อนๆ ไดแก  

นกนอย  กระตาย เมน และกระรอก ที่ทุงหญาทายปา  แตชางนอยเปนชางขี้โมโหเวลาใครขัดใจจะ
กระทืบเทาแรงๆ  พังตนไมระเนระนาด  จนเพื่อนๆตางพากันวิ่งหนีไมมีใครอยูเลนกับชางนอยอีก   

เมื่อชางนอยหายโมโหก็จะมานั่งเสียใจกับการกระทําของตน หนูพกุเดินผานมาเห็นจึงเขาไป
ปลอบใจและแนะนําวิธีควบคุมตนเองโดยเมื่อชางนอยโมโห  ใหหายใจลึกๆ  แลวนับหนึ่งถึงสิบทํา
ใหลืมความโมโหได  ชางนอยรับคําแนะนํา หนูพุกจึงไปตามเพื่อนๆกลับมาเลนกับชางนอย เมื่อชาง
นอยเร่ิมโมโห เพื่อนๆจึงตอตัวกันและบอกใหชางนอยนบัจํานวน  ชางนอยนับเพื่อนๆจนลืมเรื่องที่
โมโห  ทําใหชางนอยไมแสดงกริยากาวราวอีกเลย 
 

4.   กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชหนังสือนิทานประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวที่ครูเลา  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เปนคนขี้โมโห โกรธงาย ซ่ึงเกิดผลเสียทั้งกับตนเองและผูอ่ืน 
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
        หนังสือนิทาน  เรื่องชางขี้โมโห 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง       
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ชางขี้โมโห 

 
ณ ปาแหงหนึ่งมีสัตวอาศัยอยูรวมกันมากมาย มีชางนอยอยูตัวหนึ่งเปนลูกชางตัวโต  มีนิสัยใจดี

และโอบออมอารี จึงมีเพื่อนเลนมากมาย นกนอย กระตาย เมน และกระรอก เปนเพื่อนสนิทของ 
ชางนอย ทั้ง 5 ตัว จะมาเลนดวยกันทกุวนัที่ทุงหญาทายปา แตชางนอยเปนชางที่ขี้โมโห เวลาที่ชาง
นอยโมโหทีไรจะชอบกระทืบเทาแรงๆ  จนเพื่อนๆหนแีทบไมทัน 
ชางนอย      :      พวกนายไปใหพนนะ   ฉันไมเลนแลว  นีแ่นะ!  นี่แนะ! 
กระรอก       :      พวกเราหนีกนัเถอะ    
เมน              :     ไมเลนดวยแลว 

ชางนอยตะโกนไลเพื่อนๆที่ขัดใจ ไมตามใจชางนอย และพังตนไมลมระเนระนาด ไมมีเพื่อนๆ
คนไหนเหลืออยูเลย ตางพากันวิ่งหนีจากชางนอยไป แตเมื่อชางนอยหายโมโหแลวก็กลับมาเปน
ลูกชางใจดีเหมอืนเดิม แตนกนอย กระตาย เมน และกระรอก ตางพากนักลัวชางนอย จงึไมยอมมาเลน
ดวยอีกเลย 

ชางนอยเสียใจที่ตนเองเปนชางขี้โมโห  เวลาโมโหทีไร    ก็มักจะลืมตัวและอาละวาดทุกที   
ชางนอย       :      เฮอ....จะทําอยางไรดีนะ    ไมมใครอยากเลนกับเราเลย  ฮือ...ฮือ....... 

ขณะนัน้หนูพกุเดินผานมาพอดีเห็นชางนอยนั่งรองไห  จงึไดถามชางนอยวา 
หนูพุก         :      ชางนอย เปนอะไรเหรอ  ทาํไมมานั่งรองไหอยูตวัเดยีวละ    
ชางนอย       :     ฮือ...ฮือ...เพราะวาฉันขี้โมโห นะสิ เวลาฉันโมโหฉันจะอดกลั้นไมอยู  อาละวาด 
             ทํารายผูอ่ืน เพือ่นๆกลัวโดนฉันเหยยีบแบน ก็เลยไมมใีครยอมเลนกับฉนัเลย 
หนูพุก         :      เธอก็อยาขี้โมโหนักสิ  พอเริ่มโมโห  ใหหายใจเขาลึกๆ   แลวนับ หนึ่ง ถึง สิบ  

ฉันจะทําใหด ู เปนตวัอยาง หนึ่ง....สอง....สาม....ส่ี....หา.....ไปเรื่อยๆจนถึงสิบ  
ลองทําดูนะ จะไดหายโมโหไวๆไงละ 

 

 หนูพุกรีบวิ่งไปหา นกนอย  กระตาย  เมน  และกระรอก  ชวนใหกลับไปเลนกับชางนอย 
 

หนูพุก         :     เพื่อนๆ กลับไปเลนกับชางนอยกนัเถอะ ฉันคิดหาวิธีชวยใหชางนอยหายโมโห
ไดแลวละ 

กระตาย       :     ชางนอยจะหายโมโหไดจริงๆเหรอ เดีย๋วกอ็าละวาดไลเหยียบพวกเราแบนกนัหมด 
นกนอย       :     ฉันก็กลัวเหมอืนกัน 
หนูพุก         :     เราตองใหโอกาสชางนอยนะ  เพราะเขาเปนเพื่อนของเรา 
เมน             :    จริงดวย  พวกเราตองชวยใหชางนอยไมเปนชางขี้โมโห 
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ทั้งหมดจึงพากันไปหาชางนอย ชางนอยดีใจมากที่เพื่อนๆมาเลนดวย แตเมื่อเลนไปสักพักหนึ่ง  
ชางนอยก็เกิดโมโหขึ้นมา เร่ิมทําหนาบึ้ง  มือทาวเอว  

แตกอนที่ชางนอยจะอาละวาดเหมือนทกุที เพื่อนๆรีบกระโดดตอตวักนัใหญ  โดยเมนตัวใหญ
สุดอยูขางลาง  ตามดวยกระตาย  กระรอก  หนูพุก  และนกนอย  แลวหนูพุกก็รองเรยีกชางนอย    

 

หนูพุก        :      เฮ!  ชางนอย  ลองนับดูซิวาพวกเรามีทั้งหมดกี่ตัว 
 

ชางนอยหนัมาดูเพื่อน  แลวกน็ับดวยเสียงอันดัง  พรอมกบัเพื่อนๆ 
 

ชางนอย       :      หนึ่ง.....สอง.... สาม....ส่ี.....หา      พวกเธอมีทั้งหมด หา ตัว 
หนูพุก         :      เธอหายโมโหแลวใชไหม 
ชางนอย       :      หายแลวละ  เมื่อกี้ฉันโมโหอะไรนะ  มวัแตนับเพื่อนๆจนลืมโมโหไปเลยแฮะ 
กระตาย       :      ชางมันเถอะ   เธอหายโมโหก็ดีแลว  พวกเราจะไดเลนสนุกกนัตอ 
 

“ ไชโย !  ไชโย ! ”  เพื่อนๆตางดีใจกันใหญที่สามารถชวยชางนอยใหหายข้ีโมโหได  ชางนอย
ก็ดีใจมากเหมือนกันที่ไดรูวิธีชวยใหตัวเองหายขี้โมโห  ชางนอยจะนับหนึ่งถึงสิบ ทุกครั้งที่รูสึกเริ่ม
โมโหทําใหชางนอยไมเคยอาละวาดทํารายใครอีกเลย และเพื่อนๆก็มาเลนกับชางนอยอยางมีความสุข 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  กอริลลาจอมเกเร 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน การรังแกผูที่ออนแอกวา ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน  
และผลกรรมนั้นก็จะกลับมาหาตนเอง 
 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามเกี่ยวกับ

ผลเสียที่เกิดขึน้จากการเปนผูที่ชอบใชกําลังรังแกผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน 
 

3. เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
ณ  ปาอันอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง  มีลิงกอริลลาตัวหนึ่งอาศัยอยูดวย  กอริลลามีพละกําลัง

มหาศาลไมเกรงกลัวผูใด  ไมตองการเพื่อน  วันหนึ่งขณะที่กอริลลาออกหาอาหารในปาตามปกติ  
มันไดเจอผลไมสุกงอมผลหนึ่งจึงรีบเขาไปเด็ด  แตทันใดนั้นก็มีเสียงขอรองของมดแดงไมใหเด็ด
ผลไม   เพราะจะทําใหรังมดแดงหักเสียหาย  แตเจากอริลลาไมฟงเสียงขอรองของมดแดง  เอื้อมมือ
ไปเด็ดผลไมที่ตองการทันใดนั้นรังมดแดงก็หักลง  ทําใหมดแดงนับรอยตัวกัดเจากอรริลาดวยความ
โกรธแคน  กอริลลารองล่ันปาดวยความเจ็บปวด   เมื่อกอริลลายอมขอโทษ  สํานึกผิดและสัญญาวา
จะไมทําเชนนี้อีก  มดแดงทั้งหลายจึงหยุดกัดและกลาวสั่งสอนกอริลลา  หลังจากนั้นกอริลลา
เปลี่ยนนิสัยใหมไมรังแกใครอีกเลย 
 

4.    กิจกรรมการเลานิทาน 
-  กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนทิาน ใหนกัเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ

รังแกผูที่ออนแอกวา ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนทั้งรางกายและจติใจ  และผลกรรมที่ไดรับ 
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองกอริลลาจอมเกเร 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
กอริลลาจอมเกเร 

 
ณ  ปาอันอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง  ภายใตทองฟาอันสดใส  และลําธารเล็กๆซึ่งไหลผาน          

เปนที่อาศัยของสัตวปามากมาย  มีลิงกอริลลาตัวหนึ่งอาศัยอยูดวย เจากอริลลาตัวนี้มีรางกายใหญโต  
แข็งแรง และ มีพละกําลังมหาศาล  ดวยเหตุผลนี้มันจึงทะนงตัว ไมคิดเกรงกลัวผูใด  เจากอริลลา    
ไมตองการเพื่อนสนิทมิตรสหายใดๆเลย  เพราะคิดวาตนนั้นยิ่งใหญ  เหนือกวาสัตวอ่ืนๆในปา 

วันหนึ่งขณะที่เจากอริลลาออกมาหาอาหารตามปกติ  มันก็ไดเจอกับผลไมอันสุกงอมผลหนึ่ง  
จึงรีบจะเขาไปเด็ดกินทันที แตทันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาจากตนไม 
 

มดแดง       :     ชากอนทานกอริลลาผูยิ่งใหญ ไดโปรดอยาเด็ดผลไมพวงนี้เลย  เพราะรังของขา  
  ติดอยูกับกานนี้ และอาจไดรับความเสียหายได      
กอริลลา     :    ขาคือผูที่ยิ่งใหญที่สุดในปานี้ ถาขาอยากไดอะไร ก็ตองได เจามดนอยนี่ไมรูจัก

เจียมตัว  คิคจะมาหยุดขาหรือไง 
มดแดง       :     ผลไมในปาก็ยงัมีอีกมาก  ทานไปกินทีต่นอืน่ไมไดหรือ   เพราะถารังขาเสียหาย  
  ขาและเพื่อนๆของขาอีกมากมายก็จะไมมีทีอ่ยูอาศัย    ตองสรางรังกันใหมกวาจะ 
            เสร็จก็มืดค่ํา 
กอริลลา     :     ก็เร่ืองของเจาซี  ขาไมสนใจหรอก 
 

เจากอริลลาไมฟงคําขอรองของมดแดง เอื้อมมือไปเด็ดผลไมที่ตนตองการและในทันทีที่
ผลไมหลุดนั้น รังนกก็ตกลงมาดวย เมื่อรังแตกเหลามดแดงนับรอยตัว จึงวิ่งเขากัดกอริลลาจอมเกเร
ดวย  ความโกรธ  เจากอริลลารองล่ันปาดวยความเจ็บปวด 
 

กอริลลา    :    โอย!  โอย!  เจบ็เหลือเกิน  ขาผิดไปแลว  ขาขอโทษ  ตอไปขาจะไมทําอีกแลว 
  

 มดแดง จึงส่ังใหเพื่อนๆมดทัง้หลายหยุดกดัเจากอริลลา    และกลาวตักเตือนเจากอริลลาวา 
 

มดแดง       :    ทานไมควรใชพละกําลังของทานขมเหงรังแกผูอ่ืนที่ออนแอกวา แมพวกเราจะตัวเล็ก                         
แตพวกเราก็สามารถรวมพลังกันตอสูกับผูที่มารังแกพวกเรา ใหไดรับความเจ็บปวด                         
เชนเดียวกับทาน เพราะฉะนั้นอยาใชกําลังขมเหงรังแกใครๆ อีก  ไมเชนนั้นทานก็จะ                       
ไดรับผลกรรมเหมือนเชนครั้งนี้ 

กอริลลา     :    ขาจะจําไว  และสัญญาวาจะไมรังแกใครอีกเลย 
หลังจากนัน้กอริลลาก็เปลี่ยนนิสัยใหมไมเกเร  ขมเหงรังแกใครๆในปาแหงนี้อีกเลย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  กระตายพูดไมเพราะ 

 
1.   ความคิดรวบยอด 
 ผูที่พูดจาหยาบคาย  ไมไพเราะ   ทําใหไมมีใครอยากคบเปนเพื่อน  และใหความชวยเหลือ 
 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ 
ผลเสียของการพูดจาไมไพเราะ  พูดจาหยาบคายทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย   
 

3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
ณ  ชายปาแหงหนึ่งสัตวทั้งหลายกําลังกินอาหารและคุยกันอยางสนุกสนาน ทันใดนั้นเกิดไฟไหม

ปาขึ้น สัตวทั้งหลายตกใจพากันวิ่งหนี แตหมูปาตัวอวน ขาสั้น วิ่งไมไหวจึงลมลง  กวางเขาไปชวย
พยุงหมูปาใหวิ่งตอไป   หมูปาจึงขอบคุณกวางอยางสุภาพ แตกระตายซึ่งเห็นเหตุการณกลับพูดวา 
เปนเพราะเกิดมาอวน ตวมเตี้ยม และแสดงทาทางลอเลียนทําใหหมูปาไดรับความอับอาย 

หลายวันตอมาเกิดไฟไหมปาอีก คราวนี้กวางและกระตายไดวิ่งตกลงไปในหลุมพรางที่
นายพราน ทําไว  หมูปาจึงหยอนหางลงไปชวยกวางขึ้นมาได  กระตายจึงตะโกนรองบอกใหหมูปา
หยอนหางลงมาชวยตนบาง  แตกระตายพูดจา ไมเพราะ  ตอวาหมูปาดวยถอยคําหยาบคาย  ทําให
หมูปาไมหยอนหางลงไปชวย  แตหยอนขอนไมลงไปใหกระตายปนขึ้นมาเองอยางยากลําบาก     
กระตายจึงสํานึกในการกระทําของตนและแกไขปรับปรุงจนเปนที่ยอมรับของเพื่อน 
 

4.  กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวที่ครูเลา ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พูดจาไมเพราะ  พูดคําหยาบคาย  กับผูอ่ืนทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย 
 

5. สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองกระตายพูดไมเพราะ 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
กระตายพูดไมเพราะ 

 
 

ณ ชายปาแหงหนึ่ง กระตาย กวาง หมปูา และกระรอก กําลังหาอาหารกินและคยุกันอยาง
สนุกสนาน  ทันใดนัน้เกดิไฟไหมปา สัตวทั้งหลายตางตกใจพากันวิ่งหนี หมูปาเปนสัตวตัวอวน ขา
ส้ัน  วิ่งไมไหวจึงลมลง  กวางเขาไปชวยพยุงหมูปาใหวิ่งตอไป  หมูปาจึงขอบคุณกวางที่ไดชวยชีวติ
ไว 
 

หมูปา     :       ขอบคุณมากจะคุณกวาง  ถาไมไดคุณกวางมาชวย  ฉันคงกลายเปนหมูปายางไปแลว 
กวาง       :       ไมเปนไรหรอก   เราเปนเพื่อน  อยูรวมปาเดียวกัน  ก็ตองชวยเหลือกัน 
          กระตายเหลือบมาเห็นกวางชวยเหลือหมปูา จึงพูดจาดถููกถากถางวา  
กระตาย   :      เกิดมาอวน ตวมเตี้ยม ขาสั้นก็อยางนีแ้หละ ทําอะไรก็ชักชาเสียเวลาคนอื่น นาจะ 

ปลอยใหกลายเปนหมูปายางซะ  ฮา  ฮา  ฮา  (หัวเราะ) 
 

แลวกระตายก็แสดงกริยาทาทางลอเลียนหมูปา ทําใหหมูปาเกิดความอับอาย และเสียใจ แต
กระรอกก็เขามาปลอบใจ   
 

กระรอก  :    อยาไปสนใจกับคําพูดของกระตายเลย  นิสัยอยางนี้ใครๆก็ไมอยากคบเปนเพื่อนหรอก   
                      เรารีบวิ่งไปทีริ่มธารกันเถอะ 
                        

หลายวันตอมา ไดเกิดไฟไหมปาอีกครั้ง  สัตวทั้งหลายรวมทั้งกระตาย กวาง หมูปา และ
กระรอก  ซ่ึงกําลังหาอาหารกันอยูนั้นตางพากันวิ่งหนีไฟปาอยางไมคิดชีวิต  แตทันใดนั้นเอง กวาง
และกระตายไดพลัดตกลงในหลุมพรางที่นายพรานทําไว  กวางและกระตายตางพากันรองขอความ
ชวยเหลือ  หมูปาไดยินดังนั้นจึงวิ่งกลับมาดู  และตรงเขาไปที่หลุมที่กวางตกลงไป 
 

หมูปา     :       ไมตองตกใจนะคุณกวาง เดี๋ยวฉันจะหยอนหางลงไปใหจับแลวฉันจะดึงคุณขึ้นมาเอง 
กวาง       :       ขอบคุณมากนะหมูปา 
หมูปา     :    ไมเปนไรหรอก  เพราะคณุกวางมีน้ําใจ  เคยชวยชีวิตของฉันไว   
 

หมูปาจึงหยอนหางลงไปในหลุมและออกแรงดึงจนสามารถชวยเหลือกวางขึ้นมาได ทันใดนั้น
ก็มีเสียงรองขอความชวยเหลือจากหลุมขางๆ  “ ชวยดวย  ชวยขาดวย ” 
 

กระตาย   :      หมูปาเจาชวยหยอนหางลงมาใหขาจับแลวดึงขาขึ้นไปทีสิ ขาไมอยากเปนกระตายยาง     
  อยูในนี้  เร็วๆเขาสิ เจาหมูปาหนาโง 
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กวาง       :       จะขอรองใหคนอื่นชวย  ก็พดูจาใหดีๆหนอยสิ   พูดจาหยาบคายใครจะอยากชวย 
กระตาย   :   ฉันไมไดขอรองเจา  ไอกระตายบา ไปใหพน  
หมูปา      :        แตคุณกวางเปนเพื่อนรักของฉัน และเปนผูที่มีบุญคุณกับฉันดวย ถาทานพูดจาเชนนี้         

กับคุณกวาง ฉนัก็คงชวยเหลือคุณกระตายไมไดหรอก แตฉันจะชวยหยอนขอนไม          
ลงไปใหคุณกระตายปนขึน้มาเองแลวกนั 

                       

 กระตายพยายามดิ้นรนปนขอนไมขึ้นมาดวยความยากลําบาก  และวิ่งหนีไฟปาเพียงลําพัง  
จนขนอันขาวสะอาด  ดําสกปรกและมีรอยไหมเกรียม  และรูสึกสํานึกในการกระทําของตน เมื่อ
มาถึง ริมธารพบกับฝูงสัตว รวมทั้งกวางและหมูปาจึงไดเขาไปกลาวขอโทษ  และสัญญาวาจะ
ปรับปรุงตนเอง ไมพูดจาหยาบคายวาใครๆอีกแลว  กวางและหมูปาใหอภัยและสัญญาวาจะ
ชวยเหลือกันตลอดไป 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  กวางผูวานอนสอนงาย 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

ผูที่วานอนสอนงาย  ตั้งใจเรียน  เชื่อฟงคําสั่งสอนของครูอาจารย  เปนสิ่งที่เด็กๆควรควบคุม
ตนเองใหกระทํา 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลว สามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเปนผูวานอนสอนงาย ตั้งใจเรียน เชื่อฟงคําส่ังสอนของครูอาจารย 
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสังเขป 

นางกวางตัวหนึ่งไดนําลูกมาฝากหัวหนาฝูง เพื่อใหหัวหนาฝูงอบรมสั่งสอนใหเรียนรูวิชามายา
กวาง  หัวหนาฝูงก็อบรมสั่งสอนกวางนอยดวยความเมตตา กวางนอยก็เชื่อฟง วานอนสอนงาย ตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน  ไมนานก็เรียนจบหลักสูตรวิชามายากวาง  หลังจากนั้นก็กลับไปอยูกับพอแม 

วันหนึ่งกวางนอยไดตามพอแมและฝูงกวางออกไปหากินที่ชายปาแหงหนึ่ง  ดวยความพลาดพลั้ง  
กวางนอยเดินไปติดบวงที่นายพรานดักไว  แตจากการที่กวางนอยตั้งใจเลาเรียน วานอนสอนงาย  
เชื่อฟงคําสั่งของหัวหนาฝูงที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู  ทําใหกวางนอยใชวิชามายากวางสามารถรอดพน 
จากการถูกนายพรานจับได 
 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-   กลาวทักทายนักเรียน  พูดคุยกับนักเรียนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนักเรียนฟงโดยใชวีดีทัศนประกอบการเลานิทาน 
-   สรุปเรื่องราวโดยใหนักเรียนฟง  และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตน  

เปนผูวานอนสอนงาย  ตั้งใจเรียน เชื่อฟงคําส่ังสอนของครูอาจารย  และผลกรรมที่ไดรับ 
 
5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
          วีดีทัศนนิทาน  เร่ือง กวางผูวานอนสอนงาย 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
          การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน  
กวางผูวานอนสอนงาย 

 
ที่ปาใหญแหงหนึ่งมีฝูงกวางอาศัยอยูจํานวนมาก ฝูงกวางนี้มีหัวหนาฝูงคอยดูแลเวลาจะไปหา

อาหาร  หรือเวลากลางคืนที่จะลงกินน้ํา ลูกนองทั้งหลายจะถามหวัหนาฝูงกอน เพราะหวัหนาฝูง
เปนผูนําฝูงที่ฉลาด  สามารถที่จะหลบอันตรายที่จะมาถึง  และเกงวิชามายากวางซึ่งเปนวิชาสําหรับ
การปองกันตวั  เมื่อตองเจออนัตราย 

นางกวางตัวหนึ่งไดนําลูกมาฝากหัวหนาฝูง เพื่อใหหวัหนาฝูงอบรมสั่งสอนใหเรียนรูวชิามายา
กวาง หวัหนาฝูงก็อบรมสั่งสอนกวางนอยดวยความเมตตา  กวางนอยก็เชื่อฟงวานอนสอนงาย ตัง้ใจ
ศึกษาเลาเรียน  ไมนานกเ็รียนจบหลักสูตรวิชามายากวาง  หลังจากนัน้ก็กลับไปอยูกบัพอแม 

วันหนึ่งกวางนอยไดตามพอแมและฝูงกวางออกไปหากนิที่ชายปาแหงหนึ่ง แตดวยความ 
พลาดพล้ัง กวางนอยเดนิไปติดบวงที่นายพรานดักไว ดวยความตกใจกวางนอยจึงสงเสียงรองอยาง
ดัง  ทําใหฝูงกวางตางพากนัวิ่งหนเีขาปา  แมกวางนั้นตกใจมาก  รีบวิง่มาบอกหัวหนาฝูง  
 

แมกวาง        :      ทานหัวหนาฝูงไดโปรดชวยเหลือกวางนอยลูกของขาดวยเถิด ตอนนีก้วางนอย 
                 ติดบวงของนายพรานอยูที่ชายปานั่น 
หัวหนาฝูง     :     ไมตองตกใจไปหรอกแมกวาง  เพราะขาไดอบรมสั่งสอนกวางนอยเรื่องวิชา                

มายากวาง  กวางนอยก็เรียนอยางตั้งใจ  ไมเคยเกเร  และยังเชื่อฟงคําสั่งสอน  
ของขามาโดยตลอด   ส่ิงเหลานี้จะทําใหกวางนอยพนจากอันตราย   และ   
สามารถใชวิชาความรูชวยตัวเองใหปลอดภัยได    

แมกวาง          :      ถาอยางนั้นขอใหกวางนอยปลอดภัยดวยเถิด 
 

รุงเชานายพรานก็ออกจากบานมายังทีด่ักบวงไว ก็ไดเหน็กวางนอยตดิบวงนอนตะแคงขางนิ่งอยู  
ขาทั้ง 2 ขางของกวางนอยเหยียดตรง มีรอยเทากวางตะกุยกอหญาและดินกระจุยกระจายใกล
บริเวณนัน้ ล้ินหอยออกจากปาก ทองกวางปองเหมือนขึ้นอืด ไมหายใจ นายกวางจงึคิดวากวางนอย
ตายมาหลายชั่วโมงแลว จึงแกบวงออกแลวถือมีดไปตัดกิ่งไมและใบไมเพื่อมารองเนื้อกวาง พอ
นายพรานออกเดินไป  กวางนอยรีบลุกขึน้แลววิ่งหนีเขาปาไปอยางรวดเรว็ 

อาการที่นายพรานไดเหน็ทั้งหมดนัน้  เรียกวาวิชามายากวาง   ลูกกวางวิ่งหนจีนทนัฝูงกวาง
และไดกลับไปอยูกับพอแมและฝูงกวางตอไป      

จากการที่กวางนอยตั้งใจเลาเรียน วานอนสอนงาย  เชื่อฟงคําส่ังของหัวหนาฝูงที่อบรมสั่งสอน
วิชาให  ทําใหกวางนอยสามารถรอดพนจากการถูกนายพรานจับได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ลูกหมูเชื่อฟงคร ู

 
1.   ความคิดรวบยอด 

ผูที่ตั้งใจเรียน  เชื่อฟงคําสั่งสอนของครูอาจารย ไมเกเรแกลงเพื่อนเปนสิ่งที่เด็กๆควรควบคุม
ตนเองใหกระทํา 
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลว สามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเปนผูตั้งใจเรียน   เชื่อฟงคําส่ังสอนของครูอาจารย  ไมเกเรแกลงเพื่อนได 
 
3.   เนื้อเร่ืองนิทานโดยสังเขป 

ณ  โรงเรียนแสนสุข  มีลูกหมูนารักแตงกายสะอาดเรียบรอย  มีนิสัยราเริง  ยิ้มแยมแจมใส  
เดินทางมาโรงเรียนแตเชาทุกวัน ตั้งใจเรียนและเชื่อฟงคุณครู  สวนลูกหมูมอมแมมเสื้อผาสกปรก 
หนาตาบึ้งตึงมาโรงเรียนสายเปนประจํา ไมตั้งใจเรียนและไมเชื่อฟงครู ทําใหไมมีใครอยากเลนและ
พูดคุยกับลูกหมูมอมแมมเลย  ตางกับลูกหมูนารักที่เปนที่รักของคุณครูและเพื่อนๆ   ลูกหมูมอมแม
จึงตัดสินใจขอโทษคุณครูและเพื่อนๆสัญญาวาจะปรับปรุงตนเองใหม  ตั้งใจเรียนและไมแกลง
เพื่อนอีก  ทําใหลูกหมูมอมแมมเปนที่รักของเพื่อนๆ  ใครๆก็เรียกวา  ลูกหมูเชื่อฟงครู 
 
4.   กิจกรรมการเลานิทาน 

-  กลาวทักทายนักเรียน   พูดคุยกับนักเรียนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนักเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลานิทาน   
-   สรุปเรื่องราวโดยใหนกัเรียนฟง  และใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตน 

เปนผูตั้งใจเรยีน เชื่อฟงคําส่ังสอนของครูอาจารย  การไมเกเรแกลงเพื่อน  และผลกรรมที่จะไดรับ 
 
5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
   รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ือง  ลูกหมูเชื่อฟงครู 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
         การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
ลูกหมูเชื่อฟงครู 

 
ณ โรงเรียนแสนสุข มีลูกหมูตัวหนึ่งใครๆก็เรียกวาลูกหมูนารัก แตงกายสะอาดเรียบรอย มีนิสัย

ราเริงยิ้มแยมแจมใส จะตื่นแตเชาเดินทางมาโรงเรียนทันเวลาทุกวัน ลูกหมูนารักจะตั้งใจเรียน เช่ือฟง
คําส่ังสอนของคุณครู ไมเกเรแกลงเพื่อน มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน ทําใหลูกหมนูารักเปนที่รักของครู
และเพื่อนๆ ตางกับลูกหมูมอมแมม ซ่ึงมักจะแตงกายไมเรียบรอย เสื้อผาสกปรกมอมแมม มีนิสัย         
ขี้โมโห หนาตาบึ้งตึง  และจะมาโรงเรียนสายเปนประจํา เมื่ออยูในหองเรียนก็ไมตั้งใจเรียน ไมเชื่อ
ฟงคําส่ังสอนของคุณครู ชอบเกเรแกลงเพือ่นอยูเปนประจํา ทําใหไมมใีครๆอยากเปนเพื่อนเลนหรือ
พูดคุยกับลูกหมูมอมแมมเลย          

วันหนึ่งลูกหมมูอมแมมเห็นเพื่อนๆเลนกันอยางสนุกสนาน ทําใหลูกหมูมอมแมมรูสึกเหงามาก 
และอยากจะเลนกับเพื่อนๆบางจึงคิดตัดสินใจที่จะปรับปรุงตนเอง เปลี่ยนแปลงนิสัยใหม โดยการ
เขาไป ขอโทษและขอคําปรึกษาจากคณุครู 
 

ลูกหมูมอมแมม     :   คุณครูครับผมรูสึกเหงามาก  ไมมีใครอยากเปนเพื่อนเลนกับผมเลย   
คุณครู                    :   ถาเธออยากมีเพื่อน   เธอก็ตองปรับปรุงตนเองใหม   เพราะไมมใีครอยาก 
                                   เลนกบัผูที่หนาตาบึง้ตึง  และชอบใชกําลังแกลงเพื่อนหรอก 
ลูกหมูมอมแมม    :   แลวผมควรจะทําอยางไรดีครับ   

คุณครู                   :   เธอตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอย   ทักทายเพื่อน  ยิ้มแยมแจมใส  ไมโกรธ
งาย 
                                  ไมแกลงเพื่อน   ดูลูกหมูนารักเปนตัวอยางสิ   ใครๆก็อยากเลนดวย 
ลูกหมูมอมแมม    :   แลวเพือ่นๆจะยอมมาเลนกับผมจรงิๆหรือครับ 
  คุณครู                  :   จริงสิจะ   และที่สําคัญเธอตองตั้งใจเรียนและเชื่อฟงคําส่ังสอนของครูดวย 
                                 ใครๆเห็นก็จะชื่นชม 
ลูกหมูมอมแมม    :   ผมจะลองปรับปรุงตนเองดูครับ 
 

หลังจากนั้นลูกหมูมอมแมมก็ปรับปรุงตนเองตามคําแนะนําของคุณครู  จนเปนที่รักของ
เพื่อนๆ  เชนเดียวกับลูกหมูนารัก   ใครๆก็เรียกวาลูกหมูเช่ือฟงครู ไมมีใครเรียกวาลูกหมูมอมแมม 
อีกเลย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  เสือโครงกับลูกกวางนอย 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การทํารายจิตใจผูอ่ืนดวยคําพูด  ทําใหไดรับความอับอาย รังแกผูที่ออนแอกวา  ทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเดือดรอน  ผลกรรมนั้นก็จะกลับมาหาตนเอง 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามเกี่ยวกับ
ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการการทํารายจิตใจผูอ่ืนดวยคําพูด และใชกําลังรังแกผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน 
 
3.  เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

ณ  ริมหนองน้ําใหญ  มีเสือโครงหิวโซตัวหนึ่งเดินออกมาจากชายปาเพื่อมาดื่มน้ําที่หนองน้ํา
ดวยความหิวกระหาย  ทันใดนั้นเสือโครงเหลือบไปเห็นกวางนอยขาพิการและตาบอด จึงพูดจาขมขู
แสดงทาทางลอเลียนดูถูกในความพิการของกวางนอย   และหมายที่จะกินกวางนอยเสีย  แตงเูหลือม
ซ่ึงเห็นเหตุการณไดเขามาขัดขวาง ทําใหเกิดการตอสูกันขึ้นแตงูเหลือมตรงเขารัดเสือโครง เสือโครง
หายใจไมออก  กวางนอยรองขอชีวิตใหเสือโครง  ทําใหเสือโครงซ้ึงในน้ําใจของกวางนอยและ
สัญญาวาจะไมประพฤติตนเชนนี้อีก 
 
4. กิจกรรมการเลานิทาน 

-  กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชหนังสือนิทานประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนิทาน  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

รังแกผูอ่ืนที่ออนแอกวา  ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนทั้งรางกายและจิตใจ  และผลกรรมที่ไดรับ 
 
5.    สื่อประกอบการเลานิทาน 
         หนังสือนิทาน  เรื่องเสือโครงกับลูกกวางนอย 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 

การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
 เสือโครงกับลูกกวางนอย 

 
ณ  ริมหนองน้ําใหญ   สัตวนอยใหญทั้งหลายที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบหนองน้ําแหงนี้  ยังคง

ดําเนินชีวิตไปดวยความสงบสุข  อยูมาวันหนึ่งเหตุการณอันไมคาดฝนก็เกิดขึ้น   เมื่อมีเสือโครงหิว
โซตัวหนึ่งเดินออกมาจากชายปา  ตรงรี่มายังหนองน้ําดวยความกระหาย  มันกมลงไปในหนองน้ํา   
หวังที่จะดื่มน้ําสักอึกใหญใหสมกับความกระหายหิวที่มีมานาน  แตยังไมทันจะไดดื่มน้ํา  พลัน
สายตาก็เหลือบไปเห็นลูกกวางนอยตัวอวนพลี  ยืนอยูฝงน้ําตรงขาม 
 

เสือโครง   :   โอโฮ!  เรารอดตายแลว  อาหารอันโอชะของเรา.........  เจากวางนอย 
 

อนิจจาชางนาสงสารเจากวางนอยนอกจากจะตาบอด  ซํ้ารายขาหนายังพิการอีกดวย มันคอยๆ
เดินอยางกระเผกๆ  มาหยุดทีห่นองน้ําแลวกมลงดื่มน้ําดวยความหิวโหย 
   

เสือโครง     :     เจากวางนอย  ไปกินน้ําที่อ่ืน  ที่นี่หนองน้ําของขา   ไมเชนนั้นจะโดนจับกิน 
กวางนอย    :     ทานเจาขา  สงสารฉันดวยเถิด  ฉันเปนกวางพิการ 
เสือโครง     :     นั่นนะซี  ตาก็บอด ขาก็เป  (เสือโครงหลับตาและเดินขากระเผกลอเลียนกวางนอย) 
                          ถาอยางนั้นมาเปนอาหารของขาเสียเถิด 
 

เสือโครงตรงปรี่เขาหาเจากวางนอยหมายจะขย้ํากินกวางนอยเปนอาหาร  แตทันใดนั้นมีงูเหลือม
ตัวใหญตัวหนึ่งอยูบนตนไม  มองเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ดวยมีจิตใจที่เมตตาสงสาร  และ
ไมชอบเห็นใครถูกรังแก คิดจะชวยลูกกวางใหพนภัย  จึงหยอนตัวลงมาเพื่อขัดขวางเจาเสือโครง 
 

งูเหลือม      :     หยุดนะเจาเสือใจดํา ขาเห็นและไดยินเจาพูดจาขมขู แสดงกริยาลอเลียนดูถูก 
  เหยียดหยาม กวางนอยผูนาสงสาร เมื่อเจารูวากวางนอยพิการเจายังจะกินไดลงคออีก 
เสือโครง    :     ถาอยางนั้นขาจะกนิเจาแทน  เจางูเหลือมจอมยุง 
งูเหลือม      :    เขามาไดเลยเจาเสือโครงใจดํา  ปากเสีย 
 

เสือโครงไมรอชาตรงเขาหางูเหลือม  แตเจางูเหลือมเร็วกวา  มนัใชหางตวัดรัดงูเหลือมงู
เหลือมยิ่งดนรนเทาใด  งูเหลือมก็ยิ่งรัดแนนขึ้นทุกที 
 

เสือโครง      :    โอย!  โอย!  ขาหายใจไมออก  กระดูกขากจ็ะหกัแลว 
งูเหลือม       :     ขาจะรัดใหกระดูกเจาหักกลายเปนเสือพิการ เจาจะไดรูความรูสึกของกวางนอยบาง 
เสือโครง      :    ปลอย  ปลอยขาเถิด  ขาจะไมประพฤติตัวเชนนี้อีกแลว   
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กวางนอย   :    ทานงูเหลือมผูเมตตา  ปลอยทานเสือโครงไปเถิด  ฉันไมโกรธที่ถูกขมขูและลอเลียน
หรอก ฉันไมอยากใหใครๆมาพิการเหมือนฉัน 

                   

งูเหลือมยอมปลอยเจาเสือโครงเปนอิสระ  เสือโครงไดยินเชนนั้นก็รูสึกสํานึกผิดทีต่นพูดจา
ขมขูและแสดงกริยาลอเลียนเจากวางนอย 

 

เสือโครง       :    ขอบใจมากนะกวางนอย  ขาสัญญาวาจะไมประพฤติตัวเชนนี้อีกแลว   
 

เสือโครงวิ่งหายลับเขาไปในปา  ดวยความสํานึกผิด และดใีจที่รอดชีวิต  กวางนอยกลาว
ขอบคุณงูเหลือมผูมีจิตใจเมตตาแลวก็คอยนั่งลงดื่มน้ําในหนองน้ําอยางสบายใจ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  วัวเผือกเปล่ียนนิสยั 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การเปลี่ยนแปลงนิสัย  ปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่เชื่อฟง  ไมดื้อร้ัน  ยอมเปนที่รักของผูอ่ืน 
 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ 

ผลดีของการเปลี่ยนแปลงนิสัย  ปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่เชื่อฟง  ไมดื้อร้ัน 
   

3.  เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
กาลครั้งหนึ่งมีวัวอยูสองตัว ตัวหนึ่งชื่อแตม มีจุกเปนเจาของ ตัวหนึ่งชื่อเผือก มีเปยเปนเจาของ

ทุกเชาทั้งสองจะพาวัวของตนมากินหญาที่ทุงนา วัวแตมเปนววัที่เชื่อฟง ไมดื้อดึง ไมเกเร ทําใหจุ
กรักและปฏิบตัิตอวัวแตมดวยความนุมนวล แตวัวเผือกเปนวัวทีด่ื้อดงึ เกเร ไมเชือ่ฟง ทําใหเปย
โมโหและเฆี่ยนตีววัเผือกอยูเปนประจํา    

ระหวางทีว่วัทัง้สองกินหญาอยู ววัเผือกไดขอคําแนะนําจากววัแตมในการปฏิบัติตนใหเปนที่
รักของเจานาย โดยการเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง ไมดือ้ไมเกเร สวนเปยก็ขอคําแนะนําในการเลี้ยง
วัวเชื่อฟงจากจุก  โดยใหปฏิบัติตอวัวอยางสุภาพออนโยนแสดงความรักความเมตตาตอวัว  จะทําให
วัวรักเราและยอมเชื่อฟงคําส่ัง  ไมดื้อดึง ไมเกเร  ทั้งววัเผือกและเปยไดปฏิบัติตามคําแนะนําของววั
แตมและจุก  ทําใหทั้งคูตางก็มีความสุขทีต่างก็ปฏิบัติดตีอกัน 
 

4.   กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวท่ีครูเลา ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

การเปลี่ยนแปลงนิสัยนิสัย  ปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่เชื่อฟง  ไมดื้อร้ัน   
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ือง วัวเผือกเปลี่ยนนิสัย 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
วัวเผือกเปล่ียนนิสัย 

 
กาลครั้งหนึ่งมวีัวอยูสองตัว  ตัวหนึ่งชื่อแตม วัวแตมมีหนูจุกเปนเจาของ สวนววัเผือกมีหนูเปย

เปนเจาของ  ทุกๆเชาหนูจกุจะพาวัวแตมไปกินหญาที่ทุงนา  สวนหนูเปยก็จะพาวัวเผือกไปกินหญา
ที่ทุงนาเหมือนกัน 
จุก      :     เจาแตม  เจาไปหาหญากนิตามสบายนะ  ตรงไหนมีหญาออนๆ  อรอยๆเจาก็อยูกนิใหอ่ิม   
   ฉันจะนั่งรอเจาที่ตนไมนี้นะ   แตถาไดยนิเสียงกระดิ่งก็ใหเจารีบกลับมา   

วัวแตมผงกหวัรับ แตยังไมทนัไดไปก็ไดยนิเสียงของหนเูปย  และเจาเผอืกดังแตไกล 
เปย     :     โธเอย  ไอเผือกเดินใหมนัเรว็ๆหนอยซิ   มัวแตไถลแวะไปมาอยูนั่นแหละเดี๋ยวก็สาย 
 

วัวเผือกรองเสยีงดัง และพยายามฝนตัวไมยอมเดินตามแรงของหนูเปย  หนูเปยจึงโมโหใชแส
ฟาดลงที่ตัวของวัวเผือก วัวเผือกเจ็บมากจึงยอมเดินตามหนูเปยแตโดยดีและไลใหวัวเผือกไปกินหญา  
วัวเผือกจึงเดนิไปกินหญาใกลๆกับวัวแตม  และถามววัแตมวา… 
 

วัวเผือก   :    ทําไม  แตมไมเห็นโดนเจานายดุดา  เฆี่ยนตีอยางขาเลย    
วัวแตม    :     ก็ขาทําตัวเปนวัวทีด่ีนะสิ   ขาไมเคยดื้อ   ไมเคยเกเร  ปฏิบัติตามคําส่ังของเจานาย  และ 
       ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด   เจานายก็รักขาและไมเคยเฆี่ยนตีขาเลย 
วัวเผือก   :     ดีจัง ขาจะลองทําตามดูบาง เจานายจะไดรักขา และไมเฆี่ยนตีขาเหมือนเจานายของเจา 

ระหวางทีห่นูเปยกับหนูจกุนัง่รอวัวของตนอยูที่ใตตนไม  เปยก็ไดถามจกุวา… 
เปย          :    ทําไม  ววัของจุกไมเห็นดื้อและเกเรเหมือนวัวของฉันเลย     ที่ตองคอยดดุาและเฆีย่นตี         
         อยูเปนประจําจึงจะยอมทําตามคําส่ัง 
จุก           :    ฉันจะพดูจากับวัวของฉันดีๆ  ไมตวาด ไมดดุา ลูบหัวของมันอยางออนโยน  เพื่อใหวัว 
                    รูวาฉันรักและเปนหวงมนั  แคนี้มันก็จะไมดื้อและเชื่อฟงคําส่ังของเรา 
เปย          :    ดีจัง  ฉันจะลองทําตามเธอดูบาง  วัวของฉนัจะไดไมดื้อ 
 

หลังจากนั้นหนูจุกก็ส่ันกระดิ่ง วัวแตมก็รีบวิ่งมาหาทันที   หนูเปยก็ตะโกนเรียกวัวเผือกให
กลับมาเชนกัน  เมื่อเจาวัวเผือกมาถึงก็นึกถึงคําพูดของวัวแตม  ที่จะไมดื้อและยอมทําตามคําสั่งของ
หนูเปยทุกอยาง   หนูเปยก็นึกถึงคําพูดของหนูจุกเชนกัน  จึงพูดกับวัวเผือกอยางออนโยน  ลูบศีรษะ
ของมันและบอกกับวัวเผือกวาตอไปนี้ฉันจะพูดจากับเจาดีๆและจะไมเฆี่ยนตีเจาอีก  เมื่อวัวเผือกได
ยินอยางนั้นก็รูสึกมีความสุขขึ้นมาทันทีและไมเคยดื้อและเกเรกับเจานายของมนัอกีเลย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  ไกพูดจาไพเราะ 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

ผูที่พูดจาไพเราะ  สุภาพและออนโยน  ผูใดฟงก็เกดิความพึงพอใจและยนิดีใหความชวยเหลือ 
 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ 

ผลดีที่เกิดจากการพูดจาไพเราะ 
 

3.    เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวสัตวตางเกิดความเดือดรอนกันถวนหนา เมื่ออยูๆพระอาทิตยก็เกิด

นอนตื่นสายติดตอกันเปนเดือนๆ  บางวันกวาพระอาทิตยจะตื่นก็เกือบเที่ยงวันไปแลว  ทําใหสัตวที่
หากินตอนกลางวันและสัตวที่หากินตอนกลางคืนเดือดรอนกันเปนแถว  บรรดาสัตวจึงไปขอรอง
ใหสิงโตชวยเหลือ สิงโตจึงตะโกนดวยเสียงอันดังปลุกใหพระอาทิตยตื่น ทําใหพระอาทิตยโกรธมาก  
และไมยอมตื่นขึ้นมา  สิงโตเจาปาจึงเรียกประชุมสัตวทั้งปาเพื่อคัดเลือกผูที่สามารถปลุกให
พระอาทิตยตื่นได   

สัตวทั้งหลายตางเวียนกันมาปลุกพระอาทิตย  แตก็ไมมีใครสามารถทําใหพระอาทิตยพึงพอใจ
และตื่นขึ้นมาไดจนกระทั่ง ไกหนุมผูมีเสียงที่ไมดังจนเกินไป  พูดจาไพเราะออนหวาน ทําให
พระอาทิตยเกิดความพึงพอใจ  จึงตื่นมาทําหนาที่ใหแสงสวางแกสัตวทั้งหลายเหมือนเดิม 
 

4.   กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเรื่องราวที่ครูเลา ใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการ

พูดจาไพเราะนุมนวล  ทําใหผูอ่ืนเกิดความพึงพอใจ  ยอมใหความชวยเหลือ 
 

5.   สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองไกพูดจาไพเราะ 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามในเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน  
ไกพูดจาไพเราะ 

 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว สัตวตางๆเกิดความเดือดรอนกันถวนหนา เมื่ออยูๆพระอาทิตยเกิด

นอนตื่นสายตดิตอกันเปนเดอืน บางวนักวาพระอาทิตยจะตื่นกเ็กือบเทีย่งวนัไปแลว พวกสัตวกลาง
วันที่ชอบ ตื่นออกไปหาอาหารกินตอนเชาตรูก็ตองทนหิวอยูแตในรัง ไดยินเสียงบรรดาลูกออนรอง
หิวกันระงม สวนพวกสัตวกลางคืนก็ตองอดหลับอดนอนรอจนกวาจะเหน็แสงอาทิตยจงึจะเขานอนได       
พวกสัตวจึงพรอมใจกันมาขอใหสิงโตเจาปาชวยเหลือ สิงโตเจาปาผูหาวหาญไมรอชาตะโกนไป
บนทองฟาทนัทีวา 

 

สิงโต            :     พระอาทิตยเอยเอ็งจงตืน่เถิด  พวกขาเดือดรอนเอ็งไมเหน็หรือไง    
 

เสียงดังเหมือนฟาผาของสิงโต ทําใหพระอาทิตยตกใจตืน่และโกรธมากจึงโตตอบกลับไปวา 
 

พระอาทิตย   :    เจาบังอาจตวาดขาเชียวหรือ  ดีละ คราวนี้ขาจะไมออกมาใหแสงสวางแกพวกเจา                          
  อีกเลย จนกวาพวกเจาจะหาผูที่พูดจาเหมาะสมมาปลุกขาได        

 

วาแลวพระอาทิตยกห็ายลับกลับเขากลีบเมฆ ปาทั้งปามืดมิดลงทนัที  สิงโตเจาปาจึงเรยีกประชุม
เหลาสัตวเพื่อที่จะหาสัตวที่พูดจาถูกใจพระอาทิตย แลวพวกเขาก็เลือกใหแมวเปนผูลองปลุก
พระอาทติยเปนตวัแรก เพราะแมวมเีสียงหวาน และเสยีงก็ไมดงัเหมือนเสียงของสิงโต นางแมวบรรจง
เปลงเสียงหวานๆของตนออกไปวา  

 

แมว          :    เหมียว   เหมียว  พระอาทิตยเจาขา  ตื่นเถิด  ตื่นเถิด     
 

แตเนื่องจากเสียงของแมวคอยมากตองเรียนถึง 3 ครั้ง  พระอาทิตยจึงจะตื่น  “ เสียงของ
แมวคอยเกินไปปลุกขาไมไดหรอก ”  พระอาทิตยวาแลวก็หลับตอ พวกสัตวจึงประชุมกันอีกครั้ง  
คราวนี้ตกลงใหอีกาลองดู  เพราะอีกามีเสียงแหลมดัง  คราวนี้พระอาทิตยตองไดยินแนๆ  เจากาดํา
รวบรวมพลังตะเบ็งเสียงอันแหลมดังออกไปวา   

 

กา                  :     กา  กา  พระอาทิตย  ตื่นเถิด  ตื่นเถิด      

พระอาทิตย   :    โอย! เสียงใครนะแสบแกวหขูาเหลือเกิน ขาไมชอบ ไปใหพน 
 

พวกสัตวออนใจไมรูจะเลือกใครอีก ทันใดนั้นก็มีไกหนุมตัวหนึ่งผานมา ลิงเจาปญญาจึงเสนอ
ใหพอไกหนุมลองดู  เพราะเสียงของไกนั้นไมดังเกินไป  ไมคอยเกินไป และไมแหลมเกินไป  
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เมื่อไกหนุมรูวาพวกสัตวตองการความชวยเหลือจากตน จงึตอบวา “ ไดสิจะฉันยนิดีชวยพวก
เราจะ”    

พวกสัตวดีใจมากเพราะนอกจากไกหนุมจะมีน้ําเสียงทีไ่มดัง ไมคอย และไมแหลมเกินไปแลว
อีกทั้งยังพดูจาไพเราะจับใจผูฟงดวย ฝายไกหนุมก็กระโดดจับตอไมตอหนึ่งแลวโกงคอขันเจื้อยแจว
แลวพูดตอดวยวาจาไพเราะดังนี้   
 

ไกหนุม         :    เอก อ้ี เอก...  ทานพระอาทติยขอรับ  ไดโปรดกรุณาชวยพวกเราดวยเถิดขอรับ    
 

พระอาทิตยไมเคยไดยินใครพูดจาไพเราะเชนนี้มากอนจึงโผลหนาออกมาจากกลีบเมฆ และ
เผลอตัวพูดกับไกหนุมวา  

 

พระอาทิตย   :    เจาตองการใหขาชวยอะไรหรือ    
ไกหนุม         :    กระผมขอใหทานชวยใหแสงสวางแกพวกเราดวยเถิด 
 พระอาทิตย :    เอาละๆ  เจาพดูจาไพเราะจับใจขา  ตอไปนีข้าจะตื่นมาใหแสงสวางแกพวกเจา 
       เหมือนเดิม  แตมีขอแมวา   เจาจะตองทําหนาที่ปลุกขาในยามรุงเชา ทกุวันกอนที ่
       สัตวอ่ืนๆจะตืน่  เจาจะทําใหขาไดหรือไม                                                    
ไกหนุม        :   ไดขอรับ  กระผมขอรับหนาที่นี้ดวยความดีใจและภาคภมูิใจขอรับ    
 

ตั้งแตนั้นมาพระอาทิตยกไ็มเคยนอนตืน่สายอีกเลย  สวนไกก็ทําหนาทีข่องตนดวยความตั้งใจ
ไมเคยขาดจนถึงทุกวันนี ้
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  เจาหญิงมดดํา 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การเปนผูสุภาพ  ออนโยน  ออนนอมถอมตนยอมทําใหเปนที่รักใครของผูอ่ืน 
 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนชมนิทานจากวดีีทัศนแลว   สามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ

การเปนผูสุภาพ  ออนโยน  ออนนอมถอมตน  และผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
 

3.  เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
ณ  หมูบานมดแหงหนึ่ง  มีมดดําตัวหนึ่งซึ่งมีนิสัยโอบออมอารี สุภาพเรียบรอย  เปนที่รักของ

สัตวทั้งหลาย วันหนึ่งหลังจากที่มดดําเลานิทานใหกับเหลาเตาทองตัวนอยๆ ฟงจบแลวนั้น  มดดําก็
เดินทางกลับบาน  เมื่อถึงบานมดดํารับอาสาพอกับแมไปเก็บองุนในปา ไดเจอกับเตาทองนอย
ตัวหนึ่ง  จึงไดชวนกันไปเก็บองุนดวยกัน  ระหวางทางไดพบกับเจาหญิงมดชมพูแสนสวย  ซ่ึงมี
นิสัยเกเร กาวราว  ชอบพูดจาดูถูกผูอ่ืน  เมื่อเห็นมดดําเดินผานมาจึงพูดจาเยาะเยยถากถางวาเปนมด
ที่นาเกลียด  และแกลงขัดขามดดําลมลง  มดดํารูสึกเสียใจมาก เมื่อเดินทางกลับบานมดดําไดยิน
ทหารปลวกคุยกันที่จะวางแผน บุกหมูบานมด จึงรีบไปบอกผูเฒามด ทําใหมดทุกตัวอพยพหนีออกไป
เหลือแตเจาหญิงมดชมพูเพียงตัวเดียวที่ไมเชื่อจึงถูกทํารายและวิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต  ทําใหเจาหญิง
สํานึกผิดและยอมมอบตําแหนงเจาหญิงใหแกมดดํา 
    

4.   กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนักเรียน   พูดคุยกับนักเรียนใหรูสึกผอนคลาย 
-   ใหนักเรียนชมวีดีทัศนนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกจอมเกเร โดยครูแปลภาษามือประกอบ 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนิทาน  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

รังแกผูอ่ืน จะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนทั้งรางกายและจิตใจ  และผลกรรมที่ไดรับจากการกระทํา 
 

5. สื่อประกอบการเลานิทาน 
         วีดีทัศน  ประกอบการเลานทิานเรื่อง  เจาหญิงมดดํา 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามในเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน  
เจาหญิงมดดํา 

  
ณ  หมูบานมดแหงหนึ่ง  มีมดดําตัวหนึ่งซ่ึงมีนิสัยโอบออมอารี  สุภาพเรียบรอย  เปนที่รักของ

สัตวทั้งหลาย  ขณะที่มดดํากาํลังเลานิทานใหกับเหลาเตาทองตัวนอยๆฟง 
เตาทอง   :     พี่มดดําเลานิทานเกงจังเลย 
มดดํา      :     วันนีพ้อแคนีก้อนนะ  เพราะพวกเธอตองกลับไปทําการบาน 
เตาทอง   :     พรุงนี้ตองเลาใหพวกเราฟงอีกนะคะ 
มดดํา      :     ไดสิจะ     

ขณะที่มดดําเดนิทางกลับบาน ไดพบกับพอและแมกําลังออกหาองุนในปา มดดําจึงอาสาที่จะ
ไปเก็บใหแทน ระหวางทางมดดําไดเจอกบัเตาทองนอย 
มดดํา       :     อาว !  ยังไมกลับบานเหรอจะ 
เตาทอง   :     รูสึกหิว เลยออกมาหาอะไรกินคะ 
มดดํา      :     พี่กําลังจะไปเก็บองุนที่ทายปา  เราไปดวยกันก็ได 

ระหวางทางมดดําไดพบกับเจาหญิงมดชมพูแสนสวย แตมีนิสัยเกเร กาวราว ชอบพูดจาดูถูก
ผูอ่ืน เมื่อเห็นมดดําเดินผานมาจึงพูดจาเยอะเยยถากถาง 
มดชมพู   :    มดอะไรนาเกลียดตัวดํา 
มดดํา       :    เราจะรีบไปไมรบกวนทานหรอก 

เจาหญิงมดชมพูแกลงขัดขามดดําลมลง  ใหไดรับความอับอาย  มดดํารูสึกเศราใจกับคําพูด
ของเจาหญิงมดชมพูมาก   เตาทองกลาวปลอบใจมดดํา 
เตาทอง  :    ไมเห็นจะนาเกลียดเลย   พี่มนี้ําใจ  โอบออมอารี  พวกเรารักมีมดดํา 

ระหวางทางกลับบานมดดาํไดยินปลวกคุยกันวางแผนที่จะบุกหมูบานมดดําจึงรีบไปบอกกับ
ผูเฒามด  ผูเฒามดจึงเรียกประชุมมดทั้งหมด 
มดชมพู   :    จะไปเชื่ออะไรกับมดนาเกลียด  ไปนอนดกีวา 
ผูเฒามด  :    พวกเราจะตองอพยพไปอยูในหลุมหลบภยั 

มดทุกตัวพากันอพยพไปอยูในหลุมหลบภัยกันหมด  เหลือแตเจาหญิงมดดําอยูตัวเดียว ทําให
ถูกปลวกลุมทําราย เจาหญิงมดชมพูวิ่งหนีอยางไมคิดชีวิตจึงรอดมาได  มดทุกตัวขอบคุณมดดํา  
รวมทั้งมดชมพูดวยที่กลาวขอโทษที่พูดจาไมดีกับมดดํา   และยอมมอบตําแหนงจาหญิงใหแกมดดํา    
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  นกกระจาบอวดเกง 

 
1.   ความคิดรวบยอด 

การคุยโวโออวด   พูดจาเยาะเยยถากถางผูอ่ืน  ดวยถอยคําที่ไมสุภาพ  ทําใหผูอ่ืนไมพอใจ   
 
2.   จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ 
ผลเสียของการพูดจาคุยโวโออวด  เยาะเยยถากถางผูอ่ืนดวยถอยคําที่ไมสุภาพได   
 
3.  เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 

นกกระจาบฝูงหนึ่งอาศัยอยูในปาแหงหนึ่ง ตางสัญญากันไววาถาถูกจับดวยตาขายของชาวนา 
นกทุกตัวจะตองพรอมใจกันบินใหสูงขึ้นแลวนําตาขายไปเกี่ยวไวบนยอดไม แลวบินลอด ตาขาย
ออกมา  มาวันหนึ่งนกกระจาบหนุม ไดบินไปชนนกกระจาบจาฝูง  ทําใหนกกระจาบจาฝูงไมพอใจ 
ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน โดยมีนกตัวอื่นเขามาชวยทําใหตีกันเปนกลุมใหญ  นกตัวไหนที่
ไมชอบการทะเลาะวิวาทก็บินหนีไป ระวางนั้นเองนายพรานไดเหวี่ยงแหจับนกกลุมนี้ไดทั้งหมด     
สวนนกที่บินหนีไปก็รอดพนจากการถูกจับ  และตางสัญญาวาจะไมทะเลาะและพูดจาไมดีตอกัน 
 
4. กิจกรรมการเลานิทาน 

-   กลาวทักทายนักเรียน   พูดคุยกับนักเรียนใหรูสึกผอนคลาย 
-   เลานิทานใหนักเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวที่ครูเลา  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พูดจาไมดีตอกัน  ใชอารมณในการตัดสินปญหาจนเกิดการทะเลาะวิวาท   ทําใหเกิดความเดือดรอน   
 
5. สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองนกกระจาบอวดเกง 
 
6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้เร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
นกกระจาบอวดเกง 

 
มีนกกระจาบฝูงหนึ่งอาศัยอยูบนตนไมใหญที่ชายปาแหงหนึ่ง   ทุกวันนกกระจาบทั้งฝูงจะ

ออกไปหากินพรอมๆกันที่ทุงนาในแถบนั้น นกฝูงนี้ใหสัญญากันไววา เมื่อใดที่ลงไปจิกกินขาว
ในนาแลว ไปติดตาขายที่คนมาดักไวก็ใหบินขึ้นพรอมๆกัน  แลวนําตะขายไปเกี่ยวไวบนยอดไม   
พวกเราบินต่ําลง ก็จะหลุดจากตาขายที่ดักไว 

นายพรานรูวานกฝูงนี้จะออกไปหากินในนาทุกวัน จึงนําตาขายมาดักไวที่ตนไมซ่ึงเปนทางที่  
นกจะตองผาน และนกกระจาบทั้งฝูงก็ติดตาขายของนายพราน  นกทุตัวดิ้นรนจะใหหลุดจากตาขาย
แตดิ้นอยางไรก็ไมหลุด จนมีนกกระจาบจาฝูงรองเตือนวา  “พวกเราทําไมไมทําตามที่สัญญากันไวละ”  
นกกระจาบทั้งหลายไดยินดังนั้นก็นึกถึงสัญญาดังกลาว  จึงพรอมใจกันบินนําตาขายไปเกี่ยวไวบน
ตนไม แลวบินต่ําหลุดรอดออกมาจากตาขายจนไดครบทุกตัว  ทําใหนายพรายจับนกกระจาบไมได
เลยสักตัว ทําใหนกกระจาบหัวหนาฝูงคิดอยูเสมอวาการที่ฝูงนกกระจาบรอดพนมาไดคร้ังนี้เปน
เพราะความฉลาดของตน 

มาวันหนึ่ง  นกกระจาบฝูงนี้ตางก็บินลงหาอาหารในนา  มีนกกระจาบหนุมตัวหนึ่งบินถลาไป
ชนหัวนกกระจาบจาฝูงเขา  ทําใหนกกระจาบจาฝูงไมพอใจ  ตวาดดวยเสียงอันดังวา.......... 
 

นกกระจาบจาฝูง    :     ทําไมเจาบินมาชนหัวขา    เจานกกระจาบหนุม  เจารูไหมวาขาเปนใคร 
นกกระจาบหนุม    :    ขอโทษเถอะนะ  เพราะฉนัเปนนกทีแ่ข็งแรง  บินมาโดยเร็วจึงไมทันเหน็ 
 

นกกระจาบจาฝูงไดยินดังนั้นก็โมโห เพราะคิดวาตนเองเปนนกที่ฉลาด และแข็งแรง ไมมีนก
ตัวไหนจะฉลาดและแข็งแรงไปกวาตน   จึงไดกลาวเยาะเยยไปวา 
 

นกกระจาบจาฝูง    :    รูปรางอยางเจานะหรือ เปนนกที่แข็งแรง เวลาบินไปติดตาขายมีขาตัวเดียว 
                                    เทานั้นที่บินแข็งแรงและออกแรงมากกวานกตัวอ่ืน เจาก็เปนไดแคนกออนแอ   
                                     โงๆ  ตัวหนึ่งเทานั้น  ถาไมเชื่อมาลองกําลังกันดซิู                                   
นกกระจาบหนุม    :     ลองดูซิ  จะไดรูวาใครแข็งแรงกวากนั 
 

ทั้งคูตางก็รุมตีกัน โดยมีนกตัวอ่ืนเขามาชวยทําใหตีกันเปนกลุมใหญ  นกตัวไหนที่ไมชอบการ
ทะเลาะวิวาทก็บินจากไป ระหวางนั้นเองนายพรานเห็นนกบินอยูกลางนากลุมใหญจึงไดเหวี่ยงแห
จับนกกลุมนี้ไดทั้งหมด    นกทุกตัวตางออนแรงไมมีแรงที่จะบินหนี  จึงถูกจับเปนอาหารของ
นายพรานทั้งหมด       สวนนกที่ไมชอบการทะเลาะวิวาทบินจากไปในตอนแรกก็รอดพนจากการ
ถูกจับ   และตางสัญญากันวาจะไมทะเลาะและพูดจาไมดีตอกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
เร่ือง  เปดนอยแสนสุภาพ 

 
1.  ความคิดรวบยอด 

การเปนผูสุภาพ  ออนโยน  ออนนอมถอมตนยอมทําใหเปนที่รักใครของผูอ่ืน 
 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อนักเรียนฟงนิทานที่ครูเลาใหฟงแลวสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเกี่ยวกับ

การเปนผูสุภาพ  ออนโยน  ออนนอมถอมตน  และผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
 

3.  เนื้อเร่ืองนิทานโดยสงัเขป 
ณ  หนองน้ํากลางปาแหงหนึง่มีฝูงเปดฝูงหนึ่งอาศัยอยู ในนั้นมีเปดนอยขี้เหรตวัหนึ่งซึ่งมีนิสัย

สุภาพเรียบรอย สุภาพออนโยน ตางกับเปดแสนสวยที่หลงตัวเอง ชอบพูดจาตอวา ดูถูกผูอ่ืนใหไดรับ
ความอับอาย  เปดทุกตวัจึงมกัที่จะอยากเปนเพื่อนกับเปดขี้เหรมากกวาเปดแสนสวย   

วันหนึ่งพระราชาคิดอยากทีจ่ะเลี้ยงเปดในราชวัง จึงใหทหารไปประกาศใหเปดทกุตัวเขารับ
การคัดเลือก พระราชาตองการเปดที่มีจิตใจดี กริยาทาทางสุภาพเรียบรอย ออนโยน จึงคิดออกอุบาย
แกลงหลอกวาจะคัดเลือกเปดที่ดีที่สุดเพื่อนาํมาทําอาหารสาํหรับงานเลีย้ง ทําใหเปดแสนสวยไมพอใจ 
และบอกใหพระราชาเลือกเปดขี้เหรเพื่อทาํอาหาร เปดขี้เหรกลาวกับพระราชาอยางสุภาพออนนอม
ถอมตนวาตนยินดีทีจ่ะเปนอาหารของพระราชาถาพระราชาตองการ ทําใหพระราชาตัดสินใจเลือก
เปดขี้เหรเขามาอยูในพระราชวังและเปลี่ยนชื่อใหใหมวา  เปดนอยแสนสุภาพ 
 

4.  กิจกรรมการเลานิทาน 
-   กลาวทักทายนกัเรียน   พูดคุยกับนักเรยีนใหรูสึกผอนคลาย 
-  เลานิทานใหนกัเรียนฟงโดยใชรูปภาพประกอบการเลา 
-   สรุปครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องราวจากนิทาน ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เปนผูมีกริยาสุภาพออนโยน ออนนอมถอมตนยอมทําใหเปนที่รักใครของผูอ่ืนและเกิดผลดีแกตนเอง 
 

5.  สื่อประกอบการเลานิทาน 
         รูปภาพประกอบนิทาน  เร่ืองเปดนอยแสนสุภาพ 
 

6.   การประเมินผลการเลานิทาน 
 การมีสวนรวมในการฟงนิทาน  การแสดงความคิดเห็น  และการตอบคําถามในเนื้อเร่ือง 
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เนื้อเร่ืองนิทาน 
เปดนอยแสนสุภาพ 

 
ณ  หนองน้ํากลางปาใหญมีเปดฝูงหนึ่งอาศัยอยูรวมกัน ในนั้นมีเปดนอยข้ีเหรตัวหนึ่งซึ่งมีขน  

เปนจุดดางดําทั่วทั้งตัว ตางกับเปดตัวอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปดแสนสวยที่มีขาที่เรียวยาว มีขนที่
สะอาดขาวนวลไปทั้งตัว  แตเปดนอยขี้เหรเปนเปดที่มีนิสัยสุภาพเรียบรอย ออนโยน และเปนมิตร
กับเปดทุกตัว  ทําใหเปดนอยขี้เหรเปนที่รักของเพื่อนๆ ใครๆก็อยากจะเขามาคุยดวย ตางกับเปด
แสนสวยที่มีนิสัยหลงในความสวยของตัวเอง   ชอบพูดจาตอวา  ดูถูกผูอ่ืนใหไดรับความอับอาย      

ณ  พระราชวังที่สวยงาม มีพระราชาผูมีจิตใจโอบออมอารี  ไดคิดที่จะเลี้ยงเปดไวในสระน้ําของ
พระราชวัง  จึงมีรับสั่งใหทหารไปปลาวประกาศใหเปดทุกตัวเดินทางเขามารับการคัดเลือกเพื่อจะได
เขามาอาศัยอยูในพระราชวัง  ทหารจึงไดเดินทางเขาไปยังหนองน้ํากลางปา  ซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของฝูงเปด 
ทหาร               :     ประกาศจากราชวัง  พระราชารับสั่งใหเปดทกุตวัเขารับการคัดเลือก  เพื่อใหเขา 
      ไปอยูในพระราชวัง  ในวันพรุงนี้ 
เปดขี้เหร         :     เปดขี้เหรอยางฉันมีสิทธิ์หรือเปลาจะ 
ทหาร             :     พระราชาเปนคนยุติธรรม    เปดทุกตวัมีสิทธิ์เทาเทียมกัน 
 เปดแสนสวย   :     เปดขี้เหรอยางเธอ  พระราชาคงไมเลือกหรอก   เพราะฉะนั้นอยาไปใหเสียเวลา 
  พระราชาตองเลือกเปดแสนสวยอยางฉนัเขาไปอยูในพระราชวังอยางแนนอน 
 เปดนอยขี้เหรไดยนิดังนัน้กรู็สึกเสียใจมาก แตเพื่อนๆชวยกันปลอบใจ และใหกําลังใจ จนเปด 
นอยขี้เหรตดัสินใจเขารวมการคัดเลือกในวนัพรุงนี ้

เชาวันรุงขึ้นเปดทุกตัวตางเดินทางเขาไปสูพระราชวัง  เมื่อพระราชาเห็นเปดจํานวนมากมาย
จนตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกเปดตัวใดดี  แตพระราชาตองการเปดที่มีจิตใจดี  มีกริยาทาทางสุภาพ
เรียบรอย  ออนโยน  จึงไดคิดอุบายขึ้นมา 
พระราชา      :     วันนีเ้ราจะคัดเลือกเปดที่ดีทีสุ่ด  เพื่อนํามาทําอาหารสําหรับงานเลี้ยงในค่ําคืนนี ้

เมื่อเปดทุกตวัไดยนิดังนัน้กพ็ากันตกใจ  และพากันปฏิเสธที่จะถูกคัดเลือก  ทันใดนัน้เสียง
ของเปดแสนสวยกด็ังขึ้น 
เปดแสนสวย   :    ขาเปนเปดที่สวยที่สุดในปาแหงนี้ ทานจะมาจับขาไปทําอาหารไมได ทานเลือก                          

เปดตัวอ่ืนแลวกัน นึกออกแลว! เปดขี้เหรเหมาะสมที่จะถูกนําไปเปนอาหารที่สุด     
เปดขี้เหร         :    ฉันเปนเปดที่อาศัยอยูในปาของพระราชา แลวแตพระราชาจะตดัสินใจ  ฉันยนิดีจะ  

ที่จะเปนอาหารของทานแทนเพื่อนๆทุกตวั 
 เมื่อพระราชาไดยินดังนั้นก็ตัดสินใจไดทันทีวาจะรับเลือกเปดขี้เหรเขามาอยูในพระราชวัง

และรับสั่งใหนําเปดแสนสวยไปทําอาหาร   หลังจากนั้นเปนตนมาเปดนอยขี้เหรก็ไดยายเขามาอยูใน
สระน้ําของพระราชวัง พระราชาเลี้ยงดูเปดขี้เหรอยางสุขสบาย และเรียกเปดนอยข้ีเหรใหมวา  
“ เปดนอยแสนสุภาพ  ” 
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รายการสื่อประกอบการเลานิทาน 
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