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 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพือพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั และ 2) เพือประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็ก กลุ่มตวัอยา่ง    
ทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดม้าจากการเลือกตวัอยา่งแบบอาสาสมคัร (Volunteer sampling) เป็นนักศึกษาชนัปีที 5 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา  2556  จาํนวน  6 คน เครืองมือ
ทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู คู่มือการใช้
หลกัสูตร แบบสอบถาม แบบสังเกตการสอน แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อ
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
ค่าความความเหมาะสม การทดสอบ The Mann-Whitney U Test และการวเิคราะห์เนือหา  
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
ของเด็กปฐมวยัมีค่าความความเหมาะสมของหลกัสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากทีสุด 1.00 (CVR > .99,      

N = 5)  และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริงโดยผูเ้ชียวชาญ  
 2. ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า 2.1) นักศึกษาครูมีดา้นความรู้เกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัดว้ย    
การวิเคราะห์สถิติ The Mann-Whitney U Test  ไดค้่า = 2.33  ซึงมีระดบันัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.05                  
2.2) นกัศึกษาครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก 2.3) นกัศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 2.4) ทกัษะการสือสารของ
เด็กปฐมวยัหลงัจากไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยนกัศึกษาครูมีพฒันาการดา้นทกัษะการสือสารดีขึน 
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสือสารในชีวิตประจาํวนัได้ในระดบัดีมาก 2.5) เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อ     
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทีสุด  
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 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 learning experience competencies of students 

teacher to enhance communication skills for preschool children. The samples comprised 6 fifth year students 

teacher early childhood education, faculty of education at Suan Dusit Rajabhat University of the academic year 

2014  by Volunteer sampling. Research instruments consisted of the supplementary curriculum learning 

experience competencies of students teacher, a handbook for the curriculum, questionnaire, teaching 

observation form, test and satisfaction rating form. The data were analyzed by mean, standard deviation,          

A quantitative approach to content validity Ratio CVR, The Mann-Whitney U Test and content analysis. 

 The results were as follows: 

 1. The curriculum learning experience competencies of students teacher to enhance communication 

skills for preschool children had CVR at 1.00 (CVR > .99), and the  curriculum was validated by the experts 

before implementation. 

 2. The effectiveness of the curriculum learning experience competencies of students teacher to 

enhance communication skills for preschool children indicated that 2.1) after  implementing the curriculum  the 

students teacher had develop knowledge and cognition about the curriculum at a .05 significance level, 2.2) the 

students teacher had ability in learning experience to enhance communication skills for preschool children 
about writing learning experience plans at a high level, . ) the students teacher had satisfaction toward the  

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 level toward the development about 

communication skills, they could listened, spoke, read, wrote and communicated about thier daily life, and   

2.5) the preschool children had satisfaction toward learning experience management form the students teacher 

at the highest level. 
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การศึกษาวจิยัเพือใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
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หลกัสูตร   และขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทงั   5 ท่าน ทีให้ความกรุณาตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
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ทีสําคญัขอขอบคุณเพือนๆ  นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกคน ทีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือผูว้จิยัในการทาํวจิยัครังนีอยา่งต่อเนืองจนทาํให้
การศึกษาสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

 คุณประโยชน์ของปริญญาวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา และครอบครัว 
ทีคอยช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจและกาํลงัทรัพย ์ตลอดจน คณาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
ทาํใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเร็จในการศึกษาครังนี  
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บทท ี1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
             
             การปฏิรูปการศึกษามีความสําคัญอย่างยิงต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ดงันนัการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทงัศาสตร์และศิลป์จึงเป็นสิงทีผูผ้ลิตครู 
ควรคาํนึงถึง  ดงัพระราชดาํรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จ      
พระราชดาํเนินทรงเป็นประธานเปิดงานวนัครูโลก  วนัที  ๕ ตุลาคม  ๒๕๔๗  ณ  หอประชุม        

คุรุสภา สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 42)  ดงัพระราชดาํรัสความตอนหนึงวา่  
 

            “…การศึกษามีความสําคญัต่อมนุษยทุ์กคน ไม่วา่จะมีสถานภาพใดและอยูแ่ห่งหนใด 
ในปัจจุบนัองคก์รระหวา่งประเทศ องคก์รพฒันาต่างๆ หลายองคก์รลว้นสนบัสนุนคาํ
ขวญั Education For All การศึกษาเพือทุกคน และร่วมกนัผลกัดนัใหก้ารศึกษาเป็นสิทธิ
ขนัพืนฐานของมนุษย ์นอกจากนี ยงัมีความพยายามทีจะพฒันาคุณภาพของการศึกษา 
โดยยึดผู ้เรียนเป็นสําคัญ มีการปฏิรูปการศึกษาด้านต่างๆ ทัวโลกการทีจะทําให้
เป้าหมายทงัเชิงปริมาณคุณภาพดงักล่าวสําเร็จลุล่วงไปได ้ย่อมตอ้งอาศยัครูเป็นปัจจยั
สําคญั  แมใ้นปัจจุบนั  เทคโนโลยีจะก้าวหน้า  ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน  แต่ก็ไม่
สามารถทดแทนครูได ้ เพราะการศึกษามิใช่เป็นเพียงการรับความรู้  รับขอ้มูลข่าวสาร
เท่านนั  สิงสําคญักวา่คือการฝึกคิด  การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพึงตนเอง  และมี
นาํใจเอือเฟือเผือแผ่ต่อผูอื้น  ส่วนนีต้องใช้คนสอนเท่านัน  ยิงเทคโนโลยีก้าวไกล
เพียงใด  ก็ยงิตอ้งการครูทีมีความสามารถมากขึนเพียงนนั  ครูตอ้งพฒันาตนเองให้รู้เท่า
ทนัโลก  จึงจะสามารถอบรมบ่มนิสัยคนในยคุใหม่ได.้..”   

 

            ตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO  มุ่งการจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็น
คนเก่ง คนดีและมีความสุข ซึงในศตวรรษที 21 ทุกประเทศตืนตวัให้ความใส่ใจต่อการพฒันา
คุณภาพของมนุษยทุ์กเพศ ทุกวยั ทุกสมรรถนะ ดงันนัจึงไดมี้การพฒันาและใช้หลกัสูตรการศึกษา 
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ทีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียน Learn to know, Learn to be, Learn to do เพือให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ในฐานะพลเมืองของชาติและ Learn to live together เพือสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นฐานะ 
พลโลก เยาวชนไทยกาํลงัเติบโตในสังคมโลกทีกาํลงัเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยีและ
สติปัญญาของมนุษย์ เช่นเดียวกับเยาวชนในประเทศต่างๆ ทัวโลก  เมือคํานึงถึงอัตราการ
เปลียนแปลงทีรวดเร็วและองคค์วามรู้มหาศาลทีกาํลงัถูกสร้างขึนอยา่งต่อเนือง นกัเรียนจาํเป็นตอ้งมี
ทกัษะทีจาํเป็นเพือเผชิญความเปลียนแปลงและใช้ชีวิตอย่างคุม้ค่าและระมดัระวงั กรอบแนวคิด 

enGuage ของ NCREL/Metiri Group กล่าวถึงทกัษะแห่งศตวรรษที  21 สีประการทีผูเ้รียนใน
ศตวรรษที  21  ตอ้งมี คือ ความรู้พืนฐานในยุคดิจิตอล  การคิดเชิงประดิษฐ์  การสือสารอย่างมี
ประสิทธิผล  และการเพิมผลผลิตระดบัสูง สอดคลอ้งกบั ทริลลิงและเฟเดล (Tilling and Fadel. 

2009 : 175 - 177) ไดส้รุปเป็นทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษที  21 ใหม่โดยปรับคาํในลกัษณะ “7Cs 

Skills” คือ 1) ทกัษะการคิดวิจารณญาณและแกปั้ญหา (Critical thinking and Problem solving) 2) 
ทกัษะการติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล และการใช้สือต่างๆ (Communications, Information and 

Media Literacy) 3) ทักษะการทํางานแบบร่วมมือกัน การทํางานเป็นคณะ และภาวะผู ้นํา 
(Collaborative, Teamwork, and Leadership) 4) ทกัษะการสร้างสรรค์ และนวตักรรม (Creativity 

and Innovation) 5) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และไอซีที (Computing and ICT Literacy) 6) ทกัษะ
ดา้นอาชีพ และความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Career and Learning Self-Reliance) 7) ทกัษะ
ความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม (Cross-cultural understanding)  
 การพฒันามนุษยห์รือให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลงเพือให้เกิดทกัษะในศตวรรษที 21 

นนัควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลกัษณะพฒันาการแตกต่างกนัไป 

ตามวยั โดยทีพฒันาการเด็กปฐมวยับ่งบอกถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในตวัเด็กอย่างต่อเนือง      

ในแต่ละวยั ซึงการศึกษาปฐมวยัเป็นเรืองทีมีความสําคญัและมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากทีสุด 

อยา่งนอ้ยดว้ยสาเหตุสองประการ ประการแรก การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นรากฐานสําคญัทีสุดใน
การเรียนรู้  หากพืนฐานในขนันีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมอยา่งบริบูรณ์แลว้ การเรียนรู้ใน
ขนัต่อๆ ไป ยอ่มประสบความยากลาํบากและยากทีผูเ้รียนจะพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ประการ      

ทีสอง  ดว้ยความสําคญัดงักล่าวแลว้ การคิดคน้นวตักรรมการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยัจึงเป็นเรืองทา้
ทาย และมีนกัคิดนกัการศึกษาสนใจศึกษาอย่างลึกซึง หลากหลายความเชือแนวคิด และทฤษฎี            
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)  กาํหนดเป้าหมายการพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ทุกคน
ใหไ้ดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อม และมีนโยบายการพฒันาคนไทยทุกคน ให้มีทกัษะ  และ
กระบวนการในการจดั การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้
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ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  สามารถพฒันาตนเอง ไดอ้ย่างต่อเนืองเต็มตามศกัยภาพ (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 12, 28) 

 จากการศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ทีได้
กาํหนดเป้าหมายภายในปี  2561  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยเน้น
ประเด็นหลกั  3  ประการ  คือ  (1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 
(2) เพิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  
ส่งผลใหค้นไทยยคุใหม่  สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิตมีความสามารถใน
การ สือสาร   สามารถ คิดวิ เคราะ ห์   แก้ ปัญหา   คิ ด ริ เ ริมส ร้า งสรรค์   มี จิตสาธารณะ 
มีระเบียบวินัย  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม  มีศีลธรรม  คุณธรรม  
จริยธรรมค่านิยม  มีจิตสาํนึกและภูมิใจในความเป็นไทย  และสามารถกา้วทนัโลก  ผูเ้รียนทุกระดบั/
ประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  กาํลงัแรงงานและผูสู้งอายุไดรั้บการศึกษาและ
เรียนรู้เพิมเติมอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน มีทกัษะและความรู้พืนฐานทงัใน        
การดํารงชีวิตและในการทาํงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   เด็กก่อนวยัเรียนได้รับ         
การพฒันาและเตรียมความพร้อมให้สามารถเรียนรู้และมีพฒันาการตามวยั  มีความพร้อมศึกษา
เรียนรู้ในระดับสูงขึน  ซึงกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนี           
ให้ความสําคัญกบัการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตงัแต่ปฐมวยั สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  สามารถสือสาร คิดวิเคราะห์  
แกปั้ญหา  ริเริมสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินยั  คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมทาํงาน
เป็นกลุ่มได้  มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม จิตสํานึกและภูมิใจในความเป็นไทย 
ก้าวทันโลก  เป็นกําลังคนทีมีคุณภาพ  มีทักษะความรู้พืนฐานทีจําเป็น  สมรรถนะ  ความรู้ 
สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค  โดยการพฒันา 
คุณภาพการศึกษา   เรียนรู้   และผลิต  พัฒนากําลังคนทีมีคุณภาพ   มีสมรรถนะและความรู้  
ความสามารถ  และในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  4  สาระสาํคญัของการจดัการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมาย
ให้เด็กมีพฒันาการทีเหมาะสมกบัวยั  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทงัทางดา้น
ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เมือเด็กจบการศึกษาปฐมวยั  เด็กจะบรรลุมาตรฐาน
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 :  39)  ซึงจากการศึกษาหลกัการแนวคิด  
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552-2561)  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546 ไดใ้ห้ให้ความสําคญัอย่างยิงต่อการพฒันาคนพฒันาชาติให้มีคุณภาพ       
ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  สามารถ
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สือสาร คิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา  ริเริมสร้างสรรค์  ทีมีความสอดคลอ้งกบัทกัษะทีสําคญัจาํเป็นใน
ศตวรรษที 21 
  จากผลการสํารวจสถานการณ์ระดบัสติปัญญาของเด็กปฐมวยัมาประกอบกบัการติดตาม 

และประเมินผล   การปฏิรูปการศึกษาได้ให้ข้อสรุปว่าการจดัการศึกษาปฐมวยัต้องมีการปรับ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนให้สามารถพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างรอบดา้น  โดยเฉพาะพฒันา
สติปัญญา  ดว้ยการส่งเสริมการคิด จึงจาํตอ้งมีการดาํเนินนโยบายการจดัการเรียนรู้ปฐมวยัเกียวกบั
การวิจัย เพือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้   และปรับปรุงการเรียนการสอนเพือพัฒนา
ความสามารถ ในการคิด  เนืองจากการพฒันาสติปัญญาของเด็กปฐมวยั เป็นดา้นทีมีผลการประเมิน 

ตอ้งปรับปรุงสูงสุด (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 132) จากสภาวะระดบัสติปัญญาของ
เด็กปฐมวยัทีมีแนวโนม้ลดลง การดาํเนินนโยบายการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพือเสริมสร้างการคิด
ของเด็กปฐมวยั ซึงเป็นดชันีหนึง 5 ทีสําคญัของพฒันาการทางสติปัญญานบัเป็นความสําคญัยิง  
ดงัทีมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546  ไดร้ะบุให้
เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางสติปัญญาเกียวกับการคิด  คือ  มีความสามารถในการคิดและการ
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 9)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกนั
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดร้ายงานผลการจดัการศึกษาปฐมวยัส่วนใหญ่ยงัคงมีปัญหาโดยเฉพาะ
ในด้านความสามารถด้านผู ้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมี
วจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และมีวสิัยทศัน์ ซึงมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี
และดีมากนอ้ยทีสุด  และตอ้งมีการปรับปรุงสูงทีสุดในเรืองผูเ้รียน  นอกจากนนัในเรืองของครูและ
ผูบ้ริหาร  ยงัมีการรายงานผลครูตามมาตรฐานที 8 และ 9 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ทีตอ้งปรับปรุงสูง 
และผลการสํารวจพฒันาการเด็กปฐมวยัปี 2550 ได้มีรายงานผลไวว้่า 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวยัมี
พฒันาการช้า ซึงชีให้เห็นคุณภาพในตวัเด็กทีลดลงการประเมินพฒันาการนักเรียนทีจบหลกัสูตร
ปฐมวยัยงัพบว่าสังกดั  และขนาดโรงเรียนมีผลในเรืองความแตกต่างของพฒันาการดา้นของเด็ก
ปฐมวยัซึงให้เห็นถึงคุณภาพดา้นการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัทียงัเหลือมลาํและไม่เท่าเทียมกนั 
ส่วนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ สมศ. ไดมี้การรายงานไวว้า่ดา้นผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงในมาตรฐานที 4 ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรคไ์ตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ ดา้นครูตอ้งปรับปรุงในมาตรฐานที 9 
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและ            
การบริหารทรัพยากรตอ้งมีการปรับปรุงส่วนในดา้นการประเมินหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมีการ
รายงานผลว่า ยงัคงตอ้งปรับปรุงทงัในเรืองของวิสัยทศัน์ของหลกัสูตร การจดัประสบการณ์และ
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การสร้างการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และการประเมินพฒันาการเด็กของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : คาํนาํ) 
 จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพฒันาควรเริมต้นตังแต่การสร้างและพฒันาครูซึงการ
ดาํเนินการในระยะช่วงสองทศวรรษทีผา่นมาทีทุกประเทศไดริ้เริมและดาํเนินการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิต
กาํลงัคนทีมีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลสําคญัในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
เพราะเป็นด่านหน้าและกลไกสําคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คุณภาพของระบบการศึกษาไม่
สามารถสูงกวา่คุณภาพครู หากเรามีครูทีไม่มีคุณภาพก็อยา่คาดหวงัวา่การศึกษาของเราจะมีคุณภาพ
และเนืองจากสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไปจึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพครูให้มีสมรรถนะสูง
มีความสามารถอยา่งเพียงพอทีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดท้งัใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยการพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ ซึงเป็นขอ้เสนอหนึงในกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง เป็นภารกิจสําคญัของหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบ  ทีตอ้งมี
การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเนืองมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของการ
พฒันาการดาํเนินการตอ้งมีกรอบทิศทางนโยบายในการดาํเนินการทีชดัเจน เพือสร้างความเชือได้
วา่สามารถดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายไดจ้ริง(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, คาํนาํ : 2553)  
 ดว้ยเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวมาในขา้งตน้นนั  ความสําคญัในเรืองการศึกษาควรเริม
จากสถาบนัผลิตครูซึงถึงเป็นกลไกสําคญัในการสร้างพฒันาบณัฑิตวิชาชีพครูทีมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยา่งยิงการศึกษาในระดบัปฐมวยั ให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ทีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้มีพฒันาการตามวยัและเกิดทกัษะในศตวรรษที 21 แต่จากการสังเคราะห์
หลักสูตรของสถาบนัทีผลิตครูพบว่ารายวิชาเน้นการเป็นครูนันเน้นการบรรยายและการศึกษา
คน้ควา้อิสระไม่เน้นการปฏิบติัในรายวิชาทีส่งเสริมความสามารถในความเป็นครูซึงอาจส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนในระดบัปฐมวยัได้
อยา่งตรงจุด   

 ดงันนัการพฒันาหลกัสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาให้ผูเ้รียนระดับ
ปฐมวยัเกิดทกัษะในศตวรรษที 21 อนัได้แก่ ทกัษะการคิดวิจารณญาณและแก้ปัญหา (Critical 

thinking and Problem solving) ทกัษะการติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล และการใช้สือต่างๆ 
(Communications, Information and Media Literacy) และทกัษะการสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation)ซึงเป็นส่วนหนึงของทกัษะทีสําคญัในศตวรรษที 21ซึงถือเป็นปัญหา
สําคญัของการจดัการศึกษาปฐมศึกษาในปัจจุบนั   ทาํให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความสําคญัของการจดั
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การศึกษาปฐมวยัทีต้องวางรากฐานจากตวัครูให้มีสมรรถนะและศักยภาพพร้อมทีจะถ่ายทอด
ประสบการณ์และทกัษะดา้นต่างๆ โดยเฉพาะภาษามีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
ภาษาเป็นเครืองมือสําหรับการคิด ซึงจะนาํไปสู่พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาในขนัสูง ภาษาเป็น
เครืองมือสาํหรับการสือสาร ทงัในการแสดงออกถึงความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิด และข่าวสาร อีก
ทงัยงัเป็นเครืองมือสําหรับการเรียนรู้ โดยเป็นสือกลางทีช่วยให้มนุษยส์ามารถถ่ายทอดความคิดที
เป็นนามธรรมได ้การจดัประสบการณ์เพือส่งเสริมพฒันาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวยัจึงเป็นสิง
ทีมีความจํา เป็นอย่างยิง  ดังนันผู ้วิจ ัยจึงสนใจทีจะพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยัโดยมี
รายละเอียดของการวจิยัดงัปรากฏในหวัขอ้ถดัไป 

 
กรอบแนวคิดทใีช้ในการวจัิย 

 การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู          
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัไดว้างกรอบแนวคิด ทฤษฎีทีใชป้ระกอบการ
พฒันาหลกัสูตร ดงันี 

1. แนวคิด หลกัการการวจิยัและพฒันา 
      2. แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบหลกัสูตร  
      3. แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบระบบการสอน 

      4. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
        5. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที  21 ทกัษะการสือสาร 

 

 1.  ศึกษาแนวคิด หลกัการการวิจยัและพฒันา R & D (Research and Development)  
เป็นการศึกษาทีเป็นทงัการวิจยัพืนฐาน (Basic Research) และการวิจยัประยุกต ์(Applied Research) 
มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบนวตักรรมหรือสิงผลิตใหม่ๆ นํามาใช้ในการแสวงหาและพฒันา
ความรู้  ทางด้านการศึกษา  เป็นการวิจัย ก่อนแล้วนําผลการวิจัยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม                       
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 230)  ในงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัและพฒันา ซึงประกอบดว้ย
ขนัตอนทีเป็นขนัของการวิจยั (Research: R) และขนัตอนของการนําไปปฏิบติัและพฒันา 
(Development : D) การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัและพฒันา โดยประยุกตใ์ชร่้วมกบัแนวคิด
การออกแบบระบบการสอน ADDIE Model ของ ครูส (Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการสอน
เชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey  2005 : 1-8)   สังเคราะห์เป็นขนัตอน
ของการศึกษาเพือพฒันาหลกัสูตร 4 ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัที 1 เป็นขนัของการวิจยั (Research : R1)  
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ศึกษาสภาพและความตอ้งการจาํเป็น ขนัที 2 เป็นขนัของการพฒันา (Development : D1) สังเคราะห์
ร่างหลกัสูตร โดยการนาํขอ้มูลทีศึกษาในขนัที 1  มาพิจารณาร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั
ทีเกียวขอ้งต่างๆ  สังเคราะห์เสนอเป็นหลกัสูตรตน้แบบ และตรวจสอบร่างรูปแบบทีพฒันาขึนโดย
ผูเ้ชียวชาญ ขนัที 3 ขนัวิจยั (Research : R2) ทดลองใชห้ลกัสูตรทีพฒันาขึนในสถานการณ์จริง เพือ
หาประสิทธิภาพของหลกัสูตร และขนัที 4 เป็นขนัของการพฒันา Development : D2) นาํผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรทีได้     จากการศึกษาในขนัที 3 มาปรับปรุงหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัสภาพและบริบททางสังคม   

2. แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบหลกัสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเ ริมต้นจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยผู ้วิจ ัยได้เ ลือก
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบาและ เซเลอร์ (Taba 1947:438 และ Saylor : ) ซึงเป็น
แนวคิดทฤษฏีทีไดรั้บการยอมรับโดยในแต่ละขนัตอนของแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ
นกัการศึกษาและนกัวจิยัมาใชส้นบัสนุน ดงันี  
   การพฒันาหลักสูตรเป็นกระบวนการวิจัยและพฒันาโดยมีขนัตอนเริมจาก การ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น การออกแบบหลกัสูตรและการสอน  การนาํหลกัสูตรไปใช้  และการ
ประเมินผล ในขนัตอนการพฒันาต่างๆไดเ้ลือกแนวคิดมาสนบัสนุนและดาํเนินการดงันี  
   2.1 การประเมินความตอ้งการจาํเป็น 

      ความตอ้งการจาํเป็นเชิงคุณภาพ(Qualitative Needs) ซึงการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นทีเน้นขอ้มูลเชิงคุณภาพนิยมใช้ในงานวิจยัทางสังคมวิทยาหรืองานวิจยัทีมุ่งศึกษา
บริบททีแตกต่างกนัของสังคม การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของการวิจยัครังนีมุ่งเก็บขอ้มูล   
เชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้เก็บขอ้มูล จากเอกสารต่างๆ   คือ การใชข้อ้มูลทีมีอยู ่ และวิธีการสัมภาษณ์
ผูรู้้ (สุวิมล วอ่งวานิช  2550 : 55)  ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคคล  3  กลุ่ม 
ดงันี 

   กลุ่มที  1  อาจารยผ์ูส้อนนกัศึกษาครู 
   กลุ่มที  2  อาจารยป์ระจาํชนั 

   กลุ่มที  3  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   เนือหาของหลกัสูตร  เป็นประเด็นทีผูใ้ชน้กัศึกษาและครูพีเลียงระบุวา่นกัศึกษาที
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรมีความรู้ทีทันสมยัเกียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที  21  ดงันนั  เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยัไดอ้ย่างมีคุณภาพ  จึงควรกาํหนดเนือหาใน
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การอบรมดงัต่อไปนี  การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้,  ทกัษะในศตวรรษที  21  และ
ทกัษะการสือสาร,  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั  และสือการสอน  
   2.2 การพฒันาหลกัสูตรและการสอน   
   เป็นขนัตอนทีผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์พบวา่เป็นรูปแบบทีนิยมใชก้นัทวัไป ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงค ์เนือหาวิชา วิธีสอนและการจดัดาํเนินการและการประเมินผลตามหลกัสูตร โดยได้
ขยายขนัตอนออกมาเป็นตวัเอกสารหลกัสูตร ดงันี แนวคิดของหลกัสูตรนีได้ผ่านการผูว้ิจยัไดใ้ช้
แนวคิดหลกัของการจดัทาํหลกัสูตรทีในตวัหลกัสูตรตอ้งประกอบดว้ย หลกัสูตรทีประกอบดว้ย
จุดประสงค์  เนือหาของรายวิชา  กิจกรรมการเรียนและการประเมินผล คู่มือการใชห้ลกัสูตรแนว
การสอนหรือแผนการสอน สือการเรียนการสอน และ เครืองมือวดัและประเมินผล 

   2.3 การนาํหลกัสูตรไปใช้   

   แนวคิดในการนาํหลกัสูตรไปใช้มีงานทีเกียวขอ้งหลายงานตงัแต่การตรียมการ 
การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร หรือการจดัสิงอาํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน การนาํหลกัสูตรไปใช้
เกียวขอ้งกบัจดัการเรียนการสอนเป็นสําคญั Saylor (1981 : 30) เสนอสิงทีควรคาํนึงถึงนาํหลกัสูตร
ไปใชคื้อ การเตรียมครู การเตรียมแผนการเรียนกาสอน การเตรียมสือและสิงสนบัสนุน  
   2.4 การประเมินหลกัสูตร  

   ขนัตอนสุดทา้ยของการจดัทาํหลกัสูตรก็คือการประเมินหลกัสูตรซึงตอ้งกระทาํ
ทงัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ผูว้ิจยัเลือกแนวคิด Beauchamp 1968 : 137 

การประเมินหลกัสูตรทีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรเป็นหลกัซึงมีการประเมิน
ดว้ยกนั  ดา้น ดงันี  ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ประเมินผลการออกแบบหลกัสูตร   ประเมินผล
การเรียนของผูเ้รียน และประเมินผลระบบหลกัสูตร  

3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการสอนเพือพฒันาหลกัสูตรเสริม
ประสบการณ์วชิาชีพครูทีส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที 21 

ของเด็กปฐมวยั ครังนี ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

ADDIE Model ของ ครูส (Kruse 2008 : 1) และแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development)  

แบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของ ครูส (Kruse 

2008 : 1) เป็นแบบจาํลองทีใชว้ิธีการเชิงระบบ ประกอบดว้ย ขนัตอนการดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ 

1) ขนัตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นและหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 2) ขนัตอนการออกแบบ (Design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน
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การเรียนรู้ การเลือกสือ และวิธีการจดัการเรียนการสอน  3) ขนัตอนการพฒันา (Development) เป็น
การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันานวตักรรมทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และพฒันาเครืองมือ
วดัและประเมินผล 4) ขนัตอนการนาํไปใช้ (Implementation) เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
นวตักรรม และเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ จริง และ  5) ขันตอนการ
ประเมินผล  (Evaluation) เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ทุกระดบั และประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนทุกองคป์ระกอบ เพือยนืยนัประสิทธิภาพของหลกัสูตร 

แบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, 

Carey and Carey  2005 : 1-8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสําคญั 10 องคป์ระกอบ คือ 1) กาํหนด
เป้าหมายการเรียนการสอน (Identify instructional goals) เป็นการกาํหนดผลลพัธ์ทีคาดหวงั โดย
วเิคราะห์การปฏิบติังาน (Analyze Performance) และวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (Conduct Needs 

Assessment) 2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze Instruction) เป็นขนัของการวิเคราะห์ว่า
จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้ 3) วิเคราะห์ผูเ้รียนและ
บริบท (Analyze Learners and Contexts) 4) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Write Performance 

Objective) เป็นการระบุใหช้ดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั 
5) พฒันาเครืองมือประเมินผล (Develop Assessment Instrument) 6) พฒันากลยุทธ์การสอน 
(Develop Instructional Strategy) 7) พฒันาและเลือกสือการเรียนการสอน (Develop and Select 

Instructional Materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Design and 

Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (Revise 

Instruction) 10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (Design and Conduct 

Summative Evaluation)  
 4. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเด็กปฐมวยั 

 จากการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม           
(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบทีเปิดโอกาสให้เด็กได้         
ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพือ
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั  (0-5 ปี) ระยะยาว 

พ.ศ. 2550-2559 ทีรัฐบาลตระหนักถึงเยาวชนให้มีพลงัความคิดสร้างสรรค์  ศึกษาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ให้มีการจดัประสบการณ์ทีหลากหลายกบัเด็กปฐมวยั และศึกษา
เกียวกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์ของทิศนา แขมมณี (2550 : 47) จอยส์ และเวล (Joyce and 

Weil 1996 : 12-20) เพือนาํมากาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์และการ
ออกแบบการจดัประสบการณ์ จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่า รูปแบบการจดัประสบการณ์ของเด็ก
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ปฐมวยั ควรเป็นรูปแบบทีตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

ผ่านประสบการณ์ตรงทีหลากหลาย ให้เด็กมีอิสระในการเลือกและปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง 

รูปแบบการจดัประสบการณ์ของเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัประสบการณ์ตามแนว มอนเตส
ซอรี (Montessori 1870-1952) รูปแบบการจดัประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) (Katz 

1994) รูปแบบการจดัประสบการณ์การสอนภาษาโดยรวม /ธรรมชาติ (Whole Language) 

(Goodman 1970) รูปแบบการจดัประสบการณ์แบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) (Stiner 1861-1925) 

รูปแบบการจดัประสบการณ์แบบนีโอ-ฮิวแมนิส (Neo-Heumanist) (Acarya 1986) และรูปแบบการ
จดัประสบการณ์แบบสตอรีไลน์ (Storyline Approach) (Bell 2005) หลกัการ จดัประสบการณ์ตาม
รูปแบบดังกล่าว ได้นาํมาใช้กาํหนดเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับ                 
เด็กปฐมวยั 

 5. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที  21 “ 7Cs skills” 

  จากการศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ    
ทีสอง (พ.ศ. 2552-2561)  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และพบว่า
ทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษที  21  สําหรับเด็กปฐมวยั มีดงันี 1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และ
แกปั้ญหา (Critical thinking and Problem solving) 2) ทกัษะการติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล และ
การใชสื้อต่างๆ (Communications, Information and Media Literacy) 3) ทกัษะการสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม (Creativity and Innovation) มีความสอดคลอ้งและความตอ้งการจาํเป็นทีตอ้งไดรั้บการ
พฒันา  โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัรายละเอียด  ในภาพที 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1   กรอบแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ  
              นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

 รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ไดแ้ก่  
• รูปแบบการจดัประสบการณ์ 
ทิศนา แขมมณี (2550 : 47) 
 

 • จอยส์ และเวล (Joyce and 

Weil 1996 : 12-20)  
 

• รูปแบบการจดัประสบการณ์
ตามแนว มอนเตสซอรี 

(Montessori 1870-1952)  
 

• รูปแบบการจดัประสบการณ์
แบบโครงการ (Project 

Approach) (Katz 1994)  
 

• รูปแบบการจดัประสบการณ์
การสอนภาษาโดยรวม/

ธรรมชาติ (Whole Language) 

(Goodman 1970) 
 

• รูปแบบการจดัประสบการณ์ 
 

• แบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)  
(Stiner 1861-1925)  
 

• รูปแบบการจดัประสบการณ์
แบบนีโอ-ฮิวแมนิส  
 (Neo-Heumanist) (Acarya 

1986)  
 

• รูปแบบการจดัประสบการณ์
แบบสตอรีไลน์ (Storyline 

Approach) (Bell 2005) 

แนวคดิทีนํามาใช้ในการพฒันา
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูทีส่งเสริมทักษะ 
การสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  
มีดงันี 

• หลกัการ แนวคดิ 
เกยีวกบัการวจิัย และ
พฒันา R & D (Research 
and Development) 
 

• หลกัการ แนวคดิ 
เกยีวกบัการออกแบบ
ระบบการสอน ADDIE 
Model ของ ครูส (Kruse 
2008 : 1) และการ
ออกแบบการสอนเชิง
ระบบของดกิค์ แคเรย์ 
และแคเรย์ (Dick, Carey 
and Carey 2005 : 1-8 

หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของนักศึกษาครู  ทีส่งเสริมทักษะ 

การสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

ทฤษฎทีีเกยีวข้องกบัการเรียนรู้ 
• ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มทีเนน้การ
รับรู้ และการเชือมโยงความคิด
(Apperception หรือ 

Herbartianism) ของ   แฮร์บาร์ต   
 

• ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรม    
   นิยม(Behaviorism)ทฤษฎีการ
เชือมโยงของ  ธอร์นไดค ์
(Thorndike’s Classical 

Connectionism)  (Thorndike’s  

Classical  Connectionism) 
 

• ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญา
นิยม (Cognitivism)  
 

• ทฤษฎี การเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย ของ Ausubel  
 

• ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษย
นิยม (Humanism)   

• ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ Rogers  
 

 • แนวคิดทกัษะการคิดของ 
Bloom และมาร์ซาโน (Marzono 

and others, 1993 อา้งถึงในวชัรา  
เล่าเรียนดี, 2554 : 4)                         
 

• ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที 21      
“ 7Cs skills”ทริลลิงและเฟเดล 
(Tilling and Fadel. 2009 : 175 - 

177) 

 
 

• ความรู้ความเขา้ใจ       
ในการเขียนแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้    
ทีส่งเสริมทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็ก
ปฐมวยั 
 

• ความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที
ส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สาํหรับเด็กปฐมวยั   
 

• ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาครูทีมีต่อ
หลกัสูตร 

 

หลกัการแนวคดิทฤษฏี
ในการพฒันาหลักสูตร 
• กระบวนการพฒันา
หลกัสูตรของทาบาและ     
เซเลอร์ (Taba 1947:438 

และ Saylor : )  

• ทกัษะการสือสาร 
 

• ความพึงพอใจต่อการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีผา่น 

การอบรมจากหลกัสูตร 
 

 

 

นักศึกษาครู เดก็ปฐมวยั 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ดงันี 

1.  เพือพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั มีสาระสําคญัและองค์ประกอบของหลกัสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ  

 2. เพือศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ในประเด็นต่อไปนี 

2.1  เพือศึกษาพฒันาการของนกัศึกษาครูในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวยัของภายหลงัจากได้รับการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์      

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ซึงผูว้ิจยัได้ศึกษาใน
ประเด็นต่อไปนี 

                                2.1.1 นัก ศึกษาค รู มีความ รู้ เ กี ยวกับหลัก สูตร เส ริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  

       2.1.2  นกัศึกษาครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   

2.2 เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ     

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

2.3 เพือศึกษาทกัษะในการสือสารของเด็กปฐมวยัดีภายหลงัจากได้รับการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน 

2.4 เพือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียน 

ของนกัศึกษาครู  

 
คําถามในการวจัิย 
         1. หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั มีสาระสาํคญัและองคป์ระกอบของหลกัสูตรอยา่งไร 

 2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยัเป็นอยา่งไรในประเด็นต่อไปนี 

2.1 พฒันาการเกียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยัของ
นักศึกษาครูภายหลังจากได้รับการอบรมตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์          
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การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  เป็นอยา่งไรในประเด็น
ดงัต่อไปนี 
            2.1.1  ความรู้  ความเขา้ใจ ของนกัศึกษาครู ตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ        
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั        
เป็นอยา่งไร 

      2.1.2 ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาครูทีใชห้ลกัสูตร
เสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ
เด็กปฐมวยัเป็นอยา่งไร 

2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั เป็นอยา่งไร 

2.3 ทกัษะในการสือสารของเด็กปฐมวยัภายหลงัจากไดรั้บการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยครูทีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยัเป็นอยา่งไร 

 2.4 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสาร 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

 การวิจยัครังนีมุ่งทีจะพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ผูว้ิจยัได้ตงัสมมติฐานการวิจยั
เฉพาะการนาํหลกัสูตรไปใช ้ ดงันี 
 นกัศึกษาครูมีความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
   

ขอบเขตของการวจัิย  

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร     
  นกัศึกษาครูหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ชนัปีที  5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทีกําลังจะฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาคเรียนที   2                    
ปีการศึกษา  2556  จาํนวน  68  คน   
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  กลุ่มตวัอยา่ง     
  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยอาสาสมัคร 
(Volunteer sampling) เป็นนกัศึกษาชนัปีที 5 สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา  2556  จาํนวน  6 คน  ทีฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  ภาคเรียนที  2  

เป็นนกัศึกษาทีเขา้ร่วมโครงการอบรมหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  และเป็นนกัศึกษาทีอยูใ่นการนิเทศของ
ผูว้จิยั 
  เด็กปฐมวยัระดบัชนัอนุบาล 3  ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556  
จาํนวน หอ้งละ 22 คน เขา้กลุ่มทดลองตามชนัเรียนของนกัศึกษาครูทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งฝึกสอน 
 2. ตวัแปรทีศึกษา  
  ตวัแปรทีทาํการศึกษาครังนี  ไดแ้ก่  
    1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  

       หลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

                     2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

          2.1 ความรู้เกียวกบัหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  

          2.2 ความสามารถของนกัศึกษาครูในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

          2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

     2.4 ทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

         2.5  ความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ของนกัศึกษาครู  
   3.  เนือหา 
        การศึกษาครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเนือหาของหลกัสูตรเพือเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษาครู ในศตวรรษที  21  ดงันี 

           3.1  การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  
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    3.2  นวตักรรมและสือสร้างสรรค์เพือส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ
เด็กปฐมวยั 

    3.3  ทกัษะชีวติในศตวรรษที  21 ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

     4.  ระยะเวลา 
        เพือใหก้ารศึกษาครังนีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ผูว้จิยัไดก้าํหนดระยะเวลาใน
การดาํเนินการวจิยั  ดงันี 

         ระยะที  1 

   จดัอบรมใหก้บันกัศึกษาครู สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ชนัปีที  5  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิตทีกาํลงัจะเขา้รับการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  
2556  จาํนวน  68  คน  อบรมโดยใชห้ลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั จาํนวน  4  วนั  รวมทงัสิน  30  ชวัโมง 

   ระยะที 2 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกแบบอาสาสมคัรเพือนาํนักศึกษาครูทีผ่านการอบรมตาม
หลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึน  จาํนวน  6  คน เขา้กลุ่มทดลอง ให้เป็นกลุ่มตวัอย่างจดัประสบการณ์          
การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยัโดยใช้ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร                
การฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  จาํนวน  1  ภาคเรียน  รวมเป็น จาํนวน  30  ชวัโมง  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เนืองจากหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู        
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  เป็นหลักสูตรเสริมทีผูว้ิจยัสร้างขึน  เพือเสริม
สมรรถนะของนกัศึกษาครูทีกาํลงัจะลงฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2556  เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาครูสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสาร  ดงันนัเพือใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะไว ้  ดงันี  

 1.  สมรรถนะ  หมายถึง  พฤติกรรมซึงเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) คุณลกัษณะ(Character) ทศันคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผล
ต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที 

 2.  หลกัสูตรเสริม  หมายถึง  หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ทีผูว้จิยัสร้างขึน 
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 3.  ความรู้  หมายถึง  คะแนนจากการทดสอบนกัศึกษาครูมีเพือวดัความรู้  ความเขา้ใจ
ในเนือหาทีเกียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สาํหรับเด็กปฐมวยั โดยใชแ้บบทดสอบความรู้ทีผูว้จิยัพฒันาขึนจาํนวน 30 ขอ้ 

 4.  สมรรถนะของนกัศึกษาครู  หมายถึง  คะแนนจากการประเมินความสามารถของใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  เช่น  
การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั  สามารถนาํนวตักรรมการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวยัมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม  ผลิตสือการสอนทีสอดคลอ้งกบักิจกรรม  โดยมี
การประเมิน 4 ครังโดยแบบประเมินทีผูว้ิจยัสร้างขึน และประชุมหลงัการสังเกตพฤติกรรม           
การประมวลขอ้มูลจาการบนัทึกความคิดเห็นของนักศึกษาครูทีมีต่อความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนของตนเองทีสามารถส่งเสริมทกัษะการสือสารใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาการทีดีขึน 

 5.  ความพึงพอใจของนักศึกษาครู  หมายถึง  ระดบัความรู้สึกทีมีต่อหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็ก
ปฐมวยัทีประเมินโดยแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบัทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 6.  ทกัษะการสือสาร หมายถึง ผลการบนัทึกทกัษะการติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล และ
การใช้สือต่างๆ (Communications, Information and Media Literacy) ของเด็กปฐมวยัทีไดรั้บ         
การพฒันาจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีผ่านการอบรมโดยใช้หลกัสูตร
อบรมซึงบนัทึกโดยนกัศึกษาครู 

 7.  ความพึงพอใจของผูเ้รียน  หมายถึง  ผลการสังเกตพฤติกรรมทีแสดงออกเชิงบวก          
ทีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็ก
ปฐมวยั ซึงสังเกตและจดบนัทึกโดยนกัศึกษาครู 

 8.  นกัศึกษาครู  หมายถึง  นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวยั ชนัปีที  5  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ทีกาํลงัจะเขา้รับการฝึกปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2556  
 9.  เด็กปฐมวยั  หมายถึง  เด็กปฐมวยัระดบัชนัอนุบาล 3  ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียน 

ที  2  ปีการศึกษา 2556  จาํนวน ห้องละ 22 คน เขา้กลุ่มทดลอง โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงตาม   
ชนัเรียนทีนกัศึกษาครูฝึกสอน 

 



 
 

บทท ี2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ในครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
ซึงประกอบดว้ยหวัขอ้ตามลาํดบั  ดงันี 

 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช  2546 

 2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์   
           มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 3. แนวคิดเกียวกบัสมรรถนะ และการเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน 

 4. แนวคิดเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 

 5. ทกัษะและวธีิการสือสาร 

       6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546 

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มุ่งให้เด็กมีพฒันาการดา้นดา้น ร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จึงกาํหนดจุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ดงันี 

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยทีดี 
 2. กลา้มเนือใหญ่และกลา้มเนือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั 
 3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีดีงาม 

 5. ชืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 
 6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 7. รักธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
 8. อยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 9. ใชภ้าษาสือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 10. มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

17 
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 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 12. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงความรู้ 

 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เพือใหไ้ดบ้ณัฑิตทีมีคุณลกัษณะทีเหมาะสมในการเป็นครูปฐมวยัทีมีคุณภาพ  คณะครุ

ศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  จึงไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาบณัฑิต  หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวยั  ไวด้งัต่อไปนี  
 

ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยัเป็นหลกัสูตรผลิตครูชนัวิชาชีพทีมีปรีชา
สามารถ (Capability) ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม   

จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู ้เ รียน  ให้ เ ป็นคนดี  มีสติปัญญา 
ความสามารถและอยู่ร่วมกบัคนอืนไดอ้ย่างมีความสุขรู้เท่ากนัการเปลียนแปลงและสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวกิฤตไดด้ว้ยสติปัญญา 
 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ผลิตครูในมิติใหม่ทีเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ให้บณัฑิตครูมีคุณภาพ มีศกัดิศรีความเป็น
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นครูชันวิชาชีพทีมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันา
ผูเ้รียน ใหเ้ป็นคนดีและเก่ง โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 

1. ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั สร้างองคค์วามรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทาํงาน การแกปั้ญหาและ
การเรียนรู้จากทีม 

2. เนน้กระบวนการจดัการสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะและความรู้เฉพาะทางสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพเป็นอยา่งดี 

3. มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกของความเป็นครูดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้และการไดรั้บ
แบบอยา่งทีดีจากผูส้อน และผูที้เกียวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน 
 

บัณฑิตค รุศาสต ร์ที สํ า เ ร็จการศึกษาตามหลัก สูตรนี  มี คุณลักษณะทีพึ งประสงค์ดั ง นี 

                     1.  เป็นคนดี มีจุดมุ่งหมายขอชีวิต มีหลกัการในการดาํเนินชีวิต เขา้ถึงความงามและ
ความดีของ ชีวิต  มีพลังและความมุ่ งมัน  ในการพัฒนาตน  และพัฒนาความก้าวหน้ า 
ของส่วนรวม  รักชุมชน และท้องถิน สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู ้อืนได้อย่างมีความสุข 
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                    2.  เป็นคนเก่ง มีความสามารถและทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อยสองภาษา  มีความ รักในการ  ใ ฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รียน  อย่าง ต่อ เ นือง  มีทักษะในการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาสามารถเผชิญสถานการณ์ และรู้เท่า
ทนัการเปลียนแปลง 

        3.  เป็นครูดี เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน มีคุณสมบติัของความเป็นกลัยาณมิตรกบัผูเ้รียน
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที เ กี ย ว ข้ อ ง ร่ ว ม มื อ  กับ ชุ ม ชน  เ พื อพัฒน า ผู ้ เ รี ย น แล ะส ถ าน ศึ ก ษ า   

เ ป็นผู ้มีจ ริยธรรมแห่งวิชาชีพ  และสามารถทํางานร่วมกับผู ้อืนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

                   4.  เป็นครูเก่ง มีปรีชาสามารถในการจดัการศึกษาและจดัการเรียนรู้รอบรู้และเชียวชาญ
ในสาขาวิชาทีตนถนัด มีความคิด สร้างสรรค์และสามารถวิจยัเพือพฒันาและแก้ปัญหาผูเ้รียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    เพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
ไดก้าํหนดโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  เป็นหมวดวิชาที
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัต่อไปนี 

 

1. จาํนวนหน่วยกิต 

             หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 171 หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลกัสูตร  
             หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั  ประกอบดว้ยกลุ่มชุดวชิาจาํนวน  4 

กลุ่ม ดงันี  ตารางที 1 
 

ตารางที 1  แสดงกลุ่มชุดวิชาโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

กลุ่มชุดวชิา จาํนวนหน่วยกติ 

กลุ่มชุดวชิาศึกษาทวัไป  ไม่นอ้ยกวา่ 30 

กลุ่มชุดวชิาชีพครู 

               -  ชุดวชิาการศึกษา 
               -  ชุดวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ 55                                   
ไม่นอ้ยกวา่ 30                                   
ไม่นอ้ยกวา่ 25 

กลุ่มชุดวชิาเฉพาะดา้น  ไม่นอ้ยกวา่ 80 

กลุ่มวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6  

รวม ไม่นอ้ยกวา่ 171 
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หมายเหตุ : จํานวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ.2542 ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลยั) 

แนวคิดเกยีวกบัสมรรถนะ การเสริมสร้างสมรรถนะและการออกแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัสมรรถนะ 

             แนวความคิดเกียวกบัสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลใน
องคก์ร ไดเ้ริมขึนในปี ค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ McClelland นกัจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ซึงไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลการปฏิบติังานทีดี (Excellent 

Performer) ของบุคคลในองคก์รกบัระดบัทกัษะ ความรู้ ความสามารถ โดยระบุวา่การวดั IQ และ
การทดสอบบุคลิกภาพเป็นวิธีการทีไม่เหมาะสมในการทาํนายความสามารถ แต่ควรพิจารณาจาก
ความสามารถ มากกวา่คะแนนทดสอบ (Test Scores) (McClelland, David C., and Winter, D.G., 

1969: 25) ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 บริษทั McBer ซึง McClelland เป็นผูดู้แล ไดรั้บการติดต่อจาก
องคก์ร The US State Department ให้ช่วยคดัเลือกเจา้หนา้ที ทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Service Information Officer: FSIOs)ในประเทศต่าง ๆ ทวัโลก ซึงก่อนหนา้
นนั การคดัเลือกเจา้หนา้ที FSIOs ใชแ้บบทดสอบทีมุ่งทดสอบดา้นทกัษะทีคิดว่าจาํเป็นสําหรับ   
การปฏิบติังานในตาํแหน่งดงักล่าว แต่พบว่าผูที้ทาํคะแนนสอบไดดี้ ไม่ไดมี้ผลการปฏิบติังานที
องคก์รตอ้งการ McClelland ไดพ้ฒันาเครืองมือชนิดใหม่ ในการคดัเลือกคนทีสามารถทาํนายผล
การปฏิบติังานได้ดีแทนขอ้ทดสอบแบบเก่า โดยใช้วิธีการประเมินทีเรียกว่าBehavioral Event 

Interview (BEI) เพือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูที้ปฏิบติังานดี แลว้เปรียบเทียบกบัผูที้มีผล     
การปฏิบติังานตามเกณฑ์เฉลีย เพือหาพฤติกรรมทีแตกต่างกนั แลว้เรียกพฤติกรรมทีก่อให้เกิดผล
การปฏิบติังานทีดีวา่  สมรรถนะ (สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548 ก: 45) 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 McClelland ไดแ้สดงแนวคิดเรืองสมรรถนะไวใ้นบทความชือ
Testing for Competence Rather Than Intelligence วา่ IQ ซึงประกอบดว้ยความถนดัหรือความ
เชียวชาญทางวิชาการ ความรู้ และความมุ่งมนัสู่ความสําเร็จ ไม่ใช่ตวัชีวดัทีดีของผลงานและ
ความสาํเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลบัเป็นสิงทีสามารถคาดหมายความสาํเร็จในงานไดดี้กวา่
ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  ผูที้ทาํงานเก่ง มิไดห้มายถึง ผูที้เรียนเก่งเสมอไป แต่ผูที้ประสบ
ผลสําเร็จในการทาํงาน ตอ้งเป็นผูที้มีความสามารถในการประยุกตใ์ชห้ลกัการ หรือวิชาการทีมีอยู่
ในตวัเองเพือก่อให้เกิดประโยชน์ในงานทีตนทาํจึงจะกล่าวไดว้่าบุคคลนันมีสมรรถนะ (Stone, 

1999) แนวคิดเรืองสมรรถนะของ McClelland  ทีแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า สมรรถนะ หรือ
ความสามารถของบุคคล  ส่งผลดีต่อผลการปฏิบติังานมากกวา่ IQ ทาํใหไ้ดรั้บความสนใจจาก 
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 นกัวิชาการทวัไปอยา่งมากและมีพฒันาการขึนเป็นลาํดบั ปี ค.ศ. 1982 Boyatzis ได้
เขียนหนงัสือชือ The Competent Manager: A Model of Effective Performance โดยไดใ้ชค้าํวา่ 
Competencies เป็นคนแรก ปี ค.ศ. 1994 Hamel and Prahalad เขียนหนงัสือชือ Competing for The 

Future และไดน้าํเสนอสิงทีเรียกวา่สมรรถนะหลกั (Core Competencies) หรือความสามารถหลกั
ขององค์กร โดยระบุว่าเป็นความสามารถทีจะทาํให้องค์กรมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และ  
เป็นสิงทีคู่แข่งไม่อาจเลียนแบบได ้

                ต่อมาไดมี้การนาํแนวความคิดเรืองสมรรถนะนีไปประยุกตใ์ชใ้นงานบริหารบุคคลใน
หน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดวา่ในแต่ละตาํแหน่งงาน จะตอ้งมีพืนฐานทกัษะ 

ความรู้ และความสามารถ หรือพฤตินิสัยใดบ้าง และอยู่ในระดบัใดจึงจะทาํให้บุคลากรนัน             
มีคุณลกัษณะทีดี มีผลต่อการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและไดผ้ลการปฏิบติังานตรงตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รหลงัจากนนั แนวความคิดเรืองสมรรถนะ ไดข้ยายผลมายงัภาคธุรกิจเอกชน
ของสหรัฐอเมริกามากยิงขึน สามารถสร้างความสําเร็จให้แก่ธุรกิจอยา่งเห็นผลไดช้ดัเจน นิตยสาร 

Fortune ฉบบัเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 1998 ไดส้ํารวจความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงกวา่ 4,000 คน 

จาก 15 ประเทศ พบว่าองคก์รธุรกิจชนันาํไดน้าํแนวความคิดนีไปใช้เป็นเครืองมือในการบริหาร
มากถึงร้อยละ 67 และบริษทัทีปรึกษา ดา้นการจดัการชือ Bain and Company (1998) ไดส้ํารวจ
บริษทั จาํนวน 708 บริษทัทวัโลก ในปี ค.ศ. 1998 พบวา่ Core Competency เป็นเครืองมือบริหาร
สมยัใหม่ ทีบริษทันิยมนาํมาใชป้รับปรุงการจดัการทีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดเป็นอนัดับ 3 และ 
ในปี ค.ศ. 2005 อยูใ่นลาํดบัที 6 จากจาํนวนเครืองมือทางการบริหาร 25 รายการ สําหรับประเทศไทย
ได้มีการนําแนวความคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กรทีเป็นเครือข่ายบริษัทข้ามชาติก่อนทีจะ
แพร่หลายเขา้ไปสู่บริษทัชนันาํของประเทศ เช่น ไทยธนาคาร เครือปูนซีเมนตไ์ทย ชินคอร์เปอเรชนั 

บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เนืองจากภาคเอกชนทีไดน้าํแนวคิด
สมรรถนะไปใช้ ทาํให้เกิดผลสําเร็จอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2548 ก: 3) มีผลให้
เกิดการตืนตวัในวงราชการ และไดมี้การนาํแนวคิดนีไปทดลองใชใ้นหน่วยราชการ โดยสํานกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดน้าํแนวความคิดนีมาใช้ในการพฒันาขา้ราชการพลเรือน       
ในระยะแรกไดท้ดลองใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยยึดหลกัสมรรถนะ (Competency Based 

Human Resource Development)ในระบบการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง (Senior Executive System- 

SES) ใช้ในการปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลกัสมรรถนะ 

และกาํหนดสมรรถนะตน้แบบของขา้ราชการเพือพฒันาสมรรถนะของขา้ราชการและประสิทธิผล
ของหน่วยงานภาครัฐ (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548: 20) 
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ความหมายของสมรรถนะ                    
  มีคาํในภาษาไทยหลายคาํทีใชแ้ทนคาํวา่ Competency เช่น สมรรถนะความสามารถ 

และสมรรถภาพ คาํว่า สมรรถนะ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525แปลว่า
ความสามารถ แนวคิดดา้น  การวดัและประเมินผลบุคคล ใช้คาํว่า Potential  มีจุดเน้นที ขีด
ความสามารถในการทาํงานของบุคคลทีมีประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิธีวิทยาการจดัการใช้คาํว่า 
Core Competency ซึงหมายถึงความสามารถหลกัขององคก์รธุรกิจ ทีทาํใหธุ้รกิจประสบความสําเร็จ 

ส่วนคาํว่า สมรรถภาพ (Capability) หมายถึงคุณลกัษณะของบุคคล ทีตอ้งการทกัษะทางวิชาชีพ 

ศกัยภาพในการเรียนรู้และความสามารถทีจาํเป็นต่อความสําเร็จ (ดนยั เทียนพุฒ, 2548: 10) 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548) ใชค้าํวา่ สมรรถนะ แทนคาํ Competency ส่วนสุ
กญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก) และอาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2548) ใชค้าํ Competency เช่นเดียวกบั 

ณรงคว์ิทย ์ แสนทอง (2547 ข) ซึงไดใ้ห้ความเห็นเพิมเติมวา่ Competency ประกอบดว้ย ความรู้ 

พฤติกรรม ทศันคติ ความเชือและอุปนิสัยของบุคคล เพียงแต่คาํวา่ Competency จะช่วยจดัระบบ
ขององคป์ระกอบดงักล่าวให้เห็นภาพรวมทีชดัเจนขึน โดยสรุปแลว้นกัวิชาการส่วนใหญ่ใชค้าํว่า 
สมรรถนะในความหมายถึงความสามารถ  

 ตามแนวคิดของ McClelland (1999) สมรรถนะ หมายถึงบุคลิกลกัษณะทีซ่อนอยู่
ภายในปัจเจกบุคคล ซึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนนัสร้างผลการปฏิบติังานทีดีหรือตาม
เกณฑ์ทีกาํหนดในงานทีตนรับผิดชอบ Spencer and Spencer (1993) ให้ความหมายสอดคลอ้งกนั
กบั McClelland คือ สมรรถนะ หมายถึงคุณลกัษณะทีจาํเป็นของบุคล (Underlying Characteristics 

of an Individual) ซึงมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของงาน เป็นคุณลกัษณะในส่วนลึกเฉพาะของ
บุคคล ซึงก่อให้เกิดพฤติกรรมทีสามารถทาํนายผลลพัธ์ทีดีเลิศ (Superior Performance) นกัวิชาการ
ส่วนใหญ่ก็ใหค้วามหมายของสมรรถนะไปในทาํนองเดียวกนั โดยใชแ้นวคิดของ McClelland เป็น
พืนฐานในการให้ ความหมายทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบสมรรถนะทีก่อให้เกิด
พฤติกรรมและผลลพัธ์ทีดีเลิศของงาน เช่น  

 Hay Group (2548: 12) ให้ความหมายวา่สมรรถนะ คือ ชุดของแบบแผนพฤติกรรม 

ความสามารถ และคุณลกัษณะ ทีผูป้ฏิบติังานควรมีในการปฏิบติัหนา้ทีให้ประสบผลสําเร็จ สําหรับ
นาํมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานและการพฒันาองคก์ร เพือให้สมาชิกของ
องค์กรได้พฒันาตนเอง เพือให้ปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที
องคก์รตอ้งการ  
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 Boyatzis (1982: 45) กล่าววา่สมรรถนะ คือ กลุ่มของความสามารถทีมีอยูใ่นตวับุคคล 

ซึงกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล เพือให้บรรลุถึงความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ร และทาํใหบุ้คคลมุ่งมนัไปสู่ผลลพัธ์ทีตอ้งการ  

 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก: 27) ให้ความหมายวา่สมรรถนะ คือความรู้ ทกัษะ 

และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attribute) ทีทาํให้บุคคลผูน้นัทาํงานใน
ความรับผดิชอบของตนไดดี้กวา่ผูอื้น  

 และสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (2548: 42) ให้ความหมายว่า 
สมรรถนะคือ กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนทศันคติของบุคคลทีจาํเป็นในการ
ทาํงานใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีมีผล
ต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบติังาน ซึงคุณลกัษณะเหล่านี ประกอบขึนจากทกัษะความรู้
ความสามารถ ทศันคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของผูที้มีผลการปฏิบติังาน 
ยอดเยยีมในงานหนึง ๆ 

       จากการศึกษาสรุปไดว้่า  สมรรถนะ  ประกอบดว้ย  ความรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะ          
จึงทาํให้เกิดความสับสนวา่ สมรรถนะแตกต่างจากความรู้ ทกัษะ ทศันคติและแรงจูงใจ อยา่งไร 

ความรู้หรือทกัษะทีบุคคลมีอยูน่นัถือเป็นสมรรถนะหรือไม่ ตามความเห็นของ McClelland ไดแ้บ่ง
สมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นสมรรถนะขนัพืนฐาน หมายถึงความรู้ หรือทกัษะ
พนืฐานทีบุคคลจาํเป็นตอ้งมีในการทาํงาน เช่นความรู้เกียวกบัสินคา้ทีตนเองขายอยูเ่ป็นประจาํหรือ
ความสามารถในการอ่าน ซึงสมรรถนะเหล่านี ไม่สามารถทาํให้บุคคลมีผลงานทีดีกว่าผูอื้นได ้

สมรรถนะในกลุ่มทีสอง เป็นสมรรถนะทีทาํให้บุคคลแตกต่างจากผูอื้น มีผลการทาํงานทีสูงกว่า
มาตรฐานหรือดีกวา่บุคคลทวัไป สมรรถนะในกลุ่มนีมุ่งเนน้ทีการใชค้วามรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ
อืน ๆ  เพือช่วยให้เกิดผลสําเร็จทีดีเลิศในงาน สถาบนั Schoonover Associates (2003: 3) ไดมี้
การศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบวา่ สมรรถนะเป็นบทสรุปของพฤติกรรมทีก่อให้เกิดผลงาน
ทีดีเลิศ (Excellent Performance) ดงันนั ความรู้อยา่งเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ เวน้แต่ความรู้ในเรือง
นนั  จะนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานใหป้ระสบผลสําเร็จจึงถือเป็นส่วนหนึงของสมรรถนะ ตวัอยา่งเช่น 

ความรู้และความเขา้ใจในความไม่แน่นอนของราคาในตลาด ถือเป็นความรู้ แต่ความสามารถใน 
การนาํความรู้และความเขา้ใจในความไม่แน่นอนของราคาในตลาดมาพฒันารูปแบบการกาํหนด
ราคาไดน้นั จึงจะถือเป็นสมรรถนะ ทกัษะอย่างเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ แต่ทกัษะทีก่อให้เกิด
ผลสําเร็จอยา่งชดัเจนถือเป็นสมรรถนะ ตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ 
เป็นทกัษะ แต่ความสามารถในการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ใหม่ (Positioning) ในตลาดให้แตกต่าง
จากคู่แข่ง  ถือเป็นสมรรถนะ และสมรรถนะไม่ใช่แรงจูงใจหรือทศันคติ แต่เป็นแรงขบัภายใน ทีทาํ
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ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีตนมุ่งหวงั ไปสู่สิงทีเป็นเป้าหมายของเขา ตวัอย่างเช่น ตอ้งการ
ความสําเร็จเป็นแรงจูงใจทีก่อให้เกิดแนวคิดหรือทัศนคติทีต้องการสร้างผลงานทีดี แต่
ความสามารถในการทาํงานให้สําเร็จไดต้รงตามเวลาทีกาํหนด จึงถือเป็นสมรรถนะ สถาบนั 

Schoonover Associates แสดงคาํอธิบายไวต้ามภาพประกอบ  

                 
ภาพที 2   ความแตกต่างของความรู้ ทกัษะและแรงจูงใจกบัสมรรถนะ 

ทีมา: Schoonover Associates. Competency FAQ's. Retrieved March , , Available from 

http://www.schoonover.com/competency_faqs.htm     

 จากความแตกต่างของสมรรถนะกบัความรู้ ทกัษะ แรงจูงใจและทศันคติ ผูว้ิจยัไดส้รุป
ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถทีมาจากตวัคนทงัหมด           
ทีสะทอ้นออกมาในรูปของพฤติกรรมการทาํงานทีมีความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล  และก่อให้เกิด
ผลลพัธ์สูงสุด (Superior Performance) ทีองคก์รตอ้งการ โดยมีทีมาจากฐานความรู้ (Knowledge) 

ทกัษะ (Skill) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) และทศันคติ (Attitude) 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

              สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ  McClelland   (McClelland,  : 75)   เกิดจากองคป์ระกอบ
สาํคญั  5 ประการ ดงันี  

 1. ทกัษะ (Skill) หมายถึง สิงทีบุคคลกระทาํไดดี้ และฝึกปฏิบติัจนชาํนาญ เช่น ทกัษะ
การอ่าน 

 2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะดา้นของบุคคล เช่น ความรู้ดา้น
ภาษาองักฤษ และความรู้ดา้นการบริหารการศึกษา 
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 3.  ทศันคติ ค่านิยม  และความคิดเห็นเกียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self-Concept)  

เช่น คนทีมีความเชือมนัในตนเอง (Self-Confident) จะเชือวา่ตนเองสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

 4.  บุคลิกประจาํตวับุคคล (Trait) เป็นสิงทีอธิบายถึงบุคคลผูน้ัน เช่น เป็นคนที
น่าเชือถือไวว้างใจได ้มีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํ 

 5.  แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน (Motive) ทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่สิงที
เป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลทีมุ่งผลสําเร็จ  (Achievement Orientation)  จะพยายามทาํงานให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายและปรับปรุงวธีิการทาํงานของตนเองตลอดเวลา 

 องคป์ระกอบทงั 5 ประการ ทีรวมกนัเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล  และก่อใหเ้กิด 

สมรรถนะ เป็นสิงทีซ่อนอยู่ภายใน จะเห็นไดเ้ฉพาะพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นไดเ้ท่านนั Spencer 

and Spencer (1993) ไดเ้ปรียบเทียบคุณลกัษณะดงักล่าวไวใ้นโมเดลนาํแข็ง (Iceberg Model) และ
อธิบายวา่คุณลกัษณะของบุคคลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีสามารถมองเห็นไดคื้อ ความรู้ และ
ทกัษะ ซึงสามารถพฒันาไดไ้ม่ยากนกั ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ ทาํให้เกิดความรู้ และการฝึกฝนปฏิบติั 

ทาํให้เกิดทกัษะ และส่วนทีซ่อนอยู่ภายในซึงสังเกตไดย้าก ไดแ้ก่ ทศันคติ ค่านิยม ความเห็น
เกียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง บุคลิกลกัษณะประจาํตวับุคคล รวมทงัแรงจูงใจเป็นสิงทีพฒันา      
ไดย้าก ดงัภาพประกอบ            

 
ภาพที 3  โมเดลภูเขานาํแขง็ 

ทีมา: Spencer, LM., and Spencer, S.M., Competence at Work: Models for Superior  

Performance. accessed March 20, 1993. available from http://www.joe.org/joe/december/iw4. 

html. 
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ปัจจัยทีเกยีวข้องกบัประสิทธิผลองค์กร 

                Boyatzis (1982: 10) ไดแ้สดงถึงความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคคลและปัจจยัอืนๆกบั
ผลลพัธ์ขององคก์รไวใ้นทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมการทาํงานกบัผลลพัธ์ขององค์กร (Contingency 

Theory of Action and Job Performance) ทีแสดงให้เห็นว่า ผลงานทีดีเลิศขององคก์รเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสามประการ คือ บุคคล งาน และองค์กร ปัจจยัเกียวกบับุคคล ไดแ้ก่
วิสัยทศัน์ ปรัชญาในการทาํงาน วิธีการทาํงาน ความรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะของแต่ละคน
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ทีเหมาะสมสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการในบทบาท ภารกิจ และหนา้ทีเฉพาะ
ของงานกบัสิงแวดลอ้มขององคก์ร ซึงประกอบดว้ยบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร โครงสร้าง
ระบบ กลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตขององค์กร ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทงัสามประการ
สามารถทาํนายผลลพัธ์ขององค์กรได ้ การปรับตวัให้เกิดความสอดคลอ้งเหมาะสมระหวา่งบุคคล
ความตอ้งการของงานและสิงแวดลอ้มขององค์กรก่อให้เกิดความสามารถหลกัขององค์กร และ
ส่งผลให้เ กิดผลงานทีดีเลิศและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ลักษณะของ
ความสัมพนัธ์ดงัภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4  ความสัมพนัธ์ของบุคคล บทบาทในงานและสิงแวดลอ้มขององคก์รกบัประสิทธิผลองคก์ร 

ทีมา: Boyatzis, R.E., The Competent Manager: A model of Effective Performance  

(New York: John Wiley and Sons Inc., 1982),40.  

 ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคคลกบัปัจจยัสิงแวดลอ้มขององคก์ร ตามแนวคิดของ
Boyatzis สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิมพกานต์ ไชยสังข ์ (2546: 22) ทีไดศึ้กษาอิทธิพลของ
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ลกัษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์กรทีมีต่อสมรรถนะของพนกังานในบริษทั ทีปรึกษาดา้น
บญัชีและการเงิน แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานของบริษทั จาํนวน 

117 คน ผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งงานผูจ้ดัการ และบรรยากาศองคก์รดา้น
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสามารถพยากรณ์สมรรถนะโดยรวมของพนกังานไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .001 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการติดต่อสือสารภายในองคก์รสามารถ
พยากรณ์สมรรถนะดา้นความเชียวชาญทางเทคนิคของพนกังานไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.01 Gibson and others (1973 : 30) มีความเห็นวา่ประสิทธิผลขององคก์ร เกิดจากความสัมพนัธ์ของ
ประสิทธิผล 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร ดงันี 

 1.  ประสิทธิผลของบุคคล (Individual Effectiveness)  เป็นผลการปฏิบติังานตาม
หน้าทีงานของพนกังานหรือสมาชิกขององค์กร ซึงหน้าทีงาน ทีถูกปฏิบติัเป็นส่วนหนึงของงาน
หรือตาํแหน่งในองคก์ร 

 2.  ประสิทธิผลของกลุ่ม (Group Effectiveness)  เป็นผลรวมของการช่วยเหลือ
สนับสนุนของสมาชิกในกลุ่มทังหมด โดยทีประสิทธิผลของกลุ่มเป็นมากกว่าผลรวมของ           
การช่วยเหลือสนบัสนุนของแต่ละบุคคลในงานประเภทระบบสายพาน แต่เป็นในรูปของพลงัร่วม 
(Synergy) ทีแสดงถึงการรวมตวักนัของการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกนัของบุคคลทีมีลกัษณะ      
เกินกวา่การรวมตวักนัธรรมดา 

 3.  ประสิทธิผลขององค์กร (Organizational Effectiveness) องคก์รประกอบไปดว้ย
บุคคลและกลุ่ม ดงันนั ประสิทธิผลขององค์กรจึงประกอบดว้ย ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม   
แต่ประสิทธิผลขององคก์ร ไดรั้บผลกระทบของพลงัร่วม (Synergistic Effects) ทีทาํให้องคก์รมี
ประสิทธิผลในระดบัสูงกวา่ผลรวมจากส่วนต่าง ๆ ธรรมดา 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร แสดงให้
เห็นวา่ประสิทธิผลของกลุ่มจะขึนอยูก่บัประสิทธิผลของบุคคล ในขณะทีประสิทธิผลขององคก์ร
ขึนอยูก่บัประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม ความสัมพนัธ์ทงั 3 ระดบันี จะมีพลงัร่วม (Synergistic 

Effects) ซึงทาํให้ประสิทธิผลของกลุ่มมีมากกวา่ผลรวมของประสิทธิผลของบุคคล เพราะการใช้
พลงัร่วมจะตระหนกัถึงการใชค้วามพยายามร่วมกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลทงั 3 ระดบั
ของ Gibson and others มีลกัษณะดงัภาพประกอบ  
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ภาพที 5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร 

ทีมา: Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., and Donnelly, J.H., Organizational: Structure, Process, 

Behavior (Texas: Business Publications, Inc., 1973), . 
 

 จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลระดับของบุคคลนัน มีความสําคญัอย่างยิงต่อการเกิด
ประสิทธิผลระดบักลุ่มและองค์กร การทีพนกังานแต่ละคนสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล
ภายใต้หน้าทีงานเฉพาะของตนเองและร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน กลุ่ม และองค์กรก็จะมี
ประสิทธิผลไปดว้ย  

 Lawless (1979: 5) กล่าวว่าองค์กรจะไม่เกิดประสิทธิผลหากปราศจากบุคคลทีมี
ประสิทธิผล การวดัประสิทธิผลของบุคคลสามารถประเมินไดจ้ากผลิตภาพ (Productivity) ผลลพัธ์
ของบุคคล  (Personal Output)  ผลลพัธ์ทางความคิดสร้างสรรค ์(Creative Output) ความซือสัตยข์อง
บุคคล ความผกูพนัในงานและองคก์ร (Personal Loyalty or Commitment) และสามารถประเมินได้
ในรูปของระดบัการพฒันาตนเอง (Personal Development) ระดบัของความรับผิดชอบ (Level of 

Responsibility) และวฒิุภาวะ(Maturity) ทงันีวธีิการและหลกัในการวดัจะตอ้งสอดคลอ้งกบับทบาท
ของบุคคลในองคก์ร 

 แนวคิดเหล่านี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993: 1) เกียวกบั
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของสมรรถนะ และสมรรถนะบุคคล ทีส่งผลต่อผลสําเร็จของงาน 

นนั Spencer and Spencer (1993: 2) อธิบายวา่ สมรรถนะโดยทวัไปจะประกอบดว้ยเจตนา (Intent) 

ซึงเป็นแรงผลกัดนัดา้นแรงจูงใจและลกัษณะนิสัย  (Motive or Trait Force) ทีทาํให้เกิดการกระทาํ   
ทีนําไปสู่ผลลพัธ์ พฤติกรรมทีปราศจากเจตนาไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะ ซึงเป็นลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผล ดงัภาพประกอบ  
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ภาพที 6  ความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผลของสมรรถนะ             

ทีมา: Spencer, LM. and Spencer, SM., Competence at Work: Models for Superior 

Performance, accessed March 20, 1993, available from http://www.joe.org/joe/december/iw4. 

html. 

 

 จากแนวคิดของ Spencer and Spencer แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ องคป์ระกอบของ
สมรรถนะซึงเป็นทีมาของสมรรถนะบุคคลมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัประสิทธิผลของงาน  

 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก : ) ไดส้รุปแนวคิดของ Shermon  and  Parry  ซึง
สอดคลอ้งกบัความเห็นของ Spencer and Spencer วา่สมรรถนะเกิดจากองคป์ระกอบ (Cluster) ของ
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ของปัจเจกบุคคลทีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อประสิทธิผลของการทาํงาน
ของบุคคลนนั ๆ เป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึงสัมพนัธ์กบัผลงาน และสามารถวดัค่า
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกอบรม และเป็นคุณสมบติัทีบุคคล
จาํเป็นตอ้งมี เพือให้สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสมรรถนะจะทาํให้บุคคล
แสดงออกถึงพฤติกรรมอนันําไปสู่ผลงานและนาํมาซึงผลลพัธ์ทีองค์กรตอ้งการ ลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ดงัภาพประกอบ  
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ภาพที 7   ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะกบัผลงานและผลลพัธ์ 

ทีมา: สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพฒันาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency (กรุงเทพฯ:  
ศิริวฒันาอินเตอร์พรินท ์จาํกดั (มหาชน), 2548 ก), 8. 
 

 กล่าวโดยสรุปคือ  เนืองจากสมรรถนะของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ประสิทธิผลของงานและสามารถวดัค่าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพฒันาไดโ้ดย
การฝึกอบรม ดงันนั สมรรถนะจึงเป็นจุดเริมตน้ทีเหมาะสมสําหรับการออกแบบหลกัสูตรทีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของงาน 

 

ประเภทของสมรรถนะ 

 การแบ่งประเภทสมรรถนะ เป็นการนาํกลุ่มสมรรถนะบุคคลมาจดัเป็นประเภทให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในแต่ละองคก์ร  

 ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง (2547 ข : 50) แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ 

ทกัษะทศันคติ ความเชือ และอุปนิสัยของคนในองคก์รโดยรวม ทีจะช่วยสนบัสนุนให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทศัน์ได้ ประเภททีสอง เป็นสมรรถนะในงาน (Job Competency) ซึงคือ
ความสามารถเฉพาะบุคคลทีตาํแหน่งหรือบทบาทนนั ๆ ตอ้งการเพือทาํให้งานบรรลุความสําเร็จ
ตามทีกาํหนด เช่น ความสามารถในการวิจยัในตาํแหน่งงานทางดา้นวิชาการ เป็นความสามารถที
สามารถฝึกฝนและพฒันาได้ และประเภททีสามเป็นสมรรถนะบุคคล (Personal Competency) 
หมายถึงบุคลิกลกัษณะของคนทีทาํใหบุ้คคลนนัมีความสามารถในการทาํสิงหนึงสิงใดโดดเด่นกวา่
คนทวัไป ซึงมกัเรียกวา่ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล  
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 ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ (2548 : 14) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมรรถนะหลกั 

หมายถึง คุณลกัษณะพืนฐานหรือคุณสมบติัร่วมของทุกคนในองคก์รทีจะตอ้งมี ซึงแต่ละองคก์ร    
จะแตกต่างกนั และกลุ่มสมรรถนะทีไม่ใช่ สมรรถนะหลกัประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 กลุ่มยอ่ย คือ 

กลุ่มแรกเป็นสมรรถนะบุคคลไดแ้ก่ Personal/Individual Competency กลุ่มทีสองเป็นสมรรถนะที
เกียวกบังาน ได้แก่ Functional/Job/Professional/Technical Competency และกลุ่มทีสามเป็น
สมรรถนะทีใช้สําหรับงานของผูที้ทาํหน้าทีในสายงานบริหาร  ได้แก่ Leadership/Managerial 

Competency  

 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก : 12) จดักลุ่มสมรรถนะออกเป็นสองกลุ่ม คือ Core 

Competency ทีเป็นสมรรถนะหลกัขององคก์ร และ Job Competency ทีเป็นสมรรถนะในงานของ
บุคคล  

 Prahalad and Hamel (2005 : 16) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท คือ Core 

Competency ทีเป็นสมรรถนะหลกัขององคก์ร และ Core Competency ทีเป็นสมรรถนะหลกัของ
บุคคล โดย Prahalad and Hamel ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะหลกัขององคก์รวา่ เป็นกลุ่มความรู้ทาง
เทคนิคทีเป็นหวัใจขององคก์ร และก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เป็นสิงทีลอกเลียนแบบ
ไดย้าก และผูบ้ริหารขององค์กรจงใจสร้างและกาํหนดขึนสมรรถนะหลกัขององค์กร คือ สิงที
องค์กรทาํได้ดีทีสุดเพือตอบสนองต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ และเป็นแนวทางในการกาํหนด
กระบวนการทาํงานต่าง ๆ ทีทาํให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจ    

ในขณะทีสมรรถนะหลกัของบุคคล คือ สิงทีทาํใหบุ้คคลทาํงานในตาํแหน่งทีตนรับผดิชอบไดดี้กวา่
ผูอื้น 

 สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548 : 21) แบ่งประเภทของสมรรถนะ 

ออกเป็น 2 ประเภท ไวด้งันี 

 1.  สมรรถนะองคก์ร (Organization Core Competency) เป็นสมรรถนะหรือขีดความ 
สามารถโดยรวมขององคก์ร เกิดจากการรวม ความสามารถบุคคล และความสามารถขององคก์ร
ผสมผสานทงัทกัษะและเทคโนโลยทีงัมวลขององคก์รเขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นแนวทางใหอ้งคก์รสามารถ
นาํไปสู่การสร้างหรือการมีโอกาสในความเปลียนแปลงทีเกิดขึนในอนาคต ชือสมรรถนะองคก์รที
กาํหนดขึน เป็นรากฐานสาํคญัทีสามารถนาํไปสู่ผลลพัธ์ (ผลผลิต + บริการ) ขององคก์ร 

 2.  สมรรถนะหลกัของบุคคล (Personal Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถทีเป็นคุณสมบติัของบุคลากรทุกคนในองคก์รเดียวกนัตอ้งมีร่วมกนั เพือให้บรรลุ
ความสาํเร็จขององคก์ร นอกจากสมรรถนะหลกัทีทุกคนตอ้งมีเหมือนกนัแลว้ บุคลากรทุกคนยงัตอ้ง
มีสมรรถนะในงานหรือสมรรถนะทีเกียวกบังาน (Functional Competency) ซึงเป็นสมรรถนะหรือ
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ขีดความสามารถของบุคคลทีปฏิบติังานในแต่ละดา้นเพือให้การปฏิบติังานสําเร็จและไดผ้ลผลิต
ตามทีองคก์รตอ้งการ สมรรถนะหลกัของบุคคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

  2.1 สมรรถนะร่วมกลุ่มงาน (Common Functional Competency) เป็นคุณลกัษณะ
หรือขีดความสามารถร่วมของบุคลากรทุกตาํแหน่งในกลุ่มงานหรือในกลุ่มตาํแหน่งเดียวกัน           
ทีจะต้องมีเช่น กลุ่มงานบริหารทวัไป ประกอบด้วย  ตาํแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทวัไป               

เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าทีประชาสัมพนัธ์  จะต้องมีคุณลักษณะทีเหมือนกันในด้านความรู้
พนืฐานดา้นงานธุรการและสารบรรณ เป็นตน้ 

  2.2 สมรรถนะเฉพาะตาํแหน่งงาน (Specific Functional Competency) เป็น
คุณลกัษณะหรือขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละตาํแหน่งในกลุ่มงานนัน ๆ เช่น กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลตาํแหน่งนกัพฒันาทรัพยากรบุคคล ตอ้งมีความสามารถในการประเมินความจาํเป็น
ในการฝึกอบรม เป็นตน้ จากการแบ่งสมรรถนะออกเป็นประเภทต่างๆ  

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) แบ่งสมรรถนะเป็น  
ประเภท คือ สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competency) ซึงเป็นสมรรถนะทีจาํเป็น
สําหรับผูที้อยู่ในตาํแหน่งบริหาร สมรรถนะหลกั (Generic Competency) ซึงเป็นสมรรถนะเชิง
พฤติกรรมสําหรับทุกคนในองคก์ร และสมรรถนะทีเกียวกบังาน (Functional Competency) ซึงเป็น
สมรรถนะทีเฉพาะเจาะจงสาํหรับงานแต่ละประเภท 

 สรุปไดว้า่ สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สมรรถนะทีไม่เกียวขอ้งโดยตรงกบั
งาน และสมรรถนะทีเกียวกบังาน (Functional Competency) ซึงเป็นสมรรถนะทีเฉพาะเจาะจง
สาํหรับงานแต่ละประเภท 

 

การจัดกลุ่มสมรรถนะ 

 Spencer and Spencer (1993 : 5) จดักลุ่มสมรรถนะบุคคลเป็น 6 กลุ่ม ดงันี 

 สมรรถนะกลุ่มที 1  การกระทาํและสัมฤทธิผล (Achievement and Action) ประกอบดว้ย 
สมรรถนะการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ (Achievement Orientation) การเอาใจใส่ต่อระเบียบคุณภาพ และ
ความถูกตอ้ง (Concern for Order, Quality and Accuracy) ความคิดริเริม (Initiative) และการแสวงหา
ข่าวสาร (Information Seeking) 

 สมรรถนะกลุ่มที 2  การบริการคนอืนและการช่วยเหลือ (Helping and Human 

Service) ประกอบด้วย สมรรถนะความเข้าใจด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 

Understanding) และการมุ่งสู่บริการลูกคา้ (Customer service Orientation) 
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 สมรรถนะกลุ่มที 3  การใชอิ้ทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) ประกอบดว้ย
สมรรถนะการใช้อิทธิพล และผลกระทบ (Impact and Influence) การตระหนกัถึงองค์กร
(Organizational Awareness) และการสร้างสัมพนัธภาพ (Relational Building) 

 สมรรถนะกลุ่มที 4  การบริหารจดัการ (Managerial) ประกอบดว้ย สมรรถนะการมุ่ง
พฒันาคนอืน (Developing others) การชีนาํ การใช้อาํนาจทีมีอยู่ในตาํแหน่งและการยืนกราน
(Directiveness: Assertiveness and Use of Position Power) การให้ความร่วมมือและทาํงานเป็นกลุ่ม
(Teamwork and Cooperation) และภาวะการเป็นผูน้าํกลุ่ม (Team Leadership) 

 สมรรถนะกลุ่มที 5  การรู้คิด (Cognitive) ประกอบดว้ย สมรรถนะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Thinking) การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) และความชาํนาญทางการบริหาร
จดัการทางวชิาชีพและทางเทคนิค (Technical/Professional Managerial Expertise) 

 สมรรถนะกลุ่มที 6  ประสิทธิผลส่วนตน (Personal Effectiveness) ประกอบด้วย
สมรรถนะ การควบคุมตนเอง (Self-Control) ความมนัใจในตนเอง (Self-Confidence) ความยดืหยุน่ 

(Flexibility) และความมุ่งมนัต่อองคก์ร (Organizational Commitment) 

 สมรรถนะทงั 6 กลุ่ม ทีกล่าวขา้งตน้บางกลุ่มสมรรถนะก็มีความสัมพนัธ์เชือมโยงกบั
กลุ่มสมรรถนะอืน อาทิ สมรรถนะเรืองการมุ่งบริการลูกค้าจะเชือมโยงกับสมรรถนะเรือง           
การแสวงหาข่าวสาร และเรืองความเขา้ใจดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สมรรถนะบางดา้นช่วย
สนบัสนุนสมรรถนะดา้นอืน เช่น สมรรถนะดา้นความมนัใจตนเอง อาจสนบัสนุนการใชส้มรรถนะ
อืนอยา่งมีประสิทธิผลและต่อเนือง และบางสมรรถนะ เช่น การควบคุมตนเอง จะเชือมโยงกบั
สถานการณ์มากกวา่เชือมโยงสมรรถนะอืน ๆ  

 Spencer and Spencer (1993 : 2) ไดเ้สนอองค์ประกอบของสมรรถนะทีควบคุม
ประสิทธิผลในการทาํงานของบุคคล เมือตอ้งจดัการกบัความกดดนัทางสภาวะแวดลอ้มทีเกิดขึน
ทนัทีทนัใด และแต่ละสมรรถนะจะเกือหนุนประสิทธิผลของสมรรถนะอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
สิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

 1.  การควบคุมตนเอง (Self-Control) เป็นความสามารถทีจะควบคุมอารมณ์ภายใต้  
การควบคุมและอดกลนัต่อการกระทาํทางลบเมือถูกยวัยุ และอดกลนัเมือประสบกบัการต่อตา้น
หรือไม่เป็นมิตรจากผูอื้น หรือเมือทาํงานภายใตส้ภาพทีเต็มไปดว้ยความเครียด  พฤติกรรมของ
ความสามารถนี ไดแ้ก่เป็นคนทีไม่มีอารมณ์หุนหันพลนัแล่น ต่อตา้นการยวัยุจากผูร่้วมงานทีไม่
เหมาะสม สงบนิงในสถานการณ์ทีเคร่งเครียด การควบคุมตนเองเป็นความสามารถทีมีส่วนเกียวพนั 
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กบัสถานการณ์มากกว่าความสามารถอืนๆ บางครังอาจรวมกบัการให้คาํแนะนาํ (Directiveness) 

เมือตอ้งเผชิญกบัผลการปฏิบติังานทีตาํ และสัมพนัธ์กบัการมีผลกระทบและสร้างอิทธิพลหรือการ
ทาํงานเป็นทีมเมือตอ้งชีนาํการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม 

 2.  ความมนัใจในตนเอง (Self-Confidence) เป็นความเชือของบุคคลในความสามารถ
ทีจะบรรลุผลสําเร็จในหน้าทีงานของตน ประกอบดว้ยการแสดงออกถึงความมนัใจของบุคคลใน
การจดัการกบัสถานการณ์ความทา้ทายทีเพิมมากขึน และพยายามแสวงหาการตดัสินใจหรือสร้าง
ความคิดเห็นและจดัการความลม้เหลวอยา่งสร้างสรรค ์พฤติกรรมทีสําคญั ไดแ้ก่ การเสนอตวัเอง
อย่างเด็ดเดียวและสุภาพ แสดงความมนัใจในการตดัสินใจและความสามารถของตนเอง แสดง
จุดยืนของตนเองอยา่งเด่นชดั เมือขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสามารถดา้นความมนัใจในตนเอง
และจดัการกบัความล้มเหลวนี ไม่ปรากฏว่าเชือมโยงกบัความสามารถเฉพาะอืน ๆ แต่เป็น
ความสามารถทีเกือหนุนการใชค้วามสามารถทงัหมดอยา่งมีประสิทธิผล 

 3.  ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถทีจะปรับเปลียนและทาํงานอย่างมี
ประสิทธิผลกบัสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มทีหลากหลาย เป็นความสามารถทีจะเขา้ใจและชืนชม
ความแตกต่างและมุมมองในปัญหาทีตรงกนัขา้ม สามารถปรับเปลียนวิธีคิดตามขอ้เรียกร้องของ
สถานการณ์ทีเปลียนไป เปลียนและยอมรับการเปลียนแปลงไดง่้าย พฤติกรรมของบุคคลทีมีความ
ยืดหยุ่น ได้แก่ การยอมรับในความเทียงตรงของมุมมองตรงกนัขา้ม ปรับเปลียนได้ง่ายต่อ           
การเปลียนแปลงในงาน ความยดืหยุน่เป็นความสามารถทีสนบัสนุนการมีผลกระทบและส่งอิทธิพล
อยา่งมีประสิทธิผลและความสามารถดา้นการจดัการ 

 4.  ความผกูพนัต่อองคก์ร (Organizational Commitment) เป็นความสามารถและความ
ปรารถนาของบุคคลในการปรับพฤติกรรมของตนเอง กบัเป้าหมายขององคก์ร และแสดงในวิธีทาง
ทีสนบัสนุนเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร พฤติกรรมทีเป็นความผกูพนัต่อ
องคก์รทีสังเกตเห็นไดแ้ก่ ความปรารถนาทีจะช่วยเพือนร่วมงาน ทาํงานให้สําเร็จ ปรับกิจกรรมของ
ตนเองให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์กร เขา้ใจความตอ้งการความร่วมมือเพือให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร เลือกทีจะทาํงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์กรมากกว่าทีจะปฏิบติั
ตามความสนใจหรือตามความเชียวชาญของตนเอง  

 Boyatzis (1999: 85) ศึกษาเรืองสมรรถนะทีเกียวขอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์จาก
งานวิจยัของ Goleman (1997) Boyatzis (1982) Spencer and Spencer (1993) Rosier (1994-1997) 

and Jacobs (1997) และจดักลุ่มสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี 
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 1.  ความตระหนกัในตนเอง (Self-Awareness) ประกอบดว้ย ความตระหนกัในอารมณ์
(Emotional Awareness) การประเมินตนเองอย่างถูกตอ้ง (Accurate Self-Assessment) และความ
มนัใจในตนเอง (Self-Confidence) 

 2.  การมีกฎในตนเอง (Self-Regulation) ประกอบดว้ย การควบคุมตนเอง (Self-

Control) ความเชือถือไวว้างใจได้ (Trustworthiness) การปรับตวั (Adaptability) ความระมดัระวงั
(Conscientiousness) และนวตักรรม (Innovation) 

 3.  แรงจูงใจ (Motivation) ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement Drive) 

ความมุ่งมนั (Commitment) ความคิดริเริม (Initiative) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism) 

 4.  การเอาใจใส่ต่อผูอื้น (Empathy) ประกอบดว้ย ความเขา้ใจในผูอื้น (Understanding 

Others) การพฒันาผูอื้น (Developing Others) การมีจิตมุ่งบริการ (Service Orientation) อาํนาจ      
การจดัการกบัความแตกต่าง (Leveraging Diversity) และความรู้เกียวกบัการเมือง (Political 

Awareness) 

 5.  ทกัษะดา้นสังคม (Social Skills) ประกอบดว้ย การติดต่อสือสาร (Communication) 
การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict Management) ภาวะผูน้าํ (Leadership) ความฉับไวใน         
การเปลียนแปลง (Change Catalyst) การยึดมนัในขอ้ตกลง (Building Bonds) การประสานสัมพนัธ์
และความร่วมมือ (Collaboration and Cooperation) และความสามารถของทีมงาน (Team 

Capabilities)  

 Zwell (2000: 47) ไดจ้ดักลุ่มสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที 1 สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธิในหน้าทีงาน (Task Achievement 

Competencies) สมรรถนะด้านนีเป็นประเภทของสมรรถนะทีจะทาํให้บุคคลเป็นผูที้ทาํงานได ้ 
อยา่งมีประสิทธิผลและเป็นผูที้ประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

 1.  การมุ่งในผลลพัธ์ (Results Orientation) ประกอบดว้ย การตงัเป้าหมายและมุ่งมนั
เพือประสบความสําเร็จ และประสบความสําเร็จในเป้าหมายทีทา้ทาย พฤติกรรมทีสําคญั ไดแ้ก่  
การตงัเป้าหมายทีสามารถประสบความสําเร็จได้ มุ่งมนัทีจะไปถึงเป้าหมาย และพฒันามาตรฐาน   
ทีสามารถวดัไดจ้ากพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 

 2.  การจดัการผลการปฏิบติังาน (Managing Performance) ความสามารถนีบุคคลจะ
วางแผนยุทธวิธี กลยุทธ์ การควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน และตดัสินใจทีจะจดัการในปัญหา
จากการปฏิบติังาน สมรรถนะดา้นนีมกัจะคาบเกียวกบัการมุ่งในผลลพัธ์แต่สามารถแยกแยะได ้

เพราะวา่คนทีตงัเป้าหมายทา้ทายอาจจะไม่มีความสามารถทีจะควบคุมและวดัผลการปฏิบติังานของ
ตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ พฤติกรรมทีสําคญัของการจดัการผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การให้
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ความสนใจในทงัคุณภาพและปริมาณของผลการปฏิบติังาน มีการตงัผลลพัธ์การทาํงานทีตอ้งการ
อยา่งชดัเจน และนิยามไวอ้ยา่งดี สําหรับการทาํงานและความกา้วหนา้ของงาน มีการคน้หาขอ้มูล
ยอ้นกลบัในการปฏิบติังานจากผูอื้น 

 3. อิทธิพล (Influence) บุคคลทีมีอิทธิพลสามารถระบุถึงผูที้ทาํการตดัสินใจทีสําคญั
และบุคคลทีมีอิทธิพลต่อพวกเขา มีการคาดการณ์ถึงปฏิกิริยาและเหตุผลทีคดัคา้นเพือจะวางแผนถึง
วธีิทีจะเอาชนะในสิงเหล่านนั พฤติกรรมทีสาํคญัไดแ้ก่ พฒันาและเสนอกระบวนการให้เหตุผลทีน่า
จูงใจเพือทีจะตดัสินใจจดัการในสิงทีเกียวขอ้ง สิงทีตอ้งการและความตอ้งการของผูอื้น การรับ
ขอ้มูลและตอบสนองอยา่งมีประสิทธิผลต่อเหตุผลทีคดัคา้น 

 4.  ความคิดริเริม (Initiative) เป็นคาํทีคลา้ยกบัคาํวา่ Proactive ทีหมายถึงแรงขบัที
ตอ้งการใหพ้นกังานไดท้าํสิงต่างๆดว้ยตวัเอง ทีจะทาํให้พวกเขา และธุรกิจประสบความสําเร็จ เป็น
สมรรถนะขนัสูงดา้นหนึง ทีแยกผูที้ปฏิบติังานสูง กบัตาํได ้ พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ มีการลงมือ
กระทาํโดยปราศจากการถูกถามหรือถูกตอ้งการให้ทาํงาน  ริเริมโครงการของบุคคลหรือกลุ่ม และ
ใหค้วามรับผดิชอบโดยสมบูรณ์ในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

 5.  ประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) เป็นสมรรถนะทีจะทาํงานไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งรวดเร็ว มีมาตรฐานของคุณภาพทีสูง และใชท้รัพยากรอย่างน้อยทีสุด บุคคลทีมี
ความสามารถดา้นนีสูงจะมีความตงัใจ และความผกูพนัต่อการทาํงานให้เสร็จสินดว้ยความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง และมีความสามารถทีจะรวบรวมและแยกโครงการเป็นส่วน ๆ เพือนาํมาวเิคราะห์ทาํให ้

มีความรวดเร็วในการประสบความสําเร็จ พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ ปฏิบติัในหนา้ทีงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จาํแนกโครงการออกเป็นหน้าทีงานแต่ละองค์ประกอบ มอบหมายงานและใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถึงแมว้า่จะอยูใ่นภาวะขาดแคลน 

 6.  ความยืดหยุน่ (Flexibility) บุคคลทีสามารถปรับตวัและตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และมีการเปลียนแปลงสภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นผูที้มีสมรรถนะทางดา้นความยืดหยุ่นสูง
นอกจากนียงัเปิดรับและตอบสนองต่อความคิด มุมมอง กลยุทธ์และตาํแหน่งใหม่ ๆ สามารถทีจะ
ตอบสนองเพือทีจะเปลียนแปลงสถานการณ์  โดยสร้างนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์และ          
การกระทาํพฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ สามารถเปลียนกลยุทธ์หรือวิธีการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถา้กลยุทธ์
ปัจจุบนัไม่สามารถทาํงานได ้ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีในสถานการณ์ทีผลลพัธ์ของการตดัสินใจ
และการกระทาํทีคลุมเครือ 

  7.  นวตักรรม (Innovation) เป็นสมรรถนะทีบุคคลริเริมความคิด วิธีการ การแกปั้ญหา
ใหม่ ๆ นวตักรรมเกียวขอ้งกบัความสนใจต่อความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ พฤติกรรมที
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สําคญัไดแ้ก่ การสนบัสนุนและนาํวิธีการและกระบวนการใหม่มาใช้ มีการคน้หาเชิงรุกเพือจะ
ปรับเปลียนและปรับปรุงแนวคิดใหม่ ๆหรือวธีิการเพือทาํใหมี้ประสิทธิภาพเท่าทีจะเป็นไปได ้

 8.  ความสนใจในคุณภาพ (Concern for Quality) ความสนใจในคุณภาพทาํให้มนัใจวา่
ผลผลิตจากการทาํงานทงัหมดมีความถูกตอ้งและตรงหรือเกินมาตรฐานภายใน พฤติกรรมทีสําคญั
ไดแ้ก่ มีการเตรียมวสัดุ วธีิการและทรัพยากรอยา่งระมดัระวงั ควบคุมความถูกตอ้งและคุณภาพของ
งานของคนอืน ๆ และเขา้ไปแกไ้ขความผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 

 9.  การปรับปรุงอยา่งต่อเนือง (Continuous Improvement) บุคคลทีมีการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนืองจะแสดงให้เห็นถึงระดบัของความคิดริเริม และความสนใจในคุณภาพทีสูงขึน วิธีการทีดี
ทีสุดทีจะทาํใหห้นา้ทีงาน หรือกระบวนการมีประสิทธิภาพและง่ายขึน มีการระดมสมองและสร้าง
แนวคิดใหม่ พฤติกรรมทีสําคญั ได้แก่ มีการวิเคราะห์ระบบ กระบวนการ และแนวโน้ม               
การปฏิบติังานเพือระบุถึงโอกาสสําหรับการปรับปรุง จดัหาเครืองมือและวิธีการแก่ผูอื้นให้แกไ้ข
ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานแก่ผูอื้น 

     10.  ความเชียวชาญทางเทคนิค (Technical Expertise) เป็นสมรรถนะทีบุคคลตอ้งฝึกฝน
ถา้ไม่มีความเชียวชาญทางเทคนิคเพียงพอก็จะไม่มีสมรรถนะทางพฤติกรรมทีเพียงพอต่อการที
บุคคลจะปฏิบติัในงานทีตอ้งการทกัษะนนัได ้ พฤติกรรมสําคญั ไดแ้ก่ มีและใชค้วามรู้ทางเทคนิค
พนืฐานและแนวคิด มีการพฒันาวธีิทีมีอยูใ่หป้รับเปลียนตามตอ้งการเพือใชแ้กไ้ขปัญหาทางเทคนิค 

และบางครังมีการสร้างวธีิและเทคนิคใหม่ ๆ 

 กลุ่มที 2 สมรรถนะดา้นสัมพนัธภาพ (Relationship Competencies) สมรรถนะประเภท
นีสัมพนัธ์กบัลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ตนเองกบัผูอื้น ไดแ้ก่ 

 1.  การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) เป็นสมรรถนะทีจะปฏิบติัหน้าทีเป็นส่วนหนึง    
ในกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูที้ทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งดีเยียมสามารถเลือนผลการปฏิบติังานของ
สมาชิกคนอืนในทีมโดยใชพ้ฤติกรรมและรูปแบบทีหลากหลาย  พฤติกรรมทีสําคญั ไดแ้ก่ การเติม
เตม็ความผกูพนัใหแ้ก่สมาชิกในทีมคนอืนๆ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูอื้นเพือช่วยเหลือสมาชิกของทีม
ทีดีขึน 

 2.  การมุ่งในการบริการ (Service Orientation) ความผูกพนัทีจะให้บริการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผูอื้นเป็นสิงสําคญัต่อสมรรถนะทางด้านนี การประยุกต์ใช้นีไม่เพียงแต่ลูกคา้
ภายนอกเท่านันแต่ต้องบริการแก่สัมพนัธภาพอืนๆ ด้วย เช่น หัวหน้า ลูกค้าภายใน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งตรงตาม
เวลาและสุภาพ พยายามดึงขอ้มูลยอ้นกลบัจากลูกคา้เพือจะสังเกตความพึงพอใจ  
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 3. การตระหนักรู้ด้านปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล (Interpersonal Awareness) เป็น
สมรรถนะที เป็นองคป์ระกอบสําคญัของเชาวน์อารมณ์ คนทีมีประสิทธิผลจะสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูอื้นได ้ 

 4.  ความเขา้ใจในความเป็นไปขององคก์ร (Organizational Savvy) การใชค้วามรู้ความ
เขา้ใจในองค์กร บุคคลจะเขา้ใจและใช้พลวตัขององค์กรในทางทีจะทาํให้วตัถุประสงค์พืนฐาน    
บนความรู้จากวฒันธรรมองคก์ร 

 5.  การสร้างสัมพนัธภาพ (Relationship Building) ในงานส่วนใหญ่ การประสบ
ความสําเร็จนนั เกียวขอ้งกบัการไดรั้บความร่วมมือกนัของทุกคน เมือบุคคลสามารถพฒันาการเอา
ใจใส่สัมพนัธภาพทีไวเ้นือเชือใจกนั ก็จะประสบความสาํเร็จในดา้นบุคคลในการทาํงาน พฤติกรรม
ทีสําคัญ ได้แก่ การพฒันาสัมพนัธภาพได้ง่ายกับผู ้คนหลากหลาย ปรับเปลียนรูปแบบ                 
การติดต่อสือสารเพือใหส้อดคลอ้งกบับุคลิกภาพและวฒันธรรมของผูอื้น 

 6.  การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) จุดประสงค์ของการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ คือการแกปั้ญหาความขดัแยง้และความไม่เห็นดว้ย ในทางทีทุกกลุ่มรู้สึกพึงพอใจและ
เห็นพอ้งซึงกนัและกนั และดึงเอาความคิดทีดีทีสุดจากทุกฝ่าย  มาสร้างวิธีแก้ปัญหาทีดีและมี
ประสิทธิผลในการแกปั้ญหา พฤติกรรมทีสาํคญัไดแ้ก่ การแสดงความไม่เห็นดว้ยในทางทีไม่โจมตี 

หรือดูหมินผูอื้น รู้เวลาทีจะประนีประนอมและเวลาทียนืหยดั 

 7.  ความตงัใจในการติดต่อสือสาร (Attention to Communication) เป็นสมรรถนะที
บุคคลเก็บขอ้มูลข่าวสารสําคญั เมือติดต่อกบัคนอืน ๆ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมประจาํวนั วิกฤตการณ์
หรือความกา้วหนา้ของโครงการระยะยาว พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ การรวบรวมและแสดงความคิด
ไดอ้ยา่งชดัเจน ระบุและใชว้ธีิและช่องทางการสือสารไดอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์

 8.  ความรู้สึกไวต่อวฒันธรรม (Cross-Cultural Sensitivity) องคก์รทีสามารถจูงใจและ
พฒันาความฉลาดจากกลุ่มพนกังานจะมีขอ้ดีในการแข่งขนัได ้พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่การพฒันา
ความรู้และความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมและภูมิหลงั ปรับเปลียนการติดต่อสือสาร และ
พฤติกรรมทีมีพืนฐานมาจากความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 กลุ่มที 3 สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) 

สมรรถนะเป็นสิงทีอยู่ภายในตวับุคคล สามารถสะทอ้นอกมาในรูปของคุณลกัษณะส่วนบุคคล        
มีความสัมพนัธ์กบัความเชือ ความรู้สึก และส่งผลต่อการทาํงาน การรับรู้เอกลกัษณ์ของตนเอง 

ประกอบดว้ย 

 1.  ความซือสัตยแ์ละความจริง (Integrity and Truth) เป็นสมรรถนะทีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความรู้สึกทีมีต่อตวัเอง การยอมรับตวัเอง และระดบัทีบุคคลจะรู้ความเป็นจริงของตนเอง           
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มีแนวโน้มทีจะยอมรับและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการทาํงาน เป็นอิสระทีจะเผชิญกบั  
ความเสียง ในการลองสิงใหม่ ๆ และพูดในสิงทีคิด จะปฏิบติัตามสิงทีเห็นดว้ยและผูกพนัอยู ่
พฤติกรรมทีสําคญั ไดแ้ก่ การทาํงานให้เสร็จสินบนพืนฐานของความผูกพนัและขอ้ตกลงร่วมกนั 

ยอมรับความผดิพลาดแมว้า่จะเป็นไปไดที้จะทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ในทางลบ 

 2.  การพฒันาตนเอง (Self-Development) เป็นสมรรถนะทีบุคคลแสดงความปรารถนา
ทีจะเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเนือง บุคคลทีมีสมรรถนะทางดา้นนีสูง จะประเมินทกัษะปัจจุบนัของ
ตนเองอยา่งถูกตอ้ง เช่นเดียวกบัประเมินถึงสิงทีตอ้งการ เพือสามารถเพิมความสําเร็จในการทาํงาน 

มีการริเริมทีจะระบุถึงทกัษะ ความสามารถทีตอ้งการสําหรับตาํแหน่งงานในอนาคตและทาํในสิงที
นาํมาไดซึ้งทกัษะนนัมีการคน้หาโอกาสทีจะเพิมการเติบโตและการพฒันา พฤติกรรมทีสําคญัคือ 

การระบุขอบเขตทกัษะของตนเองทีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและการคน้หาขอ้มูลยอ้นกลบัทงัดอ่อน
และจุดแขง็ของตนเอง 

 3.  ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) สามารถทาํการตดัสินใจไดแ้ม้วา่จะ
อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ทีตึงเครียดสูง ความเสียงสูง และสถานการณ์ทีคลุมเครือ สามารถดึงเอาความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม เมือตอ้งการลงมือดาํเนินการ สมาชิกในกลุ่มสามารถตดัสินใจใน    
สิงทีตอ้งการลงมือกระทาํ ใช้เครืองมือในการสือสาร ชกัจูง และกระบวนการกลุ่มช่วยให้เกิด      
การตดัสินใจได้ มีพฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ ทาํการตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็วเมือมีทางเลือกและ
ผลลพัธ์ชดัเจน สามารถดึงเอาความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มได ้ เมือตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นการลงมือทาํหรือการตดัสินใจ 

 4.  คุณภาพในการตดัสินใจ (Decision Quality) พฤติกรรมทีสาํคญั ไดแ้ก่ ตดัสินใจโดย
ใช้การวิเคราะห์ผลกระทบระยะสัน หรือผลกระทบอืนๆทีจะเกิดขึน เช่นปฏิกิริยาของผูค้นและ
ปัญหาทีอาจเกิดขึนตามมา รวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการระบุช่องวา่งและการเบียงเบนทีจะเกิดขึน
ก่อนทาํการตดัสินใจ มองถึงผลกระทบในระยะยาว 

 5.  การจดัการความเครียด (Stress Management) เป็นสมรรถนะทีจะจดัการกบัอารมณ์
แสดงความรู้สึกอยา่งเหมาะสม สามารถมีปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลอืนอยา่งสุภาพและอดกลนัเมืออยูใ่น
สถานการณ์ทียุง่ยาก สามารถเลือกใชก้ารแสดงออกของอารมณ์ในการสือสารและช่วยให้สิงต่าง ๆ
บรรลุผลไปได ้ พฤติกรรมทีสําคญัคือ แสดงออกอย่างสุขุมไดแ้มอ้ยูใ่นสถานการณ์ทีกดดนั และ
แสดงออกอารมณ์ในทางทีจะลดความเครียดโดยปราศจากการทาํลายมิตรภาพหรือผลผลิต  

 6.  การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เกียวขอ้งกบัการใชต้รรกศาสตร์ เหตุผล
อยา่งมีระบบ เพือการทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา สามารถระบุและประเมินสาเหตุที
เป็นไปไดข้องปัญหา พฒันาและบริหารแผนเพือคน้หาปัญหาทีแทจ้ริง พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่
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วเิคราะห์แนวคิด ขอ้ถกเถียง ปัญหา ออกเป็นแต่ละส่วน องคป์ระกอบ วเิคราะห์ตน้ทุนผลประโยชน์ 
ความเสียงและโอกาสในการประสบความสาํเร็จในการตดัสินใจ 

 7.  ความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) เกียวกบัการใช้แนวคิดและความคิด
ทวัไปเพือคน้หาความคลา้ยคลึงกนัและรวบรวมความคิดเขา้ดว้ยกนั คน้หาทางทีจะเพิมความเขา้ใจ
แกปั้ญหา มีผลต่อนวตักรรม สามารถใช้ประสบการณ์หรือความรู้จากสถานการณ์อืนทีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัมาสร้างแนวทางและวธีิแกปั้ญหาทีมีประสิทธิผล พฤติกรรมทีสาํคญัไดแ้ก่ ระบุปัญหา 
หลกัและปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานในสถานการณ์หนึง ๆ ได ้สร้างและใชต้วัอยา่งหรือความ
เหมือนกนัเพือช่วยใหผู้อื้นเขา้ใจแนวคิดของตนเองได ้

 กลุ่มที 4  สมรรถนะดา้นการจดัการ (Managerial Competencies) เป็นสมรรถนะทีจะ
เป็นตวัตดัสินว่าใครจะสามารถเป็นผูจ้ดัการทีดีเยียมได้ ความสามารถนีประกอบด้วยหน้าที         
การทาํงานหลกัทีสําคญัคือการจดัการโครงการ  การนิเทศพนักงาน และการพฒันาพนักงาน 

สมรรถนะนีประกอบดว้ย 

 1.  การสร้างทีมการทาํงาน (Building Teamwork) เป็นการสร้างหน่วยงานทีมีการ
ร่วมมือกนั จดัพนักงานเขา้ด้วยกนัและช่วยพวกให้มีการเชือมโยงภายในหน่วยการทาํงานทีมี
ประสิทธิผลและช่วยให้จดัการกบัปัญหาทีมีสาเหตุจากความไม่ลงรอยกนัและการแตกแยก เขา้ใจ
ในพลวตัของกลุ่ม และใช้ความเขา้ใจนนัเพือช่วยเหลือการทาํงานของกลุ่ม และพฒันาผูน้าํทีมที
เขม้แข็ง พฤติกรรมทีสําคญั คือ การสร้างทิศทางของโครงการและมอบหมายทิศทางนนัให้กบั
สมาชิกในทีม ช่วยขจดัสิงขวางกนัขององคก์รและระบุทรัพยากรทีนาํมาช่วยเหลือทีมได ้

 2.  การจูงใจผูอื้น (Motivating Others) เป็นสมรรถนะทีจะเพิมความผูกพนัของ
พนกังานในงานทีตนเองทาํ โดยจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ เตรียมพร้อมทีจะ
ยอมรับและจดัการกบัปัญหาดา้นขวญักาํลงัใจ และใชว้ิธีการทีหลากหลายในการเพิมพลงัและสร้าง
แรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูอื้น 

 3.  การสร้างพลงัจูงใจแก่ผูอื้น (Empowering Others) การช่วยใหผู้อื้นพฒันาสมรรถนะ
โดยใหมี้ความรับผิดชอบในหนา้ทีและให้ความเป็นอิสระ โดยเพิมอาํนาจในการทาํงาน พฤติกรรม
ทีสําคญัได้แก่ ยอมให้ผูอื้นทาํงานผิดพลาดและเผชิญกบัความเสียง เพือการเรียนรู้และพฒันา
มอบหมายความรับผดิชอบแก่ผูอื้นโดยดูพืนฐานของความสามารถและศกัยภาพ 

 4.  การพฒันาผูอื้น (Developing Others) เป็นสิงจาํเป็นมากในการสร้างองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ ทีสนบัสนุนพนกังานให้สามารถทาํงานไดดี้ทีสุด ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในพฤติกรรมและ
ผลการปฏิบติังาน ช่วยให้พนกังานเขา้ใจวา่อะไรคืองานหรือไม่ใช่งาน ช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



 

 

41 

วิเคราะห์สถานการณ์และเสนอตวัอยา่งและทางเลือกทีจะพฒันาความสามารถ รักษาและสือสาร
ความคาดหวงัทีสูงแก่พนกังานทีจะช่วยบนัดาลใจใหผู้อื้นทาํงานไดดี้ทีสุด พฤติกรรมทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

การให้ข้อมูลยอ้นกลับอย่างถูกต้องแก่บุคคลอืนทังจุดแข็งและจุดอ่อน ช่วยให้ผูอื้นเข้าใจถึง
อุปสรรคขวางกนัการเจริญเติบโตของเขา 

 กลุ่มที 5  สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้าํ  (Leadership Competencies)  เป็นสมรรถนะ
สําคญัเฉพาะทีช่วยให้บุคคลนาํผูอื้นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงค์ วิสัยทศัน์และภารกิจหลกั   
ประกอบดว้ย 

 1.  ภาวะผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) เป็นสมรรถนะทีผูน้าํสร้างและ
สือสารภารกิจหลกัขององค์กร ทีมาจากแรงบนัดาลใจ วิสัยทศัน์ ระบบค่านิยมได ้ พฤติกรรมที
สําคญั ได้แก่ อธิบายวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัขององค์กรต่อคนอืน ๆ ทงัภายในและภายนอก
องค์กร ทาํให้แน่ใจว่าแผนกลยุทธ์ขององค์กรและการปฏิบติังานสอดคลอ้งกนักบัวิสัยทศัน์และ
ภารกิจหลกั 

 2.  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นสมรรถนะทีผูน้าํใชพ้ฤติกรรมทีสําคญั
ไดแ้ก่ ความเขา้ใจจุดอ่อน จุดแข็งขององคก์รตนเอง ใชค้วามรู้เกียวกบัแนวโนม้ของอุตสาหกรรม
และตลาดเพือพฒันาและบริหารกลยทุธ์ระยะยาว 

 3.  การใหค้วามสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ผูน้าํจะคน้หา
โอกาสของธุรกิจและคาํนวณความเสียงของธุรกิจ เพือสร้างความเติบโตแก่องค์กร พฤติกรรมที
สาํคญั ไดแ้ก่ ใชค้วามรู้ดา้นการตลาด ผลิตภณัฑ์ และอุตสาหกรรมเพือระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
วิเคราะห์และประเมินอยา่งถูกตอ้งในขอ้ดี ขอ้เสีย และความเสียงของธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัความคิด
ริเริมในธุรกิจใหม่นนั 

 4.  การจดัการการเปลียนแปลง (Change Management) ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูสื้อสาร           
ผูจู้งใจนกัวิเคราะห์และมีวิสัยทศัน์ นกักลยุทธ์ ผูต่้อสู้ พฤติกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ สามารถระบุและ
ประเมินได้อย่างถูกตอ้งในสถานการณ์อนัประกอบด้วย การสนับสนุนขององค์ประกอบด้าน
วฒันธรรมการต่อตา้นการเปลียนแปลง และจดัหาทรัพยากร ขจดัอุปสรรค และลงมือปฏิบติั   
เสมือนเป็นผูส้นบัสนุนการเริมตน้การเปลียนแปลง 

 5.  การสร้างความผูกพนัต่อองค์กร (Building Organizational Commitment) เป็น
สมรรถนะในการสร้างความเป็นหนึงเดียวในองค์กร การสร้างความสัมพนัธ์กับภารกิจหลัก 

วสิัยทศัน์ และวตัถุประสงคข์ององคก์ร สร้างความซือสัตย ์และความผกูพนัต่อองคก์ร พฤติกรรมที
สําคญัคือการแสดงออกและสร้างสิงทีเกียวขอ้งกบัความสุขสบายในองค์กร เขา้ไปรับผิดชอบใน
การสร้างความซือสัตยแ์ละความผกูพนัภายในองคก์ร  
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 6.  การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) หวัหนา้งานทาํให้แน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปรับทิศทางการทาํงานเขา้กบัวตัถุประสงค์ขององค์กรและการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม   
การติดต่อสือสารเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัต่อความสามารถนี เพราะพนกังานจะสามารถทาํงานได้
ดีขึน เมือเข้าใจบทบาทของตนเองและเข้าใจในความสัมพนัธ์กับระบบองค์กรโดยภาพรวม
พฤติกรรมทีสําคญั ไดแ้ก่ ช่วยให้พนกังานคนอืน ๆ เขา้ใจว่างานของเขามีความเกียวเนืองกบั
ความสําเร็จขององคก์ร  ทาํให้แน่ใจวา่ทรัพยากร เวลา และความตงัใจ ไดถู้กจดัสรรในสัดส่วนที
เหมาะสมต่อลาํดบัก่อนหลงัหรือลาํดบัความสาํเร็จของธุรกิจ 

 7.  วตัถุประสงค์ หลกัการ และค่านิยม (Purpose, Principle and Values) ผูน้าํจะแสดง
พฤติกรรมทีสําคญัอนัไดแ้ก่ สนบัสนุนพนกังานคนอืน ๆ ให้ทาํการตดัสินใจและปฏิบติังานบน
พืนฐานของวตัถุประสงค ์ หลกัการ และค่านิยมขององคก์ร และใช้วตัถุประสงค์ หลกัการ และ
ค่านิยมในการอธิบายแรงจูงใจส่วนบุคคล และการตดัสินใจต่อผูอื้น 

 ดา้นสมรรถนะทีเกียวกบัผูน้าํนนั Forster and others (2000: 34) สร้างโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะเพือพฒันาสมรรถนะของภาวะผูน้าํของ Assistant Deputy Ministers และผูบ้ริหารอาวุโส
ของ Public Service Commission of Canada โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที 1  สมรรถนะดา้นสติปัญญา (Intellectual Competencies) ประกอบดว้ย สมรรถนะ
ทางการรู้คิด (Cognitive Capacity) เป็นสมรรถนะในการจดัการกบัความซับซ้อนในการทาํงาน      
มีการเปลียนแปลงวิธีการต่าง ๆ ทีจะแกไ้ขปัญหาทีซบัซ้อน และชอบทีจะเพิมพืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ให้กวา้งขึนและสมรรถนะดา้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นสมรรถนะใน 
การทาํงานเพือทีจะเปลียนแปลงมุมมองและวิธีคิดเกียวกบัปัญหา สนบัสนุนความคิดสร้างสรรคต่์อ
ตวัเองและพนกังานคนอืน ๆ 

  กลุ่มที 2  สมรรถนะดา้นการสร้างอนาคต (Future Building Competencies) ประกอบดว้ย 
การสร้างวิสัยทศัน์ (Visioning) เป็นการทาํความเขา้ใจและรวบรวมวิสัยทศัน์ขององคก์ร มีการใช้
วสิัยทศัน์เป็นกรอบการทาํงานในกิจกรรมการจดัการ เสนอวสิัยทศัน์และสือสารวสิัยทศัน์ 

 กลุ่มที 3  สมรรถนะดา้นการจดัการ (Management Competencies) ประกอบดว้ย      
การจดัการการกระทาํ (Action Management) เป็นการมุ่งสู่การกระทาํของตนเองคาํนึงถึงผลลพัธ์
ระยะสันและระยะยาว มีการพิจารณากลยุทธ์ทีบุคคลเกียวขอ้งภายในองคก์ร มีการพฒันากลยุทธ์
สนบัสนุนทีจดัการกบัผลลพัธ์ทางลบ มีการสนบัสนุนผูร่้วมงานคนอืนทีเสนอมา การตระหนกัรู้ใน
องคก์ร (Organizational Awareness) เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ในองคก์ร มีการสร้างและรักษา
ความสัมพนัธ์ในการทาํงานทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการจดัการเกียวกบัเวลา   
การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) เป็นการส่งเสริมให้มีการทาํงานเป็นทีมและแบ่งปันความน่าสนใจ
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ต่างๆและเสนอให้มีการประชุมในกลุ่มการทาํงาน การสร้างการร่วมมือ (Partnering) เป็นการสร้าง
บรรยากาศทีนาํไปสู่การร่วมมือกนัในการทาํงาน มีการระบุถึงผูร่้วมมือทีมีศกัยภาพ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ในการใหแ้ละรับทาํความเขา้ใจในตาํแหน่งของผูร่้วมงานทีมีศกัยภาพ 

 กลุ่มที 4  สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Competencies) ประกอบดว้ย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relations) เป็นการสร้างสัมพนัธภาพในการทาํงานทีมี
ประสิทธิภาพมีการใหแ้ละรับการวพิากษ์ วิจารณ์ เตรียมพร้อมในการเจรจาต่อรอง มีการเคารพและ
สนบัสนุนความหลากหลายในทีทาํงาน การสือสาร (Communication) มีการสือสารโดยทวัไป        
มีการสือสารต่อสาธารณะเสนอแนวความคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ มีการสือสาร  
ขา้มองคก์ร 

 กลุ่มที 5  สมรรถนะเฉพาะบุคคล (Personal Competencies)  ประกอบดว้ย  ความ
แข็งแรงและต่อตา้นความเครียด (Stamina/Stress Resistance) มีความเขา้ใจเรืองความเครียดและ
ความวิตกกงัวลวิธีการลดความเครียด รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จริยธรรมและค่านิยม 

(Ethics and Value) เป็นตวัอยา่งในการยดึหลกัคุณธรรมทาํการตดัสินใจในจริยธรรมทียากปฏิบติัต่อ
คนอืนดว้ยความเท่าเทียมกนั สามารถตรวจสอบได ้บุคลิกภาพ (Personality) มีการมองและประเมิน
ตวัเอง มีแรงจูงใจและมีภาวะผูน้าํ มีความยืดหยุน่ของพฤติกรรม (Behavioral Flexibility) จดัการกบั
สิงทีคลุมเครือพฒันาความยืดหยุน่และความมนัใจในตนเอง (Self-Confidence) นาํผูอื้นดว้ยความ
มนัใจหลีกเลียงการกระทาํทีมนัใจเกินไป 

 จากการศึกษาและวิจยัของ Hellriegel and others (2001: 36) พบวา่ ผูที้ทาํงานใน
ตาํแหน่งผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหาร ควรมีสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร 6 ประการ คือ 

 1.  ความสามารถในการสือสาร (Communication Competency) ประกอบด้วย          

การสือสารทีเป็นทางการ (Formal Communication) การสือสารทีไม่เป็นทางการ (Informal 

Communication) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 

 2.  ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการ (Planning and Administration 

Competency)ประกอบดว้ย การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทงัการแกปั้ญหา (Information 

Gathering, Analysis and Problem Solving) การวางแผนและบริหารโครงการ (Planning and 

Organizing Projects) การบริหารเวลา (Time Management) และการบริหารการเงินและงบประมาณ 

(Budgeting and Financial Managements) 

 3.  ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม (Teamwork Competency) ประกอบด้วย       

การสร้างทีมงาน (Designing Teams) การสร้างบรรยากาศในการทาํงานทีเกือกูลกนั (Creating a 
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Supportive Environment) และการบริหารการเปลียนแปลงของทีมงาน  (Managing Team 

Dynamics)  

 4.  ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competency) ประกอบดว้ย ความเขา้ใจใน
ธุรกิจ (Understanding the Industry) ความเขา้ใจในองคก์ร (Understanding the Organization) และ
การดาํเนินกลยทุธ์ (Taking Strategic Actions) 

 5.  ความสามารถในการรับรู้เรืองระหวา่งประเทศ (Global Awareness Competency)

ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจวฒันธรรมทีหลากหลาย  (Cultural Knowledge and 

Understanding) และความเปิดกวา้งและความไวในการรับรู้วฒันธรรมอืน (Cultural Openness and 

Sensitivity) 

 6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Management Competency) ประกอบดว้ย 

ความซือสัตย  ์และมีจริยธรรม (Integrity and Ethical Conduct) แรงขบัส่วนตวั และการตงัสติ
(Personal Drive and Resilience) การสร้างความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั (Balancing 

Work and Life Demands) และความเขา้ใจในตนเองและการพฒันาตนเอง (Self-Awareness and 

Development)  

 ผลการศึกษาการจดักลุ่มสมรรถนะจากแนวคิด ของ Spencer and Spencer (1993), 

Forster and others (2000) Boyatzis (1982) Zwell (2000) และ Hellriegel and others (2001) จะเห็น
วา่ เป็นการจดักลุ่มสมรรถนะบุคคล ทีประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย สมรรถนะย่อย หรือทีเรียกว่า Supporting 

Competencies เพือสนบัสนุนให้สมรรถนะหลกัแต่ละตวั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ     
ทุกดา้นตามทีองคก์รทวัไปตอ้งการ ซึงแต่ละองคก์รยอ่มตอ้งการสมรรถนะทีแตกต่างกนั สมรรถนะ
ในแต่ละกลุ่มหรือประเภทนนั ยอ่มมีความสาํคญัแตกต่างกนัในแต่ละตาํแหน่งงาน  

 งานระดบัผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะทางด้านภาวะผูน้าํ  ซึงมีผลต่อการสร้าง
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรในอนาคต ส่วนหัวหน้างานจาํเป็นตอ้งมี
สมรรถนะทางด้านการจดัการทีจะสามารถควบคุมผลการปฏิบติังานของตนเอง  และกลุ่มหรือ
หน่วยงานทีตนเองรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนียงัต้องมีสมรรถนะทางด้าน         
การสร้างความสัมพนัธ์เพือให้เกิดความผกูพนัในสมาชิกในกลุ่ม ต่อบรรยากาศการทาํงานภายใน
กลุ่ม เกิดความผกูพนัต่อวสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

 ดงัที Becker and others (2001 : 55) ไดท้าํการวจิยัถึงสมรรถนะหลกั ทีทุกองคก์รควรมี 

โดยทาํการศึกษาในกลุ่มธุรกิจประเภทเครืองใชไ้ฟฟ้า ธุรกิจยา และธุรกิจทีผลิตสินคา้อุปโภคและ
บริโภค จากการศึกษา พบวา่ สมรรถนะทีองคก์รทางธุรกิจดงักล่าวมี ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการเป็น
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ผูน้าํและสมรรถนะดา้นการจดัการ ซึงในแต่ละสมรรถนะนัน จะมีการแบ่งออกเป็นหัวขอ้ย่อย
เพือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของบุคลากรในแต่ละตาํแหน่ง เช่นหากเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงก็จะมี
สมรรถนะดา้นการเป็นผูน้าํมากกวา่พนกังาน  

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุษยมาส  มารยาตร์ (2542 : 21) ทีศึกษาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

พบว่า ขีดความสามารถด้านการพฒันา  และเพิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร             
การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารจดัการองค์กร อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ผลจากการวิจยั
ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การทีองค์กรจะมีสมรรถนะใดนนั ขึนอยู่กบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

วฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนถึงแนวทางการบริหาร จึงจะทาํให้การนาํแนวคิดสมรรถนะประยุกตใ์ช้
ในองคก์รประสบความสาํเร็จได ้

 ในดา้นสมรรถนะทีเกียวขอ้งกบัวชิาชีพครู งานวจิยัของ UNESCO กล่าวถึงคุณลกัษณะ
สําคญัของครูวา่ประกอบดว้ย (Frank Bünning Zhi-Qun Zhao (eds.), UNEVOC, TVET Teacher 

Education on the Threshold of Internationalization, 2006 : 26, 40, 100, 112-114, 216) 

 1. ความรู้เกียวกบัวชิาชีพหรือสาขาวชิาทีตนรับผดิชอบ 

 2. ความสามารถในการปฏิบติังานและพฒันางานตามวชิาชีพครู 
 3. ความสามารถในการสอนปฏิบติังานตามวชิาชีพ 

 4. ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 5. ความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสังคม 

 6. ความสามารถในการวจิยัเพือพฒันาการศึกษา 
 7. ความสามารถในการสือสาร 

 8. ความสามารถในการสร้างสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมการเรียนรู้ 

 9. ความสามารถในการประสานงานหรือทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูที้เกียวขอ้ง 

                           10 . ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 European Union (EU) (อา้งถึงใน Andrea Kárpáti,  Teacher Training and Professional 

Development: 205) (EUROPEAN COMMISSION, Common European Principles for Teacher 

Competences and Qualifications, 2010: 3-4) ระบุสมรรถนะสําหรับวิชาชีพครูวา่ประกอบดว้ย
สมรรถนะ ดงันี 

  1. สมรรถนะทีเกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 

  2. สมรรถนะทีเกียวขอ้งกบักระบวนการสอน 

  3. ความสามารถในการสร้างสภาพแวดลอ้มทีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 



 

 

46 

  4. ความสามารถในการผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการจดัการ
เรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

  5. ความสามารถในการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆทีเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา 
  6. การมีส่วนร่วมในการประเมินและพฒันาสถานศึกษา 

  7. ความสามารถในการเชือมโยงการพฒันาสมรรถนะใหม่เขา้กบัการไดม้าซึงความรู้
ตามเนือหา 

  8. ความรู้ดา้นจิตวทิยาเพือพฒันาผูเ้รียน 

 9. ความสามารถในแนะแนวเพือพฒันาผูเ้รียน 

                           10. ความสามารถเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลง 

                           11. ความสามารถในการสือสาร 

                           12. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

                           13. ความใจกวา้ง รับฟังความเห็นของผูอื้น 

                           14. ความสามารถในการวพิากษก์ารทาํงานทงัของตนและผูอื้นอยา่งสร้างสรรค ์

                           15. คุณลกัษณะวชิาชีพครู 

 United Kingdom (UK) กาํหนดสมรรถนะสําหรับครูท่ามกลางสภาพแวดล้อมที
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไวด้งันี (OCR, Teaching in the Lifelong Learning Sector, 2011: 28-

30) 

 1. ความสามารถในการวางแผนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

 2. ความเขา้ใจเกียวกบัแนวทางการสอนหรือการเรียนรู้ทีเหมาะสมในวิชาชีพเฉพาะ
ต่าง ๆ 

 3. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีสร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียนและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร 

 4. ความสามารถในการสือสารหรือเลือกใชเ้ครืองมือในการสือสารทีมีประสิทธิผลใน
การสือสาร 

 5. ความสามารถในการทาํความเข้าใจ เลือกสรรเครืองมือประเมินผลการเรียน        
การสอน รวมทงัประเมินผลการเรียนการสอน 

 Slovenia กาํหนดสมรรถนะสําหรับครูอาชีวศึกษาไวด้งันี (Vocational Teacher 

Competences in Slovenia, European Commission) ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

 2. ความสามารถในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 3. ความสามารถในการสร้างสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ 
 4. ความสามารถในการวจิยัหรือพฒันาการเรียนการสอน 

 5. ความสามารถในการสร้างและบริหารความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูที้เกียวขอ้ง 

 6. ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ตนเองและแระเมินรวมทงัปรับปรุงตนเอง
อยา่งสมาํเสมอ 

 7. ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 8. การมี ส่วนร่วมในกระบวนการ เพือการประกัน คุณภาพการ ศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา 
 International Labor Organization (Teachers and Trainers for the Future Technical 

and Vocational Education and Training in a Changing World, ILO, 2010: 19) กาํหนดหลกัเกณฑ์
เชิงวชิาชีพวา่ ครูอาชีวศึกษาทีมีควรมีคุณสมบติัดงันี 

 1. มีความรู้ทีลึกซึงในวชิาทีตอ้งจดัการเรียนการสอนหรือหลกัการเรียนรู้  

 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเชียวชาญ
กระบวนการทางเทคโนโลย ี

 3. มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ขอ้เทจ็จริงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

 4. มีความสามารถในการวเิคราะห์ กาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียนทงัทางทฤษฎีและปฏิบติั 

 5. เปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็นทีหลากหลาย และสามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูอื้น
ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชนหรือสังคมได ้
 6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั ตดัสินใจและปรับปรุง เปลียนแปลงการสอน
ตามความเหมาะสมได ้

 7. มีความสามารถคิดสร้างสรรค ์

 8. มีความสามารถในการชีแนะหรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 APEC (TVET Teacher Education on the Threshold of Internationalization, Frank 

Bünning Zhi-Qun Zhao (eds.), 2006: 131) กาํหนดมาตรฐานคุณลกัษณะของครูอาชีวศึกษาว่า
ประกอบดว้ย 

 1. ความสามารถการวางแผน ดาํเนินการ และการประเมินการจดัการเรียนการสอน 

 2. ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร และประเมินหลกัสูตร 

 3. การมีจิตวทิยาและความเขา้ใจผูเ้รียน 
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 4. ความสามารถในการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมการเรียนรู้ 

 5. ความสามารถในการพฒันาสือหรือเอกสารประกอบการจดัการเรียนการสอน 

 6. ความสามารถในการประเมิน 

 7. ความสามารถในการชีแนะหรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้รียน 

 8. ความสามารถในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 9. ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์หรือสือสาร 

                           10.  ความสามารถในการวจิยัและพฒันา 
                            11. ความสามารถในการพฒันาเชิงวชิาชีพ 

                            12.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ กาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคไ์วด้งันี (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรืองมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์, 2554) 

 1. มีคุณธรรม มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 

 2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดลอ้ม 

 3. มีความอดทน ใจกวา้งและมีความเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้ รวมทงัการทาํงาน
ร่วมกนักบัผูเ้รียน และผูร่้วมงานทุกกลุ่ม 

 4. มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทางทฤษฎี และ
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั เพือสร้างความรู้ใหม่ 
 5. มีความคิดริเริมสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาและขอ้โตแ้ยง้โดยการแสดงออกซึง
ภาวะผูน้าํในการแสวงหาทางเลือกใหม่ทีเหมาะสมและปฏิบติัได ้

 6. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลทีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสห
วทิยาการและพหุวทิยาการเพือเสริมสร้างการพฒันาทียงัยนื 

 7. มีความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์ทงัหลาย และมีความมุ่งมนัใน
การพฒันาสมรรถนะของตนอยูเ่สมอ 

 ครุสภากาํหนดมาตรฐานสมรรถนะ สาํหรับครูไว ้9 มาตรฐาน ดงันี 

 มาตรฐานที 1 ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู 
 มาตรฐานที 2 การพฒันาหลกัสูตร 

 มาตรฐานที 3 การจดัการเรียนรู้ 
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 มาตรฐานที 4 จิตวทิยาสาํหรับครู 

 มาตรฐานที 5 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 มาตรฐานที 6 การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 

 มาตรฐานที 7 การวจิยัทางการศึกษา 
 มาตรฐานที 8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

 มาตรฐานที 9 ความเป็นครู 

   

การจัดทาํสมรรถนะ 

 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ข: 9) ไดน้าํเสนอกระบวนการจดัทาํสมรรถนะตน้แบบ
ในส่วนสมรรถนะเกียวกบังาน (Functional Competency) ไว ้ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

ภาพที 8  กระบวนการจดัทาํสมรรถนะตน้แบบ      

ทีมา: สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพฒันาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency (กรุงเทพฯ:  
ศิริวฒันาอินเตอร์พรินท ์จาํกดั (มหาชน), 2548ก), 10. 

 ในกรณีทีองคก์รไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือค่านิยมหลกัไวแ้ลว้ จะเริมตน้จาก
การนาํวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือค่านิยมหลกัมาพิจารณาร่วมกบังาน (Job) ในหน่วยต่าง ๆ ในองคก์ร 

เพือระบุวา่นนั ผูป้ฏิบติังานทีออกแบบมาให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององคก์รดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมี
สมรรถนะใดบา้งจึงจะสามารถทาํงานนนัไดดี้  

  นอกจากวิธีการดงักล่าวแลว้ องค์กรอาจใช้วิธีการอืน ๆ ในการออกแบบสมรรถนะ
ดงันี 

 1.  ใช้เกณฑ์ระบบคุณภาพ (Quality Programs) หรือมาตรฐานคุณภาพทีองค์กร
ตอ้งการนาํมาใช้ เช่น ISO 9001, ISO 14000, HACCP, TQM หรือ TQA มาเป็นเกณฑ์ใน             
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การออกแบบสมรรถนะ โดยองคก์รทีนาํวิธีการนีมาใชใ้นการกาํหนดสมรรถนะ มกัมีวตัถุประสงค์
เพือใหง้านต่าง ๆ ในองคก์รเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีสถาบนัคุณภาพเหล่านนักาํหนดมา 

 2.  ใชก้ารวิเคราะห์งาน (Job Task Analysis) การกาํหนดสมรรถนะ โดยการวิเคราะห์
งานในตาํแหน่งงานต่าง ๆ มากาํหนดและออกแบบ สมรรถนะ ซึงการใช้วิธีการวิเคราะห์งานนี 
องค์กรมักจะมุ่งไปทีการปรับปรุงงานของตาํแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร เพือให้พนักงานใน
ตาํแหน่งงานนนัๆ  ผลิตผลงานตามทีองคก์รคาดหวงั วิธีการนีจะใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล หากองคก์รมนัใจวา่งานของตาํแหน่งงานต่าง ๆ เหล่านนั ไดถู้กออกแบบให้ตอบสนอง
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์รอยูแ่ลว้ ดงันนั องคก์รจึงไม่จาํเป็นตอ้งหาสมรรถนะขององคก์รโดย
เริมตน้จาก วิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือค่านิยมหลกั แต่มุ่งไปทีงาน หรือ Job Competency ของแต่ละ
ตาํแหน่ง 

 3.  จากการวจิยัดา้นธุรกิจ (Industry Research) เป็นการวจิยัสมรรถนะของตาํแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในธุรกิจ เช่น งานการขาย (Sales) งานทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) สินเชือเงินทุน
(Finance) เป็นตน้ วา่มีสมรรถนะอะไรบา้งทีจาํเป็นสําหรับตาํแหน่งงานดงักล่าว สมรรถนะทีไดนี้
จะเป็นรูปแบบทีเรียกว่า รูปแบบทวัไป (Generic Model) ทีสามารถนาํไปใช้กบัตาํแหน่งงานใน
องคก์รไดท้นัที  
 วเิคราะห์ตามหน้าท ี(Functional Analysis) 

 การวิเคราะห์หน้าที ได้พฒันาขึนโดย Department of Employment (NTO)                
การวิเคราะห์หนา้ทีนี เป็นเทคนิคในการจดัระดบัชนั (Hierarchy) ของหนา้ทีทีใชอ้ธิบายประเภท
ของงานอาชีพ (Occupational Areas) ไดดี้ทีสุด โดยเริมตงัแต่การวิเคราะห์ความมุ่งหมายโดยรวม 
หรือความมุ่งหมายหลกั จนถึงการมีส่วนสนบัสนุนของแต่ละรายบุคคลทีเติมเต็มความมุ่งหมายนนั 
เพือความเหมาะสมในการแยกยอ่ย 

 หลกัการวเิคราะห์หนา้ที 
 การวเิคราะห์หนา้ทีมีหลกัการอยู ่3 ประการ คือ 

 1.  การวเิคราะห์หนา้ทีเป็นวิธีการเขา้สู่จากบนลงล่าง (Functional Analysis is the Top-

down Approach) มาตรฐานสมรรถนะ ใช้ฐานความสามารถในการปฏิบติังานในระดบัทีคาดหวงั
ของสถานทีทาํงานในกรณีทีตอ้งการระบุมาตรฐานสมรรถนะนีให้ในรูปของผลลพัธ์ (Outcomes)    
ผูจ้ดัตงัมาตรฐาน (Standards-setter) ตอ้งเขา้ใจความมุ่งหมายโดยรวมในตวัเองของสถานทีทาํงาน
นันไปยงัสิงซึงมีส่วนสนับสนุนผลลัพธ์ทังหมดนัน ดังนัน การวิเคราะห์หน้าทีจึงเริมต้นจาก
วเิคราะห์ขอ้กาํหนดของความมุ่งหมายหลกั (Key Purpose Statement) และพิจารณาถึงกระบวนการ
ทีเกิดขึนก่อนหลงัเป็นลาํดบัไป 
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 2.  การวิเคราะห์หน้าทีตอ้งระบุหน้าทีทีแตกต่างกนั (Functional Analysis Must 

Identify Discrete Functions) การวิเคราะห์หน้าทีเป็นการระบุหน้าทีต่าง ๆ ออกจากบริบทของ
ตาํแหน่งงาน (Job Context) หน้าทีงานต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนกันได้ ดงัตวัอย่างเช่น ในภาค        
การออกอากาศภาพยนตร์และวดีีโอ ช่างเทคนิคหอ้งปฏิบติัการภาพยนตร์ ผูฉ้าย และผูช่้วยช่างกลอ้ง 
บุคคลเหล่านีจะตอ้งรับและบนัทึก ดาํเนินการ บรรจุหีบห่อวสัดุฟิล์มภาพยนตร์และขนส่ง บุคคล
เหล่านีปฏิบติัหนา้ทีทีค่อนขา้งแตกต่างเหตุผลและบริบท แต่หนา้ทีของเขานนัเหมือนกนั 

 3. การวิเคราะห์หนา้ทีตอ้งรักษารูปแบบของการใชถ้อ้ยคาํหรือขอ้ความ  (Functional 

Analysis Must Maintain Its Wording Format) การวิเคราะห์หนา้ทีมีการเขียนประโยคในรูปแบบ
เฉพาะตวัซึงตอ้งทาํตาม โครงสร้างของข้อความในทุกระดบัชนันบัตงัแต่ความมุ่งหมายหลกัลงมา
จนถึงหน่วยย่อย ควรเขียนในรูปของกริยา-กรรม-เ งือนไข (Verb-Object-Condition) โดย              
การวเิคราะห์หนา้ทีควรประกอบดว้ย 

  3.1 การระบุผลลพัธ์ต่าง ๆ  
  3.2 การระบุสิงทีจะทาํไดจ้ริง  
 รากฐานของการวิเคราะห์หนา้ที (The Fundamentals of Functional Analysis) 

 การวเิคราะห์หนา้ทีมีหลกัเบืองตน้ในการเขียนดงันี 

 1.  การระบุขอ้ความหรือขอ้กาํหนดความมุ่งหมายหลกั (The Key Purpose Statement)  
  ขอ้ความหรือขอ้กาํหนดของความมุ่งหมายหลกั เป็นสิงแรกทีตอ้งดาํเนินการให้

แลว้เสร็จก่อนการดาํเนินการในขนัต่อไป 

 2.  การวเิคราะห์บทบาทหลกัและหนา้ทีหลกั (Key Roles and Key Functions) 

  การแยกย่อยความมุ่งหมายหลกัทาํให้สามารถระบุบทบาทหลกั (Key Roles) ได ้ 
ในบางอาชีพทีมีบทบาทหลายดา้น ความมุ่งหมายหลกัและบทบาทหลกัอาจมีจาํนวนมาก ขณะที
บางอาชีพอาจมีบทบาทเพียงบทบาทเดียว ซึงหากเป็นกรณีดงักล่าว การวิเคราะห์อาจละเวน้ไม่เขียน
บทบาทหลกัโดยขา้มไปเขียนแสดงหนา้ทีหลกั 

 หน่วยยอ่ยและหน่วยสมรรถนะ (Elements and Units) 

 หน่วยย่อย (Elements/Elements of Competence) เป็นระดบัชันสุดทา้ยของการ
วเิคราะห์หนา้ที ประกอบดว้ยขอ้ความหรือขอ้กาํหนดซึงแต่ละบุคคลจะตอ้งทาํได ้ไม่วา่ความสําเร็จ
ของการกระทาํดงักล่าวจะเกียวกบัการทาํงานกบัผูอื้นหรือทาํงานอยูใ่นทีม 

 หน่วยยอ่ย (Elements/Elements of Competence มีองคป์ระกอบสนบัสนุน คือ 

 1. เกณฑก์ารปฏิบติังาน (Performance Criteria) 

 2. ขอบเขตหรือขอ้กาํหนดขอบเขต (Range Statement) 
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 3. หลกัฐานทีตอ้งการ (Evidence requirements) ไดแ้ก่ หลกัฐานการปฏิบติังาน และ
หลกัฐานสนบัสนุนหรือหลกัฐานดา้นความรู้ 

 4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) 

 ขนัตอนการวเิคราะห์หนา้ที (Functional Analysis Process) 

 กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ กล่าวถึงการวิเคราะห์ตามหน้าที (Functional Analysis) ว่า
ประกอบดว้ยขนัตอนการดาํเนินการทงัสิน 8 ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที 1  การสร้างผงัอาชีพโดยรวม ในขนัตอนนีเริมตน้จากการระบุบทบาทหนา้ที 
งานทีทาํภายในองค์กรหรือเรียกอีกอยา่งหนึงว่าผงัอาชีพ หรือ “Occupational Map”  โดยในการ
พิจารณานนัจะเนน้การมองภาพรวม สาํหรับประเด็นหลกัของอาชีพหรืองานทีทาํหรือจุดมุ่งหมายที
สาํคญัของหน่วยงาน องคก์ร หรือบริษทั 

 ขนัตอนที 2  การระบุกลุ่มผูเ้ชียวชาญ เมือมีผงัอาชีพแลว้ สามารถเริมจาํแนกและระบุ   
ผูที้มีความเชียวชาญของสายงานนนั ๆ ซึงจะเป็น “ผูถื้อบทบาท” หรือแม่แบบและเป็นผูช้าํนาญการ
เฉพาะดา้นในบทบาทหนา้ทีนนั ๆ 

 ขนัตอนที 3  การสรุปภารกิจให้กบักลุ่มผูเ้ชียวชาญและจดัทาํแผนงาน เป็นขนัตอน    
ทาํความเขา้ใจกบักลุ่มผูเ้ชียวชาญเกียวกบัจุดประสงคข์องการประชุมร่วมกบัผูเ้ชียวชาญ มาตรฐาน
อาชีพทีตอ้งได้รับการพฒันา กระบวนการวิเคราะห์ตามหน้าทีทีมีความต่อเนืองและยืดหยุ่น และ
มาตรฐานอาชีพซึงเป็นการจาํแนกขอบเขตงานทงัหมดซึงบุคลากรหรือคนทีทาํงานตอ้งปฏิบติั 

 ขนัตอนที 4  การกาํหนดจุดประสงคห์ลกัขององคก์รและบทบาททางดา้นอาชีพ โดย
จุดประสงค์หลักทีสําคญั คือ การนิยามเชิงหน้าทีขององค์กรทงัหมด  ซึงหมายถึง การกาํหนด 
พนัธกิจขององคก์รให้เป็นจุดประสงคห์ลกั ส่วนจุดประสงคห์ลกัของบทบาทดา้นอาชีพจะสะทอ้น
ถึงบทบาทตามหนา้ที (Functional Role) ซึงงานหรืออาชีพค่อนขา้งมีบทบาทภายในองคก์ร 

 ขนัตอนที 5  การนาํกฎการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ โดยทวัไปกฎการวิเคราะห์นี         
จะเรียกวา่ “เกณฑ์การแยกประเภท (Desegregation Rule)” ซึงอาจเปลียนแปลงไปตามสาขาอาชีพ   
ทีบุคคลกาํลงัปฏิบติังานและจะแสดงถึงการปฏิบติังานตามปกติภายในสาขาอาชีพนัน ๆ ดงันัน
เกณฑ์ข้างตน้เป็นประเภทของการจาํแนก ตวัอย่างเช่น เกณฑ์ต่าง ๆ ทีอาจมีความเกียวขอ้งกับ       
สิงเหล่านี คือ 1) วิธีการทีแตกต่างกนั 2) กระบวนการแบบวงจร และ 3) ขนัตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการหรือในระบบ 4 วิธีการ หรือระบบต่าง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบับุคคล ผลิตผลหรือ
กระบวนการ โดยเกณฑ์ดงักล่าวจะตอ้งมีการทาํความตกลงกนัก่อนโดยผูเ้ชียวชาญเฉพาะทางของ
แต่ละสาขาอาชีพเพือใหแ้น่ใจวา่เกณฑที์กาํหนดมีความเหมาะสม 
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 ขนัตอนที 6  การสร้างมาตรฐานสมรรถนะฉบบัร่าง โดยมาตรฐานสมรรถนะหรือ
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพประกอบด้วย องค์ประกอบสมรรถนะ หน่วยสมรรถนะ ซึงแสดงถึง
กิจกรรมทีบุคคลสามารถรับผิดชอบได้เพียงคนเดียวและเป็นสิงทีมีความหมายอย่างแท้จริงใน     
การทาํงาน และเกณฑ์การปฏิบติังานทีเกียวขอ้งพร้อมขอบเขตทีกาํหนดหรือขีดความสามารถใน
การปฏิบติังาน และแนวทางเกียวกบัประเภทของหลกัฐานการปฏิบติังาน 

 ขนัตอนที 7  และขนัตอนที 8  เป็นขนัตอนของการขอคาํปรึกษาจาก “ผูถื้อบทบาท” 

และขอความเห็นชอบเกียวกบัมาตรฐานสมรรถนะขนัสุดทา้ย 

 ASEAN Curriculum Development 

 เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ  ทีประกอบด้วยขันตอน              
การดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที 1  การวเิคราะห์อาชีพ (Occupational Analysis)  
 เป็นขนัตอนของการระบุกระบวนการดาํเนินกิจกรรม ขอ้กาํหนด รวมทงัปัจจยัเชิง

สภาพแวดล้อมและเชิงเทคนิคสําหรับการปฏิบติังานตามวิชาชีพผ่านการสังเกต สัมภาษณ์หรือ
การศึกษาข้อมูล (International Labor Organization (ILO), อา้งถึงใน Identification of Competencies, 

http://www.ilo.mirror.library.cornell.edu/public/english/region/ampro/cinterfor/ temas/complab/xxxx/7.htm) 
 ขนัตอนที 2  การจดัสรรงาน (Division Determination) 

 เป็นกระบวนการวิเคราะห์ แยกแยะ กระบวนการดาํเนินกิจกรรมตามวิชาชีพเป็น      
กลุ่มงานโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาํเนินงานและการไหลของขอ้มูลเป็น
สาํคญั 

 ขนัตอนที 3  การระบุงาน (Job Titling) 

 เป็นขนัตอนของการแบ่งกลุ่มงานในขนัตอนที 2  ออกเป็นรายการของงานทีตอ้ง
ปฏิบติั เพือเป็นจุดเริมตน้ในการวเิคราะห์และกาํหนดมาตรฐานสมรรถนะ 

 ขนัตอนที 4  การพฒันามาตรฐานสมรรถนะ (Competency Development) 
 เป็นขนัตอนของการระบุรายการมาตรฐานสมรรถนะบนพืนฐานของการวิเคราะห์งาน 
โดยรายละเอียดของกรอบแนวคิดและวธีิการวเิคราะห์งานดงันาํเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

 ขนัตอนที 5  การกาํหนดองคป์ระกอบของสมรรถนะ (Element Development) 
 เป็นขนัตอนของการจดัทาํองค์ประกอบย่อยของรายการสมรรถนะแต่ละรายการทีมี
การพฒันาขึน โดยตามกรอบแนวคิดของ ASEAN Curriculum นนั องค์ประกอบของสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการปฏิบติังาน (Performance Criteria) 2) ความรู้ (Knowledge) และ       
3) วธีิการ (Method)  



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของอาเซียน  ASEAN Curriculum Development 

ทีมา:  อคัครัตน์ พลูกระจ่าง, “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมหวัหนา้งานเพือพฒันาหลกัสูตรการสอน
งานปฏิบติัในสถานประกอบการ,” วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรม บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550), 48. 
 

การประเมินสมรรถนะบุคคล 

 การประเมินสมรรถนะบุคคล เป็นการประเมินทีใช้ร่วมกบั ระบบการบริหารผลงาน
บนพืนฐานกลยุทธ์องคก์ร (Strategic Performance Management System) และเชือมโยงกบัระบบ  
อืน ๆ ในการบริหารงานบุคคล เช่น ระบบการจ่ายผลตอบแทน ระบบการพฒันา และฝึกอบรม  

 การประเมินสมรรถนะ มีความแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ของการประเมิน เช่น   
การประเมินผลงานประจาํปี การประเมินเพือการสรรหาบุคลากร การประเมินเพือการพฒันา
บุคลากร การประเมินสมรรถนะมีประโยชน์ในการช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะใดทีจะช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานทีกาํหนดและมีประโยชน์ใน
การพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังานเองและต่อองคก์รในการวางแผนพฒันาความสามารถของ
บุคลากร โดยวธีิการประเมินมีดงันี 
 1.  Tests of Performance  

  เป็นการทดสอบทีออกแบบมาเพือวดัความสามารถของบุคคล  (Can do) ภายใต้
เงือนไขของการทดสอบ ไดแ้ก่แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทวัไป (General Mental 

Ability) แบบทดสอบทีวดัความสามารถเฉพาะ และแบบทดสอบทีวดัทกัษะ หรือความสามารถ
ทางดา้นร่างกาย 
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55 

 2.  Behavior Observations  

  เป็นการทดสอบทีเกียวขอ้งกบัการสังเกตพฤติกรรมของผูรั้บการทดสอบในบาง
สถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเขา้สังคม พฤติกรรมการทาํงาน การสัมภาษณ์ก็อาจจดัอยู่
ในกลุ่มนีดว้ย 

 3.  Self Reports  

  เป็นการทดสอบทีใหผู้ต้อบรายงานเกียวกบัตนเอง เช่น ความรู้สึก ทศันคติความเชือ 

ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสํารวจความคิดเห็นต่าง ๆ การตอบคาํถาม
ประเภทนี อาจจะไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัความรู้สึกทีแทจ้ริงของผูต้อบก็ได ้การทดสอบบางอยา่ง เช่น 

การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกนัระหวา่ง Behavior Observations และ Self Reports เพราะการถาม
คาํถามในการสัมภาษณ์อาจเกียวขอ้งกบั ความรู้สึก ความคิด และทศันคติของผูถู้กสัมภาษณ์ และใน
ขณะเดียวกนัผูส้ัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์ดว้ย 

 สาํหรับเครืองมือทีใชใ้นการประเมินมีหลายรูปแบบ คือ 

 1.  แบบประเมินทีใชค้วามถี หรือปริมาณกาํหนดระดบั  

 โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ลกัษณะเดียวกบั Likert Scale เครืองมือลกัษณะนีนาํไปใช้
ประเมินความถีของพฤติกรรมในการทาํงาน ดงัตวัอยา่งตารางที 2  

 

ตารางที 2  ตวัอยา่งแบบประเมินทีใชค้วามถี 
 

 

รายการพฤติกรรมในการทาํงาน 
ระดบัพฤติกรรมในการทาํงาน 

นอ้ย 

มาก 
นอ้ย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ทีสุด 
. แสดงความพยายามทาํงานในหนา้ทีใหดี้และ
ถูกตอ้ง 

     

. มีความมานะอดทน ขยนัหมนัเพียรในการทาํงาน 

และตรงต่อเวลา 
     

. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถทาํงานไดต้รง 

ตามกาํหนดเวลา 
     

. แสดงออกวา่ตอ้งการทาํงานดีขึน      

. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันา เมือเห็น 

สิงทีก่อใหเ้กิดการสูญเปล่า 
     

 

ทีมา:  สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 
(พ.ศ.2551-2565) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548ก), 60. 
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 2.  แบบประเมินทีใชพ้ฤติกรรมกาํหนดระดบั (Behaviorally Anchored Rating Scale- 

BARS)  

  เครืองมือนีทาํให้ผูป้ระเมินมีแนวทางประเมินบุคคลบนพืนฐานของพฤติกรรมที
สังเกตเห็นไดห้รือสามารถอธิบายเป็นรายละเอียดได้ เครืองมือการประเมินแบบ BARS มีลกัษณะ
ดงัตวัอยา่งภาพประกอบ  

 

 
 

ภาพที 10  ตวัอยา่งเครืองมือการประเมินแบบ BARS 

ทีมา:  สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท ี2 
(พ.ศ.2551-2565) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548), 61. 

 

 รายละเอียดของสมรรถนะซึงเป็นพฤติกรรมทีสังเกตได ้จะมีการรวบรวมไวใ้นลกัษณะ
ของพจนานุกรมสมรรถนะ  (Competency Dictionary)  โดยขอ้มูลเกียวกบัสมรรถนะทีแสดงใน
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พจนานุกรมสมรรถนะประกอบดว้ย คาํจาํกดัความของสมรรถนะ คาํอธิบายระดบัต่าง ๆ ของ
สมรรถนะ และพฤติกรรมทีสังเกตไดใ้นแต่ละระดบั แมว้า่ในพจนานุกรมสมรรถนะจะไม่ไดเ้ขียน
ระดบัของสมรรถนะในรูปแบบของแบบประเมินแบบ  BARS แต่โดยแนวคิดแลว้ พจนานุกรม
สมรรถนะเป็นแบบประเมินสมรรถนะโดยตวัเองอยู่แล้ว เนืองจากมีการจดัเรียงระดบัไวแ้ล้ว       
การประเมินสมรรถนะตามพจนานุกรมสมรรถนะ  ยงัมีขอ้ดีกว่าการสร้างแบบประเมินแบบใช้
ความถีของพฤติกรรมกาํหนดระดบั เพราะการประเมินแบบ BARS ทาํให้เห็นภาพรวมของ
สมรรถนะทุกระดบั มีความตรงไปตรงมา และโอกาสทีผลการประเมินจะผิดพลาดโดยไม่ตงัใจจะมี
นอ้ยกวา่พจนานุกรมสมรรถนะมีลกัษณะดงัตวัอยา่งตามภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 11  ตวัอยา่งพจนานุกรมสมรรถนะ 
ทีมา: อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์, Competency Dictionary, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์ 
จาํกดั, 2548), 34. 
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ภาพที 12  ตวัอยา่งพจนานุกรมสมรรถนะจากต่างประเทศ 
ทีมา : University of OTTAWA, Dictionary Competency : Directory of Competencies, accessed 

May 24, 1998, available from http://www.uottawa.ca/services/hr/perf/dicte.htm#maitrise.  
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 การกาํหนดระดบัพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะมีตงัแต่ระดบัพืนฐานไปจนถึง
ระดบัผูเ้ชียวชาญ คือระดบั Basic Level, Doing Level, Developing Level, Advanced Level, Expert 

Level หรืออาจแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 4 ระดบั หรือ 5 ระดบั ขึนอยูก่บับทบาทของระดบัตาํแหน่ง
งานในองคก์ร (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2548: 60) วธีิการนี Zwell (2000)  

  การกาํหนดระดับพฤติกรรมในลกัษณะนี เรียกว่า วิธี เมทริกซ์ของสมรรถนะ     
ตามระดบังานและความเชียวชาญ (The Competency Matrix-Level and Proficiency) แนวทางใน
การกาํหนดตวัชีวดัพฤติกรรม (Behavioral Indicators) และการกาํหนดระดบัของพฤติกรรมทีวดัได ้

(Proficiency Scales) ทีนิยมใช ้มี 3 วธีิ  

 วธีิที 1 กาํหนดตามบทบาทสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy Role)  

 กาํหนดระดบัสมรรถนะจากง่ายทีสุดคือระดบัพนกังาน ระดบัหัวหน้างาน ระดบั
ผูเ้ชียวชาญ ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัยากทีสุดคือระดบัผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 

 วธีิที 2 กาํหนดตามความเชียวชาญ (Expert Model)  

 เป็นการใชค้วามเชียวชาญเฉพาะดา้นในการจดัระดบัพฤติกรรม  โดยทวัไปมี 5 ระดบั 

จากระดบัตาํถึงระดบัสูง ไดแ้ก่ Beginners, Novice, Intermediate, Advance และ Expert หรืออาจมี
ถึง 6 ระดบั คือ ระดบั Guru ซึงเป็นระดบัทีสูงกวา่ Expert 

 วธีิที 3 กาํหนดตามเกณฑคุ์ณภาพ หรือเกณฑม์าตรฐาน (Global Scale)  

 เป็นการนาํเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐานสากลมาเป็นตวักาํหนดระดบั โดยแบ่งเป็น      

5 ระดบั จากระดบัตาํสุดไปสูงสุด คือ ระดบัทียงัทาํไม่ไดต้ามมาตรฐาน (Not Meet Standard) ทาํได้
ตามมาตรฐานทีกาํหนดบางส่วน (Partially Meet Standard) ทาํไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด (Meet  

Standard) ทาํไดสู้งกวา่มาตรฐานทีกาํหนด (Exceeds Standard) และระดบัทีทาํไดสู้งกวา่มาตรฐาน 
ทีกาํหนดมาก (Substantially Exceeds Standard) 

 การประเมินพฤติกรรมของแต่ละตาํแหน่งงานไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั แต่ในตาํแหน่ง
งานเดียวกนัจะตอ้งเหมือนกนั  และในการประเมินจะประเมินเฉพาะรายการสมรรถนะทีเป็น       
ตวัหลกั ๆ สาํคญัเท่านนั  

 วิธีการประเมินสมรรถนะเพือนาํไปใชใ้นการบริหารผลงานสามารถทาํได้ 4 แนวทาง 

ดงันี (ณรงคว์ทิย ์แสนทอง, 2547 : 43) 

 แนวทางที 1 การใชดุ้ลยพินิจของผูป้ระเมิน  

 หมายถึงการให้ผูป้ระเมินใชดุ้ลยพินิจของตวัเองในการประเมินวา่ มีสมรรถนะอยูใ่น
ระดบัใด วิธีนีสะดวก ใชเ้วลานอ้ย แต่อาจเกิดอคติจากผูป้ระเมินไดแ้ละผูถู้กประเมินไม่มีโอกาส
ชีแจง  
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 แนวทางที 2 การบนัทึกพฤติกรรมประกอบการประเมิน  

 หมายถึงการใหผู้ป้ระเมิน ทาํการประเมินเพียงคนเดียว แต่ผูป้ระเมินจะตอ้งมีหลกัฐาน
ทางพฤติกรรมทีเด่น ๆ ทงัดา้นบวกและดา้นลบของผูถู้กประเมินมาแสดงประกอบกบัระดบัคะแนน
ทีให ้วธีินีมีหลกัฐานหรือขอ้มูลจริงประกอบ ผูถู้กประเมินมีโอกาสชีแจงได ้แต่ยุง่ยากในการบนัทึก 

และไม่เหมาะสมกบังานทีผูป้ระเมินกบัผูถู้กประเมินทาํงานคนละสถานที 

 แนวทางที 3 การประเมินแบบหลายทิศทาง  

 หมายถึงการประเมินโดยใช้ผูป้ระเมินมากกว่าหนึงคนอาจเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง
กบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือขึนไป หรือผูบ้งัคบับญัชากบัผูถู้กประเมิน หรือผูบ้งัคบับญัชากบั 
เพือนร่วมงาน วิธีนี มีขอ้มูลทีวดัเป็นตวัเลขได้ สามารถลดอคติของผูป้ระเมิน แต่มีความยุง่ยากใน
การคดัเลือกผูป้ระเมิน และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 แนวทางที 4 การประเมินแบบ 360 องศา  
 หมายถึงการประเมินแบบรอบทิศทาง ทงัผูถู้กประเมินประเมินตวัเอง ผูบ้งัคบับญัชา

โดยตรง เพือนร่วมงาน ลูกคา้ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา วิธีนีจะทาํให้ไดข้อ้มูลรอบดา้น ผูถู้กประเมิน
ยอมรับ และลดอคติของผูป้ระเมินได้ แต่มีค่าใชจ่้ายสูง มีความยุง่ยากในการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล และตอ้งใชผู้เ้ชียวชาญในการวเิคราะห์และรายงานผลการประเมิน 

 การประเมินสมรรถนะวชิาชีพครูในครังนี จะใชว้ิธีกาํหนดระดบัพฤติกรรมเพียงระดบั
เดียวสําหรับสมรรถนะแต่ละรายการ และสร้างแบบประเมินขึนเพือประเมินเกณฑ์การปฏิบติังาน 
(Performance Criteria) เพือนาํมาประเมินแบบหลายทิศทาง 

 

แนวคิดเกยีวกบัการออกแบบการเรียนการสอน 

ความหมายของระบบการเรียนการสอน 

  Kemp  ระบุส่วนประกอบของระบบการเรียนการสอนทีมีทิศทางไปในทาํนอง
เดียวกบั Glaser แต่มีขนัตอนรายละเอียดมากกว่ารูปแบบของ Glaser โดยระบบการเรียนการสอน
ของเคมพ ์ประกอบดว้ย  

 1.  กาํหนดหวัขอ้ทีจะสอนและเขียนจุดประสงคท์วัไป  
 2.  ศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน  
 3.  ระบุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 4.  กาํหนดเนือหาวชิาทีสนบัสนุนจุดประสงคใ์นแต่ละขอ้  
 5.  ทดสอบเพือจดัความรู้ความสามารถก่อนสอน  
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 6.  เลือกกิจกรรมและแหล่งวชิาการสาํหรับการเรียนการสอนเพือจะนาํเนือหาวิชาไปสู่
จุดหมายปลายทางทีวางไว ้ 

 7.  ประสานงานเรืองต่าง ๆ  เช่น การเงิน บุคลากร อาคาร สถานที เครืองมือเครืองใช้
ต่าง ๆ และดาํเนินการปฏิบติัตามแผนการทีกาํหนดไว ้ 

 8.  ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนวา่บรรลุตามจุดประสงคที์กาํหนดไวเ้พียงไร และ  
 9.  พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

 เนิร์ค และเยนตรี กาํหนดระบบการเรียนการสอนเป็นหกส่วนคลา้ยคลึงกบัรูปแบบของ 
Kemp แต่ขาดส่วนทีเป็นแหล่งวชิาการและบริการสนบัสนุน คือ  

 1.  การกาํหนดเป้าหมาย  
 2.  การวเิคราะห์กิจกรรม  
 3.  การกาํหนดกิจกรรม  
 4.  การดาํเนินการสอน  
 5.  การประเมินผล และ  
 6.  การปรับปรุงแกไ้ข   
 

 เยอร์ลาซ และอีลี (Gerlach and Ely, 1971) กาํหนดส่วนประกอบของระบบการเรียน
การสอนเป็น 6 ส่วน คือ  

 ส่วนแรก เป็นการกาํหนดจุดประสงค ์ 
 ส่วนทีสอง เลือกเนือหาวชิา  
 ส่วนทีสาม ประเมินพฤติกรรมก่อนสอน  
 ส่วนทีสี ดาํเนินการสอนซึงครอบคลุมถึงการพิจารณากลยุทธ์การสอน จุดกลุ่มผูเ้รียน

จดัเวลาเรียน จดัหอ้งเรียน และเลือกแหล่งวทิยาการ  
 ส่วนทีหา้ ประเมินผลการเรียน  
 ส่วนสุดทา้ย วเิคราะห์ขอ้มูลป้อนกลบั โดยมีความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบ 

 คลอสไมร์ และริพเพิล (Klausmeir and Ripple, 1971) กาํหนดส่วนประกอบของระบบ
การเรียนการสอนไวเ้จด็ส่วน คือ  

 1.  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนการสอน  
 2.  เตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  
 3.  จดัเนือหาวชิาวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ  
 4.  จดักิจกรรมการเรียนการสอน  
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 5.  ดาํเนินการสอน  
 6.  จดัและประเมินผลการศึกษาและ  
 7.  พิจารณาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน  
 รุจโรจน์ แกว้อุไร (2547 : 10) กล่าววา่ระบบการเรียนการสอนเป็นโครงสร้างทีเกิดจาก

การจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการเชิงระบบ ไดแ้ก่ การจดัองคป์ระกอบของ
การเรียนการสอนด้าน ตวัป้อน กระบวนการ  กลไกควบคุมและผลผลิตให้สมบูรณ์  และมี
ความสัมพนัธ์ส่งเสริมกนัอย่างเป็นระเบียบเพือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ    
การเรียนการสอนทีกาํหนดไว ้  

 สุวิทย ์ บึงบวั (2550: 10) ไดนิ้ยามระบบการเรียนการสอนทีเป็นระบบวา่ เป็นการจดั
องค์ประกอบของการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์กันเพือสะดวกต่อการนําไปสู่จุดหมาย
ปลายทางของการเรียนการสอนทีไดก้าํหนดไว ้ เพราะฉะนนัระบบการเรียนการสอนจึงเป็นการจดั
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนทีสัมพนัธ์กนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน 

 จากองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนดงักล่าว จะเห็นว่าระบบประกอบดว้ย
ส่วนสําคัญอย่างน้อยสามประการ คือ  ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) กระนนั การกาํหนดองคป์ระกอบของระบบเพียง  ประการ อาจเพียงพอ เพราะไม่มีส่วน
ทีควบคุมคุณภาพในการทาํงานของระบบให้มีประสิทธิภาพ และไม่มีส่วนใดให้ขอ้มูลป้อนกลบัวา่
สมควร มีการปรับปรุงแกไ้ขเพือเพิมประสิทธิภาพของระบบให้ดียิงขึนหรือไม่ ดงันนั หากจะให้
การทาํงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบทีมีความสมบูรณ์น่าจะประกอบด้วย
องคป์ระกอบสาํคญั 5 ส่วน คือ  

 ส่วนแรก เป็นตวัป้อน ไดแ้ก่ ส่วนต่างๆทีเป็นองคป์ระกอบของระบบ  
 ส่วนทีสอง เป็นกระบวนการดําเนินการ ได้แก่ การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ของ

องคป์ระกอบ เพือทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง  
 ส่วนทีสาม  การควบคุม (Control) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบเพือให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ส่วนทีสี เป็นผลผลิตไดแ้ก่ ผลลพัธ์ หรือจุดหมายปลายทางของการดาํเนินงาน 

 ส่วนสุดทา้ย คือ ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) ได้แก่ ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือจะได้
ปรับปรุง แกไ้ขใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน  
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ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 

 คาํว่า การออกแบบระบบการเรียนการสอนมีการนิยามไวต้ามมุมมองเกียวกบัสถานะ
ของการออกแบบระบบการเรียนการสอนทีเป็นได้ทงักระบวนการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ 
ความจริง ดงันี (Suhas R., Sindhura, K.,  2008: 1-2)  

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือกระบวนการ (Instructional System Design is 

a Process) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการทีมีขนัตอน โดยใชว้ิธี   
การระบบ และใชห้ลกัการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนการสอน  เพือการตดัสินใจ
ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ แต่ละขนัตอนจึงมีความสัมพนัธ์กนัทงัวสัดุ
การเรียนและกิจกรรมการเรียน ในขนัตอนสุดทา้ยของการออกแบบระบบการเรียนการสอน        
ส่วนใหญ่จะเป็นขนัตอนของการวดัและประเมินผล 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน คือสาขาวิชา (Instructional System Design is a 

Discipline) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชาทีประกอบดว้ยความรู้       
ทีเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือวิทยาศาสตร์ (Instructional System Design is 

a Science) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นวิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ยขนัตอน     
การออกแบบ การพฒันา การทดลองใช้ การประเมินผล และการบาํรุงรักษา ภายใตส้ถานการณ์ที
กาํหนดไว ้โดยเป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีเป็นเหตุเป็นผลซึงกนัและกนั 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือความจริง (Instructional System Design is a 

Reality) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นความจริงทีสามารถพิสูจน์ได้ เนืองจาก
อาศยัหลกัการของการใชเ้หตุและผล 

 นอกจากนี ทิศนา แขมมณี (2552 : 5) กล่าวถึงความหมายของการออกแบบการเรียน
การสอนว่า หมายถึง สภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนทีจดัขึนอย่างเป็นระบบ
ระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชือต่างๆ โดยอาศยัวิธีสอนและเทคนิค
การสอนต่างๆ เขา้มาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนนัเป็นไปตามหลกัการทียึดถือ โดยสรุปว่า
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน กบัระบบการจดัการเรียนการสอนมีความหมายเดียวกนั แต่ต่างกนั
ในแง่ของระบบย่อยและระบบใหญ่ โดยระบบการจดัการเรียนการสอนนิยมใช้กบัระบบใหญ่ซึง
ครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญัของการเรียนการสอนโดยรวม ส่วนรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
นิยมใชก้บัระบบทีย่อยกวา่ เช่น ระบบวิธีสอนแบบต่าง ๆ และยงัไดจ้ดัองค์ประกอบสําคญัของ
ระบบการเรียนการสอนไว ้4 ส่วน ซึงแต่ละส่วนถือเป็นระบบยอ่ยของระบบการเรียนการสอน  
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ระบบการวางแผน /

ออกแบบการเรียนการสอน

ระบบการจัดการเรียน
การสอน

ระบบการประเมินผล
การเรียนการสอน

การปรับปรุง
การเรียนการสอน

ข้อมูล
ปอนกลับ

 
 

ภาพที 13  ระบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี 

ทีมา: ทิศนา  แขมมณี,  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางเลอืกทีหลากหลาย  (กรุงเทพฯ:  

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 14. 
 

 สรุปความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอนไดว้า่  การจดัการสอนอยา่ง
มีระบบ โดยอาศยัความรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึง
รวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ เพือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงทาํ
การทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผล ซึงก็คือการนาํไปสู่ความสําเร็จของการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ขณะทีรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional 

Model) หมายถึง แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการนําเสนอเนือหาและจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ ตามขนัตอนและวิธีการทีมีผูเ้ชียวชาญคิดคน้ขึน ซึงสังเคราะห์มาจากหลกัการศึกษาและ
เงือนไขการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน 

การออกแบบการเรียนการสอนตามแบบจําลอง ADDIE 

 ADDIE เป็นรูปแบบการสอนทีออกแบบขึนมา เพือใช้ในการออกแบบและพฒันา
ระบบการเรียนการสอน โดยอาศยัหลกัของวิธีการระบบ (System Approach) โดย ADDIE มาจาก
ตวัอกัษรตวัแรกของขนัตอนต่างๆ จาํนวน 5 ขนัตอน คือ 1) Analysis 2) Design 3) Development   

4) Implementation และ 5) Evaluation โดยรายละเอียดแต่ละขนัมีดงันี 

 1.  การวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นขนัตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE โดย 
การวเิคราะห์จะพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น คุณลกัษณะของผูเ้รียน วตัถุประสงค ์ความรู้ ทกัษะ 
และพฤติกรรมทีคาดหวงั ปริมาณและความลึกของเนือหา และแหล่งขอ้มูลทีมี ซึงประกอบด้วย  
การดาํเนินการต่าง ๆ ดงันี 

  1.1  ประเมินความตอ้งการและผูเ้รียน (Assess Needs and Audience) 

  1.2  กาํหนดเนือหาทงัหมดและเป้าหมาย (Determine Overall Content and Goals) 

  1.3  ระบุระบบนิพนธ์และระบบการนําส่งบทเรียน (Specify Authoring and 

Delivery Systems) 

  1.4  วางแผนขอบเขตของโครงการทงัหมด (Plan Overall Project Scope) 

  1.5  วางแผนกลยทุธ์การประเมินผลทงัหมด (Plan Overall Evaluation Strategies) 

 2.  การออกแบบ (D: Design) เป็นขนัตอนทีดาํเนินการต่าง ๆ ทีจะนาํไปสู่เป้าหมายที 

ตงัไว  ้โดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธ์ทีได้จากขนัตอนการวิเคราะห์โดยพิจารณาในประเด็น     
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของบทเรียน การเรียงลาํดบัเนือหา  วิธีการนาํเสนอเนือหา การเลือกใช้
สือและการนาํเสนอแบบทดสอบ เป็นตน้ ซึงประกอบดว้ยการดาํเนินการต่างๆ ดงันี 

  2.1  เขียนวตัถุประสงคแ์ต่ละหน่วย (Write Objectives by Unit) 

  2.2  ระบุการปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียน (Specify Instructional Interactions) 

  2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผล (Conduct Performance Test) 

  2.4  ออกแบบหนา้จอและกราฟิก (Screen Design and Graphic) 

  2.5  ออกแบบเทมเพลทของบทเรียน (Screen Templates Design) 

  2.6  เขียนผงังานบทเรียน (Write Lesson Flowcharts) 

  2.7  เขียนบทดาํเนินเรือง (Storyboarding) 

  2.8 สร้างบทเรียนตน้แบบ (Prototyping) 
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 3.  การพฒันา (D: Development) เป็นขนัตอนทีนาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากขนัตอนการออกแบบ 

มาดาํเนินการจริงเพือพฒันาเป็นบทเรียนตามทีวิเคราะห์ไวใ้นขนัตอนแรก เพือพฒันาบทเรียน
ตน้แบบทีพร้อมจะนาํไปทดลองใชใ้นขนัตอนต่อไป  

 4.  การทดลองใช้ (I: Implementation) เป็นการนําบทเรียนทีพฒันาขึนไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายตามวธีิการทีกาํหนดไว ้ 

 5.  การประเมินผล (E: Evaluation) เป็นขนัตอนสุดทา้ยของรูปแบบการสอน ADDIE

เพือประเมินผลบทเรียนและนาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน 

 

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของกาเย่ และวาเยอร์ 

 กาเย ่และวาเยอร์ (Gagné, Briggs and Wager, 1992: 7 - 81) เสนอรูปแบบสําหรับ
ออกแบบการเรียนการสอน หรือการจดัดาํเนินการสอน ทีเรียกชือวา่ Gagné and Briggs Model ซึง
เป็นรูปแบบประเภทกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้  โดยประกอบด้วยขันตอนต่างๆ  สําหรับ               
การจดัระบบสภาพการณ์การเรียนการสอนของแต่ละผลลพัธ์การเรียนรู้ ซึงมีการดาํเนินงาน  ขนั
คือ  

 1. สร้างความสนใจ  
 2. ฟืนฟูขอ้มูลทีมีอยูเ่ดิม  
 3. บอกวตัถุประสงคแ์ก่ผูเ้รียน  
 4. นาํเสนอวสัดุอุปกรณ์ทีเป็นสิงเร้า  
 5. แนะแนวทางการเรียนรู้  
 6. ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถ  
 7. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
 8. ประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน และ  
 9. เพิมความคงทนในการเรียนรู้  
 

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของเคมพ์ 

 เคมพ ์และคณะ (Kemp Morrison and Ross, 1985 : 113) นาํเสนอวธีิการเชิงระบบใน
จดัการเรียนการสอน ซึงประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ 9 ขนัตอน คือ   

 1. กาํหนดหวัขอ้ทีจะสอน และเขียนวตัถุประสงคท์วัไป  

 2. ศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน  

 3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม  
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 4. กาํหนดเนือหาวชิาทีสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้  

 5. ทดสอบเพือวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนก่อนทีจะทาํการสอน    

 6. เลือกกิจกรรมและแหล่งวชิาการสาํหรับการเรียนการสอนเพือจะนาํเนือหาวิชาไปสู่
จุดมุ่งหมายปลายทางทีวางไว ้   
 7. ประสานงานในเรืองต่างๆ เช่น การเงิน บุคลากร อาคารสถานที เครืองมือ เครืองใช้
ต่าง ๆ และดาํเนินการไปตามแผนทีกาํหนดไว ้ 

 8. ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนวา่บรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไวเ้พียงใด  

 9. พิจารณาวา่ควรจะแกไ้ขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีขึนอยา่งไร  
  

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของดิกส์ และคาเรย์ 

 ดิกส์ และคาเรย ์(Dick Carey and Carey, 2004 : 8) เสนอรูปแบบในการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนทีรู้จกักนัในชือว่า Dick and Carey Model ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการ
ดาํเนินการ  9 ขนัตอน ดงันี 

กําหนดวัตถุประสงค์

วิเคราะห์พฤติกรรม
การสอน

ระบุลักษณะ/

พฤติกรรมเบืองต้น

เขียนจุดประสงค์ของ
เชิงพฤติกรรม การพัฒนาข้อสอบ พัฒนากลยุทธ์

การสอน
พัฒนาและเลือกวัสดุ
การเรียนการสอน

ออกแบบและดําเนิน
การประเมินผล

ระหว่างดําเนินการ

ออกแบบและดําเนิน
การประเมินผลรวม

แก้ไขปรับปรุง
การเรียนการสอน

 
 

ภาพที 14  ระบบการเรียนการสอนของ Dick and Carey 

ทีมา: Dick W., and Carry L.,  The Design of Instruction (Glenview: Scott, Foresman and  

Company, 1985), 10. 

 1.  กาํหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน 

 2.  การวิเคราะห์การเรียนการสอน ดา้นทกัษะทีสนบัสนุนการเรียนการสอนเพือให้
บรรลุเป้าหมาย 

 3.  การพิจารณานิสัยและบุคลิกลกัษณะของผูเ้รียน 

 4.  การกาํหนดพฤติกรรมทีสามารถวดัได ้

 5.  การกาํหนดขอ้ทดสอบ 

 6.  การพิจารณากลวธีิการเรียนการสอน 
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 7.  การพิจารณาเลือกอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 8.  การประเมินระหวา่งเรียน 

 9.  การประเมินสรุป  
  

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี 
 ทิศนา แขมมณี (2552 : 20) เสนอรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนทีมี

องคป์ระกอบทีผูอ้อกแบบตอ้งพิจารณาตามลาํดบัขนั 5 ประการ คือ  
 1. พิจารณาหลกัสูตร ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน ความพร้อมของผูส้อน  
 2. พิจารณาเนือหา มโนทศัน์ วตัถุประสงค ์ 
 3. พิจารณาเลือกยทุธศาสตร์/ยทุธวธีิในการสอน  
 4. พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสือ    
 5. พิจารณาการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

  

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ Clark 

 แนวคิดของ Clark (1999) ระบุว่า องค์ประกอบทีจะทาํให้การเรียนการสอนประสบ
ความสาํเร็จประกอบดว้ย 

 องคป์ระกอบที 1  ความรู้ (Knowledge) ผูส้อนต้องมีความรู้ในหลักสูตร วิชาหรือ
หน่วยการเรียนรู้หรือมอดูลทีสอน 

 องคป์ระกอบที 2 สิงแวดล้อม (Environment) ผูส้อนต้องมีเครืองมือทีช่วยส่งผ่าน
เนือหาสาระทีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ขึน เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ สือการเรียนรู้ รวมถึง
สิงแวดลอ้มทางกายภาพของสถานทีเรียน 

 องคป์ระกอบที 3 ทกัษะทีเกียวขอ้ง (Involvement Skills) ผูส้อนตอ้งรู้จกัผูเ้รียน เช่น 
ชือ จุดหมายทีแทจ้ริง และแรงจูงใจ เป็นตน้ 

 

 กรอบแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Alex Osborn 

 กรอบแนวคิดเกียวกบัขนัตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Alex Osborn กล่าววา่ 
การแก้ปัญหาประกอบดว้ยขนัตอนสําคญั 3 ขนัตอน คือ การเสาะหาขอ้เท็จจริง (Fact Finding)     
การแสวงหาแนวคิด (Idea Finding) และการแสวงหาแนวทางแกปั้ญหา (Solution Finding) มาเป็น
แนวทางในการวเิคราะห์หวัขอ้เรือง และจดัเรียงหวัขอ้ในการเรียนการสอนดว้ย 
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ภาพที 15  รูปขนัตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ทีมา: Alex Osborn, Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-

Solving (New York: Prentice-Hall, 1981), 25. 
 

 การจดัทาํหลกัสูตรเพือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูในการวิจยัครังนี อาศยักรอบ
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler  การพฒันาหลกัสูตรแบบ DACUM รวมทงักรอบแนวคิด
ดา้นพิสัยการเรียนรู้ของ Bloom and others เป็นกรอบแนวคิดสําคญัในการพิจารณากาํหนด และ
จดัลาํดบัของเนือหาหลกัสูตร ขณะทีในขนัตอนของการนาํหลกัสูตรไปประยุกตใ์ช้จะอาศยักรอบ
แนวคิดกลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนของ Dick and Carey (2001) และแนวคิดของ Clark (1999) 

ทีระบุวา่ องคป์ระกอบทีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนประสบความสาํเร็จประกอบดว้ย 

 องคป์ระกอบที 1  ความรู้ (Knowledge) ผูส้อนต้องมีความรู้ในหลักสูตร วิชาหรือ
หน่วยการเรียนรู้หรือโมดูลทีสอน 

 องคป์ระกอบที 2  สิงแวดล้อม (Environment) ผูส้อนต้องมีเครืองมือทีช่วยส่งผ่าน
เนือหาสาระทีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ขึน เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ สือการเรียนรู้ รวมถึง
สิงแวดลอ้มทางกายภาพของสถานทีเรียน 

 องคป์ระกอบที 3  ทกัษะทีเกียวขอ้ง (Involvement Skills) ผูส้อนตอ้งรู้จกัผูเ้รียน เช่น 
ชือ จุดหมายทีแทจ้ริง และแรงจูงใจ เป็นตน้ 



 

 

70 

 รวมทงัแนวคิดของ Alex Osborn ทีระบุว่าการแกปั้ญหาประกอบดว้ยขนัตอนสําคญั     
3 ขนัตอน ดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นการกาํหนดแผนการฝึกอบรมครูผูส้อนดา้นสมรรถนะวิชาชีพ
นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพือให้ผูส้อนมีความรู้เพียงพอเกียวกับหลักสูตรทีออกแบบ         
ขึนใหม่บนฐานสมรรถนะ โดยอาศยัการอบรมอยา่งเป็นขนัตอน 

 

แนวคิดเกยีวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 

 การศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร มีจุดมุ่งหมายเพือนาํทฤษฎีทีไดม้า
กาํหนดเป็นขนัตอนการพฒันาหลกัสูตรทีผูว้จิยัไดส้ร้างขึน โดยมีหวัขอ้ทีศึกษาดงันี  

 

ความหมายของหลกัสูตร  

 เอกวิทย ์ ณ ถลาง (2511 : 108) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรว่า เป็นมวล
ประสบการณ์ทงัหลายทีจดัให้เด็กได้เรียนเนือหาวิชา ทศันคติ แบบพฤติกรรม กิจวตัรและ
สิงแวดลอ้ม หรือสิงใดก็ตามซึงเรามุ่งหวงัทีจะให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็ก ทาํให้เด็กมีการเปลียนแปลง
พฤติกรรม    
 สุมิตร คุณากร(2523 : 130) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรวา่ หมายถึง โครงการการ
ให้การศึกษาเพือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลกัษณะต่าง ๆ ทีสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาทีไดก้าํหนดไว ้

 ธาํรง บวัศรี (2532 : 1) กล่าวถึงหลกัสูตรวา่ เป็นมวลประสบการณ์ต่างๆ  ทีโรงเรียน
และครูผูส้อนจดัขึนเพือใหน้กัเรียนมีการเปลียนแปลง   

 วิชยั วงษใ์หญ่ (2538 : 46) กล่าววา่ หลกัสูตรมีความหมายสองนยั ความหมายใน        
วงแคบ หลกัสูตรคือ วชิาทีสอน ส่วนความหมายในวงกวา้ง หลกัสูตรคือ มวลประสบการณ์ทงัหมด
ทีจดัใหก้บัผูเ้รียนทงัภายในและภายนอกโรงเรียนซึงเป็นทงัทางตรงและทางออ้ม 

 พิสมยั ถีถะแกว้ (2539 : 1-2) อธิบายวา่ ความหมายของหลกัสูตรจาํแนกได้ 4 ลกัษณะ
ดงันี หลกัสูตรคือ เนือหาวิชาหรือรายวิชาทีจดัไวเ้ป็นระบบเพือให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา แผนงานหรือ
โครงการ ซึงเป็นขอ้กาํหนดในการจดัการศึกษา มวลประสบการณ์ทงัหลายทีจดัให้แก่ผูเ้รียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน  

 Taba Hilda (1962: 11) นิยามวา่ หลกัสูตร หมายถึง แผนสาํหรับการเรียนรู้  

 Beauchamp George (1981 : 67) ให้ความหมายว่า หลกัสูตร หมายถึง แผนซึง
ประกอบดว้ยประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนในโรงเรียน   
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 จากความหมายของหลกัสูตรสรุปไดว้า่ หลกัสูตรหมายถึง แผนการเรียนรู้หรือกิจกรรม
ทีกาํหนดไวอ้ย่างเป็นทางการ เพือใช้เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ 

ทกัษะ และเจตคติทีพึงประสงคใ์นทุกดา้นตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ 

 

องค์ประกอบของหลกัสูตร  

 องคป์ระกอบของหลกัสูตร หมายถึง การจดัระบบโครงสร้างภายในของหลกัสูตรว่า    
มีส่วนประกอบอะไรบา้ง ซึงนกัการศึกษาและผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ
หลกัสูตรไว ้ดงันี  

 Tyler Raph W. (1964: 11-13) ไดเ้สนอแนวคิดในการจดัหลกัสูตรแบบหลกัการเหตุผล 

(The Rational Curriculum Model) วา่หลกัสูตรควรมีองคป์ระกอบครอบคลุมประเด็นสาํคญัต่อไปนี  

 1.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาทีตอ้งการ ใหผู้เ้รียนรู้บรรลุผลสาํเร็จ  

 2.  ประสบการณ์เรียนรู้ซึงตอ้งจดัให้ผูเ้รียน เพือให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาทีกาํหนดไว ้ 

 3.  มวลประสบการณ์ทีจะทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 4.  วธีิการประเมินผลวา่การเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้  

 Taba Hilda (1962 : 10) เสนอวา่ องคป์ระกอบหลกัสูตรมี 4 ส่วน คือ 

 1.  ความมุ่งหมาย  

 2.  เนือหา  
 3.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้ 

 4.  การประเมินผล  

 Beauchamp George (1981: 67-70) กล่าววา่ องคป์ระกอบหลกัสูตรมี 4 ส่วน คือ 

 1.  ขอบข่ายเนือหา 
 2.  เป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

 3.  การวางแผนการใชห้ลกัสูตร  

 4.  การพิจารณาตดัสิน  

 วิชยั วงษใ์หญ่ (2538 : 59) เปรียบเทียบแนวคิดเกียวกบัองคป์ระกอบหลกัสูตรของ
นกัพฒันาหลกัสูตรทีสาํคญั ดงัตารางที 6 
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ตารางที 3  การเปรียบเทียบแนวคิดเกียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรของนกัพฒันาหลกัสูตร 
 

ไทเลอร์ 

(1949) 

ทาบา 
(1962) 

โบชอง 

(1981) 
1. กาํหนดวตัถุประสงค ์

2. เลือกเนือหาและ
ประสบการณ์ 

3. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. วนิิจฉยัความตอ้งการและ
กาํหนด 

วตัถุประสงค ์

2. เลือกและจดัเนือหาสาระ 

การเรียนรู้ 

3. เลือกและจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ 

4. กาํหนดวธีิการประเมินผล 

1. กาํหนดวตัถุประสงค ์

2. กาํหนดขอบข่ายเนือหา
สาระการเรียนรู้ 

3. วางแผนการใชห้ลกัสูตร 

4. กาํหนดเกณฑต์ดัสิน 

 

ทีมา: วชิยั วงษใ์หญ่, ทฤษฎีและการพฒันาหลกัสูตร (นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2538), 59. 
 

 Allan C. Ornstein (Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 5th ed.) กล่าววา่ 
การออกแบบหลักสูตรมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ การวางแผนหลักสูตร การออกแบบ
หลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร SU Model สุเทพ 
อ่วมเจริญ (2555 : 22-24) ระบุวา่การพฒันาหลกัสูตรมีองคป์ระกอบ ดงันี 
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ภาพที 16  แบบจาํลองการพฒันาหลกัสูตร SU Model 

ทีมา: สุเทพ อ่วมเจริญ,  การพฒันาหลกัสูตร : ทฤษฎแีละการปฏิบัติ (นครปฐม : มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสนามจนัทร์,  2558),  23. 
 

 จากแนวคิดการพฒันาหลักสูตรสรุปได้ว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบทีสําคัญ คือ
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เนือหาสาระของหลกัสูตร แผนการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้เรียน  

Learner Society 

Knowledge 

1 
Planning 

4 
Evaluation 

2 
Designing 

Organization 
3 
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ประเภทของหลกัสูตร 

 หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ หลักสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based 

Curriculum) กบัหลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) โดยหลกัสูตรทงั    
2 ประเภทมีความแตกต่างกนัหลายประการดงันี 

 1.  หลกัสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based Curriculum) ใช้ฐานของเวลา (Time-

Based) ขณะที หลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) และใช้ฐานของ
สมรรถนะการทาํงาน/ผลงาน(Performance-Based) 

 2.  หลกัสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based Curriculum) เนน้อตัราการทาํงานเป็นไป
ตามกลุ่ม (Group Paced) หลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) และเน้น
อตัราการทาํงานเป็นแบบรายบุคคล (Individually Paced) 

 3.  การจดัการเรียนการสอนของครูสําหรับหลกัสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based 

Curriculum) จะสะดวกและใชเ้วลาทีแน่นอน เนืองจากใชอ้ตัราการทาํงานแบบกลุ่ม การกาํกบัดูแล
การปฏิบัติงานใช้ เวลาเท่า ทีกรอบเวลากําหนดไว้ ขณะทีหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency-based Curriculum) การจดัการเรียนการสอนอาจไม่สะดวกเนืองจากใช้เวลาของ
นักเรียนทีไม่แน่นอนและจะต้องสละเวลากับนักเรียนเป็นรายบุคคล การกาํกับดูแลอาจยุ่งยาก
เนืองจากนกัเรียนแต่ละคนจะใชเ้วลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 4.  หลกัสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based Curriculum) มีผลป้อนกลบัทีล่าชา้ทาํให้
การปรับปรุงเนือหาและวิธีสอนกระทาํไดล่้าช้าดว้ย เนืองจากวิธีการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบั
ระบบนีคือแผนการเรียนแบบ Day Release ช่วงเวลาเสร็จสินรายวิชาจึงเป็นภาคเรียน ขณะที 
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) มีผลป้อนกลับโดยพลันทาํให้    
การปรับปรุงเนือหาและวิธีสอนสามารถกระทาํไดท้นัที เนืองจากวิธีการเรียนการสอนทีเหมาะสม
กบัระบบนีคือแผนการเรียนแบบ Block (Day) Release สาํหรับแต่ละงานเฉพาะอีกทงัช่วงระยะเวลา
เสร็จสินรายวชิาก็ใชเ้วลาสัน 

 5.  หลกัสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based Curriculum) มีการใชต้าํรา หรือสมุดงาน
โดยการสอนสัปดาห์ละครังตลอดภาคเรียน ทาํให้ครูผูส้อนมีภาระไม่มากนกัในการเตรียมการสอน
ล่วงหนา้ ขณะทีหลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ใช้มอดูลและวสัดุ
สือการเรียนการสอนทีต้องสอนต่อเนืองในช่วงระยะสันๆ ทาํให้ครูตอ้งเตรียมการสอนทงัวิชา
ล่วงหนา้ให้แลว้เสร็จก่อนในช่วงสันๆ เช่นกนั อีกทงัมีปริมาณงานทีตอ้งทาํล่วงหนา้ให้ครบทงัวิชา 
จึงทาํใหค้รูตอ้งรับภาระหนกั 
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 6. จุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรบนฐานเนือหาใช้การแยกเนือหา ออกเป็น 
หน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) แลว้แยกหน่วยการเรียนรู้เป็น หัวขอ้ (Topic) และเขียนดว้ย
จุดประสงค์ทวัไป (General Objective) จากนนัแยกหวัขอ้เป็น หัวขอ้ย่อย (Subtopic) เขียนดว้ย
จุดประสงคเ์ฉพาะ หรือ พฤติกรรมเฉพาะ (Specific Objective หรือ Behavioral Objective)ทาํให้เกิด
จุดประสงค์เฉพาะมากมาย ไม่มีจุดหมายของการนาํแต่ละจุดประสงค์ไปใช้ชดัเจน แต่จะเหมาะที
เป็นแบบฐานกวา้ง (Broad-based) ขณะทีจุดประสงค์การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะใชก้ารแยกงาน
หลกัหรือหน้าที (Duty) ออกเป็นงานเฉพาะ (Task) โดยมีจุดประสงค์เดียว เรียกว่า กฤตกรรม
ปลายทาง (TPO, Terminal Performance Objective) แลว้แบ่งงานเฉพาะออกเป็น -  งานย่อย 
(Element) และกาํหนดจุดประสงค์ หรือกฤตกรรมยอ่ยของแต่ละงานยอ่ย (Enabling Objective)     
ในแต่ละงานย่อยยงัแยกออกเป็นขนัตอน (Step) การทาํงานแล้วกาํหนดเป็นพฤติกรรมหรือ
จุดประสงคเ์ฉพาะ (Specific Objective) ซึงจะประกอบกนัเป็นกระบวนการจนเสร็จสินสู่ปลายทาง 

 7.  หลักสูตรแบบฐานเนือหา (Content-based Curriculum) มีการประเมินผลแบ่ง        
อิงกลุ่ม วดัผลสัมฤทธิโดยการจดัลาํดับความรู้ความสามารถ เรียงจากมากไปหาน้อยอาจแปลง
คะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานแลว้ตดัเกรดตามช่วงคะแนน เช่น A, B,C, D และ F ขณะทีหลกัสูตร
แบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์วดัผลสัมฤทธิโดย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซีงเป็นอัตราการทาํงานปกติ (Normal Pace) ของผูเ้รียนผูเ้ข้ารับ             
การฝึกอบรมทีไม่ใช่อตัราของมืออาชีพ เช่น เวลามาตรฐานของพิมพดี์ด  คาํต่อนาที ถา้พิมพไ์ด ้

 คาํต่อนาทีแสดงวา่มี ดรรชนีสมรรถนะ (Performance Index) เท่ากบั .  หรือถา้พิมพไ์ด ้  คาํ
ต่อนาที จะมีดรรชนีสมรรถนะเท่ากบั .  ดรรชนีเหล่านีอาจแปลงเป็นเกรด A, B, C.. ได ้แต่        
การแปลความหมายอาจต่างกนั 

 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร  

 มีนักการศึกษาหลายท่านได้นําเสนอรูปแบบการพฒันาหลักสูตรไวต้ามแนวคิดที
แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดเกียวกบัรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรดงันี 

 

 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ 

 Ralph Tyler,(1949), The Steps of Curriculum Development, accessed 19 

December 2009, available from http//www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp. ไดน้าํเสนอรูปแบบ 

การพฒันาหลกัสูตรไวใ้นหนงัสือ Basic Principles of Curriculum and Instruction เป็นรูปแบบที
ไดรั้บการยอมรับและรู้จกักนัดีในชือของวิธีแนวทาง-จุดหมายปลายทาง (Means-ends Approach) 
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ซึงมีหลกัการว่า ในการพฒันาหลกัสูตรและการสอนนนัควรจะตอบคาํถามพืนฐาน 4 ประการ
ต่อไปนีคือ  

 1.  มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบา้งทีควรแสวงหา  
 2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งทีควรจดัขึนเพือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาทีกาํหนดไว ้ 

 3.  จะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร  

 4.  จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่จุดมุ่งหมายดงักล่าว ไดบ้รรลุตามทีกาํหนดไว ้ 

 จากคาํถามทงั 4 ของไทเลอร์นี สามารถนาํมากาํหนดเป็นขนัตอนการพฒันาหลกัสูตร  

4 ขนัตอน คือ  

 ขนัตอนที  กาํหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  
 ขนัตอนที  คดัเลือกประสบการณ์  

 ขนัตอนที  จดัลาํดบัประสบการณ์ และ 

 ขนัตอนที  การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที 17   ขนัตอนการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบแนวคิดของไทเลอร์ 

ทีมา: Tyler W. Ralph, The Steps of Curriculum Development (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1949),3.  



 

 

77 

ไทเลอร์เน้นความสําคญัของการกาํหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็นอนัดบัแรก เพราะ
เป็นหวัใจสาํคญัของการไดม้าซึงคาํตอบอีก 3 ขอ้ถดัมา โดยการกาํหนดจุดมุ่งหมายสามารถพิจารณา
ขอ้มูลพืนฐานจากแหล่งต่าง ๆ 3 แหล่ง คือ ผูเ้รียน สังคม และนกัวิชาการ ซึงจะช่วยให้ได้
จุดมุ่งหมายชัวคราวก่อน ต่อมาจึงใช้หลักปรัชญาและหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มากลันกรอง
จุดมุ่งหมายชวัคราวเหล่านนั ซึงจะทาํให้ไดจุ้ดมุ่งหมายทีแทจ้ริงมาใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือก
และจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลตามลาํดบั รูปแบบพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์
แสดงในภาพประกอบ 

 

 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 
 Taba Hilda ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ  ทีเนน้วิธีจากระดบั

ล่างไปสู่ระดบับน หรือ Grass-roots Approach มีขนัตอนการพฒันาหลกัสูตรทีใกลเ้คียงกบัขนัตอน
ของไทเลอร์ แต่ต่างกนัทีไทเลอร์ค่อนขา้งเสนอวิธีการทีเป็นระดบับนสู่ระดบัล่าง หรือ Top-down 

ทาบาเชือวา่การพฒันาหลกัสูตรทีเริมจากระดบับนหรือการสังการของผูบ้ริหารไม่ใช่วิธีการพฒันา
หลกัสูตรทีดี การพฒันาหลกัสูตรควรเริมจากระดบัล่าง หรือครูผูส้อนซึงเป็นผูน้าํหลกัสูตรไปใช้
จริง เป็นผูที้อยูติ่ดกบัขอ้มูลพืนฐานจริงมีความเหมาะสมมากกวา่ขนัตอนทีพฒันาหลกัสูตร ดงันนั
การพฒันาหลกัสูตรของทาบา มี 7 ขนัตอน ดงันี  

 ขนัตอนที 1 การสาํรวจความตอ้งการ  

 นักพฒันาหลักสูตรหรือครูผูส้อนเป็นผูส้ํารวจความต้องการทางการเรียนจากกลุ่ม
ผูเ้รียนโดยทาํการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละคน ในดา้นขอ้มูลพืนฐาน ขอ้บกพร่อง และ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 ขนัตอนที 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมาย  

 ภายหลงัจากการไดร้ะบุถึงความตอ้งการของนกัเรียนพร้อมกบัวิเคราะห์ลกัษณะของ
ผูเ้รียนแล้ว ครูผูส้อนจะใช้ขอ้มูลเหล่านีมากาํหนดเป็นจุดมุ่งหมาย เพือเป็นแนวทางสําหรับ         
การพฒันาหลกัสูตรขนัต่อไป  

 ขนัตอนที 3 การเลือกเนือหา  
 จุดมุ่งหมายทีไดก้าํหนดไวจ้ะเป็นแนวทางในการเลือกเนือหา ซึงเนือหาทีคดัเลือกมา

จะตอ้งเหมาะสมและมีความสาํคญักบัผูเ้รียน  

 ขนัตอนที 4 การจดัลาํดบัเนือหาวชิา  
 เมือครูได้เนือหามาแล้วจะต้องจดัลาํดับเนือหาวิชาเพือให้เหมาะสมกับสภาพของ

ผูเ้รียน เช่น วฒิุภาวะ ความพร้อม และผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็นตน้  
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 ขนัตอนที 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  

 เมือจดัลาํดบัเนือหาแลว้ ครูจะทาํการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีสอนที
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเนือหาวชิาและสภาพผูเ้รียน 

 ขนัตอนที 6 การจดัลาํดบัประสบการณ์  

 ครูผูส้อนเป็นคนตดัสินใจจดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งผูเ้รียน  

 ขนัตอนที 7 กาํหนดสิงทีจะประเมินและวธีิประเมินผล  

 นกัพฒันาหลกัสูตรจะช่วยในการตดัสินใจวา่มีจุดมุ่งหมายขอ้ใดบา้งทีผูเ้รียนไดบ้รรลุ 

ส่วนครูผูส้อนจะช่วยในการคดัเลือกเทคนิควธีิการประเมินทีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน  

 ทาบาอธิบายเพิมเติมวา่ หลงัจากประเมินหลกัสูตรแลว้ควรตรวจสอบความสมดุลและ
ความสอดคลอ้งระหวา่งขนัตอนการพฒันาหลกัสูตร และตรวจสอบความคงทีขององคป์ระกอบที
บรรจุอยู่ในหน่วยเรียน สัดส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดทงัความสมดุลของรูปแบบและ
กิจกรรมการเรียนรู้ (อา้งถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 133-134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 18   รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 
ทีมา: Peter E. Oliva, Developing the Curriculum (Boston: Pearson Education Inc., 2009),4. 
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 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์ อเลก็ซานเดอร์ และเลวสิ 

 Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30, อา้งถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 135-136) ได้
เสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรทีคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบในระบบการ
พฒันาหลกัสูตร รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรนีเริมจากการกาํหนดเป้าหมายของการศึกษาและ
จุดมุ่งหมายเฉพาะทีตอ้งการให้ประสบผลสําเร็จ การกาํหนดเป้าหมายทางการศึกษามีสิงทีตอ้งการ    

4 ประการ คือ ขอ้มูลการพฒันาบุคคล ลกัษณะทางสังคม ทกัษะการแสวงหาความรู้ และความ
เชียวชาญเฉพาะดา้น เป้าหมายทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายเฉพาะจะเป็นแนวทางในการออกแบบ
หลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผล  

 ข้อดีของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนีอยู่ทีการวางแผนพฒันาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ ช่วยให้มองภาพของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรอย่างครบวงจรทงัระบบการวางแผน
หลกัสูตร ระบบการนาํหลกัสูตรไปใช้ และระบบการประเมินผล ซึงรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร
ของไทเลอร์ และทาบา จะมุ่งเนน้เฉพาะการวางแผนหลกัสูตรเป็นสาํคญั  

 

 
 

ภาพที 19  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวสิ 

ทีมา: Saylor J.G., and Alexander, Planning Curriculum for Schools. New York: Holt Rinehart 

and Winston, 1974), 95. 
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 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลวิา Oliva, P.E (2009: 137-140) 

 เสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรทีมุ่งเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของการออกแบบหลกัสูตร
และการเรียนการสอนอยา่งเป็นขนัตอน นบัวา่เป็นรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรทีกล่าวถึงขนัตอน
การพฒันาหลกัสูตรและการสอนอย่างละเอียดอีกรูปแบบหนึง โอลิวากาํหนดขนัตอนการพฒันา
หลกัสูตรเป็น 12 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การกาํหนดปรัชญา จุดมุ่งหมาย และความเชือเกียวกบัการเรียนรู้  

 ขนัตอนที 2-4 การวิเคราะห์ความตอ้งการทีแทจ้ริงของสังคมและผูเ้รียนเพือนาํมา
กลนักรองใหไ้ดเ้ป้าหมายและจุดมุ่งหมายเฉพาะของหลกัสูตร  

 ขนัตอนที 5 การบริหารหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 

 ขนัตอนที 6-9 การกาํหนดเป้าหมายการเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้คดัเลือก
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ กาํหนดวธีิการประเมินผลการเรียน  

 ขนัตอนที 10 การดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามทีวางแผนไว ้  

 ขนัตอนที 11-12 การประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสูตร 
ทงัระบบขอ้ดีของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวาอีกประการหนึง คือ การระบุขอ้มูล
ป้อนกลบัเพือนาํมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร ช่วยให้มองภาพการพฒันาหลกัสูตรอยา่งครบวงจร
ซึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรอยูต่ลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 20  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวา 
ทีมา: Peter E. Oliva, Developing the Curriculum (Boston: Pearson Education Inc., 2009),20 
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 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของวชัิย วงษ์ใหญ่ (2538 : 59) 

 วชิยั วงษใ์หญ่ (2538) เสนอรูปแบบและขนัตอนการพฒันาหลกัสูตรและการสอน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 21  ขนัตอนการพฒันาหลกัสูตรและการสอนตามกรอบแนวคิดของวชิยั วงษใ์หญ่ 

ทีมา:  วชิยั วงษใ์หญ่, ทฤษฎแีละการพฒันาหลกัสูตร. นนทบุรี: มหาวทิยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช, 2538), 25. 
 

 ทงันี ในขนัตอนของการออกแบบหรือคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิด 
Bloom’s taxonomy ของ Bloom   และคณะเป็นแนวคิดทีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชเ้พือเป็นแนวทาง
ในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ได ้

  Bloom  and  others กาํหนดพิสัยของการเรียนรู้วา่ประกอบดว้ย พุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และการเรียนรู้ใน
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แต่ละพิสัยยงัสามารถแบ่งเป็นหลายระดบัทีแตกต่างกนั เรียกว่าแบ่งตามระดบั  Taxonomy  คือ 
ความลึกหรือความยากในการสร้างพฤติกรรม ดงันี 

 1.  พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ระดบั Taxonomy ในพุทธิพิสัย อาจแบ่งออกได้
เป็น 6 ระดบั เรียงจากง่ายไปหายากไดด้งัต่อไปนี 

  1.1  ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัทีตาํสุดของการใช้พฤติกรรมทางดา้น
สมอง  เป็นเรืองของการใชค้วามจาํเนือหาความรู้ต่าง ๆ  ใช้พฤติกรรมทางดา้นการท่องจาํ  ผูเ้รียน
รับรู้สิงใดก็จดจาํสิงนนัเอาไว ้ เช่น  การเรียนรู้ชือ  คาํศพัท ์ สูตร  กฎ  และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  เป็นตน้ 

  1.2  ระดบัความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นระดบัของการใช้พฤติกรรมทางดา้น
สมองทีสูงขึน  ผูเ้รียนเริมเรียนรู้ในสิงทีตอ้งใช้ความคิด การพิจารณา การเปรียบเทียบ เพือให้เกิด
ความเขา้ใจในความหมายของเนือหาวิชาทีเรียน  เช่น  เขา้ใจในหลกัการ  กระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ  เป็นตน้ 

  1.3  ระดบัการนาํไปใชง้าน (Application) เป็นระดบัของการใชพ้ฤติกรรมทางดา้น
สมองทีสูงขึนหลังจากทีผูเ้รียนมีความเข้าใจแล้ว  ย่อมจะต้องนําสิงทีเรียนนัน  ไปใช้งานใน
สถานการณ์ทีใกลเ้คียงได ้เช่น การคาํนวณ โจทยค์ณิตศาสตร์ การอ่านค่าเครืองมือวดัต่าง ๆ เป็นตน้ 

  1.4  ระดบัการวเิคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัของการใชพ้ฤติกรรมทางดา้นสมองที
ซับซ้อนมากขึนด้วยการใช้ความคิดในการพิจารณาให้ลึกซึง แยกแยะ วิเคราะห์รายละเอียด  
สามารถจาํแนกแยกยอ่ยเนือหาความรู้ทีเรียนได ้ เช่น  การวิเคราะห์เหตุผล การจาํแนกองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

  1.5  ระดับการสังเคราะห์  (Synthesis) เป็นระดับของการใช้พฤติกรรมทางด้าน
สมองขนัสูงขึนอีกระดบัหนึงเป็นการใช้ความสามารถในการคิดคน้  อาจเป็นการรวบรวมความรู้
และประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการแสวงหาสิงใหม่ เช่น การออกแบบเครืองจกัรเป็นตน้ 

  1.6  ระดบัการประเมินผล  (Evaluation) เป็นระดบัของการใช้พฤติกรรมทางดา้น
สมองขนัสูงสุด  เป็นการใชค้วามสามารถในขนัของการตดัสินใจ การวนิิจฉยัในคุณค่าของสิงต่าง ๆ  
การประเมินได้ว่าสิงใดดี หรือ ได้ผลมากน้อยเพียงใด  เช่น การวิจัย  การประเมินคุณค่าของ
ผลิตภณัฑที์ออกแบบไว ้การตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ 
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ภาพที 22  รูประดบัการเรียนรู้ 

ทีมา: Bloom’s Taxonomy, Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student 

Learning (New York: McGraw-Hill, Inc., 1971, 80. 
 

 2.  จิตพิสัย (Affective Domain) ทีระดบั Taxonomy  5 ระดบั ดงันี 

  2.1  ระดบัการยอมรับ (Receiving) เป็นระดบัของพฤติกรรมทางดา้นจิตใจในการ
จะเปิดช่องการรับรู้  มีความตงัใจทีจะเอาใจใส่ต่อสิงเร้า  เช่น  การฟังอย่างตงัใจ  รับรู้ความสําคญั
ของการเรียน  หรือการยอมรับในสิงต่างๆ  เป็นตน้ ซึงเริมจากการยอมรับในตวัผูส้อนดว้ย 

  2.2  ระดบัการตอบสนอง  (Responding) พฤติกรรมในระดบันี  หมายถึงระดบัที
ผูเ้รียนมีความเต็มใจทีจะมีส่วนร่วมด้วย  ผู ้เรียนไม่เพียงแต่เอาใจใส่ต่อสิงเร้าเท่านัน  แต่ยงั
ตอบสนองดว้ยความเต็มใจอีกดว้ย  เช่น  การเต็มใจอ่านหนงัสือเกินกวา่ทีกาํหนด  การอ่านเพราะ
อยากอ่าน  เข้าชันเรียนด้วยความเต็มใจ  หรือยินดีสนับสนุนและกระทาํกิจกรรมต่างๆ  เพราะ
อยากจะทาํเป็นตน้  มีความใฝ่ฝันอยากจะแสวงหาและมีความสนุกในกิจกรรมต่างๆ   

  2.3  ระดบัค่านิยม (Valuing)  เป็นระดบัแสดงพฤติกรรมดา้นจิตใจในการตระหนกั  
หรือมีความรู้สึกในคุณค่าของสิงต่างๆ  ทีผูเ้รียนไดพ้บ  เห็นดีเห็นงาม  และยึดถือไวเ้ป็นค่านิยม  
เป็นระดบัทีผูเ้รียนมีทศันคติทีดี  และมีความซาบซึง  ค่านิยมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตาม
ปริมารการยอมรับในคุณค่าว่าจะมองเห็นส่วนดีกนัมากน้อยเพียงใด  หากยอมรับมากศรัทธามาก  
และยนิดีตอบสนองมาก  ก็จะเห็นคุณค่าและเกิดเป็นค่านิยมไดม้าก  เช่น  แสดงตนวา่เชือถือ  ชืนชม  
หรือถือเป็นภาระความรับผดิชอบของตน  เป็นตน้ 

ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

การนาํไปใช ้

การวเิคราะห์ 

การสังเคราะห์ 

การประเมินค่า 



 

 

84 

  2.4  ระดับการจัดระบบค่านิยม (Organizing) เป็นระดับพฤติกรรมด้านจิตใจที
สูงขึน  มีการยอมรับเห็นคุณค่า  และเกิดเป็นค่านิยมในสิงต่างๆ  มากขึน  ย่อมจะมีการจดัระเบียบ
ค่านิยมทางจิตใจ  โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์และโครงสร้างของค่านิยมเหล่านนั  เช่น  รู้ถึงความ
จําเป็นในสิงต่างๆ   รู้บทบาทในการวางแผน   มีความรับผิดชอบ   เข้าใจและรับรู้ขีดกําลัง
ความสามารถ  หรือรู้จกัวางแผนชีวติ  เป็นตน้ 

  2.5  ระดบัการมีลกัษณะนิสัย (Characterizing)  เป็นระดบัสูงสุดของพฤติกรรมดา้น
จิตใจทีพฒันาขึนจากการจดัระบบค่านิยม  คือ   เมือแต่ละคนมีค่านิยมใดแลว้  ค่านิยมเหล่านนัก็จะ
ก่อขึน   เ ป็นระบบทีสามารถควบคุมให้บุคคลนันแสดงออกทางพฤติกรรม   ซึง เ ป็นคุณ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน  เป็นลกัษณะนิสัย  เช่น  มีความตระหนักในด้านความปลอดภยัอยู่
เสมอ  แสดงความเชือมนัในตนเอง  แสดงความขยนั  ตรงต่อเวลา  หรือมีระเบียบวนิยัทีดี 

 3.  ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) ทีระดบั Taxonomy  ในทกัษะพิสัยแบ่งเป็น  5 
ระดบั  ดงันี 

  3.1  ระดบัการเรียนแบบ (Imitation) เป็นระดบัพฤติกรรมทางดา้นทกัษะขนัตน้ใน
ลกัษณะของการสังเกตทกัษะและพยายามลอกเลียนแบบในการเรียนรู้ทกัษะฝีมือนนั  เช่น  การคดั
ลายมือตามแบบอยา่ง  การเขียนรูปตามแบบ  การฝึกตะไบผวิราบตามแบบอยา่งทีแสดง  เป็นตน้ 

  3.2  ระดบัการลงมือทาํตามแบบ (Manipulation)  เป็นระดบัของพฤติกรรมดา้น
ทกัษะขนัสูง  มีการใชท้กัษะฝึกมือมากขึน  เป็นการลงมือทาํโดยใชท้กัษะตามการสอนมากขึนกวา่
การสังเกตในดบัแรก  เช่น  การลงมือฝึกหัดทกัษะฝีมือในการวาดรูป  การเขียนแบบ  การตะไบ  
และการเชือมต่อโลหะตาม  ตวัอยา่งต่อไป 

  3.3  ระดับความแม่นยาํ  (Precision)  เป็นระดับของพฤติกรรมด้านทักษะฝีมือ
เฉพาะอยา่งดว้ย  ความเทียงตรง  ถูกตอ้ง  แม่นยาํ  และมีความรวดเร็วมากขึน  เช่น  การฝึกพิมพดี์ด
ใหเ้ร็วและถูกตอ้ง  ใชเ้ลือยไฟฟ้าไดอ้ยา่งชาํนาญ  และปลอดภยั  ตะไบผวิชินงานให้ไดฉ้าก  และได้
ขนาดดว้ยความรวดเร็วเป็นตน้ 

  3.4  ระดับความต่อเนือง (Articulation) เป็นระดับของการแสดงพฤติกรรมด้าน
ทกัษะฝีมือทีมีการรวมทกัษะมากกวา่หนึงเขา้ไวใ้นงาเดียวกนั  และมีการปฏิบติัตามลาํดบักนัอยา่งมี
การประสมประสานทีดี  เป็นลกัษณะของทกัษะทางกล้ามเนือต่อเนือง  เช่น  การเต้นรําให้ถูก
จงัหวะ  การฝึกว่ายนาํ  การขบัรถยนต์  การตะไบชินงานอย่างยึดปากกา  หรือการซ่อมมอเตอร์
ไฟฟ้า  เป็นตน้  ซึงลกัษณะของการรวมทกัษะพืนฐานหลายๆ  ทกัษะมาใชใ้นงานเดียวกนั  และอาจ
ตอ้งใชเ้นือหาความรู้ทางทฤษฎีร่วมดว้ย 
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  3.5  ระดบักระทาํจนเคยชิน (Naturalization)  เป็นระดบัของการใชท้กัษะรวมอยา่ง
ต่อเนืองด้วยความคล่องแคล่ว  เป็นไปตามลกัษณะธรรมชาติ  และกลายเป็นอตัโนมติัจนเคยชิน
ฝึกงานจนถึงระดับของการมีความชํานาญ  เช่น   ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว   และมี
ประสิทธิภาพ  ผลิตแบบหล่อพลาสติกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  หรือรู้จกัสร้างวิธีการใหม่ๆ  ในการ
ปฏิบติังานต่างๆ  เป็นตน้ 
 

แนวคิดเกยีวกบัการประเมินหลกัสูตร 

การประเมินผลหลกัสูตร 

 การประเมิน หมายถึง การศึกษาถึงขอ้ดี คุณค่า หรือความสําคญัของสิงใดสิงหนึง  
อยา่งเป็นระบบ เพือทราบความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการ 

และเพือทราบทรัพยากรทีใช้ไปทงันี เพือปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินการให้มีประสิทธิภาพ   
มากยิงขึน หรือเพือทาํให้สามารถตดัสินใจทีจะดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงกบัการดาํเนินการไดดี้
ยงิขึน การประเมินจึงนบัไดว้า่เป็นเครืองมือทีสาํคญัชินหนึงของการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพ 

 ทาบา (Taba, 1962: 312) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการตดัสินใจและ 
ตดัสินคุณค่าในการบรรลุของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 ครอนบาค (Cronbach, n.d.) กล่าววา่ การประเมิน คือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เพือใชข้อ้มูลเหล่านนัตดัสินใจ เกียวกบัโครงการนนัๆ 

 สคริฟเวน (Scriven, n.d.) กล่าววา่ การประเมิน คือ การตรวจสอบคุณค่าของโครงการ 

ซึงการประเมิน จะตอ้งอาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติั เพือนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์  
ทีกาํหนดไว ้

 สเต็ก (Stake, n.d.) กล่าววา่ การประเมิน คือ การบรรยายและตดัสินโครงการโดย     
การพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ และความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัเบืองตน้ กระบวนการ 

และผลทีไดรั้บจากโครงการ 

 โพรวาส (Provus, n.d.) กล่าววา่ การประเมิน คือ กระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการ
พิจารณาความสอดคลอ้งของสิงทีเกิดขึนกบัมาตรฐานของโครงการทีกาํหนดไว ้(Provus, M., 1971) 

 อลัคิน (Alkin, n.d.) กล่าววา่ การประเมิน คือ กระบวนการศึกษาคน้ควา้หาความจริง
โดยอาศยัขอ้มูลทีเหมาะสม และการวเิคราะห์ขอ้มูล เพือการสรุปรายงานใหผู้มี้อาํนาจ หรือผูบ้ริหาร 

ตดัสินใจหาทางเลือกทีเหมาะสม 

 สตฟัเฟิล บีม (Stufflebeam, n.d.) กล่าววา่ การประเมิน คือ กระบวนการของการ
พฒันาการไดม้าตลอดจนการเตรียมขอ้มูลหรือขอ้สนเทศทีเป็นประโยชน์เพือใช้ในการตดัสินใจ  

และแสวงหาทางเลือกทีเหมาะสม 
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 คาร์เตอร์ กู๊ด (Carter V. Good, n.d.) กล่าววา่ การประเมินหลกัสูตร คือ การประเมินผล 

ของกิจกรรมภายในของการสอนทีเน้นเฉพาะ จุดประสงค์ของการตดัสินใจในความถูกตอ้งของ
จุดมุ่งหมายความสัมพนัธ์ และความต่อเนืองของเนือหาและความสัมฤทธิ ของวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ซึงนาํไปสู่การตดัสินใจในการวางแผน การจดัโครงการ การต่อเนือง และการหมุนเวียนของ
กิจกรรมต่างๆ ทีจดัใหมี้ขึน 

 เดวิส (Davis, 1978 : 49) กล่าววา่ การประเมินหลกัสูตร คือ กระบวนการทีจะอธิบาย
และจดักระทาํขอ้มูล เพือใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสนใจเกียวกบัหลกัสูตร 

 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2524 : 3) กล่าววา่ การประเมิน คือ การตดัสินคุณค่าสิงใดสิง
หนึงหรือเป็นกระบวนการสําหรับตัดสินคุณค่าของโครงการทังด้านผลิตผล กระบวนการ 

จุดมุ่งหมายของโครงการทีออกแบบเพือนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

 วชิยั วงษใ์หญ่ (2533 : 280) กล่าววา่ การประเมินหลกัสูตรคือ กระบวนการเปรียบเทียบ 

ระหว่างผลการใช้หลักสูตรทีวดัได้กับวตัถุประสงค์ของหลักสูตรว่าการปฏิบัติจริงนันได้ผล
ใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงคที์กาํหนดไวห้รือไม่ 
 ทิศนา แขมมณี (2535 : 234) กล่าววา่ การประเมินหลกัสูตร คือ จุดมุ่งหมายในการ
ประเมินเพือหาคุณค่าของหลกัสูตรเพือตดัสินความถูกตอ้งในการวางเคา้โครงและรูปแบบของ 

หลกัสูตร การบริหารงานดา้นวชิาการดา้นหลกัสูตร และเพือตดัสินผลผลิตทีได ้

 ประชุม รอดประเสริฐ (2539 : 73) กล่าวว่า การประเมินคือ การตรวจสอบ
วตัถุประสงคข์องโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ และบรรลุถึงเป้าหมายนนั
ดว้ยดีมากนอ้ย 

เพียงใด 

 นิศา ชูโต (ผะอบ พวงน้อย, 2540) กล่าวว่า การประเมิน คือ การใชก้ระบวนการ 

วิทยาศาสตร์เพือให้ไดม้าซึงขอ้มูลทีเป็นจริง และเชือถือไดเ้กียวกบัโครงการ เพือให้ตดัสินใจไดว้า่
โครงการดงักล่าวดีหรือไม่ดี อย่างไร หรือเป็นการคน้หาผลของกิจกรรมทีกาํหนดไวว้่าประสบ
ผลสาํเร็จตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ 
 

รูปแบบการประเมิน 

 สมบูรณ์ ชิตพงศ ์ และคณะ (2543: 43) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน (Evaluation 

Models) มีความหลากหลายในเรืองลกัษณะ บางรูปแบบอาจเป็นเพียงความคิด (Ideal) เกียวกบั
ยุทธวิธีในการประเมิน บางรูปเป็นเพียงโครงร่าง (Outline) รูปแบบการประเมินมีไม่น้อยกว่า         
50 รูปแบบ เพราะมีการพฒันาอยูเ่สมอ เพือให้เหมาะสมต่อการนาํไปใชใ้นสภาพปัจจุบนัทีเกิดขึน
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จริงในบริบท (Contexts) แวดลอ้ม สิงประเมินมีความหลากหลายไปดว้ย ค่านิยมและวฒันธรรม
รวมทงัการมีผลประโยชน์ทีเกียวข้องกับสิงทีถูกประเมิน ดังนันจึงมีการปรับปรุงดัดแปลง 

ผสมผสานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสิงทีถูกประเมินหรือเป้าหมายการประเมินจากรูปแบบ
การประเมินทีเกิดขึนมากมาย ทาํใหมี้การจดักลุ่มรูปแบบการประเมินใหเ้ป็นหมวดหมู่   
 Scriven (1967, อา้งถึงใน Worthen, Sanders, Fitzatrick, 1997: 14) แบ่งการประเมิน
เป็น  รูปแบบใหญ่ ๆ คือ Formative และ Summative  โดยการประเมินแบบ Formative เป็นการ
ประเมินทีให้ขอ้มูลเพือการพฒันา ขณะที Summative เป็นการประเมินเมือเทียบกบัหลกัเกณฑ์ที
สําคญัเพือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ  อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกประเภทของ       
การประเมินมกัทาํไดย้ากและในทางปฏิบติัมกัมีการประเมินทงัสองประเภทควบคู่กนัไป (Scriven 

(1967, อา้งถึงใน Worthen, Sanders, Fitzatrick, 1997: 16) 

 การประเมินผลหลกัสูตรมีหลายรูปแบบ ดงันี 

 

 รูปแบบการประเมินของ Tyler 

 การประเมินในลกัษณะนีมีส่วนสาํคญั 2 ประการ คือ 

 1.  การประเมินจะตอ้งวดัพฤติกรรมของนกัเรียน เพราะการเปลียนแปลงพฤติกรรม
เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาทีตอ้งการใหน้กัเรียนเปลียนพฤติกรรมไปสู 

 2.  การประเมินจาํเป็นตอ้งประเมินมากกว่าหนึงครัง เพือจะดูถึงความเปลียนแปลง
พฤติกรรมทีเกิดขึน ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งทาํการประเมิน ตงัแต่ระยะเริมแรกและประเมินอีกครังหนึง 

ในระยะหลงัเพือดูการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

 ในการประเมินมีจุดมุ่งหมายวา่ 
 1.  เพือตัดสินว่าเป้าหมายของการศึกษาทีได้กําหนดไวใ้นรูปของจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรมนนัประสบความสําเร็จหรือไม่ ส่วนใดทีประสบความสําเร็จก็เก็บไวใ้ช้ ส่วนใดทีไม่
ประสบความสาํเร็จก็ทาํการปรับปรุงแกไ้ขหรือตดัทิง 

 2.  เพือประเมินความกา้วหนา้ทางการศึกษา ในอนัทีจะช่วยให้เขา้ใจปัญหาและความ
ตอ้งการทางการศึกษาได้ และเพือใช้ขอ้มูลนนัเป็นแนวทางในการทีจะปรับปรุงนโยบายทางการ
ศึกษาทีคนส่วนใหญ่เห็นดว้ยได ้
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ภาพที 23   กระบวนการประเมินหลกัสูตรของ Tyler 

ทีมา: Ralph W. Tyler,  A Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago: University 

of Chicago Press, 1964), 29.  

 

 รูปแบบการประเมินของ Cronbach 

 การศึกษากระบวนการ (Process Studies) 

 การศึกษากระบวนการมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนในระหวา่ง
การเรียนการสอน ซึงจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและพฒันาโปรแกรมการเรียน        
การสอนวิธีดาํเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในห้องเรียน เช่น            
การสัมภาษณ์นกัเรียน หรือให้นกัเรียนบนัทึกกิจกรรมในขนัเรียนเรืองเกียวกบัวิธีการสอนของครู 

หวัขอ้ทีเรียนในขนัเหมาะสมหรือไม่เป็นตน้ ส่วนนีเป็นการประเมินผลความกา้วหนา้ของหลกัสูตร 

ซึงเกิดขึนในขณะทีการใชห้ลกัสูตรกาํลงัดาํเนินอยู ่
 การวดัเจตคติ (Attitude Measures) 

 เจตคติเป็นผลทีออกมาส่วนหนึงทีเห็นไดช้ดัเจนในหมู่นกัพฒันาหลกัสูตรเพราะเจตคติ 

ไม่ไดเ้ป็นแต่เพียงความพอใจ หรือไม่พอใจเท่านนัแต่ยงัหมายถึงความตงัใจ หรือความเชือดว้ย
ดงันนั เจตคติจึงเป็นส่วนสําคญัทีเกียวขอ้งกบัผลการศึกษา เช่น ในเรืองการจดักิจกรรมการเรียน 
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การสอนทาํให้เกิดเจตคติดา้นต่างๆ ขึนในตวันกัเรียน และจะส่งผลไปยงัวิชาทีเรียนดว้ย ถา้หาก
นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อวิชาทีเรียนก็จะทาํให้เกิดความสนใจอยากจะเรียนวิชานนัเป็นตน้ การวดั    
เจตคติมีหลายวธีิการ เช่น การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ แต่การใชแ้บบสอบถามมกัจะ
ถูกวิจารณ์วา่ขอ้มูลมกัจะลาํเอียง (bias) และถา้หากผูต้อบมีจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึงเป็นการ
เฉพาะหรือมีผลประโยชน์เกียวขอ้งดว้ยแลว้ก็จะยิงเพิมความลาํเอียงมากยิงขึน แต่อย่างไรก็ตาม
อาจจะขจดัปัญหานีได้โดยการพิจารณาตีความหมายผลเฉลียของกลุ่มทีตอบแทนทีจะพิจารณา
คาํตอบของแต่ละบุคคล 

 การวดัความสามารถทวัไป (Proficiency Measures) 

 การวดัความสามารถมีวิธีการและเทคนิคการวดัหลายวิธี  โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับวดั ซึงนบัวา่มีประโยชน์มากในการปรับปรุงหลงัสูตร แต่ควรจดั
คาํถามสําหรับสอบในแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกนั ซึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลกวา้งขวางขึน ส่วนแบบสอบ
แบบความเรียงหรือปลายเปิดก็อาจนาํมาใช้วดัความสามารถบางอย่างได้การวดัความสามารถนี 

Cronbach ให้ความสําคญัต่อคะแนนของแต่ละขอ้มากกว่าคะแนนรวมทงันีเพราะคาํถามแต่ละ
ขอ้ถามในเนือหาทีต่างกนั และการวดันีสามารถวดัไดต้ลอดเวลาเช่น อาจวดัแต่ละบทเรียน เป็นตน้ 

และการวดัแต่ละบทเรียนก็สามารถวดัไดห้ลายลกัษณะหลายรายการ การวดัความสามารถควรวดั
ทุก ๆ ดา้นทีคิดว่ามีไม่ควรจาํกดัเฉพาะภายในขอบเขตของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเท่านนั แต่
อาจจะวดัสิงอืนทีอยูน่อกเหนือหลกัสูตรไดถ้า้หากเราตอ้งการ การใชแ้บบสอบวดัความสามารถนี
ขอ้ควรระวงั คือการตอบคาํถามของนกัเรียนแต่ละครัง ควรเป็นการนาํความรู้ความเขา้ใจในรายวิชา
นันมาตอบจริงๆไม่ใช่เป็นการตอบโดยอาศยัการทราบแนวข้อสอบมาก่อน และนอกจากนี           
การเลือกแบบทดสอบมาใชว้ดัจะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัระดบัของนกัเรียนและสิงทีจะวดัดว้ย 

 การศึกษาติดตามผล (Follow-up Studies) 

 การศึกษาติดตามผลเป็นวิธีการทีจะทาํได้ก็ต่อเมือนักเรียนได้เรียนจบหลักสูตรไป   
แล้วและต้องใช้เวลาในการติดตามและรอคอยผลผลทีได้จากการศึกษาแบบนีมีประโยชน์ต่อ       
การปรับปรุงหลกัสูตรหรือรายวิชาทีเรียนไดน้อ้ย เพราะมกัจะไม่ทนัการและไม่ทราบวา่หลกัสูตร
หรือรายวิชานนัๆควรไดรั้บการปรับปรุงด้านใดโดยเฉพาะบา้ง เพราะการศึกษาติดตามผลเป็น     
การประเมินผลโดยส่วนรวมของหลกัสูตร แต่ก็จะมีประโยชน์ในการวางหลกัสูตรใหม่เพราะอาจจะ
ใชว้ิธีการเรียนแบบหลกัสูตรเดิมหรือจาํกดัรายวิชานนัๆ ถึงแมว้า่ Cronbach จะไม่เห็นดว้ยกบัวิธี
การศึกษาโดยเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษารายวิชาหนึงรายวิชาใดโดยเฉพาะหรือ        
กลุ่มตวัอยา่งในโครงการกบักลุ่มตวัอยา่งอืนทีมีพืนฐานคลา้ยคลึงกนั แลว้ศึกษาเปรียบเทียบผลที
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เกิดขึนระหวา่งสองกลุ่มนีวา่แตกต่างกนัหรือไม่ในความกา้วหนา้ทางวิชาชีพหรือทางความกา้วหนา้
ทางการศึกษาในระยะยาว 

 

 รูปแบบการประเมินของ Malcolm Provus 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินก็ เพือพิจารณาข้อมูลความไม่สอดคล้องนําไปสู่              
การตดัสินใจใน 3 ลกัษณะ คือ การปรับปรุงโครงการ หรือดาํเนินการต่อไปหรือยกเลิกโครงการ 

ดงันนั การประเมินโครงการรูปแบบนีจึงเป็นกระบวนการทีเกียวกบั 

 1.  การพิจารณายอ่มรับมาตรฐานของโครงการ 

 2.  การพิจารณาความไม่สอดคล้องทีเกิดขึนระหว่างส่วนต่าง ๆ ของโครงการกับ
มาตรฐานทีกาํหนด 

 3.  ใชข้อ้มูลความไม่สอดคลอ้งทีเกิดขึนพิจารณาจุดอ่อนของโครงการ 

  

 รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมของ Kirkpatrick 

 การประเมินผลการฝึกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994, in Reiser, Robert 

A., 2002 : 149-150) เป็นลกัษณะหนึงของการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)  
 กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994, in 

Reiser, Robert A., 2000 : 149-150) แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดบั คือ 

 ระดบัที 1 การประเมินปฏิกริยา (Reaction)  
 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ว่าสอดคล้องกบั

ความตอ้งการหรือความสนใจหรือไม่อยา่งไร หรือเกียวกบัความพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ผูส้อน และเนือหา เป็นตน้ 

 ระดบัที 2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning) 
 เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความรู้ ทกัษะ หรือทัศนคติ

ระหว่างก่อนและหลงัการรับการอบรมหรือการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้นีตอ้งมี 
การตรวจสอบความเทียงตรงโดยการพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ดว้ย  

 ระดบัที 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
 เป็นการประเมินว่าผูเ้รียนนาํความรู้ไปใช้ไดม้ากน้อยเพียงใด หรือมีการเปลียนแปลง

พฤติกรรมอนัเป็นผลจากการอบรมหรือการเรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร 

 ระดบัที 4 การประเมินผลลพัธ์ (Results) ทีเกิดกบัองคก์ร 
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 เป็นการประเมินผลทีเกิดขึนกบัองค์กรจากการทีผูเ้รียนได้นาํความรู้ไปประยุกต์ใช้
รูปแบบประเมินของ Tyler, Provus, Cronbach, Kirkpatrick จดัเป็นการประเมินในกลุ่มทียึด
วตัถุประสงค์เป็นหลกั (Objectives-Oriented Approach) ซึงเป็นรูปแบบการประเมินทีมุ่งเน้น       
การระบุเป้าหมาย (Goals) และวตัถุประสงค์ และดาํเนินการคน้หาวา่เป้าหมายและวตัถุประสงคที์
ไดก้าํหนดไวบ้รรลุหรือไม่ รูปแบบการประเมินแบบยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัเป็น 

 

 Context-Input-Process-Product (CIPP) 

 โดย สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1985) ซึงไดอ้ธิบายความหมายของการ
ประเมินแบบ CIPP วา่ หมายถึง กระบวนการจาํแนก รวบรวมและเสนอขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกบัคุณค่า
และประโยชน์ของความมุ่งหมาย การออกแบบหรือการวางแผนงานดาํเนินงานและแผนงาน
โครงการใดโครงการหนึงเพือเป็นแนวในการตดัสินใจของผูรั้บผิดชอบ  เพือสร้างความเขา้ใจแก่
ผูเ้กียวขอ้งกบัโครงการนนั สตฟัเฟิลบีม ไดก้าํหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 

 1.  การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) 

  เป็นการประเมินก่อนการดาํเนินการโครงการ เพือพิจารณาหลกัการและเหตุผล 
ความจาํเป็นทีตอ้งดาํเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น 
โครงการอาหารเสริมแก่เด็กวยัก่อนเรียน เราจะตอ้งวดัส่วนสูง และชงันาํหนกั ตลอดจน ดู หิด เหา 
กลากเกลือนของเด็กก่อน 

 2.  การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation: I) 

  เป็นการประเมินเพือพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ  ความเหมาะสมและ
ความพอเพียงของทรัพยากรทีจะใชใ้นการดาํเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์
เวลา ฯลฯ รวมทงัเทคโนโลยแีละแผนการดาํเนินงาน 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 

  เป็นการประเมินเพือหาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการ ทีจะใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การพฒันา แกไ้ข ปรับปรุง ให้การดาํเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึน และเป็นการ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรทีใชใ้นโครงการ ภาวะผูน้าํ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการโดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขนัตอน การประเมินกระบวนการนี จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการคน้หาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย/

แผนงาน/โครงการซึงมกัจะไม่สามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจากสินสุดโครงการแลว้ 
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 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

  เป็นการประเมินเพือเปรียบเทียบผลผลิตทีเกิดขึนกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ
หรือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้รวมทงัการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลียน
โครงการแต่การประเมินผลแบบนีมิไดใ้ห้ความสนใจต่อ เรืองผลกระทบ (Impact) และผลลพัธ์
(Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่าทีควร 

 
 

ภาพที 24  การประเมินหลกัสูตรแบบ Context-Input-Process-Product (CIPP) 
ทีมา:  Stuffebeam Danial L., and others, Educational Evaluation and Decision Making Itasca 

(Illinois: Peacock Publisher Inc., 1971), 1989. 
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 รูปแบบการประเมินของอลัคิน (Alkin Model) 

 ไดเ้สนอองคป์ระกอบของการประเมินผลโครงการไว ้5 ประการ คือ 

 1.  การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการประเมินเกียวกบัระบบต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการทงัหมด ตงัแต่การกาํหนดปัญหา การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา              
การตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา เพือนาํมากาํหนดเป็นขอบเขต จุดมุ่งหมาย ตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆ ในการดาํเนินการของโครงการ สําหรับการประเมินแต่ละส่วนของระบบนนั
อาจจะใชเ้ทคนิควธีิแตกต่างกนัไปก็ได ้

 2.  การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning Evaluation) เป็นการ
ประเมินก่อนทีจะนาํโครงการไปดาํเนินการเพือดูว่าโครงการทีกาํหนดขึนมานนั มีการวางแผนที
เหมาะสมแค่ไหน เพือนาํไปสู่การเลือกโครงการทีเหมาะสมต่อไป ในการประเมินอาจกระทาํได้ 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งมาพิจารณาว่าการวางแผน โครงการนันจะสามารถทาํให้
โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายตามทีคาดหวงัไวห้รือไม่ ทงันีอาจตอ้งอาศยัเกณฑ์การประเมินทงัจาก
ภายนอกและภายใน 

 3.  การประเมินการดาํเนินการ (Program Implementation Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลในขณะทีโครงการกาํลงัดาํเนินการเพือทีจะนาํผลจากการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
สําหรับผูมี้อาํนาจตดัสินใจ ใชใ้นการตดัสินใจวา่ จากขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ เท่าทีโครงการ
ดาํเนินการไปแลว้นนัโครงการดงักล่าวควรจะดาํเนินต่อไปในรูปใด จะมีการแกไ้ขปรับปรุงหรือไม่
ดาํเนินการต่อไปหรือไม่หรือยุติโครงการ ก่อนทีจะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึน หรือว่าจะ
ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขในกระบวนการประเมินผลตามขอ้นี นอกจากจะประเมินวา่
สิงทีเกิดขึนจริงเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นโครงการหรือไม่ แลว้ยงัตอ้งประเมินต่อไปอีกว่าผลที
ออกมานนัมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อโครงการหรือไม่อีกดว้ย 

 4.  การประเมินเพือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement Evaluation) เป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใช้ในการตดัสินใจในการปรับปรุงโครงการทงัโครงการทีกาํลงั
ดาํเนินอยูแ่ละเมือโครงการนนัสินสุด ในการประเมินผลจะดูวา่โครงการทีประเมินนนัจะประสบ
ความสําเร็จหรือความลม้เหลวในแต่ละดา้นของโครงการ ตลอดจนผลกระทบทีมีต่อโครงการอืน 

เพือนาํมาใชใ้นการปรับปรุงโครงการ 

 5.  การประเมินเพือการยอมรับโครงการ (Program Certification Evaluation) ใน
บางครังผลจากการประเมินโครงการอาจตอ้งนาํไปใช้ เพือให้ผูที้เกียวขอ้งกบัโครงการยอมรับว่า
โครงการนนัมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมทีจะนาํไปใชด้าํเนินการเพือให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
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ดงันนัในการประเมินผลจึงจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูล หรือสารสนเทศ เพือนาํมาอา้งอิงในการยืนยนัว่า
โครงการนนัมีความเป็นไปได ้และจะเกิดประโยชน์ ทงันีเพือการยอมรับของผูที้เกียวขอ้ง   

 ทงัรูปแบบการประเมินรูปแบบ CIPP โดย สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) และ
Alkin เป็นรูปแบบการประเมินทีคาํนึงถึงการระบุและการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบเพือให้ไดม้าซึง
ขอ้มูลหรือสารสนเทศทีจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจเชิงจดัการ(Managerial Decision Making)  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 25  รูปแบบการประเมินของ Alkin 

ทีมา: Alkin, M.C., Evaluation Theory Development: Evaluation Comment (New York: 

Prentice-Hall, 1969),40. 

  

รูปแบบการประเมินของ Scriven 

 Michael Scriven ได้เสนอแนวคิดเกียวกับการประเมิน โดยได้นําแนวคิดของ 

Cronbach มาขยายใหก้วา้งขวางออกไปอีก ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 1.  จุดมุ่งหมายและบทบาทของการประเมิน 

  1.1  จุดมุ่งหมายของการประเมิน เป็นการพิจารณาว่าการประเมินนนัช่วยในการ
ตอบคาํถามต่าง ๆ ทีเกียวกบัคุณลกัษณะทีเกียวกบัองคป์ระกอบทางการศึกษา อนัไดแ้ก่กระบวนการ
เรียนการสอนบุคลากร วิธีการหรือโครงการต่าง ๆ เช่น คาํถามทีว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี               
มีประสิทธิภาพเพียงใดหรือการดาํเนินงานคุ้มกบัการลงทุนหรือไม่เหล่านีเป็นตน้กระบวนการของ
การประเมินยงัประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล การกาํหนดเกณฑ์และกระบวนการของการ
ตดัสินทีประกอบดว้ยการสร้างเครืองมือเก็บขอ้มูลการให้นาํหนกั และการเลือกเกณฑ ์

  1.2  บทบาทของการประเมิน ประกอบด้วยบทบาทต่าง ๆ ทีแตกต่างกนั เช่น
บทบาทในการฝึกอบรม บทบาทในเรืองการพฒันาหลกัสูตร บทบาทในการทดลองเพือการ
ปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดจนบทบาทในการตดัสินเกียวกบัเรืองต่าง ๆ และโดยเฉพาะใน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรการประเมินจะมีบทบาททีสาํคญั คือ 
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   1.2.1 บทบาทในการประเมินระยะสันๆ (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินในระหวา่งทีโครงการหรือการพฒันาหลกัสูตรกาํลงัดาํเนินงานอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ
การปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการ เพราะการประเมินจะช่วยให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 

เพือนาํมาใชใ้นการพิจารณาการดาํเนินโครงการวา่มีจุดบกพร่องทีใด 

   1.2.2 บทบาทในการประเมินระยะยาว หรือประเมินผลสรุป (Summative 

Evaluation) เป็นการประเมินเมือโครงการหรือกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไดสิ้นสุดลงแลว้โดยมี
จุดมุ่งหมายเพือการตดัสินคุณค่าและการควบคุมติดตามโครงการ ตลอดจนการคน้หาส่วนทีดีของ
โครงการเพือการนาํไปใชก้บัสถานการณ์อืนต่อไป 
 

 

 

 

ภาพที 26  รูปแบบการประเมินของ Scriven 

ทีมา: Scriven, Michael, The Methodology of Evaluation: Perspective in Public Service and 

Social Action Programs (New York: Russell Sage Foundation, 1967), 22. 

  

 รูปแบบการประเมิน Countemances ของ โรเบิร์ต อ.ี สเต็ค (Robert E. Stake) 

 โรเบิร์ต อี. สเต็ค (Robert E. Stake) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมินนี เพือประเมิน
โครงการทางการศึกษา (Educational Program Evaluation) รูปแบบการประเมินประกอบดว้ย
กิจกรรมหลกั 2 ประการ คือ การบรรยาย (Description) และการตดัสินใจ (Judgment) ซึง              
การบรรยายนนัเป็นการอธิบายลกัษณะของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ในส่วนทีเกียวกบั
ปัจจยัเบืองตน้ (Antecedents) กระบานการ (Transactions) และผลผลิต (Outcomes) ส่วน             
การตดัสินใจเป็นการตดัสินคุณค่าหรือคุณภาพของโครงการ โดยการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการบรรยาย
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน (Standards) ทงัในดา้นปัจจยัทีตอ้งการกระบวนการและผลิต      
ดงัภาพ 
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                                  สิงทีคาดหวงั  สิงทีสังเกต                       เกณฑม์าตรฐาน  การตดัสิน 
 

  หลกัการ 

และเหตุผล 
 

 

                                                การบรรยาย                                            การตดัสินใจ 
 

ภาพที 27  รูปแบบการประเมินของ Robert E. Stake 

ทีมา: Robert E. Stake, The Countenance of Educational Evaluation (Teachers College Record, 

1967), 30. 

 หมายเหตุ: โรเบิร์ต อี. สเต็ค ไดเ้สนอรูปแบบการประเมินนี เมือปี ค.ศ. 1967 ซึงมี
อิทธิพลต่อวงการการประเมินในยุคนนัและในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามในปัจจุบนันีเขาไดห้ันมา
เนน้รูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation) ซึงให้ความสําคญัต่อขอ้กล่าว
อา้งประโยชน์ (Claim) ขอ้วิตกกงัวลเกียวกบัโทษหรือผลเสีย (Concern) และประเมินปัญหาความ
ขดัแยง้ (Issue) ต่าง ๆ ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการประเมิน (Stakeholders)  

 จากแผนภาพอธิบายไดด้งันี ปัจจยัเบืองตน้ (Antecedents) หมายถึงสภาพการณ์หรือ
เงือนไขทีมีอยู่ก่อนทีจะเริมโครงการหรือก่อนการเรียนการสอน รวมถึงสภาพของนักเรียน         
ก่อนเรียน เช่น ความถนดั ประสบการณ์เดิมความสนใจและความตอ้งการ ซึงเรียกอีกอยา่งว่า
พฤติกรรมเริมตน้ (Entry Behaviors) กระบวนการ (Transactions) เป็นการดาํเนินการตามโครงการ 

ซึงก็คือ กระบวนการเรียนการสอนนนัเอง ซึงประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมทงั
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง ครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน ผูป้กครองกบัครู ฯลฯ 

 สําหรับการวิจัยในครังนี  การประเ มินผลหลักสูตร  จะอาศัยกรอบแนวคิด                  
การประเมินผลในกลุ่มทียึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั โดยอาศยักรอบแนวคิดการประเมินของ Tyler 
ซึงกาํหนดใหมี้การประเมินผูเ้รียนทงัก่อนและหลงัการเรียนรู้ เพราะการเปลียนแปลงพฤติกรรมเป็น
จุดมุ่งหมายของการศึกษาทีตอ้งการ 

 นอกจากนีการประเมินผลหลกัสูตรสําหรับการวิจยัในครังนียงัอาศยักรอบแนวคิดการ
ประเมินผลการฝึกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994, in Reiser, Robert A., 2000: 149-150) 
ทีเน้นประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนตามหลกัเกณฑ์เกณฑ์การปฏิบติังานทีกาํหนด อย่างไรก็ตาม 
การประเมินในระดบัที  ตามกรอบของ Kirkpatrick ไม่สามารถชีวดัไดว้า่ผูเ้รียนเกิดความรู้ หรือ
ทกัษะหรือสมรรถนะตามทีกาํหนดหรือไม่ เพราะเป็นเพียงการสอบถามความรู้สึกหรือความเห็น

ปัจจยั 

กระบวนการ 

ผล 

เบืองตน้ 

การผลิต 
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เท่านัน ขณะทีการประเมินในระดับที  ไม่สามารถทาํให้ผูป้ระเมินมนัใจได้ว่าผูเ้รียนจะได้นํา
ความรู้หรือทกัษะทีไดเ้รียนรู้ไปใชห้รือไม่ อยา่งไร ส่วนการประเมินในระดบัที  เป็นการประเมิน
ทีเน้นผลประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสําคัญ ซึงมิใช่จุดมุ่งเน้นของงานวิจัยในครังนี การประเมิน
สมรรถนะสําหรับการวิจยันี จึงมุ่งเฉพาะการประเมินในระดบัที  คือการประเมินพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ASEAN University Network มีแนวคิดวา่การศึกษาทีมีคุณภาพขึนอยูก่บัคุณภาพของปัจจยั 

นาํเขา้ กระบวนการและผลลพัธ์ ปัจจยัทีสาํคญัทงั  มิติดงักล่าวไดถู้ถูกแปลงเป็นแนวทางการ
ประเมินหลกัสูตรทงัหมด 17 ประเด็นคือ 

 

1. ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

2. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

3. เนือหาในหลกัสูตร 

4. การจดัหลกัสูตร 

5. แนวคิดหารสอน การสอน กลยทุธ์การเรียนรู้ 

6. การประเมินผูเ้รียน 

7. คุณภาพบุคลากร 

8. คุณภาพนิสิต 

9. การใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนนิสิต 

10. โครงสร้างพืนฐานและสิงอาํนวยความสะดวก 

11. ระบบประกนัคุณภาพ 

12. การประเมินโดยผูเ้รียน 

13. การออกแบบหลกัสูตร 

14. กิจกรรมการพฒันาบุคลากร 

15. ขอ้มูลป้อนกลบัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

16. ผลผลิต 

17. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 
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ทกัษะและวธีิการสือสาร 

การสือสารของมนุษย์ 

เมือมนุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นสังคมมีการติดต่อสือสารและทาํกิจกรรมต่างๆดว้ยกนั มนุษยจ์ะ
รับรู้เรืองราวและความหมาย รหสั หรือ สัญลกัษณ์ต่างๆโดยรวมเรียกวา่ภาษา 
 

การสือสารของมนุษย์มีองค์ประกอบดังนี 

1. ผูส่้งสาร(ผูพ้ดูหรือผูเ้ขียน) 
2. สือหรือช่องทาง รวมทงัการติดต่อ 

3. สารซึงใชเ้ป็นเนือหาบอกขอ้มูลต่างๆ 

4. ผูรั้บสาร(ผูฟั้ง/ผูดู้/ผูอ่้าน) 
5. สภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ กาลเทศะ โอกาส และบุคคล ซึงเป็นปัจจยักาํหนดให้สือสาร

เหมาะสมกบัชีวติและวฒันธรรม 

การฟังและการดู 

การฟังเป็นการรับสารทางเสียง ส่วนการดูเป็นการรับสารทางภาพ 

ความสําคัญของการฟังและการดู 

        คนเรามีหูไวฟั้งเสียงและเรืองราวต่างๆอีกทงัยงัมีตาไวดู้ สังเกต และมองสิงต่างๆ รอบตวั
นาํมาใชส้ร้างสรรคส์ังคมใหเ้จริญรุ่งเรืองมานบัพนัๆปีจากคนสมยัก่อน 

จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู 

        ในยคุขอ้มูลข่าวสารปัจจุบนัมีเรืองราว ขอ้มูลข่าวสารมากมาย นกัเรียนจาํเป็นตอ้งเลือกสรร   
ฟังและดูสารทีมีคุณค่าและมีประโยชน์ หากไม่รู้จกัคดัเลือกสารก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ฉะนนัควรมีจุดมุ่งหมายของการฟังและการดูดงันี 

    1. ฟังและดูเพือรับสาระความรู้ เพิมพนูสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์

    2. ฟังและดูเพือความบนัเทิงผอ่นคลาย 

การพฒันาทกัษะของการฟังและการดู 

 ธรรมชาติสร้างใหค้นเราฟังและดูตงัแต่กาํเนิดฉะนนัควรจะพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ 

1. ตงัใจฟังและดู 

2. ตงัคาํถาม 

3. จดบนัทึก 

 การพฒันาทกัษะการฟังและการดูเหล่านีจะช่วยใหก้ารฟังและการดูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หลกัการฟังเพอืจับประเด็นและใจความสําคัญ 

การฟังจบัประเด็นและใจความสําคญัใช้เพือฟังสาระและความบนัเทิงให้แน่ชดัขึนอย่าง 

เช่น  ใคร ทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร เมือไร แลว้สรุปเป็นประเด็น 

หลกัการฟังเพอืวเิคราะห์ข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็น  

นอกจากจะฟังเข้าใจและสามารถสรุปได้แล้ว  นักเรียนจะต้องใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่าขอ้มูลเรืองราวทีฟังส่วนใดสิงใดเป็นข้อเท็จจริงทีเกิดขึน สิงใดเป็นความคิดเห็น
ส่วนตวั ซึงเราจะสามารถกลนักรองความคิด ความเชือถือ ไม่ให้หลงไปเชือผูอื้นไดง่้ายๆ การฟัง
ขอ้คิดเห็น ส่วนใหญ่จะอยูใ่นโฆษณาซึงโนม้นา้วใจ เพราะใชค้วามเกินจริง 

มารยาทในการฟังและดู 

การพฒันาการฟังและการดูยงัไม่ใช่สิงทีเพียงพอ ควรเสริมสร้างนิสัยและมารยาททีดีใน
การฟังและดูดว้ยซึงเป็นคุณสมบติัของผูมี้วฒันธรรม 

       1. แสดงท่าทีสุภาพ เหมาะสมแก่โอกาสและสถานที บุคคลโดยเฉพาะในโอกาสและ
สถานทีทีเป็นทางการ พิธีการ 

       2. สนใจและตงัใจในขณะทีฟังและดู 

 3. ใหเ้กียรติผูพ้ดู 

การพูด 

มนุษยส์ามารถเปล่งเสียงและรู้จกัพฒันาเสียงทีไม่มีความหมายให้เขา้ใจร่วมกนั แต่ละคน
ตงัแต่ทารกจะสามารถ"พูดได ้"ดว้ยการเลียนเสียงของผูอื้นจากนนัก็พฒันามาเป็น" พูดเป็น"เมือมี
โอกาสฝึกฝนก็จะกลายเป็น"พดูดี" 

ความสําคัญของการพูด 

ในการติดต่อสือสารและทาํกิจกรรมร่วมกนั จาํเป็นตอ้งพูดปราศรัยบอกกล่าวเรืองราวให้
คนอืนเขา้ใจ ถ้าทุกคนพูดดี สังคมก็จะเกิดความสันติสุข ถ้าทุกคนพูดไม่ดี สังคมก็จะเกิดความ
ขดัแยง้    

การพฒันาทกัษะการพูด 

     1. การฝึกออกเสียง 

     2. ฝึกบุคลิกภาพในขณะทีพดู 

    3. ฝึกรูปแบบการพดูในสถานการณ์ต่างๆ 

จุดมุ่งหมายในการพูด 

    1. พดูเพือแจง้ใหท้ราบ 

    2. พดูเพือโนม้นา้วใจ 
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    3. พดูเพือจรรโลงใจหรือให้ขอ้คิดเตือนใจ 

    4. พดูเพือคน้หาคาํตอบ 

 ประเภทของการพูด 

      1. การพดูเล่าเรืองราว เล่าเหตุการณ์ การเล่านิทาน 

      2. การพดูรายงาน 

      3. การพดูแสดงความคิดเห็น และมีการพดูโตว้าทีดว้ย 

มารยาทในการพูด 

     1. พดูสุภาพ 

     2. พดูใหเ้กียรติผูฟั้ง  

     3. พดูสิงทีมีประโยชน์ 

      การพดูเป็นทกัษะอยา่งหนึงในการติดต่อสือสาร และมีพลงัอาํนาจทีจะนาํไปใชใ้ห้บรรลุสิง
ต่างๆทีตอ้งการ ปัจจุบนัมีสือมากมาย เช่น วทิย ุโทรทศัน์ ดงันนัควรจะฝึกการพูดให้มีประสิทธิภาพ 
เพือจะไดใ้ชสื้อพวกนนัอยา่งถูกตอ้ง 

การอ่าน  

     ปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร ซึงตอ้งใช้ทกัษะการอ่านเพือรับสารให้มากขึนทงัการ
อ่านสิงพิมพที์เป็นรูปเล่ม ขอ้ความต่างๆทีพิมพล์งในวสัดุหีบห่อต่างๆ    

ความสําคัญของการอ่าน 

นอกจากคนเราจะฟังเพือรับขอ้มูลข่าวสารแลว้การ"อ่าน"ยงัเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอีก
ทางหนึงดว้ยจะเห็นวา่ชาติทีเจริญคือชาติทีมีคนรักการอ่าน ส่วนประเทศทีดอ้ยพฒันา พบวา่คนใน
ชาตินนัอ่านหนงัสือไม่ได ้ดงันนัเราจึงควรพฒันาการอ่านใหม้ากๆ     

การพฒันาทกัษะการอ่าน 

      1. ใชก้ระบวนการอ่าน ตอ้งเขา้ใจความหมายต่างๆในบททีเราจะอ่าน 

      2. รู้จกัสาํรวจและเลือกอ่านรู้จกัส่วนประกอบต่างๆของหนงัสือตงัแต่ปกหนา้จนถึงปกหลงั 

      3. ใชพ้จนานุกรมและปทานานุกรม เพือพฒันาทกัษะการอ่าน 

      4. ฝึกอ่านเพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั      

ประเภทของการอ่าน 

1. อ่านในใจและการอ่านออกเสียง 

2. อ่านเพือจบัใจความและแสดงความคิดเห็น 

3. การอ่านคาํประพนัธ์และท่องจาํ      
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มารยาทในการอ่าน 

คุณสมบติัของนกัอ่านทีดีคืออ่านเก่ง อ่านเป็น มีมารยาทในการอ่าน 

1.  แสดงกิริยา มารยาทในการอ่านไดเ้หมาะสม 

2.  ปฏิบติัตวัตามระเบียบการใชห้อ้งสมุด 

3. ไม่ขีดเขียน พบัหนา้กระดาษตดัฉีก 

     จะเห็นวา่ทกัษะการอ่านมีความสําคญัต่อชีวิต ควรฝึกอ่าน รู้จกัลกัษณะการอ่านและวิธีการ
อ่านลกัษณะต่างๆช่วยใหก้ารอ่านมีประสิทธิภาพ  

การเขียน 

การเขียนเป็นการถ่ายทอดเรืองราวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ความสําคัญของการเขียน 

      การบอกกล่าวเรืองราวต่างๆ มีขอ้จาํกดัในการสือสารแต่ขอ้ความทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เครืองหมาย หรือรหสัต่างๆ จะทาํใหส้ามารถรับรู้เรืองราวไดช้ดัเจนยงิขึน  

การพฒันาทกัษะการเขียน 

 การพฒันาทกัษะการเขียนมีดงันี 

 1. สาํรวจทศันคติของตนวา่ชอบเขียนหรือไม่ 
 2. ใชก้ระบวนการเขียนตงัแต่ถอ้ยคาํ ประโยค โวหาร การเขียน นาํมาเรียบเรียงเป็นเนือหา

ต่างๆ 

   3. สะสมความรู้และทกัษะต่างๆจากการฟัง ดู และการอ่าน 

 4. ศึกษาแนวการเขียนของนกัเขียนต่างๆ 

ประเภทของการเขียน 

1.  การเขียนเล่าเรืองและแสดงความคิดเห็น 

2.  การเขียนจดหมายส่วนตวั 

3.  การเขียนยอ่ความหรือสรุปประเด็น 

4.  การเขียนรายงาน 

5.  การเขียนโครงงาน 

มารยาทในการเขียน 

1.  การใชภ้าษาถอ้ยคาํ 
2.  ใหเ้กียรติและยอมรับเจา้ของขอ้มูล 

3.  เลือกใชสื้อทีถูกตอ้งเหมาะสม 
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การเขียนเป็นการถ่ายทอดเรืองราวทีสําคญัอีกอย่างหนึงทีปลูกฝังความรู้ให้กับเราโดย
บนัทึกลงบนวสัดุต่างๆตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมและการ
สอนงานปฏิบติั ซึงมีรายละเอียด ดงันี  

Jennifer Jo Shalls 2006 : 1 ทาํการศึกษาผลกระทบของชุดพฒันาวิชาชีพครูในระยะต่าง ๆ 
ทีมีต่อการใช้เครืองมือสือสารเพือเพิมพูนสุนทรพจน์และเป็นทางเลือกสําหรับนักเรียน (AAC)   
โดยครูจะไดรั้บการฝึกอบรมในเรืองการใชแ้ละตงัโปรแกรมเครืองมือการกาํหนดค่าเครืองมือ และ
ประยุกต์ใช้โดยกลวิธีการจดัสภาวะแวดลอ้ม และการสือสารเชิงระบบโดยใช้กระบวนการสอน
แบบจดัใหมี้การยดืเวลาออกไป       

Pareek Udai, and Roa T. Venkatesware (1980 : 92) ไดก้ล่าวชุดฝึกอบรมวา่เป็นรูปแบบ
หนึงของหลกัสูตร การฝึกอบรมแบบยึดวตัถุประสงค์ทีรวมเอาวตัถุประสงค์การฝึกอบรมเนือหา 
กิจกรรม วิธีการสอน การประเมินการฝึกอบรมไวห้มด จึงเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมประเภทหนึง 

จึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็นชุดฝึกอบรมทีศึกษาดว้ยตนเอง และชุดฝึกอบรมทีใชส้อน 

                Yoder (1992 : 490 – 491) ทาํการศึกษาคุณลกัษณะการสอนทีดีของครูดีในบทสนทนา เพือดู
ความสําเร็จและความไม่ประสบผลสําเร็จของครูประถมศึกษาพบ ว่าด้านบุคลิกภาพของครู 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และวธีิการจดัการต่าง ๆ  ในชนัเรียนขณะทาํการสอนเป็นตวัแปรสําคญั
ของการเป็นครูดี นอกจากนนัยงัสรุปไดอี้กวา่ความรู้ในเนือหาทีทาํการสอน และความสามารถทีจะถ่ายทอด
ความรู้บทเรียนต่าง ๆ เป็นสิงสาํคญัทีสุดของการเป็นครูดี  

บุญธง วสุริย ์(2546 : 45) ศึกษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการสอนเพือการถ่ายโยงทกัษะ
ปฏิบติัสําหรับ อาชีวอุตสาหกรรม ไดเ้สนอแนวการประยุกตห์ลกัการในการจดัการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติั ดงันี 1. การวางแผนการสอนทกัษะปฏิบติั 2. การดาํเนินการสอนทกัษะปฏิบติั 3. การ
ประเมินผลการเรียนทกัษะปฏิบติั การจดัการเรียนทกัษะปฏิบติัดา้นอุตสาหกรรมนนัสามารถจดัขึน
ไดโ้ดยมีทฤษฎีและหลกัการรองรับอย่างชดัเจน โดยมีเป้าหมายของความสําเร็จ คือ ระดบัของ
ทกัษะปฏิบติัของผูเ้รียนทีตอ้งการให้สามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง  แกปั้ญหาไดโ้ดยใช้องค์ความรู้
และทกัษะทีมีและการถ่ายโยงความรู้และทกัษะปฏิบติัไปใชใ้นสถานการณ์ทีใกลเ้คียงหรือแตกต่าง
กบัทีพบจากการเรียนได ้

เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ (2546 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการฝึกอบรม
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบผลิตภณัฑ์สําหรับนกัศึกษาระดบั ประกาศนียบตัร วิชาชีพ
ชนัสูง โดยรูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ย การศึกษาความตอ้งการฝึกอบรม การวางแผนการ
ฝึกอบรม การดาํเนินการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม 
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พร ศรียมก (2547 : บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพือส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ วธีิการสอนของหวัหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรมๆไดแ้ก่ การสอนงานโดย
การฝึกปฏิบติั การฝึกอบรม การสาธิต และการสอนแนะ สําหรับสมรรถนะในการสอนงานของ
หัวหน้างานทางด้านความรู้คือ ความรู้เกียวกบัธุรกิจและองค์กร ความรู้ความชาํนาญในงานที
รับผดิชอบ ความรู้ดา้นการบริหารและจดัการ ความรู้ดา้นบริหารคุณภาพ สมรรถนะทางดา้นทกัษะ 

คือ ทกัษะความชาํนาญในงานทีรับผิดชอบ ทกัษะในการสอนงานแบบต่างๆ ทกัษะทางมนุษย์
สัมพนัธ์ ทกัษะการพูดและการสือสาร ทกัษะการเป็นผูน้าํ สมรรถนะทางดา้นเจตคติ คือ เจตคติทีดี
ต่อองคก์าร ต่อลกัษณะงานทีทาํ ต่อผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

มงคล หวงัสถิตยว์งษ์ (2545 : 112) ศึกษาวิจยัเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริม
สมรรถภาพดา้นการสอนวิชาทฤษฎี สําหรับอาจารยที์สอนวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดบัอุดมศึกษา โดยมีขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน คือ 

ขนัตอนที 1 การวิเคราะห์สมรรถภาพด้านการสอนวิชาทฤษฎี ขนัตอนที 2 การร่างหลกัสูตร
ฝึกอบรม ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เนือหาสาระและประสบการณ์ทีผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมควรไดรั้บ วธีิการและสือทีใชใ้นการฝึกอบรม วิธีการวดัและประเมินผลการฝึกอบรม และ
เอกสารหลกัสูตรซึงประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และหน่วยการ
ฝึกอบรม ขนัตอนที 3 การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม ขนัตอนที 4 การประเมินผลหลกัสูตร
ฝึกอบรม และขนัตอนที 5 การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรฝึกอบรม 

วรินทร์ จิตตยานุรักษ์ (2546 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อ
การฝึกอบรมหลกัสูตรการสอนงานกบัการถ่ายโยงความรู้ของหวัหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลการวจิยัพบวา่ หวัหนา้งานส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรการสอนงานอยูใ่นระดบั
ทีดี และการถ่ายโยงความรู้อยู่ในระดบัสูง และทศันคติต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรการสอนงานมี
ความสัมพนัธ์กบัการถ่ายโยงความรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเรือง การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกอบรมเรืองเทคนิคการสอนงานสําหรับหวัหนา้งานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  และบริการ
ของประเทศไทย โดยมีกระบวนการวิจยัเริมจาก การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์หวัขอ้การฝึกอบรม 

การสร้างชุดฝึกอบรม และ การสร้างแบบทดสอบความรู้และประเมินการฝึกอบรม 

            สวาสดิ ตอพล  (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาวจิยัเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมหวัหนา้คณะ
วชิาสังกดักรมอาชีวศึกษา มีการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรโดยใชว้ิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพือ
นาํมาวิเคราะห์หัวเรือง (Topic Analysis) วิเคราะห์ความรู้หลกัและความรู้ย่อย เพือกาํหนด
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วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จากนนันาํวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีไดม้าสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 

ซึงประกอบดว้ย เนือหา สือประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และกาํหนดวิธีการ
สอนตามลาํดบั 

องอาจ พงษพ์ิสุทธิบุปผา (2541 : 93-94) ไดท้าํการวิจยัเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

เพือเสริมสร้างพฤติกรรมผูน้าํทางการเกษตรสําหรับนกัเรียน โครงการอาชีวศึกษาเพือการพฒันา
ชนบท มีการดาํเนินการวจิยั 4 ขนัตอน คือ การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน    การสร้างหลกัสูตร การทดลอง
ใชห้ลกัสูตร และการติดตามผลหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตรประกอบดว้ยสภาพปัญหาและ
ความจาํเป็นในการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรโครงสร้างหลกัสูตรและเนือหาสาระการ
ฝึกอบรม วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม สือการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และแผนการฝึกอบรม  

เอนก เทียนบูชา (2544: บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเรืองการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมเรืองเทคนิคการสอนงาน สําหรับหวัหนา้งาน ชุดฝึกอบรมนีมีกระบวนการวิจยั เริมจาก การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์หัวขอ้การฝึกอบรม การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม และ การสร้าง
แบบทดสอบความรู้และประเมินการฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

บทที 3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  เป็นการวิจยัแบบวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) มีขนัตอนและแบบแผนการวิจยัผสม (Mixed Methods Research) 
แบบเชิงสํารวจบุกเบิก : รูปแบบการพัฒนาสารระบบ (Exploratory Design: Taxonomy 

Development Model (Qualitative Emphasized) (Creswell and Clark, 2007: 75-77) ซึง
ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method) โดยมีขนัตอนการพฒันาหลกัสูตร  4  ขนัตอน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  และสถิติทีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล  ซึงมีขนัดาํเนินการดงันี   
  1. ขนัตอนที  1  ขนัการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน 
  2. ขนัตอนที  2  ขนัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 
  3. ขนัตอนที  3  ขนัการทดลองใชห้ลกัสูตร 

 4. ขนัตอนที  4  ขนัการประเมินผลหลกัสูตร  
โดยมีกรอบการดาํเนินการวจิยัดงันี 
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ขนัตอนที 1 

การวิจยั1  
(Research1:R1) :        
ขนัการศึกษาขอ้มูล

พืนฐาน 

ขนัตอนที  

การพฒันา   
(Development1:D1) 

:  ขนัการพฒันา
หลกัสูตร 

ขนัตอนท ี     

การวิจยั   
(Research :R ) :   
ขนัการทดลองใช้

หลกัสูตร 

ขนัตอนที  

การพฒันา   
(Development :  

D ) :                
ขนัการประเมินผล

หลกัสูตร 

ภาพที 28  กรอบขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

ขนัตอนการวจิยั การดาํเนินการวจิยั ผลการดาํเนินการวจิยั 

1)  การศึกษาวิเคราะห์สิงทีคาดหวงักบั 

สภาพปัจจุบนั 

2) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ที 

พึงประสงค ์

3) การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด  
ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

กา
รศึ
กษ

าเชิ
งคุ
ณภ

าพ
  สิงทีคาดหวงั  สภาพปัจจุบนั  และหลกัการแนวคิด

หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะ 

การสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  และเป้าหมาย
ผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์

สงัเคราะห์ร่างการพฒันาหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สาํหรับเด็กปฐมวยั และเครืองมือทีใชใ้น         
การวิจยั 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างหลกัสูตรตน้แบบ 

และการแกไ้ขปรับปรุง และหาคุณภาพของ
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

กา
รอ
อก

แบ
บแ

ละ
พฒั

นา
หล

กัสู
ตร

แล
ะเค

รือ
งมื
อวิ
จยั

 

ร่างหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

สาํหรับเด็กปฐมวยั 

 -เครืองมือทีใชใ้นการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

 

การวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) 

การทดสอบ  การสังเกต  การสอบถาม  และการสัมภาษณ์ 
เกียวกบัความพึงพอใจทีมีต่อหลกัสูตรทีผูว้ิจยัพฒันาขึน 

 

 

 

กา
รศึ
กษ

าเชิ
งป

ริม
าณ

 
การ

ศึก
ษาเ
ชิงคุ

ณภ
าพ 

1. ตรวจสอบเครืองมือวิจยัโดยผูเ้ชียวชาญ 

2. นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข  
พฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สาํหรับเด็กปฐมวยั 

 

กา
รป

ระ
เมิน

ผล
แล

ะป
รับ

ปรุ
ง 

หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะ 
การสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 ทีสมบูรณ์ 

ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการทดลองใช้
หลกัสูตร 
1.  นกัศึกษาครูมีความรู้  ความ
เขา้ใจตามเกียวกบัหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะ 

การสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  
2.  นกัศึกษาครูมีความสามารถใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

สาํหรับเด็กปฐมวยั  
3. นกัศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

4.. เด็กปฐมวยัมีทกัษะในการ
สือสารภายหลงัจากไดรั้บการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครู 
5. เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ของนกัศึกษาครู 

T1     X     T2 
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ขนัตอนท ี 1  ขันการศึกษาข้อมูลพนืฐาน 

    วตัถุประสงค์ 

   เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพฒันาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์      

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  โดยศึกษาสํารวจ  
วเิคราะห์สภาพปัญหา  ความตอ้งการจาํเป็น  ศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวกบัทกัษะการสือสาร และ          

การพฒันาหลกัสูตร 
   วธีิดําเนินการ 

                1. ศึกษาวเิคราะห์แนวคิดจากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัทกัษะการสือสาร 
และการพฒันาหลกัสูตร 

                2. ศึกษาความตอ้งการจาํเป็น (Need Assessment) ของผูบ้ริหารระดบัหน่วยผลิตและผูใ้ช้
บณัฑิต  ไดแ้ก่  คณบดี  อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยพ์ีเลียง ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นการศึกษาปฐมวยัเกียวกบัสมรรถนะของครูปฐมวยั โดยการสัมภาษณ์และสาํรวจ 

                3. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546 ฉบบัของกระทรวงศึกษาธิการ  
และโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ของคณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
  4. ศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

                5. ศึกษารายงานผลการนิเทศนกัศึกษา  หลกัสูตรการศึกษาศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 

เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู       

ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  จาํเป็นต้องมีเครืองมือทีมีคุณภาพในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  เครืองมือทีใชมี้ดงันี   

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2. แบบสาํรวจความตอ้งการของ 

2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั   
2.3 อาจารยพ์ีเลียงทีมีนกัศึกษาฝึกสอน 
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การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 

1. แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง 

 1.1 ศึกษาเอกสารและบทความทีเกียวขอ้งในการสร้างแบบสัมภาษณ์  

 1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นทีตอ้งการศึกษา  
   1.3 นาํแบบสัมภาษณ์ให้ผูเ้ชียวชาญ 5 คน  ทาํการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา 
โดยใชก้ารหาค่า  IOC  ซึงผลการตรวจสอบ พบวา่ แบบสัมภาษณ์มีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.67 – 0.89  โดยผูเ้ชียวชาญมีขอ้เสนอแนะในปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือ ดา้นความถูกตอ้งของ
รูปแบบ และเนือหา ซึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวก่อนนาํเครืองมือไปใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

2. แบบสอบถามความตอ้งการจากผูบ้ริหาร  อาจารยผ์ูส้อน  หน่วยผลิตครูและผูใ้ชค้รู
ทีมีต่อการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับแบบสํารวจความต้องการของ
ผูบ้ริหาร  อาจารยผ์ูส้อน  หน่วยผลิตครูและผูที้ใชค้รู 

2.2 สร้างขอ้คาํถามความตอ้งการจากผูบ้ริหาร  ผูส้อน  หน่วยผลิตครู  และผูใ้ชค้รู
ปฐมวยั  จาํนวน  4  ดา้น  ไดแ้ก่   

2.2.1  ดา้นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์      

การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   
2.2.2  ดา้นสมรรถนะครูปฐมวยัทีพึงประสงค ์  
2.2.3  ดา้นเนือหา  
2.2.4  ดา้นวิธีการวดัและประเมินผล  พร้อมทงัคาํถามเปิดจาํนวน 1 ขอ้  

เพือใหเ้สนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

2.3  นาํขอ้คาํถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน 5 คน  ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือหา ซึงผลการตรวจสอบพบวา่  เครืองมือมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 โดยผูเ้ชียวชาญ      

มีขอ้เสนอแนะในปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือ ดา้นความถูกตอ้งของรูปแบบ และเนือหา ซึงผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวก่อนนาํเครืองมือไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลในขนัตอนที  1  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 
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                    ผลทไีด้รับ  

   ในขนัตอนการพฒันาขนัแรกนีได้ผลเพือนาํไปใช้ในการร่างหลกัสูตรและออกแบบ   

การเรียนการสอนดงันี  
  1.  ขนัการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและประเมินความตอ้งการจาํเป็นของหลกัสูตร 

                   2.  เนือหาและขอ้มูลเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็ก
ปฐมวยั   

สรุปวธีิดําเนินการในขันตอนท ี 1 

ตารางที 4  สรุปขนัตอนที  1  ขนัการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน 

 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 

วธีิดาํเนินการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมอื 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ในการพฒันาหลกัสูตร
เสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับ
เด็กปฐมวยั   

1.ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบักบั
ปัญหาและความจาํเป็นใน
การพฒันาหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับ
เด็กปฐมวยั   

• หนงัสือตาํราเอกสาร
ดา้นทกัษะการสือสาร
สาํหรับเด็กปฐมวยั 

• คุณลกัษณะของครู
ปฐมวยั 

• การพฒันาหลกัสูตร 

• แบบวเิคราะห์เอกสาร  
วเิคราะห์เนือหา 

2. ศึกษาวเิคราะห์ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและผู ้
ทีเกียวขอ้ง 

2. ศึกษาความตอ้งการจาก
ผูบ้ริหารระดบัหน่วยผลิต
และผูใ้ชค้รูทีมีต่อ
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องครูปฐมวยั 

3. วเิคราะห์หลกัสูตร
วชิาชีพครู  พ.ศ. 2549 

(หลกัสูตร 5 ปี) 

• คณบดี 

• อาจารยผ์ูส้อน 

• นกัศึกษา 
• ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
•  อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น เ ด็ ก
ปฐมวยั 

 

• แบบสมัภาษณ์ 

• วเิคราะห์เนือหา
(Content Analysis) 
• แบบประเมินค่าความ
สอดคลอ้ง  CVR 
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ขนัตอนท ี 2  ขนัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 

    วตัถุประสงค์ 

   เพือร่างหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู            
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  โดยกําหนดจุดมุ่งหมาย  กาํหนดเนือหาสาระ           
การจดักิจกรรมประสบการณ์  กาํหนดวธีิวดัและประเมินผลหลกัสูตรและทดลองใชห้ลกัสูตร           

   วธีิดําเนินการ 

  ผูว้จิยัแบ่งการดาํเนินการวจิยัเป็น 3 ส่วน ดงันี 

    ตอนที 1 การพฒันาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ซึงมีขนัตอนดงันี  

    1. ร่างโครงร่างหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  โดยแบ่งตามลาํดบัดงันี 
         1.1  กาํหนดหลักการและเหตุผลของหลักสูตร  ในขนัตอนนีเป็นการกาํหนด        
ความตอ้งการจาํเป็นจากการพิจารณาขอ้มูลพืนฐาน  โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมรรถนะทีตอ้งการให้
เกิดกบันกัศึกษาครู  ซึงไดม้าจากการสังเคราะห์แนวคิดการศึกษาในศตวรรษที  21   ซึงเป็นลกัษณะ
ทีพึงประสงคข์องนกัศึกษาครู  
                     1.2  กาํหนดแนวคิดพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร  ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจยั
ทีเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  แนวคิดการศึกษาในศตวรรษที  21  การเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ การเรียนรู้จากการปฏิบติั  การประเมินตามสภาพจริง  แลว้นาํมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร
เสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ
เด็กปฐมวยั  
   1.3  กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตรตามองคป์ระกอบของหลกัสูตร   
                    1.4  จดัทาํตารางการอบรม   
                    1.5  จดัทาํแผนการอบรม  นวตักรรมและสือการสอน  

    2.  ตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั โดยผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตรวจสอบ         
ความเหมาะสมสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร  โดยเครืองมือทีใช้ในการตรวจสอบคือแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาดงันี  
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 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ  และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  เพือนาํมากาํหนด
แบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรฯ 

 2. สร้างแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรให้ครอบคลุมและตรงตาม
ประเด็นซึงเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั  
 3.  นาํแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 4.  นาํแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อ
ผูเ้ชียวชาญ 5 คน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงเนือหา(Content 

Validity) โดยเกณฑ์ค่าเฉลียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการวิจยัครังนี คือ
ค่าเฉลียความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญตงัแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 
 5.  นาํแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรไปปรับปรุง  แกไ้ข ดา้นรูปแบบ 
ความถูกตอ้งของภาษาทีใช ้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  และนาํไปแบบตรวจสอบความเหมาะสม
ของร่างหลกัสูตรไปใชจ้ริงโดยให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน โดยใช้การตรวจสอบอตัราส่วนความ
ตรงเชิงเนือหา(Content Validity Ratio : CVR) ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นปฐมวยัจาํนวน 3 คน  ดา้นการ
วิจยัและพฒันาหลกัสูตรจาํนวน 1 คน และดา้นหลกัสูตรและการสอนจาํนวน 1 คน ซึงมีค่าความ
ความเหมาะสมของหลกัสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ ์1.00 ( CVR > .99, N = 5)  

     3. ปรับปรุงหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู      
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ โดยมี
ขอ้ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ  ดงัต่อไปนี 

          3.1  จุดมุ่งหมายของรายวชิาปรับลดจาํนวนขอ้ลงไม่ใหซ้าํซอ้นกนั 
                         3.2  อธิบายคาํศพัทที์ระบุในหลกัสูตรให้ชดัเจน  เช่น  ทกัษะการสือสาร  ควรระบุ
เจาะจงถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหช้ดัเจน   
                             3.2.1  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  อนัได้แก่  ความคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรม  การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา  การสือสารและการร่วมมือทาํงาน  

                             3.2.2  ทกัษะชีวิตและการทาํงาน  อนัไดแ้ก่  ความยืดหยุน่ความสามารถในการ
ปรับตวั  ความคิดริเริมและการชีนาํตนเอง  ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มนวตักรรม  การเพิม
ผลผลิตและความรู้รับผดิชอบ  ความเป็นผูน้าํและความรับผดิชอบ  

         3.3  จาํนวนชวัโมงทีอบรม  ควรเพิมในส่วนของภาคปฏิบติั  เช่น  การทดลองเขียน
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  โดยเฉพาะการ
นาํนวตักรรมการศึกษาปฐมวยัมาใชใ้นการเขียนแผน   
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         3.4  ดา้นเนือหา  ควรเนน้การฝึกปฏิบติั  โดยการเพิมให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมใน
การทาํกิจกรรม  โดยเฉพาะในหวัขอ้อบรม  เรือง  สืออยา่งสร้างสรรคส์าํหรับเด็กปฐมวยั  สือทีสร้าง
ขึนควรเนน้ในเรืองการส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั    

         3.5  ดา้นวิธีการเรียนการสอน  ควรใชส้ถานทีจดัการเรียนการสอน  ห้องเรียนตอ้งมี
บรรยากาศเอือต่อการจดักิจกรรม    

         3.6  ดา้นการวดัประเมินผล  ควรปรับปรุงดงันี 

                3.6.1  ควรใชก้ารประเมินผลทีเนน้เชิงคุณภาพมากกวา่เชิงปริมาณ 
                 3.6.2  ควรเนน้การประเมินจากผลงาน  พฤติกรรมของนกัศึกษา  และประเมิน

ตามสภาพจริง 
                 3.6.3  การติดตาม สังเกตการเปลียนแปลง  จากอาจารยนิ์เทศ  และอาจารยพ์ีเลียง 
                  3.6.4  การให้นกัศึกษาประเมินตนเอง  ประเมินโดยเพือน  และประเมินโดย

อาจารย ์
         3.7  ขอ้เสนอแนะอืนๆ   
                  3.7.1  จดัทาํคู่มือหลกัสูตร  และแผนการจดัการเรียนรู้ทีมีรายละเอียดของ

กิจกรรม  เกณฑก์ารประเมิน  และเอกสารประกอบการอบรม 
                  3.7.2  สามารถเชิญวิทยากร  ผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์มีความรู้ความสามารถ

เกียวกบัเนือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมมาร่วมสอนและร่วมเป็นวทิยากรกบัผูว้ิจยั                  
                   3.7.3  การรวบรวมและสรุปผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาควรดาํเนินการอย่าง

ต่อเนืองและทุกครังทีสอน  จากนนัผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นต่างๆ  ทีผูเ้ชียวชาญ
เสนอแนะ 

 ตอนท ี2  การพฒันาเครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือสาํหรับการเก็บขอ้มูล  ดงันี  
                  1.  แบบทดสอบวดัความรู้ตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  
                  2.  แบบสังเกตการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู  หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั  ทีผา่นการอบรมจากหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน  (สาํหรับอาจารยนิ์เทศ) 
    3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครู 
                4.  แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน 
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    5. แบบสังเกตทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

    6. แบบสังเกตความพึงพอใจของเด็กปฐมวยั 
 

 การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 

                  1.  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกียวกับเนือหาตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะ         

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั     
มีขนัตอนการดาํเนินการ  ดงันี 
                      1.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ 

                       1.2  สร้างขอ้คาํถามทีครอบคลุมโครงสร้างเนือหาของหลกัสูตร  แบบปรนัย  4  

ตวัเลือก  จาํนวน  50  ขอ้   

                       1.3  นาํขอ้คาํถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือหา IOC  ซึงผลการตรวจสอบ พบวา่ มีขอ้คาํถามทีมีค่าความตรงเชิงเนือหาตงัแต่ 0.5 ขึนไป
จาํนวน 37 ขอ้  โดยมีค่าความตรงเชิญเนือหาอยูร่ะหวา่ง  0.67 ถึง 1.00  และปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ไดแ้ก่  การจดัลาํดบัคาํถาม  คาํถูกคาํผดิ ภาษาทีใชใ้นการถาม  
      1.4  ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้คาํถามจาํนวน 30 ขอ้ โดยให้ครอบคลุมเนือหาสารของ
หลกัสูตร จดัเรียงตามลาํดบัของเนือหา 
  2. แบบสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ซึงผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น  2  ส่วน  คือ                                
                      ส่วนที  1  แบบสังเกตการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ขณะทีนกัศึกษาครูสอนใน
สถานการณ์จาํลองระหวา่งการอบรม 
                       ส่วนที  2  แบบสังเกตการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ขณะทีนกัศึกษาครูปฏิบติัการ
สอนในสถานการณ์จริง 

                       มีขนัตอนการสร้างเครืองมือ  ดงันี   
                        2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครืองมือสังเกตการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ของนกัศึกษาครูปฐมวยัทีพึงประสงค์ 
                        2.2  สร้างแบบสังเกตการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ แบบพรรณนาความ ซึงอาจารย์
ผูนิ้เทศจะเป็นผูส้ังเกตและจดบนัทึก   และนาํแบบสังเกตทีสร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบต่อไป  
           2.3  นาํแบบสังเกตทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือหา IOC  ซึงผลการตรวจสอบ พบวา่ แบบสังเกตมีค่าความตรงเชิญเนือหาอยูร่ะหวา่ง  0.67 
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ถึง 1.00  และปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ได้แก่  รูปแบบของแบบสังเกต ให้
สะดวกแก่การบนัทึก 

  3.  แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู 

 เป็นแบบประเมินจากความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมินก่อนนาํแผนการสอนทีนกัศึกษาครูพฒันาขึนเพือการปฏิบติัการสอนจริง ซึง
เป็นคะแนนคุณภาพของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  3 ระดบั (Rubric 

score) โดยมีการกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาประกอบซึง ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบ
ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ที ดงันี  

 1. ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
จากเอกสาร หนงัสือ และวรรณกรรมเพือนาํขอ้มูลมากาํหนดโครงสร้างของเครืองมือวดัและประเด็น
ทีตอ้งการวดัและนาํไปปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 2.   สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร ซึงเป็นแบบ
ประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ โดยใช้ในการประเมินแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 7 ประเด็นไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของแผน 2) สาระสําคญั 3) จุดประสงค์
การเรียนรู้ 4) เนือหา  5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) สือการเรียนการสอน  และ 7)  การวดัผล
ประเมินผล                       

 3. นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินทีสร้างขึนเสนอต่อ
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

   4.   นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 
ท่าน  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  Validity)  โดย
เกณฑค์่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวจิยัครังนี คือ ตงัแต่ 0.67 ถึง 1.00 ขึนไป  
       5. นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินไปปรับปรุงแก้ไข         

ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดา้นภาษาทีใชแ้ละความชดัเจนของเกณฑ์การให้คะแนนก่อนนาํไป       

ใชจ้ริง 
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                  4.  แบบวดัความพงึพอใจของนักศึกษาครูทมีีต่อหลกัสูตรทผู้ีวจัิยสร้างขนึ 

 แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale)  5  ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ ซึงประกอบดว้ยความคิดเห็น ดา้นวิทยากร ดา้นเนือหา  
การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ ซึงมีขนัตอนการสร้างดงันี 

 1.   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการจากหนงัสือ  ตาํรา  เอกสารและงานวิจยั  เพือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ครอบคลุมและตรงตามเนือหา โดยขอ
คาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 3.  นําแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 4.  นําแบบแบบสอบถามความพึงพอใจทีปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ          

5 ท่าน  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  Validity)  โดย
เกณฑค์่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้างในการวิจยัครังนี คือ ตงัแต่ 0.67 ถึง 1.00 ขึนไป (มาเรียม 
นิลพนัธ์ุ, 2551 : 179 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

       5. นาํแบบแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรับปรุงแกไ้ข เกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความ
ชดัเจน  สามารถสือความไดง่้าย  ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ   

  5.  แบบสังเกตทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

                       มีขนัตอนการสร้างเครืองมือ  ดงันี   
                        2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครืองมือสังเกตทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

                        2.2  สร้างแบบสังเกตทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั  แบบบนัทึกพฤตกรรมที
แสดงถึงทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั ซึงนกัศึกษาครูจะเป็นผูส้ังเกต และนาํแบบสังเกตทีสร้าง
ขึนให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนําไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ
ต่อไป  
          2.3  นาํแบบสังเกตทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือหา IOC  ซึงผลการตรวจสอบ พบวา่ แบบสังเกตมีค่าความตรงเชิญเนือหาอยูร่ะหวา่ง  0.67 

ถึง 1.00  และปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ได้แก่  รูปแบบของแบบสังเกต ให้
สะดวกแก่การบนัทึก 
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       6.  แบบสังเกตความพงึพอใจของเด็กปฐมวยั 

                       มีขนัตอนการสร้างเครืองมือ  ดงันี   
                        2.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครืองมือสังเกตความพึงพอใจ
ของนกัเรียนปฐมวยั 

                         2.2  สร้างแบบสังเกตความพึงพอใจ แบบบนัทึกพฤติกรรมแสดงถึงความพึงพอใจ 
ซึงนักศึกษาครูจะเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมทีแสดงถึงพฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารของเด็ก
ปฐมวยั และผูว้ิจยันาํแบบสังเกตทีสร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ก่อนนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบต่อไป  
                 2.3  นาํแบบสังเกตทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือหา IOC  ซึงผลการตรวจสอบ พบว่า แบบสังเกตมีค่าความตรงเชิญเนือหาอยู่ระหว่าง  
0.67 ถึง 1.00  และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ไดแ้ก่  รูปแบบของแบบสังเกต ให้
สะดวกแก่การบนัทึก 

 

                  ตอนท ี3   ทดลองใช้หลกัสูตรเพอืหาคุณภาพของหลกัสูตร  (Try out) 

                       เป็นการทดลองใช้หลักสูตรเพือหาคุณภาพของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู  ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั  The One-

Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2551: 144)  โดยใชแ้ผนการทดลอง  ดงันี  
 

                

T1                                                     X                                          T2 

 

  

  โดยนาํไปทดลองใช้กบันักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวยั  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ชนัปีที  5  ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2556  

ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 5  คน 
                  5.  ผลทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครู  ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   มีความสอดคล้องกับเนือหา  สือมีความ
เหมาะสม  การวดัและประเมินผลสามารถวดัและประเมินผลไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 

 



118 

 

 

                     ผลทไีด้รับ  

    ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลต่างๆ  มาพฒันาเป็นหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยัทีมีคุณภาพพร้อมจะนาํไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง ดงันี  
    1.  ร่างหลกัสูตรฯ (จุดประสงค ์ เนือหาของรายกิจกรรมการอบรมและการประเมินผล) 
    2.  คู่มือการใชห้ลกัสูตรทีประกอบดว้ย  แนวการอบรม/กาํหนดการอบรม สือทีใชใ้น
การอบรม  และเครืองมือวดัและประเมินผล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.  การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.), ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การประเมิน
ประสิทธิภาพหลกัสูตรจากผูเ้รียน จากการประเมินคะแนนตามเกณฑ์รูบิคส์ การประเมินผลการ
ปฏิบติัตามผูเ้ชียวชาญ  
                  2.  การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ใช้การหาค่าอตัราส่วนความตรง              

เชิงเนือหา (Content Validity Ratio) ของ C. H. Lawshe, (1975: 563-575) ซึงมีค่าอตัราส่วน     
ความตรงเชิงเนือหา ไม่ตาํวา่ .99 (N = 5)  
      ผลทไีด้รับ  

  ผลทีต้องการก็คือผลการใช้หลักสูตรและหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ซึงในระหว่าง         

การทดลองใชห้ลกัสูตรจะตอ้งเก็บผลการประเมินหลกัสูตรเป็นระยะ 
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สรุปวธีิดําเนินการในขันตอนท ี 2 

ตารางที 5  สรุปขนัตอนที  2  ขนัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย วธีิดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

เพือร่างหลกัสูตรเสริม
เสริมสมรรถนะการ
จดัประสบการณ์ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสาร
สาํหรับเด็กปฐมวยั    

1.ร่างโครงสร้างหลกัสูตร
เสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีผูว้จิยัสร้างขึน
แบ่งเป็นส่วนๆ  ดงันี 

  1.1  กาํหนดหลกัการและ
เหตุผลของหลกัสูตร       
  1.2  กาํหนดแนวคิด
พนืฐานในการพฒันา
หลกัสูตร 

-  ผูเ้ชียวชาญดา้น
การศึกษาปฐมวยั   
-  ผูเ้ชียวชาญดา้น
การวจิยัและพฒันา
หลกัสูตร   
-  ผูเ้ชียวชาญดา้น
หลกัสูตรและการ
สอน 

-แบบวเิคราะห์
เอกสาร(Document 

Analysis form) 

เพอืตรวจสอบโครง
ร่างหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะ
การสือสารสาํหรับ
เด็กปฐมวยั    

 1.3  กาํหนดโครงร่าง
หลกัสูตรตามองคป์ระกอบ
ของหลกัสูตร 

  1.4  จดัทาํแนวการอบรม 
  1.5  จดัทาํแผนการอบรม 

2.ตรวจสอบโครงร่าง
หลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน 
โดยผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  

คน 

3.ปรับปรุงแกไ้ขตาม 

  โครงร่างหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  แบบตรวจสอบ
หาค่าสัดส่วนของ
ความตรงเชิงเนือหา 
(CVR) 
-  แบบประเมิน
ประสิทธิภาพคู่มือ
การอบรมและแผน 
การอบรม 
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ตารางที 5  สรุปขนัตอนที  2  ขนัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย วธีิดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ    
เพือพฒันาเครืองมือที
ใชใ้นการทดลองและ
เครืองมือทีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

สร้างและพฒันา                  
1.แบบทดสอบวดัความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหา
ตามหลกัสูตร                     
2.แบบสังเกตการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครู  3.แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครู 4.แบบวดัความ
พึงพอใจของนกัศึกษาครูทีมี
ต่อหลกัสูตร 

 5.แบบสังเกตทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

ผูเ้ชียวชาญ แบบตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือหา 

เพือทดลองใช้
หลกัสูตรและ          
หาประสิทธิภาพของ
หลกัสูตร 

 

4.นาํหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนไปใชก้บันกัศึกษาครูที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

5.ปรับปรุงแกไ้ขหลงัการ
ทดลองใช ้

นกัศึกษาชนัปีที  5  
ภาคเรียนที  1/2556

หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวยั  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต  ทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 

• แบบทดสอบ
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกียวกบัหลกัสูตรที
ผูว้จิยัสร้างขึน 

• แบบวดัสมรรถนะ
นกัศึกษาครูทีพึง
ประสงค ์

• แบบวดัความพึง
พอใจของนกัศึกษา
ครูทีมีต่อหลกัสูตรที
ผูว้จิยัสร้างขึน 
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ขนัตอนท ี 3  ขันการทดลองใช้หลกัสูตร 

     วตัถุประสงค์ 

    เพือทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั ซึงในขนันีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental 

Research)  

    วธีิดําเนินการ 

   ในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการฝึกอบรม ภาคทฤษฎีและปฏิบติั  โดยใช้หลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็ก
ปฐมวยั  

          การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมในขนัตอนนี มีการประเมินดงันี 

  1.  ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 

  2.  ความเชือมนัของแบบทดสอบ 

  3.  ความคิดเห็นเกียวกบัการฝึกอบรม 
 

1.  ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 

 การหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมหาค่าอตัราส่วนความเทียงตรงเชิงเนือหา
ซึงไดจ้ากกาตรวจสอบโดยผา่นผูเ้ชียวชาญ 

2.  ความเชือมนัของแบบทดสอบ 

 การหาความเชือมนัของแบบทดสอบ  ผูว้ิจยัได้ใช้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดิม  ในการหา
ความเชือมนัของแบบทดสอบ   
 เครืองมือและวธีิการรวบรวมขอ้มูล 

 ในขนัตอนนีผูว้จิยัไดท้ดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง เพือหา
ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR 20 

              3.  ความคิดเห็นเกียวกบัการฝึกอบรม 

  การประเมินความคิดเห็นเกียวกบัการฝึกอบรมผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดิมใน
การสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการฝึกอบรม   
  เครืองมือและวธีิการรวบรวมขอ้มูล 

  ในขนัตอนนีผูว้ิจยัได้ทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 
และทาํการประเมินพึงพอใจเกียวกบัการจดัฝึกอบรมจากแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ มาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) แบบประเมินผลการฝึกอบรม
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ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบั สถานภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและ
ส่วนที 2 ความพึงพอใจเกียวกบัการจดัฝึกอบรม วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉลีย (Χ ) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

  เมือผ่านกระบวนการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมนาํผลทีไดจ้ากการประเมินมาสรุปผล 
และรายงานผลการฝึกอบรม  

            ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี 

            ขนัตอนนีเป็นการทดลองใช้หลกัสูตรโดยใช้แบบแผนการวิจยั  The One-Group 

Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2551:144)  โดยใชแ้ผนการทดลอง  ดงันี  
 

 

 

 

 

  โดยมีขนัตอนดงันี 

   4.1  เลือกกลุ่มตวัอยา่งทีจะใชท้ดลองมา  1  กลุ่ม 
   4.2  ทดสอบวดัความรู้เกียวกบัทกัษะชีวิตกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลอง  (T1 )  แลว้
หาค่าเฉลีย  (Χ 1)    
                          4.3  ทาํการทดลองเป็นระยะเวลาหนึง  (X )  แลว้หาค่าเฉลีย  (Χ 1)     
                            4.4  ทดสอบวดัความรู้เกียวกบัทกัษะการสือสารกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง (T2 )  
แลว้หาค่าเฉลีย  (Χ 2)    
   4.5  นาํ  (Χ 1)  และ  (Χ 2)  มาเปรียบเทียบหาความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติหรือไม่  
                 เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือสาํหรับการเก็บขอ้มูล  ดงันี  
                  1.  แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ      
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  
                  2.  แบบสังเกตการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู  ทีผ่านการอบรมจาก
หลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน  (สาํหรับอาจารยนิ์เทศ) 
    3.  แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 

                 

                       T1                                                                      X                                              T2 
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                 4.  แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน 

                 5.  แบบสังเกตทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

      การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (SD), ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ค่า The Mann-Whitney U Test

และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  
 

สรุปวธีิดําเนินการในขันตอนท ี 3 

ตารางที 6  สรุปขนัตอนที  3  ขนัการทดลองใชห้ลกัสูตร 
 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิดาํเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

เพือทดลองใช้
หลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะ 
การสือสารสาํหรับ
เด็กปฐมวยั    

นาํไปใชจ้ริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง   เพือหา
ประสิทธิผล 

ของหลกัสูตร 

นกัศึกษาชนัปีที  5 
ภาคเรียนที  
2/2556 หลกัสูตร
ศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต 

• แผนการอบรม 

• แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของ
นกัศึกษาครูเกียวกบัหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้าง
ขึน  

ปรับปรุงแกไ้ขโครง
ร่างหลกัสูตร 

ปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตรระหวา่ง
การทดลอง 

โครงร่างหลกัสูตร • แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจของ
นกัศึกษาครูเกียวกบัเนือหาตามหลกัสูตรที
ผูว้จิยัสร้างขึน 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิดาํเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

   • แบบสงัเกตการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ สาํหรับนกัศึกษาครู 

• แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาครู
เกียวกบัหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน 

. แบบสงัเกตทกัษะการสือสารของเด็ก
ปฐมวยั 
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ขนัตอนท ี 4  ขันการประเมินผลหลกัสูตร 

     วตัถุประสงค์ 

    เพือประเมินผลหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  นาํผลทีไดจ้ากการทดลองใชห้ลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึน  ในดา้นต่างๆ  ดงันี 
     1.  ดา้นการประเมินผลนกัศึกษาในดา้นความรู้  ความสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั    
                  2.  ดา้นทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั   
     3.  ดา้นการประเมินผลดว้ยความคิดเห็นต่อหลกัสูตร  

     วธีิดําเนินการ 

     ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี 

                 1. ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

                        1.1  ประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตร  โดยทดสอบก่อน  และหลงัการใชห้ลกัสูตร
เพือเปรียบเทียบความรู้  ความสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะ
การสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ก่อนและหลงัเขา้รับการอบรม 

                        1.2  ประเมินผลหลงัเสร็จสินการเขา้การรับอบรม   โดยใช้แบบวดัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน 

                        1.3  ประเมินคุณลกัษณะของนกัศึกษาครูทีพึงประสงค์   โดยประเมินจากการเขียน
บนัทึก  (Journal  writing)  สิงทีไดป้ฏิบติัดา้นต่างๆ  ของนกัศึกษาครู  โดยมีการวดัเป็นระยะๆ  ทุก  
2  สัปดาห์ 
                  2. ประเมินผลการรูปแบบหลกัสูตร โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้งกับ
นกัศึกษาครู 
                

   เครืองมือทใีช้ในการประเมินผลรูปแบบหลกัสูตร 

                  1.  ประเด็นการสนทนานกัศึกษากบัอาจารยนิ์เทศ 
                  2.  แบบบนัทึกการพรรณนาความ  (Journal  writing)  ของนกัศึกษา   
                  3.  ประเด็นการสนทนา 
                        3.1  ศึกษาเอกสารตาํราทีเกียวขอ้ง 
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                        3.2  สร้างประเด็นการสนทนาและแบบบนัทึกการประชุม  โดยมีประเด็นเกียวกบั
ปัจจยัเสริมและอุปสรรคทีส่งผลต่อการนาํหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยัไปใช ้   
                        3.3  นาํเครืองมือทีสร้างขึนให้ผูเ้ชียวชาญ  5  คน  ไดแ้ก่  ดา้นวิจยัและประเมินผล  
ด้านหลักสูตรและการสอน  และด้านการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวยั  ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  โดยนาํไปหาค่า  IOC   
                        3.4  ผลการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญพบวา่  ขอ้คาํถามมีคุณภาพตามเกณฑ์สามารถ
นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มทดลองทีใชใ้นการวจิยัได ้

                  4.  แบบบนัทึกพรรณนาความของนกัศึกษาครู 
                        4.1  สร้างแบบบนัทึกการพรรณนาความ 
                        4.2  นาํแบบบนัทึกแบบพรรณนาความทีสร้างขึน  ให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC 

                        4.3  ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
                        4.4  จดัพิมพเ์ป็นแบบบนัทึกแบบพรรณนาความของนกัศึกษาครูฉบบัจริง 

 

       ผลทไีด้รับ   

   ในขนัตอนนีผูว้ิจยัทาํการประเมินหลกัสูตรซึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการทดลองใช้ดว้ย
โดยได ้ผลการประเมินประสิทธิผลหลกัสูตรในดา้นต่างๆ ดงันี 

                    1.  ผลการประเมินผลนกัศึกษาในดา้นความรู้  ความสามารถ  และทศันคติในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั    
                   2.  ผลการรับรองหลกัสูตรและผลการประเมินหลกัสูตร 
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สรุปวธีิดําเนินการในขันตอนท ี 4 

ตารางที 7  สรุปขนัตอนที  4  ขนัการประเมินผลหลกัสูตร 

 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิดาํเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

เพือประเมินผลการใช้
หลกัสูตร    

1.ประเมินระหวา่งเรียน 

• ประเมินคุณลกัษณะ
บณัฑิตทีพึงประสงค ์

• ประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาครูทีมีต่อ
หลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้าง
ขึน 

• ประเมินความรู้  ความ
เขา้ใจเกียวกบัเนือหา
ตามหลกัสูตร 

• ใชก้ารสนทนากลุ่ม
เพือหาปัจจยัทีเกียวขอ้ง  
ไดแ้ก่  ปัจจยัสนบัสนุน
และอุปสรรคต่อการใช้
หลกัสูตร 

นกัศึกษาชนัปีที  5 
ภาคเรียนที  
2/2556 หลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต 

 

• แบบวดัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัศึกษา
ครู 

• แบบประเมินความพึง
พอใจ  

• แบบทดสอบความรู้  
ความเขา้ใจเกียวกบั
เนือหาตามหลกัสูตร 

เพือประเมินผล
รูปแบบหลกัสูตร 

• การสัมภาษณ์ 

• การบนัทึกแบบ
พรรณนาความของ
นกัศึกษา 
 

• ผูบ้ริหาร   
• หน่วยผลิตครู   
• ผูใ้ชค้รู   
• นกัศึกษา 

• แบบสัมภาษณ์ความพึง
พอใจต่อหลกัสูตร 

• ค่าเฉลีย  แบบบนัทึกเชิง
พรรณนา / การวเิคราะห์
เนือหา 

 

ในขนัตอนนีเป็นการเก็บรวบรวมค่าคะแนนประเมินค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉลีย (Χ ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ซึงเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉลีย มีดงันี 

   4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

   3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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   2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 



  
 

บทท ี4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

      การวจิยั  เรือง พฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู ทีส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ           
เด็กปฐมวยัและนาํไปทดลองใช้กบันักศึกษาครู  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการศึกษา
ปฐมวยั  ชนัปีที  5  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
จาํนวน  6  คน  โดยใชร้ะยะเวลา  1  ภาคเรียน (16  สัปดาห์)  ระหวา่งการทดลองมีการประเมิน
คุณลกัษณะนกัศึกษาครูทีพึงประสงค์ ทุกๆ  2  สัปดาห์  และประเมินความรู้  ความเขา้ใจ  เกียวกบั
เนือหาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึนก่อนอบรมและหลงัอบรม  จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้า
แปลผลการวจิยัและนาํเสนอผล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยผูว้จิยัไดน้าํเสนอตามลาํดบั  ดงันี     

  1. ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  
  2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ในประเด็นต่อไปนี 

   2.1  ผลการพฒันาการเกียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั
ของนกัศึกษาครูภายหลงัจากไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็น
ต่อไปนี 

         2.1.1 ผลการศึกษาความรู้ของนกัศึกษาครูทีเกียวกบัหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  

         2.1.2 ผลการศึกษาความสามารถของนักศึกษาครูในการจดัประสบการณ์                 
การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   

2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาครูต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ          
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
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2.3 ผลการศึกษาทกัษะในการสือสารของเด็กปฐมวยัภายหลงัจากไดรั้บการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

2.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีมีต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครู 

1. ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

 การนําเสนอผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ        
เด็กปฐมวยัมีขนัตอนและรายละเอียดดงันี  
 

ผลการวจัิยระยะท ี 1  การวจัิย  ( Research1)  เป็นการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลพนืฐาน  (Analysis) 

       ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  การวิจยัแบบผสมผสานวิธี  (Mix  Method  Research)  คือการวิเคราะห์เอกสาร  (Document  

Analysis)  การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น  (Need  Assessment)  ไดแ้ก่  การสัมภาษณ์บุคคล  ผูว้ิจยั
ไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงันี   
       1. ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานจากแหล่งข้อมูล  เอกสารประกอบดว้ย  นโยบายการ
จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  
(Thai  Qualifications  Framework  for  higher  Education)  (TQF : HEd)  นโยบายการพฒันา
นกัศึกษาของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542  (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2542  ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร  การออกแบบ
หลกัสูตรและการสอน  ปรัชญาหลกัการพืนฐาน  กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที  21  ทกัษะการ
สือสาร 

  จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลดงันี 

                         1.1  ผู ้วิจ ัยวิเคราะห์เอกสารเกียวกับประกอบด้วย  นโยบายการจัดการศึกษา
ระดับ อุดม ศึกษาตามกรอบมาตรฐาน คุณวุ ฒิ ระดับ อุดม ศึกษาแ ห่ งช า ติ   พ .ศ .  2552                            
(Thai  Qualifications  Framework  for  higher  Education)  (TQF : HEd)  พบวา่สํานกังาน              
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  โดยมีเป้าหมายเพือยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทย  เ พือให้มหาวิทยาลัย       



  

ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้  พฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา  ให้สามารถผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพ  เพือเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดบัอุดมศึกษาทุกระดบั  คุณภาพของบณัฑิตตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้  ทีสะทอ้น
คุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์ (Learning  Outcomes)  โดยครอบคลุม  5  ดา้น  ดงันี  (1)  ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม  (2)  ด้านความรู้  (3)  ด้านทกัษะทางปัญญา  (4)  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  (5)  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใช้
เทคโนโลยี  สําหรับสาขาทีเน้นทกัษะปฏิบติัตอ้งเพิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัยดว้ย  
สภาคณบดี  คณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  แห่งประเทศไทยมีมติให้เพิม  มาตรฐานการเรียนรู้        
ทัง   6  ด้าน   คือ   ทักษะการจัดการเ รียนรู้   จากการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ของสาํนกังานการอุดมศึกษา  ทาํให้การพฒันาหลกัสูตร  และ
ปรับปรุงหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาต้องปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทุกหลกัสูตร ผูว้ิจยัจึง
นํามาใช้เป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาหลักสูตรหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์       
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   

1.2  ผูว้จิยัศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  พ.ศ.  2549  ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต  ส่วนทีพบปรากฏในหลักสูตร ได้แก่  การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  ซึงไม่ไดร้ะบุคุณลกัษณะทีผูว้จิยัตอ้งการพฒันาไวช้ดัเจน 

1.3  ผูว้ิจยัศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที  21  ทกัษะการสือสารทีผูเ้รียนควรมีและสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งเหมาะสม 

แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งมีดงันี  

1. แนวคิดสําคญัของการศึกษาเกียวกบัทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที 21 กาํหนดให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ  คือ  

   1.1  จิตสาํนึกต่อโลก   
                              1.2   มีความรู้พนืฐานดา้นการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  และการเป็นผูป้ระกอบการ 
                              1.3  ความรู้พนืฐานดา้นพลเมือง 

                1.4  ความรู้พนืฐานดา้นสุขภาพ 
                              1.5  ความรู้พนืฐานดา้นสิงแวดลอ้ม 

 

 

 



  

โดยกาํหนดทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 ไวด้งันี 

ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

                            •  ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

                           •  การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา 
                           •  การสือสารและการร่วมมือทาํงาน 

                         ทกัษะด้านสารสนเทศ  สือ  และเทคโนโลย ี

                            •  ความรู้พนืฐานดา้นสารสนเทศ 

                            •  ความรู้พนืฐานดา้นสือ 

                            •  ความรู้พนืฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  (ไอที) 
                          ทกัษะชีวติและการทาํงาน 

                            •  ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 

                            •  ความคิดริเริมและการชีนาํตนเอง 

                            •  ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

                            •  การเพิมผลผลิตและความรู้รับผดิ 

                            •  ความเป็นผูน้าํและความรับผดิชอบ 

 

2. แนวคิดทฤษฎีรูปตวัยู  (U – Theory)  มีเป้าหมายสูงสุด  คือ ไปให้พน้จาก
สภาวะเดิม  การคิดแบบเดิม  การทาํแบบเดิม  เราต้องเปลียนความคิดใหม่  เพือไม่ให้อยู่ใน          
ระดับเดิม  โดยส่วนใหญ่คนเรามกัจะนําเอา  (Downloading)  ความเชือเดิมๆ  ทฤษฎีเดิมมาใช ้         
แต่ถ้าหากเราตอ้งการผลลพัธ์ใหม่  จาํเป็นทีจะต้องใช้แหล่งใหม่ของปัญญา  ซึงไม่อยู่ในระดับ
เดียวกบัระดบัเดิม  Otto  Scharmer  ยกตวัอยา่งของการสร้างงานของศิลปินไวว้า่  เรามกัจะเห็นภาพ
ทีเขาวาด  และกระบวนการทีเขาวาด  แต่ขณะทีผืนผา้ใบสีขาวอยู่ขา้งหน้าและศิลปินกาํลงัจะวาด
ภาพนนัเราไม่เห็นสิงทีอยูใ่นใจของผูว้าดทีทาํให้เขาสร้างภาพขึนมา  ดงันนัการคิด  4  ระดบัตอ้งพา
ลงไปถึงแหล่งของการสร้างซึงเป็นสิงสาํคญั 

2.  ผลการศึกษาความต้องการจําเป็น  (Needs  Assessment)  จากแหล่งขอ้มูล
บุคคลในการสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารหน่วยผลิตครู  อาจารยผ์ูส้อน  นกัศึกษา  
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

การสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้ง  โดยกาํหนดประเด็นการสัมภาษณ์  ดงันี  

1.  คุณลกัษณะครูทีพึงประสงคใ์นสังคมปัจจุบนัควรมีลกัษณะอยา่งไร 

2.  คุณลกัษณะครูปฐมวยัทีพึงประสงคค์วรมีลกัษณะอยา่งไร  



  

3.  เห็นดว้ยหรือไม่กบัการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

4. เนือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลกัษณะอยา่งไร 

5. การวดัและการประเมินผลควรมีลกัษณะอยา่งไร 

                             2.1  ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของอาจารยผ์ูส้อน  ผูใ้ช้บณัฑิต  ไดเ้สนอแนะ 

คุณลกัษณะของบณัฑิตครูทีพึงประสงค ์ สรุปไดด้งัต่อไปนี    
ความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อน  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ตอ้งเป็นผูที้มีความศรัทธาในวิชาชีพ

ครู  เก่งในเรืองความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมเมตตาต่อศิษย์  เป็นแบบอย่างทีดี  มีการคิดที
หลากหลาย มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี  รู้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอื้น  เรียนรู้ทีจะปรับตวัให้เขา้ใจ
ธรรมชาติของผูเ้รียนในศตวรรษที  21  มีทกัษะการสือสารสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้  จากครูสู่ศิษย ์ 
ใหส้ามารถใชท้กัษะชีวติอยา่งเหมาะสม  มีจรรยาบรรณวชิาชีพ   

2.2  ความคิดเห็นต่อการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  สรุปไดด้งัต่อไปนี     

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานทีมีแนวปฏิบติัทีดี  (Best  Practice)  ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต  ถือว่าเป็นมหาวิทยาลยัหนึงทีมีชือเสียงในดา้นการผลิตครูปฐมวยั  ซึงหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นตน้แบบใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาครูปฐมวยัได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   สรุป        
ความคิดเห็นหน่วยผลิตครู  อาจารยผ์ูส้อน  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ต่อหลกัสูตร  ดงันี 

คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  เห็นดว้ยกบัการพฒันา นกั
ศึกษครูให้เป็นผูที้มีความรู้  ความสามารถในเรืองการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับผูเ้รียนใน
ศตวรรษที  21  ใหเ้ป็นผูที้มีทกัษะชีวติ  สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  เห็นดว้ยกบั
การพฒันาหลกัสูตรทีส่งเสริมใหน้กัศึกษาครูมีทกัษะในการปฏิบติัการสอนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีทนัสมยัทีทนัสมยัสอดคลอ้งกบับริบทสังคมในปัจจุบนัทีมีระดบัการแข่งขนัความอยูร่อดใน
สังคมสูง  ดงันนัครูผูส้อนควรมีความรู้  ความสามารถ  ในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะชีวิตตงัแต่
ระดบัปฐมวยั  เพือใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้  

อาจารย์ผูส้อนนักศึกษาครู  หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดุสิต  เสนอแนะว่าทกัษะการสือสารเป็นสิงจาํเป็นสําหรับเด็กยุคปัจจุบนั  ยิงสังคมโลกมี      
การเปลียนแปลงมากขึนเท่าใดครูปฐมวยัตอ้งพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของตนให้เอือ
ต่อการดาํรงชีวติของเด็ก  เพือใหเ้ด็กปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์  โดยการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มที        



  

ครูจดัให ้ ดงันนัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัจึงควรเนน้ในเรืองของการผจญภยักบั
สังคมใหม่ในศตวรรษที  21 

นัก ศึกษาครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  กล่าววา่  สามารถนาํทกัษะการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บจากการอบรม 
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยสามารถจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์          
การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะชีวติใหก้บัเด็กปฐมวยัได ้ 

2.3  ความคิดเห็นเกียวกบัเนือหาสาระและกิจกรรม  ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
สรุปได ้ ดงันี                    

                   สาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่   
                                  1)  ความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

                                  2)  สือสร้างสรรคส์าํหรับครูปฐมวยั  
                                  3)  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั      
                                  4)  แนวคิดสาํคญัของการศึกษาเกียวกบัทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที 21   

                                        ทกัษะการสือสาร 

                                กจิกรรมการเรียนการสอน  ไดแ้ก่   
                                  1)  การบรรยาย   

                                  2)  การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   
                                  3)  สือสร้างสรรคส์าํหรับเด็กสือปฐมวยั   
                                  4)  กระบวนการกลุ่ม                    
                                  5)  สนทนานวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามสไตลว์อลดอร์ฟ  
                                  6)  การบนัทึกผลการเรียนรู้ 

                   สือการสอน  ไดแ้ก่   
                     1)  เอกสารประกอบการอบรม/ใบกิจกรรม  เช่น  ตัวอย่างแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร  
                     2)  คอมพิวเตอร์ พร้อมเครืองวดีีโอโปรเจคเตอร์ (VDO Projector)  
                     3)  แบบทดสอบ/แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลกัสูตร

ฝึกอบรม 

  2.4  การวดัและการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามเนือหาในหลกัสูตร          
ทีผูว้จิยัสร้างขึน  สรุปไดด้งันี 

                               2.4.1  ควรส่งเสริมกระบวนการปฏิบติัมากกวา่การบรรยาย  



  

                               2.4.2  ควรส่งเสริมการเรียนรู้เพือการคน้พบ 
                               2.4.3  การประเมินตนเอง  

                               2.4.4  การประเมินโดยเพือน  

                               2.4.5  การประเมินโดยผูส้อน 

                               2.4.6  การสังเกต 

                               2.4.7  การสอบถาม  

                               2.4.8  แบบทดสอบ 
                               2.4.9  การเขียนบนัทึก 

                               2.4.10  การสัมภาษณ์  

 

3.  การสังเคราะห์งานวจัิย    

       3.1  ผู ้วิจ ัยได้สังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องกับการนําแนวคิดสําคัญของ
การศึกษาทีส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการสือสาร  เพือนาํมาสังเคราะห์
เป็นแนวคิดทฤษฎีในการนิยามการสร้างหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  เพือเสริมสมรรถนะของนกัศึกษา
ครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยั  เพือให้เด็ก
ปฐมวัย มีทักษะการสือสารตามแนวคิดของการจัดการเ รียน รู้ในศตวรรษที  21 พบว่า
กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษาครูปฐมวยั  อนัประกอบดว้ยเนือหาและกิจกรรมต่างๆ  
ทีผูว้ิจยักาํหนดไวใ้นหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึน  สามารถทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีประสบการณ์ที
เป็นประโยชน์เกิดองค์ความรู้ทีจะนาํไปประยุกต์ใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารทีจาํเป็นสาํหรับเด็กปฐมวยัต่อไป         
       3.2  ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการพฒันาหลักสูตร  โดยทาํ          
การสัง เคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ   เลเซอร์   อเล็กซาน เดอร์  โอลิวา  ทาบา                       
วชิยั  วงษใ์หญ่  และของสงดั  อุทรานนัท ์

                            สรุปว่าการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  มี  4  ขนัตอน  คือ 
                           ขนัตอนที  1  ศึกษาขอ้มูลวเิคราะห์พืนฐาน   
                           ขนัตอนที  2  ออกแบบและพฒันาหลกัสูตร   
                           ขนัตอนที  3  สร้างสรรคป์ระสบการณ์   
                           ขนัตอนที  4  สะทอ้นขอ้มูลจากพฒันาหลกัสูตร   



  

                            3.3  นิยามการวิจัยการพฒันาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ทีผูว้จิยัสังเคราะห์  ไดแ้ก่ 

หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู  หมายถึง 

สาระและประสบการณ์ทีมีจุดมุ่หมายเพือพฒันานกัศึกษาครูปฐมวยัให้มีความรู้  ความสามารถใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  โดยมุ่งเนน้ให้เด็กปฐมวยัเกิดทกัษะในศตวรรษที  21  ทกัษะชีวิต
ในการสือสาร สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และนกัศึกษาครูสามารถเชือมโยง
ศาสตร์ต่างๆ  มาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  และต่อวชิาชีพครู 

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํนิยามทีไดใ้ห้ผูเ้ชียวชาญ  5  คน  ตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะ  เพือนาํมาปรับปรุงใช้เป็นนิยามปฏิบติัการ  เป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือวิจยั
เพือใช้เป็นเครืองมือ  ประเมินลกัษณะครูปฐมวยัทีพึงประสงค์  และเป็นแนวทางในการพฒันา
หลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทักษะ               
การสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  อนัไดแ้ก่  การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  การกาํหนดเนือหา
สาระ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล   
 

ผลการวจัิยระยะท ี 2  การพฒันา  (Development1)  ขันการพฒันาหลกัสูตร 

ขนัตอนนีมีวตัถุประสงคเ์พือยกร่างหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั ตามทีกล่าวมาในตอนที 1  
เกียวกบัการปรับใชก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ของสํานกังานการ
อุดมศึกษา  ผูว้ิจยัจึงพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 3)  เพือเสริม
สมรรถนะใหก้บันกัศึกษาครู หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัต่อไป 
                    1. รายละเอยีดร่างหลกัสูตร 

                           การยกร่างหลกัสูตรนีผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี                    
                        ชือหลักสูตร  หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั (The Development of Curriculum to Enhance 

Teachers’ Professional  Experience to Increase 21st Century Skills for Preschool Children ) 

                       หลักการ  การจดัการศึกษาของ UNESCO  มุ่งการจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็น    
คนเก่ง คนดีและมีความสุข ซึงในศตวรรษที 21 ทุกประเทศตืนตวัให้ความใส่ใจต่อการพฒันา
คุณภาพของมนุษยทุ์กเพศ ทุกวยั ทุกสมรรถนะ ดงันนัจึงไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษาที
มีเป้าหมายใหผู้เ้รียน Learn to know, Learn to be, Learn to do เพือให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์น
ฐานะพลเมืองของชาติและ Learn to live together เพือสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นฐานะพล



  

โลก เยาวชนไทยกาํลงัเติบโตในสังคมโลกทีกาํลงัเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและ
สติปัญญาของมนุษย์ เช่นเดียวกับเยาวชนในประเทศต่างๆ  ทัวโลก  เมือคํานึงถึงอัตราการ
เปลียนแปลงทีรวดเร็วและองคค์วามรู้มหาศาลทีกาํลงัถูกสร้างขึนอยา่งต่อเนือง นกัเรียนจาํเป็นตอ้ง
มีทกัษะทีจาํเป็นเพือเผชิญความเปลียนแปลงและใชชี้วิตอย่างคุม้ค่าและระมดัระวงั ทริลลิงและเฟ
เดล (Tilling and Fadel. 2009 : 175 - 177)ไดส้รุปเป็นทกัษะของผูเ้รียนในลักษณะ “7Cs Skills” คือ 

) ทกัษะการคิดวิจารณญาณและแกปั้ญหา (Critical thinking and Problem solving) ) ทกัษะการ
ติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล และการใช้สือต่างๆ (Communications, Information and Media 

Literacy) ) ทกัษะการทาํงานแบบร่วมมือกนั การทาํงานเป็นคณะ และภาวะผูน้าํ (Collaborative, 

Teamwork, and Leadership) ) ทกัษะการสร้างสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 

5) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และไอซีที (Computing and ICT Literacy) 6) ทกัษะดา้นอาชีพ และ
ความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Career and Learning Self-Reliance) ) ทกัษะความเขา้ใจขา้ม
วฒันธรรม (Cross-cultural understanding) ดงันนัการพฒันาหลกัสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู
จึงเป็นสิงจาํเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูให้มีความรู้
ความสามารถในการพฒันาให้ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัเกิดทกัษะในศตวรรษที 21 อนัไดแ้ก่ ทกัษะการ
คิดวิจารณญาณและแกปั้ญหา (Critical thinking and Problem solving) ทกัษะการติดต่อสือสาร          
การให้ขอ้มูล และการใชสื้อต่างๆ (Communications, Information and Media Literacy) และทกัษะ
การสร้างสรรค์ และนวตักรรม (Creativity and Innovation)ซึงเป็นส่วนหนึงของทกัษะทีสําคญัใน
ศตวรรษที 21ซึงถือเป็นปัญหาสําคญัของการจดัการศึกษาปฐมศึกษาในปัจจุบนัผูว้ิจยัในฐานะ
อาจารยนิ์เทศก์นกัศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   
จึงสนใจทีจะพฒันาหลกัสูตรเสริสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   
 

แนวคิดพนืฐานการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั   

การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งซึงเป็น
กรอบพนืฐานในการพฒันาหลกัสูตร  ดงันี 

                         1. แนวคิดเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ใช้แนวคิดของ ทาบา          
เซเลอร์   อเล็กซานเดอร์  และเลวิส  วิชยั  วงษใ์หญ่  สรุปขนัตอนการพฒันาหลกัสูตรในครังนีมี 4  



  

ขนัตอน  คือ  1.  ขนัสํารวจขอ้มูลพืนฐาน  2.  ขนัออกแบบและพฒันาหลกัสูตร  3.  ขนัทดลองใช้
หลกัสูตร  4.  ขนัการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 
                        2. แนวคิดเกียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                            ผูว้ิจยัได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานเกียวกับ  นโยบาย  ปรัชญา  
แนวคิดเกียวกบัการอุดมศึกษาของไทย  สาํรวจแนวความคิดของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการผลิตบณัฑิต
ครู  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  และผูใ้ชค้รูเกียวกบัแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลมีกรอบแนวคิดต่างๆ  ได้แก่  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
แกไ้ขเพิมเติม  ฉบบัที 2  พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2545  

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  คุณลกัษณะของ
บณัฑิตทีพึงประสงคข์องสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  คุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์
ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
สํานักงานเลขาคุรุสภา  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะครูทีพึงประสงค์  สรุป
คุณลกัษณะบณัฑิตครูทีพึงประสงคต์ามแนวคิดของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 

3. แนวคิดเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที  21  
                                        ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

                                    •  ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

                                    •  การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา 
                                    •  การสือสารและการร่วมมือทาํงาน 

                                         ทกัษะด้านสารสนเทศ  สือ  และเทคโนโลยี 
                                    •  ความรู้พนืฐานดา้นสารสนเทศ 

                                    •  ความรู้พนืฐานดา้นสือ 

                                    •  ความรู้พนืฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  (ไอที) 
                                         ทกัษะชีวติและการทาํงาน 

                                    •  ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 

                                    •  ความคิดริเริมและการชีนาํตนเอง 

                                    •  ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

                                    •  การเพิมผลผลิตและความรู้รับผดิ 

                                    •  ความเป็นผูน้าํและความรับผดิชอบ 

 

 



  

                           จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   

                           1.  เพือให้นักศึกษามีความรู้เกียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 

              2.  เพือให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนแผนและจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะชีวติทีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที 21  สาํหรับเด็กปฐมวยั 

                          ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  6  ด้าน   

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

                                พฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้ความศรัทธาในความเป็นมนุษย ์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  ฝึกฝน
ตนเองอยา่งต่อเนือง  และมีความสมดุลทงัร่างกาย  จิตใจ  นาํความรู้  ความสามารถทกัษะใฝ่พฒันา
ตนเอง  สังคม  มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ ดงันี 

                             1.1  คุณธรรม  จริยธรรม  ทีจะตอ้งพฒันา 
                                     มีความตระหนกัรู้ในตนเอง  มีความเมตตากรุณา  มีจิตสาธารณะ  มีทกัษะ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   มีความรับผดิชอบ  มีระเบียบวนิยั  มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

                             1.2  วธีิการสอนทีจะใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
                                    การบรรยาย  การวิเคราะห์  วิพากษ์  การฝึกปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างสรรค ์ การสนทนา  การแกปั้ญหา 
                              1.3  วธีิการประเมินผล 
                                     การประเมินตนเอง  การประเมินการปฏิบติั   การสังเกตพฤติกรรม   

2.  ความรู้ 

                              2.1  ความรู้ทีจะไดรั้บ 
                                     มีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัความหมาย  ความสําคญั  ความเป็นมาของ
ทกัษะชีวิต  พืนฐานการปฏิบติัตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที  21  และการเรียนรู้เพือ
การเปลียนแปลงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดนี  เพือส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีทกัษะ
ชีวิตทีดีขึนสามารถประตวัเขา้กบับุคคล  สภาพแวดล้อมดว้ยทกัษะการสือสารทีไดรั้บการพฒันา
จากกิจกรรมหลากหลายทีครูผูส้อนจดัใหต้ามความเหมาะสมของวยัและวฒิุภาวะของเด็ก   
                             2.2  วธีิการสอน 
                                        การบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบติั  วเิคราะห์  วิพากษ ์ อภิปราย  การแกปั้ญหา  
(Problem  based)  การสืบคน้  ฝึกการคิดอยา่งหลากหลายวธีิ  การปฏิบติัภาคสนาม 

 

 



  

                              2.3  วธีิการประเมินผล 
                                     การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  การประเมินจากการปฏิบัติ            
การประเมินจากการเขียน Journal  writing 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
                              3.1  ทกัษะทางปัญญาทีจะตอ้งพฒันา 
                                     พฒันาความเป็นมนุษย์จากภายในจิตใจ   ปลูกฝังให้เกิความตระหนักรู้           
ความเมตตากรุณา  จิตสํานึกต่อส่วนรวม  มีทกัษะการคิดทีหลากหลายวิธี  เขา้ถึงความจริงของ
ธรรมชาติ  เกิดปัญญาสามารถเชือมโยงศาสตร์ต่างๆ  มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติไดอ้ยา่งสมดุล 
                              3.2 วธีิการสอน   
                                       การบรรยาย  การสนทนา  การฝึกปฏิบติั  กระบวนการกลุ่ม  การแกปั้ญหา 
                              3.3  วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนกัศึกษา 
                                  สังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  การประเมินการปฏิบติั    

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

                              4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา 
                                      พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  พฒันาทกัษะ
การตระหนกัรู้ในตนเอง และเรียนรู้ผูอื้น  การรับผดิชอบต่อบุคคล  สังคม  และธรรมชาติ 
                             4.2 วธีิการสอน   
             กระบวนการกลุ่ม  การวเิคราะห์  อภิปรายประเด็นต่างๆ  มอบหมายงานเป็น
รายบุคคลและงานกลุ่ม 

                             4.3 วธีิการประเมินผล 

          สังเกตพฤติกรรม  การทาํงานกลุ่ม  ประเมินชินงาน  การประเมินตนเอง             
การประเมินการปฏิบติั    

5.  ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

                              5.1 ทกัษะการวิเคราะห์  การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีตอ้ง
พฒันา 

พฒันาทกัษะการสือสาร  การพูด  การฟัง  การเขียน  การอภิปราย  การเขียน
รายงานตนเอง  ทกัษะการคิด  วิเคราะห์  และการคิดแกปั้ญหา  การคิดสร้างสรรค์  การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

                         



  

พฒันาทกัษะการสืบค้นข้อมูล  การใช้โปรแกรมต่างๆ  เพือการศึกษาค้นควา้
เพิมเติม 
                               5.2  วธีิการสอน   
                                    การมอบหมายงาน  การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองจากแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ  การนาํเสนอผลงาน  โดยวธีิการ  เครืองมือ  หรือเทคโนดลยทีีดหมาะสม 

 

                              5.3  วธีิการประเมินผล 
                                  ประเมินชินงาน  ประเมินจากการนาํเสนอผลงาน  วธีิการนาํเสนอ   
                           6.  ทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

                               6.1  ทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

                                    พฒันาทกัษะการออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ นาํหลกัการวีธีการ  
สอดแทรกกิจกรรมตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที  21  สู่ชนัเรียนได้  ฝึกปฏิบติัการ
เขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และการนาํไปใช้ 
                              6.2  วธีิการสอน   
                                  การบรรยาย  การใหต้วัอยา่ง  การสาธิต  การฝึกปฏิบติั  และการนาํเสนอ 

                              6.3  วธีิการประเมินผล 
                                  การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

                          
1.  โครงสร้างเนือหาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู         

ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  มีดังนี  

                           1.  การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

    2.  สือสร้างสรรคเ์พือส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

  3.  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั 

  4.  ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  21  ทกัษะการสือสาร 

                         กจิกรรมตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท ี  21    
                           1.  กิจกรรม  แผนนีทีละอออุทิศ  

    2.  กิจกรรม  สอนอยา่งไร  ใหโ้ดนใจเด็ก 

  3.  กิจกรรม  ส่งเสริมการคิดผลิตสืออยา่งสร้างสรรค ์

  4.  กิจกรรม  เรียนรู้นวตักรรมฯ นาํมาบูรณาการ 

  5.  กิจกรรม  พลงัครูปฐมวยัรู้และเขา้ใจทกัษะชีวติ  



  

                          วธีิการเรียนรู้ 

                          1.  การบรรยาย 

     2.  การสาธิต 

   3.  การทดลองปฏิบติั 

   4.  การระดมสมอง 

   5.  การสะทอ้น  
                          เกณฑ์การประเมิน 

                          1.  การสังเกตพฤติกรรม 

     2.  กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

     3.  ชินงาน 
                            
2.  ตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

ตารางที  8   ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

                    ทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 

 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ 

N=5 

CVR  
(รายขอ้) 

1 2 3 4 5 

1. หลกัสูตรสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ 1 1 1 1 1 1.00 

2. หลกัสูตรเป็นประโยชนต์่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 1 1 1 1 1 1.00 

3.หวัขอ้เรืองการฝึกอบรมมีความครบถว้นและครอบคลุมหลกัสูตร 1 1 1 1 1 1.00 

4. หวัขอ้เรืองเรียงลาํดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 

5. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมครอบคลุมหวัขอ้ 1 1 1 1 1 1.00 

6. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมีความชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 

7. เนือหาของหลกัสูตรครบถว้นและครอบคลุมวตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

 



  

ตารางที  8   ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

                    ทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ 

N=5 

CVR  
(รายขอ้) 

1 2 3 4 5 

8.เนือหาในใบความรู้อ่านเขา้ใจง่ายและรูปแบบของใบความรู้มีความ
น่าสนใจ  

1 1 1 1 1 1.00 

9. เนือหาเหมาะสมกบันกัศึกษาทีเขา้รับการฝึกอบรม 1 1 1 1 1 1.00 

10. สือการสอน(Power Point) ครอบคลุมเนือหา 1 1 1 1 1 1.00 

 1 2 3 4 5  

11. สือทีใชมี้ความสวยงามน่าสนใจ 1 1 1 1 1 1.00 

12. แบบฝึกหดัตรงตามหวัขอ้เรือง 1 1 1 1 1 1.00 

13.คาํถามมีความชดัเจน เขา้ใจง่ายและมีคาํตอบทีแน่นอน 

เพียงคาํตอบเดียว 

1 1 1 1 1 1.00 

14. แบบทดสอบครอบคลุมวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 1 1 1 1 1 1.00 

15. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมกบัหลกัสูตร 1 1 1 1 1 1.00 

รวม 1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 
 

ภาพรวม .  
 

  จากตารางที 8  ผลจากการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรดว้ยการตรวจสอบ
อตัราส่วนความตรงเชิงเนือหา (CVR)โดยผูเ้ชียวชาญพบวา่ ภาพรวมความเหมาะสมของหลกัสูตร        

มีความเหมาะสมตามเกณฑ ์ 1.00 ( CVR > .99 , N = 5) เมือพิจารณาเป็นรายการพบวา่ ทุกรายการ
ประเมินมีความเหมาะสม ตามเกณฑ ์1.00 ( CVR > .99 , N = 5)  
  ผูเ้ชียวชาญไดมี้การใหข้อ้เสนอแนะในการจดัฝึกอบรมใหป้ระสบความสาํเร็จ สรุป
ไดด้งันี คือ ควรใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้การฝึกปฏิบติัจริงใหม้ากทีสุด ตลอดจนกิจกรรมการฝึกอบรม
ควรมีการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมเป็นระยะและใหผู้เ้ขา้ร่วมฝีกอบรมมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอบถามขอ้สงสัยในทุกประเด็นจึงจะทาํใหก้ารปฏิบติัจริงกบั
กลุ่มตวัอยา่งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



  

3. การทดลองใช้หลกัสูตรและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร (Try out) 

กา รทดลอง ใช้หลัก สู ต ร ก่ อนนํ า ไป ใช้ จ ริ งนัน เ ป็ นขันตอนห นึงขอ ง
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร  การตรวจคุณภาพหลกัสูตรเป็นขนัตอนหนึงทีผูฝึ้กพฒันาหลกัสูตร
ตอ้งดาํเนินการหลงัจากยกร่างหลกัสูตรแล้ว  เพือศึกษาความเป็นไปได้พร้อมทงัแก้ไขปรับปรุง
บางส่วนก่อนนาํไปใชจ้ริง 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรก่อนนาํไปใชจ้ริงกบันกัศึกษาทีไม่ใช่กลุ่ม
ทดลอง  โดยทดลองกบันักศึกษาครู  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั       
ชนัปีที  5  ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2556  จาํนวน 5  คน  ซึงมีผลการทดลองดงันี  

  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร ทีผูว้จิยัสร้างขึน  
 

ตารางที 9  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร         
                 ทีผูว้จิยัสร้างขึน (n=5) 
 

                                                 
                                        รายการ 

        นักศึกษาครู 

คะแนนทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสาร 

สําหรับเดก็ปฐมวยั 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

นกัศึกษาครู  คนที 1 25 26 

นกัศึกษาครู  คนที 2 27 28 

นกัศึกษาครู  คนที 3 23 24 

นกัศึกษาครู  คนที 4  26 27 

นกัศึกษาครู  คนที 5 24 25 

Χ  25.00 26.00 

S.D. 1.58 1.58 

The Mann-Whitney U Test  2.23 

Sig. 0.025 
 

  จากตารางที 9 การเปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาครูที
ไม่ใช่กลุ่มทดลองเกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร ทีผูว้ิจยัสร้างขึน จาํนวน 5 คน 



  

พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาครูทีไม่ใช่กลุ่มทดลองเกียวกับ
หลกัสูตรก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร  พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจของ
นกัศึกษาครูทีไม่ใช่กลุ่มทดลองเกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร มีผลคะแนนหลงั
การอบรม (Χ = 26.00 S.D = 1.58) สูงกวา่ก่อนการอบรม  (Χ = 25.00 S.D = 1.58)  อยา่งมีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   
ตารางที 10   แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   

                     ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  (n = 5) 
 

 

รายการประเมิน 

 

คะแนนเต็ม 

ระดับ 

คะแนนเฉลยี 

ระดับ
ความสามารถ 

 

ลาํดับ 

Χ  S.D. 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

.  3.00 0.00 สูงมาก 1 

2. วตัถุประสงค ์ 3.  3.00 0.00 สูงมาก 1 

3. เนือหา 3.  3.00 0.00 สูงมาก 1 

4. วธีิดาํเนินกิจกรรม 3.  3.00 0.00 สูงมาก 1 

5. สือการสอน 3.  2.00 0.00 ปานกลาง 3 

6. การประเมินผล 3.  3.00 0.00 สูงมาก 1 

ภาพรวม 3.  2.81 .073 สูงมาก  

 

จากตารางที 10  แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  พบวา่  ภาพรวม
ของความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะ
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูงมาก (Χ =2.81, S.D. = 0.73)  และเมือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นองคป์ระกอบของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   ดา้นวตัถุประสงค ์



  

เนือหา วิธีการดําเนินกิจกรรม และการประเมินผล มีระดับความสามารถอยู่ในระดับสูงมาก                 
(Χ =3.00, S.D. = 0.00) 

ผลการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  (สิงหาคม  พ.ศ.  2556–กนัยายน  พ.ศ. 2556) 
 

ตารางที 11  ผลการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ   

                  นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  (สิงหาคม   
                  พ.ศ.  2556–กนัยายน  พ.ศ. 2556) (N = ) 
 

นกั 

ศึกษา
ครู 

(คนที) 

ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 

ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
สิงหาคม (ครังที 1) 

(คะแนนเตม็ Χ  = 5. ) 
กนัยายน (ครังที 2) 

(คะแนนเตม็ Χ  = 5. ) 
Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 

1  4.03 0.36 สูง 4.69 0.30 สูงมาก 

2 4.06 0.39 สูง 4.73 0.19 สูงมาก 

3 3.84 0.26 สูง 4.61 0.26 สูงมาก 
4 4.08 0.52 สูง 4.85 0.14 สูงมาก 

5 4.37 0.75 สูง 4.69 0.35 สูงมาก 

 

  จากตารางที 11  ผลการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ทงั 5 คน จาํนวน 2 ครัง ระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556-กันยายน พ.ศ. 2556 พบว่าการประเมินความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   ครังที 1  มี
ค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.84-4.37  นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
อยู่ในระดับสูงทุกคน   ครังที  2 มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง  4.61-4.85 นักศึกษาครูทุกคนมีระดับ
ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  อยูใ่นระดบัสูง  
 

 

 



  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อการจัดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  

 

                        ตารางที 12  ความพึงพอใจของนกัศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมทีผูว้จิยัสร้างขึน 
 

 

รายการประเมนิ   
ขนัตอนการพฒันา จดัลาํดบั 

(Χ )   (S.D.) ระดบั 

ความพงึพอใจ 

ด้านวทิยากร 

1. การใหค้วามรู้ 
4.07 0.73 มาก 7 

2. เตรียมความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน 4.02 0.77 มาก 9 
3. วธีิการ/ทกัษะการนาํเสนอขอ้มูล 4.06 0.74 มาก 8 
4. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแลกเปลียนเรียนรู้ 4.10 0.79 มาก 6 
5. วทิยากรมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 4.11 0.78 มาก 5 
ด้านผลทไีด้รับจากการอบรม 

6. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บจากกิจกรรม 
4.16 0.72 มาก 3 

7. การนาํความรู้ไปใชใ้นการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต 4.07 0.73 มาก 7 
ด้านการบริการ 

8. การตอ้นรับ/การอาํนวยความสะดวก 
4.18 0.69 มาก 2 

9. สถานทีจดัการอบรม 4.12 0.76 มาก 4 
10. ใชเ้วลาการอบรมเหมาะสมกบัเนือหาตามหวัขอ้ทีกาํหนด 4.20 0.72 มาก 1 

เฉลยี 4.10 0.74 มาก  
  

จากตารางที 12   พบวา่ นกัศึกษาครูทีเขา้ฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกียวกบัการจดั
ฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สําหรับเด็กปฐมวยั ทีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =4.10, S.D. = 0.74)  
เมือพิจราณาเป็นรายได ้พบว่า  ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกบัเนือหาตามหัวขอ้ทีกาํหนด มี
คะแนนเฉลียสูงสุด (Χ =4.20, S.D. = 0.72)  รองลงมา คือ การตอ้นรับ/การอาํนวยความสะดวก 
(Χ =4.18, S.D. = 0.69)  และคะแนนตาํสุดคือ   เตรียมความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการ
สอน(Χ = 4.02, S.D. = 0.77)   



  

  ผลการศึกษาทักษะการสือสารของเด็กปฐมวัยภายหลังจากได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยนักศึกษาครูทีผ่านการอบรมตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

  ผูว้จิยัไดท้าํการสรุปผลพฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยัทีไดรั้บ          

การสอนจากนักศึกษาครูซึงผ่านการอบรม  โดยหลักสูตรฝึกอบรมทีผูว้ิจยัสร้างขึนนันสามารถ
ประมวลขอ้มูลจากสมุดบนัทึกพฒันาการของนกัศึกษาครูการประเมินจากการเขียน Journal  writing  
พบว่า  เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารดีขึนมาก  สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียน         
ใช้ทกัษะการสือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างดีมาก  โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอตวัอย่างทีแสดงให้เห็น
พฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยัในลกัษณะเชิงคุณภาพไวด้งันี 
 

น้องภูมิทาํงานศิลปะแล้วครูถามว่าน้องภูมิวาดอะไรคะ  น้องภูมิพูดว่า  “นีคือขบวนเสดจ็ของ 
ในหลวงห้ามใช้มือชีนะครับ” 

(ครูหมิวกบันอ้งภูมิ)  5 พฤศจิกายน 2556 

 

วนันีตอนเรียนคอมพิวเตอร์  ครูให้ดูภาพ  น้องจาํจาํพูดว่า“ถ้าเรานังเล่นคอมฯ  หลังงอ  จะทาํให้เรา
ปวดหลัง   ปวดคอ  ต้องนังตรงๆ” 

(ครูหมิวกบันอ้งจาํจาํ)  6 พฤศจิกายน 2556 

 

“อินทร์เข้าคอมพิวเตอร์ แล้ว  เปิดดูการ์ตูนได้  แล้วกเ็ปลียนการ์ตูนเองได้ด้วยครับ” 
(ครูหมิวกบันอ้งอินทร์)  6 พฤศจิกายน 2556 

 

               สรุปการทดลองใชห้ลกัสูตรและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร (Try out) โดยการ
ทดลองใช้หลกัสูตรก่อนนาํไปใช้จริง พบว่าหลกัสูตรมีประสิทธิภาพทงัจากผลการประเมินความ
เหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญ และผลการทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง โดยนกัศึกษาครูทีไดรั้บการอบรม 
ตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะ     

การสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการจดัการเรียนรู้ และ        

มีความพึงพอใจในหลักสูตร ตลอดจนผู้เ รียนเกิดพัฒนาการด้านทักษะทางการศึกษาตาม



  

วตัถุประสงค์  ดังนันหลักสูตรทีผู ้วิจ ัยพฒันาขึนสามารถนําไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทีตงัไว ้
 
2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั ในประเด็นต่อไปนี 

   2.1  ผลการพัฒนาเกียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาครูภายหลังจากได้รับการอบรมตามหลักสูตรทีผู้วิจัยสร้างขึน  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาใน
ประเด็นต่อไปนี 

                                 2.1.1 ผลการศึกษาความรู้ของนกัศึกษาครูทีเกียวกบัหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาสาํหรับเด็กปฐมวยั  

ผลการศึกษาความรู้ของนักศึกษาครูที เกียวกับหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั โดยการทดสอบนกัศึกษาครู
จาํนวน 6 คน ก่อนและหลังการทดลอง โดยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักสูตร
จาํนวน 3  ขอ้  ซึงผลการทดสอบดงัตารางที  11 

ตารางที 13  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร  
                    ทีผูว้จิยัสร้างขึน (n=6) 
 

                                                 
                                        รายการ 

        นักศึกษาครู 

คะแนนทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสาร 

สําหรับเดก็ปฐมวยั 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

นกัศึกษาครู  คนที 1 23 28 

นกัศึกษาครู  คนที 2 24 29 

นกัศึกษาครู  คนที 3 26 27 

นกัศึกษาครู  คนที 4  25 27 

นกัศึกษาครู  คนที 5 24 29 

นกัศึกษาครู  คนที 6 23 28 

Χ  24.16 28.00 

S.D. 1.15 0.89 

The Mann-Whitney U Test  2.26 

Sig 0.024 



  

         จากตารางที 13 การเปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาครูก่อนและหลงั
การใช้หลกัสูตร ทีผูว้ิจยัสร้างขึน จาํนวน 6 คน พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาครูก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร  พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาครูหลงัการใชห้ลกัสูตร มีผลคะแนนหลงัการอบรม    (Χ = 28.00 S.D = 0.89) สูงกวา่
ก่อนการอบรม  (Χ = 24.16 S.D = 1.16)  อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้ง
กบัสมมุติฐานการวจิยัขอ้ที 2 ทีตงัไว ้
 

        2.1.2 ผลการศึกษาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดประสบการณ์                 

การเรียนรู้ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   

              การศึกษาความสามารถของนกัศึกษาครูในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการ
สือสารสําหรับเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาใน 2 ประเด็นคือ ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั และ 
ความสามารถในการจดัประสบการการการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  
ซึงผลการศึกษาปรากฏดงันี 
 

ตารางที 14  แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ  

                    นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  (n = 6) 
 

รายการประเมิน 
 

คะแนนเตม็ 
ระดบั 

คะแนนเฉลีย 
ระดบั

ความสามารถ 

 

ลาํดบั 
Χ  S.D. 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

3.00 2.89 0.00 สูงมาก 3 

2. วตัถุประสงค ์ 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 

3. เนือหา 3.00 2.90 0.00 สูงมาก 2 

4. วธีิดาํเนินกิจกรรม 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 

5. สือการสอน 3.00 2.83 0.00 สูงมาก 4 

6. การประเมินผล 3.00 3.00 0.00 สูงมาก 1 

ภาพรวม 3.00 2.93 .073 สูงมาก  



  

                                                       จากตารางที 14 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมส่งเสริมทักษะการสือสารของเด็กปฐมวยั    
พบวา่  ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูงมาก (Χ = 2.93, S.D. = 0.73)  และ
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
วตัถุประสงค์  เนือหา  วิธีดําเนินกิจกรรม  การประเมินผล มีระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูง
มาก (Χ = . , S.D. = 0.00), (Χ = . , S.D. = 0.00), (Χ = . , S.D. = 0.00), (Χ = . , S.D. = 

0.00)  และ (Χ = . , S.D. = 0.00)  ตามลาํดบั และในลาํดบัสุดทา้ย  คือ ดา้นสือการสอน  มีระดบั
ความสามารถอยูใ่นระดบั สูงมาก (Χ = .83, S.D. = 0.00)  และในแผนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้  ทีนกัศึกษาครูไดจ้ดัทาํขึน  ประกอบดว้ย  5  กิจกรรมหลกั  ไดแ้ก่ 1)  กิจกรรมกลุ่ม  2)  
กิจกรรมเสรี  3)  กิจกรรมกลางแจง้  4)  กิจกรรมสงบ  และ  5)  กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการ
คิด ดงัตารางที 15 

ตารางที 15  ผลการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู                        
                  ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั (พฤศจิกายน พ.ศ.2556 – กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2557) (N = 6) 

 

 

นกั 

ศึกษาครู 

(คนที) 

ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 

ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

พฤศจิกายน  (ครังที 1) 

(คะแนนเตม็ Χ  = 5.00) 

ธนัวาคม  (ครังที 2) 

(คะแนนเตม็ Χ  = 5.00) 

มกราคม   (ครังที 3) 

(คะแนนเตม็ Χ  = 5.00) 

กุมภาพนัธ์  (ครังที 4) 

(คะแนนเตม็ Χ  = 5.00) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 

1 4.10 0.43 สูง 4.33 0.40 สูง 4.76 0.15 สูงมาก 5.00 0.00 สูงมาก 

2 4.16 0.49 สูง 4.36 0.45 สูง 4.76 0.25 สูงมาก 4.83 0.15 สูงมาก 

3 3.80 0.34 สูง 3.96 0.32 สูง 4.40 0.34 สูง 4.83 0.11 สูงมาก 

4 3.86 0.23 สูง 4.00 0.10 สูง 4.86 0.23 สูงมาก 4.96 0.05 สูงมาก 

5 4.23 0.80 สูง 4.46 0.75 สูง 4.60 0.52 สูงมาก 4.90 0.17 สูงมาก 

6 4.30 0.70 สูง 4.56 0.58 สูงมาก 4.93 0.11 สูงมาก 5.00 0.00 สูงมาก 



  

                           จากตารางที 15  ผลการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ทงั 6 คน  ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 พบวา่การประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   ครังที 1  มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง  

3.80-4.30  นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  อยูใ่นระดบัสูงทุก
คน  ครังที 2  มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  อยูใ่นระดบัสูง ยกเวน้นกัศึกษาครูคนที 6 มีความสามารถอยูใ่นระดบัสูง
มาก ครังที 3 มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  อยู่ในระดบัสูงมาก  ยกเวน้นกัศึกษาครูคนที 3 มีความสามารถ  อยู่ใน
ระดบัสูง และครังที 4 ค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 4.83-5.00 นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้อยูใ่นระดบัสูงมากทุกคน   
 จากผลการประเมินพฒันาการดา้นความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  6 นาํเสนอเป็นเส้นแผนภาพการพฒันา
ไดด้งันี  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที 28  การประเมินผลความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูที 

ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ทีประเมินโดยอาจารยพ์ีเลียง และอาจารยนิ์เทศ 
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และการประเมินตนเองระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2556 –กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2557 

 จากภาพที 28  แสดงพฒันาการด้านความสามารถในการจดัประการสบการณ์              

การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ.  2556 -กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2557 พบวา่ เส้นแผนภาพ มีลกัษณะชนัเพิมขึนตามลาํดบั แสดงวา่  ใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั  มี
พฒันาการดีขึน  

 นอกจากนีผูว้ิจยัได้ประมวลขอ้มูลจากการประชุมหลงัการสังเกตพฤติกรรมการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  ทงั  6  คน ระหวา่ง  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2556  ถึง  เดือนกุมภาพนัธ์
พ.ศ.  2557  พบว่า ส่วนใหญ่ นักศึกษาครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ตามรายการประเมิน   ซึงในช่วงตน้ของการสังเกต
พฤติกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ในครังที 1  

และ ครังที  2 พฤติกรรมทีปรากฏ  พบว่า  นกัศึกษาครูยงัขาดการใช้คาํถามทีกระตุน้ให้เด็กเกิด
ทกัษะการสือสาร  การใชค้าํถามปลายเปิดทีกระตุน้ให้เด็กคิดยงัขาดความหลากหลายและมีจาํนวน
นอ้ย   การเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นยงัไม่กระจายครบทุกคน ครังที 3  และ ครังที  4 

นกัศึกษาครูมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารการคิดทีดีขึน  ซึงทาํให้เป็นไป
ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามรายการประเมินทุกรายการ 

 นอกจากนีผูว้จิยัยงัไดป้ระมวลขอ้มวลขอ้มูลจากแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูทีมีต่อ
ความสามารถด้านการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของตนเอง (Journal writing) ของ
นกัศึกษาครูทงั 6 คน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2556  ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2557  จากการ
ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 เดือน นกัศึกษาครูไดส้ะทอ้นให้เห็นศกัยภาพในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง  มีความเข้าใจในการเขียนแผน  มีความมนัใจ  และมีความ
เชือมนัในสมรรถนะของทุกดา้น  แต่ในช่วงตน้ของการบนัทึกความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ทีส่งเสริม  การคิดวิเคราะห์ในครังที 1  และครังที 2 นกัศึกษาครูมีปัญหาดา้นการเขียนแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียน  และการใช้คาํถามกระตุน้ให้เด็กคิด  และ
กลา้แสดงความคิดเห็น  โดยใช้ทกัษะการสือสารได้อย่างเหมาะสม  และนาํไปสู่การสรุปความรู้
ร่วมกนักบัเด็ก  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั  ทงั 6 คน ผลการประเมินความสามารถในการจดั



  

ประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูง-สูงมาก   ซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 3 ทีตงัไว ้
  

2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวัย 

 การนาํเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาครูต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั        
ซึงเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ภายหลงัการใช้การใช้หลกัสูตรทีพฒันาขึน  ซึงผลการ
สอบถามความพึงพอใจ ซึงเสนอผลการศึกษาดงันี 
 

ตารางที 16  ความพึงพอใจของนกัศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมทีผูว้จิยัสร้างขึน 
 

 

รายการประเมนิ   
ขนัตอนการพฒันา จดัลาํดบั 

(Χ )   (S.D.) ระดบั 

ความพงึพอใจ 

ด้านวทิยากร 

1. การใหค้วามรู้ 

 

4.47 

 

0.514 

 

มาก 

 

9 

2. เตรียมความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน 4.59 0.493 มากทีสุด 5 
3. วธีิการ/ทกัษะการนาํเสนอขอ้มูล 4.47 0.501 มาก 8 
4. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแลกเปลียนเรียนรู้ 4.74 0.470 มากทีสุด 3 
5. วทิยากรมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 4.58 0.616 มากทีสุด 6 
ด้านผลทไีด้รับจากการอบรม 

6. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บจากกิจกรรม 

 

4.73 

 

0.444 

 

มากทีสุด 

 

4 

7. การนาํความรู้ไปใชใ้นการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต 4.50 0.712 มากทีสุด 7 
ด้านการบริการ 

8. การตอ้นรับ/การอาํนวยความสะดวก 

 

4.35 

 

0.837 

 

มาก 

 

10 

9. สถานทีจดัการอบรม 4.74 0.455 มากทีสุด 2 
10. ใชเ้วลาการอบรมเหมาะสมกบัเนือหาตามหวัขอ้ทีกาํหนด 4.75 0.433 มากทีสุด 1 

เฉลยี 4.59 0.547 มากทีสุด  
 

 

  จากตารางที 16   พบวา่ นกัศึกษาครูทีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดั
ฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สําหรับเด็กปฐมวยั ทีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 4.59)  ใน



  

ระดบัมากทีสุดตรงกนั  7 รายการ  คือ เตรียมความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน      

(Χ  = 4.59)  เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแลกเปลียนเรียนรู้(Χ  = 4.74)  วิทยากรมีปฏิสัมพนัธ์ที
ดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม (Χ  = 4.58)  ความรู้และทกัษะทีไดรั้บจากกิจกรรม (Χ  = 4.73)   การนาํ
ความรู้ไปใชใ้นการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต(Χ = 4.50)  สถานทีจดัการอบรม (Χ  = 4.74)  
และพบวา่นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นในระดบัมากตรงกนั  3 รายการ  คือ การให้ความรู้ (Χ  = 4.41)  

วิธีการ/ทกัษะการนาํเสนอขอ้มูล (Χ  = 4.47)  การตอ้นรับ/การอาํนวยความสะดวก (Χ  = 4.35) ซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ขอ้ที 4 ทีตงัไว ้

  นอกจากนีผูว้ิจ ัยได้สรุปเชิงอุปมาน จาก จากการขียนสะท้อนความรู้สึกของ
นกัศึกษาครู  พบว่า  นกัศึกษาครูไดรั้บความรู้และมุมมองใหม่เพิมมากขึน  ไดเ้ทคนิคและวิธีการ
ผลิตสือทีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์  เนือหาในหน่วยการเรียน  และมีความมนัใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเด็กปฐมวยัมากขึน  ซึงผูว้จิยัขอนาํเสนอขอ้มูล  ดงันี 

 

“ได้รับความรู้ทีแปลกใหม่  รู้และเข้าใจนวัตกรรมมากขึน  ได้รับการทาํสือการสอนต่างๆ  เกียวกับ
เด็กปฐมวัย  และคิดว่าจะได้รับทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวัยเพิมขึนมาก  ความกังวลใจที
ได้มาฝึกปฏิบัติการสอน  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  คิดว่าตนเองจะทาํได้ไม่ดี  (การสอน)  กลัวและ
กังวลว่าจะดูแลเดก็ได้ไม่ถกูต้องตามทีโรงเรียนตังไว้” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

“มีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัมากขึน  สามารถนาํการฝึกสัมมนาไปใช้ในชีวิตการเป็น
ครูในอนาคต  ความกังวลในการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  การเขียนแผนการ
สอนทียงัไม่เคยสัมผสั  การพบเจอสิงแวดล้อมใหม่ๆ  การปรับตัว  ” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 
“ได้เทคนิคและวิธีการสอนต่าง  การเกบ็เดก็  เทคนิคทาํให้เดก็สนใจในสิงที เราสอน  การจัดทาํสือ
การสอนในกิจกรรมต่างๆ  การใช้เพลงทาํให้เด็กอยู่ในความสนใจ  วิธีการเขียนแผนการสอนที
ถกูต้อง  เพือนาํสิงเหล่านีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไปได้” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 



  

“ได้รับความรู้ต่างๆ  เกียวกับการสอน  การทาํสือ  เพลง  และกิจกรรมดีๆ  ทีส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่เดก็ๆ  อีกทังในเรืองเทคนิคการสอนต่างๆ  ทีเราสามารถนาํมาบูรณาการการสอนทีสอดคล้อง
กับเนือหาหน่วยการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับเด็ก  และนวัตกรรมต่างๆ  ทีเราสามารถนาํมาใช้ในการ
เรียนการสอนทีดีได้  โดยเราต้องบูรณาการความรู้จากสิงทีได้อบรม  เพือพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถ  มีศักยภาพ  เมือเราลงฝึกสอน” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

“ได้รู้นวตักรรมใหม่ๆ  สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้กับเดก็  ได้รู้เทคนิคการทาํสือสร้างสรรค์  
สือทีใช้ในการเรียนการสอน  สือทีแปลกๆ  ใหม่ๆ  ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย  และตรงตาม
หน่วย  ได้รู้เทคนิคในการร้องเพลงต่างๆ  สาํหรับเดก็ปฐมวยั  การพัฒนาตนเองจากการเข้าอบรมให้
มีความสามารถ  เพือนาํไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

“เรียนรู้และพัฒนาด้านสือ  การจัดการเรียนการเรียนการสอนให้ดีมากยิงขึน  ให้มีความหลากหลาย  
แปลกใหม่  หรือช่วยในการสอนกับส่งเสริมพัฒนาการเดก็ในทุกๆ  ด้าน  นาํความรู้ทีได้ไปปรับปรุง
แก้ไขนวัตกรรมและสือการสอนให้ดีมากยิงขึน  หรือการคิดพัฒนาสือนวัตกรรมให้ดีขึนกับสืบ
ค้นหาสือนวตักรรมใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา  ทังแลกเปลียนความรู้ใหม่ๆ” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

“การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ  การประดิษฐืสือการสอน  การจัดมุมต่างๆ  
ภายในห้อง  การจัดทาํหรืองานต่างๆ  ภายในห้องเรียน  รวมทังการปฏิบัติตนอยู่ ร่วมกันภายใน
ห้องเรียนหรือโรงเรียน” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

“นาํความรู้ทีได้รับจากการอบรมครังนีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน  เทคนิคต่างๆ  ในการทาํสือ
ทีแปลกใหม่และความเหมาะสมกับวัย  แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์  
เรียนรู้ทักษะวิชาชีพครู  งานวิชาการและงานอืนๆ” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 



  

“ได้รับความรู้เรืองการเขียนแผนสาํหรับเดก็ปฐมวยั  ได้เรียนรู้การผลิตสือสําหรับเดก็ปฐมวัย  ได้รับ
ความรู้และสามารถนาํไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้  เรียนรู้ความหมายของนวัตกรรม  เรียนรู้
สิงแปลกใหม่  เรียนรู้ทักษะวิชาชีพครู” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

“ได้รับความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  ได้ความรู้ใหม่ๆ  กลับไปประยุกต์ใช้และเทคนิค  ได้
เรียนรู้การผลิตสือสําหรับเด็กปฐมวัย  ได้รับความรู้เรืองการเขียนแผนทีถูกต้อง  เรียนรู้ทักษะ
วิชาชีพครูปฐมวยั  และงานวิชาการ  เรียนรู้ความหมายของนวตักรรม” 

(นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม) 
 

  ส่วนรูปแบบการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญเป็นรูปแบบในการวิจยั  ครังนีผลการวิจยั
พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจมากจากการประเมินหลักสูตร  นอกจากนีการสอนในเรือง         
การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  นกัศึกษาชอบในลกัษณะการสอนแบบนี  เนืองจาก
ได้เขียนแผนแล้วนํามาทดลองสอนกับเพือนๆ ในกลุ่ม  ทาํให้เกิดการพฒันาการสอนโดยการ
แลกเปลียนเรียนรู้ในเรืองกิจกรรมต่างทีจดัให้เด็กปฐมวยั ส่งผลให้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาอย่าง
สร้างสรรค ์

2.3 ผลการศึกษาทกัษะในการสือสารของเด็กปฐมวยัภายหลงัจากได้รับการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ดงัตารางที 20 

 

2.3 ผลการประเมินทักษะการสือสารของเด็กปฐมวัยภายหลังจากได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผ่านการอบรมตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวัย 

 

ผูว้ิจยัได้ทาํการสรุปเชิงอุปมานเกียวกับพฒันาการทางด้านทักษะการสือสารของเด็ก
ปฐมวยัทีไดรั้บการสอนจากนกัศึกษาครูซึงผา่นการอบรม  โดยหลกัสูตรฝึกอบรมทีผูว้ิจยัสร้างขึน
นนัสามารถประมวลขอ้มูลจากสมุดบนัทึกพฒันาการของนักศึกษาครูการประเมินจากการเขียน 
Journal  writing  พบวา่   เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารดีขึนมาก  สามารถฟัง  



  

พูด  อ่าน  เขียน  ใช้ทกัษะการสือสารในชีวิตประจาํวนัได ้และมีการพูดคุยสนทนากบัผูอื้น อยา่งดี
เยียม ซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานขอ้ที 5 ทีตงัไว ้ โดยผูว้ิจยัได้นาํเสนอตวัอย่างทีแสดงให้เห็น
พฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยัในลกัษณะเชิงคุณภาพไวด้งันี 

 

น้องซัน  ซัน  เล่าให้ครูหมิวฟังว่า  “อิมท้องจะแตกครับครูออย  ครูออยบอกว่าไม่เป็นไร 
เดียวเอาเขม็เยบ็ให้  ซันเลยบอกว่าอย่างนีเขาเรียกว่าทาํร้ายร่างกายครับ” 

(ครูหมิวกบันอ้งซนั ซนั)   
6 พฤศจิกายน 2556 

 

ตอนสวดมนต์ น้องเน  พูดว่า “พีของเนชอบพระแก้วมรกตมากเลยครับ พระมรกตมีอยู่ทุกทีครับ
ครับ” 

(ครูหมิวกบันอ้งเน)  
 7 พฤศจิกายน 2556 

 

ขณะอยู่ในห้องเรียน น้องจาํจาํ  พูดว่า  “เรียนคอมฯ สนุกมากเลย” 
(ครูหมิวกบันอ้งเน)   
8 พฤศจิกายน 2556 

 

น้องแก้ม พูดว่า  “ธันย์อยากเป็นแฟนกับนายเหรอ” 
(ครูหมิวกบันอ้งแกม้)   
15 พฤศจิกายน 2556 

 

น้องจาํจาํ พูดว่า  “เพือนวาดรูปสวยเวอร์” 
(ครูหมิวกบันอ้งจาํจาํ)   
19 พฤศจิกายน 2556 

 

น้องซันซัน พูดว่า  “คุณครูคนนีทาํไมสวยจังครับ” 
(ครูหมิวกบันอ้งซนัซนั)   

22 พฤศจิกายน 2556 

 

 



  

น้องธันย์  พูดว่า  “ขนมปังนีอร่อยมากเลยนัคุณครูลองกินดูซิ” 
(ครูหมิวกบันอ้งธนัย)์   
27 พฤศจิกายน 2556 

 

    นอ้งเพลงเดินขึนบนัไดพร้อมนอ้งซนัซนั 
   น้องซันซัน   :  ทาํไมไม่จับมือ 
   น้องเพลง       :  ไม่ชอบ 
   น้องซัน ซัน   :   ชันกไ็ม่ชอบเธอเหมือนกัน 

(นอ้งเพลงกบันอ้งซนัซนั)   
6  มกราคม 2557 

 
   น้องนาย         :  วันเดก็นายได้ของเล่นสนุกๆ  จากแม่ด้วยแต่ไม่บอกหรอกว่า
อะไร 
   น้องนิมส์    :  นิมส์ได้ไปเทียวหลายที..... 
   น้องเน       :  เนกไ็ด้ไปเทียวหลายทีแต่จาํไม่ได้แล้วครับว่าไปไหนมามงั 

(ครูหมิวกบันอ้งนาย นอ้งนิมส์  นอ้งเน)   
13  มกราคม 2557 

 

   ครูหมิวเปิดการสนทนาเกียวกบัการไปทศันศึกษา 
   น้องอินทร์       :  ไปเทียวสนุกมากเห็นสัตว์เยอะหลายชนิด 
   น้องจาํจาํ     :  ปลาโลมาน่ารักสุดยอด 
   น้องภูมิ            :   สิงโตทะเลเหมือนโลมาเลยนะ 
   น้องข้าวจ้าว  :  เสือกับสิงโตตัวไหญ่น่ากลัวมาก 

(ครูหมิวกบันอ้งอินทร์  นอ้งจาํจาํ  นอ้งภูมิ  นอ้งขา้วจา้ว)   
26  กมุภาพนัธ์ 2557 

 

 

 

 

 



  

2.4  ผลการศึกษาความพงึพอใจของเด็กปฐมวัยทีมีต่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสาร 

 

ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปเชิงอุปมานเกียวกบัความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีไดรั้บการสอนจาก
นกัศึกษาครูซึงผ่านการอบรม  โดยหลกัสูตรฝึกอบรมทีผูว้ิจยัสร้างขึนนนัสามารถประมวลขอ้มูล
จากสมุดบนัทึกพฒันาการของนกัศึกษาครูการประเมินจากการเขียน Journal  writing  พบวา่ เด็ก
ปฐมวยัมีมีความพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู โดยแสดงออกซึง
พฤติกรรมต่างๆ  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 6 ทีตงัไว ้ โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอตวัอยา่งทีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัในลกัษณะเชิงคุณภาพไวด้งันี 
 

น้องอินทร์  พูดว่า  “เดือนนีมีวนัวาเลนไทน์ด้วย” 
(ครูหมิวกบันอ้งอินทร์)   

3  กมุภาพนัธ์ 2557 

 

น้องแบมบู        :  วนันีครูอ้อมให้ทาํงานศิลปะง่ายสุดๆ 
   น้องแก้ม           :  แก้มกว่็ง่าย  แก้มทาํสวยไหมแบมบู 
   น้องแบมบู        :  สวยมากๆ 

 (นอ้งแบมบูกบันอ้งแกม้)   
20  มกราคม 2557 

 

น้องอ๊กตู๋  พูดว่า  “พรุ่งนีจะได้ทาํแบบนีอีกไหมครับคุณครู” 
(ครูหมิวกบันอ้งภูมิ)   
6  กมุภาพนัธ์ 2557 

 

น้องภูมิ  พูดว่า  “ทาํไมครูหมิวไม่มาครับเมือวาน  ไม่สบายใช่ไหมครับ” 
(ครูหมิวกบันอ้งภูมิ)   
11  กมุภาพนัธ์ 2557 

 

น้องอ๊กตู๋  พูดว่า  “ตู๋ทาํงานเร็วมาก  สวยไหมครับคุณครู” 
(ครูหมิวกบันอ้งภูมิ)   
12  กมุภาพนัธ์ 2557 



 
 

บทท ี5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการพฒันาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู        
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  เป็นการวิจยัแบบวิจยัและพฒันา (Research and 

Development) มีขนัตอนและแบบแผนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods Research) ใน
ระหว่างวิธีการเชิงปริมาณ  (Quantitative Methods) กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methods) โดยมีวตัถุประสงค์  คือ  เพือพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู  ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  และเพือศึกษาประสิทธิผล
ของหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึน  ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ย่อย  คือ  เพือศึกษาพฒันาการเกียวกบั       

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็นต่อไปนีนกัศึกษาครู                
มีความรู้  ความเขา้ใจตามเกียวกบัหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  นกัศึกษาครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั  นกัศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึน  
และเด็กปฐมวยัมีทักษะในการสือสารภายหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
นกัศึกษาครูทีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึน วธีิดาํเนินการวจิยั  การวจิยัเรืองนีเป็นการ
วิจยัแบบวิจยัและพฒันา  (Research and Development)มีขนัตอนและแบบแผนการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี  (Mixed Methods Research) แบบเชิงสํารวจบุกเบิก: รูปแบบการพฒันาสารระบบ 
(Exploratory Design: Taxonomy Development Model (Qualitative Emphasized) (Creswell and 

Clark, 2007: 75-77)  ซึงประกอบดว้ยขนัตอนที  1  เป็นขนัตอนของการศึกษาขอ้มูล  ขนัตอนที 2 

ขนัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร  เป็นการร่างหลกัสูตรขึน  ขนัตอนที 3  ขนัการทดลองใช้
หลกัสูตรเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Research)  โดยมีแบบแผนการวิจยั  สําหรับนาํการ
พฒันาหลกัสูตรไปใช ้ เป็นแบบ The  One Group  Pretest-Posttest  Design  ขนัตอนที  4 ขนัการ
ประเมินผลหลักสูตร  เป็นขนัตอนการประเมินผล  การปรับปรุงหลกัสูตรและรับรองหลกัสูตร   
โดยกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครังนีคือ นักศึกษาครูสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  มหาวิทยาลัย         
ราชภฏัสวนดุสิต ทีฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา   2556  จาํนวน  6 
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คน เข้ากลุ่มทดลองใช้การสุ่มโดยอาสาสมคัร (Volunteer sampling)  เครืองมือหลัก  ได้แก่  
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู แบบทดสอบวดัความรู้
ความเข้าใจเกียวกับเนือหาตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  แบบสังเกตการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครู  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  ทีผา่นการอบรมจากหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึน  
(สาํหรับอาจารยนิ์เทศ)   แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครู  แบบวดัความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อหลกัสูตร แบบสังเกตทกัษะการ
สือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  แบบสังเกตความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีผูว้ิจยัสร้างขึน และสถิติทีใช้
คือค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.), ความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
อตัราส่วนเทียงตรงโดยผูเ้ชียวชาญ(CVR) การทดสอบค่า The Mann-Whitney U Test  และการ
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ซึงจากการดาํเนินการวิจยัในแต่ละขนัตอนได้จะนาํเสนอ
สรุปผล  อภิปราย และขอ้เสนอะแนะการวจิยัดงัต่อไปนี 

 
สรุปผลการวจัิย 

1.  ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหลกัสูตร ชือ หลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็ก
ปฐมวยั (The  Development  Of Curriculum  To  Enhance  Teacher  Professional  Experience To 

Increase Communication skills for Preschool Children) และมีการหาประสิทธิภาพโดยการประเมิน
ความเหมาะสมจากผูเ้ชียวชาญ   ผลจากการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรดว้ยการตรวจสอบ
อตัราส่วนความตรงเชิงเนือหา (CVR)โดยผูเ้ชียวชาญพบวา่ ภาพรวมความเหมาะสมของหลกัสูตร       
มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ 1.00 ( CVR > .99 , N = 5) เมือพิจารณาเป็นรายการพบวา่ ทุกรายการ
ประเมินมีความเหมาะสม ตามเกณฑ์ 1.00 ( CVR > .99 , N = 5) และมีการทดลองใชก่้อนนาํไปใช้
จริงกบันกัศึกษาครูจาํนวน 5 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง(Try out) พบว่าหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ      

ทงัจากผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญ  และผลการทดลองใช้ก่อนนาํไปใช้จริง        
โดยนกัศึกษาครูทีไดรั้บการอบรม ตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในหลกัสูตร ตลอดจนผูเ้รียนเกิดพฒันาการด้านทกัษะ       

ทางการศึกษาตามวตัถุประสงค ์  
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 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์          

การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ในประเด็นต่อไปนี 

2.1  ผลการพฒันาการเกียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั
ของนักศึกษาครูภายหลงัจากไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์      

การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาใน
ประเด็นต่อไปนี 

                                     2.1.1 ผลการศึกษาความรู้  ความเขา้ใจของนกัศึกษาครูทีเกียวกบัหลกัสูตร
เสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั พบวา่ 
ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาครูก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร  พบว่า         
ในภาพรวมของคะแนนความรู้ของนกัศึกษาครูหลงัการใช้หลกัสูตร พบวา่ ผลการทดสอบค่า The 

Mann-Whitney U-test =  2.23  มีผลคะแนนหลงัการอบรม  (Χ )= 28.00 S.D = 0.89) สูงกวา่ก่อน
การอบรม (Χ )= 24.16 S.D = 1.16 อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05     

        2.1.2 ผลการศึกษาความสามารถของนกัศึกษาครูในการจดัประสบการณ์                 
การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ในปรเด็นดงัต่อไปนี 

          ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
สําหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  อยู่ในระดบัสูงมาก (Χ = 

2.93, S.D. = 0.73)  และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านองค์ประกอบของแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  วตัถุประสงค์  เนือหา  วิธีดาํเนินกิจกรรม  การประเมินผล มีระดับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ
เด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูงมาก (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)  ตามลาํดบั 

ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะ
การสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ทงั 6 คน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2557 พบวา่การประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   ครังที 1  มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.80-4.30  นกัศึกษาครูทุกคน
มีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  อยู่ในระดบัสูงทุกคน  ครังที 2  มีค่าเฉลียอยู่
ระหวา่ง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
อยูใ่นระดบัสูง ยกเวน้นกัศึกษาครูคนที 6 มีความสามารถอยูใ่นระดบัสูงมาก ครังที 3 มีค่าเฉลียอยู่
ระหวา่ง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  



 163 

อยูใ่นระดบัสูงมาก  ยกเวน้นกัศึกษาครูคนที 3 มีความสามารถ  อยูใ่นระดบัสูง  และครังที 4 ค่าเฉลีย
อยู่ระหว่าง 4.83-5.00 นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้  อยู่ในระดบัสูงมาก 

ทุกคน   
 2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาครูต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ  การจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า 
พบว่า นกัศึกษาครูทีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ทีเขา้ฝึกอบรมมีความ
คิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 4.59)  ในระดบัมากทีสุดตรงกนั  7 รายการ  คือ เตรียม
ความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน  (Χ  = 4.59)  เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
แลกเปลียนเรียนรู้(Χ  = 4.74)  วิทยากรมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม (Χ  = 4.58)  ความรู้
และทกัษะทีไดรั้บจากกิจกรรม (Χ  = 4.73)   การนาํความรู้ไปใชใ้นการเรียนและการปฏิบติังานใน
อนาคต  (Χ  = 4.50)  สถานทีจดัการอบรม (Χ  = 4.74)  และพบวา่นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นใน
ระดบัมากตรงกนั  3 รายการ  คือ การให้ความรู้ (Χ  = 4.41)  วิธีการ/ทกัษะการนาํเสนอขอ้มูล (Χ  = 

4.47)    การตอ้นรับ/การอาํนวยความสะดวก (Χ  = 4.35)   
2.3 ผลการศึกษาทกัษะในการสือสารของเด็กปฐมวยัภายหลงัจากได้รับการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัมี
พฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารดีขึนมาก  สามารถฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  ใชท้กัษะการสือสารใน
ชีวติประจาํวนัได ้และมีการพดูคุยสนทนากบัผูอื้น อยา่งดีเยยีม 

2.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีมีต่อ การจดัประสบการณ์การ 

เรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารพบว่า เด็กปฐมวยัมีมีความพึงพอใจต่อการจดั 

การเรียนการสอนของนกัศึกษาครู โดยแสดงออกซึงพฤติกรรมต่างๆ   
 

การอภิปรายผลการวจัิย 
   การวิจยัเรือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  มีผลการวจิยัทีนาํมาอภิปรายดงันี 

1.  ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูที
ส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหลกัสูตร ชือ หลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ           
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เด็กปฐมวยั (The  Development  Of Curriculum  To  Enhance  Teacher  Professional  Experience 

To Increase Communication skills for Preschool Children) และมีการหาประสิทธิภาพโดยการ
ประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ชียวชาญ โดยมีผลจากการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรดว้ย
การตรวจสอบอตัราส่วนความตรงเชิงเนือหา (CVR)โดยผูเ้ชียวชาญพบวา่ ภาพรวมความเหมาะสม
ของหลกัสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ .  ( CVR > .99 , N = 5) เมือพิจารณาเป็นรายการพบวา่ 
ทุกรายการประเมินมีความเหมาะสม ตามเกณฑ ์ .  ( CVR > .99 , N = 5) และมีการทดลองใชก่้อน
นําไปใช้จริงกับนักศึกษาครูจาํนวน 5 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง(Try out) พบว่าหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพทงัจากผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญ และผลการทดลองใช้ก่อน
นาํไปใชจ้ริง โดยนกัศึกษาครูทีไดรั้บการอบรม ตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั มีความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในหลกัสูตร ตลอดจนผูเ้รียนเกิดพฒันาการ
ดา้นทกัษะทางการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ ทงันีอาจเนืองมาจากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจยั
ไดน้าํหลกัการแนวคิดของการวจิยัและพฒันา ผสมผสานกบั แนวทางการวจิยัเชิงผสานวิธี ตลอดจน
ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการพฒันาหลักสูตรทีมีความคลอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิงการหาข้อมูล
พืนฐาน ในขนัของการวิจยั R1  ทีมีการเก็บขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการจาํเป็นอยา่งคลอบคุลมทุก
แหล่งขอ้มูลทงัขอ้มูลประเภทปฐมภูมิและทุติยภูมิทีเกียวขอ้ง โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการ
ผสมผสานทงัวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ต่อมาในขนัตองการพฒันา 1(Development 1 )  
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากขนัการวิจยั1  มาประมวลและกาํหนดเป็นร่างหลกัสูตรทีมีความคลอบคุลม 
ดา้นการกาํหนดเป้าหมายของหลกัสูตร เนือหาสาระของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการ
วดัและประเมินผลอีกทงัมีการหาประสิทธิภาพทงัจากผูเ้ชียวชาญและมีการทดลองใช้ก่อนนํา
หลักสูตรไปใช้จริงจึงทาํให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ  ซึงสอดคล้องกับ  Ralph Tyler,(1949),                 
The Steps of Curriculum Development, accessed 19 December 2009, available from 

http//www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp. ไดน้าํเสนอรูปแบบ การพฒันาหลกัสูตร 4 ขนัตอน คือ 

ขนัตอนที 1 กาํหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ขนัตอนที 2 คดัเลือกประสบการณ์ ขนัตอนที 3 
จดัลาํดบัประสบการณ์ และ ขนัตอนที 4 การประเมินผล และยงัสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Taba 

Hilda ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ  ทีเนน้วิธีจากระดบัล่างไปสู่ระดบับน 

หรือ Grass-roots Approach  ซึงเป็ฯการพฒันาหลกัสูตรทีเริมจากระดบับนหรือการสังการของ
ผูบ้ริหารไม่ใช่วิธีการพฒันาหลกัสูตรทีดี การพฒันาหลกัสูตรควรเริมจากระดบัล่าง หรือครูผูส้อน
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ซึงเป็นผูน้าํหลกัสูตรไปใชจ้ริง เป็นผูที้อยูติ่ดกบัขอ้มูลพืนฐานจริงมีความเหมาะสมมากกวา่ขนัตอน
ทีพฒันาหลกัสูตร 

 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั ในประเด็นต่อไปนี 

2.1  ผลการพฒันาการเกียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยัของ
นักศึกษาครูภายหลังจากได้รับการอบรมตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์            

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า  ผลการศึกษา
ความรู้  ความเข้าใจของนักศึกษาครูทีเกียวกับหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์        

การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้
ความเขา้ใจของนกัศึกษาครูก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร  พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้
ความเขา้ใจของนกัศึกษาครูหลงัการใชห้ลกัสูตร มีผลคะแนนหลงัการอบรม    (Χ = 28.00 S.D = 

0.89) สูงกวา่ก่อนการอบรม  (Χ = 24.16 S.D = 1.16)  อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
ทังนีอาจเนืองมาจากหลักสูตรการฝึกอบรมทีผู ้วิจ ัยนํามาใช้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพทงัจากผูเ้ชียวชาญและมีการทดลองใช้หลกัสูตรกับกลุ่มนักศึกษาครูทีไม่ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างจนเกิดความมนัใจว่าหลกัสูตรนันมีประสิทธิภาพตลอดจนวิทยาการผูถ่้ายทอดมีการนาํ
เทคนิควิธีการสอนทีหลากหลายการสอนเนือหาสาระ การสาธิต การฝึกปฏิบติัในการนาํไปใช ้        

กบัผูเ้รียน  ทงัแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลจึงทาํให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรผล
การศึกษาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทักษะ              

การสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  ส่วนความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที
ส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า ภาพรวมของความสามารถในการเขียน
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  
อยู่ในระดับสูงมาก (Χ = 2.93, S.D. = 0.73)  และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า                            
ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  วตัถุประสงค์  เนือหา  วิธีดําเนิน
กิจกรรม  การประเมินผล มีระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้        

ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูงมาก (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)  
ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากในขนัของการฝึกอบรมวทิยากรไดใ้ห้นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรม
ได้ให้ความรู้ทงัทางทฤษฏีและปฏิบติัในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดจน       
มีการนาํเสนอ อีกทงัในกระบวนการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อาจารยผ์ูนิ้เทศและ



 166 

ผูว้ิจยัจะเป็นผูใ้ห้การดูแลให้คาํปรึกษาพฒันาการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  และผลการศึกษาความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู       
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  ทงั 6 คน  ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556-
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 พบว่าการประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   ครังที 1  มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.80-

4.30  นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  อยู่ในระดบัสูงทุกคน  
ครังที 2  มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  อยูใ่นระดบัสูง ยกเวน้นกัศึกษาครูคนที 6 มีความสามารถอยูใ่นระดบัสูง
มาก ครังที 3 มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  อยู่ในระดบัสูงมาก  ยกเวน้นกัศึกษาครูคนที 3 มีความสามารถ  อยู่ใน
ระดบัสูง และครังที 4 ค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 4.83-5.00 นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้  อยูใ่นระดบัสูงมากทุกคน  ทงันีอาจเนืองมาจาก ในขนัตอนของการฝึกอบรมนอกเหนือจาก
การให้ความรู้สาระสําคญัของหลกัสูตรวิทยากรมีการให้ความรู้และเกียวกบัหลกัการสอน วิธีการ
สอน กลยุทธ์ทีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะการสือสารของผูเ้รียน อีกทงัในระหว่างการฝึกอบรม    

มีการให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริงมีการสาธิตการสอนแลกเปลียนเรียนรู้ และในระหว่างการสอนจริง       
มีครูผูท้าํหนา้ทีนิเทศและผูว้จิยัเขา้สังเกตการสอนและใหค้าํชีแนะสอนเทคนิควิธีการสอนีเหมาะสม
ให้กบันกัศึกษาครู  ซึงสอดคลอ้งกบัวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554) เสนอรูปแบบและขนัตอนการพฒันา
หลกัสูตรและการสอน ทีกาํหนดให้หลกัสูตรนนัควรมีการทดลองก่อนนาํไปใช้จริงหรือกล่าวคือ
เชือไดว้่าหลกัสูตรนนัมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาํไปใช้จริง และยงัสอดคลอ้งกบั Saylor, 

Alexander and Lewis (1981: 30, อา้งถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 135-136) ไดเ้สนอรูปแบบ         

การพฒันาหลกัสูตรทีคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบในระบบการพฒันาหลกัสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนีอยู่ทีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  ช่วยให้มองภาพ                  

ของกระบวนการพฒันาหลักสูตรอย่างครบวงจรทงัระบบการวางแผนหลักสูตร ระบบการนํา
หลักสูตรไปใช้ซึงรวมถึงการเลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสม และระบบ            

การประเมินผล 
 2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ         

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

พบว่า พบว่า นักศึกษาครูทีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัฝึกอบรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั ทีเขา้
ฝึกอบรมมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 4.59)  ในระดบัมากทีสุดตรงกนั  7 
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รายการ  คือ เตรียมความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน  (Χ  = 4.59)  เปิดโอกาสให้ผู ้
เขา้รับการอบรมแลกเปลียนเรียนรู้(Χ  = 4.74)  วทิยากรมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม (Χ  = 

4.58)  ความรู้และทกัษะทีไดรั้บจากกิจกรรม (Χ  = 4.73)   การนาํความรู้ไปใชใ้นการเรียนและการ
ปฏิบติังานในอนาคต  (Χ  = 4.50)  สถานทีจดัการอบรม (Χ  = 4.74)  และพบวา่นกัศึกษาครูมี           

ความคิดเห็นในระดบัมากตรงกนั 3 รายการ  คือ การให้ความรู้ (Χ  = 4.41)  วิธีการ/ทกัษะ                

การนาํเสนอขอ้มูล (Χ  = 4.47) การตอ้นรับ/การอาํนวยความสะดวก (Χ  = 4.35)  ทงันีอาจ
เนืองมาจากหลกัสูตรทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีกระบวนการสร้างและพฒันาทงัตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญ
และมีการทดลองใชก่้อนนาํมาใชจ้ริงจึงทาํใหผู้ว้จิยัเห็นจุดเด่นและจุดทีควรพฒันา ทงัในดา้นเนือหา
สาระ ดา้นการจดัอบรม ดา้นสถานทีต่างๆ และผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงให้หลกัสูตรมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพซึงสอดคลอ้งกบั Oliva, P.E (2009: 137-140) เสนอรูปแบบการพฒันา
หลักสูตรทีมุ่งเน้นถึงความสัมพนัธ์ของการออกแบบหลกัสูตรและการเรียนการสอนอย่างเป็น
ขนัตอน 12 ขนัตอน ซึงในขันตอนที 11-12 เป็นการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและ         
การประเมินหลกัสูตร ทงัระบบขอ้ดีของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวาอีกประการหนึง คือ 
การระบุขอ้มูลป้อนกลบัเพือนาํมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรช่วยให้มองภาพการพฒันาหลกัสูตร
อยา่งครบวงจรซึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรอยูต่ลอดเวลา 
 2.3 ผลการศึกษาทักษะในการสือสารของ เด็กปฐมวัยภายหลังจากได้รับ                      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผ่านการอบรมตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า         
เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางดา้นทกัษะการสือสารดีขึนมาก  สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ใชท้กัษะ
การสือสารในชีวิตประจาํวนัได ้และมีการพูดคุยสนทนากบัผูอื้น อยา่งดีเยียม ทงันีอาจเนืองมาจาก
นกัศึกษาครูไดรั้บการฝึกอบรมทงัดา้นทฤษฏีและมีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งการฝึกปฏิบติัตลอดจน
ในระหว่างการทดลองใช้จริงมีการสอนเทคนิควิธีต่าง การดูแลให้คาํปรึกษาจากผูว้ิจยัจึงทาํให้
นกัศึกษาครูมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอนัส่งผลให้ผูเ้รียน
ปฐมวยัเกิดทกัษะการสือสารตามเป้าหมายทีกาํหนด ซึงสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช  2546  ซึงหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มุ่งให้
เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ
และความแตกต่างระหวา่งบุคคล และสอดคลอ้งกบั สมรรถนะการสือสารของมนุษย ์
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2.4   ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัทีมีต่อ การจดัประสบการณ์       

การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร  พบว่า เด็กปฐมวยัมีมีความพึงพอใจต่อ         

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู โดยแสดงออกซึงพฤติกรรมต่างๆ  เช่น  สนุกกบั
กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียน  ยมิ  หวัเราะ  มีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัครู  เพือนๆ  และถามถึงการทาํ
กิจกรรมในครังต่อไป  ทงันีอาจเนืองมาจากหลกัสูตรทีพฒันาขึนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมใน        

การพฒันาเด็กปฐมวยัทงัในดา้นเนือหาสาระและเทคนิควิธีการสอน อีกทงันกัศึกษาครูไดรั้บความรู้
จากการอบรมในหลกัสูตรจนเกิดความเขา้ใจทงัในทางทฤษฏีและทางปฏิบติัอีกทงัยงัมีการนิเทศ
ติดตามอยา่งต่อเนืองตลอดระยะเวลา 4 เดือนทาํใหน้กัศึกษาครูเกิดพฒันาการการเชียวชาญในทกัษะ
การพฒันาผูเ้รียน มีความเขา้ใจในจิตวิทยาของผูเ้รียนซึงนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้ที
พฒันาทกัษะการสือสารของผูเ้รียนแอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั ไทเลอร์ 1949),   ทาบา 
(อา้งถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 133-134) โอลิวา Oliva, P.E (2009: 137-140) Saylor, Alexander 

and Lewis (1981: 30, อา้งถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 135-136) ทีไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกนัว่า         
ในการพัฒนาหลักสูตรนันควรมีการกําหนดจุดเหมายในการพัฒนาผู ้เ รียน  ซึงจะนําไปสู่                  
การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรทีตรงต่อความตอ้งการสามารถพฒันาและแกไ้ขปัญหาไดอี้กทงั
หลกัสูตรควรมีการประเมินเพือนาํไปสู่การรพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และยงัสอดคล้องก สุเทพ 
อ่วมเจริญ(2555: 22-24) ทีไดก้าํหนดให้การพฒันาหลกัสูตรควรคาํนึงถึง องคค์วามรู้ (Knowledge)  
กระแสสังคม (Soceity) และผูเ้รียน (Learner) ซึงจะตอ้งใชห้ลกัจิตวิทยาในการจดัการเรียนการสอน
เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จากผลการวิจยัพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  เรือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  
ผูว้จิยัแบ่งขอ้เสนอแนะเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะ
ในการวจิยัครังต่อไป  ดงันี 
 3.1  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้  
    3.1.1 ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม  เรือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็ก
ปฐมวยัทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนืองจากหลกัสูตรทีพฒันาขึนมีการกาํหนด
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เนือหาสาระทีอยูบ่นพืนฐานของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ดงันนัการพฒันาหลกัสูตรควรมี
การศึกษาความตอ้งการจาํเป็นให้ครอบคลุมทุกดา้นและมีกระบวนการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ
ทงัการตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญและการทดลองก่อนนาํไปใช้จริงก่อนนาํสู่การปฏิบติัจึงทาํให้
หลกัสูตรเกิดประสิทธิผลตามทีตงัไว ้  
    3.1.2  ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทีส่งเสริมทักษะการสือสารของเด็กปฐมวยั เนืองจากใน
กระบวนการฝึกอบรมมีการให้ความรู้ด้านทฤษฏีและให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติจริงและมี           
การตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรมเป็นระยะ ดงันนัการจดัอบรมให้กบักลุ่มเป้าหมายควร 
มีการใหเ้วลาในการนาํความรู้ภาคทฤษฏีสู่การฝึกปฎิบติัและการตรวจสอบความเขา้ใจให้คาํปรึกษา
แนะนาํกบัผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
    3.1.3  ผลการวิจยั พบว่า ทกัษะในการสือสารของเด็กปฐมวยัภายหลงัจากไดรั้บ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูทีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรมีพฒันาการทางด้านทกัษะ       
การสือสารดีขึนมาก  สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ใช้ทกัษะการสือสารในชีวิตประจาํวนัได ้และ       
มีการพูดคุยสนทนากบัผูอื้น อยา่งดีเยียม เนืองมาจากนกัศึกษาครูไดรั้บการฝึกอบรมทงัดา้นทฤษฏี
และมีการฝึกปฏิบติัในระหว่างการฝึกปฏิบติัตลอดจนในระหว่างการทดลองใช้จริงมีการสอน
เทคนิควิธีต่าง การดูแลให้คาํปรึกษาจากผูว้ิจยั ดงันนั ตลอดการฝึกปฏิบติัการสอนของนกัศึกษาครู
ควรมีผูดู้แลชีแนะและใหค้าํปรึกษาตลอดจนเป็นผูส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติัและให้ขอ้เสนอแนะเพือ
การพฒันาอยา่งต่อเนือง    

   

 3.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป    
    3.1.1  การพฒันาหลกัสูตรในครังนีมุ่งเฉพาะพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยัของนกัศึกษาครู ดงันนัการศึกษาในครังต่อไปควร
มีการพฒันาความสามารถดา้นอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะต่างๆ ของเด็กปฐมวยั 

    3.1.2  การพฒันาหลกัสูตรในครังนีมุ่งเฉพาะพฒันาทกัษะการสือสารของเด็ก
ปฐมวยั การศึกษาในครังต่อไปควรมีการบูรณาการทกัษะทีจาํเป็นยุคศตวรรษที  21 ของเด็กปฐมวยั 
อาทิเช่น ทกัษะการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม ทกัษะชีวติและอาชีพ เป็นตน้ 

    3.1.3   การพฒันาหลกัสูตรควรให้ความสําคญักบัการศึกษาความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาหลกัสูตรเพือพฒันานกัศึกษาวิชาชีพครู เกียวกบัการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะที
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จาํเป็นและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน และโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพ  World Class  
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4. ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรศึกษศาสตรบณัฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 ผศ.ดร.อญัชลี  ไสยวรรณ       คณบดีวทิยาลยัการฝึกหดัครู   
     สาขาการศึกษาปฐมวยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  
 
5. ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรศึกษศาสตรบณัฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวยั 

      ผศ.ดร.จิตรา  ชนะกุล       อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษศาสตรบณัฑิต   
     สาขาการศึกษาปฐมวยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ที ศธ .  (นฐ) /                                              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                                     พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม   

 

                มีนาคม     
 

เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

เรียน  ผศ.ดร.สุทธิพรรณ  ธีรพงศ ์ ดร.อารีย ์ พรหมเล็ก  ดร.ภรภทัร  นิยมชยั        

ผศ.ดร.อญัชลี  ไสยวรรณ  ผศ.ดร.จิตรา  ชนะกุล                                      
 

 ดว้ย นางสาวสุมน  ไวยบุญญา  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทาํ
วทิยานิพนธ์ เรือง “การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที  21 ของเด็กปฐมวยั” มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะ
ผูเ้ชียวชาญเป็นผูต้รวจเครืองมือวิจยั  เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ ในการนีบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจเครืองมือวิจัยให้กับ  
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย   
 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยงิ 

                                         
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

นครปฐม โทร. - -  

   
ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งมันให้บริการ  พฒันางานให้มีคุณภาพ”  

 



 

 

 

 

ที ศธ .  (นฐ) /                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                                     พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม   

 

               11  เมษายน  2556   
 

เรือง  ขอทดลองเครืองมือวจิยั 
เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

 ดว้ย นางสาวสุมน  ไวยบุญญา  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร 
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทาํ
วทิยานิพนธ์ เรือง “การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที  21 ของเด็กปฐมวยั” มีความประสงค์จะขอทดลองเครืองมือวิจยั
กับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั   ปีที    คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ในการนีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตใหน้กัศึกษาดงักล่าว  ไดท้ดลองเครืองมือวจิยัดว้ย    
 จึงเรียนมาเพือโปรดใหค้วามอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง 

                                         
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

นครปฐม โทร. - -  

   
ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งมันให้บริการ  พฒันางานให้มีคุณภาพ”  
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ที ศธ .  (นฐ) /                                               บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                                     พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม   

 

                เมษายน     
 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

 ดว้ย นางสาวสุมน  ไวยบุญญา  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทาํ
วทิยานิพนธ์ เรือง “การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที  21 ของเด็กปฐมวยั” มีความประสงคจ์ะขอเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
นักศึกษาและครูพีเลียงในโรงเรียนของท่าน  เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์  ในการนีบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้นกัศึกษาและครูพีเลียง
ทราบ  ในการตอบแบบสอบถามใหแ้ก่นกัศึกษาตามความเหมาะสม    
   จึงเรียนมาเพือโปรดใหค้วามอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง 

                                         
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

นครปฐม โทร. - -  , - -    
ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งมันให้บริการ  พฒันางานให้มีคุณภาพ”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู                 

 ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

The Development of Curriculum to Enhance Teachers’ Professional 

Experience to Increase  Communication  Skills for Preschool Children 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุมน  ไวยบุญญา 

 
 

ทกัษะการสือสาร 



 

 

 

คํานํา 
 

 การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู          
ทีส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั   ฉบับนี   ใช้เป็นเครืองมือประกอบการทํา              
ดุษฎีนิพนธ์หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ภาควิชาหลกัสูตรและ
วิธีสอน  กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรืองการพฒันาหลักสูตร          
เสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับ
เด็กปฐมวยั  โดยมีวตัถุประสงค์  เพือให้ทราบเกียวกับหลักการและเหตุผล  จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร  เนือหาและประสบการณ์การเรียนรู้  วิธีดาํเนินการฝึกอบรม  การวดัและประเมินผล และ
แผนการฝึกอบรม  เพือจะไดเ้ห็นแนวทางในการฝึกอบรมให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตามที
กาํหนดไว ้

ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณผู ้เชียวชาญทุกท่านทีให้ความอนุเคราะห์  ตรวจสอบ  และให้
ขอ้เสนอแนะเพือให้มีความสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  คณะอาจารย ์ ครู  นักศึกษาและ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ทีให้ความร่วมมือและสนบัสนุน
ให้การวิจยัประสบความสําเร็จ  และขอขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ทีกรุณา
ใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ  และตรวจสอบ ทาํใหเ้อกสารฉบบันีสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ หวงัเป็นเป็นอยา่งยิง
วา่หลกัสูตรฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้ไดน้าํหลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 

 

                                                                                     สุมน  ไวยบุญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

  การจดัการศึกษาของ UNESCO  มุ่งการจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข ซึงในศตวรรษที 21 ทุกประเทศตืนตวัใหค้วามใส่ใจต่อการพฒันาคุณภาพของมนุษย์
ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสมรรถนะ ดงันนัจึงได้มีการพฒันาและใช้หลกัสูตรการศึกษาทีมีเป้าหมายให้
ผูเ้รียน Learn to know, Learn to be, Learn to do เพือใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นฐานะพลเมือง
ของชาติและ Learn to live together เพือสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นฐานะพลโลก เยาวชนไทย
กาํลงัเติบโตในสังคมโลกทีกาํลงัเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยีและสติปัญญาของมนุษย ์
เช่นเดียวกบัเยาวชนในประเทศต่างๆ ทวัโลก เมือคาํนึงถึงอตัราการเปลียนแปลงทีรวดเร็วและองค์
ความรู้มหาศาลทีกาํลงัถูกสร้างขึนอยา่งต่อเนือง นกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะทีจาํเป็นเพือเผชิญความ
เปลียนแปลงและใชชี้วิตอยา่งคุม้ค่าและระมดัระวงั ทริลลิงและเฟเดล (Tilling and Fadel. 2009 : 

175 - 177)ไดส้รุปเป็นทกัษะของผูเ้รียนในลกัษณะ “7Cs Skills” คือ ) ทกัษะการคิดวิจารณญาณ
และแกปั้ญหา (Critical thinking and Problem solving) ) ทกัษะการติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล 
และการใชสื้อต่างๆ (Communications, Information and Media Literacy) ) ทกัษะการทาํงานแบบ
ร่วมมือกนั การทาํงานเป็นคณะ และภาวะผูน้าํ (Collaborative, Teamwork, and Leadership) ) 
ทกัษะการสร้างสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 5) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และ
ไอซีที (Computing and ICT Literacy) 6) ทกัษะดา้นอาชีพ และความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Career and Learning Self-Reliance) ) ทกัษะความเข้าใจข้ามวฒันธรรม (Cross-cultural 

understanding) ดงันนัการพฒันาหลกัสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเป็นสิงจาํเป็นสําหรับการ
เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาให้
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัเกิดทกัษะในศตวรรษที 21 อนัไดแ้ก่ ทกัษะการคิดวิจารณญาณและแกปั้ญหา 
(Critical thinking and Problem solving) ทกัษะการติดต่อสือสาร การให้ขอ้มูล และการใชสื้อต่างๆ 
(Communications, Information and Media Literacy) และทกัษะการสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation)ซึงเป็นส่วนหนึงของทกัษะทีสําคญัในศตวรรษที 21ซึงถือเป็นปัญหา
สําคญัของการจดัการศึกษาปฐมศึกษาในปัจจุบนัผูว้ิจยัในฐานะอาจารยนิ์เทศนกัศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  จึงสนใจทีจะพฒันาหลกัสูตรเสริม
ประสบการณ์วชิาชีพครูทีส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที 21 

ของเด็กปฐมวยั  



 

 

 

 2.  วตัถุประสงค์ 

  2.1  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้  ความสามารถเกียวกบัการเขียนแผนการ                   
                   จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

  2.2  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้  ความสามารถเกียวกบัการสร้างสือสร้างสรรคเ์พือ 

                   ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

  2.3 เพือใหน้กัศึกษามีความรู้  สามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมการศึกษาปฐมวยัได้ 
                   อยา่งเหมาะสม 

            2.4 เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริม 

                   ทกัษะการสือสารได ้

 3.  หัวข้อเนือหาในการฝึกอบรม 

  3.1 การเขียนแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  3.2 สือสร้างสรรคเ์พือส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   

  3.3 นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั 

  3.4 ทกัษะชีวติและการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั   

 4.  วธีิการฝึกอบรมและกจิกรรม 

  4.1 ดาํเนินการฝึกอบรม ภาคทฤษฎีและปฏิบติั ในหอ้งอบรม โดยมีวธีิการฝึกอบรม
ใชแ้บบการบรรยายและฝึกปฏิบติั ตามแผนการฝึกอบรมกาํหนด มีระยะเวลา 4 วนั (32 ชวัโมง) 

  4.2  การฝึกภาคปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูโดยมีวทิยากรและผูท้าํวิจยัติดตามความถูกตอ้งตลอดระยะเวลาการอบรม 

  4.3  นักศึกษาทดลองเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การทาํสือ  และ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร   

 5.  สือประกอบการฝึกอบรม 

  5.1 เอกสารประกอบการอบรม/ใบกิจกรรม 

  5.2 คอมพิวเตอร์ พร้อมเครืองวีดีโอโปรเจคเตอร์ (VDO Projector) โดยใช้
โปรแกรม Power point  ประกอบการบรรยาย 

  5.3  แบบทดสอบ/แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม   

 6.  การประเมินผล 

  6.1  ทดสอบความรู้จากภาคทฤษฎี วดัจากแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

  6.2  สังเกตพฤติกรรมในการฝึกอบรม จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
  6.3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม 



 

 

 

  6.4  ติดตามผลหลงัการฝึกอบรม  โดยการนิเทศนักศึกษาทีได้รับการคดัเลือกให้
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  6.5  ประเมินงานจากภาคปฏิบติั วดัผลจากบนัทึกการนิเทศและประเมินผลการ
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  2 (สาํหรับอาจารยนิ์เทศก)์ 

 7.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

  7.1 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเป็นนกัศึกษาชนัปีที  5  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ทีกาํลงัฝึกจะฝึกปฏิบติั       

การสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที  2  ณ  โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

  7.2  ตอ้งมีความรับผดิชอบและความซือสัตยต่์อตนเองและต่องานสอนเป็นอยา่งดี 

 8.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

  ภาคทฤษฎีและปฏิบติั (ในหอ้งอบรม) ระยะเวลา 4 วนั (32 ชวัโมง) 

 9.  จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 

  จาํนวนนกัศึกษาเขา้อบรม จาํนวน 68 คน 

     10.  สถานทีฝึกอบรม 

  ห้องประชุมชนั  3  ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  และห้อง  852  คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

     11.  ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

  11.1 นกัศึกษาครูทีเขา้รับการอบรมมีความรู้  ความสามารถในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยัได ้

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 12. กาํหนดการฝึกอบรม 

 

กาํหนดการฝึกอบรม 

หลกัสูตรฝึกอบรมเสริมประสบการณ์วชิาชีพครู ทีส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  
เพือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที 21 ของเด็กปฐมวยั 

ระหวา่งวนัที  15 – 18  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

************************************* 

วนัจันทร์ท ี 15  ตุลาคม 2556 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน เพือฟังคาํชีแจงกระบวนการเขา้รับการอบรม 

09.30 – 10.10 น.   ทดสอบความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม   
10.10 – 10.30 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 – 12.00 น.   การอบรมหวัขอ้ที 1  การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  โดย  ผศ. อรุณศรี  จนัทร์ทรง 
12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.   การอบรมหวัขอ้ที 1  การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  โดย  ผศ. อรุณศรี  จนัทร์ทรง (ต่อ) 
14.30 – 15.00 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 16.00 น.   ศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้แผนการจดัประสบการณ์รายวนัที 

                            ส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั  
วนัองัคารท ี 16  ตุลาคม 2556 

08.00 – 10.30 น.   การอบรมหวัขอ้ที 2  สือสร้างสรรคเ์พือส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

                                          โดย  อาจารยสื์บศกัดิ  นอ้ยดดั 
10.30 – 10.45น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45– 12.00 น.  การอบรมหวัขอ้ที 2  สือสร้างสรรคเ์พือส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

                                          โดย  อาจารยสื์บศกัดิ  นอ้ยดดั (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.   การอบรมหวัขอ้ที 2  สือสร้างสรรคเ์พือส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

                                          โดย  อาจารยสื์บศกัดิ  นอ้ยดดั (ต่อ) 
14.30 – 15.00 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 17.00 น.   นาํเสนอผลงานและแลกเปลียนเรียนรู้ 



 

 

 

วนัองัคารท ี 17  ตุลาคม 2556 

08.00 – 10.30 น.   การอบรมหวัขอ้ที 3  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดจากปรัชญา  
                             พุทธศาสนาและมนุษยปรัชญา  ของ ดร.รูดอลฟ์  นวตักรรมการศึกษา 
                             ปฐมวยั  โดย  อาจารยอ์ภิสิรี  จรัลชวนะเพท   
10.30 – 10.45น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45– 12.00 น.  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั 
12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.   ตวัอยา่งโรงเรียนทีใชน้วตักรรมการศึกษาปฐมมวยั 

15.00 – 17.00 น.   กิจกรรมวงกลมและการแลกเปลียนเรียนรู้ 
 

วนัองัคารท ี 18  ตุลาคม 2556 

08.00 – 10.30 น.   การอบรมหวัขอ้ที 4  ทกัษะในศตวรรษที  21  ทกัษะการสือสาร 

                                          โดย  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา 
10.30 – 10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น.   การอบรมหวัขอ้ที 4  ทกัษะในศตวรรษที  21  ทกัษะการสือสาร 

                                          โดย  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00 น.   การแลกเปลียนเรียนรู้ 

14.30 – 15.00 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 17.00 น.   ทดสอบความรู้หลงัการฝึกอบรม 

                             ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรการฝึกอบรม 

                             อาจารยนิ์เทศชีแจงการนิเทศ นกัศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์ที  
                             ส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

ทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารของเด็กปฐมวยั 

The Development of Curriculum to Enhance Teachers’ Professional 

Experience to Increase  Communication  Skills for Preschool Children 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุมน  ไวยบุญญา  
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

295 ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 โทรศัพท์ : 89-8989-278 

E-mail: mookdajaidee@gmail.com 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
หัวข้อการอบรมท ี 1 

เอกสารประกอบการอบรม 

เรือง  การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั 
    การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยันนั 

ขึนอยูบ่นพืนฐานของประสบการณ์เดิมทีเด็กมีอยู ่
 และประสบการณ์ใหม่ทีเด็กจะไดรั้บ รวมทงัยอมรับ 

ในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก พฒันาเด็กใหรู้้สึกเป็นสุข 

ในปัจจุบนัมิใช่เพียงเพือเตรียมเด็กสําหรับอนาคตขา้งหน้าเท่านนั แต่เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม        

ทีเอือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ในสภาพแวดลอ้มทีสะอาด ปลอดภยั อากาศสดชืนผอ่นคลายไม่เครียด 

มีโอกาสออกกาํลงักายและพกัผอ่น มีสือวสัดุอุปกรณ์ มีของเล่นทีหลากหลายเหมาะสมกบัวยัให้เด็ก
มีโอกาสไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้เกียวกบัตนเองและโลกทีเด็กอยู ่รวมทงัพฒันา การอยูร่่วมกบัคนอืนใน
สังคมอีกดว้ย  

                                          การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั หมายถึงการจดักิจกรรม                            

                                        เพือส่งเสริมพฒันาการทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์    

                                        จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความสาํคญัของการจดัประสบการณ์ 

                                       สาํหรับเด็กปฐมวยั การจดัประสบการณ์ตามแผนการจดั 

                                       ประสบการณ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา
แห่งชาติ (2540 : 24)  มีดงันีคือ เป็นการจดัโดยยึดหลกัการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาแก่เด็กอาย ุ

3 - 6 ปี ทงัเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิเศษเพือให้เด็กพฒันาทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ผา่นกิจกรรมการเล่นทีเหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดย
บุคคลทีมีความรู้ความเขา้ใจ 

  ในการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาและเป็นความร่วมมือระหวา่งบา้นสถานศึกษา
และชุมชน ทีมุ่งจะพฒันาใหเ้หมาะสมกบัวยั และมีความแตกต่าง  
ของแต่ละบุคคลทงัทางดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ครอบคลุมประสบการณ์สาํคญัทีเด็กไดรั้บ 9 ประการ ไดแ้ก่  การสือสาร 

ความคิดทีเป็นการกระทาํ การใชภ้าษา การเรียนรู้ทางสังคม การเคลือนไหว 

ดนตรี  การจาํแนก  เปรียบเทียบ  จาํนวน  มิติสัมพนัธ์และเวลา 
  สิงสาํคญัในการจดัประสบการณ์ คือ ยดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง จดัให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั 

ความสนใจ ความตอ้งการความแตกต่างระหว่างบุคคลในบรรยากาศทีอบอุ่นต่อการเรียนรู้โดยใช้



 

 

 

บูรณาการ ผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเป็นประสบการณ์ตรงทีเด็กมีโอกาสให้พ่อแม่ผูป้กครอง
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
  เยาวพา เดชะคุปต ์(2542 : 14) กล่าววา่การศึกษาปฐมวยั หมายถึง การจดัการศึกษาสําหรับ
เด็กทีมีอายุตงัแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึง bloom กล่าววา่ 50 เปอร์เซ็นตข์องสติปัญญามนุษยจ์ะเริม
พฒันาขึนในช่วง 4 ปีแรกของชีวติอีก 30 เปอร์เซ็นตจ์ะพฒันาขึนในช่วงต่อไป 

  กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2542 : 17) กล่าววา่การจดัการศึกษาปฐมวยั หมายถึง การจดัการศึกษา
สาํหรับเด็กปฐมวยัทีมีอายแุรกเกิดถึงอาย ุ8 ปี การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาเพือส่งเสริมพฒันาการ
ทางร่างกาย ความคิด สติปัญญา สังคมและอารมณ์ 

จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั   

 การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาทีแตกต่าง 

หลากหลายไปจากการศึกษาอืนโดยมีรูปแบบและจุดหมายทีจดั 

แตกต่างไปตามสภาพความตอ้งการ นโยบายหรือหลกัปรัชญา 
การศึกษาของแต่ละหน่วยงานทีจดั แต่มีจุดประสงคเ์ดียวกนั คือ เนน้พฒันาเด็กทุกๆ ดา้น (Whole 

child) ซึงการให้การศึกษาอบรมและเลียงดูเด็กปฐมวยัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมยอ่มมีความสําคญัต่อ
ประเทศชาติอยา่งยิง เพราะถา้เด็กในวยันีไดรั้บการส่งเสริมอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมจะส่งผลดีและ
เป็นรากฐานต่อการพฒันาและการศึกษาระดบัอืนดว้ย   

                                           กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 :31) ไดก้าํหนด                               

                                                       จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเด็ก 

                                                        อาย ุ3 - 5 ปี มุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ              

                                                         สังคม และสติปัญญา ทีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและ  

                                                       ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จึงกาํหนดจุดมุ่งหมาย ซึงถือเป็น 

มาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงคด์งันี 

  1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีคุณลกัษณะทีดี 

  2. กลา้มเนือใหญ่และกลา้มเนือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั 

  3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงาม 

  5. ชืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรักการอออกกาํลงักาย 

  6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 



 

 

 

  7. รักธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

  8. อยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

  9. ใชภ้าษาสือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

  10. มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  

  11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  12. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ และทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

หลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย  

  หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นหลกัสําคญัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซึงผูส้อน
จาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจ เพราะในการจดัประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี จะตอ้ง             
ยึดหลกัการอบรมเลียงดูควบคู่กบัการให้การศึกษา โดยตอ้งคาํนึงถึงความสนใจและความตอ้งการ
ของเด็กทุกคนทงัเด็กปกติ เด็กทีมีความสามารถพิเศษ และเด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทงัการสือสารและการเรียนรู้หรือเด็กทีมีร่างกายพิการ หรือ ทุพพลภาพ        
หรือบุคคลซึงไม่สามารถพึงตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส เพือให้เด็กพฒันาทุกดา้น         
ทงัดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยา่งสมดุล โดยการจดักิจกรรมทีหลากหลาย บูรณาการ        

                                                      ผา่นการเล่นและกิจกรรมทีเป็นประสบการณ์ตรงผา่นประสาท  

                                                        สัมผสัทงัหา้ เหมาะสมกบัวยั และ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                                                      ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่เด็กกบัผูเ้ลียงดูหรือ 

                                                      บุคลากรทีมีความสามารถในการอบรมเลียงดูและใหก้ารศึกษา 
                                                          ปฐมวยั เพือใหเ้ด็กแต่ละคนไดมี้โอกาสพฒันาตนเองตามลาํดบั
ขนัตอนของพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่ง      มีความสุข เป็น
คนดีและคนเก่งของสังคม และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติสิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วฒันธรรม ความเชือทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมโดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอืน  

  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 23)  ไดก้ล่าวถึง หลกัการ
จดักิจกรรมทีคาํนึงถึงตวัเด็กแต่ละคนซึงมีความสนใจแตกต่างกนัจึงควรให้มีกิจกรรมหลายประเภท         
ใหเ้หมาะสมกบัวยั ตรงตามความสามารถและความตอ้งการของเด็ก และจดัใหมี้ทงักิจกรรมทีให ้



 

 

 

                                                          เด็กไดท้าํเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ควรเปิดโอกาส   

                                                       ใหเ้ด็กไดริ้เริมกิจกรรมดว้ย ตนเองกิจกรรมทีจดัมีความสมดุล                   

                                                        คือ ใหมี้ทงักิจกรรมในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน กิจกรรมที 

                                                        เคลือนไหวและสงบ ทีเด็กริเริม และครูริเริม ระยะเวลาในการ 

                                                       จดักิจกรรมควรเหมาะสมกบัวยัมีการยดืหยุน่ไดต้ามความ 

                                                         ตอ้งการและความสนใจของเด็กควรเนน้สือของจริงไดมี้โอกาส
สังเกต สาํรวจ คน้ควา้ ทดลองแกปั้ญหาดว้ยตนเองมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอืนๆ และผูใ้หญ่ การ
จดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัจะไม่จดัเป็นรายวิชา แต่จดัในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการ
ผา่นการเล่น เพือให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ไดพ้ฒันาทงัทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
  หลกัการจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 

2546 มีสาระสาํคญั ดงันี 

  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการทีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 

  2. ยึดหลกัการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาทีเน้นเด็กเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึง      ความ
แตกต่าง ระหวา่งบุคคลและวธีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย 

  3. พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมทีเมาะสม 

  4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมีความสุข 

  5. ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 

  เยาวพา เดชะคุปต ์ (2542 : 15) ไดก้ล่าวถึง แนวในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวยัในทศวรรษหนา้ไวด้งันี 

  1. มีการจดัการเรียนรู้แบบหน่วยการสอน โดยไม่มีการแยกเป็นรายวิชาโดยเนน้การพฒันา
ผูเ้รียนทุก ๆ ดา้นเป็นสาํคญั โดยเนน้การเล่นเป็นหวัใจของการเรียนรู้ 

  2. มีการพฒันานาํเอานวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
และเลือกประสบการณ์และการจดัสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมใหก้บัเด็ก 

  3. มีการจดักิจกรรมการเล่นแบต่างๆบรรจุไวใ้นกิจกรรมประจาํวนัเพราะ “การเล่น” เป็น
หวัใจของการเรียนรู้ของเด็กในวยันีซึงนาํไปสู่การคิดแกปั้ญหาและการสร้างสิงต่างๆ อีกดว้ย 

  4. กิจกรรมทีจดัควรเนน้การปฏิบติัจริง เช่น การทาํอาหาร ไปทศันศึกษา เป็นตน้ 



 

 

 

  5. ให้เด็กเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และตงัเป้าหมาย ฝึกสร้างให้คิด กลา้คิด กลา้
ทาํ การคิดริเริมและพฒันาการเป็นตวัของตวัเอง 

ความหมายของความหมายของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

กรมวชิาการ (2546, หนา้ 1 - 2) ไดใ้หค้วามหมาย 

ของแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้า่แผนการจดัการเรียนรู้  

หมายถึง แผนซึงครูเตรียมการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน  
โดยวางแผนการจดัการเรียนรู้ แผนการใชสื้อการเรียนรู้หรือ 

แหล่งเรียนรู้ แผนการวดัผลประเมินผลโดยการวเิคราะห์จาก 

 คาํอธิบายรายวชิาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึงยึดผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้ทีกาํหนด                   
อนัสอดคลอ้ง กบัมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชนั  

 แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการทีจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือใชใ้นการ
ปฏิบติัการสอนในรายวชิาใดวชิาหนึง เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบ และเป็นเครืองมือทีช่วย
ให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2543, หนา้ 1) 

                                 แผนการจดัการเรียนรู้ หรือแผนการเรียนรู้  เป็นคาํใหม่ทีนาํมาใชใ้น 

                                 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 เหตุทีใชค้าํ  
                                 “แผนการจดัการเรียนรู้” แทนคาํ “แผนการสอน” เพราะตอ้งการให ้ 

                                  ผูส้อนมุ่งจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั       

                                  เพือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาทีบ่งไว้ใน         

มาตรา 22 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2544 ทีกล่าวไวว้า่ “การจดัการศึกษา
ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนสําคญัทีสุด” 

(อาภรณ์ ใจเทียง, 2546, หนา้ 213) 

จากความหมายขา้งตน้สรุปว่า  แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั  
หมายถึง  การวางแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  ทีครูผูส้อนจดัทาํขึนจากคู่มือครูเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพือให้ทราบวา่จะสอนเนือหาใด อยา่งไร ใชสื้อการเรียนอยา่งไร และมีวิธีการวดัประเมินผล
อยา่งไร  

 

 



 

 

 

ความสําคัญของการเขียนแผนการสอน/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่ออาชีพครู 

การเขียนแผนการสอนสามารถช่วยครูไดใ้นเรืองต่อไปนี  
แผนการสอนเปรียบไดก้บัพิมพเ์ขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกทีใชเ้ป็นหลกัในการควบคุม

งานก่อสร้าง วิศวกร หรือสถาปนิกจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ผูเ้ป็นครูก็จะขาดแผนการสอน
ไม่ไดฉ้นันนั ยงิผูส้อนไดจ้ดัทาํแผนการสอนดว้ยตวัเอง ก็ยงิใหป้ระโยชน์แก่ตนเองมากเพียงนนั  
ประโยชน์ของแผนการสอน/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ทาํให้เกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนทีมีความหมายยิงขึน เพราะเป็นการจดัทาํอย่างมี
หลกัการทีถูกตอ้ง 

. ช่วยให้ครูมีคู่มือการสอนทีทาํดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดความสะดวกในการจดัการเรียนการ
สอน ทาํใหส้อนไดค้รบถว้นตรงตามหลกัสูตร และสอนไดท้นัเวลา 

. เป็นผลงานวชิาการทีสามารถเผยแพร่เป็นตวัอยา่งได ้

. ช่วยใหค้วามสะดวกแก่ครูผูม้าสอนแทนในกรณีทีผูส้อนไม่สามารถเขา้สอนได ้

องค์ประกอบของแผนการสอน/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

องคป์ระกอบของแผนการสอน เกิดขึนจากความพยายามตอบคาํถามดงัต่อไปนี 

1. สอนอะไร (หน่วย หวัเรือง ความคิดรวบยอด หรือสาระสาํคญั) 
2. เพือจุดประสงคอ์ะไร (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
3. ดว้ยสาระอะไร (โครงร่างเนือหา) 
4. ใชว้ธีิการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน) 
5. ใชเ้ครืองมืออะไร (สือการเรียนการสอน) 
6. ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ประสบความสาํเร็จหรือไม่ (วดัผลประเมินผล) 

เพือตอบคาํถามดงักล่าว จึงกาํหนดใหแ้ผนการสอนมีองคป์ระกอบ ดงันี 

1. วชิา หน่วยทีสอนและสาระสาํคญั (ความคิดรวบยอดของเรือง) 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

3. เนือหา 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

5. สือการเรียนการสอน 

6. วดัผลประเมินผล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรมท ี 2 

เอกสารประกอบการอบรม 

เรือง  สือสร้างสรรค์เพอืส่งเสริมทกัษะการสือสาร 

สําหรับเด็กปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของสือสําหรับเด็กปฐมวยั 

หมายถึง  วสัดุทีเด็กนาํมาเล่นแลว้
ได้รับความสุขได้ผ่อนคลาย  ได้เ รียนรู้   
เป็นตัวกลางทีทําให้เด็กเกิดความรู้จาก   
การได้สัมผสั ได้ลงมือปฏิบติัช่วยให้เด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ตรง 

สือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  

1.  เป็นตวักลางในการถ่ายทอดเรืองราวสาระความรู้จากครูสู่เด็ก 

2.  เป็นสิงทีทาํใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง 

3.  เป็นสิงทีทาํใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

4.  เป็นสิงทีทาํใหเ้ด็กเขา้ใจเรืองยากๆดว้ยความง่ายดาย 

5.  เป็นสิงทีทาํใหเ้ด็กเกิดการคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

สาเหตุทคีรูต้องใช้สือการสอน 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทีเป็นจริง 

2. ช่วยเพิมประสิทธิภาพการเรียนถึงสิงทีมีปัญหา เกียวกบัขนาด 
กาลเวลา และระยะทาง 

3. ช่วยเร้าและกระตุน้ความสนใจ ทศันคติทีดีของผูเ้รียน ช่วยใหเ้รียน
ไดง่้าย รวดเร็ว และเพลิดเพลิน 

4. ช่วยแสดงกรรมวธีิต่างๆ ซึงไม่สามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจไดด้ว้ยพดู 

5. สร้างโอกาสใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

6. ช่วยใหเ้รียนไดม้ากขึนในเวลาทีนอ้ยลง 

7. ช่วยใหมี้ความทรงจาํต่อสิงทีเรียนไดน้าน และนาํไปใชไ้ดดี้กวา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  คุณค่าของสือการสอนทมีีต่อผู้เรียน 

1.1  ช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

        ช่วยทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเนือหาของบทเรียน ทีถูกนาํเสนอผา่นทางสือการสอน 
เพราะอาจนบัไดว้า่ ความสนใจเป็นบนัไดขนัแรกทีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียนในทีสุด 

1.2  ช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 

        ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจทีถูกตอ้งและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน
เช่น การใชภ้าพวาดการใชหุ่้นจาํลอง เป็นตน้ 

1.3 ช่วยแกปั้ญหาเรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลในบริบทของการเรียนรู้ 

       ผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ การใชสื้อการสอนจะช่วยลดอุปสรรค
หรือแก้ปัญหาเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีผลต่อการเรียนรู้ เช่น  การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.4  ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 

        สือการสอนทีถูกออกแบบมาให้ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนการ
สอน ช่วยเอืออาํนวยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั หรือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ช่วยให้
บรรยากาศของการเรียนการสอนมีชีวติชีวา 

1.5  ช่วยใหส้ามารถนาํเนือหาทีมีขอ้จาํกดัมาสอนในชนัเรียนได ้

        การสอนหน่วยทีมีขอ้จาํกดั เช่น เนือหาทีมีความอนัตราย เป็นเรืองหรือเหตุการณ์ใน
อดีต เนือหามีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น การใช้สือการสอนจะช่วยขจดัปัญหาในการสอนเนือหาทีมี
ขอ้จาํกดัดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ได ้

1.6  ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกบัการเรียน 

คุณค่าของสือการสอน 

สือการสอนจดัองค์ประกอบหนึงทีมีความสําคญัและเป็น
สิงจาํเป็นอยา่งหนึงในระบบการเรียนการสอนหรือระบบการศึกษา 
ในทีนีจะพิจารณาเกียวกบัประโยชน์หรือคุณค่าของสือการสอนออก
โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 

ดา้นที 1  คุณค่าทีมีต่อผูเ้รียน 

ดา้นที 2  คุณค่าทีมีต่อผูส้อน 



 

 

 

สือการสอนทีไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดี ตอ้งเป็นสือการสอนทีสามารถกระตุน้หรือ
เร้าให้ผูเ้รียนทาํการเรียนรู้ดว้ยความกระตือรือร้น โดยให้ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน โดย
ควรเนน้ทีปฏิสัมพนัธ์ดา้นการใชค้วามคิดหรือกิจกรรมทางสมอง 

1.7  ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่เบือหน่ายต่อการเรียน 

        การใชสื้อการสอน จะเป็นการเปลียนบรรยากาศในห้องเรียนให้แตกต่างไปจากสิงที
เคยปฏิบติัเป็นประจาํในชนัเรียน ทาํใหผู้เ้รียนไม่เบือหน่ายต่อการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณค่าของสือการสอนยงัจําแนกเป็นรายด้านได้  3  ข้อ  ดังนี        

1. คุณค่าดา้นวชิาการ 

2. คุณค่าดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ 

3. คุณค่าดา้นเศรษฐกิจการศึกษา 

2. คุณค่าของสือการสอนทมีีต่อผู้สอน 

2.1  ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมการสอนหรือเนือหาการสอน 

       ผูส้อนไม่ต้องจดจาํเนือหาบทเรียนทงัหมดเพือนํามาบรรยายด้วยตนเอง เพราะ
รายละเอียดของเนือหา บทเรียนส่วนใหญ่จะถูกนาํเสนอผา่นทางสือการสอน ในกรณีทีตอ้งสอน
ซาํในเนือหาเดิม ก็สามารถนาํสือการสอนทีเคยใชส้อนกลบัมาใชไ้ดอี้ก 

2.2  ช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนใหน่้าสนใจ 

        การใชสื้อการสอนจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหมี้ความน่าสนใจขึนมาได ้

2.3  ช่วยสร้างความมนัใจในการสอนใหแ้ก่ผูส้อน 

        การใชสื้อการสอนจะช่วยให้ผูส้อนมีความมนัใจในการสอนมากขึน เพราะเนือหา
เหล่านนัสามารถทีจะบนัทึกไวไ้ดใ้นสือการสอน 

2.4  กระตุน้ใหผู้ส้อนตืนตวัอยูเ่สมอ 

        ในขนัการเตรียมผลิตสือการสอน การเลือกสือการสอน หรือการจดัหาสือการสอน 
ตลอดจนการแสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ มาใชใ้นการสอน จะทาํให้ผูส้อนเป็นผูมี้ความตืนตวั และมี   

การพิจารณาเพือทาํใหก้ารสอนบรรลุวตัถุประสงค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปได้ว่า สือการสอนมีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาเป็นอย่างยิง 
ทังคุณค่าทีเกิดขึนต่อผู ้เรียน และผู ้สอน ซึงเป็นบุคคลทีมีความสําคัญและมีบทบาทมากใน
กระบวนการเรียนการสอน ประเด็นสําคญัของคุณค่าของสือการสอน คือ สือการสอนช่วยอาํนวย
ความสะดวกใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

1. คุณค่าด้านวชิาการ 

1.1 ทาํใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ตรง 

1.2 ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้กวา่และมากกวา่ 
1.3ส่วนเสริมดา้นความคิด และการแกปั้ญหา 
1.4 ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง และจาํเรืองราว

ไดม้าก 

1.5 ช่วยเร่งในการเรียนรู้ ทกัษะทุกดา้น 

2. คุณค่าด้านจิตวทิยาการเรียนรู้ 

2.1 ทาํใหเ้กิดความสนใจ และตอ้งเรียนรู้ในสิงต่าง ๆ มากขึน 

2.2 ทาํใหเ้กิดความคิดรวบยอดเป็นเพียงอยา่งเดียว 

2.3 เร้าความสนใจ  ทําให้เกิดความพึงพอใจ  และย ัวยุให้
กระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 

3. คุณค่าด้านเศรษฐกจิการศึกษา 
3.1 ช่วยใหผู้เ้รียนทีเรียนชา้เรียนไดดี้ขึน 

3.2 ประหยดัเวลาในการทาํความเขา้ใจเนือหาต่าง ๆ 

3.3 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้หมือนกนัครังละหลาย ๆ คน 

3.4 ช่วยขจดัปัญหาเรืองเวลา สถานที ขนาดและระยะทาง 



 

 

 

สือการสอนระดับปฐมวยั แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1.  ประเภทวสัดุ  

      หมายถึง  สิงช่วยสอนทีมีการสินเปลือง เช่น ชอลก์ ฟิลม์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สไลด ์เป็นตน้ 

2.  ประเภทอุปกรณ์ 

      หมายถึง สิงช่วยสอนทีเป็นเครืองมือ ซึงไดแ้ก่ เครืองเสียง เครืองรับวิทยุ เครืองเล่นเทปบนัทึกเสีย
เครืองฉาย กระดานดาํ มา้หมุน กระดานหก เป็นตน้ 

3.  ประเภทวธีิการ 

     ไดแ้ก่ การสาธิต การทดลอง เกม กิจกรรมต่างๆ การเล่นบทบาทสมมติ การจดัสถานการณ์จาํลอง 

การจดัศูนยก์ารเรียน เป็นตน้ 

 แม้ว่าสือทังสามประเภทจะเป็นสือการสอนทีช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม หรือทกัษะ ทีครูมีไปสู่นักเรียนได้ แต่การจะใช้สือเหล่านีกบัเด็ก
ปฐมวยัให้ไดป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพนนั ยงัขึนอยูก่บัลกัษณะและชนิดของสือทีครูตอ้งรู้จกั
เลือกให้เหมะสมกบัจุดมุ่งหมายและเนือหาสาระของการสอน ทีสําคญัทีสุด ก็คือ ตอ้งให้เหมะกบั
ลกัษณะและความสามารถหรือพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็กปฐมวยั 

 

แหล่งข้อมูล  อาจารย์คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประดินันท์ อุปรมยั  และ
อาจารยว์ณีา ประชากลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
หัวข้อการอบรมท ี 3 

เอกสารประกอบการอบรม 

เรือง  นวตักรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา        
และมนุษยปรัชญา  ของ ดร.รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ (2)     

วนัที  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยอ์ภิสิรี  จรัลชวนะเพท   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบา้นรัก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา   
และมนุษยปรัชญา  ของ ดร.รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ (3)       

วนัที  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยอ์ภิสิรี  จรัลชวนะเพท   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบา้นรัก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา   
และมนุษยปรัชญา  ของ ดร.รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ (4)       

วนัที  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยอ์ภิสิรี  จรัลชวนะเพท   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบา้นรัก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา   
และมนุษยปรัชญา  ของ ดร.รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ (5)       

วนัที  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยอ์ภิสิรี  จรัลชวนะเพท   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบา้นรัก 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
หัวข้อการอบรมท ี 4 

เอกสารประกอบการอบรม 

เรือง  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (2) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (3) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (4) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (5) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (6) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (7) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (8) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (9) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม 

แบบประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรม 

แบบประเมินผลความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้เรืองการฝึกอบรม 

แบบประเมินความสอดคลอ้งเรืองการเสริมสมรรถนะ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาทีเขา้ร่วมรับการอบรม 
 

 

 



 

 

 

แบบประเมินหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ของนักศึกษาครูทส่ีงเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

แบบประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 

ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

 

 แบ่งการประเมินผลออกเป็น 4  ส่วน คือ 

 ส่วนที 1  การประเมินผลความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม 

 ส่วนที 2  การประเมินผลความสอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรม 

 ส่วนที 3  การประเมินผลความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้เรืองการฝึกอบรม 

 ส่วนที 4 การประเมินผลความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้เรืองการเสริมสมรรถนะ 

                                        การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 

                    ขอขอบพระคุณอยา่งสูงทีท่านกรุณาช่วยตอบแบบประเมินผลหลกัสูตรนี 

             
 

 

 

                                  นางสาวสุมน  ไวยบุญญา 
                                                                   ผูว้จิยั 

 

 

.................................................................... 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน 

 

 

 

ฐมวยั



 

 

 

ส่วนที 1  การประเมินผลความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม 

คําชีแจง  โปรดพิจารณาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา
ครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  และโปรดประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร
ฝึกอบรม โดยทาํ 
 เครืองหมาย  ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของท่าน และ 

 พร้อมทงักรุณาใหข้อ้เสนอแนะในส่วนทีบกพร่อง เพือเป็นแนวทางในการพฒันาและ 

 ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
 

 

ข้อท ี

 

รายการประเมนิ 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก 

ทสุีด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทสุีด 

. หลกัสูตรสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้      

2. หลกัสูตรเป็นประโยชนต์่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม      

3. หวัขอ้เรืองการฝึกอบรมมีความครบถว้นและครอบคลุม
หลกัสูตร 

     

4. หวัขอ้เรืองเรียงลาํดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม      

5. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมครอบคลุมหวัขอ้เรือง      

6. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมีความชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย      

7. เนือหาของหลกัสูตรครบถว้นและครอบคลุมวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

     

8. เนือหาในใบเนือหา อ่านเขา้ใจง่าย และรูปแบบของใบเนือหา 
มีความน่าสนใจ 

     

9. เนือหาเหมาะสมกบัหวัหนา้งานทีเขา้รับการฝึกอบรม      

10. สือการสอน (Power Point) ครอบคลุมเนือหา      

11. สือทีใชมี้ความสวยงามน่าสนใจ      

12. แบบฝึกหดัตรงตามหวัขอ้เรือง      

13. คาํถามมีความชดัเจน เขา้ใจง่ายและมีคาํตอบทีแน่นอนเพียง
คาํตอบเดียว 

     

14. แบบทดสอบครอบคลุมวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม      

15. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมกบัหลกัสูตร      

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะเกยีวกบัหลกัสูตรฝึกอบรม 

1. หวัขอ้เรือง 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

3. ใบเนือหา 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

4. แบบฝึกหดั 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

5. แบบทดสอบ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

6. สือ(Power Point) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

        .............................................................ผูป้ระเมิน 

        (..........................................................) 

        ................../...................../................... 

 



 

 

 

ส่วนที 2  การประเมินความสอดคล้องของหลกัสูตรฝึกอบรม 

คําชีแจง  โปรดพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ  ของหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ                   
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยัวา่มี
ความสอดคลอ้งมากนอ้ยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี 
 โดยทาํเครืองหมาย ลงในช่อง “ระดบัความสอดคลอ้ง” ตามความคิดเห็น 

 ของท่าน และพร้อมทงักรุณาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 

 หลกัสูตรต่อไป 
 

 

ข้อท ี

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความสอดคล้อง 

สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง 

1. หวัขอ้เรืองฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรฝึกอบรม    

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือง
ฝึกอบรม 

   

3. เนือหาการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือง 

ฝึกอบรม 

   

4. เนือหาการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

   

5. สือประกอบการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

   

6. สือประกอบการอบรมสอดคลอ้งกบัเนือหา 
การฝึกอบรม 

   

7. แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรืองฝึกอบรม    

8. แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัเนือหาการฝึกอบรม    

9. แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

   

10. แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเนือหาการฝึกอบรม    
 

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม เกียวกบัหลกัสูตรฝึกอบรม 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

        .............................................................ผูป้ระเมิน 

        (..........................................................) 

        ................../...................../................... 



 

 

 

ส่วนที 3  การประเมินผลความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรืองการฝึกอบรม  

 กบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

คําชีแจง  โปรดพิจารณาแบบประเมินในแต่ละขอ้ต่อไปนี วา่หวัขอ้เรืองการฝึกอบรมนนั 

 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่ โดยทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง 

  “ระดบัความสอดคลอ้ง” ตามความคิดเห็นของท่าน 

  +1 เมือแน่ใจวา่หวัขอ้เรืองฝึกอบรมนนัสอดคล้องกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

    0 เมือไม่แน่ใจวา่หวัขอ้เรืองฝึกอบรมนนัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

  -1 เมือแน่ใจวา่หวัขอ้เรืองฝึกอบรมนนัไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

                    ขอขอบพระคุณอยา่งสูงทีท่านกรุณาช่วยตอบแบบประเมินผลหลกัสูตรนี 

             
 

 

                                               นางสาวสุมน  ไวยบุญญา 
                                                                         ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ความคิดเห็นเกยีวกบัความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรืองการฝึกอบรม 

หลกัสูตรฝึกอบรม: หลกัสูตรฝึกอบรมการเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

หัวข้อเรืองการฝึกอบรม: การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
ระดบัความสอดคล้อง 

+1 0 -1 

1. บอกความหมายของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

2. บอกความหมายของการจดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

3. บอกความหมายของวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

. บอกความหมายของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

. บอกความหมายของเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

6. บอกความหมายของ สือและแหล่งการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

. อธิบายประเภทและองคป์ระกอบของสือและแหล่งการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง    

8. อธิบายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของวธีิสอนแบบมอนเตสเซอรีไดถู้กตอ้ง    

9. อธิบายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของวธีิสอนแบบวอลด์รอฟไดถู้กตอ้ง    

10. อธิบายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไดถู้กตอ้ง    

11. อธิบายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบไดถู้กตอ้ง    

12. อธิบายการการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการไดถู้กตอ้ง    

13. อธิบายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของการพฒันาทกัษะ/กระบวนการสือสาร  

การสือความหมายและการนาํเสนอไดถู้กตอ้ง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที 4  การประเมินผลความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรืองการเสริมสมรรถนะ 

                     การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

คําชีแจง กรุณาตอบแบบประเมินนี โดยทาํเครืองหมาย   หรือเติมขอ้ความตามความคิดเห็นหรือ 

              ความเหมาะสมของท่านลงในช่องวา่งทีกาํหนดใหว้า่อยูใ่นระดบัใด เพือเป็นประโยชน์ 

              สูงสุดต่อการประเมินผลการฝึกอบรมและการปรับปรุงการฝึกอบรมในครังต่อไป  
 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น/เหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 

 

มาก 

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทีสุด 

1. หวัขอ้การฝึกอบรมมีความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 

      

2. เนือหาการฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้เรืองมีความเหมาะสม       

3. เนือหาหลกัสูตรตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร       

4. ความเหมาะสมของวทิยากรฝึกอบรมในภาพรวม       

5. วทิยากรอธิบายเนือหาชดัเจนตามลาํดบัเนือหา       

6. วทิยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมสอบถามและตอบ
ปัญหาขอ้คาํถามไดช้ดัเจน 

      

7. เอกสารประกอบการฝึกอบรมอ่านเขา้ใจง่าย       

8. สือทีใชใ้นการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกบัเนือหา       

9. สภาพของหอ้งทีใชฝึ้กอบรมมีความเหมาะสม       

10.โสตทศันูปกรณ์มีความครบถว้นสมบูรณ์ใชง้านไดดี้       

11. แบบฝึกหดัและใบงานในแตล่ะหวัขอ้เรืองช่วยใหมี้
ความรู้และทกัษะเพิมมากขึน 

      

12. แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมมีความเหมาะสม       

13. ระยะเวลาทีใชใ้นการฝึกอบรมมีความเหมาะสม       

14. หลงัจากไดรั้บการอบรมไดรั้บความรู้และทกัษะใน
การจดัทาํหลกัสูตรและชุดฝึกอบรมเพือสอนงานปฏิบติั
เพิมมากขึน 

      

15. หลงัจากไดรั้บการอบรมสามารถนาํความรู้และทกัษะ
ไปใชใ้นการจดัทาํหลกัสูตรและชุดฝึกอบรมไดจ้ริง 

      

                           ขอขอบพระคุณอยา่งสูงทีท่านกรุณาช่วยตอบแบบประเมินนี 

                            นางสาวสุมน  ไวยบุญญา 
                                                    ผูว้จิยั  



 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจเกียวกบัหลกัสูตรฝึกอบรมของนกัศึกษาครู 

 

คําชีแจง  กรุณาตอบแบบติดตามผลนี โดยทาํเครืองหมาย  ตามความคิดเห็นของท่านลงใน 

 ช่องวา่งทีกาํหนดใหว้า่อยูใ่นระดบัใด เพือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการติดตามผล 

 การฝึกอบรมและการปรับปรุงการฝึกอบรมในครังต่อไป 
 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น 
มาก 

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทีสุด 

1. วทิยากรเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี      

2. วทิยากรเตรียมความพร้อมของสือและอุปกรณ์ประกอบการสอนได ้

เป็นอยา่งดี 

     

3. วทิยากรอธิบายเนือหาตามลาํดบัขนัตอน มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย      

4. วทิยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการสอนงานซกัถามและแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งทวัถึง 

     

5. วทิยากาสามารถตอบขอ้คาํถามและปัญหาต่างๆในการปฏิบติังานได ้

อยา่งชดัเจน 

     

6. วทิยากรมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม      

7. วทิยากรประเมินผลผูเ้ขา้รับการสอนงาน อยา่งถูกตอ้งและเทียงตรง      

8. วทิยากรใชเ้วลาการสอน เหมาะสมกบัหวัขอ้เรืองในการสอนงานปฏิบติั      

9. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บจากการสอนตรงตามความตอ้งการ      

10. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บจากการอบรมสามารถนาํไปใชใ้นการทาํงาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

 

 

 

 

                           
 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงทีท่านกรุณาช่วยตอบแบบประเมินนี 

                            นางสาวสุมน  ไวยบุญญา 
                                              ผูว้จิยั  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

ระหวา่งวนัที  15 -18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั (1) 

วนัที  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รุณศรี  จนัทร์ทรง  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั (2) 

วนัที  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รุณศรี  จนัทร์ทรง  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  สือสร้างสรรค์เพอืส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  (1) 

วนัที  16  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสื์บศกัดิ  นอ้ยดดั  
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  สือสร้างสรรค์เพอืส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  (2)  

วนัที  16  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสื์บศกัดิ  นอ้ยดดั  
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  สือสร้างสรรค์เพอืส่งเสริมทักษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั  (3) 

วนัที  16  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสื์บศกัดิ  นอ้ยดดั  
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  นวตักรรมการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา        
และมนุษยปรัชญา  ของ ดร.รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ (1)  

วนัที  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยอ์ภิสิรี  จรัลชวนะเพท   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบา้นรัก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

การอบรมนักศึกษา  หัวข้อ  ทกัษะชีวติในศตวรรษท ี 21 ทกัษะการสือสาร (1) 

วนัที  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

วทิยากร  อาจารยสุ์มน  ไวยบุญญา รองประธานฝ่ายวชิาการ    

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

     รายชือนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ภาคเรียนท ี 1  ปีการศึกษา  2556 

  ณ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต   

 
1. นางสาวลกัขณา  รัชยาว 

2. นางสาวกิติมา  ดาแหม่ง 

3. นางสาวอรวรรณ  กนัตงักุล 

4. นางสาศรัณยรั์ตน์ แคลว้โยธา 
5. นางสาววภิารัตน์  รักษากิจ 

6. นางสาวศรีตุลา  บุญแม่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 

ของนกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2556 
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  กจิกรรมกลุ่ม 
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