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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบ
ร่วมมือและค าถามปลายเปิด 2) ศึกษาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด กลุ่มตัวอย่างเป็น
เด็กปฐมวัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 23 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) รูปแบบการวิจัย คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ 
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แบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและแบบ
สังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1. เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม
ปลายเปิดพบว่าก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีค่าเฉลี่ย 
20.91 คิดเป็นร้อยละ 52.28 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลมีค่าเฉลี่ย 31.96 คิดเป็นร้อยละ 79.89 ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
  2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ
และค าถามปลายเปิดมีพฤติกรรมจิตสาธารณะในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were : 1) to study and compare the reasoning 
thinking abilities of early childhood before and after learning through, story telling 
activities supplemented with cooperative art and open-ended questions, 2) to study 
public mind of early childhood learning through the story telling activities 
supplemented with cooperative art and open-ended questions. 
 The sample group consisted of 23 children aged 5 - 6 years of kindergarten 
studying in the second semester of academic year 2015 at Bandonkaewnoninpaeng 
School under the office of primary educational service area, Buengkan. The design 
of this research was a one group  pretest-posttest design, selected by cluster 
random sampling. The research instruments were lesson plans on storytelling 
supplemented with cooperative art and open-ended questions, Reasoning Thinking 
Ability test, the observation form on early childhood and public mind. The collected 
data were analyzed for mean, percentage, and standard deviation and t-test for 
Dependent Samples.  
 The findings of this research were as follows: 
  1. The early childhood’s reasoning thinking abilities score before and after 
learning through the story telling activities supplemented with cooperative art and 
open-ended questions were 20.91 or 52.28 percent and 31.97 or 79.89 percent 
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respectively. The posttest mean score was not less than 75 percent and the 
posttest mean score was higher than the pretest.  
  2. The early childhood’s public mind behavior learning through the story 
telling activities supplemented with cooperative art and open-ended questions was 
at a high level. 
 
Keywords  : Story-telling, Activities Supplemented, Cooperative Art, Open-ended   
                   Questions on Reasoning Thinking, Abilities and Public-mind of the  
      Early Childhood 
 
บทน า 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต
มนุษย์ที่ส าคัญ เนื่องจากเด็กในช่วงอายุ 
0-6 ปี ถือได้ว่าเป็นช่วงโอกาสทองของ
การเรียนรู้เพราะเด็กในวัยนี้สมองก าลัง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในช่วง 3 ปีแรก ถ้าเด็กได้รับการพัฒนา
และได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
จะช่วยพัฒนาเซลล์สมองซึ่งล้วนส่งผลต่อ
สติปัญญาความฉลาดและการคิดของเด็ก 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2543 : 16) ซึ่งความสามารถใน
การคิดเชิงมีเหตุผลเป็นทักษะหนึ่งที่ควร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยเพราะ
เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการคิดที่
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ทุกแขนง (ทิศนา 
แขมมณี. 2550 : 9) นอกจากนี้การที่
บุคคลมีความสามารถในการคิดเชิ ง
เหตุ ผลสู ง ก็ จ ะส่ งผล ให้ บุ คคลนั้ น มี
คุณธรรมจริยธรรมสูงไปด้วย (สุรางค์ 
โค้วตระกูล. 2556 : 48-49) สอดคล้องกับ

โคล เบอร์กและ เพีย เจท์  ที่ ก ล่ าวว่ า
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์มี
พื้ น ฐานมาจากพัฒนาการทางด้ าน
สติปัญญาเพราะการพัฒนาบุคคลให้มี
คุณธรรมจริยธรรมนั้นต้องใช้กระบวนการ
เรียนรู้และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลจึง
จะเกิดจากการเรียนรู้  (อาร์บัทโนท์ 
และฟอสท์. 2541 : 45) ซึ่งลักษณะของ
บุคคลที่มีการใช้เหตุผลทางจริยธรรมสูง
จะแสดงออกได้ในหลายลักษณะอาทิการ
มีวินัยในตนเอง มีน้ าใจชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่นและมีจิตสาธารณะซึ่งจิตสาธารณะ
ถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะทางคุณธรรม
จริยธรรมอย่างหนึ่งที่ มีความส าคัญที่
สังคมไทยต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะการที่คนใน
สังคมขาดจิตสาธารณะท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ดังนั้น จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คน
ในสังคมต้องให้ความส าคัญและเริ่ม
ปลูกฝังให้บุคคลมีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและสังคม รู้จักเสียสละร่วมมือร่วม
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ใจในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ถ้าคน
ในสังคมมีจิตสาธารณะปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นก็จะลดลง (ชาย โพธิสิตา. 2540 : 
14 – 15) เพราะจิตสาธารณะจะท าให้ทุก
คนเห็นประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตนน ามาสู่สังคมที่เข็มแข็ง
และสงบสุข  ซึ่ ง จากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2556 ร อ บ ส า ม พ บ ว่ า
พัฒนาการทางด้ านสติ ปัญญาขอ ง
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
ดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา โดยเฉลี่ยร้อยละ 
68.84 ซึ่งต่ ากว่าพัฒนาการด้านอื่นๆ และ
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 ซึ่ง
พัฒนาการทางสติปัญญาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้แก่ ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการ
คิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พื้นที่ /ระยะ) เวลา (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2552ก : 30) และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้
สั ง เกตเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
พบว่ า ยั ง ข า ด จิ ต ส าธ า รณะ  ซึ่ ง จิ ต
ส า ธ า ร ณ ะ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ มี
ค ว า ม ส า คั ญ ส า ห รั บ เ ด็ ก 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยให้

ห ลั ก สู ต ร แ กนกล า ง ป ร ะ ถมศึ ก ษ า
ก าหนดให้จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ดังนั้นความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลและจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่ งที่
จ าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
เด็กปฐมวัย เนื่องจากจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป 
วิธีการจัดการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
นั้นมีหลายวิธีกิจกรรมการเล่านิทานนั้น
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลให้กับ
เด็ก (สัณหพัฒน์ อรุณธารี. 2542 : 2) 
และการเล่านิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธี
หนึ่ งที่ท า ให้ เด็ กสนใจในการ เรี ยนรู้
สามารถจดจ า กล้าแสดงออก มีแรงจูงใจ
ที่จะเปิดรับพฤติกรรมสามารถพัฒนาเด็ก
ได้ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย เด็กได้มี
โอกาสฝึกการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ของ
ร่างกายประกอบการฟังนิทาน  ด้าน
อารมณ์ ขณะที่ ฟั งนิทาน เด็กจะ เกิ ด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน ด้านสติปัญญา
นิทานเป็นสิ่งเสริมสร้างสติปัญญาเม่ือเด็ก
ฟังนิทานจะท าให้สามารถใช้กระบวนการ
คิดในการพิจารณาแก้ปัญหาเนื้อหาของ
นิทานยังฝึกเด็กเกี่ยวกับความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลรู้จักการจัดประเภทการ
หาความสัมพันธ์ การสังเกตรายละเอียด
และการเปรียบเทียบ (เกริก ยุ้นพันธ์. 
2543 : 55-56) นอกจากนี้การเล่านิทาน
ยังส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมด้วยการ
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เสริมสร้างและปรุงแต่งบุคลิกภาพ การ
ปรับตัวและแก้ไขพฤติกรรมให้ เป็นที่
ยอมรับของสังคมนอกจากนี้การท างาน
ศิลปะของเด็กจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลได้คือ 
ขณะที่ เ ด็ กท า งานเด็กจะฝึ กสั ง เกต 
จ าแนก เปรียบเทียบ และจัดประเภทที่
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ โดยผ่าน
ป ร ะสบก า รณ์ ต ร ง  ( จิ ตทนา ว ร รณ  
เดือนฉาย. 2541 : 31) ส่งผลให้เด็กรู้จัก
คิดหาเหตุผล รู้ จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
การท างานร่วมกันรู้จักเคารพสิทธิและรู้
หน้าที่ของตนเองและถ้าครูใช้ค าถาม
ปลายเปิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลใน
ลักษณะต่างๆ (นารี ชมเกสร. 2541 : 30) 
เช่น การใช้ค าถามปลายเปิดท าให้เด็ก
รู้ จักการสั งเกตเปรียบเทียบ การจัด
ประเภท 
 จ า ก เ หตุ ผ ล แ ล ะ ค ว ามส า คั ญ
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่า
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วย
ศิลปะแบบร่วมมือและค าถามปลายเปิดจะ
ท าให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลและจิตสาธารณะของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อน 
การจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไรและมีจิต
สาธารณะอยู่ในระดับใด โดยผลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ความสามารถในการคิด เชิ ง

เหตุผลและจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย
ต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ผู้ วิ จัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ
และค าถามปลายเปิด 
  2. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของ
เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ผู้ วิ จัยได้ก าหนด
สมมติฐานการวิจัย ดังนี ้

 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ
แบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด มี
ความสามารถในการคิดเชิงมีเหตุผลหลัง
การจัดกิจรรมการเล่านิทานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
  2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ
แบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด มี
ความสามารถในการคิดเชิงมีเหตุผลหลัง
การจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่เด็กนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์
นาสวรรค์ ค านาดี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่  2 จ านวน 1 ห้องเรียน
จ านวน 23 คนในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โนนอินทร์แปลง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งได้มา
โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มแบบกลุ่ ม  (Cluster 
Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่า
นิท่ าน เสริมด้ วยศิ ลปะแบบร่วมและ
ค าถามปลายเปิด  จ านวน 24 แผนๆ 
ละ 45 นาที  สัปดาห์ละ  3 แผน รวม  
8 สัปดาห์ 
  2. แบบทดสอบความสามารถ
การคิด เชิ ง เหตุผล เป็นรูปภาพชนิด
เลือกตอบ มีสามตัวเลือกจ านวน 4 ด้าน 
คื อ  ด้ า น ก า ร จั ด ป ร ะ เ ภ ท  ด้ า น
อุปมาอุปไมย ด้านส่วนที่หายไปและด้าน
การจัดประเภท ด้านละ 5 ข้อ 
  3. แบบสังเกตพฤติกรรมจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัย มี 3 ด้าน คือ 
ด้านการไม่ท าลายหรือการรักษาของใช้
ส่วนรวม ด้านการท าตามหน้าที่ เพื่ อ
ส่วนรวม การเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของ
ร่วมกัน 

 ขั้นตอนการวิจัย  
   1. ทดสอบเด็กปฐมวัยก่อนการ
จัดกิจกรรม (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย 
  2. ด าเนินการทดลอง โดยใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริม
ด้ ว ยศิ ลปะแบบร่ ว ม มือและค าถาม
ป ล า ย เ ปิ ด ใ น ช่ ว ง กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ โดย
ทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที 
รวมทั้งสิ้น 24 ครั้งและสังเกตพฤติกรรม
จิตสาธารณะโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยระหว่าง
ด าเนินการทดลอง 
  3. เม่ือด าเนินการทดลองครบ
ตามที่ก าหนดในแผนการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิดแล้ วผู้ วิ จั ยท าการ
ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมกับกลุ่ ม
ตั ว อ ย่ า ง  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุของเด็ก
ปฐมวัยชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนจัด
กิจกรรม จากนั้นน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 ผลวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 ผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน
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เสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม ปลายเปิด 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระของ 
               ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยจ าแนกองค์ประกอบ 
              รายด้าน 

 

** p< .01 
 
 จากตาราง 1 ผลการวิ เคราะห์
ข้อมูล พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิดของ เด็กปฐมวัย มี
คะแนนความสามารถการคิดเชิงเหตุผล
ในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิดมีคะแนนเฉลี่ย 20.91 
และมีคะแนนความสามารถการคิดเชิง
เหตุผลหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
เสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม
ปลายเปิดมีคะแนนเฉลี่ย 31.96 และเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง ทั้งในภาพรวม

และรายด้าน ปรากฏว่าเด็กปฐมวัย มี
คะแนนมีเฉลี่ยความสามารถการคิดเชิง
เหตุผลหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
เสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม
ปลายเปิดสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 4.2 ผลศึกษาจิตสาธารณะของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
เสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม
ปลายเปิด 

การวัดความสามารถ 
การคิดเชิงเหตุผล 
ของเด็กปฐมวัย 

ก่อนการจัดกิจกรรม 
 

หลังการจัดกิจกรรม 
 

   S.D.   S.D.     t 
ด้านการเปรียบเทียบ 5.13 1.06 8.04 0.77 50.27** 
ด้านการจัดประเภท 5.43 0.84 8.17 0.72 13.08** 
ด้านส่วนท่ีหายไป 5.22 0.74 8.13 0.15 47.85** 
ด้านอุปมาอุปไม 5.17 0.78 7.96 0.88 43.46** 
ภาพรวม 20.91 1.93 31.96 2.01 76.22** 
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ตารางที่ 2 คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็ก 
              ปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ 
              ค าถามปลายเปิด 
 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ   S.D.     แปลผล 
1. ด้านการไม่ท าลายหรือการรักษาของใช้ส่วนรวม  
2. ด้านการท าตามหน้าที่เพื่อส่วนรวม 
3. ด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของร่วมกัน  

2.52 
2.61 
2.57 

0.51        มาก 
0.50        มาก 
0.51        มาก 

                        เฉลี่ย 2.57               มาก 
 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ
และค าถามปลายเปิดที่ มีพฤติกรรมจิต
สาธารณะรวมทั้ง 3 ด้านในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 มีจิตสาธารณะมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
การท าตามหน้าที่เพื่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 2.61 รองลงมาคือด้านการ
เคารพสิทธิ ในการใช้สิ่ งของร่วมกัน มี
ค่าเฉลี่ย 2.57 และด้านการไม่ท าลายหรือ
การรักษาของใช้ส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.52 ตามล าดับ 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิ จั ยกา รศึ กษาแล ะ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ

จัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ
แบบร่วมมือและค าถามปลายเปิดซึ่งคะแนน
ที่ได้จากแบบสังเกตความสามารถการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบ
ร่วมมือ สรุปได้ดังนี ้
  1. เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิดพบว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ 
คะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
มีค่าเฉลี่ย 20.91 คิดเป็นร้อยละ 52.28 และ
หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วย
ศิลปะแบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด
คะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมี
ค่าเฉลี่ย 31.96 คิดเป็นร้อยละ 79.89 ไม่
น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการ
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จัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ
แบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม 
  2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบ
ร่วมมือและค าถามปลายเปิดมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะระดับในมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ
และค าถามปลายเปิดต่อความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลและจิตสาธารณะของเด็ก
ปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิดพบว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ 
คะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
มีค่าเฉลี่ย 20.91 คิดเป็นร้อยละ 52.28 และ
หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วย
ศิลปะแบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด 
คะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมี
ค่าเฉลี่ย 31.96 คิดเป็นร้อยละ 79.89 ไม่
น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ
แบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมซึ่ งสอดคล้องกับ

สมมติ ฐ านที่ ก าหนดไว้ เ ม่ื อพิ จ า รณา
วิเคราะห์เป็นรายด้านได้แก่ ด้านการจัด
ประเภท ด้านอุปมาอุปไมย ด้านส่วนที่
หายไปและด้านการเปรียบเทียบ หลังการ
จัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะ
แบบร่วมและค าถามปลายเปิดมือช่วย
พัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือ
และค าถามปลายเปิดได้สร้ างขึ้ นตาม
แนวความคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ศึกษา
เอกสารและที่งานวิจัยที่หลากหลาย ผ่าน
การตรวจสอบและได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญคณะกรรมการที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ์ที่ มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
เสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม
ปลายเปิดและแผนการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ
ค าถามปลายเปิดเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็ก
เกิดจินตนาใช้ประสาทสัมผัสที่สัมพันธ์กับ
วัสดุ อุปกรณ์และเปิดโอกาสให้เด็กได้ 
สังเกต เปรียบกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget) 
ที่เชื่อว่าเด็กปฐมวัยนั้นจะเรียนรู้เป็นผลจาก
การปะทะสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลกั บ
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สิ่งแวดล้อมเริ่มจากการสัมผัสต่อมาเกิด
ความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาเรื่อยๆ 
จนถึงนามธรรม รู้สิ่งที่ เป็นรูปธรรมและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (พัฒนา ชัช
พงศ์.  2540 : 94 - 96) และสอดคล้องกับ
แนวคิดของศึกษานิเทศก์ที่ได้ เสนอแนว
ทา ง ก า ร จั ดป ร ะ สบก า รณ์ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลว่าควร
ใช้ค าถามค าสั่งกระตุ้นให้เด็กคิดหาเหตุผล
ทั้งด้านการเปรียบเทียบ การจัดประเภท 
ด้านส่วนที่หายไป ด้านอุปมาอุปไมยผ่าน
เนื้อหานิทานดังจะเห็นได้จากการใช้ค าถาม
ปลายเปิดของครูที่ว่า “เราจะสามารถจัด
ประเภทของผลไม้ได้อย่างไรบ้าง” ซึ่งเด็ก
จะตอบว่า “จัดตามสีที่เหมือนกันค่ะ”“รูปร่าง
ที่เหมือนกันค่ะ” “รสเปรี้ยวเหมือนกันค่ะ”
นอกจากนี้ โคลและพอตเตอร์ (Kohl & 
Potter. 1993 : 11) ได้กล่าวว่ากิจกรรม
ศิลปะสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-10 ขวบได้โดย
เด็กเกิดการเรียนรู้จากการได้สังเกตส ารวจ 
จ าแนก  เปรี ยบเทียบและค้นพบการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ผ่านการทดลองท า
กิจกรรมศิลปะด้วยตนเองกระบวนการ
ท างานศิลปะของเด็กเหล่านั้นจะช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้ซึ่ง จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541 : 31) 
ได้ศึกษาว่า การวาดภาพเป็นกิจกรรมที่มี
คุณค่าส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจากจะ

ช่วยให้เด็กเพลิดเพลินแล้ว ในขณะที่เด็ก
ก าลังวาดเด็กจะได้ฝึกการสังเกตจ าแนก 
และเปรียบเทียบช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่อง
ต่ า งๆ  โดยผ่ านประสบการณ์ต รงซึ่ ง
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี  (2550 : 86) 
กล่าวว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นควร
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองและควรอยู่ที่ตัว
ของเด็กเป็นผู้คิดสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นด้วย
ตนเองเพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้
จากการสัมผัส ส ารวจและมีความคิดก่อน
ปฏิบัติการหรือมีความคิดมาจากสิ่งที่เห็น
เป็นรูปธรรมเท่านั้นเพราะงานของเด็กคือ
การได้จับ สัมผัสจะท าให้เด็กซึมซับความรู้ 
การคิ ดการแก้ปัญหาด้วยตนเองการ
ตัดสินใจ ผลส าเร็จจะสร้างความเชื่อม่ันใน
ตนเองและรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
และสามารถพัฒนาความสามารถการคิด
เชิงเหตุผลได้สูงและนิทานที่เด็กได้ฟังทุก
เรื่อง มีจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระเฉพาะของ
นิท านแต่ ล ะ เ รื่ อ งที่ แ ต่ ง  เ พื่ อ พั ฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและ 
จิตสาธารณะแก่เด็ก โดยแต่งนิทานหนังสือ
ภ า พ ที่ มี เ นื้ อ เ รื่ อ ง ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
เปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ท าให้เด็ก
ได้เรียนรู้ ได้สังเกตเปรียบเทียบส่งเสริม
จินตนาการ  ฝึ กการติดตามเรื่ อ งราว 
ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตท า
ให้เข้าใจเรื่องได้เร็วเพราะการใช้น้ าเสียง 
ท่ า ท า ง  สื่ อ  วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ 
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ประกอบการเล่า ท าให้เด็กเกิดกระบวนการ
คิดเกิดจินตนาการ   (ประภาพิศ   
ดวงค าจันทร์.  2555 :  22) สามารถเชื่อง
โยงความรู้ได้เป็นอย่างดีและน าไปสู่การ
พัฒนาความคิดและความสามารถการคิด
เชิงเหตุผล เช่น เด็กตอบค าถามในนิทาน
ได้ว่าหมูน้อยหนักกว่าม้าน้อยและกระต่าย
น้อยหนักน้อยที่สุด นอกจากนี้การที่เด็กได้
ร่วมกันคิดวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยช่วยให้เด็ก
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้พูดคุยสนทนา 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ของเด็กและเพื่อนที่มี
ต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล อ ธิ บ า ย
ประกอบการเชื่ อมโยง  เกิดการขยาย
ประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันซึ่ง
สอดคล้องกับศิลปะแบบร่วมมือที่เน้นการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกัน เห็น
ความส าคัญของกันและกัน รับผิดชอบ
ร่วมกันประนีประนอมและเคารพสิทธิซึ่งกัน
และกันส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางการใช้
เหตุผลสูงขึ้น (ทิศนา แขมมณี.  2550 : 98-
103) ซึ่งโคลเบอร์ก อธิบายว่าการส่งเสริม
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการอธิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยเด็กจะ
พยายามรับผิดชอบควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง เด็กตระหนักในการเคารพกฎกติกา
ของกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น 

  2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบ
ร่วมมือและค าถามปลายเปิดมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะระดับในมากเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบ
ร่วมมือและค าถามปลายเปิดท าให้เด็ก
สนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องราวในนิทาน 
เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากคิด
อยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ท าให้สร้างผลงาน
เกิดความภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่ม โดย
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพับ
กระดาษ การฉีกตัดปะ การวาด เขียน ต่อ
เติม การประดิษฐ์ ซึ่งการที่เด็กได้ท าศิลปะ
แบบร่วมมือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ และทางด้านจิตใจ
ช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เคารพความคิดเห็นและ
ความสามารถของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน
ตลอดจนรู้จักช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน 
ซึ่งการเคารพความคิดเห็นความสามารถ
ของผู้อื่นและการเห็นอกเห็นใจมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของจิตสาธารณะดังที่ ยุทธนา วรุณปิติกุล 
(2542 : 181 – 183) กล่าวว่าเด็กที่มีจิต
สาธารณะต้องเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลยอมรับความแตกต่างระว่างบุคคลใช้
เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
หาข้อยุติร่วมกันดังที่ พัชรี ผลโยธิน (2540) 
ได้กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือช่วย
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ส่งเสริมพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กโดย
ครูต้องให้โอกาสเด็กได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแบ่งปัน ประนีประนอม ตัดสินใจมี
ส่วนร่วมในการเล่นการท างานจนบรรลุ
จุ ด มุ่ งหมาย ร่ ว มกั น ให้ เ ด็ ก แต่ ล ะคน
รับผิดชอบงานอย่างเต็มความสามารถและ
รู้ จักประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
นอกจากนี้กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือยัง ท า
ให้เด็กเรียนรู้และฝึกหัดด้านสังคม เช่น การ
วางแผนปรึกษาหารือการร่วมมือร่วมใจใน
การประนีประนอม การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งมีผลท าให้ เด็กรู้ จักการลดความ
ต้องการของตนเองเม่ือต้องการอยู่ร่วมใน 
การท างานกับเพื่อนพี่น้องของตนที่แต่ละ
คนมีความสนใจแตกต่างกันซึ่งโคลเบิร์ก 
(Kohlberg) (สุรางค์ โค้วตระกูล.   2554 : 
68-72) กล่าวว่าจริยธรรมเป็นความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความถูกผิด และเกิดขึ้นจาก
ขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ง
ต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา ซึ่งแบนดูรา 
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2541 : 96  
อ้างถึงใน Bandura.  1989) เชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรู้ของ
บุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตตัวแบบ
เพราะตัวแบบเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทั้ง
ความคิดและการแสดงออก ซึ่งกระบวนการ
การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้
สังเกตตัวแบบสอดคล้องกับ สมศักดิ์ ปริ
ปุรณะ (2542 : 59) ที่กล่าวว่าการเล่านิทาน

เป็นวิธีการให้ความรู้วิธีหนึ่งที่ท าให้เด็ก
สนใจในการเรียนรู้สามารถจดจ ากล้ า
แสดงออกและมีแรง จูงใจที่ จะ เปิดรับ
พฤติกรรมและนิทานท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคมมี
ความพร้อมในการคบค้าสมาคมกับบุคคล
อื่นๆ รู้จักการรวมกลุ่มเกิดความสนิทสนม
ระหว่างผู้ฟังด้วยกันเองและระหว่างผู้ฟังกับ
ผู้เล่า และรู้จักการรอคอย จึงถือได้ว่านิทาน
ช่วยสร้างพัฒนาการทางสังคมของเด็กได้
อย่างดียิ่งซึ่งจิตสาธารณะเป็นพัฒนาการ
ทางสังคมเพราะจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ทุก
คนต้องตระหนักในการอยู่ร่วมกันและรู้จัก
ใช้และแบ่งปันให้เพื่อนได้มีโอกาสได้ใช้และ
เล่นร่วมกัน ได้แก่ การแบ่งดินสอ สี พู่กัน 
ดินน้ ามันให้เพื่อนได้ใช้และเล่นด้วยกัน เม่ือ
เด็กได้ฟังนิทานแล้วเกิดความประทับใจ
ผู้ ฟั ง จ ะน าตั ว แบบในนิท านที่ ต น เ อ ง
ประทั บ ใ จนั้ นมาปรุ ง แต่ ง เ ส ริ มส ร้ า ง
บุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมซึ่งสอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1956) 
ที่กล่าวว่าเม่ือเด็กสนใจแบบแล้วจะเกิด
ทัศนคติต่อสิ่งเร้าแล้วจะตอบสนองเกิด
ความพอใจจากการตอบสนองสิ่งเร้านั้น
น าไปคิดว่าตัวแบบในนิทานแบบใดเป็นที่
ยอมรับของสังคม เด็กก็จะน าตัวแบบที่
สังคมยอมรับนั้นมาปฏิบัติ และท าให้เด็ก
เห็นแนวทางใน 
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การปรับตัวที่พึงพอใจและเหมาะสมตาม
ค ว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ด็ ก ท า ใ ห้ เ ด็ ก มี
พฤติกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย วราพร เทพาทิพวงศ์ (2556) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง โ ร ง เ รี ย น วั ด บ า ง ก ร ะ ดี่ 
กรุ ง เทพมหานคร  ผลการวิ จัยพบว่ า
พฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย
ระหว่างได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มี
แนว โน้ ม สู ง ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ต ล อด
ระยะเวลา 10 สัปดาห์และพฤติกรรมจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับจิรา
ภรณ์ แจ่มใส (2558) ได้ศึกษาผลของการ
ใช้กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการ
เล่านิทานในการพัฒนาทักษะทางคมของ
เด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย- หญิง อายุ
ระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสุเหร่าใหม่
เจริญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่าก่อนการ

จัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรม
ศิลปะแบบร่วมมือประกอบการเล่านิทาน
ทักษะทางสังคมคมของเด็กปฐมวัยแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 
โดยรวม (F=793.36; Sig =.00) และทักษะ
การช่วยเหลือ (F=227.76; Sig =.00) 
ทักษะด้ านการยอมรั บความคิ ด เห็ น 
(F=278.29; Sig =.00) ทักษะด้านการ
แก้ปัญหากลุ่ม (F=270.44; Sig =.00) โดย
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ แ บบ ร่ ว ม มื อ
ประกอบการเล่านิทานส่งผลต่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมร้อยละ 98 (Partial η2 
=.98) ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคม
ด้านการช่วยเหลือทักษะด้านการยอมรับ
ความคิดเห็นทักษะด้านการแก้ปัญหากลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 98 และผลการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง พบว่าคะแนนทักษะทางสังคม
โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกช่วงสัปดาห์แสดงว่า
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ แ บบ ร่ ว ม มื อ
ประกอบการเล่านิทานสามารถพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นได้
อย่างชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จ า ก ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้จาก
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การวิจัย และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ดังต่อไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย
ไปใช ้
  จ า ก ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า ก า ร จั ด
กิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบ
ร่วมมือและค าถามปลายเปิดส่งผลให้ให้เด็ก
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเพิ่ม
มากขึ้นและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะใน
ระดับมากเพื่อให้สามารถน าวิธีการจัด
กิจกรรม ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.1 ผู้ที่มีความประสงค์จะน า
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วย
ศิลปะแบบร่วมมือและค าถามปลายเปิด ไป
ใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจในทฤษฎี 
แนวคิดพื้นฐานและหลักการเป็นอย่างดี 
เพื่ อ ให้สามารถใช้ รูปแบบการการจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการ
จัดกิจกรรมได้การเล่านิทานครูควรจะเล่า
โดยมีภาพประกอบและจ าเนื้อเรื่องให้ได้
เป็นอย่างด ี
   1.2 ครูควรมีบทบาทในการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเม่ือ
เด็กต้องการ กระตุ้นเด็กโดยให้ได้ทดลอง
ท าตามความคิดของกลุ่ม ให้การเสริมแรง 
กล่าวค าชมเชยและถ้าเด็กมีปัญหาระหว่าง

การท ากิจกรรมครูต้องให้ความช่วยเหลือ
เด็ก และให้รางวัลในผลงานของกลุ่ม ท าให้
เด็กมีความม่ันใจ และตั้ ง ใจในการท า
กิจกรรม 
  1.3 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็ก
อธิ บาย เหตุ ผลของสิ่ ง ต่ า งๆ  และคิ ด
พิจารณาสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็กฝึกการ
คิดซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคิดเชิงมีเหตุผล 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป 
  2.1 การศึกษาครั้งต่อไป ควรมี
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
เสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและค าถาม
ปลายเปิดต่อความสามารถด้านอื่นๆ เช่น 
พัฒนาทางด้ านคว ามคิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์ 
เนื่ องจาก ผู้ วิ จัยพบว่ าเด็ก มีความคิด
สร้างสรรค์ในการวาด การเขียนต่อเติม
ผลงาน  
  2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อศึกษา
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วย
ศิลปะแบบร่วมมือและค าถามปลายเปิดต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจิต
สาธารณะของผู้เรียนในระดับช้ันอื่นๆต่อไป 
  2.3 ควรมีการศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานและค าถามปลายเปิด 
ส าหรับพัฒนาการคิดด้านอื่นและทักษะทาง
คุณธรรม  จริ ยธรรมในด้ านอื่ นต่ อ ไป
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