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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเล่านิทานท่ีมีต่อ
ทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และ เพื่อเปรียบเทียบผลของการจดั
กิจกรรมเล่านิทานท่ีมีต่อทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงั
ไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชาย – หญิง ท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ท่ีก าลงัศึกษาอยูศู่นยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั
สกลนคร ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ  านวน 6 คน ท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 3 ชนิดคือ 1)นิทาน 2)แผนการจดักิจกรรมเล่านิทาน 
3)แบบประเมินทกัษะทางสังคม  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
แตกต่างทกัษะทางสังคมก่อน และหลงัการจดักิจกรรมโดยใชกิ้จกรรมเล่านิทานโดยการหาค่าที    
(t – test  แบบ  Dependent  Samples)   
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ผลการศึกษาพบว่า  

 

 1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมก่อน และหลงัการจดักิจกรรม 
2. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทาน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ การใชค้  าพดูสุภาพและ
ใชน้ ้ าเสียงสุภาพ การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ร้องขอในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ แสดงการ
ขอโทษ ขอบคุณ ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น และท ากิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้นโดยไม่ทะเลาะกนั 
 

บทน า 

การจดัการศึกษาส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเดก็แต่ละประเภท เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพสมดุล
ทั้ง ดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์จิตใจและสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข โดยไม่
เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม (ดาวประกาย  แกว้นพรัตน์, 2549, หนา้1)  

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บ
การจดัการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดก็ปกติ  เน่ืองจากเดก็ดงักล่าวมีพฒันาการล่าชา้กวา่เดก็ปกติ
ทัว่ไปในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต ่ากว่าเกณฑป์กติ
อยา่งนอ้ย 2 ทกัษะหรือมากกว่า  เช่น  ทกัษะการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  การดูแล
ตนเอง  การด ารงชีวิตในบา้น  การควบคุมตวัเองสุขอนามยัความปลอดภยัและการใชชี้วิต
ร่วมกบัผูอ่ื้น ท าใหมี้ทกัษะทางสังคมท่ีไม่เหมาะสม (สุรี  แซ่บ,ู 2550, หนา้1)  

ทกัษะทางสังคมมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย ์ เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมโดยธรรมชาติ
จึงไม่สามารถท่ีจะอยูไ่ดต้ามล าพงัตอ้งมีเพื่อน  มีกลุ่มสังคมท่ีกวา้งขวาง ไดแ้ก่ หอ้งเรียน สังคม
โรงเรียน สังคมในอาชีพการงาน จนถึงสังคมชุมชน ประเทศ และ ทุกกลุ่มสังคมตอ้งมีการติดต่อ
สัมพนัธ์พึ่งพาอาศยักนั ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะทางสังคม  และผลของการท่ีบุคคลมีทกัษะทางสังคม
ท่ีดี   มีส่ีประการคือ (1)  สามารถสร้างความสัมพนัธ์และรักษาความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนไว้
ได ้ ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัมากของพฒันาการทางสังคมโดยเฉพาะนกัเรียน  จะตอ้ง
เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ เดก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได ้ (2) 
ไดรั้บบางส่ิงบางอยา่งเพิ่มข้ึน  เช่น  การท่ีเดก็แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัครูก็อาจจะท าใหไ้ด้
คะแนนดีข้ึนอนัจะน ามาซ่ึงการไดรั้บความช่ืนชมจากผูป้กครอง  ซ่ึงทกัษะในลกัษณะน้ีจดัไดว้่า



ส าคญัมากในการท่ีจะพฒันาทกัษะทางสังคมของผูใ้หญ่ต่อไป  (3) เป็นประการท่ีส าคญัท่ีสุด
คือ  สามารถจดัการกบัพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผลของบุคคลอ่ืนใด  ต่างจากเดก็ท่ีมีปัญหาท่ี
โรงเรียนและท่ีบา้นเป็นเพราะมีพฤติกรรมการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าใหไ้ม่สามารถจดัการกบั
พฤติกรรมทางสังคมท่ีไม่เหมาะสมของผูอ่ื้นได ้ (4) ไดรั้บการยอมรับจากสังคมวา่เป็นผูท่ี้
สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข (สุขุมาล  เกษมสุข,2535, หนา้ 10-11)  

จากความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัในสงัคม  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา้ 6-7)  
จึงไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเร่ืองทกัษะทางสังคมของนกัเรียน
โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัท างานและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข การสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคคล  รู้จกัจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม สามารถปรับตวัใหท้นั
กบการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท่ี์จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

การสอนแบบใชนิ้ทานเป็นส่ือ  เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะส่งเสริมทกัษะทางสังคมทั้งน้ี
เน่ืองจากเดก็ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษชอบฟังนิทานเน่ืองจากนิทานใหค้วามสนุกสนาน
ตอบสนองความตอ้งการของเดก็  ไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็น การยอมรับส่งเสริม
ความคิดความเขา้ใจและรับรู้กบัเดก็ (กุลยา ตนัติผลาชีวะ,2541, หนา้ 10-19) เม่ือนิทานเป็นส่ิงท่ี
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาชอบ เด็กจึงเกิดการเรียนรู้ไดดี้  สามารถจดจ า กลา้แสดงออก
และมีแรงจูงใจท่ีจะเปิดรับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ครูจึงสามารถสอดแทรกส่ิงท่ีตอ้งการสอน
เดก็หรือเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ใหก้บัเดก็ตามจุดประสงคท่ี์ครูตอ้งการได ้ซ่ึงท าใหเ้ดก็สามารถ
จดจ าไดดี้ และสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ การท่ีเดก็ชอบส่ิงใด เดก็จะสนใจและกระท าส่ิง
นั้นไดน้าน นิทานจึงช่วยสร้างสมาธิของเดก็ใหน้านกว่าปกติ และสร้างความน่าสนใจดา้น
เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใชน้ ้ าเสียง การใชกิ้ริยาท่าทางประกอบการเล่า การเลือกใชค้  าพดู การใช้
รูปภาพเขา้มาช่วยใหเ้ดก็ไดรั้บความเพลิดเพลิน และเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน ซ่ึงเป็นการสร้างเจต
นคติท่ีดี นอกจากน้ีแลว้นิทานยงัช่วยผอ่นคลายอารมณ์ ปลกูฝังนิสัยรักการอ่านและพฒันาภาษา
ข้ึนดว้ย  (เกริก ยุน้พนัธ์, 2539, หนา้ 55-56)   

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  ท  าใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษา ผลของการจดักิจกรรมเล่านิทานท่ีมี
ต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้งน้ี  เพื่อน าผลการศึกษา
ท่ีได ้ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีความบกพร่องทาง
สติปัญญาตลอดจนเป็นการสนบัสนุนใหป้ระเทศมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 



วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเล่านิทานท่ีมีต่อทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจดักิจกรรมเล่านิทานท่ีมีต่อทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทาน  
 
 

สมมติฐานของการศึกษา   
1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจดักิจกรรมเล่านิทานท่ีมีต่อทกัษะของสังคมของเดก็ท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา  
2. เพื่อศึกษาผลของการจดักิจกรรมเล่านิทานท่ีมีต่อทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา 

 

ขอบเขตของการศึกษา  
  1. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน  20  คน  

2. กลุ่มตวัอยา่งมาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางส าเร็จรูป Kerjcie & Morgan (1970,pp.607-610) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้
กลุ่มตวัอยา่ง 3 คน โดยมีเกณฑก์ารเลือก ดงัน้ี  

2.1 เป็นนกัเรียนท่ีแพทยร์ะบุว่าเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
2.2 เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีความบกพร่องระดบัเรียนได ้

มีระดบัสติปัญญา 50 – 70 อายรุะหว่าง 7 – 10 สามารถพดูจาส่ือสารได ้และไม่มีความบกพร่อง
ดา้นอ่ืนร่วมดว้ยอยา่งเห็นไดช้ดั  

2.3 ไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองในการเขา้ร่วมการศึกษา  
3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดักิจกรรมเล่านิทาน  
3.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
1. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมเล่านิทานเพื่อพฒันาทกัษะทาง

สังคมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มอ่ืน ๆ   
2. เพื่อครูผูส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมี

ความบกพร้องทางสติปัญญา 

3. เพื่อผูบ้ริการใชผ้ลการศึกษาในการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 3 ชนิดคือ 
 1. นิทาน 

2. แผนการจดักิจกรรมเล่านิทาน 
 3. แบบประเมินทกัษะทางสังคม 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
1. ประเมินทกัษะทางสังคมก่อนการทดลอง (pre-test)  เป็นระยะเวลา  1  สัปดาห์  
 2. การด าเนินการทดลอง  โดยใชกิ้จกรรมเล่านิทาน  ด าเนินการเป็นเวลา   4 สัปดาห์   
สัปดาห์ละ 3 วนั   คือ วนัจนัทร์  องัคาร  และวนัศุกร์   ใชเ้วลาวนัละ 20 นาที  ระหว่างเวลา 
09.00-09.20 น.  โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 2.1 สร้างความคุน้เคยกบัเดก็ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
2.2 เก็บขอ้มูลจากการบนัทึกแบบประเมินทกัษะทางสังคมก่อนการทดลอง (pre-

test) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
2.3 ด าเนินการทดลองโดยใชแ้ผนการจดักิจกรรมเล่านิทาน จ านวน 12 แผน  เป็น

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั  วนัละ 20 นาที 
2.4 เก็บขอ้มูลจากการบนัทึกแบบประเมินทกัษะทางสังคมหลงัการทดลอง (post-

test) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 2.5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินทกัษะทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์โดย
หาทางสถิติและสรุปผลการทดลอง 



 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและแปลผล ดงัน้ี 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

2.00 – 1.50 หมายถึง ปฏิบติัไดดี้  
 1.49 – 1.00 หมายถึง ปฏิบติัไดพ้อใช ้  
 0.99 – 0 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
 
ผลการศึกษา 

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมก่อน และหลงัการจดักิจกรรม
เล่านิทาน ทั้ง 4 สัปดาห์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทาน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ การใชค้  าพดูสุภาพและ
ใชน้ ้ าเสียงสุภาพ การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ร้องขอในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ แสดงการ
ขอโทษ ขอบคุณ ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น และท ากิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้นโดยไม่ทะเลาะกนั 
 
สรุปอภปิรายผล 
 1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมก่อน และหลงัการจดักิจกรรม

เล่านิทาน ทั้ง 4 สัปดาห์ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดักิจกรรมเล่านิทานท าใหเ้ดก็ไดใ้ช้

ค  าพดูสุภาพและน ้าเสียงสุภาพไดแ้สดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ไดท้  าในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

ไดแ้สดงการขอโทษ ขอบคุณ, ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ท ากิจกรรม

ร่วมกบัผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ไดซ้กัถาม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ไดร่้วมกิจกรรม ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั ไดป้ฏิบติัตนตามค าสั่ง เขา้ใจกฎกติกาในการเล่น 

มีความรับผดิชอบร่วมกนั ท าใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนและผูอ่ื้นได ้ไดรับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อน ท าใหต้ั้งใจฟังในส่ิงท่ีครูพดูหรือผูอ่ื้นพดู จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าใหเ้ดก็ท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมก่อน และหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทาน ทั้ง 4 

สัปดาห์ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เพญ็ศรี ศิริปอง (2554) ศึกษาความสามารถ

ดา้นการอ่านค าของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบันอ้ย โดยใชบ้ทเรียน



คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถดา้นการอ่านค าของนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาระดบันอ้ย ก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่าง

กนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อุษา แยม้วงษ ์ (2555) ศึกษาการพฒันาพฤติกรรมดา้น

สังคมดว้ยกิจกรรมเล่านิทานประกอบการป้ันกระดาษหนงัสือพิมพข์องนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมดา้นสังคมของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 หลงัการจดักิจกรรมเล่า

นิทานประกอบการป้ันกระดาษหนงัสือพิมพก่์อนและหลงัการจดักิจกรรม แตกต่างกนั 

 2. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทกัษะทางสังคมหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทาน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ การใชค้  าพดูสุภาพและ

ใชน้ ้ าเสียงสุภาพ การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ร้องขอในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ แสดงการ

ขอโทษ ขอบคุณ ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น และท ากิจกรรมร่วมกบั

ผูอ่ื้นโดยไม่ทะเลาะกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนยงัใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม และ

เขา้ใจในการท ากิจกรรม จึงกลา้แสดงออก จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา มีทกัษะทางสังคมหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ การใชค้  าพดูสุภาพและใชน้ ้ าเสียงสุภาพ, การแสดงออก

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ร้องขอในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ แสดงการขอโทษ ขอบคุณ ขอความ

ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น และท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นโดยไม่ทะเลาะกนั 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เพญ็ศรี  ศิริปอง (2554) ศึกษาความสามารถดา้นการอ่านค าของ

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบันอ้ย โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผล

การศึกษาพบว่า ความสามารถดา้นการอ่านค าของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั

นอ้ย หลงัจากการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. ครูควรช้ีแจงท าความเขา้ใจกบันกัเรียนใหช้ดัแจน โดยใชก้ารอธิบายอยา่งชา้ ๆ เขา้ใจ
ง่าย เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการตั้งใจฟังท่ีดี และเห็นความส าคญัในการร่วมท ากิจกรรม 
 2. ควรส่งเสริมทกัษะทางสังคมเก่ียวกบั การยกมือพดูหรือตอบ การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การกลา้แสดงออกในการตอบค าถาม เขา้ใจกฎกติกาในการเล่น และมีความ
มัน่ใจในตนเอง ใหก้บัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจดักิจการศิลปะ กิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมุติ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการใชกิ้จกรรมเล่านิทาน กบัเดก็พิเศษประเภทอ่ืน ๆ เช่นเดก็ท่ี
มีปัญหาทางการเรียนรู้ เดก็สมาธิสั้น เป็นตน้ 
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