
โครงงานคุณธรรม 
เร่ือง  นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

(Four Seens Story To Teach Moral) 
 
 
 
 
 

โดยกลุ่มเยาวชนโรงเรียนวดัประเจียก 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวดัประเจียก 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๑ 
รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงงานคุณธรรม 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔-๖   
เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่ ๖๒   

ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๕ 



โครงงานคุณธรรม 
เร่ือง  นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

(Four Seens Story To Teach Moral) 
โดยกลุ่มเยาวชนโรงเรียนวดัประเจียก 

 
๑. เดก็หญงินงพร ศรีคาม    ประธาน           ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒. เดก็หญงิจุฑาทิพย์ รัศมี    รองประธาน     ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. เดก็หญงิธัญจริา ป่ินทองพนัธ์ุ   เลขานุการ        ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
๔. เดก็หญงิศิริลกัษณ์ นวลสุวรรณ  ประชาสัมพนัธ์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๕. เดก็ชายพทัธดนย์ ณ. พทัลุง   เหรัญญกิ    ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ทีป่รึกษา 
๑. พระปลดัสุวทิย์  อานนฺโท   เจ้าอาวาส 
๒. นายเจริญ นิลมาท    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่  ครู 
๔. นายณฏัฐพร  ขุนหนู   ครู 

โรงเรียนวดัประเจียก 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๑ 
รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงงานคุณธรรม 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔-๖   
เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่ ๖๒   

ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๕ 
 



ช่ือกจิกรรม  นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 
โดยกลุ่ม  เยาวชนโรงเรียนวดัประเจียก  โรงเรียน  วดัประเจียก  สพป.  สงขลา  เขต  ๑ 

หลกัธรรมส าคัญ  :  สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวน ้าใจของผูอ่ื้น   
ประกอบดว้ย 
   ๑)  ทาน  คือ  การให ้ การเสียสละ 
     ๒)  ปิยวาจา  คือ  การพูดจาดว้ยถอ้ยค าไพเราะ   
     ๓)  อตัถจริยา  คือ  การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
     ๔)  สมานตัตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย 
พระราชด าริ  :  หลกัการพึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ 

๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ   
๒)  ความพอดีดา้นสังคม   
๓)  ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี   
๕)  ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ   

ประเด็นปัญหาหลกั  : การเรียนคุณธรรมโดยการท่องจ าเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ จะท าอยา่งไรจึงจะปลูกฝัง
คุณธรรมไดโ้ดยท่ีไม่รู้สึกเบ่ือ จึงคิดวา่น่าจะปลูกฝังคุณธรรมโดยใชนิ้ทาน ๔ ฉาก   
กลุ่มเป้าหมาย  :  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๔๔  คน 
  สมาชิกในชุมชนหมูท่ี่ ๑ และ ๒ ต าบลกระดงังา หมู่ท่ี ๔ และ ๕ ต าบลสนามชยั 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
กจิกรรมเด่น  :  นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 
ผลทีเ่กดิขึน้  :  มีจิตสาธารณประโยชน์  ส่งเสริมคุณธรรม  
ผู้รับผดิชอบ  :    

๑. เด็กหญิงนงพร ศรีคาม 
๒. เด็กหญิงจุฑาทิพย ์รัศมี 
๓. เด็กหญิงธญัจิรา ป่ินทองพนัธ์ุ 
๔. เด็กหญิงศิริลกัษณ์ นวลสุวรรณ 
๕. เด็กชายพทัธดนย ์ณ. พทัลุง          

พระสงฆ์ที่ปรึกษา  :   พระปลดัสุวทิย ์ อานนฺโท 
ผู้บริหารที่ปรึกษา  :  นายเจริญ  นิลมาท 
ครูทีป่รึกษา  :  นางสาวภทัราวรรณ  ทองอยู ่   

           นายณฏัฐพร  ขนุหนู 



กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  พระปลัดสุวิทย์  อานนฺโท  เจ้าอาวาสวดัประเจียก  นายเจริญ  นิลมาท
ผู ้อ  านวยการโรงเรียนวดัประเจียก  นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่  และนายณัฏฐพร  ขุนหนู             
ครูท่ีปรึกษา  คุณครู  นักเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ผูป้กครอง  สมาชิกใน
ชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
 โครงงานคุณธรรม  เร่ือง  นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อ แต่งนิทาน ๔ 
ฉากสอนคุณธรรม  หลกัธรรมท่ีน ามาใช้  คือ  สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวน ้าใจของผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย  ๑)  ทาน  คือ  การให ้ การเสียสละ ๒)  ปิยวาจา  คือ  การพูดจา
ด้วยถ้อยค าไพเราะ  ๓)  อัตถจริยา  คือ  การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  และ๔)  
สมานัตตา  คือ  มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  พระราชด าริท่ีน ามาใช้  คือ   หลักการ
พึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ  ๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ   ๒)  ความพอดีดา้นสังคม  ๓)  
ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี  และ  ๕)  ความ
พอดีด้านเศรษฐกิจ  หลกัวิชาการท่ีน ามาใช้  คือ  การท าโครงงาน  ทั้งน้ีเพราะ การเรียนคุณธรรม
โดยการท่องจ าเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ จะท าอย่างไรจึงจะปลูกฝังคุณธรรมได้โดยท่ีไม่รู้สึกเบ่ือ จึงคิดว่า
น่าจะปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้นิทาน ๔ ฉาก กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๔๔  คน  สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  
๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั  ระยะเวลาในการด าเนินการ  คือ  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
กิจกรรมเด่น  คือ  นิทาน ๔ ฉาก ผลท่ีเกิดข้ึน  คือ  มีจิตสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมคุณธรรม       
โดยแต่งนิทาน ๔ ฉากท่ีสอนคุณธรรมเพื่อให้น้องๆอ่าน หรืออ่านให้น้องๆฟัง โดยอาศยัความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน  (นักเรียนและครู)  วดั  (พระสงฆ์)  และชุมชน  (ผูป้กครองและครูภูมิ
ปัญญาในชุมชน)  วิธีด าเนินการประกอบดว้ยขั้นวางแผน  ขั้นเตรียมการ  ขั้นด าเนินการ  และขั้น
ประเมินผล  โดยใช้สถานท่ีโรงเรียนวัดประเจียก  และชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ คือ  มีนิทาน ๔ ฉากท่ีสอนคุณธรรมเพื่อให้นอ้งๆอ่านหรืออ่านให้นอ้งฟัง ผลท่ีไดรั้บ  
คือ  ได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม  ได้เรียนรู้การท าโครงงาน  ได้สร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
โรงเรียน  วดั   และชุมชน  ได้ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ได้บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์  ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง  มีส่ือสอนคุณธรรมให้แก่นกัเรียน และไดท้ าความดี
ถวายในหลวง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผงัมโนทศัน์ 
                        -ขั้นวางแผน 

-ขั้นเตรียมการ   
                    -ขั้นด าเนินการ  
                     -ขั้นประเมินผล    
 
    
-หลกัการพึ่งตนเอง     
-สังคหวตัถุ  ๔   
 
เน้ือหา                  วธีิด าเนินงาน    
   
 

นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 
 
 
 
กิจกรรม        ผล   
 
-เรียนรู้จากครูภูมิปัญญา       -นกัเรียน 
-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้       -ครูภูมิปัญญา 
-แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม      -แหล่งเรียนรู้ 
-ใหน้อ้งๆอ่านนิทาน ๔ ฉากหรืออ่านนิทาน ๔ ฉากใหน้อ้งๆฟัง  -ผูป้กครอง 
         -โรงเรียน 
         -ชุมชน 
         -วดั 
          
    
    
    
   
   



บทที ่ ๑ 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 
 การเรียนคุณธรรมโดยการท่องจ าเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ จะท าอยา่งไรจึงจะปลูกฝังคุณธรรมได้
โดยท่ีไม่รู้สึกเบ่ือ จึงคิดวา่น่าจะปลูกฝังคุณธรรมโดยใชนิ้ทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม  
วตัถุประสงค์ 
   เพื่อแต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม  
ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ 
 เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
                นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๔๔  คน  
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั   

เชิงคุณภาพ 
                ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม   

ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน   
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียน  วดั  ชุมชน แหล่งเรียนรู้  
    ครูภูมิปัญญา   
ไดส่้งเสริมคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  
ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์   
ไดท้  าความดีถวายในหลวง 

สถานทีแ่ละก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
 โรงเรียนวดัประเจียก  วดั ชุมชน  

   ในภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที ่ ๒ 
การด าเนินการโครงงาน 

วธีิการด าเนินงาน 
การด าเนินการระยะที ่ ๑ 

๑.  ขั้นวางแผน   
ประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 

๒.  ขั้นเตรียมการ 
โดยเสนอกิจกรรม  และเลือกกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการได ้ กิจกรรม 

นั้นสามารถสอนคุณธรรมได ้กิจกรรมนั้นสามารถส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมใหเ้กิดแก่นกัเรียน 
การด าเนินงานระยะที ่ ๒ 

๑.  ขั้นด าเนินการ   
ด าเนินการปฏิบติักิจกรรม 

๒.  ขั้นประเมิน 
๒.๑  ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม  
๒.๒  สรุปผล 
๒.๓ รายงานผล 

ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผน   ประชุม   

      
 
ขั้นเตรียมการ            เสนอกิจกรรม 
 
 
ขั้นด าเนินการ     ปฏิบติักิจกรรม 
 
 
ขั้นประเมิน  ประเมินผล  
   สรุปผล 

     รายงานผล 
  
 
 



 งบประมาณ เป็นเงินทั้งส้ิน ๑๑,๐๐๐ บาท 
๑. งบประมาณของโรงเรียนในการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ สีไม ้เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
๒. งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามชยัในการเชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาให้

ความรู้แก่นกัเรียนและในการน านกัเรียนไปแหล่งเรียนรู้ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. งบบริจาคของเพื่อนๆและนอ้งๆในการจดัซ้ือของรางวลัเพื่อใชใ้นการส่งเสริมให้นอ้งๆ

อ่านนิทาน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
แหล่งทีม่าของงบประมาณ  
 ๑. โรงเรียนสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ ๕๐๐ บาท 
 ๒. ครูท่ีปรึกษาท าโครงการขอจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามชยั ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ผูท้  าโครงงานขอเร่ียไรจากนกัเรียนในโรงเรียน ๕๐๐ บาท 
อุปสรรคความผดิพลาดและการแก้ปัญหา 
 ๑. วาดภาพไม่สวย ตอ้งวาดภาพใหม ่

๒. เน้ือหาของนิทานสอนคุณธรรมไม่ชดัเจน ตอ้งแต่งใหม่ 
๓. นิทานมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนอ้งๆ ตอ้งท าส าเนาเพิ่มโดยถ่ายเอกสารสี 
๔. นอ้งๆอ่านนิทานไม่ระวงันิทานขาด ตอ้งใส่แฟ้มหรือเคลือบสต๊ิกเกอร์ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
นิทาน  
   ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบายความหมายไวว้า่  นิทาน คือ 
เร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นตน้         
             นอกจากน้ียงัมีท่านผูรู้้อธิบายความหมายไวค้ลา้ยๆกนั เช่น 
   ก่ิงแกว้ อตัถากร อธิบายวา่ นิทาน หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ แต่ก็มีอยูส่่วนมากท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้และ
นอกจากน้ียงัอธิบายวา่นิทานเป็นเร่ืองเล่าทัว่ไป มิไดจ้งใจแสดงประวติัความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพื่อ
ความสนุกสนาน บางคร้ังก็จะแทรกคติเพื่อสอนใจไปดว้ย นิทานมิใช่เร่ืองเฉพาะเด็ก นิทานส าหรับ
ผูใ้หญ่ก็มีจ  านวนมาก และเหมาะส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น  
          กุหลาบ มลัลิกะมาส กล่าวถึง นิทาน ไวใ้นหนงัสือคติชาวบา้นวา่ นิทานเป็นวรรณกรรมมุข
ปาฐะท่ีเล่าสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอ่นคลายความตึงเครียด 
เพื่อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจา้ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรม บ่มนิสัย ช่วยใหเ้ขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้มและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เน้ือเร่ืองของนิทานเป็นเร่ืองนานาชนิด อาจเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการผจญภยั ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขนั หรือเร่ืองแปลก
ประหลาดผดิปกติธรรมดา ตวัละครในเร่ืองก็มีลกัษณะต่างๆกนั อาจเป็นคน สัตว ์เจา้หญิง เจา้ชาย 
อมนุษย ์แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทัว่ไปหรืออาจจะเหมือน



ท่ีเราอยากจะเป็น เม่ือนิทานตกไปอยูใ่นทอ้งถ่ินใด  ก็มกัมีการปรับเน้ือเร่ืองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ของถ่ินนั้น นิทานในแต่ละทอ้งถ่ินจึงมีเน้ือเร่ืองส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั คือ สภาพความเป็นมนุษย ์
อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขนั อาฆาตแคน้ หรือทุกข ์สุข ส่วนรายละเอียดจะ
แตกต่างไปบา้งตามสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลของวฒันธรรมความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ิน 
          สุมามาลย ์พงษไ์พบูลย ์กล่าววา่ นิทาน เป็นค าศพัทภ์าษาบาลี หมายถึง ค าเล่าเร่ือง ไม่วา่เป็น
เร่ืองประเภทใด แต่อยูท่ี่ลกัษณะการเล่าท่ีเป็นกนัเอง แมจ้ะเป็นขอ้เขียนก็มีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่าท่ี
เป็นวาจา โดยใชภ้าษาพูดหรือภาษาปากในการเล่า 
          ค าท่ีใชเ้รียกนิทานมีต่างๆกนัไป เช่น นิทานชาวบา้น นิทานพื้นบา้น นิทานพื้นเมือง 
วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นตน้  
http://www.thaifolk.com/doc/literate/Tales/meaning.htm 
ความรู้เกีย่วกบันิทาน 
         นกัคติชนวทิยาใหค้วามหมายวา่ นิทาน หมายถึง เร่ืองท่ีเล่าสืบต่อกนัมาจนกลายเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ (การเล่าสืบต่อกนัมาโดยใชว้าจา) บางส่วนไดรั้บการ
บนัทึกไวบ้า้งแลว้ 
ประเภทของนิทาน 
       นิทานแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี 
          ๑. เทวปกรณ์หรือเทพปกรณัม กล่าวถึง โลก จกัรวาล เทวดา ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตว ์
ตลอดจนบทบาทหนา้ท่ีของเทวดาและผูค้รองแผน่ดินมีอยูบ่า้ง เช่น เร่ืองเมขลารามสูร จนัทคราส         
สุริยคราส ฯลฯ 
          ๒. นิทานศาสนา มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน แนะแนวทาง
ประพฤติปฏิบติั สร้างค่านิยมและบรรทดัฐานทางออ้มใหแ้ก่สังคม เร่ืองราวเก่ียวกบันรกสวรรค ์
หรือเร่ืองราวของบุคคลท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนา โครงเร่ืองจะยดึพระพุทธศาสนาเป็นส าคญั เช่น ท าดี
ไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ นิทานศาสนาของไทยจะมีท่ีมาจากพุทธประวติั เช่น นิทานชาดก เป็นตน้ 
          ๓. นิทานคติ คติ หมายถึง แนวทาง แบบอยา่ง แนวคิดท่ีปรากฏในนิทาน คือ 
คุณค่าของจริยธรรม และผลแห่งการประกอบกรรมดีกรรมชัว่ กรรมดีท่ีน าผลดีมาให ้ส่วนกรรมชัว่
ท่ีน าผลชัว่มาให ้นิทานคติมกัช้ีใหเ้ห็นผลดีผลร้ายของกรรมในตอนทา้ยเร่ืองเสมอ 
          ๔. นิทานมหศัจรรยห์รือเทพนิยาย เป็นนิทานเก่ียวกบัเทวดานางฟ้า หรือเป็น
เร่ืองราวท่ีมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติ 
          ๕. นิทานชีวิต มีลกัษณะเป็นเร่ืองท่ีเคยเกิดข้ึนจริง นิทานชีวติจะด าเนินเร่ืองอยูใ่น
โลกแห่งความเป็นจริงมากกวา่นิทานชนิดอ่ืน เช่น เร่ืองพระลอ ไกรทอง ขุนชา้งขนุแผน 
          ๖. นิทานประจ าถ่ิน มกัเป็นเร่ืองแปลกซ่ึงเช่ือวา่เคยเกิดข้ึนจริง ณ สถานท่ีแห่งใด
แห่งหน่ึง ตวัละครและสถานท่ีบ่งไวช้ดัเจน อาจเป็นเร่ืองของบุคคลในประวติัศาสตร์ 
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          ๗. นิทานอธิบายเหตุ เป็นเร่ืองท่ีอธิบายถึงก าเนิด หรือความเป็นมาของส่ิงท่ีเกิดข้ึน            
ในธรรมชาติ 
          ๘. นิทานเร่ืองสัตว ์เป็นเร่ืองท่ีสัตวเ์ป็นตวัเอก โดยทัว่ไปมกัแสดงใหเ้ห็นความ
ฉลาดของสัตวช์นิดหน่ึง และความโง่เขลาของสัตวอี์กชนิดหน่ึง 
          ๙. นิทานเร่ืองผ ีมีผเีป็นตวัเอกของเร่ือง เร่ืองเล่าเก่ียวกบัผีน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นความ
เช่ือในเร่ืองวญิญาณ และเร่ืองภูตผขีองคนไทย ผใีนเร่ืองท่ีเล่ามีทั้งผดีีใหค้วามช่วยเหลือ หรือ
คุม้ครอง และผร้ีายท่ีคอยหลอกหลอน รังความคน 
         ๑๐. นิทานตลก มกัจะมีขนาดโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น ตวัละครอาจเป็นมนุษยห์รือ
สัตวก์็ได ้จุดส าคญัของเร่ืองอยูท่ี่ความไม่น่าเป็นไปไดต่้างๆ 
คุณค่าของนิทาน 
         นิทานมีคุณค่าหลายประการคือ 
       ๑. ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน 
       ๒. ช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ 
       ๓. ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ 
       ๔. ใหข้อ้คิดและคติเตือนใจ 
       ๕. ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของสังคมในอดีต 
ค่านิยมทีป่รากฏอยู่ในนิทานประเภทต่างๆ 
         ค่านิยม หมายถึง วธีิจดัรูปพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ฝังแน่นอยูใ่นตวัคน และเป็นส่ิงท่ีเรา
ยดึถือปฏิบติักนัต่อๆ มา หรืออาจหมายถึง การยอมรับนบัถือและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามคุณค่าท่ีคน
หรือกลุ่มคนท่ีมีอยูต่่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นวตัถุ มนุษย ์ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ รวมทั้งการกระท าดา้น
เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ โดยไดป้ระเมินค่าจากทศันคติต่างๆ อยา่งถ่ีถว้นและ
รอบคอบแลว้ ค่านิยมท่ีปรากฏอยูใ่นนิทานอาจสรุปไดด้งัน้ี 
   ๑. ความขยนั 
   ๒. ความกตญัญู 
   ๓. ความไม่โลภ 
   ๔. ความมีปิยวาจา 
   ๕. ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
   ๖. ความอดทนอดกลั้น 
   ๗. การเช่ือฟังผูใ้หญ่ บิดามารดา หรือผูอ้าวโุส 
   ๘. การยกยอ่งผูมี้วชิาความรู้และความเป็นคนฉลาดหลกัแหลม 
   ๙. การใหอ้ภยักนั 
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2341109100/09.htm 
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องค์ประกอบของนิทาน 
    ๑. แนวคิดหรือแกนของเร่ือง หรือสารัตถะของเร่ือง แนวคิดของเร่ืองนิทาน มกัเป็น
องคป์ระกอบพื้นฐาน ง่ายไม่ลึกซ้ึงนกั เช่น แนวคิดเร่ืองแม่เล้ียงข่มแหงลูกเล้ียง การท าความดีจะ
ไดผ้ลดีตอบสนอง 
   ๒. โครงเร่ืองของนิทาน มกัสั้น กะทดัรัด เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น เป็นลกัษณะเร่ืองเล่า
ธรรมดาโดยด าเนินเร่ืองไปตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั 
    ๓. ตวัละคร ไม่ควรมีหลายตวั เพราะเป็นเร่ืองสั้น ๆ จะน่าอ่านกวา่ เร่ืองยาวๆ ตวัละครอาจ
เป็นคน สัตว ์เทพเจา้ นางฟ้า มนุษย ์อมนุษย ์ฯลฯ 
   ๔. ฉาก เป็นภาพจินตนาการท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึน ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
    ๕. ถอ้ยค าหรือบทสนทนา ท่ีตวัละครในเร่ืองพูดกนั ควรใชภ้าษาท่ีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย 
สนุกสนานชวนติดตาม 
   ๖. คติชีวติ นิทานท่ีดีตอ้งมีขอ้คิดเก่ียวกบัชีวิต สังคม และวฒันธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมแก่ผูอ่้าน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูเ้ยาว ์ดงันั้น ในตอนทา้ยของนิทานมกัสรุปคติ ชีวติใหเ้ป็น
เคร่ืองเตือนใจ        ผูอ่้านดว้ย 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/32/tale_world/the%20meaning%20of%
20a%20tale.htm 
นิทานคุณธรรม 

   นิทาน หมายถึง เร่ืองเล่าท่ีเล่าสืบต่อกนัมา หรือแต่งข้ึนใหม่ มีจุดมุ่งหมายเนน้ใหเ้ห็นเกิด
ความบนัเทิง และทอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ อาจเรียกนิทานพื้นบา้น นิทานพื้นเมือง นิทาน
ชาวบา้น เป็นตน้ 
   คุณธรรม  หมายถึง  คุณงามความดีท่ีสั่งสมอยูใ่นจิตใจของมนุษย ์และมีการแสดงออกหรือ
กระท า ไปดว้ยความ ส านึกในจิตใจโดยไดย้ดึถือจนเป็นความเคยชิน อนัเป็นคุณลกัษณะหรือ
พฤติกรรมท่ีดีงาม สามารถแสดงออกมาทั้ง ทางกาย วาจา และจิตใจ เป็นท่ียอมรับวา่เป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์  ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 
    นิทานคุณธรรม หมายถึง นิทานท่ีแต่งข้ึนเพื่อทอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ ในเร่ืองความดี 
สูงสุด  ท่ีปลูกฝังอยูใ่นอุปนิสัยอนัดีงามอยูใ่นจิตส านึก  อยูใ่นความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี เช่น ความ
ซ่ือสัตย ์ ความพอดี ความอดทน ขยนัหมัน่เพียร 
http://www.krukullanit.com/lesson1_topic4.html 
การท าโครงงานนิทานคุณธรรม 

   ๑. การคดัเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจท า ในการจดัท าโครงงานนิทานคุณธรรมนั้น
นกัเรียนควรศึกษาปัญหา หรือความสนใจในเร่ืองคุณธรรมของนกัเรียน โดยนกัเรียนสามารถศึกษา
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ท่ีมาของเร่ืองไดจ้ากการสังเกต การอ่าน การคน้ควา้จาแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น รายการวิทยุ
โทรทศัน์  หอ้งสมุด การสัมภาษณ์ สอบถาม 
    ๒. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มูล  การศึกษาคน้ควา้เอกสารและแหล่งขอ้มูล
ของนิทานคุณธรรมในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจท า รวมถึงการขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ จะช่วยให้
นกัเรียนไดแ้นวคิดในการก าหนดขอบเขตของการศึกษาการจดัท าโครงงาน ซ่ึงนกัเรียนตอ้งบนัทึก
และสรุปสาระส าคญัได ้จะตอ้งพิจารณาดงัน้ี มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการท า วสัดุ 
อุปกรณ์ ความตอ้งการของผูใ้ชง้านและคุณลกัษณะของผลงาน วธีิการประเมินผล วธีิการ
พฒันา ขอ้สรุปของโครงงาน ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค ์แนวทางในการปรับปรุงหรือ
ประโยชน์ของการจดัท าโครงงานน้ี 
   ๓. การจดัท าเคา้โครงของโครงงานท่ีจะท า  ตอ้งก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการ
พฒันาล่วงหนา้เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปไดข้องโครงงาน ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ ศึกษาคน้ควา้
เอกสาร วเิคราะห์ขอ้มูล ออกแบบการพฒันา เสนอเคา้โครงของโครงงาน ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ขอค าแนะน าและปรับปรุงแกไ้ข 
    ๔. การลงมือท าโครงงาน การพฒันาตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไวด้งัน้ี เตรียมการ ลงมือ
พฒันา ตรวจสอบผลงานและแกไข ้อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงงาน
ในอนาคต 
   ๕. การเขียนรายงาน  เป็นการส่ือความหมาย เพื่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจ
แนวความคิด วธีิด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ขอ้มูลท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้น ในการเขียนควรใชภ้าษาท่ีอ่านเขา้ใจไดง่้าย ชดัเจน กระชบั และ
ตรงไปตรงมาใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ 
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การเล่านิทาน  
   นิทาน นบัวา่เป็นมิตรแทข้องเด็ก ๆ และคุณครูก็เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการถ่ายทอด
เร่ืองราวจากนิทานสู่เด็ก ๆ โดยวธีิการต่าง ๆ เช่น แสดงเป็นละครใชส่ื้อ เช่น หุ่นมือสัตวน่์ารัก ๆ แต่
ท่ีนิยมกนัมากคือ ถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นการเล่านิทาน แต่คุณครูทราบไหมคะวา่ การเล่านิทานและ
การอ่านนิทานนั้นมีความแตกต่างกนั 
    การ “เล่านิทาน” หมายถึง การท่ีคุณครูพูดเล่าเร่ืองราวในนิทาน โดยท่ีคุณครูจะเล่าปากเปล่า 
หรือใชภ้าพในหนงัสือประกอบการเล่าก็ได ้ค  าพูดท่ีคุณครูพูดจะไม่ตรงกบัขอ้ความในหนงัสือ 
แมว้า่อาจจะมีบางส่วนเหมือนกนัหรือคลา้ย ๆ กนั และเหตุการณ์ท่ีเล่านั้นตรงกบัในหนงัสือ 
    การ “เล่านิทาน” ช่วยใหเ้ด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ไดเ้ขา้ใจเร่ืองราว เป็นการขยาย
ประสบการณ์ของเด็กเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ รอบตวัเขา และช่วยใหเ้ด็กมีค าศพัทแ์ละส านวนต่าง ๆ 
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มากข้ึน การ “เล่านิทาน” ยงัเป็นการช่วยยอ่ยเร่ืองยาก ๆ หรือภาษายาก ๆ ในหนงัสือนิทานหลาย ๆ 
เล่มใหเ้ด็กเล็ก ๆ ซ่ึงยงัมีความจ ากดัทางดา้นภาษา สามารถเขา้ใจเร่ืองนั้นได ้โดยการใชค้  าง่าย ๆ 
ประโยคสั้น ๆ แทน การฟังครู    
“เล่านิทาน” จึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะการฟังและการพูด รวมทั้งทกัษะการคิด
หลาย ๆ ดา้น 
    การ “อ่านนิทาน” หมายถึง การท่ีคุณครูอ่านขอ้ความในหนงัสือใหเ้ด็กฟัง คุณครูอาจใช้
เสียงดงั-เบา สูง-ต ่า เพื่อให้เร่ืองท่ีอ่านสนุกสนานยิง่ข้ึน แต่ท่ีส าคญั คุณครูจะตอ้งอ่านโดยไม่เพิ่มเติม
ค าพูดของตวัเอง 
เขา้ไป 
    หากตอ้งการอธิบายเพิ่ม ก็จะพูดคุยกบัเด็กดว้ยน ้าเสียงท่ีท าใหเ้ด็กแยกไดว้า่ เป็นการพูดคุย
ท่ีไม่เก่ียวกบัตวัหนงัสือในหนงัสือท่ีก าลงัอ่าน การฟังครู “อ่านนิทาน” โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้ไดเ้ห็น
ตวัหนงัสือ ภาพ และมองตามการช้ีตวัหนงัสือท่ีก าลงัอ่านของครูไปดว้ย จะมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การพฒันาการอ่าน-เขียนของเด็ก ในเด็กเล็ก ๆ การท าเช่นน้ีจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความตระหนกัวา่ 
ตวัหนงัสือหนา้ตาแปลก ๆ เหล่าน้ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแทนเสียงท่ีเปล่งออกมาเป็นค าต่าง ๆ ในเด็กท่ี
ตระหนกัในเร่ืองน้ีดีแลว้ จะเร่ิมสังเกตวา่ตวัอกัษรใดหรือค าใดแทนเสียงอะไร และเร่ิมจ าค า
เหล่านั้นได ้ซ่ึงความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองน้ีคือพื้นฐานของการอ่านเป็นค า และการรู้จกัตวั
พยญัชนะ สระ ตวัสะกดและวรรณยกุต ์เพื่อประสมค าต่อไป 
    การ “เล่านิทาน” และการ “อ่านนิทาน” จึงเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการส่งเสริม
ภาษาของเด็กและขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม ในเด็กเล็กมาก ๆ เด็กตอ้งเรียนรู้ภาษา
พูดก่อน และเม่ือมีความสามารถในภาษาพูดพอสมควรแลว้ ความรู้ความเขา้ใจในภาษาพูดก็จะเป็น
ฐานส าคญัใหส้ามารถเรียนรู้ภาษาเขียนหรือภาษาหนงัสือต่อไป ดงันั้น ในเด็กเล็กมาก ๆ จึงมกัจะ
เนน้การ “เล่านิทาน” มากกวา่ ขณะท่ีเม่ือเด็กโตข้ึน “การอ่านนิทาน” จะตอ้งเร่ิมเขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึน และ “การเล่านิทาน” ก็จะค่อย ๆ  ลดบทบาทลง แต่การ “เล่านิทาน” จะหมดไปไม่ได้
เช่นเดียวกบัท่ีทกัษะการพูดก็ยงัมีความส าคญัต่อไปตลอดชีวติของเด็ก 
 http://www.planforkids.com/homepage.php?maincat=teacherall&id=37 
บทคัดย่อนิทานหน้าเดียว  
   ภาษาไทยมีความส าคญัยิง่การด ารงชีวติ เป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียนรู้วชิาอ่ืนๆ การเรียน
การสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ เป็นชั้นท่ีเร่ิมตน้ในการฝึกทกัษะภาษาไทย นกัเรียนจึงตอ้ง
ฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความช านาญ ผูร้ายงานจึงสร้างและพฒันาส่ือการสอน นิทานหนา้เดียวฝึก
ทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของนิทานหนา้เดียว ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ ๘๐/๘๐ 
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชนิ้ทานหนา้เดียว และสอบถาม
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ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการเรียนโดยใชนิ้ทานหนา้เดียว กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบา้นแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จ านวน ๓๐ คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ นิทาน
หนา้เดียวฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๐ เร่ือง แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน ๒๐ แผน่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวน ๒๐ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน จ านวน ๑๐ ขอ้ สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความมีนยัส าคญัดว้ยสถิติ            
t - test  
   ผลการศึกษาพบวา่  
    ๑. นิทานหนา้เดียวฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงสั้น  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีประสิทธิภาพเฉล่ีย เท่ากบั ๘๗.๗๗/๘๖.๔๐ ซ่ึงสูงกวา่เกณฑป์ระสิทธิภาพ 
๘๐/๘๐  
    ๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชนิ้ทานหนา้
เดียว ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ สูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕  
    ๓. นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อการเรียนโดย
ใชนิ้ทานหนา้เดียวฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๑ โดยนกัเรียนนกัเรียนชอบเรียนดว้ยส่ือนิทานหนา้เดียวและอยากเรียนดว้ยส่ือนิทานหนา้เดียวใน
วชิาอ่ืนๆ ดว้ย โดยสรุป นิทานหนา้เดียวฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระเสียง
สั้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนน้ีเป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงกบัความ
สนใจ ของนกัเรียน จึงสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และระดบัชั้นใกลเ้คียงได ้
http://www.free-webboard.com/travel.php?nm=teacher&qid=38 
ตัวอย่างช้ินงานนักเรียน 
   การสร้างนิทานหนา้เดียวระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
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๘๐ นิทานสร้างสานคุณธรรม 
    กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัโครงการ ๘๐ นิทานไทย เพื่อสร้างสานคุณธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนเป็นการปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรมผา่นหนงัสือนิทานไทย โดยคดัเลือกนิทานไทย 
จ านวน ๘๐ เร่ือง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช มีพระชนมายคุรบ ๘๐ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ชิญผูรู้้เก่ียวกบันิทานไทย จาก
ส านกัพิมพ ์ผูเ้ขียน นกัวชิาการ ครู อาจารย ์ร่วมใหข้อ้เสนอแนะ และพิจารณาคดัเลือก พร้อมทั้ง
ก าหนดเกณฑค์ดัเลือก ก าหนดความหมายคุณธรรม และลกัษณะคุณธรรม ทั้งหมด ๑๓ ขอ้ ดงัน้ี 
            ๑. คุณธรรมพื้นฐานส าหรับนกัเรียน จากการประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มี ๘ ประการ 
ไดแ้ก่  ขยนั  ประหยดั  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  สุภาพ  สะอาด  สามคัคี  มีน ้าใจ 
             ๒. คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ขอ้ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล   ภูมิคุม้กนัความเส่ียง 
           ๓. คุณธรรมท่ีคณะกรรมการเห็นชอบวา่เป็นคุณธรรมท่ีส าคญั คือ  ความกตญัญู   ความกลา้
หาญ 
            นางจรวยพร ธรนินทร์ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงดูแลรับผดิชอบ ส านกังานบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กล่าววา่ ในการด าเนินการเพื่อคดัเลือกนิทานสร้างสานคุณธรรม 
๘๐ เร่ืองน้ี เป็นเพราะในปัจจุบนัสังคมไทยเกิดความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อยา่งรวดเร็ว เยาวชน
เองก็ถูกคาดหวงัให้เป็น "อนาคต" ของชาติ พร้อมกบัไดรั้บการปลูกฝังใหก้ระท าคุณงามความดี แต่
ในขณะเดียวกนั พฤติกรรมของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งความคิดและพฤติกรรมของผูใ้หญ่ใน
สังคมมกัประพฤติปฏิบติัสวนทางกบัส่ิงท่ีสอนใหเ้ด็กประพฤติปฏิบติั จึงตอ้งเฟ้นหาส่ือท่ีเขา้ถึงตวั
เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้เยาวชนท่ีจะเติบโต
ต่อไปในอนาคต มีพื้นฐานความคิดดา้นคุณธรรมท่ีหนกัแน่นมัน่คง และสามารถจะด ารงคุณงาม
ความดีไวสื้บไป          
www.tup.ac.th/virtue/tale.htm 

http://sarunya2015.igetweb.com/index.php?mo=10&art=508582
http://www.tup.ac.th/virtue/tale.htm


องค์ประกอบของนิทาน  
     ๑. แนวคิด แก่นสารหรือสาระท่ีจุดประกายใหเ้กิดเร่ืองราว เช่น แม่กระต่ายผูรั้กลูกสุดหวัใจ
ยอมสละชีวติตวัเองเพื่อแลกกบัลูก  หรือ ลูกส่ีคนคิดปลูกฟักทองยกัษใ์หแ้ม่ หรือ ลูกไก่ ๗ ตวัท่ียอม
ตายตามแม่ หรือ โจรใจร้ายชอบท าร้ายผูห้ญิงวนัหน่ึงกลบัท าร้ายแม่ตวัเองโดยไม่ตั้งใจ หรือ ลูกหมู
สามตวัไม่เช่ือแม่ท าให้เป็นเหยือ่ของหมาป่า  
   ๒. โครงเร่ืองของนิทาน โครงเร่ืองและเน้ือหาตอ้งไม่ซบัซอ้น สั้นๆ กะทดัรัด เป็นลกัษณะ
เร่ืองเล่าธรรมดา มีการล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั 
   ๓. ตวัละคร ข้ึนอยูก่บัจินตนาการของผูเ้ขียน เช่น คน สัตว ์เทพเจา้ แม่มด เจา้ชาย นางฟ้า  
แต่ไม่ควรมีตวัละครมากเกินไป  
   ๔. ฉาก สถานท่ีเกิดเหตุ ในป่า กระท่อมร้าง ปราสาท บนสวรรค ์แลว้แต่ความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้ขียน 
   ๕. บทสนทนา การพูดคุยของตวัละคร  ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั  สนุกสนาน ไม่ใช้
ค  าหยาบ 
   ๖. คติสอนใจ เม่ือจบนิทาน ผูอ่้านควรไดแ้ง่คิด คติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
กล่อมเกลาจิตใจ  
http://www.everykid.com/nitan2/howto/index1.html 
การเล่านิทาน 
    การเล่านิทาน จากผูใ้หญ่สู่เด็ก น าไปสู่การเล่านิทานของเด็กสู่เด็ก เพื่อพหุปัญญาของเด็กๆ 
อาจท าไดโ้ดย 
   ๑. เล่าหรืออ่านนิทานใหเ้ด็กฟัง 
   ๒. ชวนเด็กวาดภาพจากเร่ืองท่ีเล่า (เป็นใชส้มองซีกขวาในการวาดภาพจากความจ า  
ฝึกความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์) 
   ๓. ชวนเด็กดดัแปลงเร่ืองท่ีเล่าใหเ้ป็นนิทานของตวัเด็กเอง (ฝึกใชค้วามคิดในรูปแบบต่างๆ 
ดว้ยสมองซีกขวา เช่น ฝึกคิดแบบวเิคราะห์ คิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นตน้) 
   ๔. ใหเ้ด็กเขียนค าบรรยายภาพ (ใชส้มองซีกซา้ยในการหาเหตุผลอธิบายภาพ จดัระเบียบ
เน้ือเร่ือง) 
   ๕. ใหเ้ด็กเล่าเร่ืองท่ีดดัแปลงข้ึนใหเ้พื่อนฟัง (ฝึกความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสาร และเพื่อการทดสอบวา่ส่ิงท่ีส่ือนั้น ครอบคลุมครบถว้นหรือไม่) 
   ๖. เปิดโอกาสใหเ้พื่อนวจิารณ์ เพื่อสร้างพื้นฐานการเป็นนกัคิดเชิงวพิากษ ์(เพราะนกัคิดเชิง
วพิากษต์อ้งมีความเป็นกลาง รับฟังเหตุผลไดใ้นทุกเร่ือง) 
   หนา้ท่ีของสมองแต่ละซีก นอกจากจะมีหนา้ท่ีควบคุมการท างานของร่างกาย แลว้ ยงัมี
หนา้ท่ีอ่ืนอีก โดยท่ีซีกซา้ยท าหนา้ท่ีทางดา้นการคิดหาเหตุผลหรือความสามารถทางตรรกะ 

http://www.everykid.com/nitan2/howto/index1.html


ความสามารถในการใชภ้าษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผนจดัการ การค านวณ ส่วน
สมองซีกขวา มีความสามารถทางการรับรู้ การจ า การผสมผสานความคิด ตนตรี ศิลปะ 
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=15705 
นิทานชาดก 
   นิทาน แปลวา่ เหตุเป็นเคร่ืองมอบใหซ่ึ้งผล มูลเคา้ เร่ืองเดิม สมุฏฐาน 
   ชาดก แปลวา่ ประวติัการท าความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีมีมาในชาติก่อน ๆ 
   นิทานชาดก   มิใช่เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก  คือ  เร่ืองในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีพระองคท์รงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางคร้ังก็เพื่อแสดงภูมิ
หลงัของผูท่ี้พระองคต์อ้งการแสดงธรรมใหฟั้ง บางคร้ังก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
         ผูอ่้านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอยา่งพิจารณา และน าหลกัธรรมไปใชเ้ป็น
คุณประโยชน์ ส่วนความเพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยไดเ้ท่านั้น  จึงจะ
นบัวา่ไดรั้บประโยชน์จากนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะท่ีพระองคท์รงแสดงไวแ้ลว้อยา่งแทจ้ริง 
นอกจากน้ียงัมีนิทานภาษาองักฤษ วดีีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ใหศึ้กษา เพื่อให้
เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรม เพื่อจรรโลงจิตใจ ผูศึ้กษาใหรั้กในคุณ
งามความดี 
http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=15705
http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html


บทที ่ ๓ 

ผลการด าเนินงาน 
ภาพถ่าย 

 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 

 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 

 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 



 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 

 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 

 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 



 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 

 
แต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 

 

 
อ่านนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรมให้นอ้งๆฟังหรือให้นอ้งๆอ่าน 

 



 
อ่านนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรมให้นอ้งๆฟังหรือให้นอ้งๆอ่าน 

 

 
อ่านนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรมให้นอ้งๆฟังหรือให้นอ้งๆอ่าน 

 

 
อ่านนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรมให้นอ้งๆฟังหรือให้นอ้งๆอ่าน 

 
 
 



บทที ่ ๔ 
ผลการศึกษา 

ปัญหาและสาเหตุ 
   การเรียนคุณธรรมโดยการท่องจ าเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ จะท าอยา่งไรจึงจะปลูกฝังคุณธรรมได้
โดยท่ีไม่รู้สึกเบ่ือ จึงคิดวา่น่าจะปลูกฝังคุณธรรมโดยใชนิ้ทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม 
เป้าหมายและทางแก้ 
   เพื่อแต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรมโดยเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียน  
รู้แลว้น าความรู้ท่ีไดรั้บมาแต่งนิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรมแลว้น าไปใหน้อ้งๆอ่านหรืออ่านให้
นอ้งๆฟัง ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม  ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน  ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ 
อนัดีระหวา่งโรงเรียน  วดั  ชุมชน  ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดส่้งเสริมคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  
ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ ไดท้  าความดีถวายในหลวง   
หลกัการและคุณธรรมทีน่ ามาใช้ 

หลกัธรรม 
สังคหวตัถุ  ๔ 

   สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวน ้าใจของผูอ่ื้น  
ประกอบดว้ย 
    ๑)  ทาน  คือ  การให ้ การเสียสละ 

๒)  ปิยวาจา  คือ  การพูดจาดว้ยถอ้ยค าไพเราะ   
๓)  อตัถจริยา  คือ  การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
๔)  สมานตัตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย 

http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html 
 แนวพระราชด าริ 

หลกัการพึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ 
๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ   
๒)  ความพอดีดา้นสังคม   
๓)  ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี   
๕)  ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ   

http://www.seal2thai.org/sara/sara119.html 
หลกัวชิาการ 

๑.  ความหมายของโครงงาน  
โครงงานเป็นการกระท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html
http://www.seal2thai.org/sara/sara119.html


และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษาของครู  ตั้งแต่คิดสร้างโครงงาน     
การวางแผน  การด าเนินการ  การออกแบบลงมือปฏิบติั  การก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผล 

๒.  ลกัษณะโครงงาน 
๑)  เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัสูตรกบัการจดัการเรียนรู้ 
๒)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการ 

ด าเนินชีวติ 
๓)  เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจ  ใคร่รู้ค  าตอบของตวัผูเ้รียนเอง 
๔)  เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
๕)  เป็นวธีิการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลึกซ้ึง  มีระบบ  เป็นขั้นตอน 

และต่อเน่ือง 
๖)  เป็นการหาค าตอบขอ้สงสัยโดยใชท้กัษะหลายๆดา้น 

๓.  ประเภทโครงงาน 
๑)  โครงงานวทิยาศาสตร์ 
๒)  โครงงานตามความสนใจ 

๔.  รูปแบบของโครงงาน 
๑)  โครงงานท่ีใชห้อ้งปฏิบติัการเป็นหลกั 
๒)  โครงงานท่ีใชห้อ้งสมุดเป็นหลกั 
๓)  โครงงานท่ีใชง้านหรือชุมชนเป็นหลกั 
๔)  โครงงานท่ีใชห้้องสตูดิโอเป็นหลกั 

๕.  ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน 
๑)  ขั้นวางแผน 
๒)  ขั้นด าเนินการ 
๓)  ขั้นทบทวนและแกไ้ขผลงาน 

http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc 
    ๖.  แนวทางการท าโครงงาน 

๑)  ศึกษาหาขอ้มูล 
๒)  ก าหนดหวัเร่ือง 
๓)  ศึกษาความเป็นไปไดป้ระกอบการตดัสินใจ 
๔)  ก าหนดขอบเขตของงาน 
๕)  ก าหนดระยะเวลา  งบประมาณ  วธีิการ  อุปกรณ์ 
๖)  ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณา 
๗)  เร่ิมท า 

http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc


๘)  เม่ือมีปัญหาใหห้าทางแกโ้ดยการอ่านหรือถามผูรู้้ 
๙)  ถา้มีปัญหาแลว้แกไ้ขไม่ไดก้ลบัไปท าขอ้  ๑  ใหม่ 
๑๐)  ประเมินงาน 
๑๑)  น าเสนอผลงาน 

http://www.thaiabc.com/project/index0.html 
  ๗.  จิตอาสา 
   จิตอาสา (Volunteer  Spirit)  คือ  ผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห ้เช่น ใหส่ิ้งของ  
ใหเ้งิน  ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย  แรงสมอง  ซ่ึงเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมี 
แมก้ระทัง่เวลา  เพื่อเผื่อแผ ่ใหก้บัส่วนรวม  อีกทั้งยงัช่วยลด "อตัตา"  หรือความเป็นตวั   
http://www.tonprik.org/paper/1739 

    เน้ือแทข้องความเป็นอาสาสมคัรนั้นอยูท่ี่จิตใจ  คือมี ‘จิตอาสา’  
ท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น  หรือนึกถึงส่วนรวม  จะเป็นครู  พอ่คา้  นกัธุรกิจ  ขา้ราชการ  
ก็สามารถเป็นอาสาสมคัรไดต้ลอดเวลาหากมีจิตใจท่ีค านึงถึงส่วนรวมอยูเ่สมอ เราจ าเป็นตอ้ง
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ‘อาสาสมคัร ’ นั้นไม่ใช่เป็นอาชีพ  หากคือส านึกท่ีสมควรมีอยูคู่่กบัความเป็น
มนุษยข์องเราจนกวา่ชีวิตจะหาไม่  
http://www.volunteerspirit.org/?q=node/203   
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์  คือ มีนิทาน ๔ ฉากเพื่อสอนคุณธรรม 
 ผลท่ีไดรั้บ  คือ 

 ๑.  ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม 
 ๒.  ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน 
 ๓.  ไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียน  วดั  ชุมชน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ๔.   ไดส่้งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ๕.  ไดบ้  าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ 
 ๖.  ไดท้  าความดีถวายในหลวง 

การประเมินตนเอง  
 ๑. เด็ก หนูตั้งใจวาดภาพอยา่งมาก 
 ๒. เด็ก หนูตั้งใจระบายสีอยา่งมาก 

๓. เด็ก หนูตั้งใจฝึกซอ้มเพื่ออ่านใหน้อ้งๆฟัง 
๔. เด็ก หนูชอบท่ีไดไ้ปเรียนกบัครูภูมิปัญญา 
๕. เด็ก หนูชอบท่ีไดไ้ปเรียนนอกห้องเรียน 

การประเมินและวจิารณ์โดยผู้อ่ืน 

http://www.thaiabc.com/project/index0.html
http://www.tonprik.org/paper/1739
http://www.volunteerspirit.org/?q=node/203


 ๑.  พระสงฆท่ี์ปรึกษา  :  พระปลดัสุวทิย ์ อานนฺโท 
เด็กๆ  มีความตั้งใจ   

๒.  ผูบ้ริหารท่ีปรึกษา    :  นายเจริญ  นิลมาท   
  เป็นโครงงานท่ีมีประโยชน์นกัเรียน    

๓.  ครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวภทัราวรรณ  ทองอยู ่
  สามารถส่งเสริมและพฒันานกัเรียนโรงเรียนวดัประเจียกใหเ้ป็นคนมีคุณธรรม              
 ๔.  ผูป้กครอง  :  นายภิญโญ  ชินพงศ ์
  ลูกจะเล่านิทานท่ีไดอ่้านใหฟั้ง 
 ๕.  เพื่อน  :  เด็กหญิงสุชาดา เตม็พร้อม  
  สนุก ไดคุ้ณธรรม 
 ๖.  คนในชุมชน  (กรรมการสถานศึกษาและผูใ้หญ่บา้น) :  นายอ านวย  ทองอยู ่
  เป็นกิจกรรมท่ีดี  มีประโยชน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินการโครงงาน 
    โครงงานคุณธรรม  เร่ือง  นิทาน ๔ ฉากสอนคุณธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ แต่งนิทาน ๔ 
ฉากสอนคุณธรรม  หลกัธรรมท่ีน ามาใช ้ คือ  สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยดึ
เหน่ียวน ้าใจของผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย  ๑)  ทาน  คือ  การให้  การเสียสละ ๒)  ปิยวาจา  คือ  การพูดจา
ดว้ยถอ้ยค าไพเราะ  ๓)  อตัถจริยา  คือ  การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  และ๔)  
สมานตัตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย  พระราชด าริท่ีน ามาใช ้ คือ  หลกัการ
พึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ  ๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ   ๒)  ความพอดีดา้นสังคม  ๓)  
ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี  และ  ๕)  ความ
พอดีดา้นเศรษฐกิจ  หลกัวชิาการท่ีน ามาใช ้ คือ  การท าโครงงาน  ทั้งน้ีเพราะ การเรียนคุณธรรม
โดยการท่องจ าเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ จะท าอยา่งไรจึงจะปลูกฝังคุณธรรมไดโ้ดยท่ีไม่รู้สึกเบ่ือ จึงคิดวา่
น่าจะปลูกฝังคุณธรรมโดยใชนิ้ทาน ๔ ฉาก กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๔๔  คน  สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  
๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั  ระยะเวลาในการด าเนินการ  คือ  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
กิจกรรมเด่น  คือ  นิทาน ๔ ฉาก ผลท่ีเกิดข้ึน  คือ  มีจิตสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมคุณธรรม       
โดยแต่งนิทาน ๔ ฉากท่ีสอนคุณธรรมเพื่อใหน้อ้งๆอ่าน หรืออ่านใหน้อ้งๆฟัง โดยอาศยัความ
ร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  (นกัเรียนและครู)  วดั  (พระสงฆ)์  และชุมชน  (ผูป้กครองและครูภูมิ
ปัญญาในชุมชน)  วธีิด าเนินการประกอบดว้ยขั้นวางแผน  ขั้นเตรียมการ  ขั้นด าเนินการ  และขั้น
ประเมินผล  โดยใชส้ถานท่ีโรงเรียนวดัประเจียก  และชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ คือ  มีนิทาน ๔ ฉากท่ีสอนคุณธรรมเพื่อให้นอ้งๆอ่านหรืออ่านใหน้อ้งฟัง ผลท่ีไดรั้บ  
คือ  ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม  ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน  ไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
โรงเรียน  วดั  และชุมชน  ไดส่้งเสริมคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน ไดบ้  าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน ์ ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง  มีส่ือสอนคุณธรรมใหแ้ก่นกัเรียน และไดท้ าความดี
ถวายในหลวง 
แผนการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ด าเนินกิจกรรมไปเร่ือยๆ   

๒.  ประเมินเพื่อปรับปรุงเป็นระยะ 
๓.  ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม 
๔.  ประเมินผลการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 

   ๕.  สรุปและรายงานผลใหค้รู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  กรรมการสถานศึกษาและสมาชิกใน
ชุมชนทราบ 
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