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50253806:สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร/การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ/นักศึกษาวิชาชีพครู 
อารีย  พรหมเล็ก : การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด- 

ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจริญ, 
รศ.ดร.สมคิด พรมจุย และ ดร.พระวิสุทธิภัทรธาดา. 397 หนา. 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถ 

การจัดประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย   โดยการวิจัยพัฒนามี  4   ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการจําเปน เพ่ือเปนแนวทางนิยามความสามารถ         พฤติกรรมบงช้ี           และแนวทางการพัฒนาความสามารถนักศึกษาวิชาชีพครูในการจัด
ประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย   ระยะท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด  การสราง
หลักสูตรและเครื่องมือประเมินคุณภาพหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ          ทําการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองโดย
ผูเช่ียวชาญ จากน้ันทําการศึกษานํารองเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนนําไปใช  ระยะท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร  เปนการวิจัยก่ึง
ทดลอง   (Quasi –Experimental  Research)     กําหนดกลุมตัวอยางในการทดลอง  2 กลุม คือ 1.นักศึกษาวิชาชีพคร ู  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาการศึกษาปฐมวัย  โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน  50  คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2553  ใชแบบการ

วิจัยแบบหน่ึงกลุมสอบกอนสอบหลัง    (The One - Group  Pretest – Posttest  Design)   2. เด็กปฐมวัย  อายุ  3-4  ป  กําลังเรียนอยูศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย    ท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติงาน     จํานวน  500 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุมวัดและ

ประเมินกอน 2 ครั้ง  และวัดและประเมินหลัง  2  ครั้ง  ( One – Group Time – Series  Design)  และระยะท่ี  4  การประเมินคุณภาพหลักสูตร ทําโดยการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ    ดวยคารอยละ     คาเฉล่ีย   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ   t-test  แบบ dependent    และการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา  เคร่ืองมือประเมินคุณภาพหลักสูตร คือ   1.  เคร่ืองมือประเมินนักศึกษาวิชาชีพครู   ไดแก แบบประเมินความรูการ
จัดประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ          แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ      แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ        แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
วิชาชีพครูท่ีมีตอหลักสูตร  2. เครื่องมือประเมินเด็กปฐมวัย ไดแก  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย  จํานวน   3  ฉบับ 

ผลการวิจัยพบวา 

   1. ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ
ท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย พบวานักศึกษาวิชาชีพครูมีความสําคัญอยางมากท่ีจะสงเสริมพัฒนาการ ดานอารมณ- จิตใจ
สําหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงนักศึกษาวิชาชีพครูตองมีความรูท้ังในเร่ืองการออกแบบกิจกรรมตามสาระการเรียนรู  การใชส่ือเพ่ือการเรียนการสอน   และ
ทักษะในการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ   วิธีการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหสามารถจัดประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน  สถานศึกษา  และองคกรท่ีเก่ียวของตองรวมมือดําเนินงานไปพรอมๆกัน โดยการ  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และมีการนิเทศ
ติดตามผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 

   2. องคประกอบหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเ พ่ือพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณท่ีเสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย  ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล  จุดมุงหมายของหลักสูตร   เ น้ือหาและประสบการณการเรียนรู  กิจกรรม
การเรียนการสอน   ส่ือและแหลงการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู    
   3. ความรูเก่ียวกับการจัดประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ  ของนักศึกษาวิชาชีพครู   พบวา   หลังอบรม
สูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

     4. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ   ของนักศึกษาวิชาชีพครู     
อยูในระดับมาก    
     5. ความสามารถในการจัดประสบการณ ท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ  ของนักศึกษาวิชาชีพครู   อยูในระดับมาก    

       6. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเ พ่ือพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณท่ีเสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย  อยูในระดับมาก    

    7. ความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณอยูในระดับมากท่ีสุด และพัฒนาสูงข้ึน

อยางเปนลําดับ   และมอีัตราพัฒนาการความฉลาดทางอารมณเฉล่ีย  4.36  คะแนนตอครั้ง  อยูในระดับมากท่ีสุด  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2553 
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50253806 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION 

KEY  WORD : CURRICULUM   DEVELOPMENT /  EXPERIENCE  ARRANGEMENT  OF  EMOTIONAL    INTELLIGENCE 

       ENHANCEMENT / TEACHING   PROFESSIONAL STUDENTS 

AREE  PROMLEK : THE  DEVELOPMENT  OF  A  TRAINING  CURRICULUM  OF  TEACHING  PROFESSIONAL  STUDENTS  ON  THE 

DEVELOPMENT  OF  THE  CAPABILITY  ON  THE  EXPERIENCE  ARRANGEMENT  OF  EMOTIONAL   INTELLIGENCE  ENHANCEMENT  FOR   

EARLY  CHILDHOOD. THESIS  ADVISORS : ASST.PROF.SUTEP  UAMCHAROEN ,Ed.D.,ASSOC.PROF.SOMKID PROMJOUY,Ph.D.AND PHRA 

WISUTTHIPHATTHARATHADA,Ph.D. 397  pp. 

 This research is aimed to develop the training curriculum of the teaching professional students on the development of the capability on 

the experience arrangement of emotional intelligence enhancement for early childhood. There are 4 phases related to this research as follows;   

Phase-1 Study and analyze the needs in order to guide the capability definition,  indicative  behavior  and  guidance  to  develop the capability of 

teaching professional students in term of experience arrangement for emotional intelligence enhancement of early childhood. Phase-2  Design and  

develop the curriculum to set up the scopes,  construct the  curriculum  and  its  assessment  tools  from  the  documents  and  related  researches,  

evaluate     the appropriateness  and  compatibility  by  experts and  to  conduct a  survey  study  for its feasibility  before the implementation.   

Phase-3 Try out the curriculum as the Quasi-experimental research using the following samples, i.e.,  1. 50  teaching  professional  students  at  the 

undergraduate  level during their second semester of class of  2010  in  early childhood education from the cooperative project  of  Suan  Dusit  

Rajabhat  University  and Department  of  Local  Administration   using the  one-group  pretest-posttest design  2.  Early  children  aged 3-4 years 

old who are studying at the small  children  development  center under the  supervision  of  Ministry  of  Interiors  by  local  administrative  

organization  where by  the teaching professional  students  of  500  people  using one-group time-series design.  Phase-4 Quality  assessment  of 

curriculum by the quantitative analysis using percentage, average, standard deviation and the t-test dependent as well as the qualitative analysis of 

its contents. Assessment  tools  are  comprised   of 1.  Assessment tools for teaching professional students i.e., evaluation form   for   design   

capability   of   experience   arrangement   for   emotional  intelligence enhancement, evaluation form for the capability of experience arrangement 

for emotional  intelligence  enhancement and  questionnaire  for teaching professional students’ opinions  toward  the  curriculum  2. Assessment  

forms  for   early aged children e.g., three  kinds  of  evaluation forms for early childhood emotional intelligence. The study showed the outcomes as 

the following: 

1. The needs for the development of training curriculum on the development of the capability on the experience arrangement of 

emotional intelligence enhancement for early childhood students are found that the teaching professional students play the very important roles for 

supporting the development of the children’s mind and emotion. The teaching professional students are required to be equipped with the design of 

activities according to the learning contents, the use of teaching tools and media and the skills for emotional intelligence promotion. The 

recommended approach to have the teaching professional students capable of experience arrangement for emotional intelligence enhancement for 

early  children, the school as well as the teaching related organizations must cooperate simultaneously by developing the training curriculum, follow 

up the outcomes and on site supervision.  

2. The fundamental elements of the training curriculum for teaching professional students on the development of the capability on the 

experience arrangement of emotional intelligence enhancement of early children are comprised of the principles and background, curriculum 

objectives, contents and their learning experiences, teaching and studying related activities, media tools and the sources of learning and means of 

evaluation as well as assessment devices. 

3. The knowledge of experience arrangement of emotional intelligence enhancement for teaching professional students: the knowledge 

after learning is higher than the one before at a significant level of .05.   

  4. Capability on designing of the experience arrangement of emotional intelligence enhancement for teaching professional students were high level. 

  5. Capability on the experience arrangement of emotional intelligence enhancement for teaching professional students were  high level. 

6. Opinions of those teaching professional students toward the training curriculum in order to develop their capabilities on the 

experience arrangement of emotional intelligence enhancement were  high level. 

7. Emotional intelligence of the early childhood after learning was found to be higher than the one before. Additionally, the 

development of emotional intelligence was improved continuously with higher degree. The average rate of the emotional intelligence development 

scores the most at 4.36 points for each time  
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   วิทยานิพนธฉบับน้ีเกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจ  ของผูวิจัยที่ตองการพัฒนานักศึกษา
วิชาชีพครูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของวิชาชีพครูเพื่อใหนักศึกษาวิชาชีพครูนําความรูและ
ประสบการณไปพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความฉลาดทางอารมณและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  วิทยานิพนธสําเร็จลุลวงดวยดีจากเมตตาและความอนุเคราะหจากคณาจารยและ
ผูสนับสนุน ดังน้ี 

  ขอขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ  ประธานผูควบคุม
วิทยานิพนธ ครูผูถายทอดความรู ทักษะประสบการณท่ีดีงาม  และเปนประโยชนจนศิษยไดประสบ
ความสําเร็จ   ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย   และ ดร.พระวิสุทธิภัทรธาดา  
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธที่ใหการสนับสนุน เปนกําลังใจ ติดตาม  และตรวจสอบการทํางานทุก
ข้ันตอน    ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และ 
ดร. สุนทร เทียนงาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    ท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหความรูและขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชน  ทําใหวิทยานิพนธน้ีสมบูรณยิ่งข้ึน 

   ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี   อาจารย ดร. ประเสริฐ 
มงคล และคณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาการ
ความรูแกผูวิจัย 

   ขอขอบพระคุณคณาจารยผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหคําปรึกษาสัมภาษณ ตรวจสอบ และ
ใหขอเสนอแนะเครื่องมือวิจัย จนสามารถนําไปใชในการวิจัยอยางมีคุณภาพ 

   ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ครูและเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทุกทาน  ที่ใหความเอ้ือเฟอสถานที่และสนับสนุนการวิจัยในข้ัน
ของการศึกษานํารองและการศึกษาทดลองจนประสบความสําเร็จ 

   ขอขอบพระคุณ  นายชัยวัฒน พรหมเล็ก,    นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา   ที่ใหความ
ชวยเหลือและดูแลตลอดระยะเวลาของการศึกษา ตลอดจนพ่ีและนองสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท่ีชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา 

   ขอขอบพระคุณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   และขอบพระคุณรองศาสตราจารยนพรัตน โพธ์ิศรี
ทอง ท่ีใหความอนุเคราะห สนับสนุนการวิจัยทุกข้ันตอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
   ขอนอมระลึกถึงพระคุณของ  บิดา  มารดา    และบูรพคณาจารยทุกทานท่ีอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษา    จนทําใหผูวิจัยสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยฉบับนี้     ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และเปน
ประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูและเด็กปฐมวัย   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




