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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย และ 2) เพื่อหาประสิ ทธิ ผล
ของหลัก สู ต รฯ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 5 สาขาการศึ ก ษาปฐมวัย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิ ต จานวน 6 คน เครื่ องมื อการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสั งเกต
การสอน แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ( Χ )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความความเหมาะสมของหลักสู ตร (CVR) และการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) หลัก สู ต รฯ มี ค่ า ความเหมาะตามเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด 1.00
(CVR > .99, N = 5) 2) การศึกษาประสิ ทธิผลของหลักสูตรฯ พบว่า 2.1) นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกั บ ห ลั ก สู ตรอย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ( Χ = 28.00 S.D. = 0.89) 2.2)
มีความสามารถด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ 2.3) แบ่งเป็ นด้านการเขียนแผนฯ อยูใ่ นระดับสู ง
มาก ( Χ = 2.93, S.D. = 0.73) 2.4) ด้านการสอน นักศึกษาทั้ง 6 คนมีความสามารถอยู่ในระดับสู งมาก
( Χ = 4.83, S.D. = 0.11- Χ )= 5.00, S.D. = .00) การศึ ก ษาความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษา พบว่ า อยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.59, S.D. = 0.54) 2.4) ทักษะในการสื่ อสารของเด็กปฐมวัย พบว่า มีพฒั นาการ
ทางด้านทักษะการสื่ อสารดีข้ ึน 2.5) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop the supplementary curriculum learning
experience competencies of students teacher to enhance communication skills for preschool
children, and 2) evaluate the effectiveness of the supplementary curriculum. The samples comprised
6 fifth year students teacher in early childhood education program, faculty of education at Suan
Dusit Rajabhat University. Research instruments consisted of the supplementary curriculum,
questionnaire, teaching observation form, test and satisfaction rating form. The data were analyzed
by mean, standard deviation, The Mann-Whitney U Test and content analysis. The results were as
follows: 1) The supplementary curriculum had CVR at 1.00 CVR > .99, N = 5) 2) The effectiveness
of the supplementary curriculum indicated that 2.1) the students teacher had develop knowledge and
cognition about the supplementary curriculum at a .05 significance level, 2.2) the students teacher
had ability in learning experience about writing learning experience plans at a high level, 2.3) the
students teacher had satisfaction toward the supplementary curriculum learning experience
competencies at the highest level, 2.4) the communication skills of preschool children after learning
from the students teacher had a high development in communication skills, and 2.5) the preschool
children had satisfaction toward learning experience management form the students teacher at the
highest level.
Keywords: Curriculum Development/ Learning Experience Competencies

บทนา
การปฏิรูปการศึกษามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้น
การเตรี ยมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงเป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตครู ควรคานึงถึง
ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO มุ่งการจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็ นคนเก่ง คนดี
และมีความสุ ข ซึ่ งในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศตื่นตัวให้ความใส่ ใจต่อการพัฒนาคุณภาพของมนุ ษย์
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสมรรถนะ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษา ที่มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยน
Learn to know, Learn to be, Learn to do เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ
และ Learn to live together เพื่อสร้ างคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ในฐานะ พลโลก เยาวชนไทยกาลัง
เติ บ โตในสั งคมโลกที่ ก าลังเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้ว ยเทคโนโลยีแ ละสติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์
เช่ นเดี ยวกับเยาวชนในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เมื่อคานึ งถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและองค์
ความรู ้มหาศาลที่กาลังถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นักเรี ยนจาเป็ นต้องมีทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อเผชิญความ
เปลี่ ย นแปลงและใช้ชี วิต อย่างคุ ม้ ค่ าและระมัด ระวัง กรอบแนวคิ ด enGuage ของ NCREL/Metiri
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Group กล่าวถึงทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 สี่ ประการที่ผเู ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี คือ ความรู ้พ้ืนฐาน
ในยุคดิ จิตอล การคิดเชิ งประดิ ษ ฐ์ การสื่ อสารอย่างมี ป ระสิ ทธิ ผล และการเพิ่มผลผลิ ตระดับ สู ง
สอดคล้องกับ ทริ ลลิ่ งและเฟเดล (Tilling and Fadel, 2009: 175-177) ได้สรุ ปเป็ นทักษะของผูเ้ รี ยน
ในศตวรรษที่ 21 ใหม่ โดยปรั บ คาในลัก ษณะ “ 7Cs Skills ” คื อ 1) ทักษะการคิ ดวิจารณญาณและ
แก้ปั ญ หา (Critical thinking and Problem solving) 2) ทัก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การให้ ข ้อ มู ล และ
การใช้สื่อต่างๆ (Communications, Information and Media Literacy) 3) ทักษะการทางานแบบร่ วมมือ
กัน การท างานเป็ นคณะ และภาวะผูน้ า (Collaborative, Teamwork, and Leadership) 4) ทัก ษะการ
สร้ า งสรรค์ และนวัต กรรม (Creativity and Innovation) 5) ทัก ษะด้า นคอมพิ ว เตอร์ และไอซี ที
(Computing and ICT Literacy) 6) ทักษะด้านอาชีพ และความมีวินยั ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Career
and Learning Self-Reliance) 7) ทัก ษะความเข้า ใจข้า มวัฒ นธรรม (Cross-cultural understanding)
การพัฒนามนุ ษย์หรื อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นควรเป็ น
การศึกษาตลอดชี วิต เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลกั ษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดยที่
พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย บ่ ง บอกถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในตัว เด็ ก อย่างต่ อ เนื่ อ งในแต่ ล ะวัย
ซึ่ งการศึกษาปฐมวัยเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและมีการศึกษาอย่างเป็ นระบบมากที่สุด อย่างน้อยด้วย
สาเหตุ ส องประการ ประการแรก การจัดการศึ ก ษาปฐมวัยเป็ นรากฐานส าคัญ ที่ สุ ด ในการเรี ยนรู ้
หากพื้นฐานในขั้นนี้ ไม่ได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ มอย่างบริ บูรณ์แล้ว การเรี ยนรู ้ในขั้นต่อๆ ไป
ย่อ มประสบความยากล าบากและยากที่ ผูเ้ รี ย นจะพัฒ นาได้เต็ม ตามศัก ยภาพ ประการที่ ส องด้ว ย
ความสาคัญ ดังกล่าวแล้ว การคิดค้น นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ในระดับปฐมวัยจึ งเป็ นเรื่ องท้าทาย และ
มีนกั คิดนักการศึกษาสนใจศึกษาอย่างลึกซึ้ ง หลากหลายความเชื่อแนวคิด และทฤษฎี แผนการศึกษา
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) ทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
และเตรี ยมความพร้อม และมีนโยบายการพัฒนาคนไทยทุกคน ให้มีทกั ษะ และกระบวนการในการจัด
การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่ รู ้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ องเต็มตามศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ, 2545: 12-28) จากผลการสารวจสถานการณ์ ระดับสติปัญญาของเด็กปฐมวัยมา
ประกอบกับการติดตาม และประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาได้ให้ขอ้ สรุ ปว่าการจัดการศึกษาปฐมวัย
ต้อ งมี ก ารปรั บ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนให้ ส ามารถพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย อย่า งรอบด้า น
โดยเฉพาะพัฒนาสติปัญญา ด้วยการส่ งเสริ มการคิด จึงจาต้องมีการดาเนิ นนโยบายการจัดการเรี ยนรู ้
ปฐมวัยเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถ ในการคิด เนื่ องจากการพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เป็ นด้านที่มีผลการประเมิน
ต้องปรับปรุ งสู งสุ ด (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553: 132) จากสภาวะระดับสติปัญญาของ
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เด็กปฐมวัยที่มีแนวโน้มลดลง การดาเนิ นนโยบายการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างการคิด
ของเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ งเป็ นดัช นี ห นึ่ งที่ ส าคัญ ของพัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญานั บ เป็ นความส าคัญ ยิ่ ง
ดังที่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ระบุให้
เด็กปฐมวัยมีพฒั นาการทางสติปัญญาเกี่ยวกับการคิด คือ มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2547: 9) และจากผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดับปฐมวัย โดยสานักงานรั บรองมาตรฐานและประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.)ได้รายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยส่ วนใหญ่ ยงั คงมีปัญหาโดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถด้านผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ซึ่ งมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีและดีมากน้อย
ที่สุด และต้องมีการปรับปรุ งสู งที่สุดในเรื่ องผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นในเรื่ องของครู และผูบ้ ริ หาร ยังมี
การรายงานผลครู ตามมาตรฐานที่ 8 และ 9 มีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งปรับปรุ งสู ง และผลการสารวจ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2550 ได้มีรายงานผลไว้ว่า 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการช้า ส่ วนด้าน
ระดับสติปัญญาพบว่าเด็กปฐมวัยมีระดับสติปัญญาอยู่ในระดับปั ญญาอ่อนระดับกลางถึงร้อยละ 6.7
ซึ่ งชี้ ให้เห็ นคุณภาพในตัวเด็กที่ลดลงการประเมินพัฒนาการนักเรี ยนที่จบหลักสู ตรปฐมวัยยังพบว่า
สังกัด และขนาดโรงเรี ยนมีผลในเรื่ องความแตกต่างของพัฒนาการด้านของเด็กปฐมวัยซึ่ งให้เห็นถึง
คุ ณ ภาพด้านการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาปฐมวัยที่ ยงั เหลื่ อมล้ าและไม่ เท่ าเที ยมกัน ส่ วนการประเมิ น
คุณภาพและมาตรฐานของ สมศ.ได้มีการรายงานไว้ว่าด้านผูเ้ รี ยนต้องได้รับการปรับปรุ งในมาตรฐาน
ที่ 4 ผู ้เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ คิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ไตร่ ตรอง และมี วิสัยทัศน์ ด้านครู ตอ้ งปรับปรุ งในมาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและปั ญหาของการบริ หารงาน
การศึกษาปฐมวัยพบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาปฐมวัยส่ วนใหญ่ยงั ขาดบทบาทในการส่ งเสริ มคุณภาพ
ในการบริ หารงานการศึกษาปฐมวัย ขาดการบริ หารการเชื่อมต่อหลักสู ตร การบริ หารจัดการหลักสู ตร
ยังมีคุณภาพไม่เป็ นที่น่าพอใจการบริ หารทัว่ ไปและการบริ หารทรัพยากรต้องมีการปรับปรุ งส่ วนใน
ด้านการประเมิน หลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัยมี การรายงานผลว่า ยังคงต้องปรับปรุ งทั้งในเรื่ องของ
วิสัยทัศน์ของหลักสู ตร การจัดประสบการณ์และการสร้างการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
และการประเมินพัฒนาการเด็กของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2553: คานา)
ข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่าการพัฒนาควรเริ่ มต้นตั้งแต่การผลิตและพัฒนาครู ซ่ ึ งการ
ดาเนินการในระยะช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมาที่ทุกประเทศได้ริเริ่ มและดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตกาลังคน
ที่มีคุณภาพสู่ ยคุ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ครู เป็ นบุคคลสาคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็ น
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ด่านหน้าและกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน คุณภาพของระบบการศึกษาไม่สามารถสู งกว่า
คุณภาพครู หากเรามีครู ที่ไม่มีคุณภาพก็อย่าคาดหวังว่าการศึกษาของเราจะมีคุณภาพและเนื่ องจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพครู ให้มีสมรรถนะสู งมีความสามารถ
อย่างเพี ยงพอที่ จะพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนให้สามารถเผชิ ญ สถานการณ์ ต่างๆ ได้ท้ งั ในปั จจุ บนั และ
อนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ ซึ่ งเป็ นข้อเสนอหนึ่ งในกรอบแนวทางการปฏิรู ปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง เป็ นภารกิจสาคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่ตอ้ งมีการดาเนิ นการอย่าง
เป็ นระบบต่อเนื่ องมีความสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของการพัฒนาการดาเนิ นการ
ต้องมีกรอบทิศทางนโยบายในการดาเนิ นการที่ชดั เจน เพื่อสร้างความเชื่อได้ว่าสามารถดาเนินการให้
บรรลุเป้ าหมายได้จริ ง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553: คานา) ด้วยเหตุผลและความสาคัญ
ดังกล่าวมาในข้างต้นนั้น ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการศึกษาโดยควรเริ่ มจากสถาบันผลิตครู ซ่ ึงถึงเป็ น
กลไกส าคัญ ในการสร้ างพัฒ นาบัณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึ ก ษา
ในระดับปฐมวัย ให้มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
พัฒนาการตามวัยและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่จากการสังเคราะห์หลักสู ตรของสถาบันที่ผลิตครู
พบว่ารายวิ ช าเน้น การเป็ นครู น้ ัน เน้น การบรรยายและการศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระไม่ เน้น การปฏิ บ ัติ
ในรายวิชาที่ส่งเสริ มความสามารถในความเป็ นครู ซ่ ึ งอาจส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนรู ้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในระดับปฐมวัยได้อย่างตรงจุด
การศึกษาข้อมูลและข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสู ตร
เสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาหลัก สู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาครู
ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ ม
ทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัยมีวิธีดาเนินการวิจยั ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development: R&D) ร่ วมกับวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) มี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อมู ลพื้น ฐาน (Analysis) เกี่ ยวกับ สภาพการศึ กษาแนวคิ ดจาก
เอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ศึ ก ษาความต้องการจ าเป็ นของผูบ้ ริ ห ารระดับ หน่ วยผลิ ตและผูใ้ ช้ค รู
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โดยการสัมภาษณ์ และศึกษาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิ การ
และโครงสร้ า งหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการศึ ก ษาปฐมวัย ของคณะครุ ศ า สตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย รายงานผล
การนิ เทศนั ก ศึ ก ษา หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and Development) เป็ นการ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการสอนและเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอน โดยการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของหลัก สู ต ร คู่ มื อ การใช้
หลัก สู ต ร แผนการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แบบประเมิ น ความเหมาะสมของหลัก สู ต ร แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ รูปหลักสู ตร (Implementation) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบแผน
การทดลองแบบการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research)ร่ วมกับแบบดุ ลยภาพเวลา และกลุ่ม
ตัวอย่างการทดลองต่อเนื่อง (Equivalent time sample design) ใช้เวลา 16 สัปดาห์
ขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น ผลการใช้ รู ป แบบการสอน (Evaluation) เป็ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรโดย 1) ประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรโดยการเปรี ยบเทียบ
คะแนนทักษะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม 2) ศึกษา
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ด้าน
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะ
การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ 4) ทั ก ษะการสื่ อสารของเด็ ก ปฐมวัย หลัง จากได้ รั บ การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้โดยนักศึกษาครู มีพฒ
ั นาการด้านทักษะการสื่ อสาร และ 5) ศึกษาความพึง
พอใจของเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
ผลการวิจัย
1. หลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะ
การสื่ อสารของเด็กปฐมวัยมีค่าความความเหมาะสมของหลักสู ตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ 1.00
(CVR > .99, N = 6) และมีการตรวจสอบประสิ ทธิภาพก่อนนาไปใช้จริ ง
2. ประสิ ทธิผลของหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย พบว่า 2.1) นัก ศึ ก ษาครู มี พ ัฒ นาการด้านความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ หลัก สู ตรอย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 2.2) นั ก ศึ ก ษาครู
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มี ความสามารถในการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรั บเด็กปฐมวัย
ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ภาพรวมอยู่ในระดับสู งมาก 2.3) นักศึกษาครู มี
ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2.4) ทักษะการสื่ อสารของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยนักศึกษา
ครู มี พ ั ฒ นาการด้ า นทั ก ษะการสื่ อสารดี ข้ ึ นมาก สามารถฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น และสื่ อสาร
ในชี วิตประจาวันได้อย่างดีเยี่ยม 2.5) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อสารของเด็กปฐมวัย พบว่า ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาหลัก สู ตร ชื่ อ หลัก สู ตรเสริ ม
สมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรั บ เด็ก
ปฐมวัย และมีการหาประสิ ทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมของหลัก สู ตรด้วยการตรวจสอบอัตราส่ วนความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity
Ratio CVR) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของหลักสู ตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์
1.00 (CVR > .99, N = 5) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายการพบว่ า ทุ ก รายการประเมิ น มี ค วามเหมาะสม
ตามเกณฑ์ 1.00 (CVR > .99, N = 5) และมีการทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริ งกับนักศึกษาครู จานวน
5 คน ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง (Try out) พบว่ า หลัก สู ตรมี ป ระสิ ทธิ ภ าพทั้ งจากผลการประเมิ น
ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผลการทดลองใช้ก่ อนน าไปใช้จริ ง โดยนักศึ กษาครู ที่ ได้รับ
การอบรมตามหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ ม
ทักษะการสื่ อสารสาหรั บ เด็กปฐมวัย มี ความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
และ มี ค วามพึ ง พอใจในหลัก สู ต ร ตลอดจนผู ้เรี ยนเกิ ด พัฒ นาการด้ า นทั ก ษะทางการศึ ก ษา
ตามวัตถุประสงค์
2. ผลการศึกษาประสิ ทธิผลของหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ผลการพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาครู ภายหลังจากได้รับการอบรมตามหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
2.1.1 ผลการศึกษาความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาครู ที่เกี่ยวกับหลักสู ตรเสริ ม
สมรรถนะการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย พบว่า
ในภาพรวมของคะแนนความรู ้ ความเข้าใจของนัก ศึ ก ษาครู ก่ อนและหลังการใช้ห ลักสู ตร พบว่า
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ในภาพรวมของคะแนนความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาครู หลังการใช้หลักสู ตร มี ผลคะแนนหลัง
การอบรม ( Χ ) = 28.00, S.D = 0.89) สู งกว่าก่ อนการอบรม ( Χ )= 24.16, S.D = 1.16) อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1.2. ผลการศึ ก ษาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาครู ใ นการจัด ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ในประเด็นดังต่อไปนี้
ความสามารถในการเขี ย นแผนการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ที่ ส่ ง เสริ มทัก ษะ
การสื่ อสารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย พบว่ า ภาพรวมของความสามารถในการเขี ย นแผนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย อยู่ใ น
ระดับสู งมาก ( Χ = 2.93, S.D. = 0.73) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของ
แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีดาเนินกิจกรรม การประเมินผล มีระดับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็ก
ปฐมวัย อยูใ่ นระดับสู งมาก ( Χ = 3.00, S.D.= 0.00), ( Χ = 3.00, S.D.= 0.00), ( Χ = 3.0, S.D. = 0.00),
( Χ = 3.00, S.D. = 0.00) และ ( Χ = 3.00, S.D. = 0.00) ตามลาดับ
ความสามารถในการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
การสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 6 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดื อนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 พบว่าการประเมิ น ความสามารถในการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาครู
ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.80-4.30 นักศึกษาครู
ทุกคนมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับสู งทุกคน ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.96-4.56 นักศึกษาครู ส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
อยู่ในระดับ สู ง ยกเว้น นัก ศึ ก ษาครู ค นที่ 6 มี ค วามสามารถอยู่ใ นระดับ สู งมาก ครั้ งที่ 3 มี ค่ าเฉลี่ ย
อยู่ระหว่าง 3.96-4.56 นักศึกษาครู ส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ยน
รู ้อยูใ่ นระดับสู งมาก ยกเว้นนักศึกษาครู คนที่ 3 มีความสามารถ อยูใ่ นระดับสู ง และครั้งที่ 4 ค่าเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 4.83-5.00 นักศึกษาครู ทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับสูงมากทุกคน
2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครู ต่อหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย พบว่า
นักศึกษาครู ที่เข้าฝึ กอบรมมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.59) ในระดับมากที่สุดตรงกัน 7 รายการ คือ เตรี ยมความพร้อมของสื่ อและ
อุปกรณ์ประกอบการสอน ( Χ = 4.59) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ( Χ = 4.74)
วิทยากรมีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม ( Χ = 4.58) ความรู ้และทักษะที่ได้รับจากกิ จกรรม
( Χ = 4.73) การนาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานในอนาคต ( Χ = 4.50) สถานที่จดั การ
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อบรม ( Χ = 4.74) และพบว่ า นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ มากตรงกัน 3 รายการ คื อ
การให้ความรู ้ ( Χ = 4.41) วิธีการ/ทักษะการนาเสนอข้อมูล ( Χ = 4.47) การต้อนรับ/การอานวยความ
สะดวก ( Χ = 4.35)
2.3 ผลการศึ ก ษาทั ก ษะในการสื่ อสารของเด็ ก ปฐมวั ย ภายหลั ง จากได้ รั บ
การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ โ ดยครู ที่ ผ่ า นการอบรมตามหลัก สู ต รเสริ ม สมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย พบว่ า
เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการทางด้านทักษะการสื่ อสารดี ข้ ึนมาก สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียน ใช้ทกั ษะ
การสื่ อสารในชีวิตประจาวันได้ และมีการพูดคุยสนทนากับผูอ้ ื่นอย่างดีเยีย่ ม
2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสาร พบว่า เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู โดยแสดงออกซึ่ งพฤติ ก รรมต่ า งๆ เช่ น มี ค วามตั้ง ใจร่ ว มกิ จ กรรม
ด้วยรอยยิม้ เสี ยงหัวเราะ สนุกสนานและถามถึงการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย มีผลการวิจยั ที่นามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาหลักสู ตร ชื่ อ หลักสู ตรเสริ ม
สมรรถนะการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ
เด็กปฐมวัย และมีการหาประสิ ทธิ ภาพโดยการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยมีผลจาก
การประเมินความเหมาะสมของหลักสู ตรด้วยการตรวจสอบอัตราส่ วนความตรงเชิ งเนื้ อหา (CVR)
โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญพบว่ า ภาพรวมความเหมาะสมของหลัก สู ต รมี ค วามเหมาะสมตามเกณฑ์ 1.00
(CVR > .99, N = 5) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการพบว่า ทุกรายการประเมินมีความเหมาะสม ตามเกณฑ์
1.00 ( CVR > .99, N = 5) และมีการทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริ งกับนักศึกษาครู จานวน 5 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง(Try out) พบว่ า หลัก สู ต รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง จากผลการประเมิ น ความเหมาะสม
โดยผู ้เชี่ ย วชาญ และผลการทดลองใช้ ก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง โดยนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ไ ด้รั บ การอบรม
ตามหลัก สู ต รเสริ ม สมรรถนะการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะ
การสื่ อสารสาหรั บ เด็ก ปฐมวัย มี ความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ และมี
ความพึงพอใจในหลักสู ตร ตลอดจนผูเ้ รี ยนเกิดพัฒนาการด้านทักษะทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรผูว้ ิจยั ได้นาหลักการแนวคิดของการวิจยั และพัฒนา
ผสมผสานกับ แนวทางการวิจยั เชิงผสานวิธี ตลอดจนได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการพัฒนาหลักสู ตรที่มี
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ความครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาข้อมูลพื้นฐาน ในขั้นของการวิจยั R1 ที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้น ฐานความต้องการจาเป็ นอย่างคลอบคุ ลมทุ กแหล่งข้อมูลทั้งข้อมูลประเภทปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ที่เกี่ ยวข้อง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นการผสมผสานทั้งวิธีการเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุ ณ ภาพ ต่ อ มาในขั้น ตอนการพัฒ นา 1 (Development 1) ผู ้วิ จ ัย ได้น าข้อ มู ล จากขั้น การวิ จ ัย 1
มาประมวลและกาหนดเป็ นร่ างหลักสู ตรที่มีความคลอบคุลม ด้านการกาหนดเป้ าหมายของหลักสู ตร
เนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผลอีกทั้งมีการหาประสิ ทธิภาพ
ทั้งจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีการทดลองใช้ก่อนนาหลักสู ตรไปใช้จริ งจึงทาให้หลักสู ตรมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับ Tyler, (1949: 12) ได้นาเสนอรู ปแบบ การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษา ขั้น ตอนที่ 2 คัด เลื อ กประสบการณ์ ขั้น ตอนที่ 3 จัด ล าดั บ
ประสบการณ์ และ ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิ น ผล และยังสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Taba, (1962)
ได้เสนอรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ ที่เน้นวิธีจากระดับล่างไปสู่ ระดับบน (Grassroots Approach)
2. ผลการศึกษาประสิ ทธิผลของหลักสูตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ผลการพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
ครู ภายหลังจากได้รับการอบรมตามหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการศึกษาความรู ้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษาครู ที่เกี่ยวกับหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะ
การสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาครู ก่อน
และหลังการใช้ห ลักสู ตร พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู ้ ความเข้าใจของนักศึ กษาครู หลัง
การใช้ ห ลัก สู ตรมี ผ ลคะแนนหลัง การอบรม ( Χ = 28.00, S.D.= 0.89) สู ง กว่ า ก่ อ นการอบรม
( Χ = 24.16, S.D. = 1.16) อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากหลักสู ตร
การฝึ กอบรมที่ ผูว้ ิจยั นามาใช้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพทั้งจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
มีการทดลองใช้หลักสู ตรกับกลุ่มนักศึกษาครู ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจนเกิดความมัน่ ใจว่าหลักสู ตรนั้น
มีประสิ ทธิภาพตลอดจนวิทยาการผูถ้ ่ายทอดมีการนาเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลายการสอนเนื้อหา
สาระ การสาธิต การฝึ กปฏิบตั ิในการนาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน ทั้งแบบเป็ นกลุ่มและรายบุคคลจึงทาให้ผเู ้ ข้า
อบรมเกิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจในหลัก สู ต รผลการศึ ก ษาความสามารถของนัก ศึ ก ษาครู ใ นการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัยส่ วนความสามารถในการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ภาพรวม
ของความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะ
การสื่ อ สารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย อยู่ใ นระดับ สู ง มาก ( Χ = 2.93, S.D. = 0.73) และเมื่ อ พิ จ ารณา
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เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์ เนื้ อหา
วิธีด าเนิ น กิ จกรรม การประเมิ น ผล มี ระดับ ความสามารถในการเขี ย นแผนการจัด ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย อยูใ่ นระดับสู งมาก ( Χ = 3.00, S.D. = 0.00),
( Χ = 3.00, S.D. = 0.00), ( Χ =3.00, S.D. = 0.00), ( Χ =3.00, S.D. = 0.00) และ ( Χ = 3.00, S.D. =
0.00) ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในขั้น ของการฝึ กอบรมวิทยากรได้ให้นัก ศึ กษาครู ที่ เข้ารั บ
การอบรมได้ให้ความรู ้ ท้ งั ทางทฤษฏีและปฏิ บตั ิ ในการเขียนแผนการสอนตลอดจนมี การนาเสนอ
อีกทั้งในกระบวนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอนอาจารย์ผนู ้ ิเทศและผูว้ ิจยั จะเป็ นผูใ้ ห้การดูแล
ให้ ค าปรึ ก ษาพัฒ นาการเขี ย นแผนการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผลการศึ ก ษาความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาครู ที่ ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย
ทั้ง 6 คน พบว่ าการประเมิ น ความสามารถในการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู
ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.80-4.30 นักศึกษาครู
ทุกคนมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสู งทุกคน ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.96-4.56 นักศึกษาครู ส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ อยู่
ในระดับ สู ง ยกเว้น นัก ศึ ก ษาครู คนที่ 6 มี ค วามสามารถอยู่ในระดับ สู งมาก ครั้ งที่ 3 มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่
ระหว่าง 3.96-4.56 นักศึกษาครู ส่ วนใหญ่มีระดับความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ อยู่
ในระดับสู งมาก ยกเว้นนักศึกษาครู คนที่ 3 มีความสามารถ อยู่ในระดับสู ง และครั้งที่ 4 ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.83-5.00 นักศึกษาครู ทุกคนมี ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับสู งมากทุกคน
ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก ในขั้น ตอนของการฝึ กอบรมนอกเหนื อ จากการให้ ค วามรู ้ ส าระส าคัญ ของ
หลักสู ตร วิทยากรมี การให้ความรู ้ และเกี่ ยวกับหลักการสอน วิธีก ารสอน กลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารของผูเ้ รี ยน อีกทั้งในระหว่างการฝึ กอบรมมีการให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ งมี
การสาธิ ตการสอนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และในระหว่างการสอนจริ ง มีครู ผทู ้ าหน้าที่นิเทศและผูว้ ิจยั เข้า
สังเกตการสอนและให้คาชี้แนะสอนเทคนิ ควิธีการสอนที่เหมาะสมให้กบั นักศึกษาครู ซึ่ งสอดคล้อง
กับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2545 : 34) เสนอรู ปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนที่กาหนดให้
หลักสู ตรนั้นควรมีการทดลองก่อนนาไปใช้จริ งหรื อกล่าวคือเชื่ อได้ว่าหลักสู ตรนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอต่อการนาไปใช้จริ ง และยังสอดคล้อง Oliva, (2009) ได้เสนอรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรที่
คานึงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบในระบบการพัฒนาหลักสู ตรนี้ อยูท่ ี่กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรอย่างครบวงจร
2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึ กษาครู ต่อหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย พบว่ า
นักศึกษาครู ที่เข้าฝึ กอบรมมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ที่เข้าฝึ กอบรมมีความคิดเห็น
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( Χ = 4.59) ในระดับมากที่สุดตรงกัน 7 รายการ คือ เตรี ยมความพร้อม
ของสื่ อและอุปกรณ์ประกอบการสอน ( Χ = 4.59) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
( Χ = 4.74) วิทยากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม ( Χ = 4.58) ความรู ้และทักษะที่ได้รับจาก
กิ จกรรม ( Χ = 4.73) การน าความรู ้ ไปใช้ในการเรี ย นและการปฏิ บ ัติ งานในอนาคต ( Χ = 4.50)
สถานที่จดั การอบรม ( Χ = 4.74) และพบว่านักศึกษาครู มีความคิดเห็นในระดับมากตรงกัน 3 รายการ
คือ การให้ความรู ้ ( Χ = 4.41) วิธีการ/ทักษะการนาเสนอข้อมูล ( Χ = 4.47) การต้อนรับ/การอานวย
ความสะดวก ( Χ = 4.35) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากหลักสู ตรที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น มี กระบวนการสร้างและ
พัฒนาทั้งตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีการทดลองใช้ก่อนนามาใช้จริ งจึงทาให้ผูว้ ิจยั เห็ นจุดเด่ น
และจุดที่ควรพัฒนา ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดอบรม ด้านสถานที่ต่างๆ และผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุ งให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ Oliva, (2009) เสนอรู ปแบบ
การพัฒนาหลักสู ตรที่มุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของการออกแบบหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนอย่าง
เป็ นขั้นตอน 12 ขั้นตอน ซึ่ งในขั้นตอนที่ 11-12 เป็ นการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินหลักสู ตร ทั้งระบบข้อดีของรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของโอลิวาอีกประการหนึ่ ง คือ การ
ระบุขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรช่วยให้มองภาพการพัฒนาหลักสู ตรอย่าง
ครบวงจรซึ่งต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอยูต่ ลอดเวลา
2.3 ผลการศึ ก ษาทั ก ษะในการสื่ อสารของเด็ ก ปฐมวัย ภายหลัง จากได้ รั บ การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้โดยครู ที่ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรเสริ มสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ งเสริ ม ทัก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย พบว่ า เด็ ก ปฐมวัย มี
พัฒนาการทางด้านทักษะการสื่ อสารดีข้ ึนมาก สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียน ใช้ทกั ษะการสื่ อสารใน
ชี วิตประจาวันได้ และมีการพูดคุยสนทนากับผูอ้ ื่นดี ข้ ึน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากนักศึกษาครู ได้รับการ
ฝึ กอบรมทั้งด้านทฤษฏีและมีการฝึ กปฏิบตั ิในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิตลอดจนในระหว่างการทดลองใช้
จริ งมีการสอนเทคนิ ควิธีต่าง การดูแลให้คาปรึ กษาจากผูว้ ิจยั จึงทาให้นกั ศึกษาครู มีความรู ้ความเข้าใจ
และความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอันส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนปฐมวัยเกิ ดทักษะการสื่ อสารตาม
เป้ าหมายที่กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่ ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพฒั นาการด้านด้าน ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้อง
กับ สมรรถนะการสื่ อสารของมนุษย์
2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ การจัดประสบการณ์การเรี ยน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสาร พบว่า เด็กปฐมวัยมีมีความพึงพอใจต่อการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู โดยแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมต่างๆ เช่น สนุกกับกิจกรรมใน
แต่ละหน่ วยการเรี ยน ยิ้ม หัวเราะ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ครู เพื่อนๆ และถามถึงการทากิ จกรรมใน
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ครั้งต่อไป ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากหลักสู ตรที่พฒ
ั นาขึ้นมีความสอดคล้องเหมาะสมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้งในด้านเนื้ อหาสาระและเทคนิ ควิธีการสอน อีกทั้งนักศึกษาครู ได้รับความรู ้จากการอบรม
ในหลัก สู ต รจนเกิ ด ความเข้าใจทั้งในทางทฤษฏี แ ละทางปฏิ บ ัติ อี ก ทั้ง ยังมี การนิ เทศติ ด ตามอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา 4 เดือนทาให้นักศึกษาครู เกิดพัฒนาการการเชี่ยวชาญในทักษะการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน มีความเข้าใจในจิตวิทยาของผูเ้ รี ยนซึ่งนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นที่พฒั นาทักษะ
การสื่ อ สารของผูเ้ รี ยนอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้องกับ Tyler (1949), Oliva, (1992), Saylor,
Alexander and Lewis (1981) ที่ ไ ด้ก ล่ าวไว้ส อดคล้อ งกัน ว่ า ในการพัฒ นาหลัก สู ต รนั้น ควรมี ก าร
กาหนดจุดหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะนาไปสู่ การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรที่ตรงต่อความ
ต้องการสามารถพัฒนาและแก้ไขปั ญหาได้อีกทั้งหลักสู ตรควรมีการประเมินเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยังสอดคล้อ งกับ สุ เทพ อ่ ว มเจริ ญ (2555 : 22-24) ที่ ไ ด้ก าหนดให้ ก ารพัฒ นา
หลักสู ตรควรคานึ งถึง องค์ความรู ้ (Knowledge) สังคม (Soceity) และผูเ้ รี ยน (Learner) ซึ่ งจะต้องใช้
หลักจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การสอนงานปฏิบตั ิ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของสมรรถนะวิชาชีพครู โดยเฉพาะสาหรับครู
ปฐมวัย การเตรี ยมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถเตรี ยมและจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย หรื อ สถานศึ ก ษาต้อ งให้
ความสาคัญ ทั้งนี้รูปแบบการเสริ มสมรรถนะในการสอนงานปฏิบตั ิอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพ
บริ บทธรรมชาติของสาขาวิชาและสถานศึกษา
2. ทางเลือกหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้อมหรื อเสริ มสมรรถนะการสอนงานปฏิบตั ิ ให้แก่
นักศึกษา คือ การจัดให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเอง (Self–Learning) โดยอาศัยการวิเคราะห์และ
การออกแบบหลักสู ตรเพียงครั้งเดี ยว แล้วนาเข้ามาบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสาหรับสถานศึกษาทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ใน
การตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้
3. ในการกาหนดหรื อจัดสอนหลักสู ตรฝึ กอบรม เพื่อเสริ มสมรรถนะที่จาเป็ นให้แก่ผเู ้ รี ยน
สถานศึกษาอาจต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดหลักสู ตรดังกล่าวเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูเ้ รี ยน
ได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการอบรมดังกล่าว
4. คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะที่คาดหวัง นอกจาก
ขึ้นอยูก่ บั หลักสู ตร กาหนดและจัดการเรี ยนการสอน การติดตามประเมินผลแล้ว คุณภาพของการจัด
การศึ ก ษายังขึ้ น อยู่กับ คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร การสร้ างสภาพแวดล้อ มที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ และ
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สิ่ งอ านวยความสะดวกในการจัด การเรี ยนการสอน ดั ง นั้ นเพื่ อ ให้ ม ั่ น ใจว่ า ผู ้เ รี ยนจะได้ รั บ
การเสริ มสร้างสมรรถนะที่คาดหวังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สถาบันการศึกษาอาจต้องพิจารณาแนวทาง
เพิ่มเติมเพื่อเตรี ยมความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อม การเรี ยนรู ้สิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
แนวทางเพื่อพัฒนาบุคลากรผูส้ อนด้วย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู หรื อสมรรถนะเพื่อการปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ อาจพิจารณา
ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์งานโดยตรง แทนการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกลัน่ กรองรายการสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับวิชาชีพ หรื ออาจพิจารณาเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์งาน
แล้วจึงนามาตรวจสอบกับผลการวิเคราะห์เอกสารเพื่อยืนยันรายการสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับวิชาชีพ
2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริ มสมรรถนะวิชาชีพครู ในอนาคต อาจพิจารณาจัดทาเนื้อหา
ผสมผสานแนวคิดและหลักการจากวิชาต่างๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั หรื อเป็ นกรอบแนวคิด
หรื อเนื้ อหาความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องใช้ประกอบกัน เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ อาจกาหนด
เป็ นโครงการหรื อการมอบหมายงานให้ผูเ้ รี ยนน ากรอบแนวคิ ด ไปใช้ในการแสวงหา กลัน่ กรอง
แนวคิด หรื อใช้แก้ปัญหาต่อไป
3. ควรพัฒนาชุดฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเสริ มสมรรถนะวิชาชีพอื่นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาส
การพัฒนาความรู ้ และทักษะในอาชี พนั้นเพิ่มขึ้นเพราะยังมีอาชี พอีกมากมายที่ตอ้ งการการพัฒนา
เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. ควรน าหลัก สู ต รการฝึ กอบรมเสริ ม สมรรถนะการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข อง
นักศึกษาครู ที่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย ไปใช้กบั งานหรื อรายวิชาอื่นๆ โดยให้
สถานศึกษาจัดทาหลักสู ตรเพื่อเสริ มสมรรถนะวิชาชี พครู หรื อให้สถานศึกษาได้จดั ทาหรื อนาไปใช้
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาต่อไป
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