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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย โดยการวิจัยพัฒนามี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการจําเปน เพื่อเปนแนวทางนิยามความสามารถ
พฤติกรรมบงชี้
และแนวทางการพัฒ นาความสามารถนักศึกษาวิชาชีพครูในการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด การสราง
หลักสูตรและเครื่องมือประเมินคุณภาพหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทําการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองโดย
ผูเชี่ยวชาญ จากนั้นทําการศึกษานํารองเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนนําไปใช ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi –Experimental Research) กําหนดกลุมตัวอยางในการทดลอง 2 กลุม คือ 1.นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 50 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชแบบการ
วิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง (The One - Group Pretest – Posttest Design) 2. เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป กําลังเรียนอยูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติงาน จํานวน 500 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมวัดและ
ประเมินกอน 2 ครั้ง และวัดและประเมินหลัง 2 ครั้ง ( One – Group Time – Series Design) และระยะที่ 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตร ทําโดยการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test แบบ dependent และการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา เครื่องมือประเมินคุณภาพหลักสูตร คือ 1. เครื่องมือประเมินนักศึกษาวิชาชีพครู ไดแก แบบประเมินความรูการ
จัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณท่เี สริมสรางความฉลาดทางอารมณ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
วิชาชีพครูที่มีตอหลักสูตร 2. เครื่องมือประเมินเด็กปฐมวัย ไดแก แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย จํานวน 3 ฉบับ
ผลการวิจัยพบวา
1. ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ
ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย พบวานักศึกษาวิชาชีพครูมีความสําคัญอยางมากที่จะสงเสริมพัฒนาการ ดานอารมณ- จิตใจ
สําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูตองมีความรูทั้งในเรื่องการออกแบบกิจกรรมตามสาระการเรียนรู การใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน และ
ทักษะในการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ วิธีการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหสามารถจัดประสบการณที่เสริม สรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัยนั้น สถานศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของตองรวมมือดําเนินงานไปพรอมๆกัน โดยการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และมีการนิเทศ
ติดตามผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
2. องคประกอบหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเ พื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อและแหลงการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
3. ความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวา หลังอบรม
สูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
อยูในระดับมาก
5. ความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู อยูในระดับมาก
6. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเ พื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก
7. ความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณอยูในระดับมากที่สุด และพัฒนาสูงขึ้น
อยางเปนลําดับ และมีอัตราพัฒนาการความฉลาดทางอารมณเฉลี่ย 4.36 คะแนนตอครั้ง อยูในระดับมากที่สุด
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This research is aimed to develop the training curriculum of the teaching professional students on the development of the capability on
the experience arrangement of emotional intelligence enhancement for early childhood. There are 4 phases related to this research as follows;
Phase-1 Study and analyze the needs in order to guide the capability definition, indicative behavior and guidance to develop the capability of
teaching professional students in term of experience arrangement for emotional intelligence enhancement of early childhood. Phase-2 Design and
develop the curriculum to set up the scopes, construct the curriculum and its assessment tools from the documents and related researches,
evaluate the appropriateness and compatibility by experts and to conduct a survey study for its feasibility before the implementation.
Phase-3 Try out the curriculum as the Quasi-experimental research using the following samples, i.e., 1. 50 teaching professional students at the
undergraduate level during their second semester of class of 2010 in early childhood education from the cooperative project of Suan Dusit
Rajabhat University and Department of Local Administration using the one-group pretest-posttest design 2. Early children aged 3-4 years
old who are studying at the small children development center under the supervision of Ministry of Interiors by local administrative
organization where by the teaching professional students of 500 people using one-group time-series design. Phase-4 Quality assessment of
curriculum by the quantitative analysis using percentage, average, standard deviation and the t-test dependent as well as the qualitative analysis of
its contents. Assessment tools are comprised of 1. Assessment tools for teaching professional students i.e., evaluation form for design
capability of experience arrangement for emotional intelligence enhancement, evaluation form for the capability of experience arrangement
for emotional intelligence enhancement and questionnaire for teaching professional students’ opinions toward the curriculum 2. Assessment
forms for early aged children e.g., three kinds of evaluation forms for early childhood emotional intelligence. The study showed the outcomes as
the following:
1. The needs for the development of training curriculum on the development of the capability on the experience arrangement of
emotional intelligence enhancement for early childhood students are found that the teaching professional students play the very important roles for
supporting the development of the children’s mind and emotion. The teaching professional students are required to be equipped with the design of
activities according to the learning contents, the use of teaching tools and media and the skills for emotional intelligence promotion. The
recommended approach to have the teaching professional students capable of experience arrangement for emotional intelligence enhancement for
early children, the school as well as the teaching related organizations must cooperate simultaneously by developing the training curriculum, follow
up the outcomes and on site supervision.
2. The fundamental elements of the training curriculum for teaching professional students on the development of the capability on the
experience arrangement of emotional intelligence enhancement of early children are comprised of the principles and background, curriculum
objectives, contents and their learning experiences, teaching and studying related activities, media tools and the sources of learning and means of
evaluation as well as assessment devices.
3. The knowledge of experience arrangement of emotional intelligence enhancement for teaching professional students: the knowledge
after learning is higher than the one before at a significant level of .05.
4. Capability on designing of the experience arrangement of emotional intelligence enhancement for teaching professional students were high level.
5. Capability on the experience arrangement of emotional intelligence enhancement for teaching professional students were high level.
6. Opinions of those teaching professional students toward the training curriculum in order to develop their capabilities on the
experience arrangement of emotional intelligence enhancement were high level.
7. Emotional intelligence of the early childhood after learning was found to be higher than the one before. Additionally, the
development of emotional intelligence was improved continuously with higher degree. The average rate of the emotional intelligence development
scores the most at 4.36 points for each time
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