
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 4747

1นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา Email: minedear11@hotmail.co.th
2ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา Email: siriyupa_s@buu.ac.th
3ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา Email: teerarungsi@hotmail.com

บทความวิจัย

 ผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูดวยการเลานิทาน 
ตอความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย

 EFFECTS OF LEARNING PROMOTION PROGRAM THROUGH STORYTELLING ON 
EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN PRESCHOOLERS

กัญญพัชร พงษชางอยู พย.ม. (Kanyaphat Pongchangyou, M.N.S)1

ศิริยุพา สน่ันเรืองศักดิ์ ปร.ด. (Siriyupa Sanaeangsak, Dr.Ph.)2 

นฤมล ธีระรังสิกุล  ปร.ด. (Narumon Teerarungsikul, Ph.D.)3

บทคัดยอ 

 ความฉลาดทางอารมณเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาดานตางๆ ของเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

ในการสงเสริมการเรยีนรู การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยักึง่ทดลอง มวีตัถปุระสงค เพือ่เปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณของ

เด็กปฐมวัยระหวางกลุมท่ีไดรับโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูดวยการเลานิทานกับกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติ 

กลุมตัวอยางคือผูปกครองและเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป ที่ศึกษา ณ โรงเรียนแหงหนึ่งและมีคุณสมบัติตามเกณฑกําหนดไว 

จํานวน 53 คู ไดมาดวยการสุมแบบกลุม แบงเปนกลุมทดลอง 26 คู และกลุมควบคุม 27 คู กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสง

เสริมการเรียนรูดวยการเลานิทานซ่ึงพัฒนามาจากทฤษฏีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura, A. (1986) ประกอบ

ดวย 4 กระบวนการ คอื กระบวนการใสใจ กระบวนการจาํ กระบวนการเลยีนแบบ และกระบวนการจงูใจ สวนกลุมควบคุม

ไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัยมีคาความเช่ือ

มั่นเทากับ .91 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่รอยละคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไคสแควร และ การทดสอบสถิติ ที 

สําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน

 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูดวยการเลานิทานกลุมทดลองมีคะแนนความฉลาดทาง

อารมณสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) ทั้งคะแนนโดยรวม และคะแนนรายดานทุกดาน ดังนั้นผู

ปกครองและครผููดแูลเดก็ควรนําโปรแกรมสงเสรมิการเรยีนรูดวยการเลานิทานไปประยกุตใชในการจดักจิกรรมเพือ่สงเสริม

ความฉลาดทางอารมณใหกับเด็กปฐมวัย

คําสําคัญ:  โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูดวยการเลานิทาน, ความฉลาดทางอารมณ, เด็กปฐมวัย
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บทนํา
 เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยสําคัญท่ีสุดแหงการพัฒนาของ

มนุษย ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 

เน่ืองจากเปนชวงท่ีพัฒนาการทุกดานเปนไปอยางรวดเร็ว ถือวา

เปนชวงวัยท่ีเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุดในชีวิตโดยเฉพาะสมอง 

กลาวคือ สมองท่ีควบคุมอารมณ (Limbic system and neo 

cortex brain) Kotchabhakdi (2016) จะมีการสรางวงจร

ประสาท และจุดเช่ือมตอระหวางเซลลประสาทรวดเร็วมากท่ีสุด 

จึงถูกเรียกวาเปนชวงหนาตางแหงโอกาส (Window of 

opportunity) RungPhraiwan  (2013). การพัฒนาเด็กในวัย

น้ี จึงเปนการวางพ้ืนฐานทางดานจิตใจ สงเสริมความฉลาดทาง

อารมณ และการเขาสังคม 

 จากการศึกษาเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ มีการ

สํารวจเด็กท่ัวประเทศ อายุ 1-18 ป จํานวน 9,488 ราย พบวา 

สมรรถนะความฉลาดทางอารมณ ดานการเลียนแบบเลนสมมุติ 

มีคะแนนต่ํามาก ในชวงเด็กอายุ 3-6 ป Aekaussawin (2008). 

เน่ืองจากเปนชวงของเด็ก Silent Generation (Gen Z) 

การส่ือสารของคนรุนน้ีสวนใหญเปนการส่ือสารทางเดียว 

ผานขอความบนหนาจอมือถือ หรือคอมพิวเตอรแทนคําพูด 

ทําใหเด็กมักมีปญหาความฉลาดทางอารมณ ความสัมพันธกับ

ผูอ่ืนบกพรอง และขาดการควบคุมอารมณท่ีดี ดังขอมูล

การศึกษาคาเฉล่ียความฉลาดทางอารมณแบงตามภาคพบวา 

ภาคกลางมีคะแนนเฉล่ียนอย โดยเฉพาะในจังหวัดชัยนาทซ่ึง

ต้ังอยูในพ้ืนท่ีการศึกษาเขตท่ี 1 ของภาคกลาง พบวาคะแนน

เฉล่ียลดลงรอยละ 5-8 ในป พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 

2559 Offi ce of the Education Service Chainat Area. 

Abstract 

 Emotional intelligence is essential for children development, especially pre-schoolers which is 

appropriate time to promote their learning. The purpose of this quasi-experimental research was to 

compare emotional intelligence of preschoolers between pre-schoolers who participated in the 

learning-promotion program through storytelling and those who did not. The participants included 

53 parents and pre- schoolers aged 4-5 years who study at school and met the inclusion criteria. 

They were randomly selected using multi-stage random sampling and randomly assigned to an 

experimental group (n=26) and a control group (n=27). The experimental group received the 

learning-promotion program through storytelling developed based on a Social cognitive learning 

theory (Bandura, 1986). The program composed of 4 steps: attention, retention, reproduction, 

and motivation. Meanwhile, the control group received routine activities. The research instrument 

included emotional intelligence test for pre- schoolers, with a Cronbach’s Alpha of .91. Data were 

analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, and Independent 

t-test. 

 The results revealed that after receiving the learning-promotion program through storytelling, 

the experimental group had signifi cantly higher scores of emotional intelligence than the control 

group (p <.001). The results of this research suggested that parents and teachers should apply 

this learning-promotion program to promote emotional intelligence for pre-schoolers.
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