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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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วิทยานิพนธ ครูผู ถายทอดความรู ทัก ษะประสบการณที่ดี งาม และเปนประโยชน จนศิ ษยไดประสบ
ความสํ าเร็ จ ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.สมคิ ด พรมจุ ย และ ดร.พระวิสุ ท ธิภัท รธาดา
อาจารยผู ค วบคุ มวิ ทยานิ พนธที่ ให การสนับสนุ น เปนกําลังใจ ติ ดตาม และตรวจสอบการทํางานทุ ก
ขั้นตอน ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
ดร. สุนทร เทียนงาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ก รุณาเสีย สละเวลาใหค วามรูและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชน ทําใหวิทยานิพนธนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เล าเรีย นดี อาจารย ดร. ประเสริ ฐ
มงคล และคณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก ทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาการ
ความรูแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารยผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหคําปรึกษาสัมภาษณ ตรวจสอบ และ
ใหขอเสนอแนะเครื่องมือวิจัย จนสามารถนําไปใชในการวิจัยอยางมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ครูและเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทุกทาน ที่ใหความเอื้อเฟอสถานที่และสนับสนุนการวิจัย ในขั้น
ของการศึกษานํารองและการศึกษาทดลองจนประสบความสําเร็จ
ขอขอบพระคุณ นายชัยวัฒน พรหมเล็ก , นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา ที่ใหความ
ชวยเหลือและดูแลตลอดระยะเวลาของการศึก ษา ตลอดจนพี่และนองสาขาวิชาหลัก สูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่ อพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และขอบพระคุณรองศาสตราจารยนพรัตน โพธิ์ศรี
ทอง ที่ใหความอนุเคราะห สนับสนุนการวิจัยทุกขั้นตอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอนอมระลึกถึงพระคุณของ บิดา มารดา และบูรพคณาจารยทุกทานที่อบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษา จนทําใหผูวิจัยสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยฉบับนี้ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และเปน
ประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูและเด็กปฐมวัย
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนการที่มุงพัฒ นาคน ใหเ ปนมนุษ ยที่มีคุณภาพ มีความสามารถ
เต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาและการเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ การศึ กษาเป นกระบวนการ
ถา ยทอดและเรีย นรูใ นการที่จ ะสร างสรรค และพั ฒ นาคนทั้ งในแงค วามรู ความคิด ตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสามารถสนองตอบ
ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่ตองการความกาวหนาตาง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหสมดุล ทั้งสติปญญา จิตใจ รางกาย และสามารถอยูในสังคม
อยางมีความสุข โดยอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพจึงมีความสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคนในดานจิตใจใหมีความฉลาดทางอารมณ
สูงจะมีประโยชนตอตนเอง และประเทศชาติ ปจ จุบัน เปนที่ยอมรับกันวาความฉลาดทางอารมณ
สํา คั ญมากไม ยิ่งหยอ นกว า ความฉลาดทางสติ ปญญา บางคนถึงกั บเห็ นว าความฉลาดทาง
อารมณ สําคัญกวาความฉลาดทางสติปญญา โดยมีคําพังเพยเกี่ยวกับ บุคคลที่มีความฉลาดทาง
สติปญญาสูง แตกลับไมประสบผลสําเร็จในชีวิตวา “ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด” นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาที่ คนพบว า ความฉลาดทางปญญาส งผลตอ ความสามารถในการทํา งานรอ ยละ 20
เทานั้น ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 80 เปนปจจัยที่เกี่ยวกับอารมณ เพราะอารมณเปนสวนกระตุน
ให ร างกายใช ความฉลาดทางป ญญาให เ กิด ประโยชน เ ต็ มที่ มีค วามคิดเปน ไปอยา งมี เ หตุ ผ ล
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม และแสดงออกไดตามความตองการของตนเอง รวมถึงไดรับ
การยกยองจากผูอื่น (ปยะวรรณ เลิศพาณิช 2547 : 1-2) ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
จึง เป นสิ่ งสําคัญ สถาบั นการศึ กษาก็ หัน มาสนใจในดานพั ฒนาความฉลาดทางอารมณ ให กับ
นักศึกษา มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม ใหนักศึกษามีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อฝกฝนความฉลาดทางอารมณ พรอม
กันไปดวย
1

2
“ความฉลาดทางอารมณ” หมายถึง ความสามารถใน การตระหนักรูถึง ความรูสึกของ
ตนเองและผูอื่ น เพื่ อ การสร า งแรงจูง ใจในตนเองบริ ห ารจัด การอารมณ ต า งๆ ได (Goleman
1998:25) ในเวลาไมกี่ปที่ผานมา ความฉลาดทางอารมณ ไดเปลี่ยนแปลงความเชื่อและมุมมอง
ตอสูตรแหงความสําเร็จในเรื่อง การเกงคน เกงคิด และเกงดําเนินชีวิต (Cooper and Sawaf 1997:
12) คนที่คิดแกป ญหาเฉพาะทางได ดี หรื อ มีความฉลาดทางสติปญญาสูง อาจจะไมป ระสบ
ความสําเร็จ ในการดําเนิน ธุรกิจ หรืองานทางดานบริหาร (Gibbs 1995:6) ตัวอยางเชน วิลเลียม
ชอกลีย (William Shockley) นักฟสิกสรางวัลโนเบล ประจําป พ.ศ.2499 ของสหรัฐอเมริกา จาก
การประดิษฐทรานซิสเตอรซึ่งเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสําคัญไดเปนคนแรกของโลก ชอกลียไดชื่อ
วาเปน “บิดาแหงทรานซิสเตอร” แตเมื่อเขามาเปด โรงงานผลิตทรานซิสเตอร ณ ซิลิกอน แวลลีย
สหรัฐอเมริกา ก็ไมเปนที่ยอมรับในเชิงการบริหารและการมีวิสัยทัศนท างดานธุรกิจ จากผูรวมงาน
ความฉลาดทางอารมณ ยังมีบทบาทสําคัญในการใชชีวิต ไมวาจะเปน ชีวิตทํางาน ชีวิตสวนตั ว
ชีวิตครอบครัวและสังคม เรื่องที่นาสนใจและนาดีใจก็คือ ความฉลาดทางอารมณสามารถเพิ่มพูน
ได ฝกฝนได เพิ่มทักษะได การเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ โดยวิธีการฝกใชความฉลาดทาง
อารมณ ก็เปนวิธีการที่จะชวยเพิ่มพูนความฉลาดทางอารมณ องคประกอบพื้นฐาน 5 ประการของ
ความฉลาดทางอารมณ ไดแ ก 1.ความตระหนักรู ตนเอง (Self Awareness) 2.การจัดการกั บ
อารมณ (Managing Emotion) 3.การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) 4.การเห็นอกเห็นใจ
(Empathy) 5.ทักษะทางสังคม (SocialSkills) (Weisinger 1998:21) ไวซิงเกอร ไดนําความฉลาด
ทางอารมณ มาใช ในการทํ างานเพื่อพั ฒนาสายสัมพันธที่ดีกับผูอื่ น (Interpersonal Emotional
Intelligence) ไวซิงเกอรเชื่อวา การใชความฉลาดทางอารมณ เพื่อเสริมสรางความสําเร็จ ในการ
ทํางานไดนั้น จะตองรับรู ตีความ และแสดงภาวะอารมณไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการใช
ภาวะอารมณนั้นๆ ตอตนเอง ผูรวมงาน และมีการเรียนรู ตลอดจนเขาใจอารมณและความรูสึกที่
ไดรับ สามารถควบคุมอารมณและสรางพฤติกรรมในทางบวก
นอกจากนี้จากการศึกษาสรุปไดวาความสามารถของมนุษยนั้น มีอ ยูในหัวใจ และจิตใจ
ของบุคคล ธรรมชาติทางอารมณของการเปนมนุษยจัดวา เปนมโนทัศน (Concept) อันสําคัญยิ่ง ซึ่ง
ตรงกันขามกับมโนทัศนทางสติปญญา ตลอดจน ความสามารถเชิงเหตุผล ของเอกัตบุคคล หากวา
ทั้งความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางปญญา ไดเขามาผสมผสานกัน จะกอใหเกิด พลัง
ความสามารถ และศักยภาพ ทั้งทางอารมณกับสติปญญา (Goleman1998:26;Cooper 1997:13)
ผลการศึกษา ชี้แ นะวาความฉลาดทางอารมณเปน พื้นฐานอันสําคัญ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด
ไมใชเพียงลําพังความฉลาดทางสติปญญาหรือพลังสมองเทานั้น ความจริงแลว ความฉลาดทาง
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อารมณไมใชเรื่องใหมแตอยางไร มนุษยเราเห็นความสําคัญมาตั้งแตในสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
โดยหลักธรรมคําสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณทางพระพุทธศาสนาในสวน ทักษะการ
จัดการตนเอง(Self-Management Skills) นั้นสอดคลองมากกับฆราวาสธรรม 4 อันเปนหลักธรรม
ในการครองชีวิตของฆราวาสเพื่อใหเกิดความดีงาม เกิดความสําเร็จ และสงบสุข ประกอบดวย
1. สัจ จะ คือ ความซื่อ ตรง จริงใจ พูดจริง ทําจริง 2. ทมะ คือ การฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุม
จิตใจ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา 3. ขันติ คือ ความอดทน
ตั้งใจทํางานดวยความขยัน หมั่น เพีย ร ไมหวั่ น ไหว มั่ นใจในจุดหมาย ไมทอ ถอย 4. จาคะ คื อ
ความเสี ยสละ ยอมสละกิ เ ลส ความสุ ข สบาย และผลประโยชนส วนตั ว ไม คับแคบ เห็น แต
ประโยชน ข องตนเอง ไม เ อาแต ใ จตั ว ขณะที่ ค วามฉลาดทางอารมณ ในส ว นเกี่ย วกั บ ทั ก ษะ
ความสัมพันธ (Relationship Skills) นับวาสอดคลองกับพรหมวิหาร 4 อันเปนหลักธรรมเกี่ยวกับ
ความประพฤติที่ประเสริฐ ปฏิบัติตนตอผูอื่นโดยชอบ ประกอบดวย 1. เมตตา คือ รักใคร ปรารถนาดี
อยากใหเขามีความสุข มีจิตใจแผไมตรีและคิดทําประโยชนตอผูอื่น 2. กรุณา คือ คิดชวยเหลือ
ใหคนอื่นพนทุกข 3.มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข 4.อุเบกขา คือ ความวางและวางใจ
เปนกลาง กลาวโดยสรุปความฉลาดทางอารมณ เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยในปจจุบัน
คนที่มี ความฉลาดทางอารมณสูง จะเปนคนที่ส ามารถรับรู เขาใจและจัดการกับความรูสึกของ
ตนเองไดดี รวมทั้งเขาใจความรูสึกของคนอื่น จึงมักประสบความสําเร็จในการทํางาน มีความพึงพอใจ
ในชีวิ ตสามารถสร างสรรค งานใหม ๆ ออกมาได เสมอ ตรงกั นข ามกับ คนที่ ไม ส ามารถ ควบคุ ม
อารมณได มักจะเต็มไปดวยความขัดแยงภายในจิตใจ พลอยทําใหขาดสมาธิในการทํางาน และ มี
ความคิดหมกมุน กังวลไมปลอดโปรง เกิดปญหากับบุคคลรอบขางได
หลักสูตรพัฒนาครูในปจจุบันกําหนดใหการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนองคประกอบ
สําคัญอยางหนึ่งของการเตรียมครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนอีกกระบวนการสําคัญ
หนึ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของในคณะศึกษาศาสตร ครุศาสตร ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อการเตรียม
ครู และผลิตครูใหไปสูเจตนารมณทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา โดยมีทิศทางตาม
เปาหมายที่มีภารกิจหลักในการผลิตครูและวิสัยทัศนของคณะ และมหาวิทยาลัย ในการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาความเขมแข็งของการศึกษาอันเปนฐาน
สําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้งใน
และต างประเทศ พบว า การฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ ครู มีค วามสํ าคัญ ที่ มีเ ป า หมายและการ
ดําเนิน การไปในทิ ศทางเดียวกั น นั่น คือ เพื่อ สงเสริ มและพัฒนากระบวนการฝก ประสบการณ
วิชาชีพครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการสําคัญ คือ ภาคปฏิบัติอันเปนเสมือน
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หัวใจของการผลิตครู สงเสริมโอกาสสําหรับนักศึกษาที่จะตองประกอบวิชาชีพครูในอนาคต ไดนํา
ทฤษฎี ที่ ได เ รี ยนรู ท างด า นการเรี ย นการสอนและที่ เ กี่ย วข อ งกับ การเรี ย นการสอนต างๆ ใน
มหาวิทยาลัยมาประยุกตสูการปฏิบัติจริงในชั้น เรียน พัฒนาทั กษะและเจตคติ กอนที่จ ะออกไป
ประกอบวิชาชีพครูภายใตการแนะนํา ดูแล ติดตามและชวยเหลือจากอาจารยพี่เลี้ยงในโรงเรียน
และอาจารย นิ เ ทศจากสถาบั น ผู ผลิ ต (Office of Field Experience University of Wisconsin Milwaukee School of Education 2008 : 9; Marvin A. Henry and W. Wayne Beasley 1989 :
1-2;มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2550 : 7)
การฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย มุงเนนการสรางประสบการณ การ
เรียนรู ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่ทําใหเด็ก ไดรับรู มีทักษะปฏิบัติ และเห็นในสิ่งตางๆ ที่ครูตองการ
ใหรู โดยสอดคลองกับลักษณะความใฝรู ใฝเรียนของเด็ก ไดสรางเสริมประสบการณสัมพันธกับ
ผูอื่น และสรางเสริมกิจกรรมทางสังคม เปดโอกาสใหเด็กมีความชัดเจนในความรูและทักษะที่
ตอ งการพัฒนา ลักษณะของการจัดประสบการณจะอยูในรูปกิจ กรรมการเรียนรูซึ่งกําหนดตาม
หนวยประสบการณที่สอดคลองกับพัฒนาการ ความสามารถ ความตอ งการ และความแตกตาง
ระหว า งบุ คคลของเด็ ก แต ล ะหน ว ยประสบการณ จะครอบคลุ ม สาระตามหลั ก สู ต ร และจะ
ประกอบดวยกิจกรรมจํานวนมากนอยตางกัน และที่สําคัญในการจัดกิจ กรรมแตละกิจกรรมตอ ง
สามารถสรางการเรียนรูไดจริงตามจุดประสงคที่ตองการ การจัดประสบการณจึงเปนแกนสําคัญ
ของกระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (Seefeldt and Babour 1994 : 197-200; Wakefield
1999: 200 ; Morrison 2000 : 97) การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยจะไมเจาะจง
ไปที่เนื้อหาวิชา แตขึ้นอยูกับกิจกรรมที่บูรณาการผานการกระทํา หรือการเลน เปนประสบการณ
ตรงที่ ทํ าให เ ด็ กเกิ ดการเรี ย นรู แ ละเสริ ม พัฒ นาการทางร า งกาย อารมณ จิ ตใจ สั ง คม และ
สติ ป ญ ญา กิ จ กรรมที่ ดี จ ะเป น ตั ว บ ง ชี้ ที่ จ ะทํ า ให เ ด็ ก เจริ ญ งอกงามแล ะมี วุ ฒิ ภ าวะ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 50 ; Rosser1998 : 20) สอดคลอ งกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 และขอ เสนอแนะการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัยของสมาคมการปฐมวั ย
ศึกษาแหงชาติ (NAEYC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดกําหนดขอบขายของกิจกรรมประจําวันที่
จะนํามาจัดในแตละวัน ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 1. การพัฒนากลามเนื้อใหญ 2. การพัฒนา
กลามเนื้อเล็ก 3. การพัฒนาอารมณ จิตใจ สุนทรียศาสตร และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 4. การ
พัฒนาสังคมนิสัย 5. การพัฒนาการคิด 6. การพัฒนาภาษา 7. การสงเสริมจิตนาการและความคิด
สรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 50 ;Bredekamp and Copple 1997:20-21) จาก
รายงานประเมินผลการนิเทศการเรียนรูแบบครุศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน นักศึกษาวิชาชีพครู
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2552 สรุปวา การจัดการศึกษาปฐมวัยตองมีการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนใหสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางรอบดาน โดยเฉพาะพั ฒนาดานความฉลาดทาง
อารมณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2552 : บทสรุป) จากความสําคัญการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณของเด็กปฐมวัย โดยผานการจัดประสบการณของนักศึกษาวิชาชีพครู และจากรายงานผล
การนิเทศที่ตองมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหกับ
เด็กปฐมวัย สงผลใหผูที่วิจัยตระหนักถึงความจําเปนมากยิ่งขึ้น
สํา หรั บประเทศไทย ในป พ.ศ.2551 ไดมีร ายงานประเมิ น ผลการพั ฒนาคุณภาพเด็ ก
ปฐมวัย 3 ป โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา พัฒนาการทีต่ําและตองไดรับ การ
พัฒนามากที่สุด ไดแ ก ด านอารมณ และดานสติ ปญญา (สํ านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา
2552: 67-70) สอดคลองกับรายงานประเมินผลการนิเทศการเรียนรูแบบครุศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน นักศึกษาวิชาชี พครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2549-2552 พบวา พัฒนาการความ
ฉลาดทางอารมณข องเด็กปฐมวั ยควรไดรับการพัฒนา จากผลดังกลาวไดแ สดงถึงสถานการณ
ระดับความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่ตองการสงเสริมใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และจากการ
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาศู นยพัฒนาเด็กเล็ก ที่นักศึกษาฝ กประสบการณวิช าชีพครู และ
รองศาสตราจารยนพรัตน โพธิ์ศรีทอง ผูอํานวยการโครงการความรวมมือ ในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น ระหว า งกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย กั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิต หลั กสูต รศึ ก ษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขา
การศึ ก ษาปฐมวั ย ศู น ยสุ พ รรณบุ รี ประเด็ นความต อ งการพั ฒ นาหลักสู ตรฝ ก อบรมนั กศึก ษา
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย พบวา มีความตองการระดับมาก จึงเปนความตองการจําเปน ที่จะตองวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ เพื่อใหนักศึกษาวิชาชีพครู ไดมีความรูแ ละสามารถปฏิบัติการ
โดยจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณในชั้นเรียนเด็กปฐมวัยตอไป
จากการศึกษาความตองการจําเปนของนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาความสามารถใน
การจั ดประสบการณ ที่เ สริมสร า งความฉลาดทางอารมณข องเด็ กปฐมวั ย ผู วิ จัย ในฐานะเป น
อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีสวนรับผิดชอบในดานการผลิตครูแ ละพัฒนาครู จึง
สนใจศึ กษาการพั ฒนาหลักสู ตรฝก อบรมนั กศึ กษาวิ ช าชีพครูเ พื่อ พัฒนาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
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คําถามของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามของการวิจัย ดังนี้
1. หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยมีความตองการจําเปนในประเด็นใดบางและ
เปนอยางไร
2.หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย มีองคประกอบอะไรบาง และมีคุณภาพ
ในระดับใด
3. ความรู ในเรื่องการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษา
วิชาชีพครู หลังใชหลักสูตรฝกอบรมสูงกวากอนใชหลักสูตรฝกอบรมมากนอยเพียงใด
4. ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ ที่เ สริม สรา งความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาวิชาชีพครูระหวางใชหลักสูตรฝกอบรม เปนอยางไร
5. ความสามารถในการจั ด ประสบการณ ที่ เ สริ มสร า งความฉลาดทางอารมณ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูหลังใชหลักสูตรฝกอบรม เปนอยางไร
6. ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังใชหลักสูตรฝกอบรม เปนอยางไร
7.พั ฒนาการความฉลาดทางอารมณข องเด็กปฐมวั ย ก อ น ระหวาง และหลัง การจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ จากนักศึกษาวิชาชีพครู เปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัด ประสบการณ ที่เสริมสร างความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็ กปฐมวัย มี
วัตถุประสงคตามประเด็นตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาความตองการจําเปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิช าชีพครูเพื่อ
พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู ในการพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู ในการพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
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4. เพื่อประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู ในการพัฒนาความสามารถการ
จัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
4.1 เปรี ย บเที ย บความรู ในเรื่ อ งการจั ด ประสบการณที่ เ สริม สรา งความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู กอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
4.2 ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
4.3 ประเมินความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
4.4 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มีตอ หลั กสู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒนาความสามารถการจั ด
ประสบการณ ที่ เสริ มสร างความฉลาดทางอารมณ ของนั กศึก ษาวิ ช าชีพ ครู หลั ง ทดลองใช
หลักสูตร
4.5 ศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย กอ น ระหวางและหลัง
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ จากนักศึกษาวิชาชีพครู
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ความรู กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิ ชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัด ประสบการณ ที่ เ สริ มสร างความฉลาดทางอารมณ สํ า หรั บ เด็ กปฐมวั ย
แตกตางกัน
2. ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ ที่เ สริม สรา งความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู อยูในระดับมาก
3. ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
วิชาชีพครู อยูในระดับมาก
4. ความคิ ดเห็น หลัง การทดลองใช หลักสูตรฝก อบรมนักศึกษาวิ ชาชี พครู เพื่อพั ฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย อยูใน
ระดับมาก
5. พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย ก อน ระหวาง และหลัง การจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ จากนักศึกษาวิชาชีพ ครู อยูในระดับมากและ
สูงขึ้นเปนลําดับ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย หลั ก สู ต รฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1.1.1 นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู โ ครงการความร ว มมื อ ในการพัฒ นาบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษาข ององค ก รปกครองท อ งถิ่ น ระหว า งกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต หลั ก สู ตรศึ ก ษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ศูนยสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 5 กลุม รวมทั้งสิ้น 248 คน
1.1.2 เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 3-4 ป กํ า ลั ง เรี ย นอยู ศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก จั ง หวั ด
สุพ รรณบุ รี ขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ที่ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พครู 248 คน
ปฏิบัติงานอยู จํานวน 3,720 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1.2.1 นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู โครงการความร วมมื อ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษาข ององค ก รปกครองท อ งถิ่ น ระหว า งกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต หลั กสู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2553 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางโดยอาศัย
ความนาจะเปนวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling)
1.2.2 เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป กําลังเรี ยนอยูศูนยพัฒนาเด็ กเล็ก ขององคกร
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่นักศึกษาวิช าชีพครู จํานวน 50 คน
ปฏิบัติงานอยู ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) แหงละ 10 คน รวม
จํานวนเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น 500 คน
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรตน(Independent Variables) คือการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม
นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
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2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษา
วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย มีดังนี้
2.2.1 ความรูข องนั กศึกษาวิช าชีพ ครูใ นการจัดประสบการณที่เ สริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
2.2.2 ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเขียนการแผนจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
2.2.3 ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครูในการจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
2.2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีตอการใชหลักสูตรฝกอบรม
2.2.5 พัฒนาการความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัย หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการ
จัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาเนื้อหาดังตอไปนี้
3.1. การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
3.1.1 แนวคิด หลักการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
3.1.2 การเขียนแผนการจัดประสบการณ
3.2. ความฉลาดทางอารมณ ตามแนวคิดจิตวิทยา ศาสนา และสังคม
3.2.1 การรูจักอารมณของตนเอง
3.2.2 การจัดการกับอารมณของตนเอง
3.2.3 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
3.2.4 .การรูจักอารมณของผูอื่น
3.2.5 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3.3 การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
4. ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษาวิจัย
ระยะเวลาของแผนการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
4.1 การพัฒนาเครื่องมือ ดําเนินการภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553ตุลาคม 2553)
4.2 การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ดําเนินการภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
(พฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ 2554)
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นิยามศัพทเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณ ที่ เ สริ ม สร า งความฉลาดทางอารมณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย หมายถึ ง
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ที่นํามาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 1.การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 2.การออกแบบและการพัฒ นาหลักสูตรฝ กอบรม 3. การนําหลักสูตรไปใช
และ 4.การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ
ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง โปรแกรมการจัดการศึกษา
ระยะสั้ น เพื่ อใชใ นการพั ฒนาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่เ สริมสร างความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดวย 1.หลักการและเหตุผล 2. จุดหมายของหลักสูตร
3.เนื้อหาและประสบการณการเรียนรูประกอบดวย 3.1 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
3.2 ความฉลาดทางอารมณ ตามแนวคิดจิตวิทยา ศาสนา และสังคม 3.3 การวัดและประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 5. สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลงการเรียนรู และ
6. การวัดผลประเมินผล
ความต อ งการจํ า เป นในการพั ฒนาหลั ก สูต ร หมายถึ ง สภาพการณ ห รื อ ป ญ หา
อุปสรรค ที่ตองการดําเนินการหรือแกไข ดวยการพัฒนาหลักสูตร ที่ไดจากแหลงขอมูลเอกสารและ
แหลงขอมูลบุคคล
การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมและประมวลขอมูล ที่มีประโยชน
เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ พิจ ารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร โดยใชผลการ
ประเมินหลักสูตร 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1. การประเมินเอกสารหลักสูตรกอนนําไปใช ประเมิน ดังนี้
1.1 เหมาะสมกับบริบทของผูเรียน 1.2 สนองความตองการของผูเรียนและสังคม ระยะที่ 2 การ
ประเมินการใชห ลักสูตร โดยประเมินกระบวนการ ระยะที่ 3 การประเมินสัมฤทธิ์ผลหลังการใช
หลักสูตร โดยประเมินผลผลิต ดานความรู ทักษะ เจตคติ
ความสามารถในการจัดประสบการณ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ไดจากแบบประเมิน
ความสามารถในการจั ด ประสบการณที่ เ สริมสร างความฉลาดทางอารมณ สํา หรั บเด็ กปฐมวั ย
ประกอบดวย 1.การเตรียมความพรอมในการจัดประสบการณ 2. การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
3.การจัดประสบการณ 4. สื่อการเรียนการสอน 5. การประเมินผล 6. การบันทึกหลังสอนที่แสดง
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ถึ ง การนํ า ความรู และทั ก ษะ การจั ด ประสบการณ ที่เ สริม สร า งความฉลาดทางอารมณ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ไปจัดประสบการณในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ได
จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 1.หัวเรื่อง 2.วัตถุประสงค 3.สาระสําคัญ 4.ขั้นตอนการ
จัด ประสบการณ 5.สื่ อ 6.การประเมิน ผล 7.บั น ทึ ก หลั ง สอน ที่ แ สดงถึ ง ความรู ใ นการเขี ยน
แผนการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถ ในการตระหนักรู และปฏิบัติ เกี่ยวกับ
1.การรูจักอารมณของตนเอง 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง 3. การสรางแรงจูงใจใหกับ
ตนเอง 4. การรูจักอารมณของผูอื่น 5. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอ กัน ที่ไดจากแบบประเมิน ความ
ฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 ฉบับ
การรูจักอารมณตนเอง หมายถึง พฤติกรรม การทบทวนสาเหตุการเกิดอารมณ และการ
แสดงออก ใหเกิ ดความเขาใจอารมณต นเอง ด วยการฝ กสมาธิ ใหมีส ติ ที่ไดจ ากแบบประเมิ น
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการกับอารมณของตนเอง หมายถึง พฤติกรรม การมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ มีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล อดกลั้น สงบ ควบคุมและ เลือกวิธีผอนคลายอารมณที่
เหมาะสม ที่ไดจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการตั้งเปาหมายและวางขั้นตอน
ไปสูเปาหมาย เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง รักในสิ่งที่ ทํา และใหกําลังใจตัวเอง ที่ไดจาก
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
การรู จั ก อารมณ ข องผู อื่น หมายถึ ง พฤติ ก รรมการสนใจและเข า ใจอารมณ แ ละ
ความรูสึกของผูอื่น คิดถึงใจตนเองแลวสามารถเขาใจผูอื่นได ใหความเมตตากรุณา และปรารถนา
ใหผูอื่นเปนสุข ที่ไดจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอ ยางราบรื่น ที่ไดจ ากแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ความรู หมายถึ ง ระดั บคะแนนที่ ได จากการทํ าแบบทดสอบวัดความรู ข องนั กศึ ก ษา
วิชาชีพครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
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ความคิ ด เห็ น หมายถึง ระดับ คะแนนความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาวิ ช าชี พครู ที่มีตอ
หลักสูตร ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู หมายถึ ง ผู เ รี ย นและปฏิ บั ติ งานสอนในศู น ย พัฒนาเด็ ก เล็ ก
โครงการความรวมมือ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่น ระหวางกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวง มหาดไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุ 3-4 ป ที่กําลังเรียนอยูศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประโยชนของการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําใหได หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ทําใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. ผลของการใชหลักสูตรชวยใหเด็กปฐมวัยไดรับการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ตั้งแตเริ่มตนการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีความฉลาดทางอารมณ เมื่อเติบโตเปนผูใหญ
2. ผลของการใช ห ลักสู ตรสามารถนําไปใช เปน ข อมู ล พื้ นฐานสําหรับ ผู ป กครอง หรื อ
ผูบริ หารหนวยงานที่เ กี่ยวขอ งกั บการดูแ ลเด็กอายุ 3-4 ป ในการกํ าหนดแนวปฏิ บัติสําหรั บครู
พี่เลี้ยงเด็ก และการปฏิบัติตอเด็กที่สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3. ผลของการใชหลักสูตรสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักสูตรฝกอบรม
กอนประจําการ ใหกบั ผูที่จะมาทําหนาที่ครูเด็กปฐมวัย 3-4 ป
4. หลักสูตรที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก อายุ 3-4 ป เชน โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานสงเคราะห เด็กออนพิการ
5. หลักสูตรที่ไดสามารถนําไปประยุกตเพื่อใหความรูในการเลี้ยงดูลูก แกพอแมมือใหม
หรือพอแมที่มีลูกอายุ 3-4 ป

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ ที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย ตามลําดับดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
2. แนวคิด เกี่ยวกับการฝกอบรม
3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
4. แนวคิดการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
5. แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและความฉลาดทางอารมณ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
1. ความหมายหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ความหมายหลักสูตร
หลักสูตร เปนคําศัพททางการศึกษาคําหนึ่ง นักการศึกษาไดใหความหมายของ
หลักสูตรในลักษณะที่หลากหลายตามความเห็นและมุมมองของแตละคน ประมวลที่สําคัญไวดังนี้
กาญจนา คุณารักษ (2540: 1-2) ไดรวบรวมความหมายของหลักสูตร โดยเริ่ม
ตั้ ง แต ค วามหมายของหลั ก สู ต รตามพจนานุ ก รมทางการศึ กษา ตลอดจนสรุ ป แนวคิ ดของ
นักวิชาการทางหลักสูตรไวดังนี้ หลักสูตร คือ 1. ระบบของกลุมรายวิชาหรือลําดับ ของรายวิชาที่
ตองการเรียนเพื่อใหสําเร็จการศึกษา 2. โครงการทั่วไปทั้งหมดของเนื้อหาวิช าหรือ อุปกรณการ
เรียนการสอนพิเศษ ซึ่งโรงเรียนไดจัดไวเพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะจบการศึกษาได
หรือประกาศนียบัตรที่เขาสูอาชีพหรือ วิช าชีพ 3. กลุมรายวิชาและประสบการณที่นักเรียนไดรับ
ภายใตการนําของโรงเรียนหรือวิทยาลัย ซึ่งอาจขึ้นอยูกับความสนใจในรายวิชาการหรือ กิจกรรม
อื่นๆ หรือโอกาสในการตั้งใจหรือประสบการณ หรือผูเรียนไดเรียนรูอะไรอยางจริงจัง ประสบการณ
ที่ผูเรียนไดทั้งหมดจากโรงเรียน นอกจากนั้นนักการศึกษาอื่นยังไดใหความหมายที่คลายคลึงกันอีก
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คือลําดับของประสบการณที่มีคุณคาซึ่งจัดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่ออบรมฝกฝนนักเรียนทางดาน
ความคิดและความประพฤติ และ เซยเลอรแ บะอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander 1974:
11) ไดนิยามวา หลักสูตรคือประสบการณทุกอยางที่เด็กมีโดยไมคํานึงวา ประสบการณนั้นได
เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไร ซึ่งผูพัฒนาหลักสูตรและผูนําหลักสูตรไปปฏิบัติตอ งคํานึงถึงจุดมุงหมายของ
การศึกษา ประสบการณ และการเรียนรู ซึ่งควรจัดในลักษณะที่งายแกการวัดและประเมินผล
หรื อ หลั ก สู ต รเป น โครงการให ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู ค วามสามารถและ
คุณลักษณะสอดคลอ งกับจุดมุ งหมายทางการศึก ษาที่กําหนดไว ซึ่ งใกลเคี ยงกับคํา นิยามของ
สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะโอลิวา (Oliva 2000: 8) ที่กลาววา หลักสูตรเปน แผนหรือ แนวทาง
ของการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ที่ชี้แนะใหผูบริหารการศึกษา ครู
อาจารย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดพยายามจัดสรรประสบการณทั้งมวลตามที่
หลักสูตรกําหนดใหแ กผูเรียนหรือเยาวชนในชาติ เพื่อใหเยาวชนหรือพลเมืองของชาติไดรับ การ
พัฒนาตนเอง ทั้งในดานความรู ทักษะ และคุณสมบัติที่พึง ประสงค ตามจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาชาตินั่นเอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1)
ไดใหความหมาย หลักสูตร คือ แผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนา
ให ผู เ รีย นมี ความรู ความสามารถโดยส ง เสริ มให แ ต ล ะคนพัฒ นา ไปสูศักยภาพสูง สุ ดของตน
รวมถึงลําดับของมวลประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการ
ปฏิ บัติ ได ประสบความสํา เร็ จ ในการเรีย นรูดวยตนเอง รูจัก ตนเอง มี ชีวิ ตอยูในโรงเรียน ชุมชน
สังคม และโลกอยางมีความสุข
เเกรนท วิ ก กิ น ส และ เจย แมคไทค (Grant Wiggins and Jay McTighe
1998 :139-145) ไดกลาวถึง หลั กสูตร วาเปน พิมพ เขีย วเพื่อ การเรียนรูที่ เกิดจากการกํ าหนด
มาตรฐานของเนื้ อ หาและมาตรฐานความสามารถของผูเ รีย น (Content and Performance
Standards) เพื่อนําไปสูการพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่ไดผล ดังนั้น หลักสูตร จึงไมใชกรอบ
กวางๆหรือสรุปเนื้อหา แตเปนแผนที่ชัดเจน พรอมหนวยการเรียนรูที่กําหนดขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ตลอดจน กิจกรรมและการประเมินผลไปสูเปาหมาย หลักสูตรที่ดีจะตองเขียนจากมุมมอง
ผูเรียน และผลที่พึงประสงค หลักสูตรจะตองแจมชัดวาผูเรียนจะทําอะไร ไมใชเพียงแคกําหนดวา
ผูสอนจะทําอะไร
นอกจากนี้ โบแชมพ (Beauchamp 1981 : 61-62) ไดกลาวถึงความหมายของ
หลักสูตรใน 3 สถานะดวยกัน คือ 1. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่ง
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ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารใช ห ลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
2. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอยาง
เปนทางการ ซึ่งตามความหมายนี้จะหมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ ซึ่งในเอกสาร
ประกอบดวยรายละเอียด จุดมุงหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งกําหนดเวลา
สําหรับการเรียนการสอนดวย และ 3. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของระบบการทํางาน
เกี่ย วกั บ หลั กสูตร ซึ่ง หมายถึง กิ จกรรมต า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข องกั บหลัก สูตร ไดแ ก การจัดบุ คลากร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร เปนการมองที่เนนกระบวนการและผลผลิต
จากกระบวนการนั้นๆ
จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา “หลักสูตร” หมายถึงมวลประสบการณที่
จัดใหผูเรียนพัฒนาทั้งในดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมตางๆ อันพึงประสงคของสังคม
หรือชุมชน อันจะทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยหลักสูตรจะตองมี
องค ป ระกอบสมบู ร ณ คื อ มี จุ ด มุ ง หมายที่ ชั ด เจน มี ก ารกํ า หนดเนื้ อ หาสาระ ระยะเวลา
ประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบ เมื่อนํามาปฏิบัติแลวทําให
ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ หรือตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
และมาตรฐานการเรียนรู
1.2 ความหมายการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่จะทําใหหลักสูตรนั้น มีประสิทธิภ าพมาก
ขึ้น และมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวไมแตกตางกันมากนัก ผูวิจัยยกตัวอยางมาพอสังเขป
ดังนี้
สงัด อุทรานันท (2532 : 30) กลาวถึงความหมายการพัฒนาหลักสูตรวา คําวา
การพัฒนาหรือในภาษาอังกฤษ วา Development มีความหมายอยู 2 ลักษณะ คือ 1. การพัฒนา
หมายถึง การทําใหดีขึ้นหรือทําใหสมบูรณขึ้น 2. การพัฒนา หมายถึง ทําใหเกิดขึ้น โดยเหตุนี้ การ
พัฒนาหลั กสู ตร จึง อาจมีความหมายได 2 ลั กษณะ คือ ความหมายแรก หมายถึง การทํ าให
หลักสูตรที่มีอยูแลวดีขึ้นหรือสมบูรณขึ้น และอีกความหมายหนึ่งคือ เปนการสรางหลักสูตรขึ้นมา
ใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย ซึ่งสอดคลอง เซยเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor
and Alexander1974:9) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทําหลักสูตรใหดีขึ้น และ
การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม
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กาญจนา คุ ณ ารั ก ษ (2540:334) ให ค วามหมายว า การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
หมายถึง กระบวนการวางแผนจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทุ ก ประเภท เพื่ อ ให ผูเ รี ยนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไว
ทาบา (Taba 1962 : 454) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียงขึ
ิ่ ้นทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายใหมที่วางไว
เซยเลอรแ ละอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander 1974 : 7) กลาววา การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รนั้ น มี คํา หลายคํ า ที่มี ค วามหมายใกล เ คี ยงกั น และมั กจะใช แ ทนกั น อยู เ สมอ
คือคําวา “การรางหลักสูตร (Curriculum Planning)” “การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)”
“การสร า งหลั ก สู ต ร (Curriculum Construction)” “การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร (Curriculum
Improvement)” และคําวา “การทบทวนหลักสูตร (Curriculum Revision)” แตคําวาการราง
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม เพราะตรงกับมโนทัศนของการพัฒนาหลักสูตร
มากที่สุด ซึ่งมีความหมายถึงการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม และมีขั้นตอนกระบวนการตางๆ ตั้งแต
เริ่มตนจนจบกระบวนการ โดยมีภาระงานสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การกําหนดเปาหมายสําคัญของหลักสูตร ทั้งเปาหมายโดยรวมและเปาหมายยอย
2. การเลือกกิจกรรมและวัสดุประกอบการเรียนการสอน เชน การเลือ กเนื้อหา
การอานการฝกฝน การทํากิจกรรมสั้นๆ การกําหนดหัวขอสําหรับการอภิปราย การสรางหนังสือ
คูมือกิจกรรม การสรางโปรแกรมสุขภาพและนันทนาการ
3. การคนหาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สรุ ป ได ว า การพั ฒนาหลั ก สู ตร หมายถึ ง กระบวนการอัน หนึ่ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กิจกรรมตางๆ ของการจัดทําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู ใหสอดคลองกับ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และใหผูเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ตรงตามจุดประสงค
ที่วางไว
2. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนั้นเปนงานที่ตองการความคิดที่เปนระเบียบ มีลําดับ ขั้นตอน จึง
จําเปน จะตองตรวจสอบ ทั้งลําดับขั้นตอนและวิธีการที่ใช เพื่อใหแนใจวาในการตัดสินใจนั้นได
พิจารณาประเด็นปญหาทั้งหมดอยางรอบคอบแลว นักการศึกษาหลายทานไดเ สนอรูปแบบของ
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การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของตนเอง ซึ่งแตละรูปแบบจะมีทั้งสวนที่คลายกันและแตกตางกัน
ซึ่งแตละรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
สงัด อุทรานันท (2532 : 38-43) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวา แตละ
ขั้นตอนจะมีความตอเนื่องกันเปนวัฏจักร ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การวิ เคราะหขอมูลพื้น ฐานเพื่อการพั ฒนาหลักสูตร ข อมูลพื้นฐานของ
หลักสูตร คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับผูเ รียนและทฤษฎีการ
เรียนรู ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา กอนที่จะมีการ
รางหลักสูตรใหมขึ้นมา ควรจะไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ตางๆ ที่เปนพื้น ฐานของหลักสูตร
เสียกอน เพื่อใหทราบสภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผูเรียน
ขั้นที่ 2 การกําหนดการมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนอง
ความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลว
ขั้นที่ 3 การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู เนื้อหาสาระ
และประสบการณเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอันมาก เพราะเนื้ อหาสาระที่จ ะมาสอนเปนเสมือน
สื่อกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว
ขั้นที่ 4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล เปนการกําหนดมาตรการใหทราบ
วา ควรจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลักสูตร
ขั้นที่ 5 การนําหลักสู ตรไปใช เปนการนําหลักสูตรไปสูภ าคปฏิบัติห รือไปสูการ
เรียนการสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยกิจกรรมและ
กระบวนการตา งๆ หลายประเภท เชน การจัดทํ าเอกสารและคู มือการใช หลักสู ตร การเตรียม
บุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร การดําเนินการสอนตามหลักสูตร การนิเทศและติดตาม
ผลการใชหลักสูตร เปนตน
ขั้นที่ 6 การประเมินผลการใชหลักสูตร มีความมุงหมายที่จะประเมินสัมฤทธิผล
ของหลักสูตรเพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากหลักสูตรนั้นเปนไปตามเจตนารมณหรือจุดมุงหวังของ
สังคม และผูเรียนเพียงใด
ขั้นที่ 7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยู
ให มีความเหมาะสม หรื อ ให ส อดคลอ งกั บ สภาพของสั ง คมมากขึ้ น กระบวนการในการแก ไข
ปรับปรุงหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มปรับปรุงแกไขในขั้นตอนใดของ
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได แตเมื่อเริ่มตรงขั้นตอนไหนก็จะตองดําเนินการในขั้นตอนตอไปจน
ครบทุกกระบวนการ ในวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จากรูปแบบวัฏจักรการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท สามารถแสดงไดดัง
แผนภาพที่ 1 ดังนี้
ขอมูลภายนอก

วิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน
กําหนด
จุดมุงหมาย

ประเมินผล
การใชหลักสูตร
ปรับปรุง
แกไข

คัดเลือกและจัด
เนื้อหาสาระ

นําหลักสูตร
ไปใช
กําหนดมาตรการ
วัดและประเมินผล

แผนภาพที่ 1 วัฏจักรการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
ที่มา : สงัด อุทรานันท, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพ:มิตรสยาม,2532),39.
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2.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษใหญ
วิชัย วงษใหญ ( 2537 : 21) ไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
โดยมีกระบวนการใหญๆ ที่ตองการ ดังแผนภาพที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
ระบบการรางหลักสูตร

ระบบการใชหลักสูตร

1. สิ่งที่กําหนดหลักสูตร
วิชาการ
สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง
2. รูปแบบหลักสูตร
หลักการ
โครงสราง
องคประกอบหลักสูตร
วัตถุประสงค
เนื้อหา
ประสบการณ
การประเมินผล
3. ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตร
ผูเชี่ยวชาญ
การสัมมนา
ทดลองนํารอง
การวิจัย
4. ปรับแกกอนใช
คณะกรรมการ

1. ขออนุมัติหลักสูตร
หนวยงาน กระทรวง ทบวง
2. การวางแผนการใชหลักสูตร
ประชาสัมพันธหลักสูตร
เตรียมความพรอมบุคลากร
งบประมาณ วัสดุหลักสูตร
บริการสนับสนุน
อาคารสถานที่
ระบบบริหาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การติดตามผลการใชหลักสูตร
3. การบริหารหลักสูตร
การดําเนินการตามแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดตารางสอน
แผนการสอน
คูมือผูเรียน
ความพรอมของผูสอน
ความพรอมของผูเรียน
การประเมินผลการเรียน

ระบบการประเมินหลักสูตร

1.การวางแผนการ
ประเมิน
ประเมินยอย
ประเมินรวมยอด
ระบบหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร
ระบบการบริการ
การสอนของผูสอน
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน
2. การเก็บขอมูล
3.การวิเคราะหขอมูล
4.การรายงานขอมูล

การปรับปรุงแกไข

แผนภาพที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ของ วิชัย วงษใหญ
ที่มา: วิชัย วงษใหญ, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน(กรุงเทพ:โรงพิมพสุวีริย
สาสน,2537),21.
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จากแผนภาพที่ 2 ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร โดยแบง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช
แบะระบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งทั้งสามระบบนี้จะตองสัมพันธตอเนื่องกัน
1. ระบบการรางหลักสูตร ไดแก
1.1 สิ่งกําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาขอ มูลพื้นฐานที่จะนํามาใช
สํ า หรั บ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ได แ ก สิ่ งกํ า หนดทางวิ ช าการ สิ่ง กํ า หนดทางสัง คม วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจและสิ่งกําหนดทางการเมือง
1.2 รู ป แบบหลั ก สู ตร ได แ ก โครงสร า งและองค ป ระกอบหลั ก สู ตร ซึ่ งได
หลังจากศึกษาขอมูลพื้นฐานจากสิ่งกําหนดหลักสูตร
1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เปนการศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร
พรอมทั้งปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
1.4 การปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใช จะตองจัดทําระบบขอมูลที่ชัดเจน รวมทั้ง
การสังเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ
2. ระบบการใชหลักสูตร ไดแก
2.1 การขออนุมัติก ารใชหลักสูตร เมื่ อได รับอนุมัติแลว จึง จะรับ สมั ครผู ที่จ ะ
ศึกษาและดําเนินการเรียนการสอนได
2.2 การวางแผนการใชหลักสูตร จะกระทําควบคูไปกับการขออนุมัติหลักสูตร
เมื่อหลักสูตรไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว จะดําเนินการใชหลักสูตรได
2.3 การบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ การดํ า เนิ น การใช ห ลั ก สู ต ร เริ่ ม ตั้ ง แต ก าร
ประชาสัมพันธ การเตรียมความพรอมของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน ไปจนถึงการจัดตาราสอน
3. ระบบการประเมินหลักสูตร ไดแก
3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร เปนการวางแผนวาจะประเมินหลักสูตร
ในสวนใดบาง เชน ประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินยอยๆ แตละระบบ เชน ระบบการเรียน
การสอน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน หรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
3.2 แผนการเก็บขอมูล การจัดขอมูลเปนหมวดหมูและการวิเคราะหขอมูลตาม
เกณฑที่กําหนด
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3.3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ควรกํ า หนดว า มี ข อ มู ล อะไรบ า งที่ สํ า คั ญในการ
ตัดสิน ใจ การจัดทํ าระบบข อมูล จะชวยจําแนกข อมูล เปน หมวดหมู และสัง เคราะห ขอ มู ลตาม
เกณฑที่กําหนดไว
3.4 การรายงานขอ มูล การจัดทํารายงานและการเสนอขอ มูล จะชวยในการ
พิจ ารณาวาหลักสูตรนี้มีคาตรงตามวัตถุประสงค หรือวา จะปรับปรุงแกไขระบบพัฒนาหลักสูตร
แบบครบวงจร
2.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba)
ทาบา (Taba 1962 : 12-13) ไดเสนอลําดับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 7
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการ (Diagnosis of Needs)
ขั้นที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย (Formulation of Objectives)
ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content)
ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ (Organization of Content)
ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of Learning Experiences)
ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณการเรียนรู (Organization of Learning Experiences)
ขั้นที่ 7 การกําหนดสิ่งที่ จะประเมิน และวิธีก ารประเมิน ผล (Determination of
What to Evaluate and of the Ways and Means of Doing It)
ดังแผนภาพที่ 3
วิเคราะห
ความ
ตองการ

กําหนด
จุด
มุงหมาย

เลือก
เนื้อหา
สาระ

จัด
เนื้อหา
สาระ

เลือก
ประสบ
การณ

จัด
ประสบ
การณ

ประเมินผล

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba)
ที่มา : Taba H, Curriculum Development : theory and Practice(New York : Harcourt
Brace & World, 1962),12-13.
ซึ่ง ทาบา (Taba) แจกแจงวาเนื่องจากผูเรียน มีภูมิหลังแตกตางกัน การศึกษาภูมิ
หลังและการวิเคราะหความตองการของผูเรียน จึงเปนขั้นตอนแรกและเปน ขั้นตอนสําคัญในการ
พัฒนาหลักสูตร ทาบาแนะนําใหผูวางแผนหลัก สูตร วิเคราะห ชอ งวาง จุดบกพรอ ง และความ
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หลากหลายในภูมิหลังของผูเรียน เพื่อใชสําหรับการวางแผนหลักสูตรใหแ กเขาหลังจากวิเคราะห
ความต องการของผูเ รียนแล ว ผูวางแผนหลัก สูตรจะกํา หนดจุ ดมุ งหมายที่ตองการจะบรรลุใ ห
ชัด เจน แล วจึ งเลือ กเนื้อ หาสาระให ส อดคล อ งกั บ จุ ดมุ ง หมาย โดยคํ านึ งถึงความถู กต อ งและ
ความสําคัญของเนื้อหาสาระที่เลือก เลือกเนื้อหาสาระไดแลว ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองตัดสินใจวา
จะนําเนื้อหาสาระนั้น ๆ ไปไวในระดับไหน และจะจัดลําดับอยางไร ทั้งยังตองพิจ ารณาถึงความ
ตอเนื่อง ความยากงายของเนื้อหาและความสามารถของผูเรียนกิจกรรมการเรียนรู เปนเครื่องมือที่
จะทําใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว การเลือกและการจัดประสบการณ การเรียนรู จึงเป น
ยุทธศาสตรสําคัญในการสรางหลักสูตร ครูจะเปนผูเลือกวิธีการที่จ ะจัดและกําหนดทิศทางการ
เรียนรู และผสมผสานลําดับขั้นของการใชกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนแตล ะกลุมที่สอน และ
สุดทายจะตองตัดสินใจวาจะประเมินอะไร ดวยวิธีการอยางไร และใชเครื่องมือ ใด เพื่อ ตรวจสอบ
วาการจัดหลักสูตรบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม
2.4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โบแชมพ (Beauchamp)
โบแชมพ (Beauchamp 1981 : 146 ) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เปน
แนวคิดเชิงระบบ โดยนําเอารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มาพัฒนา ซึ่งแสดงเปนขั้นตอน
ได ดังปรากฏในแผนภาพที่ 4
ปจจัยปอนเขา (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Product)

พื้นฐานการศึกษา
ลักษณะของชุมชน
บุคลิกภาพของผูเรียน
เนื้อหาที่เรียนผานมา
แนวทางของศาสตร
แตละสาขา
 คานิยมของสังคมและ
คุณคาทางวัฒนธรรม

 การเลือกขอบขายและ
ขั้นตอนของหลักสูตร
 การเลือกบุคลากร
 การเลือกลําดับการดําเนินการ
 การพิจารณาจุดประสงคของ
หลักสูตร
 การทดลองใชหลักสูตร
 การตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง

 รูปเลมของหลักสูตร
ที่สามารถทําให
ผูเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลง เจต
คติ และสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได
จริง







แผนภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโบแชมพ (Beauchamp)
ที่มา : George A Beauchamp, Curriculum Theory, 4th ed. (ltasca, lllinois : F.E. Peacock
Publisher, 1981) , 164.
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2.5 รู ป แบบการพั ฒนาหลั ก สู ต รของ เชย เลอร อเล็ ก ซานเดอร และเลวิ ส
(Saylor, Alexander, and Lewis)
เชยเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis 1981 : 30)
ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ดังปรากฏในแผนภาพที่ 5
 การพิจารณาออกแบบ
โดยนักวางแผน
หลักสูตร
 การใชขอมูลทาง
การเมืองและสังคม
เปนเครื่องมือตัดสินใจ
การออกแบบหลักสูตร

 ครูเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสมของ
การสอน
 การวางแผนหลักสูตร
และรวมถึงการแนะนํา
แหลงของสื่อ การ
จัดการโดยใหมีความ
ยืดหยุนและมีอิสระแก
ครูและนักเรียน

 ครูพิจารณาขั้นตอนการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน
 กลุมผูวางแผนหลักสูตร
รวมกัน พิจารณาขั้นตอนการ
ประเมินผลหลักสูตร
 ขอมูลที่ไดจากการประเมินผล
จะใชเปนพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อวางแผนใน
อนาคต

แผนภาพที่ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซยเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส(Saylor,
Alexander, and Lewis)
ที่มา : Galen J. Saylor, William M. Alesander, and Arthur J.Lewis, Curriculum Planning for
Better Teacher and Learning, 4th ed. (New York : Holt Rinehart and Winston, 1981), 30.
2.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา (Oliva)
โอลิวา (Oliva 1992 : 70-71) ไดเสนอแนะวา กอนที่จะเลือกรูปแบบ หรือออกแบบ
รูปแบบใหม นักพัฒนาหลักสูตรควรวางโครงรางของบรรทัดฐาน หรือลักษณะเฉพาะที่ตองการ
สําหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งโดยทั่วไปแลว รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรควรแสดงใหเห็น
ถึงสิ่งตอไปนี้
1. องคประกอบหลักของกระบวนการ ประกอบดวย การวางแผน การนําไปใช
และการประเมินผล
2. ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ มีจุด “เริ่มตน” และ “จุดจบ” แตไมจําเปนตองตายตัว
3. ความสัมพันธระหวางหลักสูตรและการสอน
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4. ความแตกตางระหวางเปาหมายและจุดประสงคของหลักสูตรและของการสอน
5. บทบาทความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ
6. รูปแบบเชิงวงจร มากกวาเชิงเสนตรง
7. เสนทางการตรวจสอบยอนกลับ
8. ความเปนไปไดที่จะเขาไปในวงจรทุกจุด
9. ความคงเสนคงวาและสมเหตุสมผลภายใน
10. มีความเรียบงายพอที่จะเขาใจและดําเนินการได
11. แสดงสวนประกอบในรูปของแผนภาพ หรือตาราง
โอลิวา (Oliva) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยใชเกณฑหลัก 3 เกณฑ คือ
เรียนงาย ครอบคลุมเนื้อหากวาง และเปนระบบ ดังแผนภาพที่ 6
ระบุ
ความตอ งการ
ทั่วไปของนักเรียน

ระบุ
ความตองการ
ทั่วไปของสังคม
ระบุความตอ งการของ
นักเรีย นกลุมเปาหมาย

กําหนดความมุงหมายและ
ปรัชญาการศึก ษา รวมทั้ง
ความเชื่อเกี่ยวกับการเรีย นรู

I

ระบุ
เปาหมายของ
หลักสูตร

ระบุความตอ งการของ
ชุมชนกลุมเปาหมาย
ระบุความตอ งการ
ของวิชา

II

III

ระบุ
จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร

การจัดการและ
การนําหลั กสูตร

IV

V

เลือก
ยุทธวิ ธีการสอน

เลือ กวิธ ีการ
ประเมินผลเบื้องตน

นํา ยุทธวิธี
ไปใช

เลือกวิธีก าร
ประเมิน ผลขั้ นสุดทาย

VII

IX

X

IXB

ไปใช

ประเมินผล
การสอน

XI

ระบุ
เปาหมาย
การสอน

ระบุ
จุดมุงหมาย
ของการสอน

VI

VI

ประเมินผล
หลักสูตร

XI

แผนภาพที่ 6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา (Oliva)
ที่มา : Oliva P.F.,Developing the Curriculum, 3rd ed. (New York : HarperCollins,1992),
172.
จากรู ป แบบจะเห็น ได วา องค ป ระกอบที่ 1-4 และ 6-9 เปน ขั้ นการวางแผน
องคประกอบที่ 10-12 เปนขั้นการปฏิบัติ สวนองคประกอบที่ 5 เปนทั้งขั้นการวางแผนและขั้น
การปฏิ บั ติ โดยมี วงจรย อ ยของรู ป แบบอยู 2 วงจร คือ วงจรขององคป ระกอบดานหลักสู ตร
(องคประกอบที่ 1-5 ) และวงจรขององคประกอบดานการสอน (องคประกอบที่ 6-11) ซึ่งวงจรของ
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การสอนจะถูกปดกั้นอาณาเขตไวดวยเสนปะ องคประกอบสําคัญของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของโอลิ วา คื อเสน ตรวจสอบยอ นกลั บ (Feedback Line) จากการประเมินผลหลักสู ตรไปยัง
เปาหมายของหลักสูตร ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง ของ
องคประกอบในแตละวงจรยอย
2.7 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler)
ไทเลอร (Tyler 1996 :10) ไดเสนอลําดับขั้น ตอนในการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 4 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 มีความมุงหมายอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา
ประการที่ 2 มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ชวยใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว
ประการที่ 3 จะจั ดประสบการณ ก ารศึ ก ษาอย า งไร จึ ง จะทํ า ให ก ารสอนมี
ประสิทธิภาพ
ประการที่ 4 จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณในโรงเรียนอยางไร จึง
จะตัดสินไดวาบรรลุถึงจุดประสงคที่กําหนดไว
ตามแนวคิดที่กลาวมา จะเห็น วานักการศึกษาแตละคน มีความเห็นตอรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งเหมือนและแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปใหเห็นไดดังตาราง 1
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ตาราง 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา
นักการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
1. วิเคราะหความตองการพัฒนาหลักสูตร
2. กําหนดหลักการและเปาหมายของหลักสูตร
3. กําหนดโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร
3.1 จุดมุงหมายของหลักสูตร
3.2 เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู
3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
3.4 สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลงการเรียนรู
3.5 การวัดผลประเมินผล
4. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรกอนนําไปใช
5. การนําหลักสูตรไปใช
5.1 ดําเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนการ
สอน
5.2 ประเมินผลการเรียน
6. การประเมินผลหลังการใชหลักสูตร
7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร

สงัด วิชัย ทาบา โอลิวา

โบ เชย ไท
แชมพ เลอร เลอร

     



   
   
   
  
   












 
  
  

  


  



  

จากแนวคิ ดเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาหลั กสูต รดังกลาวขางต น นั กการศึก ษาสว น
ใหญ มากกว า ร อ ยละ 50 มีความคิดเหมื อ นกั น ว า รู ปแบบการพัฒ นาหลั กสู ตรประกอบด ว ย
1. การวิเคราะหความต องการพั ฒนาหลัก สูตร 2.การกํ าหนดโครงสรางและองค ประกอบของ
หลักสูตร ที่ประกอบดวย 2.1 จุดหมายของหลักสูตร 2.2 เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู
2.3 กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 2.4 สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ และแหล ง การเรี ยนรู 2.5 การวั ดผล
ประเมินผล 3. การนําหลักสูตรไปใช โดยดําเนินการตามแผนกิจ กรรมการเรียนการสอน 4. การ
ประเมินผลหลังการใชหลักสูตร 5. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร แตเนื่องจากผูวิจัยกําลังศึกษาการ
พั ฒ นาหลั กสู ตร ต อ งการการตรวจสอบคุ ณภาพหลั กสู ต รกอ นนํ าไปใช จ ากผู เ ชี่ ย วชาญ และ
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การศึ ก ษานํ า ร อ งเพื่ อ ให มั่ น ใจในประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รก อ นนํ า ไปใช จ ริง ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย
ดํ า เนิ น การโดยใช รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่ เ สริ มสร างความฉลาดทางอารมณ สํ าหรั บนัก ศึก ษาวิ ช าชีพครู ดังนี้ 1. การ
วิเคราะหความตองการพัฒนาหลักสูตร 2.การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ที่
ประกอบดวย 2.1 จุดหมายของหลักสูตร 2.2 เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 2.3 กิจกรรม
การเรียนการสอน 2.4 สื่อ วัส ดุอุปกรณ และแหลงการเรียนรู 2.5 การวัดผลประเมินผล 3.การ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรกอ นนํา ไปใช 3.1 การตรวจสอบคุ ณภาพจากผูเ ชี่ยวชาญ 3.2 การ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการศึกษานํารอง 4. การนําหลักสูตรไปใช โดยดําเนินการตามแผนกิจกรรม
การเรียนการสอน 5. การประเมินผลหลังการใชหลักสูตร 6. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
3. การนําหลักสูตรไปใช
3.1 ความหมายการนําหลักสูตรไปใช
การนํา หลัก สู ตรไปใช ซึ่ งเป นขั้ นตอนที่ นําหลั กสู ตรไปสู ก ารปฏิ บั ติเป น งานที่ มี
ขอบเขตกวางขวาง ทําใหการใหความหมายของคําวา การนําหลักสูตรไปใชแ ตกตางกันออกไป
นักศึกษาหลายทานไดแสดงความคิดเห็นหรือไดคํานิยามของคําวาการนําหลักสูตรไปใช ดังนี้
สงัด อุทรานันท (2532 : 260) ไดใหความเห็น เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชว า
เปน ขั้นตอนของการพัฒนาหลั กสู ตรไปสูการเรีย นการสอนในหอ งเรี ยน ได แก การจัดเอกสาร
ประกอบหลั ก สู ตร การเตรี ยมบุ คลากร การบริห ารและบริ ก ารหลักสู ตร และการนิ เทศการใช
หลักสูตร สอดคลองกั บ โบแชมป (Beauchamp 1981 : 164) กลาววา การนําหลักสูตรไปใช
หมายถึง การนํา หลั กสูตรไปปฏิ บั ติ โดยประกอบดว ยกระบวนการที่ สําคั ญที่ สุด คือการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน การจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการสอน
ธํารง บัวศรี (2542 : 165) กลาววาการนําหลักสูตรไปใช หมายถึง กระบวนการเรียน
การสอนสําหรับสอนเปนประจําทุกๆ วัน
จากความหมายของการนําหลักสูตรไปใช ตามที่นักการศึกษาไดใหไวขางตน พอ
สรุ ป ได ว า การนํ าหลั กสู ตรไปใช หมายถึ ง การดํ าเนิ น งานและกิจกรรมตางๆ ในอัน ที่จ ะทําให
หลัก สู ตรที่ ส ร างขึ้ น ดํ า เนิ น ไปสู ก ารปฏิ บั ติเ พื่ อ ให บ รรลุเ ป าหมาย นั บ แต การเตรี ยมบุค ลากร
อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ สภาพแวดลอม และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน แนวคิด
เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
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3.2 แนวคิดในการนําหลักสูตรไปใช
การยอมรับว าการนําหลั กสูตรไปใช เปนขั้น ตอนหนึ่งที่สําคัญที่ สุดที่จ ะทําให
หลักสูตรบังเกิดผลตอการใชอยางแทจริงแลว การนําหลักสูตรไปใชก็ควรจะเปนวิธีการปฏิบัติการที่
มีหลักเกณฑและมีกระบวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ พอที่จะมั่นใจไดวา หลักสูตรที่ไดส รางขึ้น
นั้น จะมีโอกาสนําไปปฏิบัติจริง ๆ อยางแนนอน นักการศึกษาตางก็ใหทัศนะซึ่งเปนแนวคิดในการ
นําหลักสูตรไปใชดังนี้
สงัด อุทรนันท (2532 : 263-271) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชมีงานหลัก 3
ประการ คือ
1. งานบริหารและบริการหลักสูตร จะเกี่ยวของกับการเตรียมบุคลากร การจัดครูเขา
ทําการสอนตามหลักสูตร การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน
2. การดํ า เนิ น การสอนตามหลั กสู ต ร ประกอบด ว ย การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น การจัดแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ประกอบดวย การนิเทศ และติดตาม
ผล การใชหลักสูตร และการตั้งศูนยบริการเพื่อสนับสนุนการใชหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับธํารง บัวศรี (2542 : 165-195) ไดสรุปชี้ใหเห็นปจจัยที่จ ะนําไปสู
ความสําเร็จ ของการนําหลักสูตรไปใชไววา ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. โครงการสอน เชน การจัดระบบหนวยการเรียนการสอน (Unit Organization of
Instruction, Teaching Unit) ประเภทของหนวยการเรียนการสอนมี 2 ประเภท คือ หนวยรายวิชา
(Subject Matter Unit) และหนวยประสบการณ (Experience Unit)
2.หนวยวิทยาการ (Resource Unit) เปนแหลงใหความรูแกครู เชน เอกสารคูมือ
และแนวการปฏิบัติตางๆ
3. องค ประกอบอื่น ๆ ที่ช วยในการสอน เชน สถานที่แ ละเครื่ องมือเครื่อ งใช
อุปกรณการเรียนการสอน วิธีการสอน และวัดผลการศึกษา กิจกรรมรวมหลักสูตร การแนะแนว
และการจัดและบริหารโรงเรียน เปนตน
โบแชมป (Beauchamp 1981 : 164-169) กลาววาสิ่งแรกที่ควรทํา คือการจัด
สภาพแวดลอ มของโรงเรียน ครูผู นําหลักสูตรไปใชมีห นาที่แ ปลงหลัก สูตรไปสูการสอน โดยใช
หลักสูตรเปนหลักในการพัฒนากลวิธีการสอน สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการนําหลักสูตรไปใชใหไดเห็น
ผลตามเปาหมาย คือ
1. ครูผูสอนควรมีสวนรวมในการรางหลักสูตร
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2. ผูบริหารตองเห็นความสําคัญและสนับ สนุนการดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จได
ผูนําที่สําคัญที่จะรับผิดชอบไดดี คือ ครูใหญ
จากแนวคิดดังกลาวสรุปเปนหลักการสําคัญ ในการนําหลักสูตรไปใชนั้น ตองมี
องคป ระกอบโดยมี การวางแผนและเตรีย มการในการนํา หลักสู ตรไปใช ทั้ งนี้ บุ คลากรผู มีสว น
เกี่ยวของควรจะไดศึกษาวิเคราะห ทําความเขาใจหลักสูตรที่จะนําไปใชใหมีความเขาใจตรงกัน
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทํานองเดียวกัน และสอดคลองตอเนื่องกัน ตองมีองคคณะบุคคลทั้ง
สวนกลางและสวนทองถิ่นที่จะตองทําหนาที่ประสานงานกันเปนอยางดี ในแตละขั้นตอนในการนํา
หลักสูตรไปใช นับแตการเตรียมหลักสูตรไปใชในดานวิธีการ สื่อ การประเมินผล การจัดการอบรม
ผูจะไปพัฒนาครู การอบรมผูใชหลักสูตรในทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใชของครู และการติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตรของครู ดําเนินการอยางเปนระบบเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผน และ
เตรียมการไว คํานึงถึงปจจัยสําคัญ ที่จะชวยใหการนําหลักสูตรไปใชประสบความสําเร็จได ปจจัย
ตาง ๆ เหลานั้นก็คืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตรตาง ๆ ตลอดจนสถานที่ตางๆ ที่จะ
เปนแหลงใหความรูประสบการณตางๆ สิ่งเหลานี้จ ะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี และ
พรอมที่จะใหการสนับสนุนไดเมื่อไดรับการรองขอ
ดังนั้นงานที่เกี่ยวขอ ง กับกิจกรรมเพื่อ เตรียมการใชหลักสูตร เชน การเตรียม
ความพรอ มของสถานศึกษา ผูบริ หารสถานศึกษา ครูผู สอน ผู เรี ยน งานที่เ กี่ย วขอ งกั บการนํ า
หลักสูตรไปใชจริง เชน การจัดการเรียนการสอน หรืองานที่ตองกระทําหลังนําหลักสูตรไปใชแลว
เชน การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร ลักษณะงานตางๆ นี้
จะเห็นไดชัดเจนตามขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปใช
4. ประเมินผลหลักสูตร
4.1 ความหมายการประเมินหลักสูตร
ธํารง บัวศรี ( 2542: 328) ใหความหมายการประเมินหลักสูตรวา กระบวนการ
ของขอกําหนด รวบรวมและประมวลขอมูลที่มีประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ ที่ตองทํา
ตอเนื่องกันตั้งแตเริ่มวางแผนจัดทําหลักสูตรตนแบบ จนกระทั่งไดหลักสูตรแมบทที่เสร็จสมบูรณ
จนถึงขั้นนําไปใช
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam 1971: 40) ให ความหมายการประเมิน หลักสูตรคื อ
กระบวนการของการกําหนด รวบรวม และประมวลขอมูลที่มีประโยชนเพื่อ เปนแนวทางในการ
ตัดสินใจ
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โอลิวา (Olive 1992 :52 ) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไววา เปน
กระบวนการที่กระทํ าอยางต อ เนื่อง โดยใชข อมูล ที่ร วบรวมแลวนั้ นในการทําการตัดสิน ใจ ซึ่ง
กระทําเพื่อจุดประสงคของการทําใหเกิดเปนระบบ แบบแผนที่ดีขึ้น
สเตค (Stake 2000 : 84 ) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา เปน การ
บรรยายและการตั ด สิ น คุ ณค า ของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เน น เรื่ อ งการบรรยายสิ่ ง ที่ จ ะถู ก ประเมิ น
โดยอาศัยผูเ ชี่ยวชาญหรือ ผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินคุณคา สเต็ก (Stake) มีแนวคิดวาในการ
ประเมินหลักสูตรไมควรพิจารณาเฉพาะผลที่เกิดจากการใชหลักสูตรเทานั้น แตจ ะตอ งพิจ ารณา
สวนประกอบของการจัดการเรียนการสอนหลาย ๆ สวน ทั้งนี้เพราะผลสําเร็จของหลักสูตร ไมได
ขึ้นอยูกับวาผูเรียนจะสามารถบรรลุถึงจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไมเทานั้น แตขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายๆ อยาง เชน ผูเรียนไมสามารถบรรลุตามจุดประสงคที่วางไว อาจมาจากองคประกอบดวย
เวลา กลาวคือใหเวลาแกผูเรียนไมเพียงพอ หรือเวลาที่จัดไมเหมาะสม ทั้ง ๆ ที่หลักสูตรนั้นอาจดี
อยูแลวก็ได ดังนั้น ถาจะพิจารณาแตผลลัพธของการใชห ลักสูตรอยางเดียว จะไมไดรับขอ มูล
เพียงพอในการที่ จ ะตัดสิน วาหลักสู ตรนั้น ดีห รือไมดี และจะมองเห็นชอ งทางที่ชั ดเจน และ
ครอบคลุมในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
จากความหมายของการประเมินหลักสูตร ตามที่นักการศึกษาไดใหไวขางตน พอ
สรุปไดวา การประเมินหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการ ของการกํ าหนด รวบรวมและประมวล
ขอมูลที่มีประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อพิจ ารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของ
หลักสูตร โดยใชผลจากการวัดในแงมุมตาง ๆ มาพิจ ารณารวมกั น เชน เอกสารหลั กสูตร วัส ดุ
หลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน ผลการเรียนของผู เรี ยน ความคิ ดเห็น ของผูใ ชห ลักสูตร
และความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
4.2 ประเภทการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรควรดําเนินการเปนระยะ ๆ ทั้งนี้เนื่องจากขอบกพรอง หรือ
ขอ ผิดพลาดของหลักสูตร อาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยที่ตา งกัน และเกิดขึ้น ในระยะเวลา
ตางกัน เชน อาจมีสาเหตุมาจากตอนจัดทํา หรือยกรางหลักสูตร ทําใหตัวหลักสูตรมีคุณภาพไมดี
หรือไมสอดคลองกับปญหา และความตองการของผูเรียนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจมี
สาเหตุมาจากตอนนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรที่ดี จึงตองตรวจสอบเปนระยะเพื่อ ลด
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรจะแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การประเมิ น หลั กสู ตรก อ นนํ าหลั กสู ตรไปใช (Project Analysis)
สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ
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1. ประเมินหลักสูตรเมื่อสรางหลักสูตรฉบับรางเสร็จ แลว กอนนําหลักสูตรไปใช
จริงควรมีก ารตรวจสอบคุณภาพของหลั กสูตรฉบับร าง และองคป ระกอบตาง ๆ ของหลั กสูตร
การประเมิ นหลักสู ตรในระยะนี้ตอ งอาศัยความเห็น ของผูเ ชี่ย วชาญ ทางดานพัฒ นาหลั กสู ตร
ดานเนื้อหาวิชา ดานวิชาชีพครู ดานการวัดผล
2. ประเมินหลักสูตรในขั้นทดลองใช เพื่อปรับปรุงแกไขสวนที่ขาดตกบกพรองหรือ
เปนปญหาใหมีความสมบูรณ เพื่อปะสิทธิภาพในการนําไปใชตอไป
ระยะที่ 2 การประเมิ นหลั กสูตรระหว างการดํ าเนิ นการใช หลั กสู ตร (Formative
Evaluation) ในระหวางที่มีการดําเนินการใชหลักสูตรที่จัดทําขึ้น ควรมีการประเมินเพื่อ ตรวจสอบ
วาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด หรือบกพรองในจุดไหน จะไดแกไขใหเหมาะสม
ระยะที่ 3 การประเมิน หลักสูตรหลังการใชห ลักสูตร (Summative Evaluation)
หลังจากที่มีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่ง หรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งไดแกการประเมินองคประกอบดานตางๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ เอกสาร
หลักสูตร วัสดุ หลักสู ตรบุคลากรที่ เกี่ยวขอ งกับ การใช หลักสูตร การบริหารหลักสู ตร การนิเทศ
กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นควร
ดํ า เนิ น การใช ต อ ไป หรื อ ควรปรั บ ปรุ ง แก ไขให ดีขึ้ น หรื อ ควรยกเลิ ก (สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น
2540:171)
สิ่งที่ตอ งประเมิ นในการประเมินหลักสู ตร สามารถแบงได ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน 2540:72-173)
1. การประเมิน เอกสารหลักสู ตร เป นการตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบ
ต า งๆ ของหลั กสู ต รว า จุ ด หมาย จุ ด ประสงค โครงสร า ง เนื้ อ หาสาระ และวิ ธีก ารวั ดและ
ประเมินผล มีความสอดคลองเหมาะสม ครอบคลุม และถูกตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตร
หรือไม เพียงใด ภาษาที่ใชสามารถสื่อสารใหเขาใจ และมีความชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ
หรือไม หลักสูตรที่ ส รางขึ้น เหมาะสมกับผู เรียนกลุมเปาหมายหรื อไม และสามารถสนองความ
ต อ งการของสั ง คมและผู เ รี ย นมากน อ ยเพี ยงใด การประเมิ น เอกสารหลั กสู ต ร มัก ใช วิธี ก าร
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และใชวิธีใหผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือผูที่เกี่ยวขอ งดําเนิน การ
ประเมิน นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีอื่นๆ เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม โดยกําหนด
รายการและระดับที่ตองการประเมิน เปนตน
2. การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดี
กับสถานการณจริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทําอยางไร มีปญหาอุ ปสรรค
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อยางไรในการใชห ลักสู ตร เพื่อ จะไดแกไขปรั บปรุ งใหดี ขึ้น และสามารถใชหลั กสูตรไดอ ยางมี
ประสิ ท ธิ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ ธี ก ารประเมิ น อาจใช วิ ธี ก ารสั ง เกต สั ม ภาษณ และส ง
แบบสอบถามใหผูใชคือ ครูผูสอน ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง เปนตน การประเมินอาจประเมินการ
ใชหลักสูตรทั้งหมด หรือประเมินเพียงบางสวนก็ได เชน ประเมินเฉพาะประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย หรือบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนตน
3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร เปนการตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน
ซึ่งประกอบดวยสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ (Academic Achievement) ไดแก ความรูความสามารถ
ในวิชาการตาง ๆ ที่เรีย น และสัมฤทธิ์ ผลที่ไมใชทางวิช าการ (Non-Academic Achievement)
ไดแก บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อ สัตย เปนตน การประเมินสัมฤทธิ์ผล
ของหลักสูตรนั้น นอกจากจะประเมินผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูแลว ยังควรติดตามผลความกาวหนา
ของการสําเร็จการศึกษา วาสามารถนําความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนไปใชในการปฏิบัติงาน และ
ประสบความสําเร็จในการทํางานหรือศึกษาตอ หรือไม เพียงใด มีความรูแ ละทักษะเพียงพอที่จ ะ
แกปญหาและปรับตัวใหอยูในสังคมไดดีหรือไม โดยติดตามสอบถามจากผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ ซึ่งวิธีเก็บขอมูลไดแก การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ
การสงแบบสอบถาม เปนตน
4. การประเมินระบบหลักสูตร ในการประเมิน หลักสูตร หากประเมินแตล ะสวน
อาจทําใหมองเห็นภาพรวมไมชัดเจน ไมถูกตอง จึงควรมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ พรอมกัน
ไป เพราะการประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมิน การใชห ลักสูตร และการประเมินสัมฤทธิ์ผล
ของหลักสูตร เปนสิ่งที่สัมพันธเกี่ยวของกัน
4.3 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร
มีนักการศึกษาเสนอรูปแบบของการประเมินหลักสูตรไวหลายรูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสครีเวน (Scriven)
หลักการและแนวคิด
สครี เ วน (Scriven 1967:25) ไม เ ห็น ด ว ยกั บ การประเมิ น ที่ คํ านึ ง ถึ ง แต
จุดประสงคที่ตั้งไวกอน เพราะจะกอใหเกิดความลําเอียง ในการประเมินวาจะตองตรวจสอบใหตรง
กับจุดประสงคใหไดเทานั้น ซึ่งจะทําใหประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไมไดครบสครีเวน (Scrive) เสนอ
วา ในการประเมินนั้นผูประเมินควรประเมินผลสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ และจะสังเกตพฤติกรรมและ
สภาพการณ รวมทั้งผลตางๆ ที่ไดรับ ผูประเมินจะมีความเปนอิสระในการเก็บขอมู ลทุกชนิดที่มี
ความเกี่ ยวขอ งกับสิ่งที่ สังเกตได และขอ มูล ที่ไดจ ากการสั งเกต มักเปนขอมู ลในลักษณะเชิง
คุณภาพ ซึ่งอาจไดขอคนพบตางๆ มากมาย นอกเหนือจากการไดขอคนพบเพียงวาหลักสูตรได
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บรรลุจุดประสงคหรือไมอยางไร เชน อาจไดคําตอบวาหลักสูตรที่ประเมินนั้ นคุมกับการลงทุน
หรือไม ฯลฯ
ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนของรูปแบบการประเมิน โดยไมยึดเปาหมาย เปนการประเมินผลที่
เกิดขึ้นจากหลักสูตร ทั้งที่คาดหวังไวและไมคาดหวัง เปน การขยายแนวคิดของ ไทเลอร (Tyler)
แต สครีเวน (Scriven) ก็มิไดเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับวิธีประเมินองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรวา
เปนอยางไร จึงเปนแตเพียงการเสนอรูปแบบรวมๆ ของการประเมินผลตามทัศนะของเขาเทานั้น
2.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus Curriculum Evaluation
Model)
หลักการและแนวคิด
โพรวัส (Provus 1971: 21) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรที่
เรียกวา การประเมินผลความแตกตาง หรือ การประเมินผลความไมสอดคลอง (Discrepancy
Evaluation) ซึ่งจะประเมินหลักสูตรใน 5 สวน คือ การออกแบบ ทรัพยากรหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับ
การเริ่มใชหลักสูตร กระบวนการ ผลผลิตของหลักสูตร และคาใชจายจริงหรือผลตอบแทน
ขั้นตอนการประเมิน
แตละสวนจะมีขั้นตอนการประเมินผลเหมือนกัน คือแบงการดําเนินการเปน 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดมาตรฐานของสิ่งที่ตองการจะวัด (Standards – S)
ขั้นที่ 2 รวบรวมขอ มูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติจริงของสิ่งที่
ตองการจะวัด (Performance – P)
ขั้นที่ 3 นําขอ มูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไวในขั้นที่ 1 ( Compare – C)
ขั้นที่ 4 ศึกษาความแตกตาง หรือความไมสอดคลองระหวางผลการปฏิบัติ
จริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy – D)
ขั้นที่ 5 สงผลการประเมินใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อ เปนขอมูล ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมิน หรือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติ หรือ
เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีขึ้น (Decision Making) ดังแผนภาพที่ 7

34
มาตรฐาน
การเปรียบเทียบ

การขัดแยง

การตัดสินใจ

การปฏิบัติ
แผนภาพที่ 7 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus)
ที่มา : Provus Malcoim, Discripancy Evaluation,3rd ed. (Berkerley CA : McCutchan
Publishing, 1971),21.
3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของของสเตค (Robert E.Stakes Curriculum
Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
สเตค (Stake 1979: 23) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรวาไมควรพิจ ารณา
เฉพาะผลที่เกิดจากการใชหลักสูตรเทานั้น แตจะพิจารณาสวนประกอบของการจัดการเรียนการ
สอนหลาย ๆ สวน ทั้งนี้เพราะผลสําเร็จของหลักสูตรไมไดขึ้นอยูกับวา ผูเรียนจะสามารถบรรลุถึง
จุดประสงคที่ตั้งไวหรือไมเทานั้น แตขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ อยางเชน ผูเรียนไมสามารถ
บรรลุตามจุดประสงคที่วางไว อาจมาจากองคประกอบดานเวลา กลาวคือใหเวลาแกผูเรียนไม
เพียงพอ หรือเวลาที่จัดไมเหมาะสม ทั้งๆ ที่หลักสูตรนั้นอาจดีอยูแลวก็ได ดังนั้น ถาจะพิจารณาแต
ผลลัพธของการใชหลักสูตรอยางเดียว จะไมไดรับขอมูลเพียงพอในการที่จะตัดสินวาหลักสูตรนั้นดี
หรือไมดี และจะมองไมเห็นชองทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
ขั้นตอนการประเมิน
การประเมินหลักสูตรควรพิจารณา 3 ดาน คือ
ดานสิ่งที่มากอน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เอื้อใหเกิดผลจากหลักสูตร และเปนสิ่งที่
มีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลว ประกอบดวย 7 หัวขอ คือ บุคลิกและนิสัยของผูเรียน บุคลิกและ
นิสัยของครู เนื้อหาในหลั กสูตร วัส ดุอุ ปกรณการเรี ยนการสอน อาคารสถานที่ การจัดโรงเรียน
ลักษณะของชุมชน
ดานกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางครู
กับ ผู เรียน ผูเ รี ยนกั บผูเ รียน ครูกับ ผูป กครอง ฯลฯ เปนขั้ นของการใชห ลักสู ตร ประกอบดวย 5
หัว ข อ คื อ การสื่ อ สาร การจั ดแบง เวลา การลํา ดั บ เหตุ ก ารณ การให กํา ลังใจ บรรยากาศของ
สิ่งแวดลอม
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ดานผลผลิต หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอ
คือ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทัศนคติของผูเรียน ทักษะของผูเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับ
สถาบัน
กอนที่ผูประเมินจะประเมินองคประกอบตางๆ ของทั้ง 3 ดาน ผูประเมินตอง
ตั้งผลที่คาดหวังเอาไวกอ น แลวสังเกตหรือทดสอบผลที่เกิดขึ้นจิรง จากนั้นจึงใชมาตรฐาน ซึ่งไดแก
เกณฑตางๆ ที่ผูเชี่ยวชาญเชื่อวาควรจะใชเปนทางนําไปสูการตัดสิน
4. รูปแบบการประเมินหลัก สูตรของไทเลอร (Ralph w.Tyler Curriculum
Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
ตามแนวคิดของ ไทเลอร (Tyler 1996: 32 ) การศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงเปนการตรวจสอบวา พฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
เปนไปตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการ
จัดการศึกษา 3 สวน คือ จุดมุงหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู และสัมฤทธิ์ผล
ของผูเรียน ซึ่งเชื่อวาจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจง จะเปนแนวทางใน
การประเมินผลในภายหลัง ดังนั้น พื้นฐานของการจัดหลักสูตร คือ ผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถ
วางจุดมุงหมายที่ชัดเจน วาตองการใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง หรือมีพฤติกรรมเมื่อเรียนจบหลักสูตรแลว
อยางไร และพยายามจัดประสบการณการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ตองการ
บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยูที่การตรวจสอบวา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทําให
ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปตามจุดมุ งหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด ดังนั้ นการประเมิ น
หลักสูตรจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน และของการประเมินคุณคาของหลักสูตรดวย
ขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ขั้นตอนของการเรียนการสอนและการประเมินผล สรุปเปนขอๆ ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา โดยเขียนจุดมุงหมายใหชัดเจน
และบงบอกถึงพฤติกรรมที่ตองการใหบรรลุ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษา ที่จะชวยใหผูเรียน
บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว และเลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 จัดหา ดัดแปลง หรือ สรางเครื่องมือ ประเมิน แลวพัฒนาใหมี
คุณภาพ คือ มีความเปน ปรนัย มีความเชื่อ มั่น และมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชวัดไดตาม
จุดประสงค
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
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5. รูปแบบการประเมินหลัก สูตรของสตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeams
Curriculum Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ สตัฟเฟล บีม (Stufflebeam 2000:16) เปนที่
รูจักกันแพรหลายในชื่อ CIPP Model (Context-Input-Process-Product Model) หรือ The Phi
Delta Kappa Committee Model รูปแบบนี้เปนการประเมินขอมูล 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 การประเมิ นบริ บ ท เปน การประเมิ น สภาวะแวดลอ มโดยการ
วิเคราะหป ญหาและความต องการตางๆ เพื่อ ชี้ใหเ ห็นวาควรกําหนดจุดมุ งหมายอยางไรจึงจะ
สนองความตองการและแกปญหาที่ประสบอยู ในกรณีที่หลักสูตรไมใชอยูในขั้นการวางแผน แตใช
มาระยะหนึ่งแลวตองการประเมิน การประเมินในกรณีนี้จะเปนการประเมินในเรื่องจุดมุงหมายหรือ
จุดประสงคตางๆ ของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร และเนื้อ หาสาระที่มีอยูในหลักสูตร เพื่อ
ตรวจสอบดูวาสอดคลองกับสภาวะแวดลอม ปญหาและความตองการตางๆ หรือไมอยางไร
ประเภทที่ 2 การประเมิ น ป จ จั ย ตั ว ป อ น เป น การประเมิ น ป จ จั ย ต างๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ผูเรียน อุป กรณแ ละสื่อการเรียนการสอน
อาคารสถานที่ งบประมาณ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบดูวาปจจัยตัวปอนเหลานั้นเปนอยางไร มีผลหรือมี
สวนชวยใหการใชหลักสูตรในทางปฏิบัติบรรลุผลหรือไมอยางไร
ประเภทที่ 3 การประเมิ น กระบวนการเป น การประเมิ น หลั ก สู ตรในขั้ น
ปฏิบัติการ หรือประเมินกระบวนการใชหลักสูตร เพื่อตรวจสอบดูวากิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ
ของการใชหลักสูตร ในสภาพที่เปนจริงเปนอยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม เชน เรื่องที่
เกี่ยวกับการสอนการบริหาร
ประเภทที่ 4 การประเมิ นผลผลิ ต เปน การประเมิน ผลที่เ กิดขึ้ นจากการใช
หลักสูตรนั้น โดยตรวจสอบวาผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม เพียงใด
ซึ่งอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ภาวการณมีงานทําหรือการศึกษาตอ ฯลฯ
รูป แบบการประเมิ น หลั กสู ต รแบบ CIPP นี้ เป น การประเมิ น หลั กสู ตรทั้ งระบบ ผู ป ระเมิ น จะ
ประเมินผลทั้ง 4 ดาน ดังกลาวขางตน แลวนํามาพิจารณาความสอดคลอ งและความสัมพันธกัน
กลาวคือ ถาในจุดมุงมายของหลักสูตรตองการใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ก็ตอง
ศึกษาวาปจจัยเบื้องตนตางๆ และกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งกระบวนการบริหารหลักสูตร
เอื้อตอการทําใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน หรือไมอยางไร ผลที่เกิดขึ้นจริง
จากการปฏิบัติหรือสภาพที่เปนอยูสอดคลองกันหรือไม ซึ่งจะทําใหไดขอ มูลในการตัดสิน คุณคา
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ของหลักสูตรได รวมทั้งทราบวา สวนใดใชได ส วนใดมีขอ บกพร อง เพื่อจะไดป รับปรุงแกไขให มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น
6. รูปแบบการประเมินหลั กสูตรของแฮมมอนด (Robert L. Hammonds
Curriculum Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
แฮมมอนด (Hammond 2007:34) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตร โดยมี
สวนที่ยึดจุดประสงคเปนหลักคลายสวนของไทเลอร( Tyler) แตเขาไดเสนอแนวคิดตางไป โดย
กลาววา การประเมินผลควรจะประเมินองคประกอบตางๆ ในรูปของปฏิสัมพันธของมิติตางๆ ที่
อยูในสภาวะแวดลอมทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 มิติใหญๆ แตละมิติจ ะประกอบดวยตัว
แปรที่สําคัญๆ อีกหลายตัวแปร ความสําเร็จของหลักสูตรขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรใน
มิติตางๆ เหลานั้น มิติทั้ง 3 ไดแก
มิติที่ 1 ดานการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 4 ตัวแปร คือ 1. การจัดชั้น
เรียนและตารางสอน เปนเรื่องของการจัดครูและผูเรียนใหพบกัน และดําเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งการจัดสวนนี้ตองคํานึงถึงเวลาและสถานที่ คือการกําหนดชวงเวลาตองคํานึงถึงธรรมชาติ
ของผูเรียนและลักษณะวิชาวาควรจัดวิชาใดกอนหลังในตารางสอน นอกจากนี้การแบงกลุมผูเรียน
และลักษณะการเลื่อนชั้นสูงขึ้นไป อาจจัดเปนระดับชั้นเรียงลําดับตามความยากงาย หรือไมแบง
ชั้น หรือผสมผสานทั้ง 2 แบบ 2. เนื้อหาวิช า ตองจัดใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภ าวะของผูเรียน
และชั้ น เรี ย นแต ล ะระดั บ 3. วิ ธี การ การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ควรคํ า นึ งถึ ง
องคประกอบ 4 ประการ คือ การใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การใหขอมูลยอนกลับทันที
การใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ และการแบงและจัดลําดับขั้นตอนการเรียนรูทีละ
นอ ย 4. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ และอุปกรณพิเศษ
หองปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ รวมถึงสิ่งที่มีผลตอการใชหลักสูตรและการสอนดานอื่นๆ
มิ ติ ที่ 2 ด า นสถาบั น ประกอบด ว ยตั ว แปรที่ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง 5 ตั ว แปร คื อ
1. ผูเรียน มีองคป ระกอบที่ตองคํานึงถึง ไดแก อายุ เพศ ระดับชั้น ที่กําลังศึกษา ความสนใจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ภูมิหลังทางครอบครัว 2. ครู มีองคประกอบ
ที่ตองคํานึงถึง ไดแก อายุ เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณการสอน เงินเดือน กิจกรรม
ที่ทําเวลาวาง การฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงเวลา 1-3 ป ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานวิชาการ 3. ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึง ไดแก อายุ เพศ วุฒิสูงสุด
ทางการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน กิจกรรมที่ทําเวลาวาง การฝกอบรม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร ในชวงเวลา 1-3 ป ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานวิชาการ
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4. ผูเชี่ยวชาญ มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึง ไดแก อายุ เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ลักษณะ
ของการใหคําปรึกษาและชวยเหลือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5.
ครอบครัว มีองคประกอบที่ตอ งคํานึงถึง ไดแก สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได
สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชิกของสมาคม การโยกยาย จํานวนลูกที่อยูโรงเรียนนี้ จํานวน
ญาติที่ อ ยูร วมโรงเรียน ชุมชน มี อ งค ประกอบที่ตองคํ านึ งถึง ได แก สถานภาพชุมชน จํ านวน
ประชากร การกระจายของอายของประชากร ความเชื่อ (คานิยม ประเพณี ศาสนา) ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สภาพการใหบริการดานสุขภาพอนามัย การรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
มิติที่ 3 ดานพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือ พฤติกรรม
ดานความรู พฤติกรรมดานทักษะ และพฤติกรรมดานเจตคติ
ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนประเมินหลักสูตร เริ่มดวยการประเมินหลักสูตรที่กําลังดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน เพื่อไดขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจึงเริ่มกําหนดทิศทางและกระบวนการ
ของการเปลี่ยนหลักสูตร ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตอ งการประเมิน ควรเริ่มตนที่วิช าใดวิชาหนึ่ง และ
จํากัดระดับชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน
ขั้น ตอนที่ 3 กําหนดจุด ประสงค เชิง พฤติกรรม โดยระบุถึงพฤติก รรมของ
ผูเรียนที่แสดงวาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และ
เกณฑของพฤติกรรมที่บอกใหรูวาผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคมากนอยเพียงใด
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไวในจุดประสงค ผลที่ไดจากการประเมิน
จะเปนตัวกําหนด พิจารณาหลักสูตรที่ดําเนินการใชอยูเพื่อตัดสิน รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหผลภายในองคประกอบ และความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับ
ไปสูพฤติกรรมที่ตั้งจุดประสงคไว และเปนการตัดสินวาหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด
ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
แนวคิดในการประเมินหลักสูตรนี้เปนประโยชนในการวิเคราะหตัวแปรของมิติ
ดานการสอนและมิติดานสถาบัน ซึ่งอาจมีผลตอความสําเร็จของหลักสูตรนั้น
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ตามแนวคิดที่กลาวมา จะเห็นวานักการศึกษาแตละคน มีค วามเห็นตอ การ
ประเมินหลักสูตร ทั้งเหมือนและแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปใหเห็นไดดังตาราง 2
ตาราง 2 การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา
การประเมินหลักสูตร
1. การประเมินเอกสารหลักสูตรกอน
นําไปใช
1.1 เหมาะสมกับบริบทของผูเรียน
1.2 สนองความตองการของผูเรียน
และสังคม
2. การประเมินการใชหลักสูตร
-กระบวนการ
3. การประเมินสัมฤทธิผ์ ลหลังการใช
หลักสูตร
-ผลผลิต (ดานความรู ทักษะ เจตคติ)
4. การประเมินระบบหลักสูตร
-ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมิน
การใชหลักสูตร และประเมิน
สัมฤทธิผลของหลักสูตร

นักการศึกษา
สมหวัง

สครีเวน โพรวัส

สเตค

ไทเลอร

สตัฟ เฟล- แฮมบีม
มอนด





















































จากแนวคิด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รของนั กการศึ ก ษาต างๆ ข างต น
นักการศึก ษาสวนใหญมากกว า รอ ยละ 50 มีความคิดเหมือนกันวา การประเมินหลั กสูตรควร
ดําเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1. การประเมินเอกสารหลักสูตรกอ นนําไปใช ประเมิน ดังนี้ 1.1
เหมาะสมกั บบริบ ทของผู เรี ยน 1.2 สนองความตอ งการของผู เ รียนและสัง คม ระยะที่ 2 การ
ประเมินการใชห ลักสูตร โดยประเมินกระบวนการ ระยะที่ 3 การประเมินสัมฤทธิ์ผลหลังการใช
หลักสูตร โดยประเมินผลผลิต ดานความรู ทักษะ เจตคติ ดังนั้นผูวิจัย ดําเนินการประเมินหลักสูตร
ฝก อบรม เพื่อ พัฒ นาความสามารถการจั ดประสบการณที่ เ สริมสร างความฉลาดทางอารมณ
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้ง 3 ระยะ ดังกลาว
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แนวคิด เกี่ยวกับการฝกอบรม
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย เริ่ มครั้ งแรกเมื่ อ ค.ศ.1968 โดยเน นเฉพาะการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษยในระยะที่อยูในวัยเรียน ตอมาป ค.ศ.1970 ไดใชคํานี้มากขึ้นและแพรหลายจนถึง
ปจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมุงการจัดประสบการณการเรียนรู การดําเนินงานภายในเวลา
ที่จํากัด เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย
การผลิตที่สําคัญขององคการ ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยูจะตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตองมีการจัดชุดของกิจ กรรมอยางเปนระบบ ดําเนินการภายในชวงเวลาหนึ่งที่
กําหนดไว กิจกรรมดังกลาวมี 3 ประการ คือ การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา (Hineman
and Others, 1980 : 332-349 , Donald Clark , 2003 : 8) มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การฝก อบรม จะประกอบไปด วยสิ่ งสํ าคั ญ 3 ด าน คื อ ความรู (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) การฝกบอรมสามารถคาดคะเนถึงผลที่ไดรับใน
การปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษยไดในระยะเวลาสั้น
1.2 การศึกษา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของบุคคลในองคการ ให
ทํางานดีขึ้น เปนไปในทิศทางที่ตองการ วัตถุประสงคของการศึกษาก็เพื่อเตรียมบุคคลสําหรับการ
เลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นในองคการ เปนการพัฒนาเรืองอาชีพ เปนเรื่องของการลงทุนซึ่งผลที่จะไดรับ
จะปรากฏขึ้นในระยะยาว การศึกษาเราไมอาจคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด
1.3 การพัฒนา เปน การเตรียมทรัพยากรมนุษย เพื่อ ใหส ามารถกาวไปทั นกับ การที่
องคการไดเปลี่ยนแปลงไปหรือ เติ บโตขึ้น วัตถุป ระสงคของการพัฒนาก็เ พื่อตองการจะใหเกิ ด
ความยืดหยุนคลองตัว มีชีวิตอยูรอดไดขององคการในอนาคต เมื่อมองในแงข องการลงทุน การ
พัฒนาจะเปน เรื่อ งที่เ สี่ ยงกวาการศึ กษาและการฝก อบรม เนื่อ งจากมี ผลกระทบมากมายจาก
ภายนอก ในทางปฏิบัติแลวการพัฒนาจะเปนการวางแผนเพื่อใหพนักงานไดคุน เคยกับขอบเขต
ของกิจกรรมที่ไมไดสัมพันธกับตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน หากแตจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของเปนอยาง
มากกับ อนาคต เปนเรื่อ งที่อ งคการพยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรไป
พร อ มๆ กั บ การพั ฒนาองค การ องค ก ารอาจจั ด ให มีก ารเรี ยนรู ง านอย างเป น ระบบ เพื่ อ มี
ประสบการณเพิ่มขึ้น นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการในที่สุด
การฝกอบรมจึงถือวาเปนระบบยอ ยหนึ่งของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เปนระบบยอยหนึ่งของระบบการบริหารงานบุคคล
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ระบบการบริหารงานบุคคล
ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ระบบ
ระบบ
การฝกอบรม การศึกษา

ระบบ
การพัฒนา

แผนภาพที่ 8 ความสัมพันธระหวางระบบการฝกอบรมกับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.
ที่มา: Hineman Herbert G. and others, Personnel / Human Resource Management,
(Boston : Allyn and Bacon,1980), 332-349.
2. ความหมายการฝกอบรม
นิร ชรา ทองธรรมชาติ และคณะ (2544 : 12) ให ค วามหมายของการฝกอบรมว า
หมายถึง กระบวนการ หรือ กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ พัฒนา ทัก ษะ ความชํ านาญ ความรู อันจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการทํางาน อยางมีประสิทธิภาพโดยไมจํากัด
การศึกษา สถานที่ เพศ และโอกาส และเปนการเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรมจะลดปญหาของ
การทํางาน และปองกันปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได
สมหวัง คุรุรัตนะ (2539 : 7) และวิจิตร อาวะกุล (2540 : 31) ; บีช (Beach. 1970 :
193) ; ฟลิปโป (Filopo. 1971 : 194); กูด (Good. 1973 : 613) ;บัคเลย และคาเพิล (Buckley &
Caple. 1995 : 13) ; คลาก ( Clark 2003 : 6 ) ใหความหมายของการฝกอบรมสอดคลองกันวา
หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยา งมีระบบ เพื่อ ให บุคคลเปลี่ยนแปลงความรู
ทักษะ และเจตคติที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง จากการไดรับประสบการณ
การเรียนรูในรูปกิจกรรม โดยมุงใหสามารถนําเอาไปใชในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคตได
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อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการเพิ่มผลผลิตและผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ รวมทั้งทาทีที่
แสดงถึงความพึงพอใจในการทํางานดวย
สรุปไดวาการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจ กรรมในการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานที่จัดขึน้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยผานการเรียนรูอยางเปนระบบโดยสรางหรือ
พัฒนาความรู (Knowledge) ความคิด หรือ เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) หรื อความสามารถ
(Ability) ของผูรับการฝกอบรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหสอดคลองกับสถานการณ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
3. จุดมุงหมายของการฝกอบรม
จุดมุ งหมายของการฝ ก อบรมควรชัด เจนมากที่ สุ ดเท าที่ จ ะเป น ไปได เพราะแตล ะ
กิจกรรมจะคาดหวังใหผูรับการฝกอบรมทําอะไรไดบางภายใตการเรียนรูที่ใชฝกอบรมและเกณฑ
มาตรฐานแสดงถึงระดับความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม (Buckley and Caple 1995 : 23)
เปาหมายปลายทางที่เปนหลักของการฝกอบรม ก็คือ พัฒนาการของผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
แกองคการหรือหนวยงานที่ผูผานการฝกอบรม นําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของตน และสงผลใหผลิตผลขององคการพัฒนาไปในทางที่พึงประสงค (ลักษณา หมื่น
จักร 2546 : 69-79)
ไพศาล หวังพานิช (2542 : 1-5) ไดใหแงคิดเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงค
ทั้งจุดประสงคทั่วไป และจุดประสงคการสอน ดังนี้
จุดประสงคทั่วไป
1. พิจารณาเปาหมายของโครงการแลวกําหนดภาระงาน หรือกิจกรรมที่กลุมเปาหมาย
ตองทําหรือรับผิดชอบ
2. กําหนดทักษะและความรูที่สําคัญโดยการจัดหมวดหมูจากภาระที่ระบุไว
3. จําแนกจุดประสงคที่ไดออกเปนกลุมตามลักษณะพฤติกรรมการเรียนรูโดยจําแนก
เปน จุดประสงค ดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่ งเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู ความ
เขาใจเนื้อหา ดานจิตพิสัย(Affective Domain) เกี่ยวกับความรูสึก ทัศนคติ หรือ เกี่ยวกับจิตใจ
และดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติการกระทํา หรือทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบัติ
จุดประสงคการสอน
กําหนดพฤติกรรม ความสามารถหรือการแสดงออกของผูเรียนเมื่อเสร็จ สิ้นการเรียน
เปนจุดประสงคปลายทาง หรือกําหนดพฤติกรรม การกระทําของผูเรียนเมื่อ จบบทเรียนแตล ะ
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กิจกรรมแตละอยางหรือกําหนดพฤติกรรมหรือการกระทําที่คาดหวังจะใหเกิดกับผูเขาฝกอบรมเมื่อ
เสร็จสิ้นการฝกอบรมในแตละตอน
โดยตองตรวจสอบวา ชัดเจนหรือไม ระบุพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ รียนหรือไม
จุดประสงคนั้นเกิดขึ้นไดจริง เมื่อผานบทเรียนหรือกิจกรรมนั้นๆ หรือไม มีความซ้ําซอนกันหรือไม
สังเกตหรือ วั ดพฤติก รรมการแสดงออกเหลานั้ นไดห รือ ไม จัดเรี ยงตามลํา ดับ การเกิ ดก อนหลัง
หรือไม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกจุดมุงหมายในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับนักศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเกิด
จากการเรียนรูในระหวางการฝกอบรม
4. ประเภทของการฝกอบรม
การฝกอบรมแบงไดหลายแนวทางขึ้นอยูกับเกณฑที่ใช เชน ชวงเวลาการฝกอบรม
หรือ ตัวบุคลากร แบ งประเภทการฝกอบรมเปน 2 ประเภท (กุล ธน ธนาพงศธร และไตรรัตน
โภพลากรณ 2547 : 341-344) คือ
1. การฝกอบรมกอนการทํางาน (Pre-Service Training)
2. การฝกอบรมระหวางการทํางานหรือประจําการ (In-service Training)
พลสัณห โพธิ์ศรีทอง (2543 : 90-91) แบงประเภทการฝกอบรมระหวางประจําการ ดังนี้
1. การฝกอบรมในขณะทํางานแบบไมเปนทางการ (On-the-Job Training) มีหัวหนา
คอยแนะนํา
2. การฝกอบรมนอกที่ทํางานแบบทางการ (Off-the-Job Training) มีเจาหนาที่ในการ
ฝกอบรม จัดในหองประชุมทําใหมีเวลาสําหรับการฝกอบรมเต็มที่ มีหลักสูตรฝกอบรม
ศั ก ริ น ทร สุ วรรณโรจน (2537 : 16-18) แบ ง ประเภทของการพั ฒนาผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ดังนี้
1. การฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษากอนเขาสูตําแหนงหรือกอ นประจําการ เปน การ
กําหนดเงื่อนไขในการแตงตั้งวาตองผานการอบรมหลักสูตรนั้นๆ เสียกอน
2. การฝ กอบรมผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประจํ า การ สํ า หรั บ ผู ที่ ดํา รงตํ า แหน ง แล ว 3
ลักษณะ คือ นักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับกลาง นักบริหารระดับตน
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อาจสรุปไดวา การฝกอบรมมี 2 ประเภท คือ การฝกอบรมกอนเขาทํางานเพื่อ เปน
การเตรียมพรอมกอนจะปฏิบัติงานจริงทําใหเกิดขวัญ กําลังใจ และความมั่นใจ และการฝกอบรม
ในระหวางประจําการเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม ๆ ดังนั้น การพัฒนาในระหวางประจําการนั้น ตอ งให
ความสนใจเปนพิเศษ เพราะเขาจะมีศักยภาพอยางมาก ที่จะสงอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมตอไป ฮารริส (Harris 1992: 16) และโอลิค (Orlich 1989: 22)
กลาววา การพัฒนาบุคลากรในระหวางประจําการนั้ น เปนกิ จ กรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงใน
จุดประสงคที่จะขยาย เพิ่ม หรือพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือความรูในงาน ที่เขารับผิดชอบอยู
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจัดการฝกอบรมประเภทระหวางประจําการ แบบทางการ เพื่อให
ไดมีเวลาสําหรับการฝกอบรมเต็มที่ ไมมีภารกิจและภาระงานใดมารบกวนการทํากิจกรรมได
5. กระบวนการฝกอบรม
แนดเลอร (Nadler 1982:27) ไดเสนอกระบวนการฝกอบรม ประกอบดวย 9 ขั้นตอน
ดังนี้
1. หาความตองการจําเปนในการฝกอบรม
2. กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ
3. กําหนดความจําเปนของผูเขารับการอบรม
4. พิจารณาวัตถุประสงคการฝกอบรม
5. สรางหลักสูตรฝกอบรม
6. เลือกเทคนิคการฝกอบรม
7. เลือกอุปกรณหรือสื่อในการฝกอบรม
8. ดําเนินการฝกอบรม
9. ประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาการสอนแหงสหรัฐอเมริกา (Instructional Development Institute : IDI)
กําหนดใหการออกแบบการสอนมี 3 ขั้น จากทั้งหมด 9 องคประกอบ (Knirk and Gustafson.
1986 : 22-23) ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการฝกอบรม ดังนี้
1. ขั้นกําหนดปญหา (Define Stage) มี 3 องคประกอบดังนี้ ไดแก
1.1 การกําหนดปญหา (Identify the Problem)
1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม (Analyze the Setting)
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1.3 การจัดการ (Organize the Management)
2. ขั้นการพัฒนา (Develop Stage) มี 3 องคประกอบ ไดแก
2.1 กําหนดจุดมุงหมาย (Identify the Objectives)
2.2 กําหนดวิธีการ (Specify the Methods)
2.3 การสรางสื่อตนแบบ (Construct the Prototypes)
3. ขั้นการประเมิน (Evaluate Stage) มี 3 องคประกอบ ไดแก
3.1 สรางตนแบบทดสอบ (Testing the Prototypes)
3.2 วิเคราะหผล (Analyzing Results)
3.3 การทบทวน/การนําไปใช (Recycling / Implementing)
เดสเลอร (Dessler 1991 : 232-269) กลาวถึงกระบวนการฝกอบรมวามี 4 ขั้นตอน
1. ขั้นประเมินความจําเปน เปนปญหาที่ตองแกหรือกระทําดวยการฝกอบรม
2. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม ตองสามารถสังเกตได วัดได
3. ขั้นฝกอบรม ประกอบดวยเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสม และมีโปรแกรมประกอบ
4. ขั้นประเมินผล ประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู พฤติกรรม หรือผลที่เกิดขึ้น
จากขอมูลขางตน อาจสรุปไดวา กระบวนการฝกอบรมที่นิยมใชกันทั่วไปมี 4 ขั้นตอน
ไดแก การวิเคราะหหาความตองการจําเปนในการฝกอบรม การจัดทําหลักสูตรและโครงการ การ
จัดฝกอบรมและการประเมินผลและติดตามผล
6. การประเมินผลการฝกอบรม
ฉันทนา ลิ้มนิรันดรกุล (2543 : 65-69) กลาววา ปจ จัยสําคัญที่ตอ งพิจ ารณาสําหรับ
การประเมิ น ผลการฝ กอบรม ต อ งพิ จ ารณา 3 ส วนใหญ คื อ ป จ จั ย นํ า เข าของการฝ ก อบรม
(Inputs) กระบวนการดําเนินการฝกอบรม (Process) และผลที่ไดจากการฝกอบรม(Outputs)
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ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

-การวิเคราะหหาความ
จําเปนในการฝกอบรม
-วัตถุประสงคของโครงการ
-โครงการและกําหนดการฝกอบรม
-เอกสารการฝกอบรม
-การคัดเลือกวิทยากร
-การคัดเลือกผูเขารับการอบรม

-วิทยากร
-ผูเขารับการอบรม
-เอกสารประกอบการ
บรรยาย
-สภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ

ผลลัพธ
-การเรียนรู
-ปฏิกิริยา
-พฤติกรรม
-ผลลัพธ

ขอมูลยอนกลับ
แผนภาพที่ 9 ปจจัยสําหรับประเมินผลการฝกอบรม
ที่มา : ฉันทนา ลิ้มนิรันดรกุล,” การประเมินผลการฝกอบรม,” วารสารกองสุขาภิบาล 17, 2
(มกราคม-มีนาคม 2543) : 65-69.
งานวิ จั ยครั้ งนี้ ผูวิจั ย จะประเมิน ผลการฝ ก อบรม 3 ระยะ คือ 1. การประเมิน ผล
ความรู กอนการฝกอบรม 2. การประเมินผลระหวางฝกอบรม และ 3. การประเมินผลเพื่อการติด
ตามหลั ง สํ า เร็ จ การอบรมแล ว ทั้ง นี้ เ พื่ อ ตรวจสอบว า ผู ผา นการอบรมมี ความสามารถตาม
จุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรม มากนอยเพียงใด และวิธีการปรับปรุงแกไข ควรเปนอยางไร
7. หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรมีบ ทบาทสําคัญอยางยิ่งในการฝกอบรม เพราะ
ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด มีผูกลาวถึงหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวของไว ดังนี้
พลสัณห โพธิ์ศรีทอง (2543 : 94-95) รวบรวมขอสังเกตจากผูรับการฝกอบรมที่เสนอ
ถึงผูจัดการฝกอบรม และวิทยากร ดังนี้
1. ตองการมีสวนรวมตั้งแตตน โดยใหตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
2. มีการยืดหยุน ปรับแกวิธีการในการฝกอบรมไดเสมอ
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3. แนะนํา โครงสร า งหลั กสู ตร เนื้ อ หา วั ตถุ ป ระสงค เป าหมายปลายทางของการ
ฝกอบรมภาพรวม
4. ควรติดตามและประเมินผล เปนรายบุคคลเพื่อดูวานําความรู ทักษะ ไปใชประโยชน
ไดหรือไม
รมย บุญประสาน (2536 : 3) กลาววาหลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สอดคลองกับที่ สมโภชน นพคุณ (2537 : 3) และนิรัน ดร จงวุฒิเวศย
(2534 : 9) ไดรวบรวมขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรมไวดังนี้ ใชเวลาไมนานมาก วิทยากร
ตองมีความรูความสามารถ มีความชํานาญในการถายทอด และควรกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
กําหนดเนื้อหาใหตรงกับความจําเปน เลือกเทคนิควิธีการฝกอบรม และสื่อที่เหมาะสม
สมชาติ กิจยรรยง (2537 : 10) และชูชัย สมิทธิไกร (2540 : 91-95) กลาวสอดคลอ ง
กันถึงองคประกอบที่ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. ภาวะของผูรับการฝกอบรมกอนการฝกอบรม ผูมีความพรอมและมีแรงจูงใจในการ
รับการฝกอบรมจะเรียนรู ได ดีก วา ผูไมมีความพรอ มและไมมีแ รงจู งใจ ป จจัย ที่ส งผลต อ ระดั บ
แรงจูงใจ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจควบคุม มี 2 แบบ คือ ความเชื่ออํานาจนอกตน และความ
เชื่อในความสามารถของตนเอง รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธที่จะไดรับจากการฝกอบรม
วาจะนําไปสูการทํางานที่ดีขึ้น
2. ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู ไดแก สภาพในหองฝกอบรมควรมีแสงสวาง
และอุณหภูมิพอเหมาะ การจัดที่นั่งที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันทุกฝาย มีสวนรวมในกิจ กรรมทุก
คน มีการจูงใจใหผูรับการฝกอบรมตองการและพยายามที่จะเรียนรู กําหนดเงื่อ นไขเพื่อ รับรางวัล
หรือเงื่ อนไขการลงโทษ และมีก ารเสริมแรงใหผูรับ การฝ กอบรมรูสึกดี ตอการกระทําเปาหมาย
เพื่อใหรักษาพฤติกรรมนั้นไวนาน ๆ
3. การรักษาและการถายโอนการเรียนรูไปสูส ภาพการทํางานจริง ปจ จัยที่มีอิ ทธิพ ล
ไดแก การออกแบบโครงการฝกอบรม มีสถานการณจําลอง แสดงบทบาทสมมติ กรณีศึกษาเพื่อให
เกิดการเรียนรู ลักษณะของผูรับการฝกอบรมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงและเชื่ออํานาจในตนจะนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางานมาก กลยุทธที่จะชวยสนับสนุนการถายโอนการเรียนรูเชน การ
ตั้งเปาหมาย
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําหลักจิตวิทยาและหลักพฤติกรรมศาสตรมาใช ดังนี้
1. ภาวะของผูเขารับการฝกอบรม ผูวิจัยจะสอบถามกลุมตัวอยางเพื่อยืนยันความพรอ มอยางเต็ม
ใจรับการฝกอบรมดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง 2. ปจ จัยตางๆ ที่มีอิท ธิพลตอการเรียนรู ผูวิจัยจะจัด
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สภาพแวดลอมในหองฝกอบรมใหดี จูงใจใหเห็นประโยชนของการฝกอบรมทั้งตอ ตัวเอง ตอกลุม
และต อ สั ง คม และจะใช เ ทคนิ ค การฝ ก อบรมแบบมี ส ว นร ว มที่ เ น น ให ผู รั บ การฝ ก อบรมเป น
ศูนยกลางและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวย 3. การรักษาและการถายโอนการเรียนรูไปสูสภาพ
การทํางานจริง ผูวิจัยจะใชแนวทางการตั้งเปาหมายและการวางแผนพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ เปนรายบุคคล ชี้ใหเห็น ถึงประโยชนที่ได
จะรับ ซึ่งผูรับการฝกอบรมจะสามารถนําไปดําเนินการหลังจากการฝกอบรมสิ้นสุดตอไปได
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
1. ทฤษฎีการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)
ทฤษฎี ก ารจั ดการเรี ย นรูต ามสภาพจริ ง (Authentic Learning) (ทิศนา แขมมณี ,
2550 :133-137) เปน แนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการพัฒนาการเรีย นรูของผู เรียนไดเปนอยางดี
ทิศนา แขมมณี ไดศึกษานิยาม หลักการ องคประกอบ และตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูตาม
สภาพจริง ดังนี้
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง
การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง หมายถึง การดําเนินการชวยใหผูเ รียนเกิดการ
เรียนรู โดยการใหผูเ รียนเขาไปเผชิญปญหาในสภาพจริง ปญหาจริง ในบริบทจริง และรวมกั น
ศึกษาเรียนรูแสวงหาความรูและขอมูล และวิธีการตางๆ เพื่อที่จะแกไขปญหา ผลการแกไขปญหา
สอดคลองกับสภาพเปนจริง อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน ไมอ าจจัดใหผูเรียนเผชิญ
ปญหาในชีวิตจริง ปญหาจริงในชั้นเรียน อาจทําใหโดยใชสภาพการณจําลอง หรือสะทอนความคิด
เปนจริง ใหผูเรียนไดรวมกันคิดแกปญหา หรือเขาไปสวมบทบาทในสถานการณจําลอง เพื่อเรียนรู
จากสถานการณเชื่อมโยงสูสภาพจริง ซึ่งการแกปญหาจากสถานการณจริง หรือจําลองดังกลาว
จะเปนการฝกทักษะการคิด การสนทนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด การตัดสินใจ และนําไปสู
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
1.2 หลักการของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง
หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง มีดังนี้
1. การเรี ย นรู ใดๆ ก็ ตาม ย อ มมี ความสั มพั น ธ กับ เรื่ อ งๆ นั้ น เป น การเรี ย นรู ที่
คํานึงถึงบริบทแวดลอมที่สัมพันธกับความเปนจริง เพื่อใหผูเรียนนําไปใชในชีวิตจริงได
2. สภาพจริง ขอมูลจริง เปนโลกแหงความเปนจริง ซึ่งทุกคนจะตองเผชิญ ดังนั้น
การใหผูเรียนเผชิญกับสภาพการณจริง ปญหาจริง จึงเปนโอกาสที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริง
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3. การเรียนรูความเปนจริง ของจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถ
นําไปใชได เปนประโยชนตอผูเรียน จึงเปนสิ่งที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรูอยากเรียนรู
4. การให ผูเ รี ย นเผชิ ญป ญหาและแกป ญหา จะช วยให ผู เรี ย นพัฒนาทัก ษะที่
จําเปน ตอการดํารงชีวิตจํานวนมาก
สรุปไดวา หลั กการเรียนรูตามสภาพจริง เป นการเรียนรูที่ตอ งพิจ ารณาบริบ ท
แวดลอมกับความเปนจริงกับสิ่งที่ตองการเรียนรู ผูเรียนไดมีโอกาสไดเผชิญกับสถานการณจ ริง
ผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณไปใชไดจริง
1.3 องคประกอบของการเรียนรูตามสภาพจริง
การเรียนรูตามสภาพจริง มีองคประกอบในการเรียนรู ดังนี้
1. ในชีวิตจริงบุคคลตองเผชิญปญหา เล็กบาง ใหญบาง อยูเ สมอที่จะตองคิด
ตัดสินใจ การเรียนรูตามสภาพจริงเปน การเรียนรูที่ฝกการคิด การตัดสินใจ ลงมือกระทํา และ
ทราบผลการกระทําจากปญหา
2. การเรียนรูตามสภาพจริง ผูเรียนตองปฏิบัติการจริง เพื่อ แกปญหา โดยการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคล ใชทรัพยากรตามสภาพจริงในการแกปญหา
3. การเรียนรูตามสภาพจริง บุคคลจะใชความรู ทักษะ และเกิดความรูหรือพัฒนา
เจตคติขณะแกปญหาจึงเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กันในดานตางๆ ตามสภาพจริง
4. การเรียนรูตามสภาพจริง ผูเรียนจะเลือกรับเฉพาะสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง
และจําเปนเหมาะสมตอ การนําไปใชในชีวิตจริง ไดแก ทักษะในการเขาใจผูอื่น การอยูรวมกับ
ผูเรียน การแกปญหา การตัดสินใจ
5. การเรียนรูตามสภาพจริง ผูเรียนจะนําความรู ทักษะ เจตคติเ ดิม เขามาใชใน
การแก ป ญหา หรื อ สถานการณ และเกิ ดการเรี ย นรู ทั กษะ เจตคติ พั ฒ นาขึ้ น จากเดิ ม แล ว
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
6. ขอ มูล ย อนกลับ จากการเรีย นรูในสภาพจริง จะถูก นําไปเปน ยึ ดถื อเป นแนว
ปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมปญหาในการเรียนรู มี 2 ระดับ คือ
6.1 กิ จ กรรมแก ป ญ หาท า ทายความสามารถทางวิ ช าการ ( academic
challenges) โดยการนําเนื้อหาสาระที่ตองการสอนมาปรับเปลี่ยนใหอ ยูในรูปของปญหา แลวให
ผูเรียนเผชิญปญหา รวมมือแกปญหา แสวงหาขอมูล นําขอมูลทางวิชาการมาใชตัดสินใจ ลงมือ
กระทํา และประเมินดวยมาตรฐานของการดํารงชีวิตจริง
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6.2 การจัดกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณจําลอง (Scenario Challenges)
โดยการนําสาระที่ตองสอนมาจัดเปนสถานการณจําลองที่ส ะทอ นความเปนจริง ชีวิตจริง และให
ผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณจําลองนั้นๆ และเกิดการเรียนรู เขาใจสภาพความเปนจริง
ขอสังเกตเพิ่มเติมของการจัดการเรียนรู เพิ่มเติมจากที่กลาวไว คือ การจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริง มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูเรียนไดพัฒนาการคิดขั้นสูง (Higher order Thinking)
2. ผูเรียนไดความรูที่ลึกซึ้ง (Depth of Knowledge)
3. ความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรูกับโลกแหงความจริง
4. การอภิปรายหรือสนทนาที่เปนแกนสาร (Substantive Conversation)
5. การสงเสริมสนับสนุนจากสังคมในผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (Social Support for
Student Achievement)
1.4 ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง
ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง มีดังนี้
1. ผูสอนมีการนําผูเรียนเขาไปเผชิญสถานการณจริง ปญหาจริง ในบริบทจริงหรือ
มีการจัดกิจกรรมในหองเรียนที่จําลองหรือสะทอ นความเปนจริงใหผูเรียนไดรวมกัน คิดแกปญหา
หรือเขาไปรวมสวมบทบาทในสถานการณนั้นๆ
2. ผูเรียนมีสวนรวมกันคิดวิเคราะหปญหา แสวงหาความรู ขอมูลและวิธีการตางๆ
จากแหลงความรูที่หลากหลาย ศึกษาทําความเขาใจ ความรูและขอมูล และนําขอมูลความรูมาใช
ในการตัดสินใจ
3. ผูเรียนที่มีการตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแกปญหารวมกัน
4. ผูเรียนไดรับ ผลการตัดสิน ใจและการกระทํา ของตนจากสังคม (มาตรฐานใน
ชีวิตจริง)
5. ผูเรียนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ สะทอนความคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูของตน
6. ผูสอนมีการวัดประเมินผล ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ
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2 ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning)
ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง ไวก็อตกี้ ( Vygotsky 1986:74) มาจากแนวคิดทฤษฎีของ
การสรางความรูใหมดวยตนเอง ตามปรัชญาสรางสรรคความรูนิยม (Constructivism) เปนทฤษฎี
การเรียนรูที่มีพื้น ฐานทางจิตวิท ยา ปรัชญา และมานุษยวิท ยา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจิตวิทยา
ดานปญญา (Cognitive Psychology) โดยเชื่อวาความรูไมไดมาจากการคนพบมาจากภายนอก
หรือสิ่งแวดลอมแตเปนความรูที่มนุษยสรางขึ้นภายในจิตใจ
แนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองของ ไวก็อตกี้ มีความเชื่อวาการพัฒนาตนเอง
ของบุคคลมีอิทธิพลมาจากบริบททางสังคม สิ่งแวดลอม และปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งจะสงผล
ตอวิธีการหาความรูในการเรียน เชน พัฒนาการดานภาษาเปนการเรียนรูจากบุคคล ซึ่งจะสงผลตอ
วิธีการหาความรูในการเรียน เชน พัฒนาการดานภาษาเปนการเรียนรูจากบุคคลรอบขางและการ
ติดตอสื่อสาร ในสถาบันพัฒนาการดานสติปญญาของมนุษยเปนการเชื่อมโยงความรูจากสังคมสู
บุคคล แนวคิดของ ไวก็อตกี้ สรุปวา การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคมที่ผูเ รียนสรางความรู ความ
เขาใจของตนเอง ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก การจัดสิ่งแวดลอมที่มีความหมายและ
สามารถนําความรูออกไปใชประโยชนได
2.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ มุงปลูกฝงคุณลักษณะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมของโลกไรพรมแดน ผูเรียนตองรูวิธีเรียนเพื่อ พรอ มที่
จะเรียนรูความรูที่เพิ่มอยางไรพรมแดนในยุคปจจุบันและอนาคต ซึ่งเปนการปลูกฝงวิธีเรียนใหติด
ตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต
การเรี ย นรู ด ว ยตนเองมาจากภาษาอั ง กฤษว า “Self-Directed Learning” ที่
นักวิช าการศึกษาไดใหความหมายแตกตางกันไป เชน การเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนรู
แบบรายบุคคล การเรียนรูแบบควบคุมตนเอง การเรียนรูแบบกํากับ การเรียนรูดวยตนเอง เปนตน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใชคําวา “ การเรียนรูดวยตนเอง” โดยสรุปความหมายมา
จากนักวิชาการศึกษาตางๆ ที่ไดใหความหมายไวดังนี้ (Knows 1997: 15; Skager 1978:48;
Griffin 1993: 32; Dixon 1992:17; Hiewstra 1994: 49; ทิศนา แขมมณี 2550:90)
1. เปนการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจ ความตองการของผูเรียนเอง เปนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอความตองการ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน
2. เปนการเรียนรูที่ผูเ รียนกําหนดจุดประสงค หรือ เปาหมายของการเรียนดว ย
ตนเองสนองตอบตอศักยภาพของผูเรียน
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3. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนวางแผนกําหนดขั้นตอน วิธีการ เวลาเรียน สถานที่เรียน
ดวยตัวผูเรียนเอง ซึ่งตอบสนองตอรูปแบบการเรียนของแตละคน (Learning Stays)
4. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนกําหนดแหลงเรียนรู ผูใ หความรู สื่อการเรียนรู ตามความ
ถนัด สนใจ และบริบทของผูเรียน
5. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง แลวเกิดการเรียนรูจาก
การปฏิบัตินั้น ซึ่งทําใหเกิดประสบการณตรง เรียนรูอยางลึกซึ้งและยั่งยืน
6. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนประเมินการเรียนรูดวยตนเองประเมิน วาบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดมากนอยเพียงใด เรียนรูอะไรบางครอบคลุมหรือไม ตองศึกษาเรื่องใดเพิ่ม
เฮนเดอลน (Henderson 1996: 6-7) เสนอกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีการสราง
ความรูใหมโดยผูเรียนเอง ไดอธิบายวา การสรางความรูใหมจะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ
1. ความรูเดิมหรือโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู
2. ความรูใหม ไดแ ก ข อมูล ขอ เท็จ จริ ง ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ที่บุคคล
รับเขาไป
3. กระบวนการทางสติปญญา หรือทักษะกระบวนการตางๆ ที่ใชในการทําความ
เขาใจความรูที่รับมาและใชในการเชื่อมโยงและปรับความรูเดิมเขากับความรูใหม
เวลเคอร (Walker 2002: 21; ทิศนา แขมมณี 2550: 10-12) สรุปหลักการจั ด
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง มีดังนี้
1. เนนการสรางมโนทัศนและความเขาใจอยางลึกซึ้ง เปนเปาหมายในการเรียนการ
สอนซึ่งไมใชพฤติกรรมหรือทักษะ
2. การเรียนรูเกิดจากผูเรียนไดลงมือกระทํา การเรียนการสอนเปนการสงเสริมให
ผูเรียนไดสรางความรู
3. ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนไดลงมือ แกปญหาจากการทําความเขาใจในเรื่องที่
เกี่ยวของ
4. ใหผูเรียนไดมีการสะทอนคิด (Reflection) ถึงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน
5. ใชกระบวนการกลุมโดยอาศัยความรวมมือ กันในการทดสอบความเขาใจ และ
ขยายความเขาใจในประเด็นตางๆ
6. ผูสอนตองเชื่อมโยงความรูเดิม ประสบการณเดิมกับขอ มู ลใหมในชั้นเรียนให
ชัดเจน ควรมีการสรุป ทบทวน เชื่อมโยงมโนทัศนหลักและจุดสําคัญเปนการสรุปบทเรียน
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7. ควรใหผูเรียนศึก ษาสถานการณเพื่อสรางความเขาใจมโนทัศนใหมโดยอาศั ย
ความรูเดิม
8. ผูสอนควรทาทายใหผูเรียนคิด โดยใชกรอบแนวคิดที่แตกตางออกไป
9. ตองจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูใหมีทางเลือก ลดทอนความกดดันและสงเสริมให
เกิดความคิดริเริ่มดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สํารวจ เพื่อใหเห็น ปญหา ในปจ จุบันนี้การ
เรียนการสอนมักจะเนนหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรูข องผูเรียน ตองอยูในกรอบและ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบอกทุกอยางจนตนเองไมมีทางอื่นที่จะเลือกได
10. จัดบริบทการเรียนรู ซึ่งสนับสนุนความเปนอิสระของผูเรียน ในขณะเดียวกันครู
ตองทําหนาที่ผูสนับสนุนที่ดี ชวยผูเรียนในการสรางความรูใหม ชวยผูเรียนสรางความรูความคิด
เดิม ยัง ไม สมบูร ณใ หส มบู รณ ยิ่ง ขึ้น พัฒนาผูเ รียนจากการพึ่ งพาผูอื่ นมาเปน ผูพึ่ งพาตนเอง ให
สามารถกาวหนาขึ้นมาได สิ่งแวดลอมการเรียนรูในขอนี้ยังหมายถึงเพื่อนๆ ของผูเรียน ตองมี
บรรยากาศการทํ า งานดว ยกั น ดวยดี มี ความเกื้ อกูล สนั บ สนุน ซึ่ง กัน และกั น ดี จะเป น ปจ จั ย
สนับสนุนใหพัฒนาการเรียนรูไดดี
จึงสรุป ได วาการเรีย นรูดวยตนเองมาจากแนวคิดทฤษฎี ตามปรั ชญาสรา งสรรค
ความรูนิยม (Constructivism) โดยมุงเนนการเรียนรูที่เกิดจากฐานความรูเ ดิม ในดานของความ
เขาใจเดิมเชื่อมโยงการเรียนรูใหม แลวลงมือปฏิบัติ ประเมินขอเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตัวของ
ผูเรียนเอง การเรียนรูดวยตนเองจึงเนนการเรี ยนรูของกระบวนการทางปญญาจากการเชื่อมโยง
ประสบการณการปฏิบัติเปนการเรียนรูใหม
2.2 คุณลักษณะของผูเรียนที่เอื้อตอการเรียนดวยตนเอง
1. เปนผูยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) ไดแก การมีเจตคติในเชิงบวกตอตนเอง
2. การเปนผูมีการวางแผนการเรียน (Planfulness) ประกอบดวย 1. การรับรูความ
ตอ งการในการเรียนของตนเอง 2. การวางจุดมุงหมายที่สอดคลองกับ ความตอ งการนั้น และ
3. การวางแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุจุดประสงคการเรียน
3. มีแรงจูงใจในการเรียนรูในตนเอง (Intrinsic Motivation) สามารถเรียนรูไดโดย
ปราศจากสิ่งควบคุมหรือบังคับจากภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ ถูกลงโทษ การเรียนเพื่อ
ตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง
4. สามารถที่จะประเมิ นผลตนเอง (Internalized Evaluation) ไดวาจะเรียนได ดี
แคไหน โดยอาจขอใหผูอื่นประเมินการเรียนรูของตนเองก็ได โดยการประเมินจะตองสอดคลองกับ
สิ่งตางๆ ที่ปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น
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5. การมีลักษณะที่เปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience) ไดแ ก
การมีความสนใจความใครรู ความอดทนตอความคลุมเครือ การชอบสิ่งที่ยุงยากสับสน และการ
เรียนอยางสนุก สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมซึ่งกอใหเกิดประสบการณใหมๆ
6. การมี ลั ก ษณะของการยื ด หยุ น (Flexibility) ในการเรี ย นรู เต็ ม ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียน และใชระบบการเขาถึงปญญา โดยใชทักษะการสํารวจ
การลองผิดลองถูก โดยไมเลิกลมความตั้งใจที่จะเรียนรู
7. ความเปน ตัวของตั วเอง (Autonomy) ดูแลตนเองได เลื อ กที่ จะผูก พันกั บ
รูปแบบการเรียนรูแบบใดแบบหนึ่ง มีการกําหนดปญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ที่
กําหนดใหวาลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได
โควเลส (Khowles 1975:68) ไดใหความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เอื้อตอการเรียนรู
ดวยตนเอง คือ
1. มี ความสามารถในการเชื่ อ มความสัมพั น ธ กับ ผูส อนเพื่ อขอความช วยเหลื อ
หรือขอคําปรึกษา
2. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลจากขอมูลที่คน พบไปใชได
อยางเหมาะสม
ซึ่งอาจสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองนั้น เปนการเรียนรูทางดานสติปญญาของ
ผูเรียนที่จะเชื่อมโยงการเรียนรูของตนเองตอสิ่งเรียนรูใหม การแสวงหาวิธีการใหตนเองไดป ระสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรู
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
การจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีดังนี้
เฮี ยมสตรา (Hiemstra 1994:55) ได เสนอบทบาทของครู ในการเป นผู แ นะนํ า
(facilitator) การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนี้
1. จัดหาขอมูลในแตละหัวขอการเรียนในการบรรยาย และมีการใชสื่อเพื่อ แทรก
เทคนิคการเรียนการสอนตางๆ ตามความเหมาะสม
2. จัด การ จั ดหาแหลงความรูใหแ กผูเรีย นแตล ะคนหรือ แตล ะกลุมเล็กๆ ตามที่
กําหนด
3. ชวยผูเรียนในการประเมินความตองการ และประเมินความรูตามเนื้อหาผูเรียน
แตละคนจะไดรูวิถีทางการเรียนของตนเอง
4. ประเมินการเรียนรูของผูเรียนแตละคน
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5. จั ดหาแหลงข อมูล ตางๆ หรือ ขอ มูลที่ เชื่อ ถือ ได ในการเรีย นแตล ะเรื่องที่ได
กําหนดโดยการประเมินตามที่ตองการ
6. สรางแหลงขอ มูล สื่อ และตนแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอและเนื้อหาที่
หลากหลาย
7. จัดการใหมีการติดตอกับบุคคลตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและจัดทํา
แนวทางใหผูเรียนไดมีประสบการณทั้งสวนตัวหรือเปนกลุมเล็กนอกเหนือจากกลุมปกติ
8. ทํางานรวมกับผูอื่นนอกหองเรียน ในลักษณะของเปนผูกระตุนเกิดปฏิสัมพันธกับ
กลุมผูเรียน
9. ชวยผูเรียนในการพัฒนาทัศนคติผูเรียนใหเปนผูเรียนที่พึ่งตนเอง
10. สนั บสนุ นใหมีการอธิ บายใหตอบคํ าถาม ให มีกิจกรรมกลุ มเล็ ก เพื่อกระตุ น
ความสนใจในการเรียนรู
11. พัฒนาใหผูเรียนเกิดทัศนคติในแงบวก
12. จัดกระบวนการเรียนรูใหมีการประเมินความตองการ และมีการประเมิน ผล
อยางตอเนื่อง ใหทําหนาที่เปนผูประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ทั้งในหองเรียนและเมื่อจบในแตละ
บทเรียน
คารเร (Carre 1994:63) ไดเสนอรูป แบบการเรียนรูดวยตนเอง มีองคประกอบ 7
ประการ ดังนี้
1. เปนโครงการการเรียนรูรายบุคคล เนื่องจากผูเรียนมีความสามารถแตกตางกัน
2. สามารถทําสัญญาการเรียน เปนขอ ตกลงระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยอยูบน
พื้นฐานความตองการของผูเรียนที่สอดคลองกับเปาหมายและหลักการของสถาบันการศึกษา
3. กําหนดเวลาสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูกับผูสอน
4. ผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยการความสะดวก เปนแหลงความรู คอยใหคําแนะนํา
5. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเปด จัดเตรียมสภาพแวดลอ มตางๆ ให
เปนศูนยกลางการเรียนรู เชน หองสมุด ศูนยสื่อการศึกษา แหลงความรูสนับสนุนตางๆ
6. การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นตลอดเวลา เพราะผูเรียนอยูในสังคม จําเปนตองติดตอ
กับคนอื่นตลอดเวลา
7. การประเมิ นผล ผูส อนจะตอ งติ ดตาม สังเกตการณผู เรี ยนตลอดเวลา เพื่ อ
ติดตามประเมินความกาวหนาในการเรียนและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
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3. ทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ มี พื้ น ฐานมาจากปรั ช ญาการศึ ก ษาแบบพิ พั ฒ นาการ
(Progressivism) ที่เนนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง จึงทําใหการจัด
เกิดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่ง ดิวอี้ (Dewey 1922:28) ไดนําเสนอปรัชญา
การศึกษาการศึ ก ษาแบบพิ พัฒนาการขึ้ น และได รั บการยอบรั บ อย า งแพรห ลายจนถึง ปจ จุ บั น
นอกจากนี้ยังไดนําแนวคิดจากทฤษฎีสนามของ เลวิน (Lewin 1938:32) ที่เนนวาพึ่งพาซึ่งกันและ
กันเปนตัวกําหนดวิธีการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดมีนักการศึกษานําไป
พัฒนาเปนรูปแบบตางๆ ของการเรียนแบบรวมมือมาใชในการจัดการสอนอยางแพรหลายจนถึง
ปจจุบัน หลักการของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียน
ไดเรียนรูกันเปนกลุมๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน แต
ละคนจะตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และความสําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันละกันคนที่เรียนเกง
จะชวยเหลือคนที่เรียนออ นกวา สมาชิกในกลุ มไมเพียงแตรับผิดชอบตอ การเรียนรูข องตนเอง
เทานั้น แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล
คือ ความสําเร็จของกลุม
สลาวิน (Slavin 1990:47) ไดอธิบายไววาวิธีการเรียนแบบรวมมือก็คือ วิธีการเรียนรู
แบบกลุม วิธีการเรียนแบบรวมมือทุกวิธีการ (เทคนิค) นั้นมีแนวความคิดรวมมือ คือกัน นักเรียน
ทํางานรวมกันเพื่อเรียนรู และนักเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุมในใหเรียนรู
ไดเทาๆ กับการเรียนรูของตนเอง
หลักการของการเรียนรูเปนกลุม ประกอบดวย
1. การได รั บ รางวั ล เป น กลุ ม (Team Reward)กลุ ม อาจจะได รั บ รางวั ล หรื อ ใบ
ประกาศนียบัตร (Certificaties) ถานักเรียนสามารถเรียนรูไดถึงเกณฑที่กําหนดไว
2. ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูของแตละคน (Individual Accountability)
เปนกี่เนนใหสมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการชวยกันอธิบาย
ใหแกคนอื่นในกลุม
3. ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน ในการประสบความสําเร็จ (Equal Opportunities for
Success) หมายความวา นักเรียนสามารถชวยกลุมไดโดยการพัฒนา การเรียนของตนเองใหดีขึ้น
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กวาเดิม เปนการเนนใหเห็นวาผูเรียนจะเกง ออน ปานกลาง ผูเรียนทุกคนก็มีโอกาสเทาๆ กั นใน
การที่จะทําใหดีที่สุด
3.1 ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกันดังนี้
สลาวิน (Slavin 1987:56) ใหความหมายของการเรียนแบบรมมือวา เปนวิธีการ
สอนที่ใหนักเรียนเปนเรียนกลุม สมาชิกในกลุมโดยทั่วไปมี 4 คน และมีความสามารถแตกตางกัน
ประกอบดวย นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรียนออ น 1 คน นักเรียนแตละคนจะตอ ง
ชวยเหลือเพื่อนที่อยูภายในกลุมเดียวกัน
อาทซท และ นิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448-449) ไดกลาวถึงการ
เรียนแบบร วมมือ วาเปนแนวทางที่เกี่ยวกั บการที่ผูเ รียนทําการแกปญหารวมกันเป นกลุมเล็กๆ
ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุม ประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายรวมกัน สมาชิกในกลุมทุกคนตอง
ระลึกเสมอวา เขาเปนสวนสําคัญของกลุม ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุมเปนความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของทุกคนในกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย สมาชิกทุกคนตองพูดอธิบายแนวคิด
กันและชวยเหลือกันใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหา ครูไมใชเ ปนแหลงความรูที่คอยปอนแก
นักเรียน แตจะมีบทบาทเปนคอยใหความชวยเหลือ จัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนรูของ
นักเรียน ตัวนักเรียนเองจะเปนแหลงความรูซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1991:74) กลาววาการเรียน
แบบรวมมือเปนการที่จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละประมาณ 3-5 คน
โดยสมาชิ กในกลุม มี ความแตกต า งทางด านเพศ เชื้ อ ชาติ ความสามารถทางการเรียน ฯลฯ
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแต
ละคนในกลุมรวมกัน
อาจกลาวโดยสรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือเปน กิจกรรมการเรียนการสอน ที่
ตอ งการเน นใหผูเรียนไดเรียนรู รวมกันคิด เกิดความรวมมือ รั บผิดชอบและชวยเหลื อ กัน มีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
3.2 ประเภทของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือมีกระบวนการมากมาย ซึ่งแตละประเภทสามารถนําไปใชได
หลากหลายตามวัตถุป ระสงค การเรียนแบบรวมมื อแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ (Johnson and
Holubec 1998:16 )
1. การเรีย นแบบร วมมือ อยางเปน ทางการ (Formal Cooperative Learning
Group) ครูมีบทบาทดังตอไปนี้
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กําหนดวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงในการเรียนแตละบทเรียนวา ตองการให
นัก เรี ย นเกิ ดการเรีย นรูอ ะไรบ าง เชน ความรูห รื อ ทั ก ษะทางสั งคม กํ า หนดบทบาทของกลุ ม
วิธีการจัดนั กเรียนเข ากลุม กําหนดบทบาทของนักเรี ยน วัสดุ อุปกรณที่ตอ งใชในการเรียนและ
จัดเตรียมความพรองดานอื่นๆ ในหองเรียน
อธิบายงานและใหผูเรียนมีการพึ่งพากัน ครูอธิบายงานที่มอบหมายใหชัดเจน
โดยเนนการคิดและกลวิธี และตอ งใหมีการพึ่ งพากัน มี ความรับ ผิ ดชอบสวนบุคคลบอกเกณฑ
ความสําเร็จที่ตั้งไวและอธิบายทักษะทางสังคมที่ตองใช
มีการดูแลและเขาไปเกี่ยงของกับ กลุม เพื่อชวยเหลือหรือ เพื่อใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธกันและใชทักษะทางสังคมมากขึ้น ครูควรใชการสังเกตอยางมีระบบและรวบรวมขอมูล
ในแตละกลุม ในขณะที่นักเรียนกําลังทํางาน ครูอาจเขาไปใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ
ความชวยเหลือเพื่อใหงานมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประเมินการเรียนรูของนักเรียนละชวยนักเรียนในการประมวลผลการทํา งาน
ของกลุ มวา สามารถทํา อะไรได ดีบ าง ครู ป ระเมิน การเรีย นรู ข องนั กเรี ย นอย างระมั ด ระวั ง โดย
ประเมินจากการแสดงออก สมาชิกภายในกลุมจะเกิดการเรียนรูจากการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ
มีการทํางานรวมกัน และมีการแกไขเพื่อปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไปใหดีขึ้น
2. กลุมเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (Informal Cooperative Learning
Group)
นักเรียนจะทํางานและเรียนรูรวมมือกัน เพื่อใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายรวมกัน บางครั้งกลุมอาจทํางานรวมกันเพียงไมกี่นาทีในแตละคาบ ในระหวางการจดคํา
บรรยายการสาธิต การเรียนแบบรวมมือ อยางไมเปนทางการสามารถนําไปใชเพื่อ 1.ใหนักเรียน
สนใจสื่อที่ตอองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 2. ปรับสภาวะอารมณนักเรียนใหพรอมในการเรียน
3. เตรียมประสบการณที่นักเรียนจะตองนําไปใช ในชั้วโมงเรียน 4. เพื่อ ใหแนใจวานักเรียนเกิ ด
ความคิดในสิ่งที่เราสอน และ 5. มีการใชสื่ออุปกรณในการเรียน
ในระหวางที่ครูกําลังสอนจะมีสื่ออุปกรณเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อ
มีการอธิบ าย สรุป และผสมผสานสิ่ง ที่เ รียนรู เป นโครงสรางความรู กลุมประเภทนี้จ ะใชเ วลา
ประมาณ 3-5 นาที ในการใหเรียนอภิปรายกอน – หลังการบรรยาย และใชเวลาประมาณ 2-3
นาที ในการอภิปรายกับเพื่อนในสิ่งที่ไดจากการฟงคําบรรยาย
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3. กลุมพื้นฐานในการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Base Group)
กลุมรวมมือประเภทนี้จะอยูรวมกันเปนระยะเวลานาน สมาชิกในกลุมจะมีความ
หลากหลาย มีสมาชิก 3-4 คน ที่อยูประจํากลุม กลุมพื้นฐานหลักนี้จะใหการสนับสนุนชวยเหลือให
กําลังใจสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อใหมีผลการเรียนดีขึ้น เชน กระตุนสมาชิกคนอื่นๆ ใหสนใจในการ
เรียน ทํางานที่ไดรับมอบหมาย เกิดการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาการการคิดและทักษะทางสังคมขึ้น
ดวยกลุมพื้นฐานหลักนี้อาจเกิดมีการพบปะกับสมาชิกคนอื่นๆ ทุกวันในระดับประถมศึกษาหรือ
สองครั้งตอสัปดาหในระดับมัธยมศึกษาหรือเมื่อมีการเรียน นักเรียนในกลุมพื้นฐานแบบรวมมือนี้
จะอยูรวมกันเปนระยะเวลานานอาจเปนปหรือหลายป โดยดูแลและรักษาสัมพันธภาพที่จะสงผล
ตอสมาชิกคนอื่นๆ ใหเรียนอยางมีประสิทธิภาพในโรงเรียน
การใชกลุมรวมมือพื้นฐานประเภทนี้จ ะชวยเพิ่มความสนใจ การทํางานและ
ประสบการณตางๆ ในโรงเรียน อีกทั้งยังชวยเพิ่มคุณภาพและปริมาณในการเรียนรู โรงเรียนควร
ส ง เสริ มให มี กลุ มประเภทนี้ ขึ้ น เพื่อ ช ว ยในการปรั บ ปรุง และพั ฒ นาโรงเรี ยนให ดีขึ้ น โรงเรี ย น
หองเรียนทีมีขนาดใหญจะมีความซับซอนมาก อีกทั้งนักเรียนก็ตองเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ ที่ยาก
มากมายกลุมพื้นฐานนี้ยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นโดยอาจใชกลุมประเภทนี้ ชวยครูในการโฮมรูม
ในกรณีที่มีนักเรียนมาขอรับคําปรึกษาจํานวนมาก
3.3 บทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือ
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1991:78) ไดกลาวถึงบทบาท
ของนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้
1. นักเรียนจะตองไววางใจซึ่งกัน และกัน และพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย
ของตนไดดี
2.ในการทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นแต ล ะกิ จ กรรม สมาชิ ก คนหนึ่ ง จะทํ า หน า ที่
ประสานงาน คนหนึ่ งทํา หน า ที่ เลขานุ ก ารกลุม สวนสมาชิก คนที่เ หลือ ทําหน าที่ เ ปน ผูรว มที ม
สมาชิกแตละคนจะตองไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ทุกคนในกลุมตองเขาใจเรื่องที่กําลังเรียน
และสามารถตอบคํา ถามไดเ หมื อ นกัน หมดทุ กคน จะไม มีส มาชิกคนใดของกลุ มถูก ทอดทิ้ ง ผู
ประสานงานกลุมตองกระตุนใหสมาชิกทุกคนที่สวนเสริมสรางความสําเร็จของกลุม
3. นักเรียนควรใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนสมาชิกทุกคน สมาชิก
ในกลุมอาจวิจารณความคิดเห็นของเพื่อนไดแตจะไมวิจารณตัวบุคคล และควรเปนไปเพื่อ ความ
ชัดเจนในความคิดเห็น
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4. นักเรี ยนเปน ผูรั บผิด ชอบการเรียนรู ของตนและเพื่อ นๆ ในกลุ ม นั กเรียนจะ
รวมกันทํากิจ กรรม การกําหนดเปาหมายของกลุมและแลกเปลี่ยนความรูและอุป กรณ การให
กําลังใจซึ่งกันและกัน และการดูแ ลใหทุกคนไดปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ และการชวยกัน
ควบคุมเวลาในการทํางาน
3.4 บทบาทของครูผูสอนในการเรียนแบบรวมมือ
โคเฮน (Cohen 1994: 87) ไดกลาวถึ ง บทบาทของครูผู สอนในการเรีย นแบบ
รวมมือไวดังนี้
1.บทบาททางตรง คือ การใหความรูนักเรียนในเรื่อ งของบทบาทหนาที่ ความ
รับ ผิ ดชอบ การฝ กทัก ษะทางสั งคมเพื่ อ ใหง านกลุ มมี ป ระสิท ธิ ภาพ ติด ตามดูพฤติ กรรมของ
นักเรียนในแตละกลุมวาอยูในบทบาทที่ถูกตองเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนใหความรูเพิ่มเติมใน
ส ว นที่ นั กเรี ยนไม ได อ ภิ ป ราย ซึ่ ง เป น เรื่ อ งหรื อ จุ ดมุ ง หมายที่ กํา หนดไว ในการสอนแต ล ะครั้ ง
รวมทั้งเก็บผลงานของนักเรียนมาศึกษาปญหาขอบกพรอง เพื่อปรับปรุงแกไขในชั้วโมงตอไป
2.บทบาททางออม คือ ครูคอยติดตามสังเกตการณทํางานของแตละกลุม คอย
แนะนําเมื่อนักเรียนมีปญหา และพยายามใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทํางาน หากมีปญหาการไม
ยอมรั บสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ ม ครูตอ งพยายามชวยเหลื อ ดวยวิธีการตางๆ เพื่อ ใหเกิ ดการ
ยอมรับใหได ครูตองคอยใหกําลังใจ และใหคําชมเชยแกนักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถทํางานได
ประสบความสําเร็จ
แนวคิดการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย จะไมจัดเปนรายวิชา แตจะจัดในรูปของกิจกรรม
เพื่อ ให เด็กได รับประสบการณตรง เกิดการเรี ยนรู ผูส อนระดับปฐมวัยตอ งศึกษา และทํ าความ
เขาใจในหลักการจัดประสบการณ แนวการจัดประสบการณ และรูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน
เพื่อนําหลักสูตรสูการปฏิบัติซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ
2546 :50-73) ไดกําหนดไว มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ
หลักการจัดประสบการณ มีดังนี้
1. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง
2. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
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3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการแบะผลผลิต
4. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอ เนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ
5. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ
แนวทางการจัดประสบการณ คือ
1. จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะกับ อายุ วุฒิภ าวะ
และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้ คือ เด็กไดลงมือ
กระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิด
แกปญหาดวยตนเอง
3. จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู
4. จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอ
ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก
5. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอมที่
เอื้อ ต อ การเรีย นรูใ นบรรยากาศที่ อ บอุ น มี ความสุ ข และเรีย นรูก ารทํ า กิ จ กรรมแบบร ว มมื อ ใน
ลักษณะตางๆ กัน
6. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และ
อยูในวิถีชีวิตของเด็ก
7. จั ด ประสบการณ ที่ ส ง เสริ ม ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี แ ละทั ก ษะการใช ชี วิ ต ประจํ า วั น
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอ ยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
8. จั ดประสบการณทั้ งในลั กษณะที่ มีก ารวางแผนไวล วงหนา และประสบการณ ที่
เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว
9. ให ผู ป กครองและชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด ประสบการณ ทั้ ง การวางแผน
การสนับสนุนสื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
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10. จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก
เปนรายบุคคล นําขอมูลที่ไดมาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. การจัดกิจกรรมประจําวัน
การจัดกิจกรรมประจําวัน มีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
1. หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม ใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก
ในแตละวันและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน วัย 3 ป มีความสนใจ
ชวงสั้นประมาณ 8 นาที
1.2 กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่อ ง
นานเกินกวา 20 นาที
1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ
ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที
1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจ กรรม ที่ใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็ก
เปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้
กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับ กับกิจกรรมที่ไมตอ งออกกําลังมากนัก เพื่อเด็ กจะไดไม
เหนื่อยเกินไป
2. ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน ตองให
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
2.1 การพัฒนากลามเนื้อใหญ
2.2 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก
2.3 การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม
2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย
2.5 การพัฒนาการคิด
2.6 การพัฒนาภาษา
2.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค
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3. รูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน
การจัดตารางกิจกรรมประจําวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขั้น อยูกับ ความ
เหมาะสมในการนําไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สําคัญผูสอนตองคํานึงถึงการจัด
กิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานจึงขอเสนอแนะสัดสวนเวลาในการพัฒนาเด็ก แตละวัน ดังนี้
ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน
รายการการพัฒนา
1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจําวัน (รวมทั้งการชวยตนเองในการ
แตงกาย การรับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผอน)
2. การเลนเสรี
3. การคิดและความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. กิจกรรมดานสังคม (การทํางานรวมกับผูอื่น)
5. กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญ
6. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผูสอน
เวลาโดยประมาณ

อายุ 3 ป
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)
3
1
1
1/2
3/4
3/4
7

แนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งผูสอนสามารถนําไปปรับใชไดหรือนํานวัตกรรมตางๆ
มาปรับใชในการจัดกิจกรรมประจําวัน ตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและสถานศึกษา
กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวันอาจใชชื่อเรียกกิจกรรมแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน
3.1 กิจกรรมเสรี/การเลนตามมุม
กิจกรรมเสรี/การเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิส ระตามมุม
เลน หรือ มุมประสบการณห รือศูนยการเรียน ที่จัดไวในหองเรียน เช น มุมบล็ อก มุมหนังสือ มุ ม
วิทยาศาสตรหรื อมุมธรรมขาติ ศึกษา มุมบาน มุมรานคา เปน ตน มุมตางๆ เหล านี้เด็ก มีโอกาส
เลือกเลนไดอยางเสรีตามความสนใจและความตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม
อนึ่ง กิจกรรมเสรีนอกจากใหเด็กเลนตามมุมแลว อาจใหเด็กเลือ กทํากิจกรรมที่ผูสอนจัดเสริมขึ้น
เชน เกมการศึกษา เครื่องเลนสัมผัส กิจกรรมสรางสรรคประเภทตางๆ
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การจัดกิจกรรมเสรี/การเลนตามมุม อาจจัดไดหลายลักษณะ เชน
จัดกิจกรรมเสรี โดยเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรมสรางสรรค เชน เลนตาม
มุมเลนในชวงเวลาเดียวกันอยางอิสระ
จัดกิจกรรมเสรี โดยเนนใหเด็กเลือกทํากิจกรรมสรางสรรคอยางนอย 1-2 อยาง
หรือตามขอตกลงในแตละวัน
จัดกิจกรรมเสรี โดยการจัดมุมศิลปะหรือศูนยศิลปะใหเปนสวนหนึ่งของมุมเลน
หรือศูนยการเรียน ฯลฯ
3.2 กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก-ปะ การ
ตัด-ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เ ด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับ
พัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด ฯลฯ
การจั ดกิ จกรรมสรา งสรรค ความจั ดให เ ด็ ก ทําทุก วั น โดยอาจจัด วั น ละ 3-5
กิจกรรม ใหเด็กเลือกทําอยางนอย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ
3.3 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
การเคลื่ อนไหวและจังหวะ เปนกิจ กรรมที่ จัดใหเด็ กไดเ คลื่ อนไหวสวนตาง ๆ
ของร า งกายอย างอิ ส ระตามจั งหวะ โดยใช เ สี ยงเพลง คําคลอ งจอง ซึ่ ง จั ง หวะและดนตรี ที่ ใ ช
ประกอบ ได แ ก เสี ยงตบมื อ เสี ย งเพลง เสี ย งเคาะไม เคาะเหล็ ก รํ า มะนา กลอง ฯลฯ มา
ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกาย
กําลังอยูในระหวางพัฒนา การใชสวนตาง ของรางกาย ยังไมผสมผสานหรือประสานสัมพันธกัน
อยางสมบูรณ การเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะตางๆ ดังนี้
1. ชา ไดแก การคืบ คลาน
2. เร็ว ไดแก การวิ่ง
3. นุมนวล ไดแก การไหว การบิน
4. ขึงขัง ไดแก การกระทืบเทาดังๆ ตีกลองดังๆ
5. ราเริงมีความสุข ไดแก การตบมือ หัวเราะ
6. เศราโศกเสียใจ ไดแก สีหนา ทาทาง
ฯลฯ
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ทิศทางความเคลื่อนไหว
1. เคลื่อนไหวไปขางหนาและขางหลัง
2. เคลื่อนไหวไปขางซายและขางขวา
3. เคลื่อนตัวขึ้นและลง
4. เคลื่อนไหวรอบทิศ
รูปแบบการเคลื่อนไหว
1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเด็ก มี 2 ประเภท
1.1 การเคลื่ อ นไหวอยู กับ ที่ ไดแ ก ตบมื อ ผงกศี รษะ ขยิ บตา ชั น เข า
เคาะเทา เคลื่อนไหวมือและแขน มือและนิ้วมือ เทาและปลายเทา
1.2 การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ไดแก คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบมา
กาวกระโดด
2. การเลียนแบบ มี 4 ประเภท
2.1 เลียนแบบทาทางสัตว
2.2 เลียนแบบทาทางคน
2.3 เลียนแบบเครื่องยนตกลไกและเครื่องเลน
2.4 เลียนแบบปรากฏการณธรรมชาติ
3. การเคลื่อ นไหวตามบทเพลง ไดแ ก การเคลื่อนไหวหรือทําทาทางประกอบ
เพลง เชน เพลงไก เพลงขามถนน ฯลฯ
4. การทําทาทางกายบริหารประกอบเพลง ไดแก การทําทาทางกายบริหารตาม
จังหวะและทํานองเพลง หรือคําคลองจอง
5. การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค ไดแก การเคลื่อ นไหวที่ใหเด็กคิดสรางสรรค
ทาทางขึ้นเอง อาจชี้นําดวยการปอนคําถามเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณประกอบ เชน หวงหวาย
แถบผา ริบบิ้น ถุงทราย ฯลฯ
6. การเลนหรือการแสดงทาทางตามคํา บรรยาย เรื่องราว ไดแก การเคลื่อนไหว
หรือแสดงทาทางตามจินตนาการจากเรื่องราวหรือคําบรรยายที่ผูสอนเลา
7. การปฏิบัติตามคําสั่งและขอตกลง ไดแก การเคลื่อนไหวหรือทําทาทางตาม
สัญญา หรือคําสั่งตามที่ไดตกลงไวกอนเริ่มกิจกรรม
8. การฝกทําทาทางเปนผูนํา ผูตาม ไดแ ก การเคลื่อนไหวหรือทําทาทางจาก
ความคิดสรางสรรคของเด็กเอง แลวใหเพื่อนปฏิบัติตามกิจกรรม
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3.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กได
พัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรม
ที่จั ดมุ งฝ กใหเ ด็ก ได มีโอกาสฟง พูด สั งเกต คิ ดแกป ญหา ใช เ หตุผ ลและฝ ก ปฏิบั ติ เพื่ อ ใหเ กิ ด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต
ทดลอง เลานิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทองคําคลองจอง ศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากร
มาใหความรู ฯลฯ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน
1. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การ
ฟง รูจักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง ของ
จําลอง รูปภาพ สถานการณจําลอง ฯลฯ
2. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝง
ใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น ในการเลานิทานสื่อที่ใช อาจเปน
รูปภาพ หนังสือนิทาน หุน การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง
3. การสาธิ ต เปน การจัดกิ จกรรมที่ตอ งการให เด็ กไดสั งเกตและเรีย นรู ตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมนั้นๆ ในบางครั้งผูสอนอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับผูสอน เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติจริง เชน การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา ฯลฯ
4. การทดลอง/ปฏิ บั ติก าร เปน กิ จกรรมที่ จัด ใหเ ด็ กได รับ ประสบการณ ตรง
เพราะไดทดลองปฏิบั ติดวยตนเอง ไดสังเกตการเปลี่ ยนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา
และสงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบดวยตนเอง เชน การประกอบอาหาร การ
ทดลองวิทยาศาสตรงายๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ
5. การศึกษานอกสถานที่ เปน การจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง อีกรูปแบบหนึ่ง ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสิ่งตางๆ รอบสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา
เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก
6. การเลนบทบาทสมมติ เปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละครตางๆ
ตามเนื้อเรื่องในนิทานหรือเรื่องราวตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและ
กอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตาง ๆ เครื่องแตง
กาย และอุปกรณของจริงชนิดตางๆ
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7. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแ สดงออกเพื่อ
ความสนุกสนาน เพลินเพลิน และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ เกมที่นํามาเลนไมควรเนนการ
แขงขัน
3.5 กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมกลางแจง เปนกิ จกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหอ งเรียน
เพื่ อ ออกกํ า ลั ง กาย เคลื่ อ นไหวร า งกายและแสดงออกอย า งอิ ส ระ โดยยึ ดความสนใจและ
ความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก กิจกรรมกลางแจงที่ผูสอนควรจัดใหเด็กไดเลน เชน
1. การเลนเครื่องเลนสนาม
เครื่อ งเล น สนาม หมายถึ ง เครื่ อ งเล นที่ เ ด็ก อาจปน ป าย หมุน โยก ซึ่งทํ า
ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน
1.1 เครื่องเลนสําหรับปนปาย หรือตาขายสําหรับปนเลน
1.2 เครื่องเลนสําหรับ โยกหรือไกว เชน มาไม ชิงชา มานั่งโยก กระดานหก
ฯลฯ
1.3 เคลื่อนเลนสําหรับหมุน เชน มาหมุน พวงมาลัยรถสําหรับหมุนเลน
1.4 ราวโหนขนาดเล็กสําหรับเด็ก
1.5 ตนไมสําหรับเดินทรงตัว หรือไมกระดานแผนเดียว
1.6 เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน เชน รถสามลอ รถลากจูง ฯลฯ
2. การเลนทราย
ทราย เปนสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบเลน ทั้งทรายแหง ทรายเปยก นํามากอเปนรูป
ตาง ๆ ได และสามารถนําวัส ดุอื่นมาประกอบการเลนตกแตงได เชน กิ่งไม ดอกไม เปลือกหอย
พิมพขนม ที่ตักทราย ฯลฯ
ปกติบอทรายจะอยูกลางแจง โดยอาจจัดใหอยูใตรมเงาของตนไมหรือสราง
หลังคา ทําขอบกั้น เพื่อมิใหทรายกระจัดกระจาย บางโอกาสอาจพรมน้ําใหชื้นเพื่อเด็กจะไดกอเลน
นอกจากนี้ ควรมีวิธีการปดกั้นมิใหสัตวเลี้ยงลงไปทําความสกปรกในบอทรายได
3. การเลนน้ํา
เด็กทั่วไปชอบเลนน้ํามาก การเลนน้ํานอกจากสรางความพอใจ และคลาย
ความเครียดใหเด็กแลว ยังทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอีกดวย เชน เรียนรูทักษะการสังเกต จําแนก
เปรียบเทียบปริมาตร ฯลฯ
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อุปกรณที่ใสน้ําอาจเปนถังที่ส รางขึ้นโดยเฉพาะ หรือ อางน้ําวางบนขาตั้ง ที่
มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนไดพอดี และควรมีผาพลาสติกกันเสื้อผาเปยกใหเด็กใชคลุมระหวางเลน
4. การเลนสมมติในบานตุกตาหรือบานจําลอง
เปนบานจําลองสําหรับใหเด็กเลน จําลองแบบจากบานจริงๆ อาจทําดวย
เศษวั สดุ ป ระเภทผา ใบ กระสอบปา น ของจริ งที่ไมใช แล ว เช น หมอ เตา ชาม อ าง เตารี ด
เครื่องครัว ตุกตาสมมติเปนบุคคลในครอบครัว เสื้อผาผูใหญที่ไมใชแลวสําหรับผลัดเปลี่ยน มีการ
ตกแตงบริเวณใกลเคียงใหเหมือนบานจริงๆ บางครั้งอาจจัดเปนรายขายของ สถานที่ทําการตางๆ
เพื่อใหเด็กเลนสมมติตามจิตนาการของเด็กเอง
5. การเลนในมุมชางไม
เด็กตองการการออกกําลังในการเคาะ ตอก กิจกรรมการเลนในมุมชางไมนี้
จะชวยในการพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง ชวยฝกการใชมือและการประสานสัมพันธระหวางมื อ
กับตา นอกจากนี้ยังฝกใหรักงานและสงเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย
6. การเลนกับอุปกรณกีฬา
เปนการนําอุปกรณกีฬามาใหเด็กอยางอิสระหรือใชประกอบเกมการเลนที่ให
อิสระแกเด็กใหมากที่สุด ไมควรเนนการแขงขันเพื่อมุงหวังแพ -ชนะ อุปกรณกีฬาที่นิยมนํามาให
เด็กเลน เชน ลูกบอล หวงยาง ถุงทราย ฯลฯ
7. การเลนเกมการละเลน
กิจกรรมการเลนเกมการละเลนที่จัดใหเด็กเลน เชน เกมการละเลนของไทย
เกมการละเลนของทองถิ่น เชน มอญซอ นผา รีรีขาวสาร แมงู โพงพาง ฯลฯ การละเลนเหลานี้
ตองใชบริเวณที่กวาง การเลนอาจเลนเปนกลุมเล็ก/กลุมใหญก็ได กอนเลนผูสอนอธิบายกติกา
และสาธิตใหเด็กเขาใจ ไมควรนําเกมการละเลนที่มีกติกายุงยากและเนนการแขงขันแพชนะ มาจัด
กิจกรรมใหกับเด็กวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิดความเครียดและสรางความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง
3.6 เกมการศึกษา
เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ
เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิด
รวบยอด เกี่ยวกั บสี รู ปราง จํานวน ประเภท และความสั มพัน ธเกี่ ยวกับพื้ นที่/ระยะ เกม
การศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ
โดมิโน ลอตโต ภาพตัดตอ ตอตามแบบ ฯลฯ
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4. การเขียนแผนการจัดประสบการณ
การจั ดประสบการณใ ห เ ด็กไดพัฒนาครบทุ กดา นบรรลุ จุ ดหมายตามหลักสู ต รนั้ น
ผูสอนจําเปนตองวางแผนการจัดประสบการณและรูหลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ เพื่อ
เปนแนวในการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1 จุดประสงคของการเขียนแผนการจัดประสบการณ
เพื่อใหผูสอนวางแผนลวงหนา ในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กไดอ ยางเหมาะสม
และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพื่อใหผูสอนนําแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดกิจ กรรมประจําวัน ให
บรรลุผลตามจุดหมายที่กําหนดไว
4.2 การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
การจั ดทํา แผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุ ดหมายของหลักสู ตร ผูสอนควร
ดําเนินตามขั้นตอน ตอไปนี้
1. ศึ ก ษาหลั กสู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุท ธศั ก ราช 2546 และเอกสารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ ผูส อนตองศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางละเอียด จนเกิดความเขาใจวาจะ
พัฒนาเด็กอยางไร เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนดไว นอกจากนี้ควรศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น เชน คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ขอมูลพัฒนาการ
เด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค (จุดหมาย) ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงคของเด็ก 3-5 ป ผูสอนตองวิเคราะหความสัมพันธ
ของมาตรฐานคุณลัก ษณะที่ พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงคของเด็ก 3-5 ป เพื่ อนําไป
พิจารณาสาระการเรียนรู
3. วิเคราะหสาระการเรียนรู ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เปน
สาระการเรียนรูซึ่งกําหนดไว 2 สวน คือ สวนที่เปนประสบการณสําคัญและสวนที่เปนสาระที่ควร
เรียนรู โดยผูสอนจะตองวิเคราะหและเลือกนํามากําหนดหนวยการจัดประสบการณ
4. กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ เปนขั้นตอนที่ผูสอนตองกําหนดรูป แบบ
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีหลากหลาย รวมทั้งศึก ษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่
ผูสอนตองการใชสอดแทรกลงในการจัดประสบการณ สําหรับรูปแบบที่นิยมใชจัดประสบการณใน
ระดับปฐมวัย คือ หนวยการจัดประสบการณ ผูสอนสามารถกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
เป น รายสั ป ดาห บางสั ปดาห อ าจใช ห น วยการจั ด ประสบการณตามความสนใจของเด็ ก โดย
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พิจ ารณาขอ มู ลหลั กสูตรสถานศึ กษา ตัวเด็ก สภาพแวดล อ ม สังคม-วัฒนธรรม ประกอบ ทั้ง นี้
สามารถยืดหยุนตามความเหมาะสม
สําหรับการจัดประสบการณแบบหนวย ผูสอนตองกําหนดหัวเรื่องโดยใชเปน
แกนกลางในการจัดประสบการณใหกับเด็ก การกําหนดหัวเรื่องสามารถทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 เด็กเปนผูกําหนด
วิธีนี้ผูสอนจะเปดโอกาสใหเด็กเปนผูกําหนดหัวเรื่อ ง ไดตามความสนใจของ
เด็ก เชน ขณะที่เดินผานแปลงดอกไม เด็ก ๆ แสดงความสนใจผีเสื้อที่กําลังเกาะดอกไมอ ยูและ
ตองการที่จะเรียนรูเรื่องผีเสื้อ ดังนั้นผูสอนจึงนําเรื่องผีเสื้อมาเปนหัวเรื่องในการจัดทําหนวยการจัด
ประสบการณ
วิธีที่ 2 ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด
วิธีนี้เปนวิธีที่กําหนดรวมกันระหวางผูสอนกับเด็ก โดยผูสอนกระตุน ใหเด็ก
แสดงความคิดเห็น แลวนําเรื่องที่สนใจมากําหนดเปนหนวยการจัดประสบการณ เชน ผูส อนอาน
นิทานเกี่ยวกับ “ชาง” ใหเด็กฟง และมีการสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องชาง ในที่สุดผูสอนกับเด็ก
จึงตัดสินใจรวมกันกําหนดเรื่อง “ชาง” เปนหนวยการจัดประสบการณ
วิธีที่ 3 ผูสอนเปนผูกําหนด
วิธีนี้ผูสอนจะเปนผูวางแผน กําหนดหนวยการจัดประสบการณและสาระการ
เรียนรูในแตละหนวยไวลวงหนา โดยพิจารณาจากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่จัดทํา
ไว หนวยการจัดประสบการณนี้สามารถปรับและยืดหยุนไดตามความสนใจของเด็ก เชน ผูส อน
กําหนดหัวเรื่อง “ยุง” ไวลวงหนาลา แตปรากฏวาเด็กอยากรูเรื่อง “ผีเสื้อ” ผูสอนสามารถยืดหยุน
เปลี่ยนเรื่องนั้นมาเปน “ผีเสื้อ” ได และนําเรื่อง “ยุง” ไปจัดประสบการณในโอกาสตอไป
การกําหนดหัวเรื่องหนวยการจัดประสบการณ ควรมีลักษณะดังนี้ เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการของเด็ก ตรงตามความตองการและความสนใจของเด็ก สอดคลองกับสภาพ
และการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก ผนวกคุณธรรมและจริยธรรมเขาไปไดอยางผสมกลมกลืน
5. เขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ ผู ส อนควรพิ จ ารณาเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ ที่ผู สอนนํ าไปใชไดจริ งและเกิ ดประโยชน ตอ เด็ กปฐมวั ยที่ ผูส อนรับ ผิดชอบ ทั้ง นี้
จะตองสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
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5.1 นําหนวยการจัดประสบการณมากําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู
เมื่อไดหนวยการจัดประสบการณแลว ผูสอนกําหนดรายละเอียดสาระ
การเรียนรูใหเขากับหัวเรื่องหนวยการจัดประสบการณ สาระการเรียนรูประกอบดวย ประสบการณ
สํ า คั ญ และสาระที่ ค วรเรี ย นรู ซึ่ ง สาระที่ ควรเรี ยนรู ใ นหลั ก สู ต รนั้ น เป น สาระที่ ไ ม ได กํ า หนด
รายละเอียดของเนื้อหาให ทั้งนี้เพื่อประสงคใหสามารถยืดหยุน ไดโดยง าย สะดวกตอ การปรับให
เหมาะสมกับความสนใจและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก
5.2 สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก
ผูสอนอาจสนทนากับเด็ก เพื่อจะไดทราบวาเด็กมีประสบการณเดิมใน
หัวเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด เด็กอยากทราบอะไรเพิ่มเติม และผูสอนควรตรวจสอบหลักสูตรเพื่อ
เพิ่มเติมสิ่งที่เด็กควรเรียนรูในหนวยหรือหัวเรื่องนั้น ๆ
ตัวอยาง หนวย “ชาง”
1. สิ่งที่เด็กรูแลว
ออย
ความสามารถ
กินผลไม
ชางตัวโต สีเทา มีงวง
กินออย
ชาง
เตะบอล
เตะบอล
ตัวโต
สีเทา
2. สิ่งที่เด็กตองการรู
ชางตกลูกครั้งละกี่เชือก
มีงวง
ชางชอบอยูที่ไหน
3. สิ่งที่เด็กควรรู
การอนุรักษชางไทย (มฐ.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย)
ความสามารถของชางไทย (มฐ.12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการ
แสวงหาความรู)
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ตัวอยางสิ่งที่เด็กเรียนรูหลังจากเด็กเรียนรูเรื่องชางแลว
ไมตัดงา
ไมนํามาเดินในเมือง

ไมทําราย
อนุรักษ

วาดภาพ
ความสามารถ

เตนรํา
ลากซุง

เตะบอล

ในปา

กินผลไม
ชาง

ใหญที่สุด (สัตวบ ก)
ตัวโต

ที่อยู

มีงวง 4 ขา

ในเมือง

กลวย
มันแกว
ออย

สีเทา
มีงา

ตกลูก
ครั้งละ 1 เชือก

5.3 เขียนแผนการจัดประสบการณ
เมื่อไดขอบขายสาระที่เด็กตองการรูแ ละสาระที่ผูสอนคิดวาเด็กควรรู
เพิ่มแลว ผูสอนตองเขียนแผนการจัดประสบการณ โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค ในเด็กแตละกลุมอายุที่ผูสอนรับผิดชอบ ประสบการณสําคัญที่คาดวา
จะเกิด สื่อ กิจกรรม และการประเมิน
สํา หรับ รู ปแบบการเขี ย นแผนการจั ดประสบการณ ผู ส อนสามารถ
เขียนแผนการจัดประสบการณไวลวงหนา และเขียนแผนการจัดประสบการณแบบหนวย (Unit)
แตคูมือฯ ฉบับนี้จะใหไวเพียง 2 ตัวอยาง ซึ่งผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ เด็ก
ปฐมวัย และสถานศึกษาของตนเองได ดังนี้

73
ตัวอยาง การเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ 1
ชื่อหนวย
(ระบุชื่อหัวเรื่องที่จะใชในการจัดประสบการณไดจากหลักสูตรของสถานศึกษาที่กําหนดไวแลว
หรือยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตามความสนใจของเด็ก)
สิ่งที่เด็กรูแลว
สิ่งที่เด็กตองการรู
สิ่งที่เด็กควรรู
(ไดจากการสังเกต
(ไดจากคําถามที่เด็กถาม (ไดจากการศึกษาหลักสูตร
สนทนากับเด็ก และผูสอน ผูสอน แสดงถึงความอยาก การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
บันทึกขอมูลไว)
รูในหัวเรื่องนั้น ๆ ของเด็ก) 2546 ในสวนที่เปนสาระที่ควร
เรียนรู และประสบการณสําคัญ)
วัน : (วันที่ทําการสอน)
เวลา : (ตามตารางกิจกรรมประจําวัน)
ชื่อกิจกรรม : (ชื่อกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวัน)
จุดประสงค : 1.
2.
(เปาหมายพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับเด็กเมื่อทํากิจกรรมใน
3.
หนวยแลว ควรอยูบนพื้นฐานของพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
4.
ฯลฯ
สาระการเรียนรู : 1. สาระที่ควรเรียนรู (เปนสาระที่ถูกกําหนดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา
ที่บุคลากรสถานศึกษารวมกันจัดทํา)
2. ประสบการณสําคัญ (เปนประสบการณสําคัญที่คาดวาจะเกิดและถูกกําหนด
ไวแลวในหลักสูตรของสถานศึกษาที่บุคลากร
สถานศึกษารวมกันจัดทํา)
วิธีดําเนินกิจกรรม :
1.
(ผูสอนเขียนกิจกรรมโดยระบุการดําเนินกิจกรรมเปนขั้นตอน
2.
ตั้งแตตนจนจบ โดยคํานึงถึงวัย พัฒนาการชวงความสนใจของเด็ก และ
ฯลฯ
จุดประสงคที่ตองการ
สื่อ : (ระบุสื่อที่ใชในการดําเนินกิจกรรม)
การประเมิน : (ระบุวิธีการประเมินและสิ่งที่ประเมิน)
บันทึกหลังสอน :
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ตัวอยาง การเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ 2*
ชื่อหนวยงาน : (ชื่อหัวเรื่องที่จะนําไปสอนเด็กไดจากหลักสูตรหรือความสนใจของเด็ก)
จุดประสงค : (เปาหมายพฤติกรรมทั่วไปที่ตองการใหเกิดเมื่อเด็กทํากิจกรรมครบตามระยะเวลา
ที่ผูสอนวางแผนไว อาจเปน 1 สัปดาห หรือ 2 สัปดาห ทั้งนี้ควรอยูบนพื้นฐาน
พัฒนาการเด็กและจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/สถานศึกษา
ปฐมวัย)
วัน
ที่
1

สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควร ประสบการณ
เรียนรู
สําคัญ
กิจกรรม (ระบุชื่อ (สาระที่ให
(ประสบ
กิจกรรม เชน
เด็กเรียนรู)
การณสําคัญ
เคลื่อนไหวจังหวะ/
ที่คาดวาจะ
เลนกลางแจง ฯลฯ
เกิด)
และระบุ
จุดประสงคของ
กิจกรรมเปน
ขอ ๆ )

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

(ดําเนินกิจกรรม
เปนขั้นตอนตั้งแต
ตนจนจบ ตอง
สอดคลองกับ
จุดประสงค สาระ
การเรียนรู
ชวงเวลาของ
กิจกรรมที่จัด และ
หลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย)

(ชื่อสื่อ
อุปกรณที่ใช
ในการทํา
กิจกรรม)

(ระบุ
ประเมิน
อะไร ดวย
วิธีใด ตอง
สอดคลอง
กับ
จุดประสงค

บันทึกหลังสอน :

หมายเหตุ * เปนการเขียนแผนการจัดประสบการณแบบกึ่งตาราง โดยภายในตารางจะเขียน
กิจกรรมที่จัดในแตละวันอยางละเอียดจนครบทุกกิจกรรมในแตละสัปดาห
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ตัวอยาง การเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ 2
เฉพาะกิจกรรมกลุมยอย/กิจกรรมในวงกลม/กิจกรรมเสริมประสบการณ
ชื่อหนวย : ชาง*
** จุดประสงค : 1. กลาแสดงความคิดเห็น
2. ฝกทักษะในการฟงและพูด
3. ฝกการสังเกตและเปรียบเทียบ 4. ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
วัน
ที่
1

สาระการเรียนรู
กิจกรรม
จุดประสงค
สาระที่ควร ประสบการณ
เรียนรู
สําคัญ
กิจกรรมกลุมยอย/ รูปราง
1. การอธิบาย 1. สนทนา
กิจกรรมในวงกลม/ ลักษณะ
เกี่ยวกับ สิ่ง
รวมกับ เด็ก
กิจกรรมเสริม
ของชาง
ตาง ๆ (การ เกีย่ วกับ
ประสบการณ
ใชภาษา)
รูปราง
1. อธิบ ายรูป ราง
2. เปรียบ
ลักษณะชาง
ลักษณะของ
เทียบขนาด 2. เปรียบเทียบ
ชางได
รูปรางสี (การ
ความเหมือน
2. เปรียบเทียบ
สังเกตการ
ความตางของ
ความเหมือน
จําแนกและ
ชางกับ สัตว
ความตางของ
การ
อื่นตาม
ชางกับ สัตวอื่น
เปรียบเทียบ)
ความคิดเห็น
ได
3. การทํางาน 3. แบงกลุมให
3. ทํางานรวมกับ
รวมกับเด็ก
เด็กวาดภาพ
ผูอื่นได
อื่น (การ
และแตละ
เรียนรูทาง
กลุมนําเสนอ
สังคม)
ดวย
ภาพเขียนตอ
กลุมใหญ

สื่อ

การประเมิน

สังเกต
- หุน
จําลองชาง 1. การพูด
อธิบ าย
- ภาพชาง
รูปราง
- สีเทียน
ลักษณะ
- กระดาษ
ของชาง
2. การ
เปรียบ
เทียบความ
เหมือนความ
ตางของชาง

บันทึกหลังสอน :
หมายเหตุ * ผูสอนควรใหเด็กมีประสบการณจริงเกี่ยวกับเรื่อง ชาง เชน พาไปทัศนศึกษา
สวนสัตว ดูวีดที ัศน
** จุดประสงคที่ยกมานั้นเปนจุดประสงคทั่วไปของหนวยชางและนํามาเฉพาะสวนที่
สัมพันธกับกิจกรรมกลุมยอย/กิจกรรมในวงกลม/กิจกรรมเสริมประสบการณ
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แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ความฉลาดทางอารมณ ของ ป ย ะวรรณ เลิ ศพาณิ ช
(2547 : 9-41) ที่มีอยูในปจจุบันนี้ พบวา สามารถจัดแบงตามฐานขอมูลที่ไดทําการศึกษาไดเปน 3
กลุมแนวคิด ไดแก กลุมแนวคิดจิตวิทยา กลุมแนวคิดพระพุทธศาสนา และกลุมแนวคิดทางสังคม
ประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ความหมายและองคประกอบความฉลาดทางอารมณ
1.1 ความหมายและองคประกอบความฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา
นั กจิ ตวิ ท ยา ได ให ค วามหมายและองค ประกอบความฉลาดทางอารมณ ใ น
แนวคิดจิตวิทยาเอาไว ดังนี้
โกลแมน (Goleman 1995: 46-47) ไดใหความหมาย ความฉลาดทางอารมณวา
หมายถึง ความสามารถในการรูจักอารมณของตนเอง การจัดการอารมณข องตนเอง การสราง
แรงจูงใจใหตนเอง การรูจักอารมณของบุคคลอื่น และการสรางสัมพัน ธภาพกับบุ คคลอื่น สวน
องคป ระกอบของความฉลาดทางอารมณ นั้ นแบงเป น 5 ดาน ได แก 1. การรู จัก อารมณข อง
ตนเอง หมายถึง สามารถรับรูวาอารมณของตนเปนเชนไร และการรับรูอารมณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแตละชวงเวลา 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง หมายถึง เปนความสามารถในการควบคุม
อารมณ ผอนคลายอารมณ และแสดงออกไดอยางเหมาะสม 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
หมายถึง การสรางความหวังและกําลังใจใหกับ ตนเอง สามารถเผชิญอุปสรรคไดอยางไมยอ ทอ
จนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 4. การรูจักอารมณของผูอื่น หมายถึง เปนความสามารถใน
การรับรูอารมณ ความรูสึกของผูอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และสามารถตอบสนองต อผูอื่นได
อยางสอดคลองกัน 5. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน หมายถึง มีความสัมพันธที่ดีโดยมีอารมณและ
ความรูสึกที่ดีตอกัน สามารถพึ่งพาอาศัยกัน และมีปฏิสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันไดอยางราบรื่น
บารออน ( Bar-On 2000 : 102) ไดใหความหมาย ความฉลาดทางอารมณวา
หมายถึง เปนสมรรถนะรวมทั้งทักษะตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถที่จะประสบความสําเร็จ
ในการเผชิญปญหา ตลอดทั้งอุปสรรคตางๆ ในชีวิต สวนองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ
นั้นแบงเปน 5 ดาน ไดแก 1. ทักษะภายในตนเอง ไดแก การตระหนักรูอารมณข องตนเอง การ
เคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง การกลาแสดงออก การรูจักและเขาใจตนเองอยางแทจริง ความเปน
อิสระดานอารมณ 2. ทักษะระหวางบุคคล ไดแก สัมพันธภาพระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ
ทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจกัน 3. การปรับตัว ไดแก การแกปญหา การตรวจสอบความเปนจริง
4. การบริหารความเครียด ไดแก ยืนหยัดตอความเครียดที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่จะจัดการกับ
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ความเครียดทีเกิดขึ้น การจัดการกับความรูสึกที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจตนเอง การควบคุมอารมณ
ของตนเอง 5. ภาวะอารมณทั่วไป ไดแก ความสุข
โกลแมน (Goleman 1998: 95) ไดใหความหมาย ความฉลาดทางอารมณว า
หมายถึง ความสามารถเขาใจอารมณของตนเอง ความสามารถควบคุมอารมณ การสรางแรงจูงใจ
ความสามารถเขาใจอารมณของผูอื่น และทักษะการสรางสัมพนธภาพ สวนองคประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ นั้นแบงเปน 5 ดาน ไดแ ก 1. การตระหนักรูตนเอง 2. การควบคุมตนเอง
3. การสรางแรงจูงใจ 4. การเอาใจเขามาใสใจเรา 5. ทักษะทางสังคม
จากความหมายและองค ป ระกอบของความฉลาดทางอารมณ ในแนวคิ ด
จิตวิทยา สรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการรูจักและเขาใจอารมณ
ของตนเอง การจัดการอารมณแ ละควบคุมอารมณข องตนเอง การสรางแรงจูงใจใหตนเอง และ
สามารถเผชิญปญหาตลอดทั้งอุปสรรคตาง ๆ ในชีวิต การรูจักและเขาใจอารมณข องบุคคลอื่ น
และการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และองคประกอบของเชาวนอารมณ ไดแก การรูจักอารมณ
ของตนเอง การจั ดการกับ อารมณ ข องตนเอง และการควบคุ มอารมณ ข องตนเอง การสร าง
แรงจูงใจใหกับตนเอง การรูจักอารมณของผูอื่นและการเอาใจเขามาใสใจเรา การมีสัมพันธภาพที่
ดีตอกัน และทักษะทางสังคม
1.2 ความหมายและองค ป ระกอบความฉลาดทางอารมณ ใ นแนวคิ ด
พระพุทธศาสนา
ศาสนาที่มีผูยอมรับนับถือในประเทศไทยปจจุบัน ไดแก ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ
94.50 ศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 4.60 ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 0.70 และศาสนาอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 0.10 ( กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2553:บทสรุป) ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
นํ า แนวคิ ดทางศาสนาที่ ศาสนิ ก ชนทั่ ว ประเทศนั บ ถื อ มากที่ สุ ด ได แ ก ศาสนาพุท ธ มาใช เ ป น
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้
ผูมีความรูแ ละความเข าใจเกี่ยวกับศาสนาไดใ หความหมายและองคประกอบ
ความฉลาดทางอารมณในแนวคิดศาสนาเอาไว ดังนี้
พระธรรมปฏก อธิบาย ถึง ความฉลาดทางอารมณวา อารมณคือสภาพจิตที่โยง
ไปถึงพฤติกรรมในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เพราะอารมณหรือสภาพจิตนั้นอาศัยอารมณเปน
ชอ งทางสื่อสารแสดงออก เมื่ออารมณหรือ สภาพจิตไดรับการดูแ ลพัฒนา ชี้ชอ ง นําทาง ขยาย
ขอบเขต และปลดปลอ ยดวยปญญา ใหสื่ อ สารแสดงออกอยางไดผลดี ดวยพฤติกรรมทางกาย
วาจา ก็นับไดวา ระบบความสัมพันธแหงพฤติกรรม จิตใจและปญญาเขาประสานกัน บรรจบเปน
องครวมซึ่งเมื่อดําเนินไปอยางถูกตองก็จ ะอยูในสภาวะสมดุล ใหเกิดผลดีทั้งแกตนและคนอื่น

78
ตลอดถึงสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งหมด ([ออนไลน].เขาถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2553 . เขาถึงจาก
http://board.palungjit.com/archive/t-229228.html.)
พระราชวรมุนี ไดใหความหมาย ความฉลาดทางอารมณ วา หมายถึง การใช
ปญญากํากับการแสดงอารมณที่ออกมาใหมีเหตุผล เปนการแสดงอารมณความรูสึกออกมาในแต
ละสถานการณ โดยถื อว าอารมณ หรื อ ความรูสึกนั้ น เปน พลังให เกิ ดพฤติก รรม ซึ่ งถ าพลัง ขาด
ปญญากํากับก็จะเปนพลังตาบอด ปญญาจึงเปนตัวที่จะมากํากับชีวิตของเราใหการแสดงออก
เปนไปในทางที่ถูกตอง ความฉลาดทางอารมณ เปนความสัมพันธระหวางปญญากับอารมณเนน
บทบาทของปญญาในการพัฒนาหรือปรับสภาพจิตใจ แตอารมณหรือ สภาพจิตนั้นก็โยงไปถึง
พฤติ ก รรมในความสั มพั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มด ว ย เพราะอารมณ ห รื อ สภาพจิ ต นั้ น ก็ โ ยงไปถึ ง
พฤติกรรมในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวย เพราะอารมณหรือสภาพจิตนั้นอาศัยพฤติกรรมเปน
ชองทางสื่อสารแสดงออก สวนองคประกอบความฉลาดทางอารมณอารมณ ไดแก การรูจักตนเอง
สามารถควบคุมจิตใจตนเอง รูจักแสดงออกอยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ละเวนการกระทํา
ความชั่ว มีความเพียรพยายามในการทํากิจการงานใหประสบความสําเร็จ สามารถเลือกตัดสินใจ
และปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีเมตตากรุณาใหความรักความสงสารเขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกับ
เพื่อ นมนุษยดวยความสัมพัน ธที่ดีอยางปกติสุข ([ออนไลน].เขาถึงเมื่อ 27 กุมภาพั นธ 2553 .
เขาถึงจาก http://board.palungjit.com/archive/t-229228.html.)
ปยะวรรณ เลิศพาณิช (2547 : 12) กลาวถึงองคประกอบ ความฉลาดทางอารมณ
ในแนวพระพุทธศาสนาวา องคประกอบขอความฉลาดทางอารมณ ไดแ ก การรูจักอารมณตนเอง
การควบคุมอารมณตนเอง การสรางสรรคอารมณของตนเอง การเอาใจใสอารมณข องผูอื่น การ
ประสานสัมพันธกับผูอื่น
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เปรียบเทียบ
องคประกอบความฉลาดทางอารมณกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
S

M

I

L

E

การรูจัก
อารมณ
ตนเอง

การควบคุม
อารมณ
ตนเอง

การ
สรางสรรค
อารมณตนเอง

การเอาใจใส
อารมณ
ของผูอื่น

การประสาน
สัมพันธ
กับผูอื่น

self-awareness

managing
emotion

innovating
inspiration

listening with
head

enhancing
social skills

สติปฐฐาน 4

สติ-สัมปชัญญะ

อิทธิบาท 4

พรหมวิหาร 4

สังคหวัตถุ 4

ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา

เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา

ทาน
ปยวาจา
อัตถจริยา
สมานัตตา

หิร-ิ โอตตัปปะ
ขันติ-โสรัจจะ

กายานุปสสนา
เวทนานุปสสา
จิตตานุปสสนา
ธรรมานุปสสา

ระลึกได-รูตัว
ละอายใจ-กลัวบาป
อดกลั้น-สงบเสงี่ยม

แผนภาพที่ 10 องคประกอบความฉลาดทางอารมณกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่มา:ปยะวรรณ เลิศพาณิช ,การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวอารมณแบบผสมผสาน,
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฏีบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547),12.
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จากความหมายและองคประกอบความฉลาดทางอารมณในแนวคิดศาสนา สรุป
ไดวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง สามารถใชปญญากํากับการแสดงอารมณที่ออกมาอยาง
มีเหตุผล มีสติพิจารณาตนใหอยูในความถูกตอง มีความสงบ มีกําลังใจ ตั้งใจทําความดี ใหความ
เมตตา สามารถรวมทุกขรวมสุข กันได และองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแ ก การรูจัก
อารมณตนเอง รูจักควบคุมอารมณ มีจิตใจที่สงบ มีความสุขสดชื่นเบิกบาน การสรางสรรคอารมณ
ของตนเอง รูจักพัฒนาตน การเอาใจใสอารมณของผูอื่น มีเมตตากรุณา ประสานสัมพันธกับผูอื่น
อยูรวมกับเพื่อนมนุษยดวยความสัมพันธที่ดีงาม
1.3 ความหมายและองคประกอบความฉลาดทางอารมณในแนวคิดสังคม
นักสังคมวิทยาไดใ ห ความหมายและองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ใน
แนวคิดสังคมเอาไว ดังนี้
เฮนสลิน (Henslin 1996 : 61-62) ไดใหความหมายความฉลาดทางอารมณวา
หมายถึง ความสามารถรับรูอ ารมณและความรูสึกของตนเองได ไมแ สดงอารมณในดานลบตอ
ผูอื่น สามารถตอบสนองตอผูอ ื่นได สวนองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแก การตระหนักรู
อารมณของตนเอง การควบคุมความรูสึกรวมถึงพฤติกรรมที่แ สดงออกได ไมแ สดงความรูสึกที่ไม
เหมาะสมเมื่ออยูรวมกับสังคม มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นได
เฮสส มารคสัน และ สทีน(Hess Markson และ Stein 1996 : 90-91) ไดใหความ
หมายความฉลาดทางอารมณวา หมายถึง ความสามารถในการเข าใจอารมณความรู สึกของ
ตนเอง รูวาอารมณของตนเปนอยางไร สามารถควบคุมอารมณผอนคลายอารมณของตนเองได
เหมาะสมกับสถานการณตางๆ สามารถแสดงอารมณและความรูสึกออกมาในดานที่เปนประโยชน
ตอตนเองในเชิงสรางสรรค สามารถเขาใจความรูสึกของผูอื่นโดยสามารถตอบสนองตอความรูสึก
ของผูอื่นไดอยางสอดคลองกัน สามารถมีมิตรภาพที่ดีกับ ผูอื่นได โดยแสดงออกถึงความรู สึกที่ดี
ตอกัน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได สวนองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแ ก การเขาใจ
อารมณค วามรูสึ กของตนเอง ควบคุ มอารมณ แสดงออกได เ หมาะสมกั บสถานการณ แสดง
อารมณความรูสึกออกมาในดานดีในเชิงสรางสรรค เขาใจถึงความรูสึกของผูอื่น มีมิตรภาพที่ดีกับ
ผูอื่นได
ทันเนอร(Turner 1998 : 425-432) ไดใหความหมายความฉลาดทางอารมณวา
หมายถึง สามารถแยกแยะอารมณของตนเองได สามารถควบคุมอารมณของตนเองได สามารถลด
ความรูสึกขั ดแยง เพื่อ เปลี่ย นแปลงอารมณแ ละความรูสึ กของตนเองนํา ไปสู การสัมฤทธิ์ ผลได
สามารถแยกแยะอารมณของผูอื่นได สามารถตอบสนองและสนทนากับผูอื่นได สวนองคประกอบ
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ความฉลาดทางอารมณ ไดแก การรูจักอารมณของตนเอง การจัดการกับอารมณข องตนเอง การ
สรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การรูจักอารมณของผูอื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
จากความหมายและองคประกอบความฉลาดทางอารมณในแนวคิดสังคม สรุปได
วา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถเขา ใจและแยกแยะอารมณ ข องตนเองได
สามารถควบคุมผอนคลายอารมณของตนเองไดเหมาะสมกับสถานการณ สามารถแสดงอารมณ
ของตนเองนําไปสูการสัมฤทธิ์ผลได สามารถเขาใจและแยกแยะอารมณของผูอื่นโดยสามารถ
ตอบสนองตอความรูสึกของผูอื่นไดอยางสอดคลองกัน สามารถมีมิตรภาพที่ดีโดยแสดงออกถึง
ความรูสึกที่ดีตอกัน และองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแก การเขาใจอารมณความรูสึก
ของตนเอง การจัดการกับอารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การเขาใจความรูสึก
ของผูอื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
จากองคประกอบความฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา พระพุทธศาสนา
และสังคม ขางตน นํามาวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบรวมความฉลาดทางอารมณจากทั้ง
สามแนวคิด ไดดังตารางที่ 4
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ตาราง 4 ผลการสังเคราะหองคประกอบความฉลาดทางอารมณ
ผลการวิเคราะหองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ในแนวคิด
จิตวิทยา

พระพุทธศาสนา

สังคม

• องคประกอบความฉลาด • องคประกอบความฉลาดทาง • องคประกอบความฉลาดทาง
ทางอารมณ ( Goleman
อารมณ (พระธรรมปฎก
อารมณ (Henslin 1996)
1995) ไดแก
2553 พระราชวรมุนี 2553 )
ไดแก
ไดแก
- การตระหนักรูอารมณของ
- การรูจักอารมณของตนเอง
ตนเอง
- การรูจักการกับอารมณของ - การรูจักตนเอง
- สามารถควบคุมจิตใจตนเอง - การควบคุมความรูสึกรวมถึง
ตนเอง
รูจักแสดงออกอยางเหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงออกได
- การสรางแรงจูงใจใหกับ
ในสถานการณตาง ๆ ละเวน - ไมแสดงความรูสึกไมเหมาะสม
ตนเอง
การกระทําความชั่ว
เมื่ออยูรวมกับผูอื่นในสังคม
- การรูจักอารมณของผูอื่น
- การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน - มีความเพียรพยายามในการทํา - มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นได
กิจการงานใหประสบ
• องคประกอบความฉลาดทาง
• องคประกอบความฉลาด
อารมณ (Hess Markson
ทางอารมณ (Bar-On 1997 ความสําเร็จ สามารถเลือก
ตัดสินใจและปฏิบัติไดอยาง
และ Stein 1996) ไดแก
อางถึงใน Bar-On 2000)
เหมาะสม
- การเขาใจความรูสึกของตนเอง
ไดแก
- การตระหนักรูอารมณของ - มีเมตตากรุณา ใหความรัก - ควบคุมอารมณแสดงออกได
ความสงสารเขาใจซึ่งกันและ เหมาะสมกับสถานการณ
ตนเอง
- แสดงอารมณความรูสึกออกมา
- สัมพันธภาพระหวางบุคคล กัน
อยู
ร

ว

มกั
บ
เพื
อ
่
นมนุ
ษ
ย
ด
ว

ย
ในดานดีในเชิงสรางสรรค
- การปรับตัว
ความสัมพันธที่ดีอยางปกติสุข - เขาใจความรูสึกของผูอื่น
- การควบคุมอารมณของ
• องคประกอบความฉลาดทาง - มีมิตรภาพที่ดีกับผูอื่น
ตนเอง
อารมณ (ปยะวรรณ เลิศ
- อารมณทั่วไป
• องคประกอบความฉลาดทาง
พาณิช 2547) ไดแก
อารมณ (Tuner 1998) ไดแก
• องคประกอบความฉลาด
การรู
จ

ก
ั
อารมณ
ต
นเอง
- การรูจักอารมณของตนเอง
ทางอารมณ (Goleman
การควบคุ
ม
อารมณ
ต
นเอง
1998) ไดแก
- การจัดการกับอารมณของ
- การสรางสรรคอารมณของ
ตนเอง
- การตระหนักรูตนเอง
ตนเอง
- การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
- การควบคุมตนเอง
การเอาใจใส
อ
ารมณ
ข
องผู
อ

่
ื
น
- การรูจักอารมณของผูอื่น
- การสรางแรงจูงใจ
- การเอาใจเขามาใสใ จเรา - การประสานสัมพันธกับผูอื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
- ทักษะทางสังคม

ผลการสังเคราะห
องคประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณ
จากทั้งสามแนวคิด

ผลการสังเคราะห
องคประกอบรวม
ความฉลาดทาง
อารมณ จากทั้งสาม
แนวคิด ไดแก
1. การรูจักอารมณ
ของตนเอง
2. การจัดการกับ
อารมณของตนเอง
3. การสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง
4. การรูจักอารมณ
ของผูอื่น
5. การมีสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกัน
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จากตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหองคประกอบรวมความฉลาดทางอารมณจาก
ทั้งสามแนวคิด ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาจากองคป ระกอบความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
ไดแก 1. การรูจักอารมณของตนเอง . การจัดการกับ อารมณของตนเอง 3. การสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง 4. การรูจักอารมณของผูอื่น 5. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
1.2 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
1. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา
แนวคิดจิตวิทยามุงเนนศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณของมนุษย
(Goleman 1998 : 95) ซึ่งจากการศึกษาลึกซึ้งในแนวคิดสามารถสรุปพฤติกรรมการแสดงออกได
เปน 5 ดาน คือ
ดานที่ 1 การรูจักอารมณของตนเอง
การพั ฒนาการรู จั กอารมณ ข องตนเอง โดยการให เ วลาแก ต นเองในการ
ทบทวนอารมณของตนในเรื่องของการเกิดอารมณ สาเหตุ และการแสดงอารมณ
ดานที่ 2 การจัดการกับอารมณของตนเอง
การพัฒนาการจัดการกับ อารมณของตนเอง โดยการรับรูสิ่งตางๆ ในดานดี
สรางอารมณแจมใส ทําใหเกิดความคิดที่ดี การกระทําที่ดี การผอนคลายอารมณโดยเลือ กวิธีที่
เหมาะสมกับตนเอง
วิ ธีก ารควบคุ มอารมณ ตนเองด ว ยวิ ธี ก ารตา งๆ ดั ง ต อ ไปนี้ 1. การยั บ ยั้ ง
ร า งกาย 2. การเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ไม ใ ห ทํ า ให เ กิ ด ผลที่ ไ ม พึ ง ประสงค 3. การ
เปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางอารมณ 4. ทําสิ่งอื่นๆ ในการควบคุมอารมณตนเอง (Skinner
1953 : 231-240 อ างถึง ใน ประเทื อ ง ภู มิภั ท ราคม 2540 : 326-327 ; Thorensen และ
Mohonery 1974 : 12-13)
ดานที่ 3 การสรางแรงจูงใจกับตนเอง
การพั ฒนาการสรางแรงจูงใจให กับตนเอง โดยนํา ความตองการมาตั้ งเป น
เปาหมายวางขั้นตอนที่จะมุงไปสูเปาหมาย การมองหาประโยชนจากอุปสรรค การมองปญหาให
เปนการเรียนรู สรางความหมายในชีวิตใหแกตนเอง ใหกําลังใจตัวเอง ( Goleman 1995 : 47)
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ดานที่ 4 การรูจักอารมณของผูอื่น
การพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่น โดยการใหความสนใจการแสดงออกของ
ผูอื่น อานอารมณความรูสึกของเขาจากสิ่งที่สังเกตเห็น เอาใจเขามาใสในเรา (ทศพร ประเสริฐ สุข
2542 : 31-33 ; Myers 1992 : 292-298)
ดานที่ 5 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การพัฒนาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน โดยการวิเคราะหการสื่อสารระหวาง
บุคคล ทําใหเขาใจการติดตอสื่อสาร การเอาใจใส และเขาใจถึงความรูสึกที่คนเรามีตอการกระทํา
ของตนเอง และคนอื่นๆ (วิภาพร มาพบสุข 2543 : 151-162)
จากแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิท ยา สรุปไดวา
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานที่ 1 การรูจักอารมณของตนเอง โดยการใหเวลาแกตนเอง
ในการทบทวนอารมณของตนในเรื่องของการเกิดอารมณ สาเหตุ และการแสดงอารมณ ดานที่ 2
การจัดการกับอารมณของตนเอง โดยการรับรูสิ่งตางๆ ในดานดี สรางอารมณแจมใส ทําใหเกิด
ความคิดที่ดี การกระทําที่ดี การผอนคลายอารมณโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง ดานที่ 3 การ
สร างแรงจู งใจใหกับตนเอง โดยนําความตอ งการมาตั้ งเปน เป าหมายวางขั้ นตอนที่จ ะมุ งไปสู
เปาหมาย การมองหาประโยชนจากอุปสรรค การมองปญหาใหเปนการเรียนรู สรางความหมายใน
ชีวิตใหแ ก ตนเอง ใหกําลังใจตั วเอง ดานที่ 4 การรูจัก อารมณข องผูอื่น โดยใหความสนใจการ
แสดงออกของผูอื่น อานอารมณความรูสึกของเขาจากสิ่งที่สังเกตเห็น เอาใจเขามาใสใจเรา ดาน
ที่ 5 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอ กัน โดยการวิเคราะหการสื่อ สารระหวางบุคคล ทําใหเ ขาใจการ
ติดตอสื่อสาร การเอาใจใส และเขาใจถึงความรูสึกที่คนเรามีตอการกระทําของตนเองและคนอื่นๆ
2. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดพระพุทธศาสนา
แนวคิดศาสนาพุทธ กลาวถึง หลักคําสอนของศาสนา โลกทัศนของศาสนา
และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ รายละเอียดดังนี้
หลักคําสอนของศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ คําสอนของพระพุทธเจา คําสอนเรื่องอริยมรรค 8 เปน คําสอน
สํ า คั ญในพระพุ ท ธศาสนา เพราะสอนให ดับ ทุ กข ทั้ งมวล ซึ่ งมี 1. สั มมาทิ ฐิ -ความเห็ น ชอบ
2. สัมมาสังกัปปะ-ดําริชอบ 3. สัมมาวาจา-วาจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ-การงานชอบ 5. สัมมา
อาชีวิ-เลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ-ความเพียรชอบ 7. สัมมาสติ-ระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้ง จิ ตมั่ น ชอบ ก็คือ มั ช ฌิ มาปฏิ ป ทา-ทางสายกลางในการดั บ กิ เ ลส ดั บทุก ข หลุ ดพ น จาก
สังสารวัฏ เขาถึงนิพพานไมกลับมาเกิดใหมีทุกขอีก ซึ่งองคประกอบทั้ง 8 ของมรรค เมื่อ ยอลงจะ
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เปน ไตรสิขา ซึ่งคื อ ศีล สมาธิ ปญญา จึงเกิดขึ้นมากจากการปฏิบัติตามมรรค 8 (สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2552 : 1-10)
โลกทัศนของศาสนาพุทธ
การปฏิบัติเพื่อความพนทุกขหรือการพัฒนาชีวิต หลักธรรมในการพัฒนาชีวิต
ทั้งหลายนั้น สรุปรวมลงใน มรรค 8 สรุปยอลงเปนการศึกษาและพัฒนาตน 3 ประการ เรียกวา
ไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
1. ศีล หมายถึง การที่เราสามารถพัฒนากาย วาจา และใจ ใหมีคุณธรรม
จนไมสามารถเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกผูอื่นและตนเองโดยเจตนาได จะคิดดี พูดดี ทําดี
โดยอัตโนมัติ
2. สมาธิ ไดแก ภาวะของจิตที่นิ่งสงบและปลอดโปรงเบาสบาย สมาธิสงผลให
จิต เกิ ดความสว างไสวและสงบเย็ น จิ ตที่ เ ป น สมาธิ จ ะเป น ประโยชน ทํ าให เ ราทํ า การงานใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด แลวยังสงผลใหเรามีจิตใจที่ออนโยน สงบเย็น เปนคน
มั่นคง ไมเอนเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบงาย ๆ ดวย
3. ปญญา หมายถึง ความรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต คือ คนที่เขาใจ
ชีวิตและมีความสุขกับการใชชีวิต
เมื่อพัฒนาชีวิตไดครบถวนตามสิกขาสามประการนี้แลว เราก็จะมีชีวิตที่สงบ
ไมสรางปญหาความเดือ ดรอนทั้งแกตนและสังคม เปนคนรูจักสาระของชีวิต สงบสุข และมั่นคง
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2552 : 1-10)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดพระพุทธศาสนา
แนวคิดศาสนามุงที่การยึดหลักคําสอนของศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ และภาวะ
อารมณ (พระธรรมปฎก 2543 : 5-6)
ดานที่ 1 การรูจักอารมณตนเอง
การพั ฒ นาการรู จั ก อารมณ ข องตนเอง โดยการฝ ก สมาธิ มี ส ติ กํ า หนด
พิจารณาสิ่งทั้งหลาย สามารถเขาใจอารมณตนเองใหรูเห็นตามจริง (พระธรรมปฎก 2542 : 159,
811 ; พระราชวรมุนี 2542 : 9-11)
ดานที่ 2 การจัดการกับอารมณของตนเอง
การพัฒนาการจัดการกับอารมณของตนเอง โดยการรูตัวในสิ่งที่ทํา คําที่พูด
และเรื่องที่คิดไมเกิ ดความผิดพลาด มีความอดกลั้น สงบเสงี่ยม สามารถควบคุมอารมณของ
ตนเองใหอยูใสนกรอบแหงความดี (พระราชวรมุนี 2542 : 9-11)
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ดานที่ 3 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
การพัฒนาการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง โดยมีใจรักในสิ่งที่ทํา และสามารถ
ไปสูจุดมุงหมายได (พระเทพเวที 2532 : 842-845 ; พระราชวรมุนี 2542 : 9-11)
ดานที่ 4 การรูจักอารมณของผูอื่น
การพั ฒ นาการรู จั ก อารมณ ข องผู อื่ น โดยสามารถเข า ใจอารมณ และ
ความรูสึกของผูอื่นใหความเมตตากรุณาคิดถึงใจตนเองแลวสามารถเขาใจใจผูอื่นได ใหความรัก
และปรารถนาที่จะใหผูอื่นเปนสุข ความสงสารและคิดที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข (ปรีชา ชางขวัญยืน
และสมภาร พรมทา 2543 : 210 ; พระธรรมปฎก 2543 : 6-7)
ดานที่ 5 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การพัฒนาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน โดยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การรวม
สุขรวมทุกขกันไดเสมอ (พระธรรมปฎก 2543 : 6-7)
จากแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ในแนวคิด พระพุท ธศาสนา
สรุปไดวา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานที่ 1 การรูจักอารมณของตนเอง โดยการฝก
สมาธิ มีสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย สามารถเขาใจอารมณตนเองใหรูเห็นตามจริง ดานที่ 2
การจั ดการกั บ อารมณ ข องตนเอง โดยการรู ตั วในสิ่ ง ที่ ทํ า คํ าที่ พูด และเรื่ องที่ คิดไมเ กิ ดความ
ผิดพลาด อดกลั้น สงบเสงี่ยม สามารถควบคุมอารมณของตนเองใหอยูในกรอบแหงความดี ดานที่
3 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง โดยมีใจรักในสิ่งที่ทํา และสามารถไปสูจุดมุงหมายได ดานที่ 4
การรูจักอารมณของผูอื่น โดยสามารถเขาใจอารมณและความรูสึกของผูอื่น ใหความเมตตากรุณา
คิดถึงใจตนเองแลวสามารถเขาใจผูอื่น ได ใหความรักและปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข ความสงสาร
และคิดที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข ดานที่ 5 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน โดยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
การรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ
3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดสังคม
แนวคิดสั งคมมุง ที่อ ารมณข องคนที่เ กี่ ยวขอ งกั บ ความสัม พัน ธ ข องกลุมใน
สังคม (Henslin 1996 : 2)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดสังคม
ทัศนะทางสังคมวิทยามองการกระทําของคนวามีสาเหตุมาจากสังคม ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอก (ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง 2544 : 15) ซึ่งแนวคิดสังคมเปนความคิดที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตสังคมทั่วๆ ไปของมนุษย รวมทั้งปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นปรากฏออกมาและคงอยูตอ ไป จาก
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การที่มนุษยมีความสัมพันธกันและมีการกระทําระหวางกัน รวมถึงสัญญา สัญญาวิวัฒน (2543 :
4) กลาวถึงแนวคิดทางสังคมวา คือ ความคิดของมนุษยโดยมนุษย และเพื่อมนุษย
โดยจะเห็ น ได ว า กระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คม ( Socialization) คื อ
กระบวนการที่สังคมหรือกลุม อบรม สั่งสอน หรือขัดเกลาใหผูที่เปน สมาชิกของสังคมหรือกลุม
ไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติรวมทั้งคุณคาตางๆ ที่สังคมกําหนด (นภาภรณ หะวานนท 2540 :10)
และการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการที่ชวยใหสมาชิกของสังคมดํารงชีวิตรวมกันไดอยางมี
ความสุข เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ (สนธยา พลศรี 2545 : 131) รวมทั้งอบรมใหมีนิสัยไป
ในทางดี เพื่อการอยูรวมกันในสังคมตาที่สังคมตองการ ใหคนในสังคม ละชั่ว ทําดี ตั้งมั่นอยูใน
ศีลและธรรม สามารถชวยตนเองและบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น เปนคนดีของมวลมนุษยชาติและ
เปน สมาชิกที่ดีของสังคม (กนก จันทร ขจร 2544 : 337) และการขัดเกลาทางสังคม “ทางตรง”
เปนการสอนหรือบอกกันโดยตรง “ทางออม” เปนการเรียนรูโดยอาศัยการสังเกต เลียนแบบ การ
ขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการทั้งทางตรงและทางออมของมนุษยในสังคมหนึ่งๆ เพื่อที่จ ะ
พัฒ นาตนเองให เป น สมาชิ กที่ดีของสัง คมและเพื่ อพั ฒนาบุคลิ กภาพของตนเองดวย (สุ พัต รา
สุภาพ 2544 : 38)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดสังคม มีรายละเอียดดังนี้
ดานที่ 1 การรูจักอารมณของตนเอง
การพั ฒนาการรูจักอารมณ ของตนเอง โดยนํ าแนวคิดภาพเกี่ยวกั บตั วตน
(self-image) โดยอาศั ย การปฏิ สั มพั น ธ กับ คนอื่ นและโดยอาศั ย ภาษาบุ คคลจะเกิ ดความคิ ด
เกี่ยวกับตัวเองวาเปน “ฉัน” (I) เมื่อบุคคลมีความเขาใจทัศนคติที่คนอื่นมีตอตัว “ฉัน” เชนนี้แลว
ก็จะพัฒนาภาพเกี่ยวกับตัวตนขึ้น บุคคลมีความคิดเกี่ยวกับตัวเขาเองจากการสังเกตวิธีการที่คน
อื่น สนองตอบตอตนดวยเหตุ นี้ C.H.Cooley จึงพู ดถึงตั วตนที่เ ปน เสมือ นกระจกเงา (lookingglass self) กลาวคือ ทัศนะและความรูสึกของแตละคนมี่มองดูตัวเองตามที่ผูอื่นมองดูตั วเขา
เปรี ย บเสมื อ นตั ว ตนเป น กระจบเงาสะท อ นภาพตนเองที่ ผู อื่ น คิ ด เห็ น หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง
พฤติกรรมของคนที่มีตอคนนั้นและคือ กระจกเงาที่บุคคลเห็นตัวเขาเอง (จํานง อภิวัฒนสิทธิ์ และ
คณะ 2543 : 46; Schaefer 2001 : 94-95)
จากแนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณของตนเอง สรุปไดวา การพัฒนาการ
รู จั ก อารมณ ข องตนเอง โดยการสามารถเข า ใจอารมณ ข องตนเองเมื่ อ เกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คล
ประกอบดวยการใหขอมูลขยอนกลับเกี่ยวกับอารมณซึ่งเกิดจากความรูสึกของผูอื่นที่มีตอตน
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ดานที่ 2 การจัดการกับอารมณของตนเอง
การพัฒนาการจัดการกับอารมณของตนเอง โดยการปลูกฝงระเบียบวินัยขั้น
พื้นฐาน การมีระเบียบวินัยถือเปนพื้น ฐานในการดําเนิน ชีวิตและกิจ กรรมทางสังคมของการอยู
รวมกันของกลุม จุดมุงหมายนี้ทําใหบุคคลยอมรับระเบียบกฎเกณฑที่สังคมกําหนด เชน สอนใหมี่
ความยืดหยุนอยางมีเหตุมีผล เพราะมีผลตอบุคลิกภาพของบุคคลอยางมาก (Calhoun Light และ
Keller 1994 : 320 ; ปฬาณี ฐิติวัฒ นา 2542 : 73) และการสรางวินัยซึ่ งเปนสภาพของการที่
บุคคลสามารถควบคุมตัวเองและประพฤติตามกฎวินัยที่ดีไดเองโอยสมัครใจ เรียกวา มีวินัยแหง
ตน ไมกระทําการขมขู คุกคาม ใชอํานาจบังคับ รบกวน รังควาน ทําใหผูอื่นไดรับความรําคาญหรือ
เสียหายซึ่งทรัพยสินหรือจิตใจ (บรรยงค โตจินดา 2543 : 329-332)
จากแนวทางการพัฒนาการจัดการกับ อารมณ ของตนเอง สรุ ปไดวา การ
พัฒนาการจัดการกับอารมณของตนเอง โดยการปลูกฝงระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
กลุมไดกําหนดไว ไมใหกระทําตามความพึงพอใจของตนเอง มีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล
ดานที่ 3 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
การพัฒนาการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง โดยความมุงหวังจะชวยใหบุคคล
มีความมุงมั่น ที่จะตองปฏิบัติเพื่อลุลวงสูความตองการในอนาคต ความลุลวงที่ตอ งการนั้น คือ
ความมุงหวังที่บุคคลไดรับจากสังคมหรือกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยูได ถายทอดคุณคาทางสังคมนั้น
มาถึงตั วบุคคล เชนคุ ณคาทางสัง คมของคนไทยยกยองใหเกีย รติคนที่มีการศึก ษาสูง ยกยอ ง
อาชีพบางอยาง เชน เปนวิศวกร แพทย คุณคาทางสังคมเหลานี้บุคคลจะไดรับการปลูกฝงทั้ง
ทางตรงและทางออม ทําใหเขาเกิดความมุงหวังในคุณคาเหลานี้ และยอมทําตามบรรทัดฐานที่
กลุมวางไว (Calhoun Light and Keller 1994 : 213 ; ปฬาณี ฐิติวัฒนา 2542 : 74)
จากแนวทางการพั ฒ นาการสร า งแรงจู ง ใจให กับ ตนเอง สรุ ป ได ว า การ
พัฒนาการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง โดยการสรางความมุงหวัง การมีความมุงมั่นเห็นคุณคาการ
กระทําของตนเอง สามารถไปสูความสําเร็จได
ดานที่ 4 การรูจักอารมณของผูอื่น
การพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่น โดยการที่บุคคลปฏิบัติตนตามหนาที่ของ
สถานภาพที่ตนมีอยู เรียกวา การแสดงบทบาท
การกําหนดบทบาทในสังคม รวมทั้งทัศนคติตางๆ ที่เขากับบทบาทนั้นๆ บุคคล
จะไดรับการอบรมใหรูระเบียบสังคม เชน ลักษณะการวารงตัวใหมีพฤติกรรมอยางไรกับ บุคคล
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อื่น ๆ ที่เ ขามีความสัมพันธด วยและถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ (Macionis 1992 : 83-84 ;
ปฬาณี ฐิติวัฒนา 2542 : 74)
บทบาที่แสดงออกจริง เปนการกระทําที่บุคคลปฏิบัติจริงๆ ขึ้นอยูกับเหตุการณ
เฉพาะหนาในขณะนั้นดวย จึงทําใหการแสดงบทบาทแตกตางกันไป สถานภาพหนึ่งๆ บางครั้งมี
บทบาทที่ตองแสดงหลายดานดวยกัน กลาวคือ บุคคลตองแสดงบทบาทตอบสนองบุคคลหลายกลุม
เชน สภาพภาพครู มีบทบาทอยูเปนชุดที่เกี่ยวกับนักเรียน ไดแก สอนหนังสือ ดูแลความประพฤติ
เปนที่ปรึกษาชวยเหลือยามเกิดปญหา แลวครูยังตองติดตอกับผูปกครองนักเรียน เพื่อนรวมอาชีพ
ผูบริหารโรงเรียน เจาหนาที่ธุรการ ภารโรงอีกดวย การที่ตองแสดงบทบาทเพื่อเอาใจคนหลายกลุม
หลายพวก ทําใหเกิดความตึงเครียด อึดอัด คับของใจ (สุดา ภิรมยแกว 2541 : 65-66)
จากแนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่น สรุปไดวา การพัฒนาการ
รูจักอารมณของผูอื่น โดยการเขาใจอารมณข องผูอื่นในบทบาทที่เขาแสดงตามสถานภาพและ
ปฏิบัติตอเขาไดอยางเหมาะสม
ดานที่ 5 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การพั ฒนาการมี สั มพั น ธภาพที่ ดีตอ กัน โดยการมี สั มพั น ธภาพที่ ดีตอ กั น
ไดแก แสดงความเปนมิตรกับทุกคน สนใจผูอื่น ใหความเขาใจผูอื่นอยางจริงใจ มีความจริงใจ เปน
ผูฟงที่ดี กระตุนผูอื่นใหพูดถึงตัวเอง และถาจะพูดใหพูดแตเรื่องที่ผูอื่นสนใจ พยายามทําใหผูอื่น
รูสึกวาตัวเขาเปนคนสําคัญ และควรทําดวยความจริงใจตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของ
คนมากกวาวัตถุสิ่งของ มีความสุภาพออนนอม ถอมตน และเกรงใจผูอื่น ใหเกียรติและยกยอ ง
ชมเชยผู อื่ น พยายามปรั บ ปรุ ง จุ ด ที่ ตั ว เองบกพร อ งก อ นเสมอ และสร า งบรรยากาศแห ง
ความสัมพันธที่ดี (Vander Zanden 1996 : 101; บรรยงค โตจินดา 2543 : 374)
จากแนวทางการพัฒนาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สรุปไดวา การพัฒนาการ
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน โดยมีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น
จากแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดสังคม สรุปไดวา
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานที่ 1 การพั ฒนาการรู จักอารมณข องตนเอง โดยการ
สามารถเขาใจอารมณของตนเองเมื่อ เกี่ยวขอ งกับบุคคล ประกอบดวยการใหขอ มูลขยอ นกลับ
เกี่ย วกั บ อารมณ ซึ่ งเกิ ดจากความรู สึ กของผู อื่ น ที่มีตอ ตน ด านที่ 2 การพัฒ นาการจั ดการกั บ
อารมณของตนเอง โดยการปลูกฝงระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กลุมไดกําหนดไว
ไมใหกระทําตามความพึงพอใจของตนเอง มีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล ดานที่ 3 การพัฒนาการ
สรางแรงจูงใจใหกับตนเอง โดยการสรางความมุงหวัง การมีความมุงมั่นเห็นคุณคาการกระทําของ
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ตนเอง สามารถไปสูความสําเร็จได ดานที่ 4 การพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่น โดยการเขาใจ
อารมณของผูอื่นในบทบาทที่เขาแสดงตามสถานภาพและปฏิบัติตอเขาไดอยางเหมาะสม ดานที่
5 การพัฒนาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอ กัน โดยมีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางราบรื่น
จากการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา พระพุทธศาสนา
และสังคม ขางตน นํามาวิเคราะหและสังเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ไดดังตารางที่
5
ตารางที่ 5 ผลการสังเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ผลการวิเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ในแนวคิด
จิตวิทยา

พระพุทธศาสนา

สังคม

ด า น ที่ 1 กา ร ท บ ท วน
อารมณ ข องตนในเรื่ อ ง
ข อ ง ก า ร เ กิ ด อ า ร ม ณ
สาเหตุ และการแสดง

ดานที่ 1 การฝกสมาธิ มีสติ
กําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย
สามารถเขาใจอารมณตนเอง
ใหรูเห็นตามจริง

ดานที่ 2 การรับ รูสิ่ง
ต า ง ๆ ในด า นดี สร า ง
อารมณแจมใส ทําใหเกิด
ความคิดที่ดี การกระทําที่
ดี การผ อนคลายอารมณ
โดยเลื อ กวิ ธีที่ เ หมาะสม
กับ ตนเอง
ด า นที่ 3 ตั้ ง เป า หมาย
และวางขั้ น ตอนที่ จ ะมุ ง
ไปสู เปา หมาย การมอง
ป ญ หาให เ ปน การเรี ยนรู
สร า งความหมายในชี วิ ต
ให แ ก ตนเอง ให กํา ลั ง ใจ
ตัวเอง

ดานที่ 2 การรูตัวในสิ่งที่ทํา
คําที่พูด และเรื่องที่คิดไมเกิด
ความผิดพลาด อดกลั้น สงบ
เสงี่ยม สามารถควบคุม
อารมณของตนเองใหอยูใน
กรอบแหงความดี

ดานที่ 1 การเขาใจอารมณ
ของตนเองและการให
ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
อารมณซึ่งเกิดจาก
ความรูสึกของผูอื่น ที่มีตอ
ตน
ดานที่ 2 การปลูกฝง
ระเบียบวินัย การปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ ไมกระทํา
ตามความพึงพอใจของ
ตนเอง มีความยืดหยุน
อยางมีเหตุผล

ดานที่ 3 การมีใจรักในสิ่งที่
ทํา และสามารถไปสู
จุดมุงหมายได

ผลการสังเคราะห
การพัฒนา ความฉลาดทาง
อารมณ จากทั้ง สามแนวคิด

ดานที่ 1 การทบทวน
สาเหตุการเกิดอารมณ
และการแสดงออก ให
เกิดความเขาใจอารมณ
ตนเอง ดวยการฝกสมาธิ
ใหมีสติ
ดานที่ 2 การปลูกฝง
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ มีความ
ยืดหยุนอยางมีเหตุผล
อดกลั้น สงบ ควบคุม
และ เลือกวิธีผอนคลาย
อารมณที่เหมาะสม
ดานที่ 3 การสรางความ ดานที่ 3 ตั้งเปาหมาย
มุงหวัง การมีความมุงมั่น และวางขั้นตอนไปสู
เห็นคุณคาการกระทําของ เปาหมาย เห็นคุณคา
ตนเอง สามารถไปสู
การกระทําของตนเอง รัก
ความสําเร็จได
ในสิ่งทีท่ ํา และให
กําลังใจตัวเอง
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ตารางที่ 5 ผลการสังเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (ตอ)
ผลการวิเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ในแนวคิด
จิตวิทยา

ดานที่ 4 ความสนใจการ
แสดงออกของผูอื่น อาน
อารมณความรูสึกของเขา
จากสิ่งที่สังเกตเห็น เอาใจ
เขามาใสใจเรา

พระพุทธศาสนา

ดานที่ 4 การเขาใจอารมณ
และความรูสึกของผูอื่น ให
ความเมตตากรุณา คิดถึงใจ
ตนเองแลวสามารถเขาใจ
ผูอื่นได ใหความรักและ
ปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข
ความสงสารและคิดที่จะชวย
ใหผูอื่นพนทุกข
ด า นที่ 5 การวิ เ คราะห ดานที่ 5 การชวยเหลือ
การสื่อสารระหวางบุคคล เกื้อกูลกัน การรวมสุขรวม
ทํ า ให เ ข า ใจการ ติ ด ต อ ทุกขกันไดเสมอ
สื่อสาร การเอาใจใส และ
เ ข าใ จถึ ง คว าม รู สึ ก ที่
คนเรามีตอการกระทําของ
ตนเองและคนอื่น ๆ

สังคม

ผลการสังเคราะห
การพัฒนา ความฉลาดทาง
อารมณ จากทั้ง สามแนวคิด

ด า น ที่ 4 ก า ร เ ข า ใ จ
อ า ร ม ณ ข อ ง ผู อื่ น ใ น
บทบาทที่ เ ขาแสดงตาม
สถานภาพและปฏิ บัติต อ
เขาไดอยางเหมาะสม

ดานที่ 4 การสนใจและ
เขาใจอารมณและ
ความรูสึกของผูอื่น
คิดถึงใจตนเองแลว
สามารถเขาใจผูอื่นได
ใหความเมตตากรุณา
และปรารถนาใหผูอื่น
เปนสุข
ดานที่ 5 การมีปฏิสัมพันธ ดานที่ 5 การสื่อสาร
อันดีกับผูอื่นและสามารถ ระหวางบุคคล ชวยเหลือ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
เกื้อกูลกัน มีปฏิสัมพันธ
ราบรื่น
อันดีกับผูอื่น และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางราบรื่น

จากตารางที่ 5 ผลการสังเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณจากทั้ง
สามแนวคิด ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาจากองคประกอบความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ไดแก
1. การรูจักอารมณของตนเอง พัฒนาโดยการทบทวนสาเหตุการเกิดอารมณ และการแสดงออก
ใหเกิดความเขาใจอารมณตนเอง ดวยการฝกสมาธิ ใหมีสติ 2. การจัดการกับอารมณข องตนเอง
พัฒนาโดยการปลูกฝงระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล อดกลั้น
สงบ ควบคุมและ เลือกวิธีผอนคลายอารมณที่เหมาะสม 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง พัฒนา
โดยการตั้งเปาหมายและวางขั้นตอนไปสูเปาหมาย เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง รักในสิ่งที่ทํา
และใหกําลังใจตัวเอง 4. การรูจักอารมณของผูอื่น พัฒนาโดยการสนใจและเขาใจอารมณและ
ความรูสึกของผูอื่น คิดถึงใจตนเองแลวสามารถเขาใจผูอื่นได ใหความเมตตากรุณา และปรารถนา
ใหผูอื่นเปนสุข 5. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน พัฒนาโดยการสื่อสารระหวางบุคคล ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
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1.3 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ยวข องกับ การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ ในแนวคิดจิตวิทยา ศาสนา และสังคม พบวามีการประเมินผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณโดยใช แ บบประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ ในแบบต า งๆ และนํ า มาปรั บ ใช ใ ห
เหมาะสมกับแตละแนวคิด ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ นํ า มาใช ใ นการประเมิ น ผลการพั ฒนาความฉลาดทาง
อารมณในแนวคิดจิตวิทยา
1.1 เครื่องมือ วั ดความฉลาดทางอารมณ Emotional Quotient Inventory,
Emotional Intelligence Inventory ของ บารออน (Bar-On) ไดออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาด
ทางอารมณ 5 ดาน ประกอบดวย 15 หัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเองใน
ระดับใด 1 ไมใช ไปจนถึง 5 เปนจริงเกี่ยวกับตนเอง (Cherniss และ Goleman 2001 : 93-127)
ดานที่ 1 องคประกอบภายในบุคคล ไดแ ก การตระหนักรูถึงอารมณ
ของตนเอง ความกลาแสดงออก ดานการคํานึง ถึงตนเอง ดานการตระหนักรูแหงตน และดา น
ความเปนอิสระ
ดานที่ 2 องคประกอบดานระหวางบุคคล ไดแก ความเอื้ออาทรตอผูอื่น
ความรับผิดชอบตอสังคม และความสัมพันธระหวางบุคคล
ดา นที่ 3 องคป ระกอบดา นความสามารถในการปรั บตั ว ได แ ก การ
ทดสอบความจริง ความยืดหยุน และการแกไขปญหา
ดานที่ 4 องคประกอบดานการบริหารความเครียด ไดแก การอดทนตอ
ความเครียดและการควบคุมความวูวาม
ดานที่ 5 องคประกอบทางภาวะอารมณโดยทั่วไป ไดแก การมองโลก
ในแงดี และความเปนสุข
1.2 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ EQ Test ของ โกลแมน(Goleman)
ไดอ อกแบบเปน แบบวัด เชิงสถานการณ 10 เหตุการณ เพื่ อใหผูตอบเลือ กรายงานตนเองวาจะ
แสดงออกอยางไรจาก 4 ตัวเลือก (วีรวัฒน ปนนิตามัย 2542 : 106) ดังตัวอยาง
“สมมติท า นเป น นั ก ศึ ก ษาที่ คาดหวั ง ว า ตนเองจะได A ในการเรี ย น
รายวิชานั้น แตพบวาทานได C ในการสอบกลางภาคทานจะทําเชนใด?”
ก. วางแผนอยางชัดเจนถึงวิธีการตาง ๆ ที่จ ะเพิ่มเกรด และแกไขตาม
แผนที่วางไว
ข. ตั้งใจมั่นวาครั้งตอไปจะทําใหดีกวานี้
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ค. บอกตัวเองวาตนคงทําอะไรไดไมมากนักกับวิชานี้ และหันไปสนใจให
ความสําคัญกับวิชาอื่นๆ ที่คิดวาตัวเองจะทําเกรดไดดีกวา
ง. ไปพบอาจารยที่สอนและพูดชี้แจงใหไดเกรดที่ดีขึ้นกวาเดิม
1.3 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ EQ Map ของ คูเ ปอร(Cooper)ซึ่ง
ได อ อกแบบเพื่ อ ใช วั ดความฉลาดทางอารมณ 5 ด าน ประกอบดวย 21 หั ว ขอ ย อย โดยให คิด
ทบทวนเหตุการณในรอบระยะเวลาที่ผานมาวาคิดรูสึกอยางไรแลวใหตอบวาเห็นดวยกับขอ ความ
นั้นในระดับใด ใน 4 ระดับ (Cherniss และ Goleman 2001 : 93-127)
ดา นที่ 1 สภาพแวดล อ มในป จ จุ บัน ได แ ก ความกดดั น ในชีวิ ตและ
เหตุการณในชีวิต
ดานที่ 2 การตระหนักรูอารมณ ไดแก การตระหนักรูอารมณของตนเอง
การแสดงออกซึ่งอารมณ และการตระหนักรูภาวะอารมณผูอื่น
ด านที่ 3 สมรรถนะความฉลาดทางอารมณ ได แ ก ความตั้ ง ใจมั่ น
ความคิด สรา งสรรค การกลับคืน สูสภาวะ ความสัม พันธ ระหวางบุ คคล และการสรา งสรรคใ น
สภาวะที่ไมพึงพอใจ
ดานที่ 4 คุณคาและทัศนะความฉลาดทางอารมณ ไดแก ทัศนะมุมมอง
ความเมตตา หยั่งรู ความไววางใจ พลังสวนบุคคล และการทําใหสมบูรณดวยตัวเอง
ดานที่ 5 ผลความฉลาดทางอารมณ ไดแ ก สุขภาพทางกาย คุณภาพ
ชีวิต เชาวนดานความสัมพันธ และการปฏิบัติที่เหมาะสม
1.4 เครื่อ งมือ วัดความฉลาดทางอารมณ Weisinger’s EQ instrument ของ
ไวซินเกอร (Weisinger) ซึ่งไดอ อกแบบเพื่อ ใชวัดความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ประกอบดวย
45 ขอ โดยใหผูตอบประเมินวาตนเองแสดงพฤติกรรมตางๆ ในระดับใด ใน 7 ระดับ ผลที่ไดจ ะ
นําไปใชใ นการปรับ ปรุงพั ฒนาความฉลาดทางอารมณแ ตล ะด าน (วีรวัฒน ปนนิ ตามัย 2542 :
104)
ก. สมรรถนะความฉลาดทางอารมณดานภายในตน
1. การรูจักตนเอง (12 ขอ) รูวาตนกําลังโกรธ
2. การบริหารจัดการตนเอง (10 ขอ) สะทอนความรูสึกทางลบไดโดย
ไมโกรธ
3. การสรางแรงจูงใจที่ดีแกตัวเอง (7 ขอ) ทําในสิ่งที่รับปากไว
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ข. สมรรถนะความฉลาดทางอารมณดานระหวางบุคคล
4. การเกี่ยวของกับบุคคลไดดี (20 ขอ) สะทอนภาวะอารมณผูอื่นไดดี
5. ใหคํ าชี้แ นะกับ อารมณได (13 ข อ) สื่อ ให ผูอื่ นเข าใจความรู สึ ก
ประสบการณของตนไดดี
1.5 เครื่ องมื อวั ดความฉลาดทางอารมณ แบบการใช คํา ถามแบบรายงาน
ตนเอง แบบวัดที่ใหรายงานตนเอง (Self-Report EQ Measures) ของ ซาโลเวย(Salovey)และ
คณะ แบบวัดที่ใหรายงานตนเองโดยใหผูตอบรายงานวาตนเห็นดวยกับแตละขอความในระดับใด
ไม เห็น ด วยอยา งยิ่ ง (1) ไปจนถึง เห็ นด ว ยอยางยิ่ ง (5) จํ านวน 30 ขอ องค ป ระกอบ (Menges
1999: 112)
ดานที่ 1 ดา นการใสใจในความรู สึก ได แก วิธี จัดการกับ อารมณของ
ขาพเจาไดดีที่สุด คือ ใหมีอารมณที่หลากหลายมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานความชัดเจนของอารมณ ไดแ ก เมื่อขาพเจารูสึกเสียใจ
ขาพเจามักคิดถึงเหตุการณตาง ๆ ที่ใหความรูสึกเปนสุข
ดานที่ 3 ดานการปรับปรุงภาวะอารมณ ไดแ ก ขาพเจามักจะรูอ ยาง
ชัดเจนวาขณะนั้นตนเองรูสึกเชนไร
1.6 เครื่ อ งมื อ วั ด ความฉลาดทางอารมณ แ บบ Emotional Intelligence
Scale for Children ประยุก ตมาจาก Mayer และ Salovey’s adult Scale เรี ยกว า The
Multifactor Emotional Intelligence Scale. (MEIS) นํามาพัฒนาสําหรับเด็ก The Emotional
Intelligence Scale for Children (EISC) ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4 ดาน
ประกอบดวย 12 หัวขอยอย
ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ ไดแก ดานสีหนา ดาน
ดนตรี ดานการออกแบบ และดานเรื่องราวตาง ๆ
ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ไดแก รับอารมณในดานดี
ด านที่ 3 เข าใจอารมณ ได แ ก อารมณ ที่ ซั บ ซ อ น อารมณที่ เ พิ่ มขึ้ น
ความแปรเปลี่ยนของอารมณ และอารมณที่สัมพันธกัน
ด า นที่ 4 การกํ า หนด ผลสะท อ นทางอารมณ ได แ ก การจั ด การ
ความรูสึกของผูอื่น และการจัดการความรูสึกของตนเอง
1.7 เครื่ อ งมื อ วั ด ความฉลาดทางอารมณ แ บบ 5 อั น ดั บ (Hirschhorn
2000:59)
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เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณแบบซึ่งเปนแบบ คะแนน 5 ระดับ
ชวงของคะแนนจาก 33 ถึง 165 ทั้งหมด 33 รายการ โดยใหผูตอบรายงานวาตนเห็นดวยกับแตล ะ
ขอความในระดับใด ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ไปจนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง(5)
1.8 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor emotional intelligence
scale (MEIS) ของเมเยอร(Mayer) และซาโลเวย(Salovey)ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาด
ทางอารมณ 4 ดาน ประกอบดวย 12 หัวขอยอย (Cherniss และ Goleman 2001 : 93-127)
ดา นที่ 1 การรับ รูแ ละการแสดงออกทางอารมณ ไดแ ก ดา นสีห น า
ดานดนตรี ดานการออกแบบ และดานเรื่องราวตางๆ
ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ไดแก รับอารมณในดานดี
ดานที่ 3 เขาใจอารมณ ไดแก อารมณ ที่ซับซอน อารมณ ที่เพิ่มขึ้ น
ความแปรเปลี่ยนของอารมณ และอารมณที่สัมพันธกัน
ด านที่ 4 การกํา หนดผลสะท อ นทางอารมณ ได แ ก การจั ดการ
ความรูสึกของคนอื่น และการจัดการความรูสึกของตนเอง
1.9 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional Competence Inventory
(ECI) (Walker 2001:10)
เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ ไดออกแบบโดยใหผูตอบพิจารณา
แตละขอความวาใชตนเองในระดับใด 1-ไมใชตนเอง ไปจนถึง 5-เปนจริงเกี่ยวกับตนเอง
1.10 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Adolescent Multifactor Emotional
Intelligence Scale (AMEIS) (Woitaszewski 2001:21) ซึ่งไดออกแบบเพื่อ ใชวัดความฉลาดทาง
อารมณ 4 ดาน
ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ
ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ
ดานที่ 3 เขาใจอารมณ
ดานที่ 4 การกําหนด ผลสะทอนทางอารมณ
1.11 การสร า งมาตรประเมิ น และปกติ วิ สั ย ของความฉลาดทางอารมณ
สําหรับวัยรุนไทย (คมเพชร ฉัตรศุภกุล และผองพรรณ เกิดพิทักษ 2544 : 60-61) มาตรประเมิน
ความฉลาดทางอารมณประกอบดวยขอความตางๆ ที่ใชประเมินความฉลาดทางอารมณ จํานวน
125 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวน 5 ระดับ คือ จริงที่สุด สวนใหญจริง จริงพอประมาณ จริงเพียง
เล็นนอย และไมจริงเลย ขอที่ 125 ที่ปรากฏในมาตรประเมินมีความประสงคที่จะใหผูตอบแบบ
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ประเมิ นได ตรวจสอบวา ไดตอบขอ ความต าง ๆ ของแบบประเมินครบทุกขอ แลว ค า Internal
Consistency Coefficients ของแตละองคประกอบของมาตรประเมินความฉลาดทางอารมณได
คา Cronbach’s alpha values ของแตละองคประกอบตั้งแต .70-.85
จากการศึกษาเครื่อ งมือ ที่นํามาใชในการประเมินผลการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ ในแนวคิ ดจิ ตวิ ท ยา พบว า มี ลั ก ษณะการออกแบบเพื่อ วั ดความฉลาดทาง
อารมณแบงเปนดานตางๆ โดยในแตล ะดานประกอบดวยหัวขอยอ ย โดยผูตอบพิจารณาแตล ะ
ขอ ความวาตรงกับ ตนเองในระดับใด และเปน แบบวัดเชิงสถานการณ ไดแ ก เครื่อ งมือ วัดความ
ฉลาดทางอารมณ Emotional Quotient Inventory, Emotional Intelligence Inventory ของบาร
ออน(Bar-On) วัดความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ประกอบดวย 15 หัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณา
แต ละข อความวาใช ตนเองในระดั บ ใด เครื่อ งมือ วัด ความฉลาดทางอารมณ Self-Report EQ
Measures ของ ซาโลเวย(Saolvey) และคณะ แบบวัดที่ใหรายงานตนเอง โดยใหผตู อบรายงานวา
ตนเห็นดวยกับแตละขอความในระดับใด 3 องคประกอบ จํานวน 30 ขอ เครื่องมือวัดความฉลาด
ทางอารมณ Emotional Intelligence Scale for Children ประยุกตมาจาก Mayer และ Salovey’s
Adult Scale ซึ่งออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4 ดาน ประกอบดวย 12 หัวขอยอย
เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณแบบ 5 อันดับ ทั้งหมด 33 รายการ โดยใหผูตอบรายงานวาตน
เห็นดวยกับแตละขอความในระดับใด เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor Emotional
Intelligence Scale ของ Mayer และ Salovey ซึ่งออกแบบเพื่อ ใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4
ดาน ประกอบดวย 12 หัวขอยอย เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional Competence
Inventory ไดออกแบบโดยใหผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเองในระดับใด เครื่องมือวัด
ความฉลาดทางอารมณ Adolescent Multifactor Emotional Intelligence Scale มีลักษณะการ
ออกแบบโดยแบงเปน 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวยหัวขอยอย มาตรประเมินความฉลาดทาง
อารมณ สํา หรั บ วั ย รุ น ไทยประกอบด วย ข อ ความต าง ๆ ที่ ใช ป ระเมิ นความฉลาดทางอารมณ
จํานวน 125 ขอ มีลักษณะเปนมาตรสวน 5 ระดับ
2. เครื่ อ งมื อ ที่ นํ ามาใช ใ นการประเมิ น ผลการพั ฒนาความฉลาดทาง
อารมณในแนวคิดพระพุทธศาสนา
โดยการนํ า มาปรั บ ให เ หมาะกั บ แนวคิ ด พระพุ ท ธศาสนาในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการวัด
2.1 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor Emotional Intelligence
Scale (MEIS) มี ลั ก ษณะการออกแบบเพื่ อ วั ด เชาวน อ ารมณ แบ ง เป น ด า น ในแต ล ะด า น
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ประกอบด วยหั ว ข อ ย อ ยโดย ผู ตอบพิ จ ารณาแต ล ะข อ ความตรงกั บ ตนเองในระดั บ ใด ซึ่ง ได
ออกแบบเพื่อ วัด ความฉลาดทางอารมณ (Forrey 2001:96) ได แก ด านที่ 1 การรับ รู และการ
แสดงออก ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ดานที่ 3 เขาใจอารมณ ดานที่ 4 การกําหนดผล
สะทอนทางอารมณ
2.2 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional Quotient Inventory มี
ลักษณะการออกแบบเพื่อวั ดความฉลาดทางอารมณ แบงเป นดาน ในแตล ะดานประกอบดว ย
หัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตละขอ ความตรงกับตนเองในระดับ ใด ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชวัด
ความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน (Smith 2001:46) ไดแก ดานที่ 1 องคประกอบภายในบุคคล
ได แ ก การตระหนักรูถึ งอารมณข องตนเอง ดานที่ 2 องค ประกอบด านระหว างบุคคล ได แ ก
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานที่ 3 องคประกอบดานความสามารถในการปรับตัว ดานที่ 4
องคประกอบดานการบริหารความเครียด ดานที่ 5 องคประกอบทางภาวะอารมณโดยทั่วไป
จากการศึกษาเครื่องมือ ที่นํามาใชในการประเมินผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณในแนวคิดศาสนา พบวา เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor Emotional
Intelligence Scale มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณแ บงเปนดานในแตล ะ
ดาน ประกอบดวยหัวขอยอยโดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาตรงกับตนเองในระดับใด ซึ่งได
ออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4 ดาน เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional
Quotient Inventory มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ แบงเปนดานในแตล ะ
ดานประกอบดวยหัวขอยอยโดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาตรงกับ ตนเองในระดับใด ซึ่งได
ออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
3. เครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ในแนวคิดสังคม
โดยการนํามาปรั บให เ หมาะกั บ แนวคิด สั งคม ในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิ่ง
ตองการวัด
3.1 เครื่องมือ วั ดความฉลาดทางอารมณ Emotional Quotient Inventory,
Emotional Intelligence Inventory แบบ Likert’s scale type 5 อัน ดับ มีลักษณะการออกแบบ
เพื่อ วัดความฉลาดทางอารมณแ บงเปนดาน 5 ดาน ในแตละดานประกอบดวย หัวขอยอย โดย
ผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเองในระดับใด 1 ไมใช ไปจนถึง 5 เปนจริงเกี่ยวกับตนเอง
(Sutarso 1998:44 ; Derman 1999:59; Malek 2000:96 ; Smith 2000:48)
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3.2 เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor Emotiona Intelligence
Scale (MEIS) มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ แบงเปนดาน 4 ดาน ในแต
ละดานประกอบดวยหัว ขอ ยอย โดยผูตอบพิจ ารณาแตละขอความวาตรงกับตนเองในระดับใด
(King 1999:36) ไดแ ก ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ ดานที่ 2 รับอารมณ
ดวยความใสใจ ดานที่ 3 เขาใจอารมณ ดานที่ 4 การกําหนดผลสะทอนทางอารมณ
3.3 เครื่อ งมือวัดความฉลาดทางอารมณ Trait Meta-Mood Scale (TMMS)
แบบวัดที่ใหรายงานตนเอง ใหผูตอบรายงานวาตนเห็นดวยกันแตละขอความในระดับใด ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง (1) ไปจนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง (5) 3 องคประกอบ (lvshin 2001:110) ไดแก ดานที่
1 ดานการใสใจในความรูสึก ดานที่ 2 ดานความชัดเจนของอารมณ ดานที่ 3 ดานการปรับปรุง
ภาวะอารมณ
จากการศึกษาเครื่องมือ ที่นํามาใชในการประเมินผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณใ นแนวคิดสังคม พบวา มี ลักษณะซึ่งสร างขึ้น ตามนิ ยามและโครงสรางที่อ าศัยการ
ประยุ กต แ นวคิ ดสั งคม โดยการนํ ามาปรั บ ให เ หมาะกั บ รายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ตอ งการวั ด
ลัก ษณะการออกแบบเพื่อวั ดเชาวนอารมณ แบง เปน ดานตางๆ โดยในแตล ะดานประกอบดว ย
หัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตล ะขอความวาตรงกับตนเองในระดับใด ไดแก เครื่องมือวัด
ความฉลาดทางอารมณ Emotional Quotient Inventory, Emotional Intelligence Inventory
แบบ Likert’s Scale Type 5 ระดั บ มีลั ก ษณะการออกแบบเพื่อวั ดความฉลาดทางอารมณ
แบงเปนดาน 5 ดาน ในแตละดานประกอบดวยหัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใช
ตนเองในระดับใด เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor Emotional Intelligence
Scale มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณแบงเปนดาน 4 ดาน ในแตล ะดาน
ประกอบดวยหัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาตรงกับตนเองในระดับใด เครื่องมือ
วัดความฉลาดทางอารมณ Trait meta-mood scale แบบวัดที่ใหรายงานตนเอง โดยใหผูตอบ
รายงานวาตนเห็นดวยกับแตละขอความในระดับใด 3 องคประกอบ
การวิเคราะหและสังเคราะหเครื่องมือและวิธีการประเมินผลการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา ศาสนา และสังคม แสดงผลในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหและสังเคราะหเครื่องมือและวิธีการประเมินผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา พระพุทธศาสนา และสังคม
การวิเคราะหการประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
แนวคิดจิตวิทยา

แนวคิดพระพุทธศาสนา

แนวคิดสังคม

- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional
quotient inventory, Emotional intelligence
inventory ของ Bar-On (1992) วัดความฉลาด
ทางอารมณ 5 ดาน ประกอบดวย 15 หัวขอยอย
โดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเอง
ในระดับใด (Tapia, 1998; Yates, 1999;
Crowe-Fraley, 2001)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Self-report
EW measures ของ Salovey และคณะ (1995)
แบบวัดที่ใหร ายงานตนเอง โดยใหผูตอบ
รายงานตนเห็นดวยกับแตละขอความในระดับ
ใด 3 องคประกอบ จํานวน 30 ขอ (Menges,
1999)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional
intelligence scale for children ประยุกตมา
จาก Mayer และ Salovey’s adult scale ซึ่ง
ออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4
ดาน ประกอบดวย 12 หัวขอยอย (Sullivan,
1999)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณแบบ 5
อันดับ ทั้งหมด 33 รายการ โดยใหผูตอบ
รายงานวา ตนเห็นดวยกับแตละขอความใน
ระดับใด (Hirschhom, 2000)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor
emotional intelligence scale ของ Mayer,
Caruso และ Salovey (1998) ซึ่งออกแบบเพื่อ
ใชวัดเชาวนอารมณ 4 ดาน ประกอบดวย 12
หัวขอยอย (DiNatale, 2001 ; Samar, 2001)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional
competence inventory ไดออกแบบโดยให
ผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเองใน
ระดับใด (Walker, 2001)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ
Adolescent multifactor emotional
intelligence scale มีลักษณะการออกแบบโดย
แบงเปน 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย
หัวขอยอย (Woitaszewski, 2001)
- มาตรประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับ
วัยรุนไทยประกอบดวยขอความตาง ๆที่ใช
ประเมินเชาวนอารมณ จํานวน 125 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวน 5 ระดับ (คมเพชร
ฉัตรศุภกุล และผองพรรณ เกิดพิทักษ, 2544)

เครื่องมือที่นํามาใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณในแนวคิด
ศาสนา โดยการนํามาปรับให
เหมาะกับแนวคิดศาสนาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการ
วัด
- มาตรวัดความฉลาดทาง
อารมณซ ึ่งสรางขึ้นตามนิยาม
และโครงสรางที่อาศัยการ
ประยุกตหลักในศาสนาพุทธ
เขียนขอคําถามในลักษณะ
สถานการณที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ทั้งหมด 84 ขอ
ในแตละสถานการณมีคําถาม
ปลายเปด 3 ขอ (ผจงจิต
อินทรสุวรรณ และคณะ
2546:8-10)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทาง
อารมณ Multifactor emotional
intelligence scale มีลักษณะ
การออกแบบเพื่อวัดความ
ฉลาดทางอารมณแ บงเปนดาน
ในแตละดานประกอบดวย
หัวขอยอยโดยผูตอบพิจารณา
แตละขอความวาตรงกับตนเอง
ในระดับใด ซึ่งไดออกแบบเพื่อ
ใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4
ดาน (Forrey, 2001)
- เครื่องมือวัดเชาวนอารมณ
Emotional quotient inventory
มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัด
ความฉลาดทางอารมณ
แบงเปนดานในแตละดาน
ประกอบดวยหัวขอยอย โดย
ผูตอบพิจารณาแตละขอความ
วาตรงกับตนเองในระดับใด ซึ่ง
ไดออกแบบเพื่อใชวัดความ
ฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
(Smith. 2001)

เครื่องมือที่นํามาใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณในแนวคิด
สังคม โดยการนํามาปรับให
เหมาะกับแนวคิดสังคมใน
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการ
วัด
- เครื่องมือวัดความฉลาดทาง
อารมณ Emotional quotient
inventory, Emotional
intelligence inventory แบบ
Likert’s scale type 5 ระดับ
มีลักษณะการออกแบบเพื่อ
วัดความฉลาดทางอารมณ
แบงเปนดาน 5 ดาน ในแตละ
ดานประกอบดวยหัวขอยอย
โดยผูตอบพิจารณาแตละ
ขอความวาใชตนเองในระดับ
ใด (Sutarso, 1998;
Derman, 1999 ; Malek,
2000 ; Smith. 2000)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทาง
อารมณ Multifactor
emotional intelligence
scale มีลักษณะการ
ออกแบบเพื่อวัดเชาวน
อารมณ แบงเปนดาน 4 ดาน
ในแตละดานประกอบดวย
หัวขอยอย โดยผูตอบ
พิจารณาแตละขอความวา
ตรงกับตนเองในระดับใด
(King, 1999)
- เครื่องมือวัดความฉลาดทาง
อารมณ Trait meta-mood
scale แบบวัดที่ใหรายงาน
ตนเอง โดยใหผูตอบรายงา
ตนเห็นดวยกับแตละขอ
ความในระดับใด 3 องค
ประกอบ (lvshin, 2001)

ผลการสังเคราะหเครื่องมือและ
วิธีการประเมินผล การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ
ผลการสังเคราะหการประเมินผลการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณใน
แนวคิดจิตวิทยา ศาสนา และสังคม
ปรากฏวา ไดแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ 3 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณลักษณะเปนแบบ
มาตราสวน Likert’s scale type 5
อันดับ มีลักษณะการออกแบบเพื่อ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ
แบงเปน 5 ดาน ตามองคประกอบ
รวมของความฉลาดทางอารมณที่
สังเคราะหไดจากแนวคิดจิตวิทยา
ศาสนา และสังคม ไดแก ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ดานการ
จัดการกับอารมณของตนเอง ดาน
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง ดาน
การรูจักอารมณข องผูอื่น และดาน
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ในแตละ
ดานประกอบดวยหัวขอยอย โดย
ผูส อนพิจารณาแตละขอความวาตรง
กับการสังเกตพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัตใิ นระดับใด ไดแก มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด
- ฉบับที่ 2 แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ มีล ักษณะเปน
แบบมาตราสวน Likert’s scale type
3 อันดับ มีลักษณะการออกแบบเพื่อ
ประเมินเชนเดียวกับฉบับที่ 1 ซึ่ง
ผูวิจัยสรางแบบประเมินที่มีรูปภาพ
ประกอบ ที่สามารถสื่อความหมาย
แทนภาษาเขียนได โดยเด็กปฐมวัย
พิจารณาแตละขอความวาตรงกับ
การแสดงออกหรือการปฏิบัตใิ น
ระดับใด ไดแก มาก ปานกลาง
นอย
- ฉบับที่ 3 เปนแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ ลักษณะเปน
คําถามปลายเปด มีลักษณะการ
ออกแบบเพื่อประเมินเชนเดียวกับ
ฉบับที่ 1 โดยใหผูสอนเขียนแสดง
อารมณและพฤติกรรมทีเ่ ด็กปฐมวัย
แสดงออก
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จากตารางที่ 6 ผลการสังเคราะหการประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณในแนวคิดจิตวิทยา พระพุทธศาสนา และสังคม ปรากฏวา ไดแบบประเมินเชาวนอารมณ 3
ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณลักษณะเปน แบบมาตราสวน Likert’s Scale
Type 5 อันดับ มีลักษณะการออกแบบเพื่อประเมินความฉลาดทางอารมณ แบงเปน 5 ดาน ตาม
องคประกอบรวมของความฉลาดทางอารมณที่สังเคราะหไดจากแนวคิดจิตวิทยา พระพุทธศาสนา
และสังคม ไดแก ดานการรูจักอารมณของตนเอง ดานการจัดการกับอารมณของตนเอง ดานการ
สรางแรงจูงใจใหกับตนเอง ดานการรูจักอารมณของผูอื่น และดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ใน
แต ล ะดา นประกอบด ว ยหั ว ขอ ย อ ย โดยผู ส อนพิ จ ารณาแตล ะข อ ความว า ตรงกั บ การสั ง เกต
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติในระดับใด ไดแ ก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ฉบับที่ 2
แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน Likert’s Scale Type 3
อันดับ มีลักษณะการออกแบบเพื่อ ประเมินเชนเดียวกับฉบับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยสรางแบบประเมินที่มี
รูปภาพประกอบ ที่ สามารถสื่อ ความหมายแทนภาษาเขี ยนได โดยเด็ก ปฐมวั ยพิ จ ารณาแตล ะ
ขอความวาตรงกับการแสดงออกหรือการปฏิบัติในระดับใด ไดแก มาก ปานกลาง นอย ฉบับที่ 3
เปนแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ลักษณะเปนคําถามปลายเปด มีลักษณะการออกแบบ
เพื่อ ประเมินเชนเดียวกับฉบับที่ 1 โดยใหผูส อนเขียนแสดงอารมณและพฤติกรรมที่เด็กปฐมวั ย
แสดงออก
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร มีดังตอไปนี้
กนกนุช วสุธารัตน (2548: 121-131) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอบรม ดาน
การเสริมสรางความฉลาดทางอารมณแหงตน สําหรับนักศึกษาพยาบาล มีขั้นตอนในการพัฒนา
หลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาความฉลาดทางอารมณแหงตนสําหรับ นักศึกษาพยาบาล
2. การออกแบบหลักสูตร 3. การประเมินประสิท ธิภาพของหลักสูตร 4. การปรับ ปรุงแกไข
หลักสูตร สวนองคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม
จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม โครงสรางของหนวยการฝกอบรม การประเมิน ผลหลักสูตร
ฝกอบรม ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่ผานหลักสูตรฝกอบรม มีความฉลาดทางอารมณแหงตน
อยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณแหงตนกับ นักศึกษา
พยาบาลที่ไมไดเขารับการอบรม พบวา นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีพฤติกรรมความฉลาดทาง
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อารมณสูงกวานักศึกษาพยาบาลที่ไมเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผลประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร พบวา มีความพึงพอใจ ระดับมาก
เพ็ญศรี แสวงเจริญ ( 2549 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
ในสถานสงเคราะห เ กี่ ยวกั บการสร างสัมพั น ธภาพความผู กพัน ในการเลี้ ยงดู เ ด็ก การพั ฒนา
หลักสูตรประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ การสรางความตระหนัก การใหความรูทางวิชาการ
การประเมินผลการเรียนรู และการปฏิบัติภาคสนาม แบงการฝกอบรมเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การสรางความตระหนักและใหความรูทางวิชาการใชเวลา 3 วัน ระยะที่ 2 การปฏิบัติภาคสนามใช
เวลา 8 สัปดาห ผลการศึกษา พบวา 1.พี่เลี้ยงเด็กที่เปนกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยรอ ยละของ
คะแนนความรูความเขาใจ และคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็ก อยูในระดับดี
และมีความรูความเขาใจ หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2.ความพึงพอใจของพี่เลี้ยงเด็กในการอบรมสวนใหญอยูในระดับมากและมากที่สุด
และเห็นวาการเลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐานของการสรางสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี้ยงดูเด็ก ทําให
สัมพันธภาพระหวางพี่เลี้ยงเด็กกับเด็กดีขึ้น
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ (2551 : 98-111) ไดวิจัยการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน 1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การทดลองใชหลักสูตร 4. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร สวนองคประกอบของ
หลักสูตร ประกอบดวย จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมินผล ผลการศึกษาพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอ นเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการเห็น
คุณคาในตนเอง ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณา
ในแตละดาน พบวา คาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองดานภาพลักษณกอนและหลังเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อดุ ล นาคะโร (2551 :140-141)ได วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ เส ริ ม สร า ง
ความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาขอมูลพื้น ฐาน 2.การออกแบบ
หลักสูตร 3. การประเมินโครงรางหลักสู ตร 4.การทดลองใชหลั กสูตร 5. การประเมิน และ
ปรับปรุงหลักสูตร ผลการศึกษาพบวา 1. นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถใน
การจัดการตนเอง ทั้งในดานความรู ความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถ
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ในการจัดการตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 4.08 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับมาก โดยสูงกวา
เกณฑที่กําหนด( ต่ํากวา 2.50 )
กล า วโดยสรุ ป งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เป น งานวิ จั ย ที่ ใ ช
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎี โดยมีการนําไปทดสอบหรือทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร พรอมทั้งปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรเหลานั้นมีทั้งเปน
หลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนหลักๆ 3-5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การ
สํารวจขอมูลพื้นฐาน เพื่อที่จ ะนํามาเปนโครงรางหลักสูตร โดยพิจารณาใหส อดคลองกับสภาพ
และความตองการของผูเรียน โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและสัมภาษณผูเกี่ยวของ 2. สราง
โครงรา งหลักสู ตร โดยนํา ขอ มูลที่ ได จากขั้นตอนที่ 1 มากํ าหนดเปนจุ ดมุง หมายของหลักสูตร
เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล แลวทําการประเมินโครงรางหลักสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญ 3. ทดลองใชหลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร เปนการดําเนินการประเมินเพื่อ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการทดลองใชกับผูเรียน 4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เปน
การนําผลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตรมาปรั บปรุงหลักสูตรใหมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น 5. การ
ติดตามผล เปนการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชหลักสูตร ซึ่งถือวาเปนการประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรอีกขั้นตอนหนึ่ง
ผลการวิจัยที่ไดจ ะเปนหลักสูตรที่ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ คือ สภาพ
ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระ
กิจกรรมวิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล ซึ่งแตละหลักสูตรไดมีรายละเอียดขององคประกอบ
ตาง ๆ ครอบคลุมความรูที่แตละหลักสูตรมุงหวังใหเกิดกับผูเรียน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ มีดังตอไปนี้
รัตติกร จงวิศาล (2544 : บทคัดยอ ) วิจัยเรื่องปจจัยดานเชาวนอารมณ บุคลิกภาพ
และภาวะผูนําที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา และผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนางานระดับกลางในองคการธุรกิจ กลุมตัวอยางเปนหัวหนางานระดับ กลางในองคการ
ธุรกิจ จํานวน 303 คน พบวา เชาวนอารมณสงผลทางตรงตอภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลง
สาลิกา เมธนาวิน (2545 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่ององคประกอบความฉลาดทางอารมณ
ของพยาบาลในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ใช แ นวคิ ด ความฉลาดทางอารมณ ข องโกลแมน
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(Goleman) กลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาล จํานวน 17 คน พยาบาลวิชาชีพดีเดน
จํานวน 20 คน ผูรับบริการจากพยาบาลดีเดน จํานวน 200 คน พยาบาลประจําการ จํานวน 1,396
คน วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) พบวา 1) องคประกอบความ
ฉลาดทางอารมณของพยาบาลดานสมรรถนะสวนบุคคล ประกอบดวยการตระหนักรูตนเอง การ
ควบคุมตนเอง การจัดการตนเอง การจูงใจตนเอง และการพัฒนาอารมณตนเอง 2) องคประกอบ
ความฉลาดทางอารมณของพยาบาลดานสมรรถนะทางสังคม ประกอบดวย ความเอื้ออาทรตอ
ผูอื่น การรูสึกเอาใจเขามาใสใจเรา และทักษะการสื่อสาร
จารุ วรรณ สกุ ล คู (2545: 74 – 75) ไดศึก ษาเรื่อ งอิ ท ธิ พลของประสบการณ ใ น
มหาวิทยาลัย ตอความฉลาดทางอารมณของนิสิตศรีนครินทรวิโรฒ ทุกกลุมวิชาชีพ ผลการศึกษา
พบวานิสิตทุกกลุมวิชาชีพมีความฉลาดทางอารมณในระดับมาก นิสิตกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.50 และนอยกวา มีความฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง สวนนิสิตกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.51-3.25 และนิสิตกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 ขึ้นไปมีความฉลาดทางอารมณใน
ระดับมาก นิสิตที่มีผูปกครองมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกับแบบประชาธิปไตย มีความฉลาด
ทางอารมณในระดับมาก สวนนิสิตที่ผูปกครองมีก ารอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจกั บแบบละเลยมี
ความฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยรวมอยูในระดับมาก
นิสิตมีทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยูในระดับมาก
ฮอลบรูค (Holbrook 1997:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อ งการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความฉลาดทางอารมณกับทักษะพื้นฐานของนักเรียน ผลการศึกษาพบวานัก เรียนที่มีแ ฟมสะสม
งาน ที่ดี มีการเปดเผยตนเองและมีทักษะในการปะทะสัมพันธกับอาจารยผูสอน และเพื่อน ๆ จะ
มี ทั ก ษะการเขี ย นที่ น าพอใจด วย นั่ น ก็ คือ ผู ที่ มีค ะแนนความฉลาดทางอารมณ ท างบวก จะมี
ความสัมพันธทางบวกกับแฟมสะสมงาน
กีรี่ (Geery 1997:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อ ง การสํารวจแนวทางในการใชความฉลาด
ทางอารมณ สําหรับผูนําเพื่อขจัดความขัดแยงในสถานศึกษา พบวาผูนําที่เปนกลุมตัวอยางมีความ
ฉลาดทางอารมณในดานความเชื่อมั่น ในตนเอง ความสามารถใชความรูแ หงตนในการควบคุม
อารมณ ความสามารถยับ ยั้งการตอบสนองทางลบ และความสามารถในการมองโลกในแงดี
ผูนําเหลานี้ส ามารถ ปฏิบั ติได ดังนี้ 1. คน หาความเขาใจและตอบสนองทางอารมณ กั บผูอื่ น
เพื่อที่จะปองกันการนําไปสูความขัดแยงมากขึ้น 2. แสดงความมีเมตตาและยอมรับได โดยการ
ปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมที่ไมใชวาจาของผูอื่น 3. เขาใจถึงอิทธิพลในอํานาจแหงตนและใชอยาง
สมเหตุส มผล 4. พัฒนาความไวว างใจที่ เปน พื้น ฐานในการสรา งสั มพัน ธภาพใหคงอยู 5. ใช
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อารมณเพื่อการกระตุนโนมนาวและชักจูงผูอื่น ใหคลอ ยตาม นอกจากนี้ผูนําที่มีความฉลาดทาง
อารมณจะมีความสามารถในการ สรางอารมณที่เขมแข็งและมีสัมพัน ธภาพกับผูอื่น สงเสริมการ
พึ่งพาซึ่งกันและกั นและการทํา งานเปน ทีม ใชอํ านาจในตัวมากกวาอํ านาจตามตําแหน งเพื่ อ
ความสําเร็จตามเปาหมาย และจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
มารติกเนช (Martineg 1997:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อ งความสัมพัน ธ ของการเลือก
พื้นที่ในการทํางานของบุคคลเปนการทดสอบความฉลาดทางอารมณ เพื่อทํานายพลังการทํางาน
ทางสังคมและทางจิตวิทยา ผลการศึกษาพบวาการวิเคราะหเสนทางของความฉลาดทางอารมณ
ที่มีความสัมพั น ธ ในทางบวกในการปรับ เปลี่ยนจุ ดมุ ง หมาย และความพึ งพอใจในชีวิ ต และมี
อิทธิพลในทางลบ ที่จะทําใหเกิดภาวะซึมเศรา ตลอดจนการประนีประนอมของกระบวนการ
ครูเกอร (Krueger 1997:บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อ งผลของการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ
อาการไม ส ามารถบอกความรู สึ ก ของตนเองที่ มี ต อ การเห็ น อกเห็ น ใจของผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษา
(สัมพันธภาพในการบําบัดความฉลาดทางอารมณ ผลของการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ Alexithymia
กับตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน คือ การเห็นอกเห็นใจในการสื่อสาร การสังเกต การใชอ ารมณ การคิด
การเขาใจและการสรางความสัมพันธ พบวาผลของการจัดฝกอบรมชวยใหเกิดการเห็นอกเห็นใจ
ในดานการใหอารมณ การคิดการเขาใจ และการสรางความสัมพันธ ผลของการจัดฝกอบรมและ
Alexithymia ในเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
แลม (Lam 1998: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของแตละบุคคล (ความเห็ นอก เห็ นใจ) ผลการศึก ษาพบวาความฉลาดทาง
อารมณส ามารถทํานายการปฏิบัติงาน ความเห็นอกเห็น ใจ และการปรับตัว รวมทั้งสามารถ
ทํานายดวยสติปญญาของกลุมตัวอยาง ตองอาศัยองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ
ไบยอคโค และ จาไมย (Baiocco & Jamie 1998: 106 – 111) ไดศึกษาการประสบ
ความสําเร็จในการสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของการสอนที่ยอดเยี่ยม มาสูการประเมินในกลุมเดียวกันและจากการเขียนรายงาน
ตนเองของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ไดรางวัลชนะเลิศการสอน ตลอดจนการสังเกตการณสอนของ
อาจารยกลุมตัวอยาง พบวา คุณลักษณะอาจารยที่ดีประกอบดัวย 1. ความฉลาดภายในตนเอง
ไดแก 1.1 การมองโลกในแงดี หมายถึง ไมพายแพอุปสรรค มีจิตวิทยาสามารถปรับตนเอง เมื่อเกิด
ความเครียดพรอมที่จะเผชิญอุปสรรค ทําวิกฤตใหเปนโอกาส มีความคาดหวังในระดับสูง พยายาม
ไปใหถึงจุดมุงหมาย 1.2 การแสดงออกที่เหมาะสม หมายถึง มีความกระตือรือรน การปฏิบัติตัวใน
สังคมไดดีและมีความเปนมิตรกับทุกคน 1.3 การเอาใจเขามาใสใจเรา หมายถึง มีเวลาและความ
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พรอมเพียงพอใหแก นักศึกษา เปนผูฝงที่ดี และเห็นคุณคาของความคิดของนักเรียน 2 . ค ว า ม
ฉลาดทางความสัมพันธระหวางตนเองและผูอื่น ไดแก 2.1 การจัดการที่ดี หมายถึง มีทักษะในการ
ประนี ประนอม การสร างความสั มพัน ธส ามารถคน หาแรงจู งใจและความสนใจของนิสิ ต 2.2
สามารถในการดลใจผูอื่น 2.3 ความมีระเบียบวินัย 2.4 ความซื่อสัตยในหนาที่แ ละผูอื่น มีความ
จริงใจ และเคารพใจความเปนนิสิต
ทาเพีย (Tapia 1998:บทคัดยอ) ไดศึกษาการตรวจสอบเครื่อ งมือวัดความฉลาดทาง
อารมณที่เรียกวา EQ-I (Emotional Quotient Inventory) พบวา เครื่องมือ EQ-I มีความเชื่อ มั่น
(Cronbach Alpha) ที่ระดับ 0.81 ซึ่งจะเห็นไดวาเครื่องมือ EQ-I เปนเครื่องมือ ที่มีประโยชน
และนาเชื่อถือสําหรับงานวิจัยดานความฉลาดทางอารมณ พบวา ความฉลาดทางอารมณไมมี
ความสั มพันธกับความสามารถทางสมอง หมายความวา ผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงไม
จําเปนตองมีความฉลาดทางปญญาในระดับสูง หรือ ผูที่มีความฉลาดทางปญญาในระดับสูงไม
จําเปนตองมีความฉลาดทางอารมณในระดับสูงตามไปดวย นอกจากนี้ ยังพบวา ความสําเร็จ
ทางการศึ ก ษาไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความฉลาดทางอารมณ รวมทั้ ง คะแนน EQ-I ไม มี
ความสัมพันธกับเชื้อชาติและระดับการศึกษาของบิดามารดา แตพบวาเพศมีความสัมพันธกับ
ความฉลาดทางอารมณ นั่นคือ เพศหญิงจะมีความฉลาดทางอารมณสูงกวาเพศชาย
เกรส (Graves 2000:บทคั ดย อ ) ได ศึกษาความสัม พั นธ ระหวา งความฉลาดทาง
อารมณ สติปญญาทั่ว ไป และบุคลิก ภาพ เก็ บข อ มู ลโดยการใชเ ครื่ อ งมื อวั ดความฉลาดทาง
อารมณ สติปญญาทั่วไป และบุคลิกภาพ พบวา รูป แบบโครงสรางของความฉลาดทางอารมณ
แยกจากบุคลิกภาพ และสติปญญาทั่วไป จากการสัง เกตความสัมพัน ธระหวางตัวแปร เชาวน
อารมณมีความเกี่ยวของกับสติปญญาทั่วไป ความฉลาดทางอารมณเปนโครงสรางที่แบงแยกได
ริชาดสัน (Richardson 2000:บทคัดยอ) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณที่จะเปนตัว
บงชี้การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของนักเรียนที่กาวจากระดับประถมศึกษาไปสูระดับมัธยมศึกษา
โดยมี 2 ปจจัยที่ เข ามาเกี่ ยวขอ ง คื อ ประสบการณ ที่เ กี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงในทางลบ และ
ความเครียด ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความฉลาดทางอารมณมีสวนเกี่ยวขอ งกับระดับการศึกษาและ
ความสําเร็จในการเรียนของนักเรียน แตอยางไรก็ตาม พบวา นักเรียนแตละคนจะมีความฉลาด
ทางอารมณที่แตกตางกัน ในนักเรียนหญิง ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับผลการเรียน
แต ไม พ บในนั กเรี ย นชาย ทั้ ง นั กเรี ยนชายและนั ก เรี ย นหญิ ง ความฉลาดทางอารมณ มีส ว น
เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม
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พาสาเนน (Pasanen 2000:บทคัดยอ) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณ ความสุขุม
รอบคอบ และความซื่อสัตยสุจ ริตเปนตัวทํานายพฤติกรรมของคนในองคการ กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ จํานวน 87 คน พบวา ความฉลาดทางอารมณมีความ
เกี่ยวของกับความสุขุมรอบคอบและความซื่อสัตยสุจริตของคนในองคการอยางมีนัยสําคัญ ผลทํา
ใหเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในองคการมากขึ้น และรวมถึงพฤติกรรมของคนในองคการ
ดานสมรรถนะทางอารมณ
ไดนาเทล (Dinatale 2001:บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของหลักสูตรการเรียนตอความ
ฉลาดทางอารมณของวัยรุน เปาหมายของการวิจัยเพื่อที่จ ะศึกษาวาหลักสูตรการเรียนสามารถ
เพิ่มความฉลาดทางอารมณได เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ
ของ Mayer และ Salovey Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) การออกแบบการ
วิจัยแบบ Pretest Posttest Control Group Design โดยการสอนใหรูจักแยกแยะอารมณจากภาพ
ราง และการจัดการกับอารมณ ผลการวิจัยพบวาทั้งกลุม ทดลองและกลุมควบคุมมีระดับความ
ฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้นภายหลังการทดลอง
มอลเทอร (Molter 2001:บทคัดย อ) ได ศึกษาอารมณ และความฉลาดทางอารมณ
สําหรับผูนําทางการพยาบาล โดยใชรูปแบบสําหรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณซึ่งมาจาก
พื้นฐานทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ ของ Mayer และคณะ 5 หัวขอ ดังนี้ 1. การเขาใจอารมณ
ความรู สึกของตนเองและผู อื่น 2. การเอาใจเขามาใส ใจเรา และการหยั่งรูความคิดของผูอื่ น
3. สามารถเลือกวิธีการตอบสนองรวมทั้งการอธิบายกลยุท ธ ที่ใชในการจัดการกั บอารมณของ
ตนเองอยางมีเหตุผล 4. สามารถสรางความสัมพันธโดยสามารถอยูรวมกับผูอื่นได 5. สามารถ
สรางแรงจูงใจ ใหกับตนเองสามารถบรรลุผลในดานบวกและสามารถพัฒนาตนเองได พบวา
สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับผูนําทางการพยาบาลได
ออน (Orr 2001:บทคัดยอ) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณมีบทบาทในการพัฒนา
จิตใจอยางไร พยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของโบสถในแตละทองถิ่น มีบทบาทในการ
ชวยเหลือดานการพัฒนา จิตใจอยางไร ความฉลาดทางอารมณเปนพื้น ฐานในการพัฒนาตนเอง
ของบุคคล โดยที่มีโบสถเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาคน ชวยใหเขาพัฒนาอารมณโดยรวม
ในแตละคน ชวยในการสรางความเขมแข็งของบุคคลที่สมบูรณ เพื่อ คนหาและสรางจิตใจ การ
สารภาพบาป การสํานึกผิด และใหคํามั่น สัญญาที่จ ะเริ่ มตน ใหม วิธีก าร ใชกลยุท ธการปรั บ
สภาพจิตใจในโบสถ ชวยชี้นําอารมณของบุคคล พบวา ทําใหเขาใจอารมณข องตนเอง สามารถ
แสดงออกไดอยางเหมาะสม และทําใหมีพลังที่จะสรางความสัมพันธกับผูอื่นได
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เกรย (Gray 2001:บทคัดยอ) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณ และการนําความรูไป
ประยุกตใชของนักเรียนที่เรียนแบบสื่อทางไกล เปนการศึกษารายกรณีมุงประเด็นการศึกษาไปสู
ทฤษฎีการเรียนรู การนําความรูไปประยุกตใช และความฉลาดทางอารมณข องนักเรียนโดยผาน
สื่อทางไกล การทดลองนี้ทําใหเด็กไดตระหนักรูใน 3 ดาน ของความฉลาดทางอารมณ ไดแก
การเขาใจตนเอง การควบคุมอารมณของตนเอง และการเห็นอกเห็นใจผูอื่น ผลการทดลองพบวา
มีความสัมพันธกันระหวางการนําความรูไปประยุกตใชกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
แจเกอร (Jaeger 2001:บทคัดยอ) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับรูปแบบการ
เรียนรู และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ในสถานศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการสาธารณะ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาโทในสถานศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการสาธารณะ จํานวน 150 คน พบวา มีความสัมพันธกันดานบวกระหวาง
ความฉลาดทางอารมณดานภายในบุคคลและดานอารมณทั่ว ไปกับรูปแบบการเรียนรูซึ่ง ความ
ฉลาดทางอารมณดา นภายในบุคคล (การกลาแสดงออก) และความพึงพอใจในตนเอง (ความ
เคารพตนเอง) และพบว านั กศึ ก ษาชอบการเรีย นรู โดยการทดลองทํ าจริง (การทดลองปฏิ บัติ)
มากกวาการเรียนรูโดยการสังเกต
อาจสรุปไดวาการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณในตางประเทศและในประเทศไทยมี
ขอคนพบ ดังนี้ 1. นักวิจัยตางประเทศไดพัฒนาแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณจากแนวคิด
ของ Salovey & Mayer และของ Goleman เปนสวนใหญ และนักวิจัยในประเทศไทยไดพัฒนา
แบบประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ โดยใชแ นวคิ ด ของ Salovey and Mayer , BarOn ,
Goleman และสรางขึ้นเองเชน ดร. วีรวัฒน ปนนิดามั ย ชื่อ EQ99 และของกรมสุข ภาพจิต 2.
ประชากรในประเทศไทยที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับมัธยมตอนตน และตอนปลาย
นั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ ปริญญาโทของรั ฐ บาลและเอกชน นึ ก ศึ ก ษาพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ 3. ความฉลาดทางอารมณ สามารถทํานายความเครียด และความสําเร็จ ของ
วิชาชีพการเรียน และสงผลตรงตอภาวะผูนํา 4. ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของ
กับความฉลาดทางอารมณ พบวาความฉลาดทางอารมณไมมีความสัมพันธกับเชื้อชาติ
จากการศึก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ งผู วิ จั ยไดดํ าเนิ น วิ ธีก ารเชิ งระบบ โดยมี ก รอบ
แนวคิดทฤษฎี ดังแผนภาพที่ 11

(Beauchamp ,1981 )

1.สงัด อุทรนันท
(2532)
2. ธํารง บัวศรี
(2542)
3.โบแชมป

การนําหลักสูตรไปใช

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร

108

หลักสูตรฝกอบรม
นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาความสามารถการ
จัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

1.สมหวัง พิธิยานุวัฒ น( 2540)
2.ไทเลอร (Tyler, 1949)
3. สครีเวน ( Scriven ,1967)
4.โพรวัส(Malcolm Provus ,1969)
5. สเตค (Robert E. Stake ,1979)
6. สตัฟเฟล บีม(Daniel L. Stufflebeam ,2000)
7. แฮมมอนด (Robert L.Hammond ,2007)

การประเมินหลักสูตร

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
1.ทฤษฎีการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic
learning)
2.ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning)
3.ทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ (cooperative learning)

1986 ),เดสเลอร (Dessler. 1991)

-แนดเลอร (Nadler, 1982),Knirk and Gustafson.

แนวคิด เกี่ยวกับการฝกอบรม
1.ความหมาย
สมหวัง คุรุรัตนะ (2539 ) วิจิตร อาวะกุล (2540 ) บีช
(Beach. 1970 ) ฟลิปโป (Filopo. 1971 ) กูด (Good.
1973) และบัคเลย และคาเพิล (Buckley & Caple.
1995 ) ;คลาก ( lark 2003 )
2.จุดมุงหมาย - ไพศาล หวังพานิช (2542)
3.ประเภท
-กุลธน ธนาพงศธร และไตรรัตน โภพลากรณ.(2547),
พลสัณห โพธิ์ศรีทอง (2543 )
4. กระบวนการฝกอบรม

แผนภาพที่ 11 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเ พื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย

-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

แนวคิดการจัดประสบการณ

1. แนวคิดดานจิตวิทยา -ซาโลเวย( Salovey, 1990) -โกลแมน
(Goleman 1995, 1998) -บารออน (Bar on ,2000)
2. แนวคิดดานศาสนา - พระราชวรมุนี (2542) - พระธรรมปฎก
(2543) - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ( 2552)
3. แนวคิดดานสังคม -เฮนสเลิน (Henslin, 1996) –เฮสส มารคสัน
และสทีน (Hess, Markson และ Stein, 1996) -ทันเนอร (Tuner, 1998)

แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

1. สงัด อุทรานันท (2532) 2. วิชัย
วงษใหญ (2537) 3. ทาบา (Taba ,
1962) 4. โบแชมพ (Beauchamp ,
1981) 5. เซยเลอร อเล็กซานเดอร
และเลวิส (Saylor, Alexander, and
Lewis ,1981 ) 6. โอลิวา
(Oliva ,1992) 7. ไทเลอร
Tyler,1996)

การพัฒนาหลักสูตร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสร างความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็กปฐมวัย ใช
วิธีดําเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) โดยมี
รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R) การวิเคราะหความตองการจําเปน (Analysis :A)
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development :D) การออกแบบและการพัฒนา (Design and
Develop : D1 ,D2 )
ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R) การทดลองใชหลักสูตร ( Implementation : I )
ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development :D) การประเมินคุณภาพหลักสูตร ( Evaluation : E)
รายละเอียดระยะดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรมี กรอบดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเ พื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย มีผล
การวิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคข องการวิจัย โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนิน การ
วิจัย 4 ระยะและตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R) เพื่อวิเคราะหความตองการจําเปน(Analysis :A)
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development :D) เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Design and
Develop : D1 ,D2 )
ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใชหลักสูตร ( Implementation : I )
ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development :D) เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร (Evaluation : E )
ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R) เพื่อวิเคราะหความตองการจําเปน (Analysis :A)
เพื่ อ ศึ กษาความต องการจํ าเปน การพั ฒ นาหลั กสูต รฝ กอบรมนั กศึก ษาวิ ชาชี พ ครู เ พื่ อ
พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
จากผลการศึกษาและวิเคราะหความตองการจําเปน ใหผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนจากแหลงขอมูลเอกสารและบุคคล
1.1 ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนจากแหลงขอมูลเอกสาร
ผลการวิ เ คราะห ค วามต อ งการจํ าเป น จากแหล ง ข อ มู ล เอกสาร 1. การจั ด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 2. แนวคิดการสรางความฉลาดทางอารมณ และ 3.งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและความฉลาดทางอารมณ ผูวิจัย ทําการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลไดผลดังนี้
1. การวิเคราะหเอกสารการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พบวา
หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่สําคัญ คือ จัดประสบการณให
สอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ เหมาะกับ อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุก
คนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว
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สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ
เรียนรู ไดริเ ริ่ม คิด วางแผน ตัดสิ นใจ ลงมือกระทํา มี ปฏิสัมพัน ธกับเด็ กอื่ น กั บผูใหญ ภายใต
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูในบรรยากาศที่อบอุน มีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบ
รวมมือในลักษณะตาง ๆ กัน มีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และอยูในวิถี
ชีวิตของเด็ก สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแ ละทักษะการใชชีวิตประจําวัน ตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ให
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณทั้งการวางแผน การสนับ สนุนสื่อการสอน
การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ หลักการจัดกิจ กรรมประจําวัน ควรกําหนด
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม ใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละวันและยืดหยุนได
ตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน วัย 3 ป มีความสนใจชวงสั้น ประมาณ 8 นาที
กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอ เนื่องนานเกิน กวา 20
นาที กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลน ตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใชเวลา
ประมาณ 40-60 นาที กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่
ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่
เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท
ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะ
ไดไมเหนื่อยเกินไป ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน การเลือ กกิจ กรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน
ตองใหครอบคลุม การพัฒนากลามเนื้อใหญ การพัฒนากลามเนื้อเล็ก การพัฒนาอารมณ จิตใจ
และปลูกฝงคุณธรรม การพัฒนาสังคมนิสัย การพัฒนาการคิด การพัฒนาภาษา การสงเสริม
จิน ตนาการและความคิ ดสร างสรรค การจัดประสบการณใ หเด็ กได พัฒนาครบทุกดานบรรลุ
จุดหมายตามหลักสูตรนั้น ผูสอนจําเปนตองวางแผนการจัดประสบการณและรูหลักการเขียน
แผนการจั ดประสบการณ เพื่ อ เป น แนวในการปฏิ บั ติ จ ริ ง ได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ทํ า
แผนการจัดประสบการณให บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผูสอนควร ศึกษาหลักสูตรการศึก ษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่น ๆ วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหส าระการ
เรียนรู กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ ซึ่งมีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่
ผูสอนตองการใชสอดแทรกลงในการจัดประสบการณ
2. การวิเคราะหการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ พบวา
ความฉลาดทางอารมณ คือความสามารถใชปญญากํากับการแสดงอารมณที่
ออกมาอยางมีเหตุผล ในการรูจักและเขาใจอารมณข องตนเอง การจัดการอารมณและควบคุม
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อารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจใหตนเอง และสามารถเผชิญปญหาตลอดทั้งอุปสรรคตางๆ
ในชี วิ ต การรู จั ก และเข า ใจอารมณ ข องบุ ค คลอื่ น และการสร า งสั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลอื่ น
องคประกอบและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ จากแนวคิดดานจิตวิทยา พุทธศาสนา และ
สังคม มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การรูจักอารมณของตนเอง พัฒนา ความฉลาดทางอารมณ โดย
1.1 การใหเวลาแกตนเองในการทบทวนอารมณของตนในเรื่องของการเกิดอารมณ สาเหตุ และ
การแสดงอารมณ 1.2 การฝกสมาธิ มีส ติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย สามารถเขาใจอารมณ
ตนเองใหรูเห็นตามจริง 1.3 การเขาใจอารมณของตนเองเมื่อเกี่ยวของกับบุคคล ประกอบดวยการ
ใหขอมูลขยอ นกลับ เกี่ยวกับอารมณซึ่งเกิดจากความรูสึกของผูอื่นที่มีตอ ตน 2. การจัดการกับ
อารมณของตนเอง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดย 2.1 การรับรูสิ่งตาง ๆ ในดานดี สราง
อารมณ แ จ มใส ทํ าให เ กิ ด ความคิ ดที่ ดี การกระทํา ที่ ดี การผ อ นคลายอารมณ โดยเลื อ กวิ ธี ที่
เหมาะสมกับตนเอง 2.2 การรูตัวในสิ่งที่ทํา คําที่พูด และเรื่องที่คิดไมเกิดความผิดพลาด อดกลั้น
สงบเสงี่ยม สามารถควบคุมอารมณของตนเองใหอยูในกรอบแหงความดี 2.3 การปลูกฝงระเบียบ
วินัย ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กลุมไดกําหนดไว ไมใหกระทําตามความพึงพอใจของตนเอง มี
ความยืดหยุน 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดย 3.1นํา
ความตอ งการมาตั้ง เปน เป าหมายวางขั้ นตอนที่จ ะมุงไปสูเ ปาหมาย การมองหาประโยชน จาก
อุปสรรค การมองปญหาใหเปนการเรียนรู สรางความหมายในชีวิตใหแกตนเอง ใหกําลังใจตัวเอง
3.2 มีใจรักในสิ่งที่ทํา และสามารถไปสูจุดมุงหมายได 3.3 การสรางความมุงหวัง การมีความ
มุงมั่นเห็นคุณคาการกระทําของตนเอง สามารถไปสูความสําเร็จได 4. การรูจักอารมณของผูอื่น
พัฒ นาความฉลาดทางอารมณ โดย 4.1 ใหค วามสนใจการแสดงออกของผูอื่ น อ า นอารมณ
ความรูสึกของเขาจากสิ่งที่สังเกตเห็น เอาใจเขามาใสใจเรา 4.2 เขาใจอารมณแ ละความรูสึก
ของผู อื่ น ให ความเมตตากรุ ณา คิ ด ถึ งใจตนเองแล วสามารถเข าใจผู อื่ น ได ให ค วามรั กและ
ปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข ความสงสารและคิดที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข 4.3 การเขาใจอารมณของ
ผู อื่ น ในบทบาทที่ เ ขาแสดงตามสถานภาพและปฏิ บั ติต อ เขาได อ ย า งเหมาะสม 5. การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน พัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดย 5.1 การวิเคราะหการสื่อสารระหวาง
บุคคล ทําใหเขาใจการติดตอสื่อสาร การเอาใจใส และเขาใจถึงความรูสึกที่คนเรามีตอการกระทํา
ของตนเองและคนอื่น ๆ 5.2 การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ และ 5.3 มี
ปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอ ยางราบรื่น การประเมินผลการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณในแนวคิดจิตวิทยา ศาสนา และสังคม ปรากฏวา ไดแ บบประเมิน ความ
ฉลาดทางอารมณ 3 ฉบับ
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3. การวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลัก สูตรและการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ พบวา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร ใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
โดยมี ก ารนํ าไปทดสอบหรื อ ทดลองใช เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของหลั กสู ตร พร อมทั้ ง ปรั บ ปรุง
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรเหลานั้นมีทั้งเปนหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตร
ระยะสั้น และระยะยาว โดยมีขั้นตอนหลักๆ 3-5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสํารวจขอมูล พื้นฐาน
เพื่อที่จะนํามาเปนโครงรางหลักสูตร โดยพิจารณาใหส อดคลองกับสภาพและความตองการของ
ผูเรียน โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและสัมภาษณผูเกี่ยวของ 2. สรางโครงรางหลักสูตร โดย
นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนจุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิช า กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมิน ผล แลวทํา การประเมิ นโครงร างหลักสู ตรโดยผูเชี่ ยวชาญ 3.
ทดลองใชหลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร เปนการดําเนินการประเมินเพื่อหาประสิทธิภ าพ
ของหลักสูตร โดยการทดลองใชกับผูเรียน 4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจาก
การทดลองใชห ลัก สู ตรมาปรั บ ปรุ ง หลั กสูตรให มีป ระสิท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น 5. การติดตามผล เป น
การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชหลักสูตร ซึ่งถือวาเปน การประเมินประสิทธิภ าพ
ของหลักสูตรอีกขั้นตอนหนึ่ง ดานงานวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณในตางประเทศและใน
ประเทศไทยมีข อคน พบ ดัง นี้ 1. นักวิจัยตา งประเทศไดพัฒนาแบบประเมิน ความฉลาดทาง
อารมณจากแนวคิดของ Salovey and Mayer และของ Goleman เปนสวนใหญ และนักวิจัยใน
ประเทศไทยไดพัฒนาแบบประเมิ นความฉลาดทางอารมณ โดยใช แนวคิ ดของ Salovey and
Mayer , Bar On , Goleman และสรางขึ้นเองเชน ดร. วีรวัฒน ปนนิดามัย ชื่อ EQ99 และของ
กรมสุข ภาพจิ ต 2. ประชากรในประเทศไทยที่ เ ป น กลุ มตัว อยา ง ได แ ก นั กเรี ย นระดั บมั ธ ยม
ตอนตน และตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของรัฐ บาลและเอกชน
นึกศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พนักงานโรงแรม วิศวกร ครู นักรอ ง พระสงฆ 3. ความ
ฉลาดทางอารมณ สามารถทํานายความเครียด และความสําเร็จของวิชาชีพการเรียน และสงผล
ตรงตอภาวะผูนํา 4. ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ
พบวาความฉลาดทางอารมณไมมีความสัมพันธกับเชื้อชาติ
1.2 ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนจากแหลงขอมูลบุคคล
ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนจากแหลงขอมูลบุคคล ประกอบดวย 1. การ
สั ม ภาษณ 2. การสั ง เกตพฤติ ก รรมการจั ด ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ผู วิ จั ย
ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
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1. การสั ม ภาษณ แหล ง ข อ มู ล การสั ม ภาษณ ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห าร นั ก
การศึกษาดานหลักสูตร/การฝกอบรม นักการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย อาจารยผูส อนและ
อาจารยนิเทศก รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ทาน โดยคําถามการสัมภาษณ 4 ขอ ดังนี้ 1. ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย 2. ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษา
วิ ช าชี พ ครู 3. ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ใ หส ามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ ผูวิจัยบันทึกขอมูลการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะห สรุปผลได
ดังนี้
1.1 ความสํ าคั ญของการพั ฒนาความฉลาดทางอารมณ สํ าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัย เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆ เด็กทุกคนมีคุณคาในตนเอง ใน
สังคมคาดหวังใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ –จิตใจ สังคม และสติปญญา การ
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ เปนการเสริมสรางความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิต
อยางสรางสรรคและมีความสุข เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ คือเด็กที่รูจกั ตนเอง ชื่นชมและ
พึงพอใจในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และเห็นอกเห็นใจผูอื่น เขาใจผูอื่น ซึ่งเปนพื้น ฐานของ
การรูเขารูเรา และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ความฉลาดทางอารมณนอกจากจะทําใหเด็ก
ซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ตระหนักและรูจักตนเองแลวยังทําใหเขาใจความคิด ความรูสึก
ความตองการของผูอื่น กอใหเกิดการทํางานแบบรวมมือและสรางสรรคเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลเปนไปอยางราบรื่น
กอ ใหเกิ ดการบริ หารจัดการที่ให เกียรติ ยอมรับ เกื้อ หนุนแกกันและกัน กลาคิ ดริเริ่ม ลดการ
ตอตาน การนินทา การกาวราวและไมยืดหยุนตอกัน ดังความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ไดกลาววา
“ เด็กที่เรียนไดดี ไดเร็ว มีความสุข เปนคนมองโลกในแงดี ปรับตัวได
กับสถานการณตางๆ และไมคอยมีปญหาดานพฤติกรรมหรือปญหาทางอารมณ ถือไดวาเปนเด็ก
ที่มีความฉลาดทางอารมณสูง เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํา จะเปนเด็กกาวราว ควบคุม
อารมณ ตนเองไมได มี ความสั มพั น ธ กั บ เพื่ อ นไม ดี มั กจะมี การทะเลาะวิ วาทและต อ สู ผู อื่ น
พฤติกรรมเหลานี้ แมจ ะรักษาใหหายไดก็ตาม แตก็เปนการแกที่ปลายเหตุ ทางที่ดีควรปองกัน
กอนเกิดปญหาโดยพัฒนาและสงเสริมใหเด็กเปนผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต
ชวงวัยตนของชีวิต คือระยะ 6 ป แรกของชีวิต โดยเฉพาะในวัย 3-5 ขวบ เปนวัยที่พัฒนาการ
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ทางดานสังคมของเด็กๆ เริ่มชัดเจนขึ้น และเริ่มเลนกับเพื่อนๆ รอบขาง” (สัมภาษณผูบริหาร :4
กันยายน 2552)
“ ประสบการณที่จะชวยเสริมสรางความฉลาดทางอารมณข องเด็ก ควร
จัดใชวง 3- 5 ปเพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามที่
สังคมปรารถนา คือ เปนคนเกง ดี และมีความสุข สามารถทํางานรวมกับ ผูอื่นไดกระบวนการจัด
การศึ กษาตองปรับ เปลี่ ยนวิ ธีการเรี ยนการสอนใหมแ ทนที่ จ ะ มุ งเน นพัฒนาความฉลาดทาง
ปญญา เพียงดานเดียว ตองมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ควบคูไปดวย ซึ่งจะทําไดโดย
ฝกใหเด็กรูจักคุณคาของตนตามความเปนจริง ใหมองตนเองในแงดี รูสึกดีตอชีวิต สามารถชื่น ชม
ตัวเองได ฝกสํารวจอารมณตัวเอง หาสาเหตุของอารมณ เขาใจตนเองและเขาใจความรูสึกของ
ผูอื่น ” (สัมภาษณนักการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย : 4 กันยายน 2552)
1.2 ความสําคัญของการจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความจําเปนอยางมากในการเตรียม
ความพรอม เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ เนื่องจากชวงอายุที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด จึงเปน
ชวงเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา นักศึกษาวิชาชีพครู
มีความสําคัญอยางมากที่จะสงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะดานอารมณ- จิตใจ เพราะ
จะหลอ หลอมใหเ ด็กมี ความสมบูรณ รอบดาน นักศึ กษาวิช าชีพครูตอ งมีความรูทั้ง ในเรื่องการ
ออกแบบกิ จ กรรมตามสาระการเรีย นรู การใช สื่อ เพื่ อ การเรี ย นการสอน และทั ก ษะในการ
เสริมสรางใหเ ด็ก เกง ดี มีสุข จากรายงานความก าวหนาการจัด การเรียนรู ระดับปฐมวัย ป
พ.ศ. 2551-2552 พบวา 1. ความฉลาดทางอารมณของเด็กไทยลดลงจากป พ.ศ. 2550 2.
ตองปรับปรุงครูใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภ าพ ครูผูสอนเนนดานสติปญญาจนไม
เห็นความสําคัญของการพัฒนาดานอารมณ-จิตใจซึ่งตองพัฒนาควบคูกันไป ดังความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของที่กลาวไววา
“ การจัดประสบการณและสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย ครู
เปนบุคคลสําคัญ หนวยงานที่เกี่ยวของตองพัฒนาครู พัฒนานักศึกษาวิช าชีพครูใหบูรณาการ
ระบบการศึกษาใหครอบคลุมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยเฉพาะเรื่อ ง
สติปญญาและอารมณ เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพเด็ก พบวา ดานสติปญญา และอารมณ
เปนดานที่มีพัฒนาการอยูในเกณฑดีมากต่ํากวาดานอื่นๆ” (สัมภาษณอ าจารยผูส อน:4 กันยายน
2552)
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“ควรสงเสริมใหนักศึกษาวิชาชีพครูจัดประสบการณที่พัฒนาความฉลาด
ทางอารมณอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนที่นักศึกษาวิชาชีพครูที่ตองมีความฉลาดทางอารมณ ตอ ง
ไดรับการเรียนรู จนเกิดความเขาใจอยางทองแท จากการนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครูเมื่อ ภาคเรียน
ที่ 1ป ก ารศึกษา 2553 พบวาการเขี ยนแผนการจัดประสบการณ และการจัดประสบการณ ที่
สงเสริมความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑต่ํา” (สัมภาษณอาจารยนิเทศ: 4 กันยายน 2552)
1.3 วิ ธีก ารพั ฒนานั ก ศึ ก ษาวิ ชาชี พครู ให ส ามารถจั ด ประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย วิธีการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให
สามารถจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น สถานศึกษา
และองคกรที่เกี่ยวของตองรวมมือดําเนินงานไปพรอมๆกัน โดยการ พัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม
และมีกิจกรรมที่ใชฝก ความฉลาดทางอารมณ ดังนี้ 1. กิจกรรมกีฬา : มีทักษะ รางกายแข็งแรง
สนุกสนาน มีสังคม ฝกวินัย ความรับผิดชอบ 2. มุมสงบ : ใหจิตใจพัฒนา 3. นั่งสมาธิ : รูจักตนเอง
4. ผอ นคลายกลามเนื้อ : การผานคลายตนเอง 5. จินตนาการ : สรางความสุ ขจากความคิ ด
ความคิดริเริ่ม 6. ฝกคิด : มีความคิดดีๆ คิดเปนระบบ 7. กิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม : เกิดความ
ภาคภูมิใจ ไดเรียนรู ยอมรับความสามารถและเห็น ขอดีของคนอื่น 8. ศึ กษาธรรมชาติ : เข า
ใจความเชื่อมโยงระหวางคนกับธรรมชาติและเขาใจกฎทางธรรมชาติ 9. ศิลปะ ดนตรี งานอดิเรก
10. การตั้งเปาหมายและบันทึก นอกจากนี้ควร มีการติดตาม ประเมินผลหลังการใชหลักสูตร
หรือหลังการฝกอบรม ดังความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่กลาวไววา
“วิธีก ารพั ฒนานั กศึ ก ษาวิช าชี พครู ที่ดํ าเนิ น งานภายในเวลาที่ จํ า กั ด
เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตองมีการจัดชุดของกิจกรรมอยาง
เปนระบบ วิธีการที่เหมาะสม คือ การฝกอบรม ” และหลังฝกอบรมควรติดตามการนําความรูไป
ใช(สัมภาษณนักการศึกษาดานหลักสูตร/การฝกอบรม : 5 กันยายน 2552)
“นักศึกษาวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตองใหความสนใจเปน
พิเศษ เพราะเขาจะมีศักยภาพอยางมาก ที่จะสงอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม การพัฒนาบุคลากรนั้น ควรเปนกิจกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงในจุดประสงค
ที่จะพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือความรูในงาน ที่เขารับผิดชอบอยู การฝกอบรมเปนวิธีการ
ที่เหมาะสม และควรมีการนิเทศ ติดตามผลการฝกอบรม” (สัมภาษณผูบริหาร: 5 กันยายน 2552)
1.4 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ
วิธีการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหสามารถจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น กิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับวัย วุฒิภ าวะ
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ผูบริหาร ครูผูสอน ครอบครัว ชุมชนควร
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ถือเปนหนาที่ในการรวมกันพัฒนา โดยการเสริมสรางบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย ใหความ
เคารพและการรับ ฟ ง ส งเสริมให เ ด็กและนั กเรี ยนเห็น ว าความคิด ความรู สึ กของตนได รั บการ
ยอมรับ มีความสําคัญและมีความหมาย ซึ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณมีผ ลใหปญหา
ตางๆในโรงเรียนลดลง เชน การทํารายตนเอง การแสดงความกาวราว การหนีเรียน ติดเกม การ
เขาหาสารเสพยติด การถูกพักและไลออกจากโรงเรียน และการทะเลาะวิวาท ขณะเดียวกันก็
สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ กลาแสดงสิทธิของตน เปนที่รูจักชอบพอในหมูเพื่อนฝูง
รู จั กเห็ น อกเห็ น ใจและเข าใจผูอื่ น มี ทั ก ษะในการแก ไขข อ ขั ดแยง มี ค วามรู สึ ก ที่ ดี ผู ก พั น ต อ
ครอบครัวและโรงเรียน จึงอาจกลาวไดวาความฉลาดทางอารมณจะมีสวนสรางคุณลักษณะทาง
จิตใจในทางบวก และลดการแสดงอารมณ ความรูสึกในทางลบ ซึ่งจะมีผลดีตอ อนาคตของเด็ก
อยางแนนอน
สรุ ป ผลข อ มู ล สั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒนานั ก ศึ ก ษา
วิชาชีพครูใหสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
พบวา การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความฉลาดทางอารมณ จะทําใหเด็กซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญใน
อนาคต ตระหนักและรูจักตนเอง เขาใจความคิด ความรูสึก ความตองการของผูอื่น กอ ใหเกิด
การทํางานแบบรวมมือและสรางสรรคเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสําคัญอยางมากที่จะสงเสริมพัฒนาการ ดานอารมณจิตใจ ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูตอ งมีความรูทั้งในเรื่อ งการออกแบบกิจกรรมตามสาระการเรียนรู
การใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน และทัก ษะในการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ วิธีการ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหสามารถจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้น สถานศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของตองรวมมือดําเนินงานไปพรอ มๆกัน โดยการ
พัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม และมีการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร หรือการฝกอบรม
2. การสั ง เกตพฤติ ก รรมการจั ด ประสบการณ ของนั ก ศึ ก ษาวิ ชาชี พ ครู
แหลงขอมูล คือ นักศึกษาวิชาชีพครู จํานวน 50 คน ผูป ฏิบัติการสอน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปกการศึกษา 2552 ระยะเวลา
การสังเกต 3 เดือ น พฤติ กรรมที่ สั ง เกต ประกอบด วย การเขีย นแผนการจัด ประสบการณ
เทคนิคและวิธีการจัดประสบการณ สื่อและการจัดสภาพแวดลอม และการประเมินผล ผูวิจัย
บันทึกการสังเกตการสอนครูนักศึกษาวิชาชีพครูและนํามาวิเคราะห สรุปผลไดดังนี้
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2.1 การเขี ยนแผนการจั ด ประสบการณ ใช รู ป แบบการเขี ย นแผนตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และ รูปแบบการเขียนแผนของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่สอดคลองกัน แยกเปนรายกิจ กรรม ประกอบดวย กิจกรรม
เสริมประสบการณ ศิลปะสรางสรรค เลน ตามมุม เคลื่อนไหวและจังหวะ และเกมการศึก ษา
เนนการนํากิจกรรมโดยครู วัตถุของแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา จุดเนนของพัฒนาการขึ้นอยูกับกิจกรรม กิจกรรมมีเพียง
1-2 กิจกรรม แตกิจกรรมยังขาดการสอดแทรกการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับการ
ประเมินใชการสังเกต แบบทดสอบ และการสนทนา
2.2 เทคนิ คและวิ ธีก ารจั ด ประสบการณ ครู เ ปน ผู นํ ากิจ กรรมด วยการ
สนทนา รอ งเพลง เด็ กปฏิบั ติกิจกรรมดวยตนเอง มีการจั ดกิ จกรรมทั้งในหอ งเรียนและนอก
หอ งเรียน มี การใช คํา ถามที่ห ลากหลาย กิ จกรรมที่ สังเกตพบไดแ ก การแสดงบทบาทสมมุ ติ
เพลง การเล า นิ ท าน เกม การสาธิ ต การทดลอง และการปฏิ บั ติ จ ริง ดั ง ตั ว อย า งการจั ด
ประสบการณ หนวย ธรรมชาติกับตน ไม กิจกรรมที่ครูจัดใหเด็ก คือ การปลูกตนไมบ ริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การจัดหองเรียนดวยตนไม และบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางธรรมชาติ การรด
น้ําตนไม แตจากการสังเกตพบวายังขาดการสอดแทรกการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
2.3 สื่อและการจัดสภาพแวดลอม มีการใชสื่อ ทั้งที่เปนของจริง และของ
จําลอง มีสื่อเพียงพอสําหรับใหเด็กไดเลือ กและปฏิบัติกิจกรรม มีการผลิตสื่อ จากวัสดุเหลือใช
จํานวนมาก ดานการจัดสภาพแวดลอ มยังไมแปลกใหม ไมสอดคลองกับ หองเรียน เนื่องจาก
หองเรียนเล็กไมเหมาะสมกับจํานวนเด็กนักเรียน ตัวอยางสื่อที่ ครูจัดกิจกรรมในหนวย ธรรมชาติ
กับ ตน ไม ประเภทสื่อ ของจริง ได แก ตนไม กระถาง ดิน น้ํ า ปุ ยอิน ทรีย ประเภทสื่ อของ
จําลอง ไดแก ตนไมจําลอง ภาพถาย
2.4 การประเมินผล มีการประเมินดวยการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมแบบ
บรรยาย แบบทดสอบ แบบตรวจสอบรายการ การบัน ทึกคําพูดของเด็กจากผลงาน การจัด
แสดงผลงาน การสนทนา พูดคุย ครูสวนใหญมักเลือก 1 วิธี สําหรับการประเมิน 1 กิจกรรม
และเปนการประเมินโดยภาพรวมไมแยกตามพัฒนาการ
สรุป ผลขอมูล จากการสังเกตพฤติก รรมการจัดประสบการณข องนักศึก ษา
วิชาชี พครู พบวา พฤติกรรมการจั ดประสบการณดานการเขี ย นแผนยึ ดหลัก การตามหลั กสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และ รูปแบบการเขียนแผนของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ที่สอดคลอ งกัน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แตกิจกรรมยังขาดการ
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สอดแทรกการเสริ มสร างความฉลาดทางอารมณ เด็ ก ปฏิ บั ติกิจ กรรมด วยตนเอง มี ก ารจั ด
กิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีสื่อเพียงพอสําหรับใหเด็กไดเลือกและปฏิบัติกิจกรรม
แตดานการจัดสภาพแวดลอมยังไมแปลกใหม ไมสอดคลองกับหองเรียน ดานการประเมินผล
ใช ก ารประเมิ น ตามสภาพจริง ประกอบด ว ย การสั ง เกต การประเมิ น ผลงาน และการใช
แบบทดสอบในบางกิจกรรม
2. ผลการวิเคราะหความตองการจําเปน
ผูวิจัยนําขอมูลจากการศึกษาแหลงขอมูลเอกสาร และขอ มูลบุคคล มารางหลักสูตร
ฝกอบรมนักศึ กษาวิชาชีพครู และพฤติกรรมบงชี้ และแนวทางการพัฒนา ความสามารถจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ตรวจสอบเพื่อยืนยันโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร พฤติกรรมบงชี้
และแนวทางพัฒนาความสามารถนักศึกษาวิชาชีพครูในการจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
โดยการสั มภาษณเ ชิงลึ ก ดวยแบบสัม ภาษณ กึ่ง โครงสร า ง และการประเมิ น ความ
สอดคลอง เกี่ยวกับนิยามความสามารถ พฤติกรรมบงชี้ และแนวทางการพัฒนาความสามารถ
นักศึกษาวิชาชีพครูในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับ เด็ก
ปฐมวัย จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน สรุปผลไดดังนี้
1. นิย ามความสามารถจัด ประสบการณของนักศึ กษาวิ ชาชี พครูที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สํ าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ผู เ ชี่ ยวชาญให ข อ เสนอแนะว า นิ ย ามความ
สามารถการจัดประสบการณเปนมาตรฐานการจัดประสบการณที่นักศึ กษาวิชาชีพ ครูตองมีทั้ง
ความรู เจตคติ ทักษะและความสามารถ ซึ่งความสามารถนั้น คือการนําความรูและทักษะไปใช
ในการจัดประสบการณในชั้นเรียน นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญแนะนําดวยการปรับคําในเชิงวิชาการให
เปนคําที่เขาใจและสื่อความหมายที่ตรงกัน โดยไมตองมีการแปลความ คําบางคําสื่อความหมาย
ในแตละบุคคลแตกตางกัน จึงควรเขียนใหเกิดความเขา ใจที่ตรงกัน เชน การจัดประสบการณ
เปนตน และที่สําคัญขอ กําหนดในนิยามทุกประเด็น สามารถสะทอนถึงพฤติกรรมบงชี้ไดอ ยาง
ชัดเจน เพื่อนําไปสูการวัดและประเมินผล
2. พฤติกรรมบงชี้ความสามารถจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูเชี่ยวชาญใหขอ เสนอแนะพฤติกรรม
บงชี้ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ 4 ประการ คื อ
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1. ความรู 2. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ 3.ความสามารถในการจัด
ประสบการณ 4. ความฉลาดทางดานอารมณข องเด็ก ปฐมวัย นอกจากนี้ผู เชี่ยวชาญไดใ ห
ขอเสนอแนะที่คลายคลึงกันวา คําศัพททางวิชาการ นักศึกษา ผูนิเทศก อาจเกิดความเขาใจไม
ตรงกั น ควรใช คําที่ งาย ชัดเจน สามารถสั งเกต และประเมิน ผลควรมีเ กณฑ ร ะบุ ก ารแสดง
พฤติกรรม เชน “ถูกตองและเหมาะสม” มีเกณฑอยางไร
3. แนวทางการพัฒนาความสามารถจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ ดังนี้
ในขั้นแรกควรพัฒนาใหนักศึกษาวิชาชีพครูตระหนักถึงความสําคัญ จากนั้นสรางความเขาใจอยาง
ถองแท และที่สําคัญ ควรเขาใจหลักสูตร การจัดประสบการณ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ด ว ยการสร า งข อ สรุ ป โครงสร า งและ
องค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร และพฤติ ก รรมบ ง ชี้ แ ละแนวทางการพั ฒ นาความสามารถจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู และ
ใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง มีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80-1.00 เปนคา
แสดงความเหมาะสม อยู ใ นระดั บ มาก สามารถนํ า ไปใช ไ ด ได ผ ลดั ง นี้ 1.โครงสร า งและ
องค ป ระกอบหลั ก สู ตร ประกอบด วย 1.1จุ ดมุ ง หมายของหลั ก สู ตร 1.2 การจั ด เนื้ อ หาและ
ประสบการณ 1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 1.4 สื่อ วัสดุอุปกรณ แหลงการเรียนรู 1.5 การวัด
และประเมิน ผล 2. พฤติ ก รรมบง ชี้ ประกอบด ว ย ความรู ความสามารถในการเขี ย นแผน
ความสามารถในการจัดประสบการณ ที่ เสริ มสร างความฉลาดทางดานอารมณ สํา หรับ เด็ ก
ปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู และความฉลาดทางดานอารมณของเด็กปฐมวัย 3. แนวทางการ
พัฒนา ประกอบดวย 3.1. วิเคราะหประสบการณ 3.2. สรางความตระหนักรู 3.3 เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ “การจัดประสบการณ ” ใหกับเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development :D) การออกแบบและการพัฒนาหลัก สูตร (Design
and Develop : D1 ,D2 )
การพั ฒ นาหลั ก สู ตรฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็กปฐมวัย ในขั้นตอนที่ 2 เปนผล
การศึกษาแนวคิดที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหความตองการจําเปนจากเอกสาร และบุคคลใน
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ใหผลดังนี้
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1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 1.โครงสราง
และองคประกอบหลักสูตร ประกอบดวย 1.1 หลักการและเหตุผล 1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร
1.3 การจัดเนื้อหาและประสบการณ 1.4 กิจกรรมการฝกอบรม 1.5 สื่อ วัสดุอุปกรณ แหลงการ
เรียนรู 1.6 การวัดและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้
หลักการและเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ สําคัญมากไมยิ่งหยอ นกวา ความ
ฉลาดทางสติปญญา มีการศึกษาที่คนพบวา ความฉลาดทางปญญาสงผลตอความสามารถใน
การทํางานรอยละ 20 เทานั้น ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 80 เปนปจจัยที่เกี่ยวกับอารมณ เพราะ
อารมณเ ปน สวนกระตุน ใหรางกายใชความฉลาดทางปญญาใหเกิดประโยชนเต็ม ที่ มีความคิ ด
เปนไปอยางมีเหตุผลสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม และแสดงออกไดตามความตองการของ
ตนเอง รวมถึงไดรับการยกยองจากผูอื่น (ปยะวรรณ เลิศพาณิช 2547:1-2) ดังนั้น การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณจึงเปนสิ่งสําคัญ สถาบันการศึกษาก็หันมาสนใจในดานพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณใหกับนักศึกษา จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ พบวา สามารถ
จัดแบงตามฐานขอมูลที่ไดทําการศึกษาไดเปน 3 กลุมแนวคิด ไดแก กลุมแนวคิดจิตวิทยา กลุม
แนวคิดศาสนา และกลุมแนวคิดทางสังคม ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1. ความฉลาดทาง
อารมณ หมายถึง ความสามารถเขาใจและแยกแยะอารมณของตนเองได สามารถควบคุมผอน
คลายอารมณของตนเองไดเหมาะสมกับสถานการณ สามารถแสดงอารมณของตนเองนําไปสูการ
สัมฤทธิ์ผลได สามารถเขาใจและแยกแยะอารมณข องผูอื่นโดยสามารถตอบสนองตอความรูสึก
ของผูอื่นไดอยางสอดคลองกัน สามารถมีมิตรภาพที่ดีโดยแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีตอกัน และ
องคประกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแก การเขาใจอารมณความรูสึกของตนเอง การจัดการกับ
อารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การเขาใจความรูสึกของผูอื่น การมีปฏิสัมพันธ
กับ ผู อื่น 2.องคป ระกอบร วมความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ได แก 1. การรูจั กอารมณ ของ
ตนเอง 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง 4. การรูจัก
อารมณของผูอื่น 5. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ พิจารณา
จากองคประกอบความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ไดแก 1. การรูจักอารมณของตนเอง พัฒนาโดย
การทบทวนสาเหตุการเกิดอารมณ และการแสดงออก ใหเกิดความเขาใจอารมณตนเอง ดวยการ
ฝกสมาธิ ใหมีสติ 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง พัฒนาโดยการปลูกฝงระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ มี ความยืดหยุน อย างมี เหตุผ ล อดกลั้ น สงบ ควบคุมและ เลือ กวิ ธีผอ นคลาย
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อารมณที่เหมาะสม 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง พัฒนาโดยการตั้งเปาหมายและวางขั้นตอน
ไปสูเปาหมาย เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง รักในสิ่งที่ทํา และใหกําลังใจตัวเอง 4. การรูจัก
อารมณของผูอื่น พัฒนาโดยการสนใจและเขาใจอารมณและความรูสึกของผูอื่น คิดถึงใจตนเอง
แล ว สามารถเข า ใจผู อื่ น ได ให ค วามเมตตากรุ ณ า และปรารถนาให ผู อื่ น เป น สุ ข 5. การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน พัฒนาโดยการสื่อสารระหวางบุคคล ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีปฏิสัมพันธอัน
ดีกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น
สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2551 ไดมีรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 3 ป โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา พัฒนาการทีต่ําและตองไดรับ การ
พัฒ นามากที่สุด ได แ ก ดา นอารมณ และดา นสติ ปญญา(สํานั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา
2552: 67-70) สอดคลองกับรายงานประเมินผลการนิเทศการเรียนรูแบบครุศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2549-2552 พบวา พัฒนาการความ
ฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัยควรไดรับการพัฒนา จากผลดังกลาวไดแ สดงถึงสถานการณ
ระดับความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่ตองการสงเสริมใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเนน การ
พัฒนาศักยภาพในการสอนของครู ทั้งครูประจําการและนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาชีพครู จึงสนใจ
ศึ ก ษาการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย จาก 3 กลุมแนวคิด การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดังกลาว
จุดมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย
1. เพื่อใหมีความรู การจัดประสบการณ การพั ฒนาความฉลาดทางอารมณ การวั ด
และประเมินผลความฉลาดทางอารมณ
2. เพื่อ พั ฒนาความสามารถในการจั ดประสบการณที่ เ สริม สรา งความฉลาดทาง
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัยนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของกับการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย

การจัดเนื้อหาและประสบการณ แบงออกเปน 7 หนวย ดังนี้
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หนวยที่

เนื้อหาและประสบการณ

1
2

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณตนเอง
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการจัดการกับอารมณตนเอง
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณผูอื่น
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
รวม

3
4
5
6
7

ภาคทฤษฎี
(ชั่วโมง)
1.30
1.30

ภาคปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
2

1.30

2

1.30

2

1.30

2

1.30

2

1.30
10.30

2
12

กิ จกรรมการฝ ก อบรม ใช กิจ กรรมการเรี ย นรู โดยผ านกระบวนการกลุ ม การ
อภิป ราย การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นโดยใช ประสบการณ ใหม ผสมผสานกลมกลื น กั บ
ประสบการณเดิมที่มีอยู การระดมสมองจากการรวมกิจกรรมขอคิดเห็นตาง ๆ ระหวางผูเขารับ
การอบรมดวยกัน เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดคนพบ และเรียนรูดวยตนเอง อันเปนแนวทางสูการ
พัฒนาตนเอง โดยการใชการฝก อบรม 7 หนวย ประกอบดวย หนวยที่ 1 การจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย หนวยที่ 2 การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการ
รูจักอารมณตนเอง หนวยที่ 3 การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการ
จัดการกับอารมณ หนวยที่ 4 การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการ
สรางแรงจูงใจใหกับตนเอง หนวยที่ 5 การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ดานการรูจักอารมณผูอื่น หนวยที่ 6 การจัดประสบการณเ พื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ดานการมีสัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน หนวยที่ 7 การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ แตล ะ
หนวยประกอบดวย 1.มโนทัศนที่ตองเรียน 2. จุดประสงคการเรียนรู 3.สาระการเรียนรู 4.กิจกรรม
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การเรี ย นรู มี ขั้ น ตอนในการทํ า กิ จ กรรม มี ดังนี้ 4.1 วิเ คราะหป ระสบการณ ( Analysis : A)
4.2 สรางความตระหนักรู (Awareness : A)4.3 เสริ มสรางความฉลาดทางอารมณ ใหกับ เด็ ก
ปฐมวัย (Enhancement : E) 5.สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 6. การประเมินผล
สื่อและแหลงการเรียนรู ประกอบดวย 1.ใบกิจกรรม 2. ใบความรู
การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม
กระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ประกอบดวย การประเมิน 3 สวน คือ
1. ดานความรู 2. ดานการปฏิบัติ 3. ดานเจตคติ
ดานความรู ประกอบดวย
1. ประเมิ น ความรู ก ารจั ดประสบการณ ที่ เ สริ มสร า งความฉลาดทางอารมณ ข อง
นักศึกษาวิชาชีพครู กอน-หลังฝกอบรม
2. ประเมินความสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู
3. ประเมินความฉลาดทางอารมณแ ละอัตราพัฒนาการความฉลาดทางอารมณของ
เด็กปฐมวัย
ดานการปฏิบัติ ประกอบดวย
ประเมิ นพฤติ กรรมความสามารถการจัดประสบการณ ที่เ สริ มสร างความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการฝกอบรม 1 เดือน
ดานเจตคติ ประกอบดวย
ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ หลั ก สู ต รฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู หลังทดลองใชหลักสูตร

ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใชหลักสูตร ( Implementation : I )

166

การศึกษาและวิเ คราะหขอ มูลการทดลองใชห ลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่ อ
พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ความรู ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ
ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ความคิ ดเห็น ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีตอ หลั กสูตรฝ กอบรมเพื่อ พั ฒนาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย
ใหผลสรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมิ นความรู การจัดประสบการณที่เ สริมสร างความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวา
1. การทดสอบกอ นการใชหลั กสู ตฝ กอบรมโดยผูวิ จัย เปน ผูดําเนิ นการทดสอบจาก
ขอ สอบวัดความรู แบบปรนัย ชนิด 4 ตั วเลือก จํานวน 40 ขอ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา มี
คะแนนเฉลี่ยกอนอบรม 20.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 (ภาคผนวก ง หนา 256)
2. การทดสอบหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยผูวิจัยเปน ผูดําเนินการทดสอบจาก
ขอสอบวัดความรูแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ พบวามีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรม
32.60 อยูในระดับดีมาก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 (ภาคผนวก ง หนา 256) และผูวิจัยได
นํามาทดสอบคาที( t-test) แบบ dependent เพื่อ เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใช
หลักสูตรฝกอบรม สรุปผลการวิเคราะหดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ด านความรู ก ารจั ด ประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังใชหลักสูตรฝกอบรม
การทดสอบ

N

กอนอบรม
หลังอบรม

50
50

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
40
40

20.06
32.60

สวนเบี่ยงเบน
t -test
มาตรฐาน
0.59
18.80*
0.53

sig
.000
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จากตารางที่ 13 พบว า ความรู ในการจั ดประสบการณที่เ สริ มสรางความฉลาดทาง
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัยที่ประกอบดวยความรู 1.ดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
2. ดานความฉลาดทางอารมณ 3. ดานการวัดและประเมินผลความฉลาดทางอารมณหลังทดลอง
ใชหลักสูตรฝกอบรม (คาคะแนนเฉลี่ย 32.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) สูงกวากอนทดลอง
ใชหลักสูตรฝกอบรม (คาคะแนนเฉลี่ย 20.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กําหนดไววา ความรู หลังและกอนการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกัน
2. ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวิช าชีพครู โดยใชแบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนจัดประสบการณ ดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู

รายการประเมิน
1.หัวเรื่องที่เขียนประกอบดวย
หนวยการเรียนรู เรื่อง ชั้น วัน/เดือน/ป
เวลา ชื่อกิจกรรม
2. วัตถุประสงค ประกอบดวย
ความรู ทักษะ เจตคติ
3. สาระสําคัญมีการเขียน ดังนี้
3.1 ระบุความรู เจตคติ และทักษะ ที่
ตองการใหเกิดความฉลาดทางอารมณกับ
เด็กปฐมวัยไดอยางชัดเจนและเหมาะสมกับ
คุณลักษณะตามวัยของเด็ก

ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย

อันดับที่

2.82

0.46

มาก

3

2.40

0.55

7

2.50

0.80

ปาน
กลาง
มาก

4
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
3. สาระการเรียนรูมีการเขียน ดังนี้ (ตอ)
3.2 มีลักษณะการเขียนประกอบดวย
3.2.1เขียนเปนประโยคบอกเลา
3.2.2 เขียนชัดเจนไมซับซอน
3.2.3 สาระสําคัญเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
4.1 การสรางแรงจูงใจที่สอดคลองกับ
กิจกรรม
4.2 บอกใหทราบความสําคัญของการจัด
กิจกรรม
4.3 มีการลงมือปฏิบัติ
4.4 สรุปกิจกรรมและประโยชนที่ได
5. สื่อ
5.1 ปริมาณสื่อละความเหมาะสม
6. การประเมินผล
6.1 ประเมินผลตามวัตถุประสงค
6.2 ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
7. บันทึกหลังสอน
7.1 ระบุผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น (เด็ก/
ครู)
7.2 ระบุปญหาการจัดการในชั้นเรียน
7.3 ระบุแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย

สวน
การแปล
เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน

อันดับที่

2.84

0.49

มาก

2

2.48

0.66

ปาน
กลาง

5

2.88

0.75

มาก

1

2.22

0.85

ปาน
กลาง

8

2.48

0.50

ปาน
กลาง

5

2.58

0.63

มาก

-
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จากตารางที่ 14 พบวา ความสามารถในการเขีย นแผนการจั ด ประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 (ภาคผนวก ง หนา 259) ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอ ที่ 2 ที่กําหนดไววาความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู อยูในระดับมาก
3. ผลการประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิช าชีพครู โดยใชแบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ ดัง
แสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. การเตรียมความพรอมในการจัดประสบการณ
2. การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
3. การจัดประสบการณ
3.1 จัดประสบการณตามขั้นตอนที่เขียนในแผนการ
จัดประสบการณ
3.2 ใชคําถามปลายเปดที่หลากหลาย ประกอบดวย
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร และทําไม
3.3 ตอบคําถามและสนับสนุนใหเด็กถามและแสดง
ความคิดเห็น
3.4 เคารพและยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก
4. สื่อการเรียนการสอน
5. การประเมินผล
6. บันทึกหลังสอน
คาเฉลี่ยรวม

สวน
การแปล อันดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความหมาย
ที่
มาตรฐาน

2.78
2.42
2.48

0.55
0.66
0.51

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2
7
6

2.80

0.65

มาก

1

2.52

0.75

มาก

4

2.32
2.26
2.50
2.59
2.52

0.52
0.75
0.45
0.51
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

8
9
5
3
-
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จากตารางที่ 15 พบวา ความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพ ครู มีผ ลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
2.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 (ภาคผนวก ง หนา 262) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3
ที่ กํา หนดไว ความสามารถในการจัด ประสบการณ ที่ เ สริ มสร า งความฉลาดทางอารมณ ข อง
นักศึกษาวิชาชีพครู อยูในระดับมาก
4. ผลการศึ กษาความคิ ด เห็ นของนัก ศึ ก ษาวิชาชี พครู โดยใชแ บบประเมิ นความ
คิดเห็น ปรากฏผลดังนี้
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีตอ หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษา
วิช าชีพครูเ พื่ อพั ฒ นาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่ เ สริ มสร างความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย ดังแสดงในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ
เด็กปฐมวัย
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1.ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
หน ว ยที่ 1 การจั ดประสบการณสําหรับ เด็ก
ปฐมวัย
หนวยที่ 2 การรูจักอารมณตนเอง
หนวยที่ 3 การจัดการกับอารมณตนเอง
หนวยที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
หนวยที่ 5 การรูจักอารมณผูอื่น
หนวยที่ 6 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
หน ว ยที่ 7 การวั ดและประเมิ น ความฉลาด
ทางอารมณ

คาเฉลี่ย

สวน
การแปล
เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน

อันดับที่

4.38

0.54

มาก

9

4.52
4.06
4.14
4.32
4.59
4.58

0.52
0.62
0.46
0.72
0.63
0.48

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

6
14
12
10
4
5
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการประเมิน
2. ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
3. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม (9.00-16.00 )
4. เอกสารประกอบการอบรม
5. กิจกรรมและวิธีการที่ใชในการอบรม
6. การดําเนินกิจกรรมของวิทยากร
7. สถานที่ใชจัดการอบรม
8. ระบบสื่อ แสง เสียง
9. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติ
10.การนําความรูไปใชในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย

อันดับที่

4.60
4.88
3.72
4.06
4.16
4.12
4.48
4.96
4.42

0.45
0.42
0.53
0.67
0.55
0.32
0.63
0.35
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

3
2
16
14
11
13
7
1
8

4.37

0.53

มาก

-

จากตารางที่ 16 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มี ตอหลักสูตรฝกอบรม
นักศึกษาวิช าชีพครู เพื่อพั ฒนาความสามารถการจั ดประสบการณที่เ สริมสร างความฉลาดทาง
อารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.37, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 ที่กําหนดไวความคิดเห็น หลังการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาวิชาชีพครู มีดังนี้ 1. ความรูเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ หนวยที่ 7 การวัดและประเมิน ความ
ฉลาดทางอารมณ มีความสําคัญมาก ควรใหเวลานักศึกษาวิช าชีพครูไดลงมือปฏิบัติจริงมากๆ
และใหมีการนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2. เนื้อ หาหนวยที่ 1 กับ เวลาไม
เหมาะสม ทําใหวิทยากรใหความรูอยางรีบเรง ควรลดเนื้อหาใหเหมาะสมกับ เวลา เนื้อหาบาง
เรื่องนักศึกษาวิชาชีพครูมีความรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ มาบางแลว 3. ประโยชนที่ไดรับจาก
การฝกปฏิบัติจะมากขึ้น หากมีการติดตามผล โดยการนิเทศ เปนระยะ และตอเนื่อง
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5. ผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย โดยใชแบบประเมิน ความ
ฉลาดทางอารมณ 3 ฉบับ ปรากฏผลดังนี้
ผลการศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย จํานวน 500
คน จากแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ ฉบับ 1 และฉบับ 2 กอน และหลังไดรับการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ มี 4 ระยะ คือ กอนการจัดประสบการณ 2 ระยะ
หลังการจัดประสบการณ 2 ระยะ เวนระยะละ 1 เดือ น และติดตามผลพัฒนาการความฉลาด
ทางอารมณ ดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย กอน และหลังไดรับการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ 4 ระยะ (คะแนนเต็ม 34 คะแนน)
องคประกอบความฉลาด
ทางดานอารมณ
1.ดานการรูจักอารมณ
ตนเอง
2. ดานการจัดการกับ
อารมณตนเอง
3.ดานการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง
4. ดานการรูจักอารมณผูอื่น
5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน
คาเฉลี่ยรวม
ความฉลาดทางอารมณ
กอนและหลัง

คาคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ
ของเด็กปฐมวัย

การแปล
ความ
หมาย

ผลการ
พัฒนา

กอนการจัด
ประสบ
การณ

กอนการจัด
ประสบ
การณ

หลังการจัด
ประสบ
การณ

หลังการจัด
ประสบ
การณ

Y1

Y2

Y3

Y4

17.32

21.40

26.76

30.62

มากที่สุด

สูงขึ้น

16.82

20.90

26.38

30.24

มากที่สุด

สูงขึ้น

16.68
16.54

19.86
20.26

25.72
25.52

29.60
29.58

มากที่สุด
มากที่สุด

สูงขึ้น
สูงขึ้น

16.08
16.69

20.70
21.63

25.30
25.97

28.82
29.77

มากที่สุด
มากที่สุด
t-test
7.68*

สูงขึ้น
สูงขึ้น
sig
.000

19.16

27.87

Y4

จากตารางที่ 17 พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย กอน และหลังไดรับ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ มี 4 ระยะ คือ กอนการจัดประสบการณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 2 ระยะ หลังการจัดประสบการณของนักศึกษาวิชาชีพครู 2 ระยะ สรุปผล
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ตารางที่ 18 อัตราพัฒนาการเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
(คะแนนเต็ม 34 คะแนน)

องคประกอบความฉลาดทางดาน
อารมณ
1.ดานการรูจักอารมณตนเอง
2. ดานการจัดการกับอารมณ
ตนเอง
3.ดานการสรางแรงจูงใจใหกับ
ตนเอง
4. ดานการรูจักอารมณผูอื่น
5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
คาเฉลี่ยรวม

คาคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ
ของเด็กปฐมวัย

อัตรา
พัฒนา ผลการ
การ พัฒนา
เฉลี่ย

กอนการจัด
ประสบ
การณ

กอนการจัด
ประสบ
การณ

หลังการจัด
ประสบ
การณ

หลังการจัด
ประสบ
การณ

Y1

Y2

Y3

Y4

17.32

21.40

26.76

30.62

4.41 มากที่สุด

16.82

20.90

26.38

30.24

4.47 มากที่สุด

16.68
16.54
16.08
16.69

19.86
20.26
20.70
21.63

25.72
25.52
25.30
25.97

29.60
29.58
28.82
29.77

4.31 มากที่สุด
4.35 มากที่สุด
4.25 มากที่สุด
4.36 มากที่สุด

จากตารางที่ 18 พบวา อัตราพัฒนาการเฉลี่ย ความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด มีอัตราพัฒนาการเฉลี่ย 4.36 คะแนนตอครั้ง
ผลการศึ ก ษาความฉลาดทางอารมณ ของเด็ ก ปฐมวั ย ฉบั บ ที่ 3 โดยนั กศึก ษา
วิชาชีพครูเปนผูประเมิน เขียนแสดงอารมณและพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกทั้ง 5 ดาน ตาม
องคประกอบรวมของความฉลาดทางอารมณ มีจํานวน 5 ขอ พบวา อารมณแ ละพฤติกรรมที่
แสดงออกของเด็ กปฐมวัย หลัง ทดลองใช หลักสู ตรฝกอบรม ปรากฏผลดัง นี้ 1.ดานการรูจั ก
อารมณตนเอง อารมณและความรูสึกในสภาวะปจจุบัน มีดีใจ โกรธ เสียใจ สาเหตุของความเบื่อ
หนาย เกิดจากการตองนั่งเรียนเปนเวลานาน ไมไดออกไปเลนที่สนามและเมื่อทํางานที่ครูสั่งไมได
สาเหตุที่ทําใหโกรธ มากจากการโดนเพื่อนแกลง แมไมใหกินน้ําอัดลม และเพื่อ นเอาของไปซอน
สาเหตุของความผิดหวังหรือเสียใจ มากจากการโดนครูทําโทษ เพื่อนไมใหเลนดวย และ พอแม ไม
ซื้อ ของเลน ให มีการแสดงพฤติ กรรมเมื่ออารมณดีใจ ดวยการยิ้ม ปรบมือ หั วเราะ แสดง
พฤติกรรมโกรธ ดวยการ หนาบึ้ง ไมพูดดวย ตี และแสดงพฤติกรรมเสียใจดวยการ รองไห
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2. ดานการจัดการกับอารมณตนเอง แสดงพฤติกรรมผอนคลายความเครียด ดวยการไปเลนกับ
เพื่อน นิ่งไมพูดกับใคร แสดงพฤติกรรมระงับอารมณโกรธไมใหแสดงออก ดวยการนิ่งไมพูด เดิน
หนีจากเพื่ อน การแสดงพฤติกรรม อารมณไม ดีตอ หนา คนอื่น มีดังนี้ห นาบึ้ ง พูดตอ ว า ตี ผลั ก
ขวางของ เอาของเพื่อนไปซอน 3. ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง มีการตั้งเปาหมายในการ
ทํางานใหสําเร็จทันเวลาและคาดหวังในการทํางานทุกอยางใหไดดี 4.ดานการรูจักอารมณผูอื่น
รับรูความรูสึกของเพื่อน จากการพูดของเพื่อนและแววตา 5. ดานการมีสัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน มี
พฤติกรรมการสรางความสนิทสนมกับผูอื่นในกลุม ดวยการนําของที่เ พื่อนชอบมาฝาก ไมแกลง
เพื่อน เลนกันแบบเบาๆ ไมรุนแรง ชวนเพื่อนกลับบานดวย
ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development :D) เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร (Evaluation : E )
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองใช หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู
เพื่อ พั ฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่ เ สริ มสร างความฉลาดทางอารมณสํ าหรับ เด็ ก
ปฐมวัย ผูวิจัยไดผลการประเมินคุณภาพและพิจารณาแกไขปรับ ปรุง เพื่อ ใหมีประสิทธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อนําไปใชในสถานการณจริง ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร พบวา หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู
เพื่อ พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็ ก
ปฐมวัย เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชได ดังตาราง ที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม
รายการประเมินคุณภาพ

คาเฉลี่ย

1. ความรูใ นการการจั ดประสบการณ ที่เ สริมสรางความฉลาด
ทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู
3.ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีตอหลักสูตร

32.60

การแปล
ความหมาย
ดีมาก

2.58

มาก

2.52

มาก

4.37

มาก
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ตารางที่ 19 (ตอ)
รายการประเมินคุณภาพ
5. ความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย
6. อัตราพัฒนาการเฉลี่ยของเด็กปฐมวัย

คาเฉลี่ย
29.77
4.36

การแปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาวิชาชีพครูเมื่อนําหลักสูตรไปใช ดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ หนวยที่ 7
การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ มีความสําคัญมาก ควรใหเวลานักศึกษาวิชาชีพครูได
ลงมือปฏิบัติจริงมากๆ และใหมีการนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2. เนื้อหา
หนวยที่ 1 กับเวลาไมเหมาะสม ควรลดเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา เนื่อ งจากเนื้อหาบางเรื่อ ง
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ มาบางแลว 3. ประโยชนที่ไดรับจากการ
ฝกปฏิบัติจะมากขึ้น หากมีการติดตามผล โดยการนิเทศ เปนระยะ และตอเนื่อง
2. สรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย แสดงในตารางที่ 20
และได หลั กสูต รฝก อบรมนั กศึก ษาวิ ชาชี พครู เพื่ อ พัฒ นาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ฉบับสมบูรณ ดังแผนภาพที่ 18
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ตารางที่ 20 สรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับสมบูรณ)
หลักสูตรฝกอบรม
หลักการและเหตุผล
จุดมุงหมายของหลักสูตร
การจัดเนื้อหาและประสบการณ

กิจกรรมการฝกอบรม

สื่อ วัสดุอุปกรณ แหลงการเรียนรู
การวัดและประเมินผล

การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ไมมีการปรับปรุงแกไข
ไมมีการปรับปรุงแกไข
ผลการวิเคราะห
เนื้อหาหนวยที่ 1 กับเวลาไมเหมาะสม ควรลดเนื้อหาให
เหมาะสมกับเวลา
เนื่องจากเนื้อหาบางเรื่องนักศึกษา
วิชาชีพครูมีความรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ มาบาง
การดําเนินการ
ลดเนื้อหา สมองกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ผลการวิเคราะห
หนวยที่ 7 การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ มี
ความสําคัญมาก ควรใหเวลานักศึกษาวิชาชีพครูไดลงมือ
ปฏิบัติจริงมากๆ
และใหมีการนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การดําเนินการ
เพิ่มเวลาหนวยการเรียนที่ 7 เปน 2 ชั่วโมง
ไมมีการปรับปรุงแกไข
ไมมีการปรับปรุงแกไข

กิจกรรมการฝกอบรม: ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยผาน
กระบวนการกลุม การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ใชประสบการณใหม ผสมผสานกลมกลืนกับประสบการณเดิมที่
มีอยู การระดมสมองจากการรวมกิจกรรมขอคิดเห็นตาง ๆ
ระหวางผูเขารับการอบรมดวยกัน เพื่อใหผูเขารับการอบรมได
คนพบ และเรียนรูดวยตนเอง อันเปนแนวทางสูการพัฒนาตนเอง

1. วิเคราะหประสบการณ (Analysis : A)

2. สรางความตระหนักรู (Awareness : A)

3.เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ (Enhancement : E)

ขั้นตอนการใชหลักสูตรฝกอบรม : AAE

7.การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

6.การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
ภาคทฤษฎี 1.30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

5.การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณผูอื่น
ภาคทฤษฎี 1.30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4.การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
ภาคทฤษฎี 1.30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

3.การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการจัดการกับอารมณตนเอง
ภาคทฤษฎี 1.30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

2.การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณตนเอง
ภาคทฤษฎี 1.30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
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แผนภาพที่ 18 หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพ ครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง อารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ฉบับสมบูรณ

สื่อและแหลงการ
เรียนรู : 1.ใบกิจกรรม
2.ใบความรู

ด า นเจตคติ :ความคิ ด เ ห็ น ที่ มี ต อ หลั ก สู ต ร
ฝ ก อบ ร มนั กศึ ก ษ า วิ ช า ชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ น า
ความสามารถการจั ดประสบการณ ที่เ สริ มสรา ง
ความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย

ดานการปฏิ บัติ : พฤติกรรมความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน

1.ความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.ความสามารถในการเขียนแผนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
3.ความฉลาดทางอารมณและอัตรา
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ดานความรู:

1.การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ภาคทฤษฎี 1.30 ชั่วโมง

เนื้อหาและประสบการณ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่องการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ พัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) เพื่อตอบคําถามการ
วิจัยใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคข องการวิจัย 4 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อวิเ คราะหความตองการ
จํา เป น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมนั กศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็กปฐมวัย 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย 3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็กปฐมวัย 4.
เพื่ อ ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป นการวิจั ย กึ่งทดลอง (Quasi -Experimental Research)
กําหนดกลุมตัวอยางในการทดลอง คือ นักศึกษาวิชาชีพครูโครงการความรวมมือ ในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต หลั กสู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2553 จํานวน 50 คน ใชแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบ
หลัง (The One - Group Pretest – Posttest Design ) วิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณดวยรอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test)และ เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป กําลังเรียน
อยูศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ ก ขององคกรปกครองทอ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุพ รรณบุรี ที่
นักศึกษาวิชาชีพครู จํานวน 50 คนปฏิบัติงานอยู แหงละ 10 คน รวมจํานวนเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น
500 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมวัดและประเมินกอน 2 ครั้ง และวัดและประเมินหลัง
2 ครั้ง ( One – Group Time – Series Design) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยรอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราพัฒนาการ และการวิเคราะหขอมูล เชิงคุณภาพดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา การดําเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจั ดประสบการณที่ เ สริ มสร างความฉลาดทางอารมณ สํ าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย มี ร ายละเอี ยด
ดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาความตองการจําเปน พบวา นักศึกษาวิชาชีพครูตอ งไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะและความสามารถในการจั ดประสบการณ ที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยที่
สําคัญ คือ จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ เหมาะกับ อายุ วุฒิภาวะ และ
ระดับ พั ฒนาการ เพื่ อ ใหเ ด็ กทุ กคนได พัฒนาทั้ ง ด านร า งกาย อารมณ –จิ ตใจ สั ง คม และ
สติ ป ญญา เต็ ม ตามศั ก ยภาพ การเสริ ม สร า งความฉลาดทางอารมณ เป น การเสริ มสร า ง
ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีความสุข เด็กที่มีความฉลาด
ทางอารมณ คือเด็กที่รูจักตนเอง ชื่นชมและพึงพอใจในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และเห็นอก
เห็น ใจผูอื่น เขาใจผูอื่น ซึ่งเปนพื้นฐานของการรูเขารูเรา และอยูรวมกับผูอื่ นอยางมีความสุ ข
ความฉลาดทางอารมณนอกจากจะทําใหเด็กซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ตระหนักและรูจัก
ตนเองแลวยังทําใหเขาใจความคิด ความรูสึก ความตอ งการของผูอื่น กอใหเกิดการทํางานแบบ
รวมมือและสรางสรรคเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล
ทํ า ให ก ารสื่ อ สารระหว างบุ คคลเปน ไปอย างราบรื่ น ก อ ให เ กิ ดการบริห ารจั ดการที่ ใ ห เ กี ยรติ
ยอมรับ เกื้อ หนุน แกกันและกัน กลาคิดริ เริ่ม ลดการตอตาน การนินทา การกาวราวและไม
ยืดหยุนตอกัน แนวทางการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหส ามารถจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย นั้ น ผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน ครอบครั ว ชุ ม ชน
สถาบัน การศึ กษา ควรถื อเป นหน าที่ใ นการรว มกั นพัฒ นา โดยการเสริ มสรางบรรยากาศที่ เป น
ประชาธิปไตย ใหความเคารพและการรับฟง สงเสริมใหเด็ก เห็นวาความคิด ความรูสึกของตน
ไดรับการยอมรับมีความสําคัญและมีความหมาย ซึ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณมีผลให
ปญหาตางๆในโรงเรียนลดลง เชน การทํารายตนเอง การแสดงความกาวราว การหนีเรียน ติดเกม
การเขาหาสารเสพยติด การถูกพักและไลออกจากโรงเรียน และการทะเลาะวิวาท ขณะเดียวกัน
ก็สงเสริมใหมีความรับผิดชอบ กลาแสดงสิทธิของตน เปนที่รูจักชอบพอในหมูเ พื่อนฝูง รูจักเห็น
อกเห็นใจและเขาใจผูอื่น มีทักษะในการแกไขขอขัดแยง มีความรู สึกที่ดี ผูกพันตอครอบครัวและ
โรงเรียน จึงอาจกลาวไดวาความฉลาดทางอารมณจะมีสวนสรางคุณลักษณะทางจิตใจในทางบวก
และลดการแสดงอารมณ ความรูสึกในทางลบ ซึ่งจะมีผลดีตออนาคตของเด็ก
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นักศึ ก ษาวิ ชาชี พ ครู มีความสําคั ญอยา งมากที่ จะส งเสริ มพัฒ นาการ ดา นอารมณ จิตใจ ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูตอ งมีความรูทั้งในเรื่อ งการออกแบบกิจกรรมตามสาระการเรียนรู
การใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน และทัก ษะในการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ วิธีการ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหสามารถจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้น สถานศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของตองรวมมือดําเนินงานไปพรอ มๆกัน โดยการ
พัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม และมีการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร หรือการฝกอบรม
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการจั ด ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู พบว า
พฤติกรรมการจัดประสบการณมีการจัดกิจ กรรมที่หลากหลาย เด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มี
การจัดกิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีสื่อเพียงพอสําหรับใหเด็กไดเลือกและปฏิบัติ
กิ จ กรรม แต กิ จ กรรมยั ง ขาดการสอดแทรกการเสริ ม สร า งความฉลาดทางอารมณ การจั ด
สภาพแวดลอมยังไมแปลกใหม ดานการประเมินผล ใชการประเมินตามสภาพจริง ประกอบดวย
การสังเกต การประเมินผลงาน และการใชแบบทดสอบในบางกิจกรรม
2. ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ไดผลดังนี้
ผลการออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได ผ ลว า หลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 1. หลัก การและเหตุผล 2.จุดมุงหมายของหลักสูตร 3. เนื้อหา
และประสบการณการเรียนรู 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 5. สื่อและแหลงการเรียนรู 6. การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู แนวคิด ที่นํามาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ มาจาก 3 กลุม
แนวคิด ไดแก กลุมแนวคิดจิตวิทยา กลุมแนวคิด พระพุทธศาสนา และกลุมแนวคิดทางสังคม
ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถเขาใจและแยกแยะอารมณของตนเองได สามารถ
ควบคุมผอนคลายอารมณของตนเองไดเหมาะสมกับสถานการณ
สามารถแสดงอารมณของ
ตนเองนํา ไปสู การสั มฤทธิ์ ผ ลได สามารถเข าใจและแยกแยะอารมณ ข องผู อื่น โดยสามารถ
ตอบสนองตอความรูสึกของผูอื่นไดอยางสอดคลองกัน สามารถมีมิตรภาพที่ดีโดยแสดงออกถึง
ความรูสึกที่ดีตอกัน และองคประกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแก การเขาใจอารมณความรูสึก
ของตนเอง การจัดการกับอารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การเขาใจความรูสึก
ของผูอื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น องคประกอบรวมความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ไดแก 1. การ
รูจักอารมณของตนเอง 2. การจัดการกับ อารมณของตนเอง 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
4. การรูจักอารมณของผูอื่น 5. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
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พิจารณาจากองคประกอบความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ไดแก 1. การรูจักอารมณข องตนเอง
พัฒนาโดยการทบทวนสาเหตุการเกิดอารมณ และการแสดงออก ใหเกิดความเขาใจอารมณตนเอง
ดวยการฝกสมาธิ ใหมีสติ 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง พัฒนาโดยการปลูกฝงระเบียบวินัย
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีความยืดหยุน อยางมีเหตุผ ล อดกลั้น สงบ ควบคุมและ เลือกวิธีผอน
คลายอารมณที่เหมาะสม 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง พัฒนาโดยการตั้งเปาหมายและวาง
ขั้นตอนไปสูเปาหมาย เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง รักในสิ่งที่ทํา และใหกําลังใจตัวเอง 4.
การรูจักอารมณของผูอื่น พัฒนาโดยการสนใจและเขาใจอารมณและความรูสึกของผูอื่น คิดถึงใจ
ตนเองแลวสามารถเขาใจผูอื่นได ใหความเมตตากรุณา และปรารถนาใหผู อื่ นเปน สุข 5. การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน พัฒนาโดยการสื่อสารระหวางบุคคล ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีปฏิสัมพันธอัน
ดีกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
จุดมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย
1. เพื่อใหมีความรูในการจัดประสบการณ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ การวัด
และประเมินผลความฉลาดทางอารมณ
2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัยนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่ อสรางความตระหนัก รูห ลักการและทฤษฎีในองค ความรูที่เกี่ยวขอ งกับการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดเนื้อหาและประสบการณ ภาคทฤษฎี 11 ชั่วโมง แบงออกเปน 7 หนวย
ประกอบดวย หนวยที่ 1 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย หนวยที่ 2 การจัดประสบการณ
เพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณตนเอง หนวยที่ 3 การจัดประสบการณ
เพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการจัดการกับอารมณ หนวยที่ 4 การจัดประสบการณ
เพื่ อ เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดา นการสร างแรงจู งใจให กับ ตนเอง หนว ยที่ 5 การจั ด
ประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณผูอื่น หนวยที่ 6 การจัด
ประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน หนวยที่ 7
การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ ภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
กิ จกรรมการฝ ก อบรม ใช กิจ กรรมการเรี ย นรู โดยผ านกระบวนการกลุ ม การ
อภิ ป ราย การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยใช ป ระสบการณ ใ หม ผสมผสานกลมกลื น กั บ
ประสบการณเดิมที่มีอยู การระดมสมองจากการรวมกิจกรรมขอคิดเห็นตางๆ ระหวางผูเขารับการ
อบรมดวยกัน เพื่อให ผูเขารั บการอบรมได คน พบ และเรียนรูดวยตนเอง อันเป นแนวทางสูการ
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พัฒ นาตนเอง โดยใชก าร แต ล ะหน ว ยการฝ กอบรมประกอบด วย 1.มโนทั ศน ที่ ตองเรี ยน 2.
จุดประสงคการเรียนรู 3.สาระการเรียนรู 4.กิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนในการทํากิจกรรม มีดังนี้
4.1 วิ เ คราะห ป ระสบการณ (Analysis : A) 4.2 สร า งความตระหนั ก รู (Awareness : A)
4.3 เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ใหกับเด็กปฐมวัย (Enhancement : E) 5.สื่อประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู 6. การประเมินผล
สื่อและแหลงการเรียนรู ประกอบดวย 1.ใบกิจกรรม 2. ใบความรู
การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม
กระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ประกอบดวย การประเมิน 3 สวน คือ
1. ดานความรู ประกอบดวย ประเมินความรูก ารจัดประสบการณที่เ สริมสร างความฉลาดทาง
อารมณข องนั กศึ ก ษาวิช าชี พ ครู กอ น-หลั ง ฝก อบรม ประเมิน ความสามารถเขียนแผนการจั ด
ประสบการณ ที่เสริมสรา งความฉลาดทางอารมณ ของนัก ศึกษาวิช าชีพครู และประเมินความ
ฉลาดทางอารมณและอัตราพัฒนาการความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย
2. ดานการปฏิบัติ ประกอบดวย ประเมิ น พฤติ ก รรมความสามารถการจั ด ประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการฝกอบรม 1 เดือน
3. ดานเจตคติ ประกอบดวย ประเมินความคิดเห็นที่มีตอ หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพ
ครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับ เด็ก
ปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังทดลองใชหลักสูตร
3. ผลการทดลองใชหลัก สูตร ผูวิจัยดํ าเนินการกับกลุมตัวอยา ง คื อ 1. นักศึ ก ษา
วิชาชีพครู จํานวน 50 คน 2. เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ป ที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของนักศึกษา
วิชาชีพครูแตละคน นักศึกษาวิช าชีพครู 1 คน /เด็ก ปฐมวัย 10 คน รวมเด็กปฐมวัยทั้งสิ้ น
500 คน ทําการศึกษาเปนเวลา 4 เดือน จากการดําเนินการศึกษาใหผลดังนี้
3.1 ความรู เกี่ย วกั บ การจัด ประสบการณ ที่เสริ มสรางความฉลาดทางอารมณ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู พบวา มีคะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรม 20.06 คิดเปนรอยละ 50.15 และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.33 คะแนนเฉลี่ยหลังฝกอบรม 32.60 คิดเปนรอยละ 81.50 และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.64 และทดสอบคา t-test แบบ dependent หลังฝกอบรมสูงกวากอ นเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 2.58
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63
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3.3 ความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 2.52 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59
3.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชา ชีพครู
เพื่อ พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็ ก
ปฐมวัย ประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.53
3.5 ความฉลาดทางดานอารมณ ของเด็กปฐมวัย โดยใชแบบประเมินความฉลาด
ทางดานอารมณ 3 ฉบับ ใหผลดังนี้
พั ฒ นาการความฉลาดทางอารมณ ของเด็ ก ปฐมวั ย ก อ น และหลั ง ได รั บ การจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ มี 4 ระยะ คือ กอนการจัดประสบการณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 2 ระยะ หลังการจัดประสบการณของนักศึกษาวิชาชีพครู 2 ระยะ มีคะแนน
เฉลี่ยของพัฒนาการความฉลาดทางอารมณอยูในระดับมาก และพัฒนาสูงขึ้น อยางเปนลําดับ
และมีอัตราพัฒนาการความฉลาดทางอารมณเฉลี่ย 4.36 คะแนนตอครั้ง อยูในระดับมากที่สุด
ผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 3 โดยนักศึกษาวิชาชีพ
ครู เ ปน ผู ประเมิ น เขี ยนแสดงอารมณ แ ละพฤติก รรมที่ เด็ ก ปฐมวั ยแสดงออกทั้ ง 5 ดา น ตาม
องคประกอบรวมของความฉลาดทางอารมณ มีจํานวน 5 ขอ พบวา อารมณแ ละพฤติกรรมที่
แสดงออกของเด็ กปฐมวัย หลัง ทดลองใช หลักสู ตรฝกอบรม ปรากฏผลดัง นี้ 1.ดานการรูจั ก
อารมณตนเอง อารมณและความรูสึกในสภาวะปจจุบัน มีดีใจ โกรธ เสียใจ สาเหตุข องความ
เบื่อหนาย เกิดจากการตองนั่งเรียนเปนเวลานาน ไมไดออกไปเลนที่สนามและเมื่อทํางานที่ครูสั่ง
ไมได สาเหตุที่ทําใหโกรธ มากจากการโดนเพื่อนแกลง แมไมใหกินน้ําอัดลม และเพื่อนเอาของไป
ซอน สาเหตุของความผิดหวังหรือเสียใจ มากจากการโดนครูทําโทษ เพื่อนไมใหเลนดวย และ พอ
แม ไมซื้อของเลนให มีการแสดงพฤติกรรมเมื่ออารมณดีใจ ดวยการยิ้ม ปรบมือ หัวเราะ แสดง
พฤติกรรมโกรธ ดวยการ หนาบึ้ง ไมพูดดวย ตี และแสดงพฤติก รรมเสียใจดวยการ รองไห 2.
ดานการจัดการกับอารมณตนเอง แสดงพฤติกรรมผอนคลายความเครียด ดวยการไปเลนกับเพื่อน
นิ่งไมพูดกับใคร แสดงพฤติกรรมระงับอารมณโกรธไมใหแสดงออก ดวยการนิ่งไมพูด เดินหนี้จาก
เพื่อน การแสดงพฤติกรรม อารมณไมดีตอหนาคนอื่น มีดังนี้หนาบึ้ง พูดตอ วา ตี ผลัก ขวางของ
เอาของเพื่อนไปซอน 3. ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง มีการตั้งเปาหมายในการทํางานให
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สํา เร็ จทั น เวลาและคาดหวั งในการทํ างานทุ กอยา งให ได ดี 4.ด า นการรูจั ก อารมณ ผูอื่ น รั บ รู
ความรูสึกของเพื่อน จากการพูดของเพื่อนและแววตา 5. ดานการมีสัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน มี
พฤติกรรมการสรางความสนิทสนมกับผูอื่นในกลุม ดวยการนําของที่เ พื่อนชอบมาฝาก ไมแกลง
เพื่อน เลนกันแบบเบาๆ ไมรุนแรง ชวนเพื่อนกลับบานดวย
4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม ได ผลดังนี้ 1. หลักการและเหตุผ ล ไมมีการ
ปรั บ ปรุ งแก ไข 2. จุด มุ ง หมายของหลั กสู ตร ไมมี ก ารปรั บ ปรุง แก ไข 3. การจั ดเนื้ อ หาและ
ประสบการณ ปรับปรุงโดยการลดเนื้อ หา สมองกับ การเรียนรูข องเด็กปฐมวัย 4. กิจกรรมการ
ฝกอบรม ปรับปรุงโดยเพิ่มเวลาหนวยการเรียนที่ 7 เปน 2 ชั่วโมง 5. สื่อ วัสดุอุปกรณ แหลงการ
เรียนรู ไมมีการปรับปรุงแกไข 6. การวัดและประเมินผล ไมมีการปรับปรุงแกไข

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ พัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณ ที่เสริมสรา งความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็ก ปฐมวัย มี ผลการวิ จัยที่
นํามาอภิปราย ที่สอดคลองกับคําถามการวิจัย ดังนี้
1. การศึ ก ษาความต อ งการจํ าเป น การพั ฒนาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู พบวา เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆ เด็กทุกคนมีคุณคาใน
ตนเอง ในสังคมคาดหวังใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ –จิตใจ สังคม และ
สติปญญา การเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ เปนการเสริมสรางความสามารถทางอารมณ
ในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีความสุข เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ คือเด็กที่รูจัก
ตนเอง ชื่นชมและพึงพอใจในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และเห็น อกเห็นใจผูอื่น เขาใจผูอื่น
ซึ่งเปนพื้นฐานของการรูเ ขารูเรา และอยูรวมกับผูอื่น อยางมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ
นอกจากจะทําใหเด็กซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ตระหนักและรูจักตนเองแลวยังทําใหเขาใจ
ความคิด ความรูสึก ความตองการของผูอื่น กอใหเกิดการทํางานแบบรวมมือและสรางสรรคเพื่อ
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการสื่อสารระหวาง
บุคคลเปนไปอยางราบรื่น กอใหเกิดการบริหารจัดการที่ใหเกียรติ ยอมรับ เกื้อหนุนแกกันและกัน
กลาคิดริเริ่ม ลดการตอตาน การนินทา การกาวราวและไมยืดหยุนตอกัน (นพรัตน โพธิ์ศรีทอง
2552:สัมภาษณ 25 มีนาคม 2552) การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความจําเปนอยางมากในการเตรียม
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ความพรอม เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ เนื่องจากชวงอายุที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด จึงเปน
ชวงเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา นักศึกษาวิชาชีพครู
มีความสํ าคั ญอย างมากที่ จ ะส ง เสริม พั ฒนาการ ทั้ ง 4 ด าน โดยเฉพาะดา นอารมณ - จิ ตใจ
เพราะจะหลอหลอมใหเด็กมีความสมบูรณรอบดาน นักศึกษาวิช าชี พครูตองมีความรูทั้งในเรื่อ ง
การออกแบบกิจกรรมตามสาระการเรียนรู การใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน และทักษะในการ
เสริมสรางใหเ ด็ก เกง ดี มีสุข จากรายงานความก าวหนาการจัด การเรียนรู ระดับปฐมวัย ป
พ.ศ. 2551-2552 พบวา 1. ความฉลาดทางอารมณของเด็กไทยลดลงจากป พ.ศ. 2550 2.
ตองปรับปรุงครูใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภ าพ ครูผูสอนเนนดานสติปญญาจนไม
เห็ น ความสํ าคั ญของการพัฒนาด า นอารมณ -จิต ใจซึ่ งต อ งพั ฒนาควบคู กัน ไป (อารมณ วงศ
บั ณฑิต 2552:สั ม ภาษณ 25 มี น าคม 2552)วิ ธีก ารพั ฒนานั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครูใ ห ส ามารถจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น สถานศึกษา และองคกร
ที่เกี่ยวของตอ งรวมมือดําเนิน งานไปพรอมๆกัน โดยการ พัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม และมี
กิจ กรรมที่ ใช ฝ ก ความฉลาดทางอารมณ ดั งนี้ 1. กิ จ กรรมกี ฬ า : มีทั ก ษะ ร า งกายแข็ งแรง
สนุกสนาน มีสังคม ฝกวินยั ความรับผิดชอบ 2. มุมสงบ : ใหจิตใจพัฒนา 3. นั่งสมาธิ : รูจักตนเอง
4. ผอ นคลายกลามเนื้อ : การผานคลายตนเอง 5. จินตนาการ : สรางความสุ ขจากความคิ ด
ความคิดริเริ่ม 6. ฝกคิด : มีความคิดดีๆ คิดเปนระบบ 7. กิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม : เกิดความ
ภาคภูมิใจ ไดเรียนรู ยอมรับความสามารถและเห็น ขอดีของคนอื่น 8. ศึ กษาธรรมชาติ : เข า
ใจความเชื่อมโยงระหวางคนกับธรรมชาติและเขาใจกฎทางธรรมชาติ 9. ศิลปะ ดนตรี งานอดิเรก
10. การตั้งเปาหมายและบันทึก นอกจากนี้ควร มีการติดตาม ประเมินผลหลัก การใชหลักสูตร
หรือหลักการ (สุพิน บุญชูวงศ 2552:สัมภาษณ 26 มีนาคม 2552) เพื่อใหส อดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานอารมณ-จิตใจ แตไมปรากฎ
วิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ จึงเปนความตองการจําเปนที่จะพัฒนาหลักสู ตรฝกอบรม
นักศึกษาวิช าชีพครู เพื่อพั ฒนาความสามารถการจั ดประสบการณที่เสริมสร างความฉลาดทาง
อารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูไดมีความรู ทักษะ และความสามารถ
2. การศึ ก ษาองคป ระกอบหลั ก สู ต รฝก อบรมนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย พบวา หลักสูตรประกอบดวย 1. การวิเคราะหความตอ งการพัฒนาหลักสูตร 2.การ
กํา หนดโครงสร างและองค ประกอบของหลั กสูต ร ที่ ประกอบด วย 2.1 จุ ดหมายของหลั กสู ตร
2.2 เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 2.4 สื่อ วัสดุอุปกรณ และ
แหล งการเรียนรู 2.5 การวั ดผลประเมิน ผล 3. การนําหลักสู ตรไปใช โดยดําเนิ นการตามแผน
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กิจกรรมการเรียนการสอน 4. การประเมินผลหลังการใชหลักสูตร 5. การปรับ ปรุงแกไขหลักสูตร
แตเนื่องจากผูวิจัยกําลังศึกษาการพัฒนาหลักสูตร ตองการการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรกอน
นําไปใช จากผูเ ชี่ ยวชาญ และการศึก ษานํารอ งเพื่อใหมั่นใจในประสิ ทธิภ าพของหลักสูตรกอ น
นํ า ไปใช จ ริ ง ดั งนั้ น ผู วิจั ยดํ า เนิ นการโดยใช รูป แบบการพั ฒ นาหลั กสู ต รฝ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ นักศึกษาวิชาชีพ
ครู ดังนี้ 1. การวิเคราะหความตองการพัฒนาหลักสูตร 2.การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของหลักสูตร ที่ประกอบดวย 2.1 จุดหมายของหลักสูตร 2.2 เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู
2.3 กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 2.4 สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ และแหล งการเรี ยนรู 2.5 การวั ดผล
ประเมิน ผล 3.การตรวจสอบคุณภาพหลั กสู ตรก อ นนําไปใช 3.1 การตรวจสอบคุ ณภาพจาก
ผู เ ชี่ ย วชาญ 3.2 การตรวจสอบคุ ณภาพโดยการศึ กษานํ า รอ ง 4. การนํ าหลัก สู ตรไปใช โดย
ดําเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนการสอน 5. การประเมิน ผลหลังการใชหลักสูตร 6. การ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สงัด อุทรานันท 2532 : 38-43; วิชัย วงษใหญ 2537 : 21; Taba ,1962 :
12-13; Beauchamp 1981 : 146 ;Oliva 1992 : 70-71; Tyler,1996 :10) และมีคุณภาพในระดับ
มาก ซึ่งผลเนื่อ งมาจากหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิช าชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ผูเชี่ยวชาญไดพิจารณา มี
ความคิ ดเห็ น ว าสอดคล อ ง เหมาะสมเฉลี่ ยอยู ใ นระดั บ มาก และสามารถนํ าไปใช ได ได ผ า น
การศึกษานํารองเพื่อปรับปรุงพัฒนา เปนหลักสูตรมีคุณภาพ ดังนี้ 1. หลักสูตรสงเสริมศักยภาพ
ครูดานการจั ดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ใหกับ เด็ กปฐมวัย ทํ าให เด็ ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการดานความฉลาดทางอารมณซึ่งเปนพัฒนาการที่สําคัญ 2. หลักสูตรบูรณาการ
เนื้อหาวิช าการตาง ๆ เขาดวยกัน และมีความหมายตอ นักศึกษาวิชาชีพครู และเด็กปฐมวัย 3.
หลักสูตรสรางขึ้นบนพื้น ฐานของสิ่งที่นักศึกษาวิช าชีพครูพอมีค วามรูอยูแ ลวและสามารถทําได
หรือบนพื้นความรูเดิม ทําใหเ กิดการเรียนรูที่มั่นคง และสงเสริมการไดมาซึ่งทักษะความคิดรวบ
ยอดใหม ๆ 4. การวางแผนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการวิช าตาง ๆ เขาดวยกัน สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธที่มีความหมายตอนักศึกษาวิชาชีพครูและเด็กปฐมวัย 5. หลักสูตสงเสริม
พัฒนาการดา นความรู ความเขาใจ กระบวนการ และทักษะ สงเสริมการนําไปปฏิ บัติ และการ
แสวงหาความรูใหม 6. หลักสูตรสงเสริมความเชื่อ ทัศนคติ และวัฒนธรรม ตลอดถึงการกระตุนให
นักศึกษาวิชาชีพครูและเด็กปฐมวัย ไดแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็น 7. จุดมุงหมาย หรือ
เปาหมายของหลักสูตร สะทอนความเปน จริงในสังคม สัมพัน ธกับ อายุ และสอดคลองกับบริบท
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(กนกนุช วสุธารัตน 2548: 121-131; เพ็ญศรี แสวงเจริญ 2549 : บทคัดยอ;เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ
2551 : 98-111; อดุล นาคะโร 2551 :140-141;Bredekamp and Copple 1997 : 20-21)
3. การศึ ก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ การจัด ประสบการณ ที่เ สริ ม สร างความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวา ความรูหลังอบรมสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความรูอยูในระดับดี อภิปรายผล ไดวา หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษา
วิช าชีพครูเ พื่ อพั ฒ นาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่ เสริ มสร างความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย เปน หลักสูตรที่มี 1.โครงสรางและองคประกอบหลักสูตรประกอบดวย 1.1
จุดมุงหมายของหลักสูตร 1.2 การจัดเนื้อหาและประสบการณ 1.3 กิจ กรรมการเรียนการสอน
1.4 สื่อ วัส ดุอุป กรณ และแหลงการเรี ยนรู 1.5 การวั ดและประเมิ นผล 2. พฤติกรรมบง ชี้
ประกอยดวย ความรูในการจัดประสบการณ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ
ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ของ
นั กศึ กษาวิ ช าชี พ ครู และ ความฉลาดทางอารมณ ข องเด็ ก ปฐมวัย 3. แนวทางการพั ฒ นา
ประกอบดวย 3.1. วิเคราะหประสบการณ 3.2. สรางความตระหนักรู 3.3 เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ “การจัดประสบการณ ” ใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งพัฒนาจากการมองหลักสูตร
ทั้งกระบวนการ ไมมุงมองสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะเปนการพิจารณาหลักสูตรในแง
ของการจัด ประสบการณ และสถานการณ ไมใชกรอบกว างๆหรือ สรุป เนื้อ หา แตเป นแผนที่
ชัดเจน พรอมหนวยการเรียนรูที่กําหนดขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ตลอดจนมีกิจกรรมและการ
ประเมินผลไปสูเ ปาหมาย เปนหลักสูตรที่ชัดเจนวาผูเรียนจะทําอะไร ไมใชเพียงแคกําหนดวา
ผูสอนจะทําอะไร (Grant Wiggins and Jay McTighe 1998 :139-145) นอกจากนี้ดานกิจกรรม
การเรีย นการสอน ของหลั กสูตรที่เ นนการจั ดการเรี ยนรู ตามสภาพจริ ง การเรีย นรูแ บบร วมมื อ
และการเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความรูในระดับดี เนื่อ งจากเปนการจัด
หลักสูตรมีรากฐานบนความเขาใจอันดีเ กี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการของผูเ รียน สิ่งที่เกิดขึ้น ในชั้น
เรียนสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน (Eliason and Jenkins 1994 : 52)
ทุกสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในชั้นเรียน ครูมีบทบาทในการจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน และมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ (บิลแมน และ
เชอรแมน (Billman and Sherman 1996 : 205) ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการจัด
หลัก สูตร ดั ง นี้ 1.สิ่ ง แวดลอ มในชั้ นเรี ยนมี การวางแผนอยางรอบคอบ โดยขึ้ นกั บ ความสนใจ
และความตองการของผูเรียนเปนหลัก 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความหมายและ
สอดคลองกับผูเรียน เนื้อหาของหลักสูตรมีความหมายตอตัวผูเรียน และสัมพันธกับความสนใจ

189
และความรูเดิมของผูเรียน 3. หลักสูตรมุงเนน ส งเสริมใหผูเรียน สรางสรรคกิจ กรรมตาง ๆ ของ
ตนเอง ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ มีสวนรวมในการตัดสินใจ ไมใชเปนผูฟงที่ครูบอกเพียงอยาง
เดียว 4. การเรียนการสอนจะมุงเนนที่กระบวนการ (process) ไมใชผลผลิต (product) อาทิ ใน
การสงเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ ครูจะมุงเนนที่การแสดงออกซึ่งกระบวนการคิด
มากกว าการเขี ย นสะกดคํา “ถูก” หรือ “ผิ ด” 5. ครูจ ะมีบ ทบาทเป น ผู อํ านวยการความสะดวก
(facilitator) มากกวาผูสอน กลาวคือ ครูจะทําหนาที่สงเสริมการเรียนรูโดยการจัดสิ่งแวดลอมใน
ชั้นเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ การถามคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียน 6. การจัดการเรียน
การสอนเปดโอกาสใหผูเรียน ไดเรียนรู และทํางานรวมกับเพื่อนในชั้น ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน ไดเรียนรู
ทัก ษะทางสังคม ซึ่ง ถือ เป นส วนประกอบสํ าคัญในการจัดการเรียนการสอน 7.ในชั้ นเรียน
ผูเรียน ไดรับการสงเสริมใหพูดคุย และติดตอสื่อสารกับเพื่อนและครู รวมตลอดถึงทดลองสิ่งใหม
(Ceglowski 1990 อางถึงใน Billnam and Sherman 1996 : 216-217 และเลขา ปยะอัจฉริยะ
2546 :12) อีกทั้งหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่สําคัญ
ของวิ ชาเอกการศึ กษาปฐมวั ย คณะศึก ษาศาสตร มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดานความรู ที่บูรณาการความรูการศึกษา
ปฐมวัยครอบคลุม หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย และ พัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552)
4. การศึก ษาความสามารถในการเขีย นแผนการจั ดประสบการณ ที่เ สริม สราง
ความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก
อภิป รายผล ไดวา วิธีเขี ยนแผนการจัดประสบการณ ที่เ สริ มสรางความฉลาดทางดา นอารมณ
ให กับ เด็ก ปฐมวั ย มี การแสดงขั้ น ตอนการเขี ย นไว อ ย า งเป น ลํ า ดั บ ขั้ น มี การอภิ ป รายและ
ยกตั วอย างวิ ธีเ ขีย น ในแตล ะขั้ นตอนอย างชัด เจน ประกอบกั บ รูป แบบการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ สอดคล อง กับ รูป แบบการเขีย นแผนการจั ดประสบการณที่ป ฏิบั ติอ ยูเป นประจํ า
นอกจากนี้ ระหวางใชหลัก สูตร ตามแผนการฝ กอบรมที่ 2-6 ไดฝก ทักษะการเขี ยนแผนการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 1. ดานการรูจักอารมณตนเอง
2. ดานการจั ดการกั บอารมณตนเอง 3. ด านการสรางแรงจู งใจใหกับ ตนเอง 4. ดานการรูจั ก
อารมณผูอื่น 5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอ กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนแผนการจัด
ประสบการณของแตละคน แตละกลุม และจัดแสดงผลงานการเขียนแผนการจัดประสบการณ
ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ไ ด เ รี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งและเกิ ด ความเข า ใจการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ จึงสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณไดดีอยูในระดับมากสอดคลองกับ คอน
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เนลลี และแคลนดินิน (Connelly and Clandinin 1988:78-85) กลาววา “ความรูในการสอน สวน
หนึ่งพัฒนามาจากการปฏิบัติ จากประสบการณในอดีต และเหตุการณทั้งภายในและภายนอกชั้น
เรียนที่กําลังประสบในปจจุบัน” การกําหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณที่ชัดเจน
การแสดงขั้ น ตอนการเขี ยน การอภิ ป รายและยกตั ง อย า งจะสามารถพั ฒนาการเขี ย นแผน
ประสบการณใหดีได ( พัชรา พุมพชาติ 2552:233)
5. การศึกษาความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวา ผลการประเมินอยูในระดับมาก อภิป รายผล ไดวา
การจั ด ประสบการณ ที่ เ สริ ม สร า งความฉลาดทางอารมณ จั ด ตามการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณที่ไดเ รียนรูและฝกทักษะจากหลักสูตร ซึ่งเปนแผนการจัดประสบการณที่ผานการ
ประเมินในเบื้องตนวาเหมาะสม สามารถนํามาใชในการจัดประสบการณได รวมทั้งมีการกําหนด
กิจกรรม การใชสื่อ และการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูเพิ่มเติมของนักศึกษาวิชาชีพครู
สอดคลอ งกั บหลักสู ตรที่มีประสิ ท ธิ ภาพ ที่ว า หลั กสู ตรมีความหมายตอ นักศึ กษาวิ ชาชี พ ครู .
หลักสูตรสรางขึ้นบนพื้น ฐานของสิ่งที่นักศึกษาวิช าชีพครูพอมีค วามรูอยูแ ลวและสามารถทําได
หรือบนพื้นความรูเดิม ทําใหเ กิดการเรียนรูที่มั่นคง และสงเสริ มการไดมาซึ่งทักษะความคิดรวบ
ยอดใหม ๆ และเปนหลักสูตร สะทอนความเปนจริงในสังคม สัมพันธกับอายุ และสอดคลองกับ
บริบท (Bredekamp and Copple 1997 : 20-21)
6.การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ต อ หลั ก สู ต รฝ ก อบรม
นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย พบวา ผลการประเมินอยูในระดับมาก อภิปรายผล ไดวา เปน
หลัก สู ต รที่ มีคุ ณ ภาพระดั บ มาก เนื่ อ งจากหลั กสู ตร พั ฒนาด วยกระบวนการวิ จั ยและพั ฒ นา
(Research and Development : R & D) ดังนี้ 1. การศึกษาความตองการจําเปน การวิเคราะห
สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม 2.การกําหนดหลักการ เปาหมาย จุดประสงคของหลักสูตร
การจัดเนื้อหาและประสบการณ กิจกรรมการเรียนการสอน แหลงเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมของการ
พัฒนาหลักสูตร 3. การนําไปใช 4. การวัดผลประเมินผล ดานเอกสารหลักสูตร ดานการใช
หลักสูตร ดานสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร การนําหลักสูตรมาใชในการฝกอบรม ใชหลักจิตวิทยา
และหลักพฤติกรรมศาสตร ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1. ภาวะของผูเขารับการฝกอบรม 2. ปจจัย
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู เชน เทคนิคการฝกอบรมแบบมีสวนรวมที่เนนใหผูรับการฝกอบรม
เปน ศูนยกลางและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การเรียนรูที่ฝกการคิด การตัดสินใจ ลงมือ
กระทํา และทราบผลการกระทําจากปญหา การเรียนรูดวยตนเอง เปนเชื่อมโยงการเรียนรูของ
ตนเองตอสิ่งเรียนรูใหม เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูกันเปนกลุม ๆ
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แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน แตละคนจะตองมีสวนรวม
อย างแท จ ริ ง ในการเรี ย นรู 3. การรัก ษาและการถ ายโอนการเรี ย นรู ไปสู ส ภาพการทํา งาน
ประกอบกับการจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถสําคัญ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2546 และสอดคลองกับ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้1. การวิเคราะหความตองการพัฒนาหลักสูตร
2.การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ที่ประกอบดวย 2.1 จุดหมายของหลักสูตร
2.2 เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 2.4 สื่อ วัสดุอุปกรณ และ
แหล งการเรียนรู 2.5 การวั ดผลประเมิน ผล 3. การนําหลักสู ตรไปใช โดยดําเนิ นการตามแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน 4. การประเมินผลหลังการใชหลักสูตร 5. การปรับ ปรุงแกไขหลักสูตร
(สงัด อุทรานันท 2532 : 38-43;วิชัย วงษใหญ 2537 : 21; Taba 1962 : 12-13; Beauchamp
1981 : 146; Saylor Alexander and Lewis 1981 : 30; Oliva 1992 : 70-71; Tyler1996 :10,)
7. การศึกษาความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย พบวา ความฉลาดทางอารมณ
ของเด็กปฐมวัย อยูในระดับมากที่สุด มีการพัฒนาสูงขึ้นเปนลําดับ และมีอัตราพัฒนาการเฉลี่ย
4.36 คะแนน/ครั้ง อยูในระดับมากที่สุด อภิปรายผล ไดวา การจัดประสบการณที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางด านอารมณ ให กับ เด็ กปฐมวัย เป น การจั ดประสบการณ ที่ ส อดคล อ งกั บ จิ ตวิ ท ยา
พัฒนาการ เหมาะกับ อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ คือ
เด็กที่รูจักตนเอง ชื่นชมและพึงพอใจในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง และเห็นอกเห็นใจผูอื่ น
เขาใจผูอื่น ซึ่งเปนพื้นฐานของการรูเขารูเรา และอยูรวมกับ ผูอื่นอยางมีความสุข การจัดการ
ศึกษาที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ไดมุงเนนใหเด็กไดเขาถึงความ
จริงอยางนอย 2 ประการ (โสภณ สุภาพงษ 2547 : 60) คือ 1. เขาถึงตนเอง มีวินัยในตนเอง รูจัก
การกํ ากั บ กาย วาจา ใจ ด วยศี ล ได ขั ดเกลาตนเอง ได มี โอกาสเรี ยนรูก ารใชคุณค าของตั วเอง
เกื้อกูลประโยชนใหผูอื่น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่ไดกระทํา โดยไมสนใจวาใครจะรูหรือไมรู สิ่ง
ที่สําคัญคือไดพบความสุขที่ไดทํา เด็กก็จะเขาถึงไดวา ความสุขคือการไดใหผูอื่น สรางสุข ภาพจิต
วิญญาณที่ดี 2. เขาถึงผูอื่น มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น เขาใจทาทีที่ถูกตองของตนเองที่มีตอผูอื่น
เขาใจทาทีของผูอื่นอยางถูกตอง ไมทําลายตนเอง หรือทํารายผูอื่น หรือเอาเปรียบผูอื่น ทําใหเกิด
สุข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข ภาพสั งคมที่ ดี นอกจากนี้กิ จกรรมที่ จั ด ประสบการณ พัฒนา
อารมณและจิตใจสําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมพัฒนาเด็กใหรูจักแสดงอารมณในวิถีทางที่สังคม
ยอมรั บ ทั้ ง นี้ เ ด็ ก ปฐมวั ย อยู ใ นช ว งวั ย ที่ กํ า ลั ง เรี ย นรู ค วามเป น ตนของตน ( self-identity)
สภาพแวดลอมและสื่อตางๆ ตองสนับสนุนพัฒนาการดานนี้ ในขณะเดียวกันก็ตองรับรูในพื้นฐาน
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วัฒนาธรรมของเด็กดวย การใชลักษณะธรรมชาติอยากรูอยากเห็นของเด็กปฐมวัยเปนพื้นฐานการ
สํารวจอารมณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับอารมณ โดยใชเหตุการณจริงที่ปรากฏ
ในชั้นเรียน ในชุมชน เปนสื่อนําเด็กสํารวจอารมณ จิตใจ และสังคม ที่เด็กตองเผชิญกับการแบงปน
และตองผลัดกันเลนของเลนกับเด็กอื่น ครูปฐมวัยควรใชวรรณกรรมหรือหนังสือนิทานเด็กเปน สื่อ
นําอารมณใหเด็กแสดงออก และเกิดการเรียนรู เชน นิทานเกี่ยวกับแมที่มีแตความรักและอุทิศตน
ไมว าจะเป นอยางไรก็ตาม หรื อ เด็กในเรื่อ งนิ ทานรอ งไห เมื่อ สุ นัข ที่ ต นเลี้ ยงตาย ด วยวิ ธีก ารนี้
สามารถช วยเด็ กให คน พบวิ ธีก ารแสดงอารมณ ข องตน หรื อ วิ ธีก ารแก ป ญหา และชวยให เ กิ ด
โครงสรางทางสติปญญาสําหรับประสบการณตอ ไป (Fienburg and Mindess 1994:96 cited in
Nilsen and Albertalli 2002:99) การใหเด็กแตงเรื่องขึ้นเอง รวมทั้งแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องที่
แตง และชวยกันปรับแกไขเรื่องใหม จะชวยทําใหเด็กเขาใจความรูสึกของผูอื่น (empathy) และ
พัฒนาความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในหองและนอกหอง
สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ (Gordon and Browne 1995:46) ดังนี้ 1. กิจกรรมในหอง
ชวยใหเด็ กได แสดงออกทางอารมณความรู สึก รวมทั้ งความคิ ดที่อยู ภายในใจของเด็ก เช น1.1
กิจกรรมศิลปะ 1.2 กิจกรรมการเลนบล็อก 1.3 กิจกรรมวิทยาศาสตรหรือการคนพบ 1.4 กิจกรรม
การเล น บทบาทสมมติ 1.5 กิ จ กรรมทางภาษาหรื อ ห อ งสมุ ด 1.6 กิ จ กรรมดนตรี ห รือ การ
เคลื่อนไหว 2. กิจกรรมนอกหองหรือกลางแจง เปนกิจ กรรมที่เด็กปฐมวัยมักจะชอบ เพราะเปน
ธรรมชาติข องวั ยที่ช อบเลน และมี โอกาสไดแ สดงออกอย างอิ ส ระ นอกจากนี้ก ารประเมิน เด็ ก
ปฐมวั ย ดา นอารมณ จิ ต ใจ ใช ลั ก ษณะการประเมิน ที่ เ หมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง เวลา สถานที่
แหลงที่มาของขอ มูล และเครื่องมือที่ใช (กรมสุข ภาพจิต 2545:52 ; Copple and Bredekamp
2006: 62) ดังนี้ 2.1 เวลา ตองใชเวลาเก็บขอมูลหลาย ๆ ครั้ง อยาวางใจในการวัดประเมินเพียง
ครั้งเดียว 2.2 สถานที่ ตองเก็บขอมูลจากหลายสถานที่ ที่เด็กทํากิจกรรม 2.3 แหลงที่มาของ
ขอมูล ควรมาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็ก2.4 เครื่องมือที่ใช ตองเหมาะกับวัตถุประสงคของการ
ประเมิน 3. การประเมินเด็กปฐมวัยจะประเมินเพื่อ พิจารณาวา พฤติกรรมของเด็กเปนไปตามที่
คาดหวังในแตละวัยและตามวัตถุประสงคหรือไม เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาเด็กดานอารมณ
จิตใจ ใหดีขึ้น ทั้งนี้ นักศึกษาววิช าชีพครูที่จัดประสบการณอ ยางเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น จะ
ประเมินเด็กเพื่อ (McAfee Leong and Bodrova 2004:14 cited in Copple and Bredekamp
2006 : 47) สิ่งตอไปนี้ 3.1 กํากับการเรียนรูและพัฒนาการเด็ก 3.2 ชวยแนะนําการวางแผนและ
การตัดสิน ใจของครู 3.3 ชวยชี้วาเด็กคนใดที่ตองการการสนับสนุนหรือ บริการพิเศษ และ3.4
รายงานและสื่อสารกับผู เกี่ยวของกับเด็ก 4. การประเมินเด็กปฐมวั ยตอ งตระหนักถึงวิธีการ
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ประเมินใหมีความเหมาะสม (Copple and Bredekamp 2006: 22) ในเรื่องตอไปนี้ 4.1 วัย ไดแก
การคาดหมายคุณลักษณะของเด็กในชวงวัยที่ประเมิน ซึ่งมีผลตอ ความถูกตอ งของการประเมิน
4.2 ความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก การเลือก และประยุกตใชเครื่อ งมือการประเมิน เพื่อให
ไดขอมูลที่ดีที่สุดของเด็ก 4.3 วัฒนธรรม ไดแก การพิจารณาพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมของ
เด็กที่ประเมิน หลีกเลี่ยงการใชสื่อ วัสดุการประเมินที่ไมไดอยูในบริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยู เชนเดียวกับการแปลความหมายของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 5. เครื่องมือการประเมิน
พฤติก รรมทางอารมณ จิ ตใจ และสั ง คมของเด็ กปฐมวั ย นั้น มี จํ านวนไมมาก วิธีที่ ใชไม ไดเ ลย
สําหรับเด็กปฐมวัย คือ การรายงานตนเอง (self study) เนื่องจากเด็กยังไมสามารถอานเขียนและ
ไมเขาใจวิธีการตอบ หากจะใชวิธีสั มภาษณ จะตอ งมีเทคนิคพิเ ศษ และการคาดหวังผลที่ไดจ ะ
แตกตางจากการสัมภาษณเด็กโต เพราะเด็กปฐมวัยยังแสดงออกไดไมเต็มที่ รวมทั้งยังไมสามารถ
แยกแยะเหตุการณตางๆ
นอกจากนี้ การที่ความฉลาดทางดานอารมณ ของเด็กปฐมวัย อยูในระดับ ดีมาก-มาก
ที่สุด และมีพัฒนาการความฉลาดทางดานอารมณสูงขึ้น เนื่องมาจากการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูอยางมีความสุข ถาเราพิจารณาสภาพของระบบการศึกษาไทยในปจจุบันจะพบวา มี
การจัดตั้งโรงเรียน “แนวใหม” ขึ้นเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนโรงเรียนในแนววอลดอรฟ โรงเรียน
นานาชาติ โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนแนวพุทธ เปนตน เมื่อวิเคราะหสาเหตุดูจะพบวา สาเหตุ
ที่มีโรงเรียน “แนวใหม” เกิดขึน้ อยางมากมาย ก็คงเนื่องมาจากความไมพอใจกับระบบการศึกษาใน
โรงเรียนที่มีอยูเดิม เพราะคนจํานวนหนึ่งเกิดความรูสึกวา การศึกษาที่จัดขึ้นในระบบโรงเรียน โดย
สวนใหญนั้นทําใหเด็กไมมีความสุข (อุทัย ดุลยเกษม 2544 : 25) การเรียนรูมุงเนนแตการทอ งจํา
เนื้อหาวิชาการเพียงอยางเดียว เด็กไมไดมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัว หรือไมมีโอกาสได
เรียนรูในสิ่งที่เด็กสนใจ ดวยเหตุนี้ จึงคิดแกปญหาโดยพยายามรวมกลุมกัน จัดตั้งโรงเรียน “แนว
ใหม” ขึ้น เพื่อใหเด็กไดเรียนรูในสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความสุข เพราะเชื่อวาสภาพแวดลอมมี
สวนสําคัญตอกระบวนการเรียนรูข องเด็ก สภาพแวดลอมที่เอื้อ ตอการเรียนรูอ ยางมีความสุข มี
องคประกอบ ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนตองไมจํากัดความคิดของเด็ก การเปดโอกาสให
เด็ ก ได อ ยู ใ นสภาพแวดล อ มที่ มี อิ ส ระในการแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด และความรู สึ กต า ง ๆ มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค และจิน ตนาการของเด็ก บรรยากาศ
การเรียนรูควรมีความปลอดโปรง เพลิดเพลิน ไมตึงเครียด ไมใหเกิดความอึดอัดใจ และใหเ กียรติ
แกผูเรียน ใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในตนเอง เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานการ
เลน และเรียนรูตามความสนใจของตน และใหอิสระเด็กในการแสวงหาความรู โดยครูปฐมวัยตอ ง
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พรอมที่จะเรียนรูรวมไปกับเด็ก ครูตองพยายามเขาใจอารมณ ความคิด และความรูสึกของเด็กจึง
จะสามารถสื่อ สารกับ เด็กได 2. การจัดการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ วิถีชีวิตของเด็ก หรื อ
ผูเรียนอยางแทจริง มิใชการเรียนรูที่แยกตนเองออกจากชีวิตจริง การเรียนรูตองเนนประสบการณ
หรือการลงมือปฏิบัติจริงใหมากที่สุด เพื่อใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอ ตัวผูเรียน และผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชจริงไดในชีวิตประจําวัน 3. บรรยากาศการเรียนการสอนควรสงเสริมการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลรอบขาง และสงเสริมการอยูรวมกัน และการทํางานเปนกลุม เด็กไมควร
เรียนรูแตเฉพาะกับครูผูสอนในชั้นเรียนเทานั้น แตควรไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคลตาง ๆ รอบตัว
เชน เพื่อน และบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น อาทิ คนสวน แมครัว แมคาขายของชํา เปนตน ทั้งนี้
เพราะเด็กจะไดเรียนรูวา บุคคลทุกคนในสังคมมีคุณคาในตนเอง นอกจากนั้น การทํางานรวมกัน
เปนกลุมกับเพื่อน ยังชวยใหเด็กไดมีโอกาสรับ ฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อ น 4.
บรรยากาศการเรียนการสอนควรสงเสริมใหเด็กมีชีวิตที่ใกลชิดธรรมชาติ การศึกษาที่ดีจะตองชวย
ให เ ด็ กเป น หนึ่ง เดี ยวกั บธรรมชาติ ทั้ งนี้ เพราะการเรีย นรูข องเด็ กจะมี มากขึ้น เมื่อ เด็ ก ได อ ยู ใ น
สภาพแวดลอ มที่เปน ธรรมชาติ เด็กทุก คนมีคุณสมบัติข องความอยากรูอ ยากเห็ น ชอบคนคว า
สํารวจ ทดลอง และเสาะแสวงหาคําตอบจากสิ่ง ตาง ๆ รอบตัว อยู เสมอ ในหอ งเรีย นถึ งแมว า
บทเรียนจะสนุกสนานเพียงใดก็ตาม แตการเปดโอกาสใหเด็กไดไปเรียนรูนอกชั้นเรียน ที่สนาม
หญา ไดมีโอกาสสัมผัสกับใบไม ใบหญา ดอกไม และแมลงตาง ๆ จะชวยใหเด็กเรียนรูอยางอิสระ
ผอนคลาย และเต็มไปดวยชีวิตชีวามากขึ้น การที่เด็กตองนั่งอยูในหองเรียนเปนเวลานาน ๆ ในแต
ละวัน อาจทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด คับแคบ การไดออกไปชมธรรมชาตินอกหองเรียนบาง จะชวย
ใหเด็กเกิดความรูสึกเปนอิสระ ไมกดดัน กระปรี้กระเปรา และเรียนรูไดอยางมีความสุขมากขึ้น ซึ่ง
ในห อ งเรี ยนตามธรรมชาติ เด็ กจะไดใชป ระสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของตนเองในการสังเกต ดมกลิ่ น
สัมผัส ชิมรส และฟงเสียงสิ่งตาง ๆ รอบตัว รวมตลอดถึงการเปรียบเทียบความเหมือน และความ
แตกตางของสิ่งที่ตนสังเกตเห็นอีกดวย 5. บรรยากาศการเรียนรูควรเนนความสัมพันธที่ใกลชิด
ระหวางครูผูสอนและผูเรียน ทั้งนี้เพราะจะชวยใหครูผูสอนสามารถเขาถึงจิตใจของผูเ รียนได ดี
ยิ่งขึ้น (พระเทพโสภณ 2548 : 12) การเขาถึงจิตใจของผูเรียนถือวามีความสําคัญมาก เพราะชวย
ใหครูผูสอนไดตระหนักในจิตวิญญาณของผูเรียน หรือเด็กที่เราสอนวา เขารูสึกอยางไร และคิด
อยางไรตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ในยุคของโลกไรพรมแดน การสงขาวสารขอมูล ถึงกัน
ทําไดโดยสะดวกมากขึ้นโดยผานทางเครื่องคอมพิวเตอร สงผลใหความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษยลดนอยลง เพราะมีเทคโนโลยีเขามาชวย เด็กอาจไมไดเรียนรูจากครูโดยตรง แตเปน การ
เรียนรูผานจอโทรทัศน วิทยุ หรือเครื่องคอมพิวเตอรทําใหสายใยความสัมพันธและความผูกพันทาง
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จิตใจที่อบอุนระหวางครูและศิษยเบาบางลง เมื่อผูเรียนประสบกับปญหา ตอ งการการพึ่งพาก็จ ะ
ไมมีผูใดใหหันหนาเขาหา นอกจากโทรทัศนหรือเครื่องคอมพิวเตอร ดังไดกลาวในตอนตนวา จิตใจ
ของเด็กเปน จิตใจที่ออนโยน พร อมที่จะปรับตัวรั บสิ่งตาง ๆ ไดโดยงาย ซึ่งทําใหเด็กเกิดศรัทธา
ความเชื่ออยางงายดาย ถาขอมูลทางดานลบภายใตโลกไรพรมแดนเขาถึงจิตใจของเด็กแลว เด็ก
จะไดรับผลเสีย หรือโทษอยางมหันตทีเดียว ดวยเหตุนี้ ความสัมพันธทใี่ กลชิดระหวางครูผูสอนและ
เด็กจึงเปนสิ่งจําเปนตองอนุรักษ และสงเสริมใหคงอยูตอไป 6. บรรยากาศทางกายภาพในชั้นเรียน
มีผ ลตอปริมาณความสุข ของผูเรียน และชว ยเพิ่มคุณภาพการเรียนรูข องผูเรีย นดวย (Ward &
Daley 1993 : 71) บรรยากาศทางกายภาพ เชน แสงตามธรรมชาติ การถายเทของอากาศในชั้น
เรียน ขนาดของหองเรียนที่กวางขวางเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ที่นั่งที่สบาย อุณหภูมิที่เหมาะสม
สีสันของหองเรียน กลิ่น และเสียงดนตรีที่มีจังหวะชา ๆ เบา ๆ และเปนธรรมชาติ ลวนสงผลตอ
ปริมาณความสุขของผูเรียนในการเรียนรูทั้งสิ้น การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุขนั้น มีองคประกอบสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา 2 ประการ ดังนี้
1. การสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง คําวา “การสรางองคความรู” หรือที่
ภาษาอั งกฤษใชวา “constructivism” เปน กระบวนการซึ่งเกิดขึ้ น ในความคิดของมนุ ษย ข ณะ
เรียนรู ความรูถือ เปนกระบวนการ หรือ วิธีการคิดรูป แบบหนึ่ง และความรูไมใชสิ่งซึ่งคงที่ แตจ ะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยูกับการคนพบใหม ในกระบวนการเรียนรูที่แทจริง สิ่งที่ครูสอนไมใช
สิ่งที่สําคัญที่สุด หรือถูกตองที่สุด แตสิ่งสําคัญที่สุดเกิดขึ้น ในสมองของผูเรียน ขณะที่ผูเรียนเกิด
การเรียนรู หรือการที่ผูเรียนไดคนพบกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูไมใชการเติมสมองที่
วางเปลาของผูเรียนใหเต็ม แตเปนการพัฒนาความคิด หรือความรูที่ผูเรียนมีอยูแลว หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง คือ การสอนใหเด็กคิดเปน หรือรูจักคิดนั่นเอง
ในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนจะมีบทบาท และมีอิสรภาพในการเรียนรูอยางเต็มที่
โดยเปนผูควบคุม และกําหนดตนเองในการเรียนรู เชน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกสิ่งที่ตนตองการ
เรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่อ เกิดความขัดแยง หรือมีความ
คิดเห็นตางกัน เรียนรูการทํางานเปนกลุมรวมกับเพื่อน โดยใชวิถีทางประชาธิปไตย มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ในการทํางานกลุมรวมกัน ขณะเดียวกัน ครูผูสอนจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม
คือจากการเปน ผูถายทอดความรู และควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไปเปนผูสังเกต ผูอํานวยความ
สะดวก ใหความรวมมือ และชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู การเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนจาก
“การใหความรู” ไปเปน “การใหผูเรียนสรางองคความรู” บทบาทของครูผูสอน คือจะตอ งทําหนาที่
ชวยสรางแรงจูงบใจภายในใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของ
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ผูเรียน โดยอาจใหผูเรียนศึกษา คนควา ทดลอง ระดมสมอง และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ เมื่อ
พบวาผูเรียนมีปญหา (ทิศนา แขมมณี 2550 : 95) ครูผูสอนจะไมบอกความรูแกผูเรียนโดยตรง แต
จะหาวิธีการยั่วยุใหผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1 การใชคําถาม คําถามอาจพั ฒนามาจากการที่ครู ผูสอนสั งเกตความสนใจของ
ผูเ รี ยน ว า กํ าลังสนใจในหั วข ออะไร และตั้ง คํา ถามจากความสนใจดั งกล าว โดยคํ าถามอาจ
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู ทัง้ นี้เพื่อใหสัมพันธกับเนื้อหาที่จะเรียนใหม เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาที่จะเรียนไดมากยิ่งขึ้น และมีความหมาย
1.2 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงผานการทดลอง ทดสอบ หรือสราง
สถานการณใ หผูเ รีย นแกป ญหา เพื่ อ เป นแนวทางไปสูคําตอบในที่ สุด โดยสงเสริม ใหผู เรียนได
เรียนรูรวมกัน ทั้งในรูปแบบของการทํางานกลุม และงานเดี่ยว เชน การตั้งคําถามหลังจากที่เลา
นิทานจบลง การกระตุนใหผูเรียนสังเกตและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชในสภาพการณที่
แตกตางกัน และจดบันทึก เปนตน
1.3 การกระตุ น และส งเสริมให ผู เรี ยนเป นผูส รุ ป องคความรู ที่เ รี ยนมาดว ยตนเอง
เพื่อใหความรูนั้นมีความหมายกับผูเ รียนมากยิ่งขึ้น และการที่ผูเรียนสามารถคนพบคําตอบดวย
ตนเอง หรือสรุปองคความรูใหมดวยตนเองไดนั้น นอกจากจะเปนการเรียนรูอยางมีความหมายโดย
ไมตองทองจําแลว ผูเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในการเรียนรูของตนเอง อันจะ
นําไปสูการรักในการเรียนรูและสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุขในที่สุด
1.4 การประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู
ดวยตนเองนั้นขึ้นกับความสนใจ และการสรางความหมายที่แตกตางกันของผูเรียน ผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นจึงมีความหลากหลาย ดังนั้น การประเมินผลจึงจําเปนตองมีลักษณะที่ยึดหยุนกัน ไปในแต
ละบุคคล (ทิศนา แขมมณี 2550 : 95) และการประเมินผลควรใชวิธีการที่ห ลากหลายตามสภาพ
ความเปนจริง เชน การใชแฟมสะสมงาน การประเมินผลจากเพื่อ น พอแม ผูปกครอง รวมทั้งการ
ประเมินตนเองดวย และเปนการประเมินผลในขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง
2. การสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกของตนเอง การแสดงออก
ทางอารมณ และความรูสึกถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดกิจกรรมที่สง เสริมการเรียนรู
อยางมีความสุข นักวิจัยพบว า มี ความสัม พันธ กัน ระหวางอารมณแ ละการเรียนรู กลาวคือ ถ า
ผูเรียนไดรับประสบการณในทางบวก จะสงผลใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนรูมากขึ้น ในทาง
ตรงกัน ขาม ถาผูเรียนได รับประสบการณในทางลบ ผูเรี ยนจะไมตอ งการใหเหตุการณดังกลา ว
เกิดขึ้น อีก เพราะเป นเหตุ การณที่ นา เบื่อ หรือ ทําใหเ จ็บปวด นอกจากนั้น นักวิจั ยยั งพบวา ถ า
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ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ผูเรียนจะสามารถจัดลําดับประสบการณการเรียนรูไดดีขึ้น และนํา
ประสบการณดังกลาวกลับมาใชดวยความชัดเจนมากขึ้น (Jenson 2000 : 283) ดวยเหตุนี้ การ
กระตุนใหเด็กบอกเลา หรือพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกของตนเองใหบุคคลใกลชิดไดรับรู จึงถือวามี
ความจําเปนมาก เพราะนอกจากจะชวยใหเด็กไดตระหนักเกี่ยวกับความรูสึก และความคิดของ
ตนเองมากขึ้นแลว ยังชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในการบอกเลาปญหาหรือ ความรูสึกตาง ๆ ของ
ตนเองใหพอแม และครู หรือบุคคลใกลชิดไดรับทราบ เพื่อวาถามีปญหาจะไดรวมกันชวยเหลือ
หรือแกไขไดอยางทันทวงที
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข ครูควรคํานึงถึงอารมณและ
ความรูสึกของเด็กโดยสังเกตจากน้ําเสียง สีหนา และทาทาง ขณะเดียวกัน ครูควรเปดโอกาสให
เด็ ก ได เ ล าเกี่ ยวกั บ เหตุ ก ารณ ที่ ตนประทั บ ใจ หรื อ สิ่ ง ที่ พิเ ศษเกี่ย วกับ ตนเอง เพราะสิ่ งต าง ๆ
ดังกลาวจะชวยใหเด็กตระหนักเกี่ยวกับความรูสึกของตนเองมากขึ้น และมีโอกาสใชภ าษาเพื่อ
แสดงออกซึ่งความคิด และความรูสึกของตนเอง

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งการพัฒ นาหลั กสู ต รฝ ก อบรมนั กศึ ก ษาวิช าชี พครู เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถานศึกษา ตองฝกทักษะการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเขียนวัตถุประสงค ตองประกอบดวยวัตถุประสงคดานความรู ทักษะ และเจตคติ ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมควรมีการลงมือปฏิบัติใหมาก การประเมินผลควรประเมินผลใหครบตามวัตถุประสงค
การบันทึกหลังสอนควรระบุปญหาในการจัดประสบการณและแนวทางพัฒนาใหชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถานศึกษา ตองพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ
ที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครู ดานการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหไม
เครียด แสดงออกซึ่งการยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น
ใหมากที่สุด
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3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถานศึกษา ที่ตองการนําหลักสูตรไปใช ควรเพิ่มระยะเวลา
ในการติดตามการประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ และพัฒนาการความฉลาดทาง
อารมณ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน , 9 เดือน 12 เดือน เพื่อใหเกิดความคงทนในการปฏิบัติ
4. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หรื อ สถานศึ ก ษา ควรจั ด สื่ อ และสภาพแวดล อ มในการจั ด
ประสบการณที่ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจกับนักศึกษาวิชาชีพครูหรือ
ครูปฐมวัยเกิดการอยากเรียนรู
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถานศึกษา ตองพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูหรือ ครูปฐมวัยให
เขาใจพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละดานและเครื่องมือประเมินผล
อยางละเอียด เพื่อสามารถเขาใจและทําการประเมินผลไดตรงตามวัตถุประสงค
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถานศึกษา สามารถนําความรูดานการจัดประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณไปสูการทําวิจัยชั้นเรียน ใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูหรือครูปฐมวัย
เพื่อพัฒนาสงเสริม หรือปรับปรุงพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ของเด็กปฐมวัยตอไป

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณข องเด็ก
ปฐมวัย
2. ควรทําการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณข องเด็ก
ปฐมวัย แบบมีสวนรวม
3. ควรทําการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณข องเด็ก
ปฐมวัย โดยศึกษาตัวแปรที่อาจมีผ ลกระทบ เชน การศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ของ
ผูปกครอง และสภาพแวดลอมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
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อาจารยรินทรฤดี ภัทรเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
อาจารยผูสอนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ศูนยสุพรรณบุรี
ดานการศึกษาปฐมวัย

อาจารยอานุภาพ ถูปาอาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
อาจารยนิเทศกโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ศูนยสุพรรณบุรี
ดานการศึกษาปฐมวัย

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความตองการจําเปนจากแหลงขอมูล
บุคคลเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
รายการประเมิน
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
2. ความตองการจําเปนของการพัฒนา
หลักสูตร
2.1การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ มี
ความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย อยางไร
2.2 การจั ดประสบการณที่เ สริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ สําหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มีความสําคัญ อยางไร
2.3 ควรพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ใ ห
สามารถการจั ด ประสบการณ ที่ เ สริ มสร า ง
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ดวยวิธีการใด

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

0

1

4

0.80

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1.ขอคําถามความตองการจําเปนของการพัฒนาหลักสูตร ไมควรระบุคําถามวาจําเปน
หรือไม ควรระบุวา สําคัญอยางไร
2. เพิ่มเติมขอเสนอแนะ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร พฤติกรรมบงชี้
และแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู
รายการประเมิน
1.องคประกอบหลักสูตร
- จุดมุงหมายของหลักสูตร
- การจัดเนื้อหาและประสบการณ
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลงการเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
2. พฤติกรรมบงชี้
2.1 ความสามารถในการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู
-ความรู
-ความสามารถในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ
-ความสามารถในการจัดประสบการณ
2.2 ความฉลาดทางดานอารมณของเด็ก
ปฐมวัย
3. แนวทางการพัฒนา
3.1. วิเคราะหประสบการณ
3.2. สรางความตระหนักรู
3.3 เสริ ม สร า งความฉลาดทางอารมณ
“การจัดประสบการณ ” ใหกับเด็กปฐมวัย

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1.การปรับคําในเชิงวิชาการใหเปนคําที่เขาใจและสื่อความหมายที่ตรงกัน โดยไมตองมี
การแปลความ คําบางคําสื่อความหมายในแตละบุคคลแตกตางกัน จึงควรเขียนใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน เชน การจัดประสบการณ เปนตน
2. ควรมีเกณฑระบุการแสดงพฤติกรรม เชน “ถูกตองและเหมาะสม” มีเกณฑอยางไร
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
รายการประเมิน
1.หลักการและเหตุผล( ประเมินจาก
ความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร
ปญหาสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของสังคม)
2.จุดมุงหมายของหลักสูตร (ประเมินจาก
ความชัดเจน ความครอบคลุม
องคประกอบ และความเหมาะสมกับผู
เขารับการอบรม)
3.โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร
(ประเมินจากการตอบสนองจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร การจัดเรียงเนื้อหา)
4.กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม(ประเมิน
จากความนาสนใจ และความเหมาะสม
กับผูเขารับการอบรม)
5.สื่อที่ใชในการฝกอบรม(ประเมินจาก
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
และสงเสริมใหกิจกรรมบรรลุ
จุดมุงหมาย)
6.วิธีการวัดและประเมินผล (ประเมินจาก
การตรวจสอบการบรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และความเปนไปไดในการวัด
และประเมินผล)
7.จํานวนหนวยฝกอบรมเหมาะสมกับ
ขอบขายของหลักสูตรฝกอบรม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

∑R

X

4

5

5

5

4

23

4.60

5

5

5

5

4

24

4.80

5

5

5

5

5

25

5.00

5

4

5

5

4

23

4.60

4

4

4

5

4

21

4.20

4

5

5

4

5

23

4.60

5

5

5

5

5

25

5.00
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รายการประเมิน
8.หนวยฝกอบรมแตละหนวย (ประเมิน
จากความชัดเจนของมโนทัศนที่ตอง
เรียน จุดประสงคการเรียนรู สาระการ
เรียนรู กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม สื่อ
การฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
ได และการวัดและประเมินผลชวย
ตรวจสอบการบรรลุจุดมุงหมายได)
หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4
หนวยที่ 5
หนวยที่ 6
หนวยที่ 7
9.ระยะเวลาในการฝกอบรม (ประเมิน
จากกิจกรรมและวิธีการฝกอบรม)

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

4

4

4

X

4

5

21 4.20

4
4
4
5
4
4

5
5
5
4
5
4

4
5
5
5
5
4

5
5
4
4
4
4

5
5
4
5
5
5

23
24
22
23
23
21

4.60
4.80
4.40
4.60
4.60
4.20

4

4

5

5

5

23 4.60

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรจัดระบบใบงานใหถูกตอง เรียงลําดับจากงายไปยาก และลําดับความสําคัญของ
เนื้อหากอนหลัง
2. หนวยฝกอบรมที่ 1 และ 7 เนื้อหามาก ไมเหมาะสมกับเวลา ควรวิเคราะห
ความสําคัญของเนื้อหา
3. กิจกรรมการเรียนรู ขั้นวิเคราะหประสบการณ ควรใหนักศึกษาวิชาชีพครูระดม
ความคิดและหาขอสรุป
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย

รายการประเมิน
1.หลักการและเหตุผลในการสรางและพัฒนา
หลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
2.หลักการและเหตุผลของหลักสูตรกับ
โครงสราง/เนื้อหาของหลักสูตร
3.จุดมุงหมายของหลักสูตรกับโครงสรางเนื้อหา
ของหลักสูตร
4.จุดมุงหมายของหลักสูตรกับกิจกรรมและ
วิธีการฝกอบรม
5.จุดมุงหมายของหลักสูตรกับสื่อการฝกอบรม
6.จุดมุงหมายของหลักสูตรกับการวัดและ
ประเมินผล
7.โครงสรางเนื้อหากับวิธีการฝกอบรมและการ
จัดกิจกรรม
8. โครงสรางเนื้อหากับสื่อการฝกอบรม
9.โครงสรางของเนื้อหากับวิธีการวัดและ
ประเมินผล
10.กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมกับสื่อการ
ฝกอบรม
11.กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมกับวิธีวัดและ
ประเมินผล

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

0

1

1

1

4

0.80

1

1

0

1

1

4

0.80

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

0

4

0.80

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

4
5

0.80
1.00

0

1

1

1

1

4

0.80

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1

1

0

1

1

4

0.80

1

1

1

1

0

4

0.80
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รายการประเมิน
12.ความสอดคลองแตละหนวยฝกอบรม (มโน
ทัศนที่ตองเรียนกับจุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู, สาระ
การเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู, กิจกรรมการ
เรียนรูก ับสื่อ จุดประสงคการเรียนรู กับวิธีการ
วัดและประเมินผล)
หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4
หนวยที่ 5
หนวยที่ 6
หนวยที่ 7

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1

4
5
5
5
5
4

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเนนความสอดคลองกับคุณลักษณะและวัยของ
นักศึกษา
2. เขียนภาษาใหงาย อานแลวเขาใจตรงกัน
3. กิจกรรมควรเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
4. จุดประสงคการเรียนรู กับหนวยฝกอบรม ที่ 1 มีจํานวนมาก ไมสอดคลองกับเวลา
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรู
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

รายการประเมิน
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0

∑R

IOC

4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
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รายการประเมิน
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่
คําถามขอที่

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

∑R

IOC

4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
5
4
5
5
4

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรใชภาษาเขียน ไมควรใชภาษาพูด
2. ตัวเลือกไมควรใชคําฟุมเฟอย
3. ตัวเลือกถูกและผิด แตกตางกันอยางชัดเจน ตัวเลือกที่ผิดจึงไมทําหนาที่เปนตัวลวงที่ดี
4. ขอคําถามควรระบุพฤติกรรมวาเปนของเด็กวัยใด เชน เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย 4-5
ขวบ
5. คําตอบตองชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของคําถาม
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผน
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาวิชาชีพครู

รายการประเมิน
1.หลักการเขียนหัวขอเรื่อง
2.หลักการเขียนจุดประสงคการ
เรียนรู
3.หลักการเขียนสาระสําคัญ
4.หลักการเขียนขั้นตอนการจัด
ประสบการณ
5. หลักการใชสื่อ
6.หลักการเขียนประเมินผลการ
เรียนรู
7.หลักในการเขียนบันทึกหลัง
สอน

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. การกําหนดระดับความคิดเห็นใหมีแนวทางในการประเมินวาระดับ 3, 2, และ 1
หมายถึงอะไร
2. เพิ่มประเด็นรายการประเมิน หลักในการบันทึกหลังสอน
3. รายการประเมินขอ 3 สาระสําคัญ ที่เขียน วา ระบุความรู เจตคติ และทักษะที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับเด็กกําหนดใหชัดเจนเหมาะสมกับลักษณะตามวัยของเด็ก
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู
รายการประเมิน
1.การเตรียมความพรอมในการจัด
ประสบการณสอดคลองกับหลักการจัด
ประสบการณของเด็กปฐมวัย
2.การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
สอดคลองกับวิธีการสรางบรรยากาศให
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย
3.การจัดประสบการณสอดคลองกับ
หลักการจัดประสบการณของเด็ก
ปฐมวัย
4.สอดคลองกับวิธีการกระตุนการคิด
ดวยการใชคําถาม
5. สอดคลองกับการจัดประสบการณ
การเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. สอดคลองการวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
7.สื่อการเรียนการสอนมีความ
สอดคลองกับหลักการใชสื่อเพื่อการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
8.การประเมินผลสอดคลองกับหลักการ
ประเมินผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
9.การบันทึกหลังสอนสอดคลองกับ
หลักการจัดประสบการณของเด็ก
ปฐมวัย

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. เพิ่มประเด็นการประเมิน การเคารพและยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก และการ
สรางบรรยากาศในชั้นเรียน
2. การบันทึกหลังสอนไมควรประเมินหลังจบการเรียนการสอนเดี๋ยวนั้น ควรใหนกั ศึกษา
วิชาชีพครูไดมีเวลาทบทวน พิจารณาบันทักหลังการสอนอยางรอบคอบ
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมทีเ่ สริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
รายการประเมิน
1.ความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
-หนวยที่ 1 การจัดประสบการณสําหรับ
เด็กปฐมวัย
-หนวยที่ 2 การรูจักอารมณตนเอง
-หนวยที่ 3 การควบคุมอารมณตนเอง
-หนวยที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
-หนวยที่ 5 การรูจักอารมณผูอื่น
-หนวยที่ 6 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
-หนวยที่ 7 การวัดและประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ
2 .ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
3.ระยะเวลาที่ใชในการอบรม
( 9.00-16.00 น.)
4.เอกสารประกอบการอบรม
5.กิจกรรมและวิธีการที่ใชในการอบรม
6.การดําเนินกิจกรรมของวิทยากร
7.สถานที่ใชจัดการอบรม
8.ระบบสื่อ แสง เสียง
9.ประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติ
10.การนําความรูไปใชในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ไมควรมีประเด็นยอย การใหความรูของอาจารยนิเทศ เพราะในการฝกอบรม อาจารย
นิเทศกไมไดมาใหความรู
2. รายการประเด็นยอย ประโยชนที่ไดรับ ซ้ํากัน 2 ขอ ใหนําออก 1 ขอ และใหเปน
รายการประเด็นยอยขอสุดทาย
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 1
รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

2.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาดทาง
1
อารมณดานการจัดการกับอารมณของตนเอง
2.1 บอกวิธี/แสดงออก การผอนคลาย
ความเครียดของตัวเองได
2.2 บอกวิธี /แสดงออก การระงับอารมณ
ไมใหแสดงออกมาภายนอกเมื่อรูสึกไมพอใจ ได
2.3 บอกวิธี/แสดงออก ในสถานการณตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
2.4 บอกวิธี/แสดงออก การควบคุมอารมณของ
ตนเองในขณะโกรธได
2.5 บอกวิธี/แสดงออก การไมใชอารมณไมดี
ตอคนอื่นได

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณของตนเอง
1.1 บอกความรูสึก/อารมณของตนเองได
1.2 บอกสาเหตุการเกิดความเบื่อหนายได
1.3 บอกสาเหตุที่ทําใหเกิดความโกรธได
1.4 บอกสาเหตุของความผิดหวังหรือเสียใจได
1.5 บอกการแสดงพฤติกรรมเมื่อโกรธ/เสียใจ/
ดีใจได

3.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาดทาง
อารมณดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
3.1 บอกวิธี/แสดงออก การทํางานใหสําเร็จ
ตามเปาหมาย
3.2 บอกวิธี/แสดงออก การคาดหวังวาจะ
สามารถทํางานทุกอยางไดดี

รายการประเมิน
3.3 บอกวิธี/แสดงออก การมีกําลังใจที่จะ
ทํางานทุกชิ้นที่ทําอยูใหดีที่สดุ
3.4 บอกวิธี/แสดงออก การยึดมั่นกับ
เปาหมายที่ไดตั้งไวและตองทําใหสําเร็จ
3.5 บอกวิธี/แสดงออก การรับ งานที่ไดรับ
มอบหมายจะตั้งใจทําจนเสร็จ
4.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณผูอื่น
4.1บอกวิธี/แสดงออก การรับ รูความรูสึกของ
เพื่อนจากการสังเกตสีหนา แววตา ลักษณะ
ทาทางของเขา
4.2 บอกวิธี/แสดงออก ไดวาเพื่อนๆ ในกลุมกําลัง
อยูในอารมณเชนไร
4.3 บอกวิธี/แสดงออก ถึงความตองการของ
ผูอื่น
4.4 บอกวิธี/แสดงออก ถึงความยินดีเมื่อเห็นผูอื่น
มีความสุขกับความสําเร็จ
4.5บอกวิธี/แสดงออก ถึงความมีน้ําใจคิด
ชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นมีความทุกข
5.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาดทาง
อารมณดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
5.1 บอกวิธี/แสดงออก ถึงการปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่นไดดี
5.2 บอกวิธี/แสดงออก ถึงการสรางความสนิท
สนมกับผูอ ื่นในกลุมไดรวดเร็ว
5.3 บอกวิธี/แสดงออก การขอคืนดีกับเพื่อน
5.4 บอกวิธี/แสดงออก การรวมทํางานกับผูอื่นได
อยางราบรื่น
5.5 บอกลักษณะบุคคลที่ไมมีสัมพันธภาพที่ไมดี
ตอผูอื่น

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
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IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ปรับเกณฑการประเมินใหมีความชัดเจน เชน ระดับคะแนนระดับ 5 หมายถึง กําหนด
สถานการณ 5 ครั้ง ตอบถูก 5 ครั้ง ระดับคะแนนระดับ 4 หมายถึง กําหนดสถานการณ 5
ครั้ง ตอบถูก 4 ครั้ง
2. ขอคําถามไมควรใชคําฟุมเฟอย
3. ภาษาที่ใชควรมีความสม่ําเสมอ เชนความฉลาดทางดานอารมณ หรือความฉลาดทาง
อารมณ เลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง
4. ควรตรวจสอบความเขาใจที่ตรงกันของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนนําแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ ไปใชกับเด็กปฐมวัย
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 2
รายการประเมิน
1.ขอคําถามสอดคลองกับ ความฉลาดทางอารมณ
ดานการรูจักอารมณของตนเอง
1.1การอยูรวมกันกับเพื่อนที่ถูกใจ นักเรียนมี
อารมณ ความรูสึก และแสดงออกอยางไร
1.2เมื่อนักเรียนไดรับอนุญาตจากพอแมใหไป
เลนกับเพื่อน นักเรียนมีอารมณความรูสึก และ
แสดงออกอยางไร
1.3เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จทันเวลา และได
รับคําชมจากคุณครู นักเรียนมีอารมณ ความรูสึก
และแสดงออกอยางไร
2.ขอคําถามสอดคลองกับ ความฉลาดทางอารมณ
ดานการจัดการกับอารมณของตนเอง
2.1เมื่อนักเรียนตองรอเพื่อนเกือบ 2 ชั่วโมง
นักเรียนมีอารมณ ความรูสึก และแสดงออก
อยางไร
2.2 เมื่อนักเรียนรูสึกโกรธเพื่อน นักเรียน
แสดงออกดวยการตี
2.3 เมื่อนักเรียนรูสึกโกรธเพื่อน นักเรียน
แสดงออกดวยการยิ้ม
3.ขอคําถามสอดคลองกับ ความฉลาดทางอารมณ
ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
3.1เมื่อครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 5 กิจกรรม
นักเรียนตั้งใจจะทําใหสําเร็จกี่ครั้ง
3.2 นักเรียนมีกําลังใจทุกครั้งในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย
3.3 เมื่อนักเรียนถูกตําหนิเรื่องการทํางาน
นักเรียนทํางานนั้นตอดวยความตั้งใจ

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00
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รายการประเมิน
4.ขอคําถามสอดคลองกับ ความฉลาดทางอารมณ
ดานการรูจักอารมณผูอื่น
4.1นักเรียน ทราบอารมณโกรธของเพื่อน จาก
การสังเกตสีหนา แววตา ลักษณะทาทาง
4.2 นักเรียนแสดงความยินดีเมื่อเห็นคนอื่นมี
ความสุข
4.3 นักเรียนมีน้ําใจชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นมี
ความทุกข
5.ขอคําถามสอดคลองกับ ความฉลาดทางอารมณ
ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอ กัน
5.1 เวลาที่โกรธกับเพื่อนหรือไมพอใจ นักเรียน
จะหาวิธีเขาไปคืนดีกับ เพื่อน
5.2 นักเรียนเขากับ เพื่อนทุกๆ คนได
5.3 นักเรียนทํางานกลุมไดดีกวาการทํางานคน
เดียวเสมอ

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรใชรูปภาพประกอบการตอบคําถาม เพื่อสื่อความหมายใหเด็กปฐมวัยเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น
2. ขอคําถามไมควรใชคําฟุมเฟอย
3. ภาษาที่ใชควรมีความสม่ําเสมอ เชนความฉลาดทางดานอารมณ หรือความฉลาดทาง
อารมณ เลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง
4. ควรตรวจสอบความเขาใจที่ตรงกันของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนนําแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ ไปใชกับเด็กปฐมวัย
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คาสถิติแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 3

รายการประเมิน
1.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาด
ทางอารมณดาน
การรูจักอารมณของตนเอง
2.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาด
ทางอารมณดาน
การจัดการกับอารมณของตนเอง
3.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาด
ทางอารมณดาน
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
4.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาด
ทางอารมณดาน
การรูจักอารมณผูอื่น
5.ขอคําถามสอดคลองกับความฉลาด
ทางอารมณดานการมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
∑R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

IOC

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรแนะนําการเขียนประเมินความฉลาดทางอารมณแตละดาน ใน “คําชี้แจง”ให
ชัดเจนและเขาใจสําหรับการนําไปปฏิบัติ
2. ควรตรวจสอบความเขาใจที่ตรงกันของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนนําแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ ไปใชกับเด็กปฐมวัย
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คาสถิติแสดงผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยดานความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู
กอนและหลังใชหลักสูตรฝกอบรม โดยการศึกษานํารอง
คะแนนที่ได (คะแนนเต็ม 40 คะแนน )
ความตาง
ผลการประเมิน
คนที่
คะแนนกอนอบรม คะแนนหลังอบรม
(หลัง -กอน)
หลังฝกอบรม
1
20
35
15
ดีมาก
2
21
30
9
ดี
3
20
31
11
ดี
4
16
35
19
ดีมาก
5
19
36
17
ดีมาก
6
29
35
6
ดีมาก
7
20
32
12
ดีมาก
8
22
30
8
ดี
9
25
36
11
ดีมาก
10
22
31
9
ดี
11
24
35
11
ดีมาก
12
23
30
7
ดี
13
12
30
18
ดี
14
20
36
16
ดีมาก
15
21
32
11
ดีมาก
16
20
35
15
ดีมาก
17
21
31
10
ดี
18
20
36
16
ดีมาก
19
16
32
16
ดีมาก
20
19
30
11
ดี
21
29
37
8
ดีมาก
22
20
32
12
ดีมาก
23
12
31
19
ดี
24
20
35
15
ดีมาก
25
19
31
12
ดี

คนที่
26
27
28
29
30
รวม
X

S.D.

คะแนนที่ได (คะแนนเต็ม 40 คะแนน )
คะแนนกอนอบรม

คะแนนหลังอบรม

18
20
17
26
19
610
20.33
0.64

30
34
30
36
34
988
32.93
0.51

ความตาง
(หลัง -กอน)
12
14
13
10
15
378
12.60
-

เกณฑการประเมินผล
กําหนดเกณฑการแปลความหมายจากแบบทดสอบวัดความรู
32 – 40
หมายถึง
ระดับดีมาก
28 – 31
หมายถึง
ระดับดี
24 – 27
หมายถึง
ระดับปานกลาง
20 – 23
หมายถึง
ระดับพอใช
0 – 19
หมายถึง
ระดับปรับปรุง
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ผลการประเมิน
หลังเรียน
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
-
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คาสถิติแสดงคาความยากงาย(p) และ คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความรู
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาวิชาชีพครู โดยการศึกษานํารอง
ขอ
คําถามที่

คาความ
ยากงาย(p)

คาอํานาจ
จําแนก (r)

ขอ
คําถามที่

คาความ
ยากงาย(p)

คาอํานาจ
จําแนก (r)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.58
0.52
0.43
0.54
0.50
0.60
0.56
0.54
0.51
0.52
0.50
0.72
0.51
0.52
0.55
0.57
0.58
0.50
0.52
0.50

0.68
0.42
0.40
0.58
0.45
0.40
0.77
0.64
0.25
0.50
0.32
0.59
0.36
0.50
0.80
0.40
0.70
0.20
0.43
0.50

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.49
0.51
0.50
0.55
0.59
0.54
0.63
0.50
0.56
0.55
0.59
0.57
0.53
0.58
0.59
0.63
0.43
0.50
0.54
0.50

0.52
0.32
0.48
0.56
0.50
0.22
0.40
0.55
0.40
0.50
0.52
0.50
0.22
0.45
0.50
0.20
0.45
0.54
0.56
0.52
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คาสถิติแสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร Kuder -Richardson(KR 20)
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

p
0.58
0.52
0.43
0.54
0.50
0.60
0.56
0.54
0.51
0.52
0.50
0.72
0.51
0.52
0.55
0.57
0.58
0.50
0.52
0.50

q
0.42
0.48
0.57
0.46
0.50
0.40
0.44
0.46
0.49
0.48
0.50
0.28
0.49
0.48
0.45
0.43
0.42
0.50
0.48
0.50

pq
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.20
0.25
0.25
0.20
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25

ขอที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p
0.49
0.51
0.50
0.55
0.59
0.54
0.63
0.50
0.56
0.55
0.59
0.57
0.53
0.58
0.59
0.63
0.43
0.50
0.54
0.50

q
0.51
0.49
0.50
0.45
0.41
0.46
0.37
0.50
0.44
0.45
0.41
0.43
0.47
0.42
0.41
0.37
0.57
0.50
0.46
0.50
∑ pq
S.D.

pq
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.23
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.32
0.25
0.25
0.25
0.25
9.66
6.75
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สูตรการหาความเชื่อมั่นแบบของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson)
สูตร

KR 20
rtt

=

n ⎧ Σpq ⎫
⎨1 − 2 ⎬
n −1 ⎩
S ⎭

rtt

q

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ
สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q = 1-p)

rtt

=

n ⎧ Σpq ⎫
⎨1 − 2 ⎬
n −1 ⎩
S ⎭

rtt

=

40 ⎧
9.66 ⎫
⎨1 −
⎬
40 − 1 ⎩ 45.56 ⎭

rtt

=

1.026{0.788}

rtt

=

0.81

n
S2
p

แทนคาในสูตร

KR 20
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คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โดยการศึกษานํารอง

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความ
การแปล
สามารถใน ความหมาย
การเขียนแผน
2.57
มาก
2.64
มาก
2.40
ปานกลาง
2.76
มาก
2.90
มาก
2.50
มาก
2.95
มาก
2.40
ปานกลาง
2.85
มาก
2.36
ปานกลาง
2.75
มาก
2.65
มาก
2.48
ปานกลาง
2.55
มาก
2.46
ปานกลาง

ความ
การแปล
คนที่
สามารถใน ความหมาย
การเขียนแผน
16
2.55
มาก
17
2.63
มาก
18
2.42
ปานกลาง
19
2.60
มาก
20
2.50
มาก
21
2.87
มาก
22
2.45
ปานกลาง
23
2.65
มาก
24
2.60
มาก
25
2.40
ปานกลาง
26
2.80
มาก
27
2.60
มาก
28
2.38
ปานกลาง
29
2.35
ปานกลาง
30
2.60
มาก
2.59
มาก
X
0.82
S.D.

เกณฑการประเมินผล
-คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 -3.00 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณมาก
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 -2.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณปาน
กลาง
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณนอย
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คาสถิติแสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โดยการศึกษานํารอง

การหาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอบบัค Cronbach เปนการหาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือที่ไมไดตรวจใหคะแนน แบบ 0,1 จะใหคะแนนในลักษณะใดก็ได เชน 3, 2, 1
สูตรที่ใชคือ
2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
S t ⎪⎭

α

=

α

n

แทน
แทน

S i2

แทน

S t2

แทน

α

=

2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
S t ⎪⎭

α

=

8 ⎧ 0.15 ⎫
⎨1 −
⎬
8 − 1 ⎩ 0.67 ⎭

α

=

1.143{0.78}

α

=

0.89

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

แทนคาในสูตร
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คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยการศึกษานํารอง

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความ
การแปล
สามารถใน ความหมาย
การจัด
ประสบการณ
2.65
มาก
2.50
มาก
2.75
มาก
2.65
มาก
2.55
มาก
2.80
มาก
2.40
ปานกลาง
2.75
มาก
2.65
มาก
2.70
มาก
2.85
มาก
2.70
มาก
2.40
ปานกลาง
2.45
ปานกลาง
2.60
มาก

ความ
การแปล
คนที่
สามารถใน ความหมาย
การจัด
ประสบการณ
16
2.80
มาก
17
2.70
มาก
18
2.85
มาก
19
2.70
มาก
20
2.55
มาก
21
2.80
มาก
22
2.65
มาก
23
2.40
ปานกลาง
24
2.90
มาก
25
2.30
ปานกลาง
26
2.70
มาก
27
2.85
มาก
28
2.40
ปานกลาง
29
2.60
มาก
30
2.45
ปานกลาง
2.64
มาก
X
0.62
S.D.

เกณฑการประเมินผล
-คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 -3.00 หมายถึง มีความสามารถในการจัดประสบการณมาก
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 -2.49 หมายถึง มีความสามารถในการจัดประสบการณปานกลาง
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการจัดประสบการณนอย
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คาสถิติแสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
การหาคาความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอบบัคCronbach เปนการหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือที่ไมไดตรวจใหคะแนน แบบ 0,1 จะใหคะแนนในลักษณะใดก็ได เชน 3, 2, 1 สูตรที่
ใชคือ
2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
−
1
⎨
⎬
n − 1 ⎪⎩
S t2 ⎪⎭

α

=

α

n

แทน
แทน

S i2

แทน

S t2

แทน

α

=

2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
−
1
⎨
⎬
n − 1 ⎪⎩
S t2 ⎪⎭

α

=

9 ⎧ 0.08 ⎫
⎨1 −
⎬
9 − 1 ⎩ 0.38 ⎭

α

=

1.125{0.80}

α

=

0.90

สัมประสิทธิค์ วามเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

แทนคาในสูตร
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คาสถิตแิ สดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยการศึกษานํารอง
รายการประเมิน
1.ความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ
หนวยที่ 1 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
หนวยที่ 2 การรูจักอารมณตนเอง
หนวยที่ 3 การจัดการกับอารมณตนเอง
หนวยที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
หนวยที่ 5 การรูจักอารมณผูอื่น
หนวยที่ 6 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
หนวยที่ 7 การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
2. ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
3. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม (9.00-16.00 )
4. เอกสารประกอบการอบรม
5. กิจกรรมและวิธีการที่ใชในการอบรม
6. การดําเนินกิจกรรมของวิทยากร
7. สถานที่ใชจัดการอบรม
8. ระบบสื่อ แสง เสียง
9. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติ
10. ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม
X

S.D.

X

การแปล
ความหมาย

4.55
4.80
4.60
4.68
4.57
4.65
4.05
4.56
4.80
4.20
4.40
4.00
4.55
4.45
4.60
4.80
4.52
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
-
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คาสถิติแสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมทีเ่ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ
การหาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอบบัคCronbach เปนการหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือที่ไมไดตรวจใหคะแนน แบบ 0,1 จะใหคะแนนในลักษณะใดก็ได เชน 3, 2, 1 สูตรที่
ใชคือ
2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
S t ⎪⎭

α

=

α

n

แทน
แทน

S i2

แทน

S t2

แทน

α

=

2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
S t ⎪⎭

α

=

10 ⎧ 0.06 ⎫
⎨1 −
⎬
10 − 1 ⎩ 0.29 ⎭

α

=

1.111{0.80}

α

=

0.88

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

แทนคาในสูตร
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คาสถิติแสดงคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ ของเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กอน
และหลังการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
โดยการศึกษานํารอง
คะแนนเฉลี่ยรวม
ฉบับ ที่ 1 ฉบับที่ 2

ความฉลาดทางอารมณ
Y1

Y2

Y3

Y4

ความ
ตาง
( Y4- Y1)

1. การรูจักอารมณตนเอง

คะแนนเต็ม 34 คะแนน
17.67 21.23 26.90 30.60 12.93

2.การจัดการกับอารมณตนเอง

16.43 20.67 25.90 30.43 14.00

3.ด า นการสร า งแรงจู ง ใจให กั บ 17.06 20.03 26.06 30.00 12.94
ตนเอง
4. ดานการรูจักอารมณผูอื่น
17.07 20.60 25.84 29.96 12.89
5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

16.00 20.73 25.27 28.64 12.64

X

16.85 20.65 25.99 29.93 13.08

S.D.
รอยละ
เกณฑการประเมินผล
27.20 -34.00
23.80 -27.19
20.40 -23.79
17.00 -20.39
00.00 -16.99

0.72 .80 0.87 0.79
49.56 60.74 76.44 88.03

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

-

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับนอย
ระดับนอยที่สุด

ผลการ
ประเมิน
หลัง
อบรม(Y4 )

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
-
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คาสถิติแสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2
การหาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอบบัคCronbach เปนการหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือที่ไมไดตรวจใหคะแนน แบบ 0,1 จะใหคะแนนในลักษณะใดก็ได เชน 3, 2, 1 สูตรที่
ใชคือ
2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
S t ⎪⎭

α

=

α

n

แทน
แทน

S i2

แทน

S t2

แทน

α

=

2
n ⎧⎪ ΣS i ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
S t ⎪⎭

α

=

40 ⎧ 0.15 ⎫
⎨1 −
⎬
40 − 1 ⎩ 0.62 ⎭

α

=

1.026{0.800}

α

=

0.82

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

แทนคาในสูตร

ภาคผนวก ง
ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย

256
คาสถิติแสดงผลการประเมินความรูข องนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังใชหลักสูตรฝกอบรม
คะแนนที่ได (คะแนนเต็ม 40 คะแนน )
ความตาง ผลการประเมินหลัง
คนที่
คะแนนกอน
คะแนนหลัง (หลัง -กอน)
อบรม
1
19
29
10
ดี
2
22
32
10
ดีมาก
3
20
31
11
ดี
4
26
36
10
ดีมาก
5
18
30
12
ดี
6
19
26
7
ปานกลาง
7
21
32
11
ดีมาก
8
20
31
11
ดี
9
16
30
14
ดี
10
19
29
10
ดี
11
29
35
6
ดีมาก
12
20
34
14
ดีมาก
13
14
30
16
ดี
14
16
31
15
ดี
15
28
35
7
ดีมาก
16
23
38
15
ดีมาก
17
13
33
20
ดีมาก
18
15
34
19
ดีมาก
19
17
32
15
ดีมาก
20
11
29
18
ดี
21
25
35
10
ดีมาก
22
23
36
13
ดีมาก
23
12
27
15
ปานกลาง
24
20
31
11
ดี
25
19
30
11
ดี
26
18
30
12
ดี

คนที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
รวม
X

S.D.
รอยละ

คะแนนที่ได(คะแนนเต็ม 40 คะแนน )

คะแนนกอน
20
17
26
19
20
21
20
16
19
29
20
22
25
28
23
13
21
19
22
24
23
12
20
21
1003
20.06
0.59
50.15

คะแนนหลัง
34
30
36
34
36
32
26
30
29
35
34
36
35
37
35
33
34
33
34
35
36
29
34
37
1630
32.60
0.53
81.50

ความตาง
(หลัง -กอน)
14
13
10
15
16
11
6
14
10
6
14
14
10
9
12
20
13
14
12
11
13
17
14
16
627
12.54
-
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ผลการประเมินหลัง
เรียน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
-

258
กําหนดเกณฑการแปลความหมายจากแบบทดสอบวัดความรู
32 – 40
หมายถึง
ระดับดีมาก
28 – 31
หมายถึง
ระดับดี
24 – 27
หมายถึง
ระดับปานกลาง
20 – 23
หมายถึง
ระดับพอใช
0 – 19
หมายถึง
ระดับปรับปรุง
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คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2

2
2
1
2
1
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
1
2
3
2
3
2

ขอรายการประเมิน
3.1 3.2 4 5
3 3 2 3
2 3 2 3
3 3 3 2
3 3 2 3
2 2 3 3
3 3 2 3
2 3 2 3
3 3 1 3
2 3 3 3
3 3 2 3
3 3 3 3
2 3 3 3
3 3 2 3
2 3 2 3
3 3 3 3
3 2 2 3
2 3 2 3
3 3 3 3
3 3 2 3
3 2 3 3
3 3 3 3
2 3 3 3
2 3 2 3

6
2
2
2
3
3
2
2
3
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1

7
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
1

รวม

X

20
19
19
21
20
21
18
21
22
21
22
21
21
19
22
20
19
21
18
22
21
22
16

2.50
2.38
2.38
2.63
2.50
2.63
2.25
2.63
2.75
2.63
2.75
2.63
2.63
2.38
2.75
2.50
2.38
2.63
2.25
2.75
2.63
2.75
2.00

การแปล
ความหมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

260
คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู

คนที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3

2
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3

ขอรายการประเมิน
3.1 3.2 4 5
2 3 2 3
2 3 3 3
2 3 2 3
2 3 3 2
2 3 2 3
2 3 3 3
2 3 3 2
2 2 2 3
3 3 3 3
2 3 2 3
2 3 3 3
3 2 2 3
3 3 2 3
2 3 3 2
2 2 2 3
3 3 3 3
2 3 2 3
3 3 3 3
3 2 3 3
3 3 2 2
2 3 3 3
3 3 2 3
3 3 3 3

6
2
2
1
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2

7
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3

รวม

X

19
22
17
21
19
22
21
20
22
22
20
22
20
20
19
22
20
22
21
22
20
23
23

2.38
2.75
2.13
2.63
2.38
2.75
2.63
2.50
2.75
2.75
2.50
2.75
2.50
2.50
2.38
2.75
2.50
2.75
2.63
2.75
2.50
2.88
2.88

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู

คนที่
47
48
49
50
รวม

1
3
3
3
2

2
2
3
2
2

ขอรายการประเมิน
3.1 3.2 4 5
2
3 3 3
3
2 2 2
3
3 3 3
2
3 3 3

6
2
3
3
1

7
3
2
3
2

รวม

X

21
20
23
18

2.63
2.50
2.88
2.25

การแปล
ความหมาย

การแปล
ความหมาย

มาก

ปาน
กลาง

มาก

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

-

-

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
-

อันดับที่

3

7

4

2

5

1

8

5

-

-

-

X

S.D.

141 120

125

142 124 144 111

124

1031 128.88

2.82

2.40

2.50

2.84 2.48 2.88 2.22

2.48

20.62

2.58

0.46 0.55

0.80

0.49 0.66 0.75 0.85

0.50

5.06

0.63

การประเมินผลตามเกณฑ ดังนี้
-คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 -3.00 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณมาก
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 -2.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณปาน
กลาง
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณนอย

262
คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3

2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2

ขอรายการประเมิน
3.1 3.2 3.3 3.4
2 3
3 3
3 2
2 2
3 3
3 3
2 3
3 3
2 3
3 2
2 3
2 3
2 3
3 3
2 3
3 2
2 2
2 3
3 3
3 3
2 3
2 3
2 3
3 3
3 2
2 3
3 3
2 3
2 3
3 2
2 2
2 3
3 3
3 3
2 3
2 3
3 3
3 3
3 2
2 3
3 3
2 3
2 3
3 2
2 2
2 3

4
2
3
3
1
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3

5
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2

6
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3

รวม

X

23
23
25
21
23
22
25
24
22
25
24
23
24
23
22
21
25
22
24
25
22
23
22

2.56
2.56
2.78
2.33
2.56
2.44
2.78
2.67
2.44
2.78
2.67
2.56
2.67
2.56
2.44
2.33
2.78
2.44
2.67
2.78
2.44
2.56
2.44

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
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คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
คนที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2

2
2
1
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
1
2
3
2
3
2
3
2

ขอรายการประเมิน
3.1 3.2 3.3 3.4
3 3
3 2
3 3
2 3
2 2
3 3
3 3
2 3
2 3
2 3
3 3
1 3
2 3
3 3
3 3
2 3
3 3
3 3
2 3
3 3
3 3
2 3
2 3
2 3
3 3
3 3
3 2
2 3
2 3
2 3
3 3
3 3
3 3
2 3
3 2
3 3
3 3
3 3
2 3
3 3
2 3
2 3
2 3
3 3
2 3
2 3

4
2
3
3
2
2
3
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

5
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

6
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3

รวม

X

21
24
22
24
20
24
25
24
24
24
23
22
24
23
21
23
21
24
23
25
20
26
21

2.33
2.67
2.44
2.67
2.22
2.67
2.78
2.67
2.67
2.67
2.56
2.44
2.67
2.56
2.33
2.56
2.33
2.67
2.56
2.78
2.22
2.89
2.33

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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คาสถิติแสดงผลการประเมิน ความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางดานอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
คนที่
1

2

3.1

3
3
3
2

3
2
3
2

3
3
2
2

2
3
3
3

3
3
3
2

3
3
3
3

รวม 139 121

124

140

126

116

113 125 127

1131

125.66

2.78 2.42

2.48

2.80

2.52

2.32

2.26 2.50 2.59

22.67

S.D.

0.55 0.66

0.51

0.65

0.75

0.52

0.75 0.45 0.51

5.35

การ
แปล
ความ
หมาย

มาก ปาน

มาก

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

-

กลาง

ปาน
กลาง

2.52
0.59
-

การ
แปล
ความ
หมาย
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก
-

7

6

1

4

8

9

-

-

-

47
48
49
50

X

อัน
ดับที่

2

ขอรายการประเมิน
3.2 3.3 3.4

4

5

6

2
2
2
2

3
2
3
2

3
2
3
3

มาก มาก

5

3

รวม

X

25
23
25
21

2.78
2.56
2.78
2.33

การประเมินผลตามเกณฑ ดังนี้
-คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 -3.00 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณมาก
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 -2.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณปานกลาง
-คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณนอย

ภาคผนวก จ
หลักสูตร
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หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
THE DEVELOPMENT OF A TRAINING CURRICULUM OF TEACHING
PROFESSIONAL STUDENTS ON THE IMPROVEMENT OF THE CAPABILITY ON
THE EXPERIENCE ARRANGEMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
ENHANCEMENT FOR EARLY CHILDREN.

โดย
อารีย พรหมเล็ก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คํานํา
หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ ที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับนี้ ใชเปนเครื่องมือประกอบการทําวิทยานิพนธ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและวิ ธี ส อน
มหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ พัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใหทราบ
เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู วิธีดําเนินการ
ฝกอบรม การวัดและประเมินผล และแผนการฝกอบรม เพื่อจะไดเห็นแนวทางในการฝกอบรมใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหลักสูตรตามที่กําหนดไว
ผูวิจั ยขอขอบพระคุณผู เชี่ ยวชาญทุกทานที่ใ หความอนุ เคราะห ตรวจสอบ และให
ข อ เสนอแนะ เพื่ อ ให มีค วามสมบู ร ณ ขอขอบพระคุ ณผูบ ริ ห าร คณะอาจารย ครู และนั กเรี ย น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และ ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กของกรมส งเสริ มการปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ที่ใหความรวมมือและสนับสนุนใหการวิจัยประสบผลสําเร็จ และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบ ทําใหเอกสารฉบับนี้
สําเร็จ อยางสมบูรณ หวังเปน อยางยิ่ งวาหลักสูตรฉบับนี้จ ะเปนประโยชนตอ ผู ที่ไดนําหลักสูตรไปใช
ฝกอบรม ดานการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพ
ครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดประสบการณที่เ สริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ เด็ก
ปฐมวัย

อารีย พรหมเล็ก
ผูวิจัย
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ตารางฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ ที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2553
**************************************************
13 พฤศจิกายน 2553
9.00 -9.30 น.
9.30 -10.10 น.
10.10-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-16.00 น.

-ลงทะเบียน -รับรูกระบวนการฝกอบรม
-ทดสอบความรู การจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ กอนไดรับการฝกอบรม
--------------------------------พัก-------------------------------------หนวยที่ 1 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
------------------พักรับประทานอาหารกลางวัน-----------------หนวยที่ 2 การรูจักอารมณตนเอง
--------------------------------พัก-------------------------------------ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูแผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวยที่ 2 การรูจักอารมณตนเอง

14 พฤศจิกายน 2553
9.00 -10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.15 น.
12.15-13.00 น .
13.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-16.00 น.

หนวยที่ 3 การจัดการกับอารมณตนเอง
--------------------------------พัก-------------------------------------หนวยที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
------------------พักรับประทานอาหารกลางวัน-----------------หนวยที่ 5 การรูจักอารมณผูอื่น
--------------------------------พัก-------------------------------------ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูแผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวยที่ 3 การรูจักอารมณตนเอง
หนวยที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
หนวยที่ 5 การรูจักอารมณผูอื่น
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15 พฤศจิกายน 2553
8.30 -10.00 น.
10.00-10.15 น.
10.15-12.15 น.
12.15-13.00 น .
13.00-13.40 น.
13.40-14.00 น.
14.00-14.30 น.

หนวยที่ 6 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
--------------------------------พัก-------------------------------------หนวยที่ 7 การวัดและประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
------------------พักรับประทานอาหารกลางวัน-----------------ทดสอบความรู การจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณ หลังไดรับการฝกอบรม
ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
อาจารยนิเทศชี้แจงการนิเทศนักศึกษาดานการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ หลังการฝกอบรม 1 เดือน

---------------------------------------------------------------------
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1. หลักการและเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ สําคัญมากไมยิ่งหยอนกวาความฉลาด
ทางสติปญญา มีการศึกษาที่คนพบวา ความฉลาดทางปญญาสงผลตอความสามารถในการทํางานรอย
ละ 20 เทานั้น ที่เหลืออี กประมาณรอ ยละ 80 เปน ปจ จั ยที่เ กี่ยวกับอารมณ เพราะอารมณ เปน สวน
กระตุน ใหร างกายใช ความฉลาดทางปญญาใหเ กิดประโยชนเ ต็มที่ มีความคิดเปน ไปอย างมี เหตุผ ล
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม และแสดงออกไดตามความตองการของตนเอง รวมถึงไดรับการยก
ยองจากผูอื่น (ปยะวรรณ เลิศพาณิช, 2547:1-2) ดังนั้ น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณจึง เปนสิ่ ง
สําคัญ สถาบัน การศึ ก ษาก็หัน มาสนใจในดา นพั ฒนาความฉลาดทางอารมณ ให กับ นั กศึ กษา จาก
การศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความฉลาดทางอารมณ พบว า สามารถจั ด แบ ง ตามฐานข อ มู ล ที่ ไ ด
ทําการศึกษาไดเปน 3 กลุมแนวคิด ไดแก กลุมแนวคิดจิตวิทยา กลุมแนวคิดพระพุทธศาสนา และกลุม
แนวคิดทางสังคม ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1. ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถ
เขาใจและแยกแยะอารมณของตนเองได สามารถควบคุมผอนคลายอารมณของตนเองไดเหมาะสมกับ
สถานการณ สามารถแสดงอารมณของตนเองนําไปสูการสัมฤทธิ์ผลได สามารถเขาใจและแยกแยะ
อารมณของผูอื่นโดยสามารถตอบสนองตอความรูสึกของผูอื่นไดอยางสอดคลองกัน สามารถมีมิตรภาพ
ที่ดีโดยแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีตอกัน และองคป ระกอบความฉลาดทางอารมณ ไดแก การเขาใจ
อารมณความรูสึกของตนเอง การจัดการกับอารมณข องตนเอง การสร างแรงจูงใจใหกับตนเอง การ
เขาใจความรูสึกของผูอื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 2.องคประกอบรวมความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
ไดแก 1. การรูจักอารมณของตนเอง 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง 3. การสรางแรงจูงใจใหกับ
ตนเอง 4. การรู จักอารมณของผูอื่น 5. การมี สัมพัน ธภาพที่ดีตอ กัน 3. การพั ฒนาความฉลาดทาง
อารมณ พิจารณาจากองคประกอบความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ไดแก 1. การรูจักอารมณข องตนเอง
พัฒนาโดยการทบทวนสาเหตุการเกิดอารมณ และการแสดงออก ใหเกิดความเขาใจอารมณตนเอง ดวย
การฝกสมาธิ ใหมีสติ 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง พัฒนาโดยการปลูกฝงระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ มีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล อดกลั้น สงบ ควบคุมและ เลือกวิธีผอนคลายอารมณที่
เหมาะสม 3. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง พัฒนาโดยการตั้งเปาหมายและวางขั้นตอนไปสูเปาหมาย
เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง รักในสิ่งที่ทํา และใหกําลังใจตัวเอง 4. การรูจักอารมณของผูอื่น พัฒนา
โดยการสนใจและเขาใจอารมณแ ละความรูสึกของผูอื่น คิดถึงใจตนเองแลวสามารถเขาใจผูอื่นได ให
ความเมตตากรุณา และปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข 5. การมีสัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน พัฒนาโดยการสื่อ สาร
ระหวางบุคคล ชวยเหลือเกื้อ กูล กัน มีป ฏิสั มพันธอันดีกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับ ผู อื่นไดอ ยา ง
ราบรื่น
สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2551 ไดมีรายงานประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 3 ป โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา พัฒนาการทีต่ําและตองไดรับการพัฒนา
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มากที่สุด ไดแก ดานอารมณ และดานสติปญญา(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552: 67-70)
สอดคลอ งกั บรายงานประเมินผลการนิเทศการเรียนรู แบบครุ ศึกษาโดยใชโรงเรี ยนเปนฐาน นักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2549-2552 พบวา พัฒนาการความฉลาดทางอารมณของ
เด็กปฐมวัยควรไดรับการพัฒนา จากผลดังกลาวไดแสดงถึงสถานการณระดับ ความฉลาดทางอารมณ
ของเด็กปฐมวัยที่ตองการสงเสริมใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเนนการพัฒนาศักยภาพในการสอนของครู
ทั้งครู ป ระจํ าการและนั กศึก ษาที่ กํ าลั ง เรี ย นวิ ช าชีพครู จึ งสนใจศึก ษาการพั ฒนาหลั กสู ตรฝ ก อบรม
นักศึก ษาวิ ชาชีพครูเ พื่อ พั ฒนาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่เ สริ มสร างความฉลาดทางด าน
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัย จาก 3 กลุมแนวคิด การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดังกลาว
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย
1. เพื่อใหมีความรูในดานความรูการจัดประสบการณ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ การวัดและ
ประเมินผลความฉลาดทางอารมณ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อใหมีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณที่
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย

3. การจัดเนื้อหาและประสบการณ แบงออกเปน 7 หนวย ดังนี้
หนวยที่

เนื้อหาและประสบการณ

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ
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1
2
3
4
5
6
7

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณดานการรูจักอารมณตนเอง
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณดานการจัดการกับอารมณตนเอง
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณดานการรูจักอารมณผูอื่น
การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
รวม

(ชั่วโมง)

(ชั่วโมง)

1.30
1.30

2

1.30

2

1.30

2

1.30

2

1.30

2

2.00
11

2
12

4. กิจ กรรมการฝก อบรม ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยผานกระบวนการกลุม การอภิปราย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชประสบการณใหม ผสมผสานกลมกลืนกับประสบการณเดิมที่มีอยู
การระดมสมองจากการรวมกิจกรรมขอคิดเห็นตาง ๆ ระหวางผูเขารับการอบรมดวยกัน เพื่อใหผูเขา
รับการอบรมไดคนพบ และเรียนรูดวยตนเอง อันเปนแนวทางสูการพัฒนาตนเอง โดยการใชแผนการ
ฝกอบรม 7 แผน ประกอบดวย แผนการฝกอบรมที่ 1 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย แผนการ
ฝกอบรมที่ 2 การจัดประสบการณเพื่อเสริ มสรางความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณตนเอง
แผนการฝกอบรมที่ 3 การจัดประสบการณเพื่อ เสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการจัดการกั บ
อารมณ แผนการฝกอบรมที่ 4 การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานการสราง
แรงจูงใจใหกับตนเอง แผนการฝกอบรมที่ 5 การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ดานการรูจัก อารมณผูอื่น แผนการฝก อบรมที่ 6 การจัดประสบการณ เพื่อ เสริมสร างความฉลาดทาง
อารมณ ดานการมีสั มพันธภาพที่ดีตอ กัน แผนการฝกอบรมที่ 7 การวัดและประเมินความฉลาดทาง
อารมณ แตละแผนการฝกอบรมประกอบดวย 1.มโนทัศนที่ตองเรียน 2. จุดประสงคการเรียนรู 3.สาระ
การเรียนรู 4.กิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนในการทํากิจกรรม มีดังนี้ 4.1 วิเคราะหประสบการณ 4.2
สรางความตระหนักรู 4.3 เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ใหกับเด็กปฐมวัย 5.สื่อประกอบกิจกรรม
การเรียนรู 6. การประเมินผล
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5. สื่อและแหลงการเรียนรู ประกอบดวย 1.ใบกิจกรรม 2. ใบความรู
6. การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม กระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสู ตร
ประกอบดวย การประเมิน 3 สวน คือ 1. ดานความรู 2. ดานการปฏิบัติ 3. ดานเจตคติ
ดานความรู ประกอบดวย
1) ประเมินความรูการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณข องนักศึก ษา
วิชาชีพครู กอน-หลังฝกอบรม
2) ประเมินความสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
3) ประเมิ นความฉลาดทางอารมณแ ละอัตราพัฒ นาการความฉลาดทางอารมณข องเด็ ก
ปฐมวัย
ดานการปฏิบัติ ประกอบดวย
ประเมินพฤติกรรมความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการฝกอบรม 1 เดือน

ดานเจตคติ ประกอบดวย
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ พัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลัง
ทดลองใชหลักสูตร
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แผนการฝกอบรมที่ 1
หนวยที่ 1 เรื่อง การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จะเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง พัฒนาการทุกดานมีความสัมพัน ธซึ่ง
กันและกัน แตละดานมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ความบกพรองของดานหนึ่งอาจมีผลถึงความบกพรองใน
ดานอื่น ดวย ซึ่ งการเรียนรูข องเด็ก ๆ (มนุษย ) มีผลสืบ เนื่อ งมาจากประสบการณ ตา ง ๆ ที่ ไดรับ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว
โดยผูเรียนจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเอง และการเรียนรูจะเปนไปไดดี ถาผูเรียนไดใชประสาท
สัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว มีโอกาสคิดริเริ่มตามความตองการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยูใน
บรรยากาศที่เปนอิสระ อบอุนและปลอดภัย ฉะนั้น พอ แม ครู และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย จึงควร
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู โดยพยายามจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและเขาใจแนวคิด หลักการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
2. วิเคราะหและจําแนกพัฒนาการตางๆ ของเด็กปฐมวัยได
สาระการเรียนรู
1. แนวคิด หลักการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
2. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู
1. วิทยากรใหความรูแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (ใบความรูที่ 1 )
2. นักศึกษาทํากิจกรรมหลังไดรับความรู (ใบกิจกรรมที่ 1.1 )
3.นักศึกษาประเมินความรูตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการตางๆ ของเด็กปฐมวัย(ใบกิจกรรมที่ 1.2)
สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 1.1 แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
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3. ใบกิจกรรมที่ 1.2

พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย

การประเมินผล
1. สังเกตจากความรวมมือในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจ เพื่อประเมิน จากใบกิจกรรม 1.1 และ 1.2
☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 1
แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

ความรูเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
การศึกษาพัฒนาการของเด็กนั้นไมวาจะเปนเด็กวัยใดก็ตาม ควรจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ
พั ฒ นาการโดยทั่ ว ไปเสี ย ก อ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพัฒ นาการมนุ ษ ย มี
ความสําคัญตอการทําความเขาใจเด็ก
นักจิตวิทยาไดศึกษาพัฒนาการของมนุษย ซึ่งสรุปหลักพัฒนาการของมนุษยได ดังนี้
1) พัฒนาการจะเปนไปตามแบบฉบับของตนเอง ไมวามนุษยหรือสัตวจะมีแบบการพัฒนา
โดยเฉพาะมนุษยหรือสัตวที่จัดอยูในพวกเดียวกันก็จะมีแบบของพัฒนาการที่คลาย ๆ กัน เชน คว่ําได
กอนคลาน คลานไดกอนนั่ง นั่งไดกอนเดิน เดินไดกอนวิ่ง เปนตน
2) พัฒนาการไมวาดานใดจะเริ่มจากสวนใหญไปสูสวนยอย เชน ความสามารถอยากจับ
หยิบฉวยวัตถุตาง ๆ ในระยะแรกการจับหยิบฉวยวัตถุตาง ๆ เด็กจะใชทั้งกํามือหยิบ คือ จะพัฒนาสวน
ใหญแลวจึงจะไปพัฒนาสวนเฉพาะนิ้วมือและหัวแมมือ ทําใหสามารถหยิบฉวยได แมการเจริญเติบโต
ของสายตาเด็ก จะรับภาพวัตถุใหญกอนวัตถุเล็ก จากสวนบนไปสูสวนลาง เชน ในระยะที่เด็กเกิดใหม ๆ
ความเจริญเติบโตบริเวณศีรษะจะพัฒนาไปมากกวาสวนอื่น ๆ (บนสูลาง) จากสวนใหญไปสูสวนนอย
และจากสวนกลางไปสูสวนที่ไกลตัวอกไป เชน ดานการเคลื่อนไหว เด็กเล็ก ๆ จะเริ่มเคลื่อนไหวจาก
บริเวณลําตัวเปนสวนใหญกอน แลวจึงใชอวัยวะที่ไมใชลําตัวทั้งหมด
3) พัฒนาการเปนสิ่ง ที่ดําเนิ นตอเนื่องกันไปตลอดเวลาอยางมีลํ าดับขั้นตอน คื อ เป น
ขบวนการที่ตอเนื่องกันไปตามลําดับ ไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด เชน การงอกของฟน ซึ่งโผลใหเห็นเมื่อ เด็ ก
อายุประมาณ 6-7 เดือน แทจ ริงแลวการเจริญเติบโตของฟนเจริญมาตั้งแตทารกอยูในครรภเดือนที่ 7
การพัฒนาจะกอตัวแตยังไมสามารถพนเหงือก จนอายุ 6-7 เดือนหลังคลอด เราจึงจําเปน ที่จะใหความ
สนใจในเรื่องนี้เปนพิเศษ เพราะการพัฒนาดําเนินตอเนื่องกันมานาน จะสงผลในการพัฒนาระยะตอ ๆ
ไป แมวาบางครั้งเราอาจจะหาสาเหตุโดยตรงไมพบ เชน การขาดแรงจูงใจในสภาพแวดลอม จะสงผลให
การเจริญของสมองไมกาวไปเทาที่ควร ซึ่งอาจจะสงผลถึงรางกายดวย
4) อัตราพัฒนาการในแตละสวนของรางกายจะแตกตางกัน เพราะแตละสวนของรางกาย
ไมไดเจริญพรอมกัน บางสวนเจริญชา บางสวนเจริญเร็ว เชน ขนาดสมองจะเจริญเร็ว เมื่ออายุ 6-8 เดือน
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มือ เทา จมูก จะเจริญถึงขีดสุดเมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุน หัวใจ ตับ ปอด และระบบการยอ ย จะเจริญ
อยางรวดเร็วเมื่อยางเขาสูวัยรุน การเติบโตทางจินตนาการจะเจริญอยางรวดเร็วใน 2 ระยะ คือ ในวัยเด็ก
เด็กและเมื่อเด็กอยูในวัยรุน เปนตน
5) อั ตราการพั ฒนาของเด็ก แต ละคนจะแตกตางกัน ซึ่ งแสดงถึง ความสํา คั ญของความ
แตกตางระหว างบุคคล เด็กแตละคนจะแตกตางกัน ออกไปในลักษณะเฉพาะของตนเอง เด็กบางคน
เจริญเร็ว แตบางคนเจริญชา
6) พัฒนาการของคุ ณสมบัติตาง ๆ จะสั มพันธกัน คือ พัฒนาการตาง ๆ ทั้งดา นรางกาย
สติปญญา อารมณและสังคม จะมีความสัมพันธกัน เชน เด็กที่มีสติปญญาดี มักมีสุขภาพดี และปรับตัว
ดานอารมณ สังคมดีดวย เปนตน
7) พัฒนาการทุกดานเกี่ยวของกัน ไมสามารถแยกกันไดโดยเด็ดขาด พัฒนาการทุกดาน
จะดําเนินไปพรอม ๆ กัน แมผลการเจริญเติบโตที่ปรากฏจะมีความเดนชัดแตกตางกันก็ตาม ดังจะเห็นได
จากอัตราการเจริญเติบโตของเด็กเล็กเจริญเร็วมาก ในขณะที่ผูใหญจะมีอัตราการเจริญเติบโตชากวา
พัฒนาการในแตละดานจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ในวัยเด็กพัฒนาการทางกายจะแสดงออกมา
อยางเดนชัดมากกวาพัฒนาการดานอื่น ๆ ในขณะที่การพัฒนาทางสมอง อารมณ สังคมและบุคลิกภาพ
ยังคงดําเนินไปพรอม ๆ กันดวย แตในอัตราที่แตกตางกัน
8) พัฒนาการจะดําเนินควบคูไปกับการเสื่อม เชน พัฒนาการของฟน เด็กจะตองสูญเสียฟน
น้ํานมกอนที่จะมีฟนแท เปนต น ในชวงแรกของชีวิตจะเห็ นพัฒนาการได ชัดเจนกวาความเสื่อม สวน
ในชวงกลางและชวงปลายของชีวิต การเสื่อจะมองเห็นไดชัดกวาพัฒนาการ
9) พัฒนาการเปนสิ่งที่เราอาจทํานายหรือพยากรณหรือคาดคะเนได เพราะพัฒนาการ
ของบุคคลมีความคงที่พอสมควร เราจึงสามารถคาดไดวาเมื่อใดบุคคลจะมีพฤติกรรมเกิดขึ้นดวย การ
คาดเดาเอาจากพฤติกรรมที่ถูกกําหนด โดยวุฒิภาวะทางกายและจิตใจตามลําดับธรรมชาติของวัยที่คงที่
พอสมควร
10) ความสมดุลของพฤติกรรมตองการเวลา มีพฤติกรรมหลายอยางที่ผูใหญมักมองเห็นวา
เปนปญหา แตโดยแทจริงแลวไมจัดวาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา เชน เด็กอายุ 3-4 ป มักใชการปฏิเ สธ
ซึ่งโดยธรรมชิตการปฏิเสธไมไดเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาแตอยางใด เด็กจะปฏิเสธไปเชนนั้นเอง
พัฒนาการของอวั ย วะต าง ๆ ของร า งกาย ขึ้น อยู กับ การเจริ ญเติ บ โรของสมอง นอกจากนี้
พั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ มต า ง ๆ ล ว นมี อิ ท ธิ พ ลต อ พั ฒ นาการของเด็ ก การพั ฒ นาการของเด็ ก
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุและเปนไปตามหลักของการพัฒนาการ ไมมีการกระโดดขามขั้นตอน
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หลักการพัฒนาการดังกลาวแสดงใหเห็นวา พัฒนาการจะแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่ดําเนินไปอยางมีแบบฉบับ และในทิศทางที่เปนขบวนการตอเนื่องกันไปตามลําดับเวลา อัน เปนผลมา
จากวุฒิภาวะและประสบการณ ซึ่งไดแก การเรียนรูและการฝกหัดนั่นเอง
ในลําดับตอไป ขอนําเสนอในสวนของพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ป ดังนี้ (อรุณี หรดาล, 2548, หนา
26-27)
1) พัฒนาการดานรางกาย เด็กวัยนี้เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความสูงและ
น้ํ า หนั ก แม ว าอั ตราการเจริ ญเติ บ โตของเด็ กวั ย นี้ จ ะช ากว า วั ย ทารกก็ ต าม กล ามเนื้ อ ที่ ใ ช ใ นการ
เคลื่อนไหว เชน กลามเนื้อมือ กลามเนื้อเทา ยังทําวานไมประสานกันดีพอ โดยเฉพาะกลามเนื้อ มือและ
กล า มเนื้ อ ตา ทํ าให เ ด็กยั งไม ส ามารถเขี ยนหนั งสือ ได ดี เด็ กวัย นี้ ชอบเคลื่ อ นไหวไม ห ยุดนิ่ ง มีความ
คลองแคลววองไวในการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ และการชวยตนเอง สามารถควบคุม และบังคับการทรง
ตัวไดดี ทําใหเด็กวัยนี้พรอมที่จะออกกําลังและเคลื่อนไหวในลักษณะตาง ๆ การสัมผัส หรือ การใชมือมี
ความละเอียดขึ้น
2) พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ การแสดงออกทางอารมณของเด็กวัยนี้รุนแรงกวาวัยทารก
เมื่อมีอารมณจะแสดงออกอยางเต็มที่ ไมมีปดบังซอนเรน แตจะเกิดเพียงชั่วครูแ ลวหายไป การที่เด็ก
เปลี่ยนแปลงอารมณงายเพราะมีความสนใจระยะสั้น ไมสนใจอะไรนาน เมื่อมีสิ่งใดนาสนใจก็จะเปลี่ยน
อามรณไปตามสิ่งนั้น ๆ มีผูกลาววาเด็กปฐมวัยเปนวัยเจาอารมณ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็กเลนนานและ
หักโหมเกินไป ขัดขืนไมยอมนอนกลางวัน หวงเลน เด็กสวนมากรูสึกวาตนสามารถทํากิจ กรรมตาง ๆ ได
มากกวาที่ผูใหญอนุญาตใหทํา และขัดขืนที่จะอยูในขอบเขตที่ผูใหญไดวางไว นอกจากนี้ยังโกรธเมื่อไม
สามารถทําสิ่งที่ตนเองคิดวาจะทําไดสําเร็จ รูสึกผิดหวังและเกรี้ยวกราด แตเมื่อมีโอกาสไดเลนกับ เพื่อน
หรือทํากิจกรรมกับบุคคลอื่นมากขึ้นและเมื่อมีอายุมากขึ้น ระดับความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณของเด็กจะลดนอยลง
3) พัฒนาการดานสัง คม เด็กเริ่มสรางความสัมพันธทางสังคมครั้งแรกในครอบครัว โดยมี
ปฏิสัมพันธกับบิดา มารดา และญาติพี่นอง เมื่อ โตขึ้น ตองไปสถานศึกษา เด็กเริ่มเรียนรูการติดตอและ
การมีสัมพันธกับบุคคลนอกครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในวัยเดียวกัน เด็กไดเรียนรูการปรับตัวให
เขาสังคมกับเด็กอื่นพรอม ๆ กับรูจักรวมมือในการเลนกับกลุมเพื่อน เจตคติและพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็ กจะก อ ขึ้ น ในวั ยนี้ และจะฝ งแน น ยากที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงในวั ย ๆ ต อ ไป ดั งนั้ น จึ ง อาจกล า วได ว า
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยนี้ มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกนั้นเปนความสัมพันธกับผูใหญ และ
ลักษณะที่สอง เปนความสัมพันธกับเด็กในวัยใกลเคียงกัน
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4) พัฒนาการดานสติปญญา ความคิดของเด็กวัยนี้มีลักษณะยึดตนเองเปนศูนยกลาง ยัง
ไมสามารถเขาใจความรูสึกของคนอื่น เด็กมีความคิดเพียงแตวาทุกคนมองสิ่งตาง ๆ รอบตัว และรูสึกตอ
สิ่งตาง ๆ เหมือนตนเอง ความคิดของตนเองเปนใหญที่สุด เมื่ออายุ 4-5 ป เด็กสามารถโตตอบหรือมี
ปฏิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของที่อยูรอบตัวได สามารถจําสิ่งตาง ๆ ที่ไดกระทําซ้ํากันบอย ๆ ไดดี เรียนรูสิ่งตาง
ๆ ไดดีขึ้น แตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ แกปญหาการลองผิดลองถูก จากการรับรูมากกวาการใช
เหตุผล ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว พัฒนาอยางรวดเร็วตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในสวน
ของพัฒนาการทางภาษา เด็กวัยนี้เปนระยะเวลาของการพัฒนาภาษาอยางรวดเร็ว โดยมีการฝกฝนการ
ใชภาษาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ในรูปของการพูดคุย การตอบคําถาม การเลาเรื่อง การเลานิทานและ
การทํา กิจ กรรมตาง ๆ ที่เ กี่ย วข อ งกับ การใชภ าษาในสถานศึ กษา เด็ กปฐมวัย สามารถใชภ าษาแทน
ความคิดของตน และใชภาษาในการติดตอสัมพันธกับคนอื่นได คําพูดของเด็กวัยนี้อาจทําใหผูใหญบาง
คนเขาใจวาเด็กรูมากแลว แตที่จริงเด็กยังไมเขาใจความหมายของคําและเรื่องราวลึกซึ้งนัก

ความรูเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป มี วิธีการเรียนรูที่ซับซอนมากขึ้นกวากลุมอายุ 2-3 ป นอกจากการได
สัมผัสแลวยังเปนการคิด จินตนาการ การคนควา และลงมือปฏิบัติ การสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูยังตอง
คํานึงถึงพัฒนาการและความตองการของเด็ก เด็กอยากรูอยากเห็น สนใจคนหาสิ่งที่ตนอยากเห็นอยากรู
ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของสมอง การพัฒนาทางปญญาจะเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหเด็ก
คนหาไมอยูนิ่ง เด็กจะตอ งการสืบคน ทุกอย างที่ ไดสัม ผัส การใหโอกาสเด็กได สัมผัส ทําใหเด็กซึมซั บ
ประสบการณ สรุปความรูโดยกระบวนการปรับตัว (Adaptation) กระบวนการปรับตัวนี้ตองใชการย้ํ า
ประสบการณ ดังนั้นเด็กจึงชอบทําอะไรซ้ํา ๆ ทํานาน ๆ เมื่อเปนที่พอใจแลวเด็กจะเลิกสนใจ (กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ, 2545, หนา 26)
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีจุดเริ่มตนที่ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจใครรู เด็กแตละคนมี
พื้นฐานความรูแตกตางกันขึ้นอยูกับกระบวนการของตี่ละคนที่ไดรับการพัฒนาและประเภทของความรูที่
ไดรับมา และการมีประสบการณกับวัตถุตาง ๆ เชน เด็กเรียนรูมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งของรูปทรงสี่เหลี่ยม
จากการสํารวจวัตถุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม เด็กพัฒนาความรูท างสังคมเมื่อเขาไดรับการจัดประสบการณการ
ทํางานเปนกลุมการเรียนรูภาษา และการเปนสมาชิกทางสังคม เปนการถายทอดจากคนหนึ่งไปสูอีกคน
หนึ่ ง ซึ่ ง ไม ส ามารถเรีย นรูได จากกิจ กรรมการสํารวจ ทดลองกั บวั ส ดุอุ ป กรณ การเรี ยนรู เหตุผ ลทาง
คณิ ตศาสตร เ รี ย นรู ได จ ากิ จ กรรมการลงมือ กระทํ า กั บ วั ตถุ ข องจริ ง เช น ชุ ดอุ ป กรณ การเรี ย นรู ท าง
คณิตศาสตรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวัตถุที่สั้นที่สุดและยาวที่สุด การหาความสัมพันธระหวางวัตถุตาง ๆ
การนับจํานวน การเรียงลําดับ และการจําแนกประเภท
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เด็ ก เรี ย นรู โ ดยการใช ป ระสาทสั ม ผั ส กระทํ า กั บ วั ต ถุ ด ว ยความอยากรู อ ยากเห็ น ซึ่ ง
กระบวนการเรียนรูของเด็กเกี่ยวของกับการดูดซับประสบการณเขามา แลวพยายามสรางความเขาใจ
ดวยตนเอง และการมี ปฏิ สัมพัน ธกั บคนอื่น ๆ ผู สอนมีบ ทบาทเป นผู แ นะนํ าใหเด็ กใชความคิ ดอยา ง
ไตรตรองและตรวจสอบความคิดของตนขณะทํากิจกรรม จัดประสบการณใหเด็กไดแ สวงหาความรูดวย
ตนเองจากวัตถุอุปกรณที่หลากหลาย เชน กิจกรรมเรื่อ งการจมการลอย ผูส อนจัดใหมีโตะเลนน้ําและ
อุปกรณการเลน น้ําที่ นาสนใจ เราใจใหเด็ กอยากรูอ ยากเห็น และตัดสิ นใจลงมือ กระทําการแสวงหา
ความรู ดวยตนเอง เด็ กไดพ ยากรณ ความหนาแนน ของวั ตถุที่จ บน้ํา และลอยน้ํา ทํา การทดลองเพื่ อ
ทดสอบความคิดของตนจนไดคําตอบ ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูแบบมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและตอ ง
เขียนรายงานหรือวาดรูปการคนพบของตน
เด็กตองการเรียนรูจากสถานการณจริงอยางสม่ําเสมอ เด็กตองการเรียนรูแ บบรวมมือเปน กลุม
เล็กและเรียนรูเปนรายบุคคล เพราะเด็กแตละคนสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง ผูส อนควรใหการ
สนับสนุน ใหเด็กไดลงมื อกระทําดวยการคิดโดยใชประสาทสัมผัสของตนกับวัตถุ เด็ก เรียนรู ไดดีจาก
คําถามที่ยังไมมีคําตอบ และคําถามที่เกิดขึ้นจากความสงสัยระหวางทํากิจกรรม
เด็กเรียนรูได เต็มศั กยภาพเมื่อมีป ฏิสัมพันธ กับคนอื่น เพราะทํา ใหเ กิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคคลอื่น หรือมุมมองกับบุคคลอื่น ๆ และไดมีโอกาสตรวจสอบความคิดของตนเอง เมื่อเด็กมี
ปญหาคําแนะนําจากผูใหญจะชวยใหเด็กแกไขปญหาไดดวยตนเอง หรือพบแนวทางการแกไขปญหาที่นา
พึงพอใจ
การเรียนรูที่จัดตามความสนใจหรือใหเด็กไดแสดงออกในแนวทางใหมที่พวกเขาสนใจ ผูสอน
ควรกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากรูคําตอบ พยายามทําการสืบคน ขอมูล วิเคราะหขอ มูลและสรุป
การเรี ย นรู แ บบนี้ มี ค วามสํ าคั ญมากกว าการเรี ยนรู โดยการบอกข อ เท็ จ จริ ง จากครู การเรี ย นรู ดว ย
กระบวนการแสวงหาความรูไมทําใหเด็กไดความรูนอยแตทําใหเด็กไดเรียนรูในบริบทที่มีความหมายดวย
กระบวนการอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจของเด็กนี้เอง บทบาทของผูใหญในฐานะผูสอนตองใหเด็กทํา
ในสิ่งที่เด็ กสนใจโดยมีผู ใหญ เปน ผู ใหโอกาสทําใหเด็ กคิด และใหคําชี้แ นะเมื่ อเด็ กตอ งการ และการ
สนับสนุนของผูใหญตองปฏิบัติอยางเหมาะสมจึงจะสรางความสําเร็จในการเรียนรูใหกับเด็ก (Brewer,
1995, pp” 52-53 ; Brewer, 2004, pp. 57-59)
สรุปไดวา เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป เรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุดวยความอยาก
รูอยากเห็น เด็กเรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น เด็กตองการเรียนรูแบบรวมมือเปนกลุม
เล็ ก ๆ และเปน รายบุคคล การให เ ด็ก ไดมีโอกาสและเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น กับ บุคคลอื่ น ทํา ให เ ด็กได
ตรวจสอบความคิดของตน แตเมื่อ มีปญหาเด็กตอ งการคําแนะนําจากผูใหญ ควรใหเด็กไดเรี ยนรูตาม
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ความสนใจหรือใหเด็กไดแสดงออกในแนวทางที่เขาสนใจ บทบาทของครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อเด็ก
ตองการและใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม

ความรูเรื่องสมองของเด็กปฐมวัย
1. ธรรมชาติการเรียนรูของสมอง
เดิมเรามักเขาใจวากลไกการเรียนรูในระบบจะเกิดจากการสรางใยประสาท ซึ่งมีอยูตลอดชีวิต
และมีมากในวัยเด็ก ปจจุบันเรามีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นแลววาแมการสรางใยประสาทเชื่อมโยงระหวาง
กันจะมีบทบาทในการเรียนรูตลอดชีวิต แตกลไกที่สําคัญที่สุดในชวง 25 ปแรก กลับเปนเรื่องของการจัด
ระเบียบใยประสาทที่เกิดขึ้นในสมองสวนคิดที่ละสวน ๆ จากหลังมาหนาในแตละวัย
พัฒนาการทางสมองสามารถพิจารณาในเชิงโครงสรางพื้น ฐานวาเปนปรากฏการณข องการ
ขยายตัวและตัดทอนสวนที่ไมไดใช รวมทั้งการทํางานรวมกันระหวางสมองทั้ง 2 ซีก ดังที่ไดกลาวมาแลว
กระบวนการพัฒนานี้เกิดขึ้นในลักษณะเปนขั้นตอนของพัฒนาการ นั้นก็คือในแตระยะซึ่งก็คือในแตละ
วัย (วัยทารก วัยปฐมวัย หรือวัยอนุบาล วัยเรียน และวัยรุน) จะมีบางสวนของสมองที่เติบโตเต็มที่แ ละ
บรรลุวุฒิภาวะสมองกอนสวนอื่น ๆ และนี่คือรากฐานของแนวคิด “โอกาสแหงการเรียนรู” ซึ่งอาศัยความ
เขาใจในเรื่องพัฒนาการของสมองมาสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละวัย โอกาสแหงการเรียนรูจึง
เปนชวงเวลาที่เปนโอกาสทองในการวางพื้นฐาน การเรียนรูแตละเรื่องแตกตางกันไป ถาเด็กไมไดเรียนรู
ในชวงนี้ การพัฒนาใหเต็มศักยภาพจะทําไดยาก
ความเขาใจนี้ยังครอบคลุมการเรียนรู ทั้งสวนที่เปนปญญา “ภายนอก” หรือความรูและทักษะ
ตาง ๆ ในลักษณะที่ห ลากหลายหรือ พหุป ญญา (Multiple Intelligence) และป ญญา “ภายใน” คื อ
ความสามารถในการควบคุมตนเองและคุณลักษณะภายในของบุคคล หรือ ที่เรียกกันวา EI บาง EQ
บาง (Emotional Intelligence) ทั้งนี้ก็เปนเพราะในสมองใหญของคนเราประกอบดว ยสมองสวนคิ ด
(Cerebral Cortex) และสมองสวนอยาก (Limbic System) ซึ่งทํางานเกี่ยวของกับสัญชาติญาณและ
อารมณ การเติบโตของปญญาภายนอกเปนผลจากการเรียนรูหรือสมองสวนคิดสวนตาง ๆ ในการที่จ ะ
จัดการกับสิ่งแวดลอมภายนอก ขณะที่ปญญาภายในเปนผลจากการเรียนรูในการที่จัดการกับสัญชาติ
ญาณและอารมณอัน เปน ความตอ งการภายในโดยนัยนี้ ก็ คือ สมองมีศัก ยภาพในการพั ฒนาปญญา
ภายนอกและปญญาภายในไปดวยกัน ปญหาอยูที่วาเราไดใชศักยภาพนี้ตามระยะตาง ๆ ของโอกาส
แหงการเรียนรูหรือไม โดยเฉพาะในดานปญญาภายในซึ่งจะเปนรากฐานของคุณลักษณะสําคัญของคน
ในสังคมไทยสืบไป
การเปลี่ยนแปลงนี้ หากมองจากกายวิภาคของสมองแลว จะมีลักษณะจากหลังไปหนา เริ่ม
จากวัยทารก สมองสวนที่บรรลุวุฒิภาวะกอนโดยผานกระบวนการขยายตัวและตัดสวนที่ไมไดใช ไดแก
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ดานหลังของสมองที่เกี่ยวของกับการรับรูโลกภายนอกทั้งหลาย ไมวาจะเปนการเห็น การไดยิน การ
สัมผัส มิติสัมพันธ เปนตน ถัดมาในชวงปฐมวัยและวัยเรียน ไดแก สวนที่เกี่ยวของกับการประสานหนาที่
ตาง ๆ เข าดวยกั น ในช ว งวั ยรุ น สมองสุดท ายของสมองใหญ ได แ ก ส วนหน าสุด ที่ จะเกี่ ย วข อ งกั บ
วิจารณญาณและการตั ดสิ นใจตาง ๆ ซึ่งอาศัยช วงเวลาที่ ยาว 12-13 ป นับ แต เข าสู วัยรุ นจนกระทั่ ง
พัฒนาเต็มที่ ในระยะนี้ก็เ ปนชวงเดียวกับที่ส มองสวนอยาก (Limbic System) มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การไดรับฮอรโมนเพศ ทําใหมีความตองการทางเพศ การแสวงหาความตื่น เตน ตลอดจนความรุ นแรง
ขณะเดียวกับการที่มีการสรางใยประสาทอยางมากมายในชวงตนของวัยรุน ทําใหเกิดความสับสนในการ
ประสานสั่งการ จนกลายเปนลักษณะที่โดดเดนของวัยรุน ซึ่งกวาที่สมองสวนหนาจะบรรลุวุฒิภาวะก็ตอง
อาศัยการเรียนรูอีกยาวไกล
การสังเคราะหความรูความเขาใจในเรื่องการบรรลุวุฒิภ าวะของสมองจากหลังไปหนา และผล
ตอการพัฒนาปญญาภายนอกและปญญาภายในในแตล ะวัยการเรียนรูเหลานี้จะมีลําดับการเกิดขึ้นที่
สรางไดเปนตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงโอกาสแหงการเรียนรูที่เหมาะสมของเด็กวัยตาง ๆ
วัยทารก
วัยปฐมวัย
วัยเรียน
วัยรุน/เยาวชน
อายุ 0-2 ป
อายุ 3-5 ป
อายุ 6-12 ป
อายุ 13-20/25 ป
ปญญา
การใชกลามเนื้อ การใชกลามเนื้อ คณิตศาสตร
ทักษะวิชาการ
ภายนอก
ใหญประสาทรับรู เล็ก ภาษา
การใชเหตุผล
ทักษะอาชีพ และ
(ความรู
พื้นฐาน
จินตนาการ
ดนตรีและศิลปะ ทักษะทางสังคม
ความสามารถ)
ปญญาภายใน ความผูกพันและ การควบคุม
ประหยัด มีวินัย
อัตลักษณทางเพศ
(คุณลักษณะ) ไววางใจ
อารมณการรูถูกผิด ใฝรู
อัตลักษณทางสังคม
ที่มา (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 11)
ทั้งนี้ จะตองไมลืมวาสิ่งที่ไดเกิดขึ้นในแตละวัยจะมีคุณสมบัติส ะสมไปในวัยตอ ๆ ไป และใน
มุมกลับกันสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นในแตละวัยก็ตองมีพื้นฐานจากวัยกอนหนาดวย
2. แนวการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง
ความสั ม พั น ธ ข องการทํ า งานของสมองของเด็ ก ปฐมวั ย ควรได รั บ การพั ฒ นาและให
ความสํา คัญอยา งยิ่ง ดัง นั้น ในการจัดการเรียนรูระดั บปฐมวัยศึกษานี้ จึงควรใหมีการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับการพัฒนาสมอง ดังตารางที่ 2
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แผนการฝกอบรมที่ 2
หนวยที่ 2 เรื่อง การรูจักอารมณตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
การรูจักอารมณตนเอง (Knowing one’s emotions) หมายถึง สามารถรับรูวาอารมณของตนเอง
เปนเชนไร และการรับรูความรูสึกที่เปลี่ ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา แนวทางการพัฒนาการรูจั ก
อารมณ ข องตนเอง สามารถทํ าโดยการฝ กสมาธิ ลั กษณะอารมณ มีห ลายประเภท ได แ ก 1.กลั ว
2. ความวิตกกังวล 3. ความโกรธ 4. ความสุข 5. ความรัก
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและบอกความหมายความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การรูจักอารมณตนเองได
2. รูและบอกภาวะอารมณ และสาเหตุการเกิดอารมณของตนเองได
3. รูและบอกเหตุผล ความถูกตอง/ไมถูกตอง เหมาะสม/ไมเหมาะสม ของการตัดสินใจในขณะ
ปฏิบัติหนาที่ครู
4. รูและอธิบายการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจักอารมณ
ตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
5. เขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจักอารมณ
ตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
สาระการเรียนรู
1. ความหมายความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การรูจักอารมณตนเอง
2. แนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณของตนเอง
3. การแสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ
4. อารมณประเภทตางๆ
5. การเขียนแผนและการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจัก
อารมณตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
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กิจกรรมการเรียนรู
1. “วิเคราะหประสบการณ”
1.1 นักศึกษาเขียนประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน และสํารวจตนเองวาเปน
คนมีอารมณพื้นฐานแบบใด (ใบกิจกรรมที่ 2.1 )
1.2 วิทยากรใหความรู เรื่องการรูจักอารมณตนเอง
1.3 นักศึกษาวิเ คราะหประเด็นภาวะอารมณ การแสดงออก สาเหตุที่ แสดงออก คื อ
อะไร ผลเปนอยางไร (ใบกิจกรรมที่ 2.2 )
1.4 นักศึกษาเลาประสบการณของตนเองจากกิจกรรม 1.1 , 1.3
2. “สรางความตระหนักรู”
2.1 จับกลุมคนที่มีภาวะอารมณเหมือนกันเขาดวยกัน แตไมเกิน 5 คน
2.2 คนหาพฤติกรรมที่เหมาะสม-ไมเหมาะสม ผลของการแสดงพฤติกรรมนั้นตอ การ
ปฏิบัติหนาที่ครูจะเปนอยางไร (ใบกิจกรรมที่ 2.3)
3. เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ “การรูจักอารมณตนเอง” ใหกับเด็กปฐมวัย
3.1 วิท ยากรใหความรูการเสริมสร างความฉลาดทางอารมณ “ดานการรู จักอารมณ
ตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัย (ใบความรูที่ 2. การรูจกั อารมณตนเอง)
3.2 นักศึกษาฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ(ใบกิจกรรมที่ 2.4)
สื่อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรู ที่
2. ใบกิจกรรมที่
3. ใบกิจกรรมที่
3. ใบกิจกรรมที่
4. ใบกิจกรรมที่

2
2.1
2.2
2.3
2.4

การรูจักอารมณตนเอง
แบบบันทึกประสบการณ
แบบวิเคราะหอารมณตนเอง
แบบวิเคราะหแนวทางแกไข
แผนการจัดประสบการณรายวัน

การประเมินผล
1. สังเกตจากความรวมมือในการรวมกิจกรรม
2. ประเมิน การเขียนแผนการจัดประสบการณ

☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 2
การรูจักอารมณตนเอง
การรูจักอารมณของตนเอง
การรูจักอารมณตนเอง (Knowing one’s emotions) หมายถึง สามารถรับรูวาอารมณของตนเอง
เป น เช น ไร และการรั บ รู ความรู สึ ก ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปในแต ล ะช ว งเวลา (Salovey, 1990) อ า งถึ งใน
Goleman, 1995 : 46-47)
แนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณของตนเอง
การพัฒนาการรูจักอารมณของตนเอง (Salovey, 1988 อางถึงใน Goleman, 1995 : 42-44
อางถึงใน นันทนา วงษอินทร, 2542 : 30-32, Halonen และ Santrock, 1996 : 468-470) โดย ใหเวลา
แกคนเองในการทบทวนอารมณของตน
การรูจักตนเอง ทางดานอารมณความรูสึกยอมรับตนเองทั้งสวนดี สวนเสียของตน ที่สําคัญที่สุด
ก็คือ การมีสติเปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต (สุรางค โควตระกูล, 2541 : 161-162)
แนวทางการพัฒนาการรู จัก อารมณ ของตนเอง โดย การฝ กสมาธิ มีส ติกํ าหนดพิ จ ารณาสิ่ ง
ทั้งหลาย สามารถเขาใจอารมณตนเองใหรูเห็นตามจริง (พระธรรมปฎ ก, 2542 : 159,811 : พระราชวร
มุนี, 2542 :9-11)
สมาธิ หมายถึง การตั้งมั่นแหงจิต (พิศ เงาเกาะ, 2530 : 7)
ผลของการทําสมาธิ (พิศ เงาเกาะ, 2530 : 156)
1. มีความสงบ
2. รูจักตนเองและผูอื่นตามความเปนจริง
3. สดชื่น ผองใส ยิ้มแยม เบิกบาน
4. มีความสุภาพ นิ่มนวล มีเมตตากรุณา
5. มีความมั่นคงทางอารมณ
6. มีจิตใจพรอมที่จะเผชิญเหตุการณตาง ๆ และสามารถแกไขสถานการณคับขันได
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การแสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ
1. การแสดงออกทางใบหนา กลาวคือ เมื่อมีความสุขหนังตาจะเบิกกวาง แตถามีความเศราโศก
เสียใจ มันจะดูเศราหมอง
2. การแสดงออทางอากัปกริยาทาทาง สามารถสังเกตการณเคลื่อนไหวของรางกายประกอบไป
ดวยเปนตนวา เมื่อเกิดอารมณกลัว บุคคลจะวิ่งหนีไปยังที่ ๆ จะใหความปลอดภัยกับเขาได หรืออาจจะ
ตกใจมากจนทําอะไรไมถูกเลยตองหยุดอยูกับที่ เมื่อ เกิดอารมณโกรธ โดยทั่วไปแลวบุคคลจะมีทาทาง
ของความกาวราว อาจจะกํามือ และเตรียมการโจมตี เมื่อเกิดอารมณปติยินดี เขาจะชูคอยืดอก การ
ตัดสินพฤติกรรมทางอารมณของบุคคลจะตองพิจารณาทั้งการแสดงออกทางใบหนา และการแสดงออก
ทางทาทางควบคูกันไป
3. การแสดงออกทางดานเสียง เสียงของคนเรานั้นจะเปนตัวชี้บงของอารมณตาง ๆ ไดดีกวาการ
แสดงออกทางใบหนาหรืออากัปกิริยาทาทาง เชน เสียงกรีดรอง บงบอกถึงความกลัว หรือประหลาดใจ
เสียงคร่ําครวญ บอกถึงความเจ็ บปวดหรื อเปนทุกข เสียงที่แผ วเบา บอกถึงความเศราโศก สวนเสีย ง
หัวเราะ หมายถึง ความสนุกสนาน เสียงที่สั่นพรา หมายถึง อารมณเ ศรา เสียงที่แหลมและดัง เปน การ
แสดงออกของอารมณโกรธ คําพูดที่พูดอยางรวดเร็วโดยปกติชี้ใหเห็น ถึงอารมณที่ตื่น เตน ดังนั้น ในการ
ตัดสินอารมณหนึ่งอารมณใด ถาเราสามารถไดยินเสียงของคนนั้น ไดเห็นการแสดงออกทางใบหนา และ
กิริยาทาทางแลว สิ่งเหลานี้จะชวยทําใหเราตัดสินอารมณตาง ๆ ไดถูกตองและแนนอนยิ่งขึ้น แตจ ะตอ ง
รวมถึงสถานการณซึ่งเปนตน เหตุที่ทําใหเกิดอารมณนั้น ๆ อีกดวย รวมทั้งสังเกตการณแสดงออกจาก
พฤติกรรม เราจึงสามารถตัดสินใจไดวา บุคคลกําลังเกิดอารมณอะไร
อารมณประเภทตางๆ
1. อารมณกลัว ความกลัวและความวิตกกังวลมีความสัมพันธใกลชิดกันมาก บางคนตอบสนอง
ตอสถานการณที่ตึงเครียดดวยความกลัว แตบางคนก็ตอบสนองตอสถานการณดังกลาวดวยความวิตก
กังวล
2. ความวิตกกังวล นักจิตวิทยาไดใหความหมายของความวิตกกังวล ดังนี้คือ
2.1 เปนความรูสึกอึดอัดใจ ไมสบายใจ ซึ่งเปนชนิดหนึ่งของความกลัว ความกลัวนั้นจะตองมี
สิ่งเราที่ทําใหเกิดความกลัว แตสําหรับความวิตกกังวลจะไมมีสิ่งเราที่ทําใหเกิดความกลัว กลาวโดยสรุป
ก็คือ ความวิตกกังวล เปนลักษณะของความกลัวในสิ่งซึ่งไมมีตัวตน
2.2 เปนสภาวะของความรูสึกที่ไมปลอดภัย ซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวขอ งกับดานสังคม ความรูสึก
กลัว ความไมปลอดภัยนี้ถือวาเปนพื้นฐานของความวิตกกังวล
2.3 เปนสภาวะที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เราสรางขึ้นเอง เปนตนวา ความรูสึกผิดชอบ ซึ่งความวิตก
กังวลในกรณีนี้จะเกี่ยวของกับความรูสึกของตัวเอง ในการที่เรากระทําไปในสิ่งที่ผิด
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3. ความโกรธ ปฏิกิริยาซึ่งเรียกวา ความโกรธนั้น สาเหตุใหญโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งทําใหคนเรา
โกรธ และบางครั้งแสดงพฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผลออกมานั้น คือ ความคับของใจ ความคับขอ งใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อพฤติ กรรมซึ่ง เราแสดงออก เพื่อ จะไดไปสู จุดหมายปลายทางที่วางไวถูกกระตุนและเกิดมี
อุปสรรคมาขัดขวางตอการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือความพอใจนั้น เพราะฉะนั้นความคับของใจ
จึงเปนมูลเหตุสําคัญทีน่ ําใหคนเราเกิดอารมณโกรธ คนเรามักจะแสดงออกทางพฤติกรรมกาวราว อาจจะ
เปนดวยการใชคําพูด หรือการใชกําลังเขาทํารายกันก็ได
4. ความสุ ข สาเหตุ ที่ ทํ า ใหมีความสุ ข ซึ่ ง พบว า เกิ ดจากสุข ภาพที่ ส มบู ร ณ ความรัก ความ
เพลิดเพลินในการทํางาน
5. ความรัก ความรักเปนอารมณที่ มีคุณคามากที่สุด เพราะมันทําให เกิดการปรับตัวที่ดีทั้งใน
ดานสวนตัว และดานสังคม ความรักเปนอารมณที่ตอบสนองตอบุคคล สัตว และสิ่งของ การตอบสนองนี้
อาจจะแสดงออกมาในรูปของการกระทําหรือคําพูดก็ได อารมณรักจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึง ความอบอุน
ใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเปนมิตรตอผูอื่น
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เหตุการณที่ทําใหทานเกิดอารมณ
1. โกรธ
- ถูกดา
- ถูกเหยียดหยาม
- ถูกเอารัดเอาเปรียบ
- ถูกทําราย
2. เศรา
- สูญเสียของรัก เชน บุคคลใกลชิด สัตวเลี้ยว
สิ่งของ
- ผิดหวัง เชน การงานลมเหลว สอบไมผาน

3. กลัว
- ความมืด ความสูง
- อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
- ถูกทําราย
4. สุข
- การที่บุคคลสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพการณตาง ๆ ไดอยางเหาะสม
- มีความสําเร็จในการประกอบกิจกรรมตามที่
ตั้งจุดมุงหมายเอาไว
- ไดรับรูเรือ่ งราวที่ขบขัน

สิ่งบงบอกวาทานกําลังมีอารมณดังกลาว
- กัดฟน กํามือ กระทืบเทา หนาบึ้ง ตาขวาง
- รองกรี๊ด
- น้ําเสียงเขม
- ปวดศีรษะ หัวใจเตนเร็ว
- รองไห กินไมได นอนไมหลับ
- แยกตัว ไมอยากทําอะไร ไมสนในตัวเอง
และสิ่งแวดลอม
- หนี ไปจากสิ่ ง แวดล อ มเดิม ๆ เช น ออกนอก
บาน
ไปเดินเลน
- ตองการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนสนิทที่ไวใจได
เพื่อระบายความในใจ
- รูสึกวาตนเองไรคุณคา
- ใจสั่น มือสั่น มือเทาเย็น เหงื่อออก หายใจ
ติดขัด อึดอัด เสียงสั่นปานสั่น
- หวาดระแวง
- หนาตามีความสุข
- อารมณดี
- ตาเปนประกาย
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ใบกิจกรรมที่ 2.1
แบบบันทึกประสบการณ
ชื่อ-นามสกุล....................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก....................................

1. จงเขียนบรรยายประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนที่ทําใหนักศึกษาแสดงอารมณ
ตางๆ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.2
แบบวิเคราะหอารมณตนเอง
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................................................................
คําชี้แจง : นักศึกษาจงวิเคราะหอารมณตนเองตามประเด็นตอไปนี้

1. ใสเครื่องหมาย ในชองวางที่คิดวาตรงกับตัวทาน วาทานเปนคนมีอารมณพื้นฐานแบบ
ใด
 อารมณโกรธ
 อารมณกลัว
 อารมณเศรา
 อารมณสนุก
 อารมณรัก
2. การแสดงออก
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. สาเหตุที่แสดงออก คืออะไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ผลเปนอยางไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.3
แบบบันทึกแนวทางแกไข

คําชี้แจง : ใหสมาชิกในกลุมรวมกันคนหาและอภิปรายตามประเด็นตอไปนี้
1. คนหาพฤติกรรมที่เหมาะสม-ไมเหมาะสม
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. พฤติกรรมที่เหมาะสม ผลของพฤติกรรมนั้นตอการปฏิบัติหนาที่ครูจะเปนอยางไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. พฤติกรรมไมเหมาะสม ผลของพฤติกรรมนั้นตอการปฏิบัติหนาที่ครูจะเปนอยางไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ – นามสุกล สมาชิกกลุม
1.............................................................................2........................................................................................................3...............................................................................................
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4..............................................................................5.........................................................................................................6...............................................................................................

ใบกิจกรรมที่ 2.4
แผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวย ความฉลาดทางดานอารมณ. เรื่อง การรูจักอารมณตนเอง ชั้น.......................................
วัน/เดือน/ป...............................................................................................................เวลา..................................................
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
วัตถุประสงค
1. .............................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นนํา
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขั้นดําเนินการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

307

3. ขั้นสรุป
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สื่อ/อุปกรณ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกผลหลังการสอน (แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แผนการฝกอบรมที่ 3
หนวยที่ 3 เรื่อง การจัดการกับอารมณของตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
การจัดการกับอารมณของตนเอง คือความสามารถจัดการกับภาวะอารมณตาง ๆ ไดเหมาะสม
สามารถผอนคลายอารมณ ความวิตกกังวล วุนวายใจ ความสิ้นหวัง หรือความฉุนเฉียวใหลดลงและหมด
สิ้นไปในที่สุด และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได การควบคุมอารมณของตนเองที่ดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมบุคคลตองควบคุมพฤติกรรมของตนเองอยูตลอดเวลา โดยวิธีการควบคุมอารมณข องตนเอง
ดวยวิธี 1.การยับยั้งรางกาย 2. การเปลี่ยนแปลงสิ่งเรา เพื่อไมใหกระตุนหรือเหนี่ยวนําใหเกิดพฤติกรรม
เปนการพยายามหลีกหนีจากสิ่งเราบางอยาง โดยเฉพาะที่กอใหเกิดการกระทําแลวจะนําไปสูผลที่ไมพึง
ประสงค 3. การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางอารมณ โดยการเปลี่ยนสิ่ งเรา หรือ หลีก หนีไปจาก
สภาพการณที่กอใหเกิดอารมณที่ไมตองการ 4. ทําสิ่งอื่น ๆ ในการควบคุมตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงไมให
เกิดผลที่ไมพึงประสงค เชน ขณะสนทนากับกลุมเพื่อน บุคคลอาจเปลี่ยนเรื่องสนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงไมให
เกิดการถกเถียงโตแยงขึ้น
สาระการเรียนรู
1. ความหมาย ความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การจัดการกับอารมณตนเอง
2. แนวทางการพัฒนาการจัดการกับอารมณของตนเอง
3. การควบคุมอารมณตนเอง
4. การเขียนแผนและการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจัก
อารมณตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัย
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและบอกความหมาย ความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การจัดการกับอารมณตนเองได
2. รูและบอกการแสดงอารมณที่เหมาะสมได
3. รูและบอกการควบคุมการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ กับเด็กปฐมวัยได
4. รูแ ละบอกการจัดประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ด าน “การจัดการกั บ
อารมณของตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
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5. เขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การจัดการกับ
อารมณของตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
กิจกรรมการเรียนรู
1. “วิเคราะหประสบการณ”
1.1 นักศึกษาจับคู ใหจับฉลาดอารมณตาง ๆ คูละ 1 ใบ (อารมณโกรธ เศรา กลัว สุข)
โดยใหนั กศึ กษาแต ล ะคู คิดสถานการณ ที่ทํ าให นั กศึ กษาแสดงอามรณ ตามที่จั บ ฉลากได นักศึก ษา
แสดงออกตอสถานการณนั้นอยางไร และสามารถจัดการกับอารมณของตนเองตอสถานการณนั้นได
อยางไร (ใบกิจกรรมที่ 3.1 )
1.2 นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคู อ อกมาแสดงการวิ เ คราะห ป ระสบการณ โดยให คู ที่ เ หลื อ
สังเกตการณ เพื่อจะไดนํามาอภิปรายรวมกัน ชวยกันวิเคราะหหาแนวทางการจัดการกับอารมณตนเอง
2. “สรางความตระหนักรู”
2.1 “วิธีการผอนคลายและควบคุมอารมณไดอยางไร”
2.1.1 แบงกลุม 7 คน ใหแตละกลุมอภิปรายในประเด็น ดังนี้
- ทานมีวิธีผอนคลายและควบคุมอารมณไดอยางไร
- ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการอภิปราย (ใบกิจกรรมที่ 3.2 )
2.1.2 วิทยากรสรุปใหเห็นวาวิธีการผอนคลายและควบคุมอารมณของแตละ
คน อาจจะเหมือนหรือแตกตางกัน (ใบความรูที่ 3 )
3. เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ “การจัดการกับอารมณตนเอง” ใหกับเด็กปฐมวัย“
3.1 วิทยากรใหความรูการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดานการจัดการอารมณ
ตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัย (ใบความรูที่ 3 )
3.2 นักศึกษาฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ (ใบกิจกรรมที่ 3.3 )
สื่อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรูที่ 3 การจัดการกับอารมณตนเอง
2. ใบกิจกรรมที่ 3.1 วิเคราะหประสบการณ
3. ใบกิจกรรมที่ 3.2 แบบบันทึกวิธีการผอนคลายและควบคุมอารมณ
4. ใบกิจกรรมที่ 3.3 แผนการจัดประสบการณรายวัน
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การประเมินผล
1. สังเกตจากความรวมมือในการรวมกิจกรรม
2. ประเมิน การเขียนแผนการจัดจัดประสบการณ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 3
การจัดการกับอารมณของตนเอง

การจัดการกับอารมณของตนเอง
การจัดการกับอารมณข องตนเอง (managing emotions) หมายถึง สามารถจัดการกับ ภาวะ
อารมณตาง ๆ ไดเหมาะสม สามารถผอ นคลายอารมณ ความวิตกกังวล วุน วายใจ ความสิ้นหวัง หรือ
ความฉุนเฉียวใหลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได (Salovey, 1990
อางถึงใน Goleman, 1995 : 47)
แนวทางการพัฒนา การจัดการกับอารมณของตนเอง
การควบคุมตนเองในชีวิตประจําวัน
Skinner (1953 : 231-240 อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม, 2540 : 326-327 ; Thoresen และ
Mahoney, 1974 : 12-13)
ได กล า วถึ ง การควบคุ มอารมณข องตนเองที่ ดํา เนิ น ชี วิ ตอยู ใ นสัง คมว า บุ คคลต อ งควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองอยูตลอดเวลา โดยวิธีการควบคุมอารมณของตนเองดวยวิธีตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การยับยั้งรางกาย ไดแก การใชการยับยั้งรางกายไมใหบุคคลกระทําพฤติกรรมบางอยาง เชน
ใชมือปดปากปองกันไมใหหัวเราะเสียงดัง
2. การเปลี่ยนสิ่งแวดลอม วิธีการนี้ไดแก การเปลี่ยนแปลงสิ่งเรา เพื่อไมใหกระตุนหรือเหนี่ยวนํา
ใหเกิดพฤติกรรม เปนการพยายามหลีกหนีจากสิ่งเราบางอยาง โดยเฉพาะที่กอใหเกิดการกระทําแลวจะ
นําไปสูผลที่ไมพึงประสงค
3. การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางอารมณ ในบางครั้งบุคคลตองเปลี่ยนแปลงการแสดงออก
ทางอารมณ โดยการเปลี่ยนสิ่งเราหรือหลีกหนีไปจากสภาพการณที่กอใหเกิดอารมณที่ไมตองการ เชน
บุคคลปองกันพฤติกรรมตามอารมณที่ไมเหมาะสม โดยการเดินหนีไปจากสิ่งที่กระตุนหรือยั่วยุใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือไมเชนนั้นก็กระทําพฤติกรรมที่ขัดแยงหรือตรงกันขามกับพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค เชน บุคคลกัดริมฝปากเพื่อปองกันไมใหหัวเราะ เมื่อเห็นผูใหญเดินสะดุดลมในที่สาธารณะ
4. ทําสิ่งอื่น ๆ ในการควบคุมตนเอง บุคคลอาจควบคุมพฤติกรรมบางอยางของตนโดยการทํา
พฤติกรรมอื่น ๆ แทน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดผลที่ไมพึงประสงค เชน ขณะสนทนากับกลุมเพื่อน
บุคคลอาจเปลี่ยนเรื่องสนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการถกเถียงโตแยงขึ้น

312
Kazdin (1980 : 251) ไดกลาวถึงเทคนิคการควบคุมตนเองที่สําคัญที่ส ามารถนํามาใชในการ
ปรับพฤติกรรมไดดังตอไปนี้
1. การควบคุมสิ่งเรา
2. การสังเกตพฤติกรรมตนเอง
3. การเสริมแรงและการลงโทษพฤติกรรมตนเอง
4. การฝกพฤติกรรมอื่นที่ขัดแยงหรือตรงกันขามกับพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา
การควบคุมอารมณ (ลักษณา สริวัฒน, 2544 : 74)
1. ฝกใหรูจักระงับอารมณที่รุนแรง โดยยึดหลักความอดทน พยายามแสดงอารมณที่รุนแรง โดย
ยึดหลักความอดทนพยายามแสดงอารมณที่เหมาะสม ตามกาลเทศะ
2. พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะกอใหเกิดความตึงเครียดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
3. เมื่อมีเรื่องที่ทําใหเกิดความไมสบายใจ หรือไมพอใจ ระบายอารมณออกโดยเลาใหผูที่ไวใจฟง
ซึ่งจะชวยผอนคลายความตึงเครียดลงได
4. สรางอารมณที่พึงปรารถนาใหเกิดขึ้น และตั้งใจสรางอารมณดีใหมีตลอดไป เชน ใชเวลาวาง
ทํางานอดิเรก และทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่ชอบ
การจัดการกับอารมณของตนเอง
แนวทางการพัฒนา การจัดการกับอารมณของตนเอง โดย การรูตัวในสิ่งที่ทํา คําที่พูด และเรื่อง
ที่คิดไมเกิดความผิดพลาด มีความอดกลั้น สงบเสงี่ยม สามารถควบคุมอารมณของตนเองใหอยูในกรอบ
แหงความดี (พิทูล มลิวัลย, 2528 : 106-107; พระราชวรมุนี, 2542 : 9-11)
การปลูกฝง ระเบียบวินัยขั้นพื้น ฐาน การมีระเบียบวินัยถือ เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางสัง คมของการอยู รวมกัน ของกลุม จุดมุงหมายนี้ ทําใหบุ คคลยอมรับระเบียบกฎเกณฑ ที่
สังคมกําหนด เชน สอนใหมีความยืดหยุนอยางมีเหตุมีผล เพราะมีผลตอบุคลิกภาพของบุคคลอยางมาก
(Calhoun, Light และ Keller, 1994 : 320 ; ปฬาณี ฐิติวัฒนา, 2542 : 73)
การสรางวินัยซึ่งเปนสภาพของการที่บุคคลสามารถควบคุมตัวเองและประพฤติตามกฎวินัยที่ดี
ไดเองโดยสมัครใจ เรียกวา มีวินัยแหงตนไมกระทําการขมขู คุกคาม ใชอํานาจบังคับ รบกวน รังควาน ทํา
ใหผูอื่นไดรับความรําคาญหรือเสียหายซึ่งทรัพยสินหรือจิตใจ (บรรยงค โตจินดา, 2543 : 329-332)
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ใบกิจกรรมที่ 3.1
แบบวิเคราะหประสบการณ

คําชี้แจง : ใหนักศึกษาแตละคู คิดสถานการณที่ทําใหนักศึกษาแสดงอามรณ
ตามที่จับฉลากได ตามประเด็นตอไปนี้
1. การแสดงอารมณ....................................... (โกรธ, เศรา, กลัว, สุข เลือกตามที่จับฉลากได)
2. นักศึกษาแสดงออกตอสถานการณนั้นอยางไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. นักศึกษาจัดการกับอารมณของตนเองตอสถานการณนั้นอยางไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อสมาชิก
1........................................................................................................................................................................2.............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
แบบบันทึกวิธีการผอนคลายและควบคุมอารมณ

คําชี้แจง : แบงกลุม ๆ ละ 7 คน และใหสมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายตามประเด็นตอไปนี้
อารมณ

วิธีการผอนคลายและควบคุมอารมณ

โกรธ
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

เศรา
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

กลัว
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

สุข
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ – นามสุกล สมาชิกกลุม
1.........................................................................................................................2.........................................................................................................3...............................................................................................
4.........................................................................................................................5.........................................................................................................6...............................................................................................
7.........................................................................................................................8.........................................................................................................9...............................................................................................
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เฉลย
กิจกรรมใบงานที่ 3.2
อารมณ
1. โกรธ

วิธีการผอนคลายและควบคุมอารมณ
- เดินหนี เพื่อไปสงบสติอารมณ
- พูดระบายอารมณกับผูอื่นหรือกับตัวเอง
- ดูหนัง ฟงเพลง ออกกําลังกาย
- สูดลมหายใจเขา-ออก ลึก ๆ

2. เศรา

- เปลี่ยนบรรยากาศ เชน ไปเดินเลน หรือหาทางผอนคลายดวยการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ไมพยายามอยูคนเดียว
- หาคนพูดคุยดวย
- ยอมรับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง พรอมกับมองหาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู

3. กลัว

- หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหเรารูสึกกลัว
- ตั้งสติ คิดหาสาเหตุ
- ปรับปรุงตัวเอง
- ใหกําลังใจตัวเอง

4. สุข

- ใหสนใจกับสิ่งที่เปนความรับผิดชอบ
- เตือนตนเอง
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ใบกิจกรรมที่ 3.3
แผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวย ความฉลาดทางดานอารมณ. เรื่อง การจัดการกับอารมณตนเอง ชั้น.......................................
วัน/เดือน/ป...............................................................................................................เวลา..................................................
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
วัตถุประสงค
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นนํา
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขั้นดําเนินการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3. ขั้นสรุป
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สื่อ/อุปกรณ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกผลหลังการสอน (แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แผนการฝกอบรมที่ 4
หนวยที่ 4 เรื่อง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง เปนการสรางความหวังและกําลังใจใหกับตนเอง สามารถเผชิญ
อุปสรรคไดอ ยางไมยอทอ ปรับ ปรุงตนจนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มีความมุงมั่น เห็นคุณคาการ
กระทําของตนเอง การสรางแรงจูงใจตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว เพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย ไดแก 1. ความตองการดานสรีรวิทยา เชน การจัดใหมีหองทํางานที่ถูกสุขลักษณะ 2. ความ
ตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย 3. ความตองการดานสังคม ไดรูจักและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอ กัน
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 5. ความตองการความสําเร็จ จะเกิดความภาคภูมิใจ ยอมรับนับถือ
ตนเองและตั้งใจทํางานใหมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู
1. ความหมาย ความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
2. แนวทางการพัฒนาการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
3. การเขียนแผนและการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจัก
อารมณตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัย
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและบอกการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองได
2. รูและบอกการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
3. เขียนแผนการจัดประสบการณท่เี สริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง” สําหรับเด็กปฐมวัยได
กิจกรรมการเรียนรู
1. “วิเคราะหประสบการณ”
1.1 แบงกลุมนักศึกษา กลุมละ 7 คน ใหคิดถึงสิ่งที่ทําใหตนเองมีกําลังใจ อยากทําสิ่ง
ตาง ๆ ใหสําเร็จ แลงนําสิ่งเหลานั้นมาเปนแนวทางหรือ วิธีในการสรางแรงจูงใจ หลังจากนั้นใหตัวแทน
กลุมนําเสนอ (ใบกิจกรรมที่ 4.1 )
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1.2 วิทยากรและนักศึกษา รวมกันอภิปรายเพื่อคนหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง
2. “สรางความตระหนักรู”
2.1 แบงกลุมนักศึกษา กลุมละ 7 คน วิท ยากรแจกกระดาษ กรรไกร กาว โดยมีการ
วางแผนวาจะตองแบงหนาที่กันทําอะไร เพื่อใหสามารถสรางโรงเรียนใหเสร็จ โดยใชอุปกรณทีมีอยูใน
เวลา 10 นาที เมื่อครบกําหนดเวลา ใหแตละกลุมหยุดการทํางาน และนําเสนอผลงาน มาดูวามีวิธีการ
สรางแรงจูงใจใหกับตนเองอยางไร เพื่อไปสูปาหมาย มีความรูสึกอยางไรกับผลงานที่ออกมา
2.2 วิ ท ยากรและนั กศึ ก ษารว มอภิป รายข อ คิ ดที่ ได รั บ จากกิ จ กรรม 2.1 (มี ความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตน รูสึกมีความสุขที่จะใชความสามารถนั้น พยายามตั้งใจทําใหดีที่สุด)
2.3 นักศึกษาวิเคราะหคํากลาว
- อดเปรี้ยวไวกินหวาน - หัวเราะที่หลังดังกวา - ไมมีเสนทางไหนโรยดวยกลีบกุหลาบ
และบันทึกการวางแผนอนาคตของตน มีความมุงมั่นเรื่องใดบาง มีวิธีสรางแรงจูงใจใหกับตนเองอยางไร
(ใบกิจกรรมที่ 4.2 )
3. เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ “การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง” ใหกับเด็กปฐมวัย
3.1 วิทยากรใหความรูการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดานการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัย (ใบความรูที่ 4 )
3.2 นักศึกษาฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ (ใบกิจกรรมที่ 4.3 )
สื่อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรูที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
2. ใบกิจกรรมที่ 4.1 แบบวิเคราะหวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
3.ใบกิจกรรมที่ 4.2 แบบวิเคราะห “การวางแผนอนาคตและการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง”
4. ใบกิจกรรมที่ 4.3 แผนการจัดประสบการณรายวัน
การประเมินผล
1. สังเกตจากความรวมมือในการรวมกิจกรรม
2. ประเมิน การเขียนแผนการจัดจัดประสบการณ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 4
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง

การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง (motivating oneself) หมายถึง การสรางความหวังและกําลังใจ
ใหกับตนเอง สามารถเผชิญอุปสรรคไดอยางไมยอทอ จนกวาจะบรรลุเ ปาหมายที่ตั้งไว (Salovey, 1990
อางถึงใน Goleman, 1995 : 47 ; Morris และ Maisto, 1999 : 284 ; Lahey, 2001 : 370)
Murray (1938 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2541 : 156) กลาววา ความตองการเปนพื้นฐานที่
จํ าทํ าให เ กิ ดแรงขั บ หรื อ แรงจูง ใจ ซึ่ งเป น ผลให มนุ ษ ย เ ราแสดงพฤติ ก รรมไปในทิ ศทางที่ จ ะนํ าไปสู
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
การสรางแรงจูงใจตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (สงวน สุทธิเลศอรุณ, 2545 : 344) คือ
จัดหาสิ่งจูงใจ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ไดแก
1. ความตองการดานสรีรวิทยา จัดใหมีหองทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
2. ความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย
3. ความตองการดานสังคม ไดรูจักและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง
5. ความตองการความสําเร็จ จะเกิดความภาคภูมิใจ ยอมรับนับถือตนเองและตั้งใจทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
แนวทางการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
โดย มีใจรักในสิ่งที่ทํา และสามารถไปสูจุดมุงหมายได (พระเทพเวที, 2532 : 842-845 ; พระรา
ชวรมุนี, 2542 : 9-11)
ความมุงหวังจะชวยใหบุคคลมีความมุงมั่นที่จะตองปฏิบัติเพื่อลุลวงสูความตองการในอนาคต
ความลุ ลว งที่ ตอ งการนั้ น คื อ ความมุ งหวั ง ที่ บุ คคลได รับ จากสั งคมหรื อ กลุ มที่ ตนเป น สมาชิ ก อยู ได
ถายทอดคุณคาทางสังคมนั้นมาถึงตัวบุคคล เชน คุณคาทางสังคมของคนไทย ยกยองใหเกียรติคนที่มี
การศึกษาสูง ยกยองอาชีพบางอยาง เชน เปนวิศวกร แพทย คุณคาทางสังคมเหลานี้ บุคคลจะไดรับการ
ปลูกฝงทั้งทางตรงและทางออม ทําใหเขาเกิดความมุงหวังในคุณคาเหลานี้ และยอมทําตามบรรทัดฐาน
ที่กลุมวางไว (Calhoun, Light และ Keller, 1994 : 213 ; ปฬาณี ฐิติวัฒนา, 2542 : 74)
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ใบกิจกรรมที่ 4.1
แบบวิเคราะหวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง

คําชี้แจง : แบงกลุม ๆ ละ 7 คน แลวรวมกันอภิปรายเพื่อคนหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง หลังจากนั้นใหตัวแทนกลุมนําเสนอ
วิธีการที่

วิธีการในการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ชื่อ – นามสุกล สมาชิกกลุม
1.........................................................................................................................2.........................................................................................................3...............................................................................................
4.........................................................................................................................5.........................................................................................................6...............................................................................................
7......................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 4.2
แบบวิเคราะห “การวางแผนอนาคตและการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง”
คําชี้แจง : ใหนักศึกษาวิเคราะหคํากลาวที่กําหนดให และบันทึกความมุงมั่น
การวางแผนอนาคต และวิธีสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
อดเปรี้ยวไวกินหวาน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หัวเราะที่หลังดังกวา
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไมมีเสนทางไหนโรยดวยกลีบกุหลาบ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความมุงมั่น

การวางแผนอนาคต

วิธีสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ - นามสกุล ........................................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 4.3
แผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวย ความฉลาดทางดานอารมณ. เรื่อง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง ชั้น.......................................
วัน/เดือน/ป...............................................................................................................เวลา..................................................
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
วัตถุประสงค
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นนํา
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขั้นดําเนินการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ขั้นสรุป
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สื่อ/อุปกรณ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกผลหลังการสอน (แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แผนการฝกอบรมที่ 5
หนวยที่

5 เรื่อง การรูจักอารมณของผูอื่น

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
การรูจักอารมณข องผูอื่น เปนความสามารถในการเขาใจและรับรูอารมณความรูสึกของผูอื่น
สามารถตอบสนองตอผูอื่นไดอยางสอดคลองกัน ใหความรักความเมตตาคิดถึงใจตนเอง แลวสามารถ
เขาใจใจของผูอื่นได เขาใจอารมณของผูอื่นในบทบาที่เขาแสดงอยู และปฏิบัติตอเขาไดอยางเหมาะสม
สาระการเรียนรู
1. ความหมาย ความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การรูจักอารมณผูอื่น
2. แนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณผูอื่น
3. การเขียนแผนและการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจัก
อารมณผูอื่น” สําหรับเด็กปฐมวัย
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและบอกความหมายการรูจักอารมณของผูอื่นได
2. รูและอธิบายการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจักอารมณ
ของผูอื่น” สําหรับเด็กปฐมวัยได
3. เขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การรูจักอารมณ
ของผูอื่น” สําหรับเด็กปฐมวัยได
กิจกรรมการเรียนรู
1. “วิเคราะหประสบการณ”
1.1 วิ ท ยากรให ความรู เรื่ อ ง ความเมตตา กรุ ณา แล วร ว มอภิ ป รายสรุป และนํ า
หลักการไปประยุกตใช
1.2 นักศึกษาทํา “ใบกิจกรรมที่ 5.1 วิเคราะหตนเอง ดานการรูจักอารมณผูอื่น”
2. “สรางความตระหนักรู”
2.1 วิ ท ยากรแจกสถานการณ คู ล ะ 1 สถานการณ แล วให นั กศึ ก ษาออกมาแสดง
บทบาทสมมติ ตามสถานการณอยางอิสระที่ละคู ( ใบกิจกรรมที่ 5.2 )
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2.2 นักศึกษาวิเคราะหวาผูแสดงอยูในภาวะอารมณและความรูสึกเชนไร และจะ
แสดงออกอยางไร เพื่อใหเพื่อนรูสึกวาเราเขาใจ ความรูสึกและอารมณในขณะนั้นของเขา (ใบกิจกรรมที่
5.3 )
3. เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ “การรูจักอารมณผูอื่น” ใหกับเด็กปฐมวัย
3.1 ใหความรูการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณผูอื่น สําหรับ
เด็กปฐมวัย (ใบความรูที่ 5 )
3.2 นักศึกษาฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ (ใบกิจกรรมที่ 5.4 )
สื่อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรูที่ 5 การรูจักอารมณของผูอื่น
2. ใบกิจกรรมที่ 5.1 แบบวิเคราะหตนเอง ดานการรูจักอารมณผูอื่น
3. ใบกิจกรรมที่ 5.2 สถานการณการแสดง “การรูจักอารมณของผูอนื่ ”
4. ใบกิจกรรมที่ 5.3 แบบบันทึกสถานการณการแสดงออก “การรูจักอารมณผูอื่น”
5. ใบกิจกรรมที่ 5.4 แผนการจัดประสบการณรายวัน
การประเมินผล
1. สังเกตจากความรวมมือในการรวมกิจกรรม
2. ประเมิน การเขียนแผนการจัดประสบการณ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 5
การรูจักอารมณของผูอื่น
การรูจักอารมณของผูอื่น
การรูจักอารมณของผูอื่น (recognizing emotions in others) หมายถึง เปนความสามารถในการ
รับรูอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และสามารถตอบสนองตอผูอื่นไดอ ยางสอดคลองกัน (Salovery, 1990
อางถึงใน Goleman, 1995 : 47)
แนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่น
แนวทางการพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่นมีหลายวิธี ดังนี้
1. เมตตากรุณา (ความเมตตา คือ ความรัก ปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข กรุณา คือ ความ
สงสารคิดจะชวยใหผูอื่นพนทุกข โดยคิดวาทุกคนคือบิดามารดา ญาติพี่นองที่รักของตน คิดถึงใจตนเอง
แลวคิดถึงใจผูอื่น ทําใหเราสามารถรูจักอารมณของผูอื่นไดดี ตัวอยาง : ชวยเหลือเกื้อกูล ผูอื่น มีอาการ
ทางกายวาจาที่แสดงตอผูอื่นดวยความสุภาพนุมนวล ชวยปลอบใจผูที่ไดรับความลําบาก ไมเบียดเบียน
ผูอื่นใหเปนทุกข แสดงความยินดีเมื่อผูอื่นไดรับความสุข และความสําเร็จ ไมขมขูดูหมิ่น เสียดสีพูดดวย
ความเกรี้ยวโกรธเคียดแคน) ใหความรัก ความหวงใย ความเอื้ออาทร เอ็นดู ปรารถนาที่จะใหผูอื่นเปนสุข
มีน้ําใจ มีความเขาใจละเอียดออนตอความรูสึกของผูอื่น บุคคลที่ไดรับความทุกขยาก
2. ฝกความสามารถในการรูจักอารมณข องผูอื่น สามารถรับรูอารมณแ ละความรูสึก
ของผูอื่น โดยฝกให คิดถึงผู อื่น การสังเกต การตรวจสอบอารมณ (Myers, 1992 : 292-298 ; ทศพร
ประเสริฐสุข, 2542 : 31-33)
3. ฝกความสามารถในการรูจักอารมณของผูอื่น โดยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการที่
บุคคลปฏิบัติตนตามหนาที่ของสถานภาพที่ตนมีอยู ซึ่งเรียกวา การแสดงบทบาท การกําหนดบทบาทใน
สังคม รวมทั้งทัศนคติต าง ๆ ที่เ ขา กับบทบาทนั้น ๆ บุค คลจะไดรั บการอบรมใหรูระเบี ยบสังคม เช น
ลักษณะการวางตัวใหมีพฤติกรรมอยางไรกับบุคคลอื่น ๆ ที่เขามีความสัมพันธดวยและถูกตองเหมาะสม
กับกาลเทศะ (Macionis, 1992 : 83-84 ; ปฬาณี ฐิติวัฒนา, 2542 : 74)
บทบาทที่แสดงออกจริง เปนการกระทําที่บุคคลปฏิบัติจริง ๆ ขึ้นอยูกับเหตุการณเฉพาะหนาใน
ขณะนั้นดวย จึงทําใหการแสดงบทบาทแตกตางกันไป สถานภาพหนึ่ง ๆ บางครั้งมีบทบาทที่ตองแสดง
หลายดานดวยกัน กลาวคือ บุคคลตองแสดงบทบาทตอบสนองบุคคลหลายกลุม เชน สถานภาพครู มี
บทบาทอยูเปนชุดที่เกี่ยวกับนักเรียน ไดแก สอนหนังสือ ดูแลความประพฤติ เปนที่ปรึกษาชวยเหลือยาม
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เกิดปญหาแลว ครูยังตองติดตอกับผูปกครองนักเรียน เพื่อ นรวมอาชีพ ผูบริหารโรงเรียน เจาหนาที่
ธุรการ ภารโรง อีกดวย การที่ตองแสดงบทบาทเพื่อเอาใจคนหลายกลุม หลายพวก ทําใหเกิดความตึง
เครียด อึดอัด คับของใจ (สุดา ภิรมยแกว, 2542 : 65-66)
บทบาท แยกพิจ ารณาได 2 ทาง คือ บทบาท หมายถึง ตําแหนงทางสังคมที่มีชื่อ เรียกตาง ๆ
หรือ บทบาท หมายถึง ผลเนื่องที่มีแบบแผนของการกระทําที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูข องบุคคลที่อยูใน
สถานการณแหงการปะทะสังสรรคนั้น
บทบาท ปฏิ บั ติตามสถานภาพ สถานภาพอาจแปรเปลี่ ยนได บทบาทของบุ คคลในสั ง คม
ยอมขึ้นอยูกับสถานภาพที่ครองอยู และคุณสมบัติสวนตัวของบุคคล บทบาทของคนซึ่งแตกตางไปตาม
ลักษณะของสถานภาพและอุปนิสัย รวมทั้งสภาพทางกายและจิตใจของบุคคลที่ดําเนินบทบาทนั้น
สถานภาพ หมายถึง หนาที่ข องบุคคลที่ครอบตําแหนงต าง ๆ ในสัง คม จึงเปนเครื่อ งกําหนด
ความแตกตางที่สําคัญของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม แบงเปน 2 ประเภท
1. สถานภาพติดตัว คือ สภาพที่บุคคลไดรับโดยอัตโนมัติ อันมีรากฐานมาจากการกําเนิด ไดแก
อายุ เพศ ชาติ ตระกูล
2. สถานภาพแหงผลสําเร็จ คือ สถานภาพที่บุคคลไดรับเนื่ องมาจากการกระทําหรือ ผลสําเร็จ
จากการกระทํา ตามวิถีทางของบุคคล ตําแหนงตาง ๆ อาชีพตาง ๆ (คณาจารยภาควิช าสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย รามคําแหง, 2527 : 25-26)
บทบาทสอดคลองกับสถานภาพ บทบาทในฐานะเปน ตัวแทนของกลุม ไดแก การไปทําหนาที่
ทางพิธีการหรือบทบาทในฐานะที่เปนคนดูแลควบคุมาการทํางานของลูกนอ ง หรือ บทบาทในการเปนผู
ตัดสินใจ (บรรยงค โตจินดา, 2543 : 362-364)
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ใบกิจกรรมที่ 5.1
วิเคราะหตนเอง ดาน “การรูจักอารมณผูอื่น”

คําชี้แจง : ใหนักศึกษาวิเคราะหตนเอง จากสถานการณที่กําหนดให วานักศึกษาสามารถแสดงออกถึง
ความเมตตากรุณา ซึ่งทําใหสามารถรูจักอารมณของผูอื่น อยางไร
การแสดงออก

การแสดงออก

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

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

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

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

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

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

การแสดงออก

การแสดงออก

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

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

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

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

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

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

การแสดงออก

การแสดงออก

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

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

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

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

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

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

การแสดงออก
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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ชื่อ - นามสกุล ........................................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
..............................................................................................

ใบกิจกรรมที่ 5.2
สถานการณการแสดง “การรูจักอารมณของผูอื่น”

คําชี้แจง : ใหนักศึกษาจับฉลากสถานการณตาง ๆ แลวแสดงบทบาทสมมติ
1. เพื่ อ นรูสึ ก เสี ย ใจมาก เพราะผลการสอบออกมาไม เ ป น ไปตามที่ คิด ไว จะปลอบใจหรื อ
ชวยเหลือเพื่อนอยางไร เพื่อใหเพื่อนรูสึกดีขึ้น
2. เพื่ อนรูสึ กกลัวตะขาบมาก ที่มาเกาะอยู ที่เสื้อ ผ าของตน เพราะตะขาบมีพิ ษเป นอันตรายจะ
ชวยเหลือเพื่อนอยางไร
3. เมื่อเพื่อนรูสึกโกรธเพื่อนอีกคนหนึ่งมากที่ไปบอกกับครูวาตนเปนเด็กขี้ขโมย (ซึ่งในความเปน
จริงแลวเขาไมไดเปนคนอยางนั้นเลย) จะชวยเหลือเพื่อนเชนไร
4. เพื่อนรูสึกเศราใจที่ทําเงินหายจึงไมมีเงินซื้ออาหารกลางวัน ทานมาพบเพื่อนพอดีจะทําเชนไร
5. เพื่อนกําลังดีใจมากที่ผลสอบออกมาดี ถาทานเปนเพื่อนสนิท ทานจะเขาไปแสดงความยินดี
อยางไร
6. เพื่อนกําลังโกรธมากเพราะถูกรังแก ทานจะปลอบเพื่อนอยางไร
7. แมวตัวโปรดแสนรักของเพื่อนตาย เพื่อนกําลังเสียใจ ทานจะปลอบเพื่อนอยางไร

ใบกิจกรรมที่ 5.3
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แบบบันทึกสถานการณการแสดงออก “การรูจักอารมณผูอื่น”
คําชี้แจง : 1. ใหนักศึกษาแตละกลุม (คู) แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณที่กําหนด
2. นักศึกษาวิเคราะหวาผูแสดงอยูในภาวะอารมณและความรูสึกเชนไร และจะแสดงออก
อยางไร เพื่อใหเพื่อนรูสึกไดวาเราเขาใจ ความรูสึกและอารมณในขณะนั้นของเขา
สถานการณแสดงบทบาทสมมติ

ภาวะอารมณ การแสดงออกเพื่อใหเพื่อรูสึกวาเรา
และความรูสึก เขาใจอารมณความรูสึกของเขา

1. เพือ่ นรูสึกเสียใจมาก เพราะผลการสอบ
ออกมาไมเปนไปตามที่คิดไว จะปลอบใจหรือ
ชวยเหลือเพื่อนอยางไร เพื่อใหเพื่อนรูสึกดีขึ้น
2. เพื่อนรูสึกกลัวตะขาบมาก ที่มาเกาะอยูที่
เสื้อผาของตน เพราะตะขาบมีพิษเปนอันตรายจะ
ชวยเหลือเพื่อนอยางไร
3. เมื่อเพือ่ นรูสึกโกรธเพื่อนอีกคนหนึ่งมากที่
ไปบอกกับครูวาตนเปนเด็กขี้ขโมย (ซึ่งในความ
เปนจริงแลวเขาไมไดเปนคนอยางนั้นเลย) จะ
ชวยเหลือเพื่อนเชนไร
4. เพื่อนรูสึกเศราใจที่ทําเงินหายจึงไมมีเงินซื้อ
อาหารกลางวัน ทานมาพบเพื่อนพอดีจะทําเชนไร
5. เพื่อนกําลังดีใจมากที่ผลสอบออกมาดี ถา
ทานเปนเพื่อนสนิท ทานจะเขาไปแสดงความยินดี
อยางไร
6. เพื่อนกําลังโกรธมากเพราะถูกรังแก ทานจะ
ปลอบเพื่อนอยางไร
7. แมวตัวโปรดแสนรักของเพื่อนตาย เพื่อน
กําลังเสียใจ ทานจะปลอบเพื่อนอยางไร

ชื่อ - นามสกุล ........................................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..............................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 5.4
แผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวย ความฉลาดทางดานอารมณ. เรื่อง การรูจักอารมณผูอื่น ชั้น.......................................
วัน/เดือน/ป...............................................................................................................เวลา..................................................
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
วัตถุประสงค
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นนํา
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขั้นดําเนินการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3. ขั้นสรุป
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สื่อ/อุปกรณ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกผลหลังการสอน (แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แผนการฝกอบรมที่ 6
หนวยที่ 6 เรื่อง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
การมี สัมพั นธภาพที่ดีตอกัน เปนการแสดงออกถึ งการมีความสัมพั นธที่ดี โดยมีอ ารมณแ ละ
ความรูสึกที่ดีตอผูอื่น ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ มีปฏิสัมพันธอันดีกบั ผูอื่น
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น
สาระการเรียนรู
1. ความหมาย ความฉลาดทางดานอารมณ ดาน การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
2. แนวทางการพัฒนาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. การเขีย นแผนและการจัดประสบการณ ที่เ สริ มสรางความฉลาดทางอารมณ ด าน “การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน” สําหรับเด็กปฐมวัย
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและบอกความหมายการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันได
2. รู แ ละอธิ บ ายการจั ด ประสบการณ ที่ เ สริ ม สร า งความฉลาดทางอารมณ ด า น “การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน” สําหรับเด็กปฐมวัยได
3. เขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดาน “การมีสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกัน” สําหรับเด็กปฐมวัยได
กิจกรรมการเรียนรู
1. “วิเคราะหประสบการณ”
ใหนักศึกษาวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (ใบกิจกรรมที่ 6.1 การ
มีสัมพั นธภาพที่ดีตอ กัน ) แลววิ เคราะหวา การสื่อ สารระหวางบุคคลของนักศึก ษา สามารถชว ยให มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกันไดอยางไร
2. “สรางความตระหนักรู”
2.1 วิทยากรและ นักศึกษา อภิปรายการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (ใบความรูที่ 6 )
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2.2 นักศึกษาวิเคราะหวาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอ กัน สามารถทําไดอย างไรบา ง
(ใบกิจกรรมที่ 6.2 )
3. เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ “การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน” ใหกับเด็กปฐมวัย
3.1 วิทยากรใหความรูการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดานการมีสัมพันธภาพที่
ดีตอกัน สําหรับเด็กปฐมวัย (ใบความรูที่ 6 )
3.2 นักศึกษาฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ (ใบกิจกรรมที่ 6.3 )

สื่อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรูที่ 6 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
2. ใบกิจกรรมที่ 6.1 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. ใบกิจกรรมที่ 6.2 วิธีสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันและการนําไปใช
4. ใบกิจกรรมที่ 6.3 แผนการจัดประสบการณรายวัน

การประเมินผล
1. สังเกตจากความรวมมือในการรวมกิจกรรม
2. ประเมิน การเขียนแผนการจัดประสบการณ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 6
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
ความสัมพันธกับผูอื่น หมายถึง การที่เรามีปฏิกิริยาตอบโตกับผูอื่น ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะตอ ง
วางรากฐานอยูกับเจตคติ (ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ของเราที่มีตอคนทั่วไป คือ เรามีทัศนคติ
(แนวความคิดเห็น) อยางไรเกี่ยวกับคนทั้งหลายที่มีความแตกตางกับเรา (นิพนธ คัน ธเสวี, 2528 : 3132)
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน หมายถึง การแสดงความเปน มิตรกับทุกคน สนใจผูอื่น ใหความ
เขาใจผูอื่นอยางจริงใจ มีความจริงใจ เปนผูฟงที่ดี กระตุนผูอื่น ใหพูดถึงตัวเอง และถาจะพูดใหพู ดแต
เรื่องที่ผูอื่นสนใจ พยายามทําใหผูอื่นรูสึกวา ตัวเขาเปนคนสําคัญ และควรทําดวยความจริงใจ ตระหนัก
ถึงคุณคา และความสําคัญของคนมากกวาวัตถุสิ่งของ มีความสุภาพออนนอม ถอมตน และเกรงใจผูอื่น
ใหเกียรติและยกยองชมเชยผูอื่น พยายามปรับปรุงจุดที่ตัวเองบกพรอ งกอนเสมอ และสรางบรรยากาศ
แหงความสัมพันธที่ดีการมี สัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน (Vander Zanden, 1996 : 101 ; บรรยงค โตจินดา,
2543 : 374)
ความสัมพันธของคนในสังคม
ความสัมพันธของคนในสังคม หมายถึง การกระทําของคนหลายคนหรือคนกลุมหนึ่งที่มีผลตอ
กัน และกัน โดยการติ ดตอ สื่ อ สารกั น (คณาจารยภ าควิ ช าสั ง คมวิท ยา-มานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง, 2547 : 23)
การสรางความสัมพันธ (สุพัตรา สุภาพ, 2548 : 26-27) มีหลักสําคัญ ดังนี้
1. สุภาพออนโยน มีกิริยาที่สุภาพ พูดจาไพเราะ ไมโออวด
2. มีน้ําใจที่จะชวยเหลือใครตอใคร ไมวาจะเปนความคิดหรือการกระทํา
3. ยิ้มแยมแจมใส
4. รับผิดชอบ
5. รวมมือ
6. คิดกอนพูด
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7. ตรงตอเวลา
8. จริงใจ
แนวทางการพัฒนา การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
แนวทางการพัฒนา การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สามารถปฏิบัติ ดังนี้
1. การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ (วนิดา ขําเขียว
, 2541 : 131 ; พระธรรมปฎก, 2543 : 6-7)
2. การใชหลักศาสนาเพื่อการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545 : 205-212)
หลักศาสนาพุทธที่สําคัญ ไดแก สั ง คหวั ต ถุ 4 คื อ หลั ก ธรรมแห ง การสงเคราะห และให ค วาม
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนมนุษย มี 4 ประการ คือ
1. ทาน คือ การให หรื อ การแบ งป น สิ่ งที่ ดีง าม และเป นคุ ณประโยชน แ ก ผูอื่ น ทาน เปน 3
ประเภท คือ
1.1 อามิสทาน คือ การใหวัตถุสิ่งของทรัพยสิน เงิน ทองแกผูอื่น เชน ใหอ าหาร เครื่องนุงหม
และเงิน แกเพื่อนมนุษย
1.2 ธรรมทาน คือ การใหธรรม และหรือประมวลความรู ขอ มูล ขาวสาร ที่เปนคุณประโยชน
แกเพื่อนมนุษย เชน บอกวิธีเขาเว็บไซตในอินเตอรเนต และหรือชวยแกปญหาการเดินหนาโปรแกรมใน
คอมพิวเตอรใหแกเพื่อนได
1.3 อภั ย ทาน คื อ ความไม ก ลั ว โดยให ค วามปลอดภั ย กั บ คนอื่ น ให ความไม อั น ตราย
หวาดกลัวกับคนอื่น เชน ผูบังคับบัญชาใชอภัยแกพนักงานที่มาสายเปนครั้งแรก
2. ปยวาจา คือ การใชวาจาที่นารักและมีเสนหแกผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนที่พึงปรารถนาแกทุกคน
เชน พนักงานขายจะพูดกับลูกคาวา “ขอบคุณมากคะ” พูดจาดี นับเปนการผูกจิตผูกใจได
3. อัตถจริยา คือ การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคม
เชน พนักงานจะถามตนเองวา เราอยูในบริษัทนี้ แลวเราจะทําประโยชนอะไรใหอยางไรบาง นับเปนเสนห
ที่จะชวยใหตนเองเปนที่รักแกผูบริหาร และหรือเพื่อนรวมงานได
4. สมานั ต ตตา คื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติต นในสิ่ งที่ดี งามเสมอต น เสมอปลาย เช น เป น
พนักงานใหมจะเปนคนที่นารัก ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ เมื่อวันเวลาผานไปก็คงรักษาความดี
งามเชนนี้ไดตลอดไป
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ใบกิจกรรมที่ 6.1
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

คําชี้แจง : จงวิเคราะหการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันของตนเอง ในประเด็นตอไปนี้
1. การสื่อสาร
ระหวางบุคคล

ประเด็น
ภาษาถอยคํา
ภาษาทาทาง
สีหนา แววตา
น้ําเสียง

ดี

ไมดี

ประเด็นที่ตองการพัฒนา

2. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สามารถทําไดอยางไร

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

ชื่อ - นามสกุล ........................................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..............................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 6.2
วิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
คําชี้แจง : 1. ใหนักศึกษา ศึกษาใบความรู..... “แนวทางการพัฒนา การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน”
2. นักศึกษาวิเคราะหวิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สามารถทําไดอยางไรบาง
3. สรุปและนําหลักการไปประยุกตใชสําหรับเด็กปฐมวัย
วิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

สรุปการนําหลักการไปประยุกตใชสําหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อ - นามสกุล ........................................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..............................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 6.3
แผนการจัดประสบการณรายวัน
หนวย ความฉลาดทางดานอารมณ. เรื่อง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ชั้น.......................................
วัน/เดือน/ป...............................................................................................................เวลา..................................................
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
วัตถุประสงค
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นนํา
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขั้นดําเนินการ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3. ขั้นสรุป
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สื่อ/อุปกรณ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกผลหลังการสอน (แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แผนการฝกอบรมที่ 7
หนวยที่ 7 เรื่อง การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ

เวลา 2 ชั่วโมง

☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺

มโนทัศนที่ตองเรียน
เครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินผลความฉลาดทางอารมณ มีลักษณะแตกตางกัน สวนใหญมี
ลักษณะการออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณที่แบงเปนดานตาง ๆ โดยในแตละดานประกอบดวย
หั ว ข อ ย อ ย โดยผู ต อบพิ จ ารณาแต ล ะข อ ความว า ตรงกั บ ตนเองในระดั บ ใด และเป น แบบวั ด เชิ ง
สถานการณ การวัดความฉลาดทางอารมณ จะวัด 5 ดาน คือ 1) ดานการรูจักอารมณตนเอง 2) ดาน
การจัดการกับอารมณตนเอง 3) ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง 4) ดานการรูจักอารมณข องผูอื่น
และ 5) ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
สาระการเรียนรู
1. เครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางดานอารมณ แนวคิดดานจิตวิทยา
2. เครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางดานอารมณ แนวคิดดานศาสนา
3. เครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางดานอารมณ แนวคิดดานสังคม
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูและอธิบายการประเมินความฉลาดทางดานอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยได
2. สรางเครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณสําหรับเด็กปฐมวัยได
กิจกรรมการเรียนรู
1. “วิเคราะหประสบการณ”
1.1 นัก ศึก ษาวิ เคราะหตนเองดานความรูความเข าใจการประเมิ น ความฉลาดทาง
อารมณ (ใบกิจกรรมที่ 7.1 )
1.2 ผูแทนนักศึกษา นําเสนอความคิดจากใบกิจกรรม
2. “สรางความตระหนักรู”
วิทยากรใหความรูการสรางเครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ (ใบความรูที่
7 เครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ)
3. เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ “สรางเครื่อ งมือ ประเมิน ความฉลาดทางดานอารมณ”
ใหกับเด็กปฐมวัย
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นักศึกษาฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือประเมินความฉลาดทางอารมณ (ใบกิจกรรมที่ 7.2
)
สื่อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรูที่ 7 เครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
2. ใบกิจกรรมที่ 7.1 แบบประเมินตนเองแบบประเมินตนเองดานความรูความเขาใจการ
ประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
3. ใบกิจกรรมที่ 7.2 สรางเครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
การประเมินผล
1. สังเกตจากการมีสวนรวมในกิจกรรม
2. ประเมินการสรางเครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺
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ใบความรูที่ 7
เครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
เครื่องมือประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
การประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณโดยใชแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ
ในแบบตาง ๆ และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับแตละแนวคิด ดังนี้
1. เครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณใน
แนวคิดจิตวิทยา
1) เครื่ อ งมื อ วั ด ความฉลาดทางอารมณ Emotional quotient inventory, Emotional
intelligence inventory ของ Bar-On (1992) ไดอ อกแบบเพื่อ ใชวัดความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
ประกอบดวย 15 หัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเองในระดับใด 1 ไมใช ไปจนถึง
5 เปนจริงเกี่ยวกับตนเอง (Tapia, 1998 ; Yates, 1999 ; Crowe-Fraley, 2001) (Cherniss และ
Goleman, 2001 : 93-127)
ดานที่ 1 องคป ระกอบภายในบุคคล ไดแ ก การตระหนัก รูถึ งอารมณข องตนเอง
ความกลาแสดงออก ดานการคํานึงถึงตนเอง ดานการตระหนักรูแหงตน และดานความเปนอิสระ
ด า นที่ 2 องค ป ระกอบด า นระหว า งบุ ค คล ได แ ก ความเอื้ อ อาทรต อ ผู อื่ น ความ
รับผิดชอบตอสังคม และความสัมพันธระหวางบุคคล
ดานที่ 3 องคประกอบดานความสามารถในการปรับตัว ไดแ ก การทดสอบความจริง
ความยืดหยุน และการแกไขปญหา
ดานที่ 4 องคประกอบดานการบริหารความเครียด ได แก การอดทนตอความเครียด
และการควบคุมความวูวาม
ดานที่ 5 องคประกอบทางภาวะอารมณโดยทั่วไป ไดแก การมองโลกในแงดี และความ
เปนสุข
2) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ EQ Test ของ Goleman (1995) ไดอ อกแบบเปน
แบบวัดเชิงสถานการณ 10 เหตุการณ เพื่อใหผูตอบเลือกรายงานตนเองวาจะแสดงออกอยางไรจาก 4
ตัวเลือก (วีรวัฒน ปนนิตามัย, 2542 : 106) ดังตัวอยาง
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“สมมติทานเปนนักศึกษาที่คาดหวังวาตนเองจะได A ในการเรียนรายวิช านั้น แต
พบวาทานได C ในการสอบกลางภาคทานจะทําเชนใด?”
ก) วางแผนอยางชัดเจนถึงวิธีการตาง ๆ ที่จะเพิ่มเกรด และแกไขตามแผนที่วางไว
ข) ตั้งใจมั่นวาครั้งตอไปจะทําใหดีกวานี้
ค) บอกตัวเองวาตนคงทําอะไรไดไมมากนักกับวิชานี้ และหันไปสนใจใหค วามสําคัญ
กับวิชาอื่น ๆ ที่คิดวาตัวเองจะทําเกรดไดดีกวา
ง) ไปพบอาจารยที่สอนและพูดชี้แจงใหไดเกรดที่ดีขึ้นกวาเดิม
3) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ EQ Map ของ Cooper (1997) ซึ่งไดออกแบบเพื่อ
ใชวัดความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน ประกอบดวย 21 หัวขอยอย โดยใหคิดทบทวนเหตุการณในรอบ
ระยะเวลาที่ผ านมาว าคิดรูสึ กอย างไรแลวใหตอบวาเห็น ดวยกับ ขอความนั้น ในระดั บใด ใน 4 ระดั บ
(Cherniss และ Goleman, 2001 : 93-127)
ดานที่ 1 สภาพแวดลอมในปจจุบัน ไดแก ความกดดันในชีวิตและเหตุการณในชีวิต
ดานที่ 2 การตระหนักรูอารมณ ไดแก การตระหนักรูอารมณของตนเอง การแสดงออก
ซึ่งอารมณ และการตระหนักรูภาวะอารมณผูอื่น
ดานที่ 3 สมรรถนะความฉลาดทางอารมณ ไดแก ความตั้งใจมั่น ความคิด สรางสรรค
การกลับคืนสูสภาวะ ความสัมพันธระหวางบุคคล และการสรางสรรคในสภาวะที่ไมพึงพอใจ
ดานที่ 4 คุณคาและทัศนะความฉลาดทางอารมณ
ไดแก ทัศนะมุมมองความ
เมตตา หยั่งรู ความไววางใจ พลังสวนบุคคล และการทําใหสมบูรณดวยตัวเอง
ดานที่ 5 ผลความฉลาดทางอารมณ ไดแ ก สุข ภาพทางกาย คุณภาพชีวิต เชาวนดาน
ความสัมพันธ และการปฏิบัติที่เหมาะสม
4) เครื่องมือ วัดความฉลาดทางอารมณ Weisinger’s EQ instrument ของ Weisinger
(1997) ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ
5 ดาน ประกอบดวย 45 ขอ โดยให
ผูตอบประเมินวาตนเองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในระดับใด ใน 7 ระดับ ผลที่ไดจะนําไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาความฉลาดทางอารมณแตละดาน (วีรวัฒน ปนนิตามัย, 2542 : 104)
ก. สมรรถนะความฉลาดทางอารมณดานภายในตน
(1) การรูจักตนเอง (12 ขอ) รูวาตนกําลังโกรธ
(2) การบริหารจัดการตนเอง (10 ขอ) สะทอนความรูสึกทางลบไดโดยไมโกรธ
(3) การสรางแรงจูงใจที่ดีแกตัวเอง (7 ขอ) ทําในสิ่งที่รับปากไว
ข. สมรรถนะความฉลาดทางอารมณดานระหวางบุคคล
(4) การเกี่ยวของกับบุคคลไดดี (20 ขอ) สะทอนภาวะอารมณผูอื่นไดดี
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(5) ให คํ า ชี้ แ นะกั บ อารมณ ไ ด (13 ข อ ) สื่ อ ให ผู อื่ น เข า ใจความรู สึ ก
ประสบการณของตนไดดี
5) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ แบบการใชคําถามแบบรายงานตนเอง แบบวัดที่
ใหรายงานตนเอง (self-report EQ measures) ของ Salovey และคณะ (1995) แบบวัดที่ใหรายงาน
ตนเองโดยใหผูตอบรายงานวาตนเห็นดวยกับแตละขอ ความในระดับใด ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ไป
จนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง (5) จํานวน 30 ขอ องคประกอบ (Menges, 1999)
ดานที่ 1 ดานการใสใจในความรูสึก ไดแก วิธีจัดการกับอารมณของขาพเจาไดดีที่สุด
คือ ใหมีอารมณที่หลากหลายมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานความชัดเจนของอารมณ ไดแก เมื่อขาพเจารูสึกเสียใจขาพเจามักคิดถึง
เหตุการณตาง ๆ ที่ใหความรูสึกเปนสุข
ดานที่ 3 ดานการปรับ ปรุงภาวะอารมณ ไดแ ก ขาพเจามักจะรู อยางชั ดเจนว า
ขณะนั้นตนเองรูสึกเชนไร
6) เครื่อ งมือวัดความฉลาดทางอารมณแ บบ Emotional intelligence scale for
children (Sullivan, 1999) ประยุกตมาจาก Mayer และ Salovey’s adult scale เรียกวา the
multifactor emotional intelligence scale (MEIS) นํามาพั ฒนาสํา หรั บเด็ ก the emotional
intelligence scale for children (EISC) ซึ่งไดอ อกแบบเพื่อ ใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4 ดาน
ประกอบดวย 12 หัวขอยอย
ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ ไดแก ดานสีหนา ดานดนตรี ดาน
การออกแบบ และดานเรื่องราวตาง ๆ
ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ไดแก รับอารมณในดานดี
ดานที่ 3 เขาใจอารมณ ไดแก อารมณที่ซับซอน อารมณที่เพิ่มขึ้น ความแปรเปลี่ยนของ
อารมณ และอารมณที่สัมพันธกัน
ดานที่ 4 การกําหนด ผลสะทอนทางอารมณ ไดแก การจัดการความรูสึกของผูอื่น และ
การจัดการความรูสึกของตนเอง
7) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณแบบ 5 อันดับ (Hirschhorn, 2000)
เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณแบบซึ่งเปนแบบ คะแนน 5 ระดับ ชวงของ
คะแนนจาก 33 ถึง 165 ทั้งหมด 33 รายการ โดยใหผูตอบรายงานวาตนเห็นดวยกับ แตล ะขอ ความใน
ระดับใด ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ไปจนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง
8) เครื่องมือ วัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor emotional intelligence scale
(MEIS) ของ Mayer, Caruso แ ละ Salovey (1998) ซึ่งไดอ อกแบบเพื่อ ใชวัดความฉลาดทางอารมณ
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4 ดาน ประกอบดวย 12 หัวขอยอ ย (DiNatale, 2001 ; Samar, 2001) (Cherniss และ
Goleman, 2001 : 93-127)
ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ ไดแก ดานสีหนา ดานดนตรี ดาน
การออกแบบ และดานเรื่องราวตาง ๆ
ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ไดแก รับอารมณในดานดี
ดานที่ 3 เขาใจอารมณ ไดแก อารมณที่ซับซอน อารมณที่เพิ่มขึ้น ความแปรเปลี่ยน
ของอารมณ และอารมณที่สัมพันธกัน
ดานที่ 4 การกําหนดผลสะทอนทางอารมณ ไดแ ก การจัดการความรูสึกของคนอื่น
และการจัดการความรูสึกของตนเอง
9) เครื่ อ งมื อ วั ด ความฉลาดทางอารมณ Emotional competence inventory (ECI)
(Walker, 2001)
เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ ไดออกแบบโดยใหผูตอบพิจารณาแตละขอ ความ
วาใชตนเองในระดับใด 1-ไมใชตนเอง ไปจนถึง 5-เปนจริงเกี่ยวกับตนเอง
10) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Adolescent multifactoremotional intelligence
scale (AMEIS) (Woitaszewski, 2001) ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 4 ดาน
ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ
ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ
ดานที่ 3 เขาใจอารมณ
ดานที่ 4 การกําหนด ผลสะทอนทางอารมณ
11) การสรางมาตรประเมินและปกติวิสัยของความฉลาดทางอารมณสําหรับวัยรุนไทย (คม
เพชร ฉัตรศุภกุล และผองพรรณ เกิดพิทักษ, 2544 : 60-61) มาตรประเมิน ความฉลาดทางอารมณ
ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่ใชประเมินความฉลาดทางอารมณ จํานวน 125 ขอ มีลักษณะเปน มา
ตราสวน 5 ระดับ คือ จริงที่สุด สวนใหญจริง จริงพอประมาณ จริงเพียงเล็นนอย และไมจริงเลย ขอที่
125 ที่ปรากฏในมาตรประเมินมีความประสงคที่จ ะใหผู ตอบแบบประเมิน ไดตรวจสอบวาไดตอบ
ขอความตางๆ ของแบบประเมินครบทุกขอแลว คา internal consistency coefficients ของแตล ะ
องคประกอบของมาตรประเมินความฉลาดทางอารมณไดคา Cronbach’s alpha values ของแตล ะ
องคประกอบตั้งแต .70-.85
2. เครื่ องมื อที่ นํามาใช ในการประเมิ นผลการพั ฒนาความฉลาดทางอารมณ ใน
แนวคิดศาสนา
โดยการนํามาปรับใหเหมาะกับแนวคิดสาสนาในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการวัด
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1) มาตรวัดความฉลาดทาง อารมณ (ผจงจิต อินทรสุวรรณ และคณะ, 2546 : 8-10)
ซึ่งสร างขึ้ นตามนิยาม และโครงสรา งที่อาศัยการประยุ กตหลั กในพุทธศาสนา เขีย นขอ คําถามใน
ลักษณะสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ทั้งหมด 84 ขอ โดยตั้งใจใหส ะทอ นคุ ณลักษณะตาม
นิยามและครอบคลุมโครงสรางในแตล ะสถานการณมีคําถามปลายเปด 3 ขอ คือ 1) ทานมีอารมณ
ความรูสึกอยางไร 2) ทานคิดอยางไร และ 3) ทานจะทําอยางไร ความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของคะแนนความฉลาดทางอารมณดานความรูสึก ความคิด และการปฏิบัติการ ไดเทากับ .66 ,
.74 และ .64 ตามลําดับ ตัวอยางขอคําถามของมาตรวัดความฉลาดทางอารมณ
- ทานตองสงรายงานอาจารย ซึ่งทานไมสามารถทําไดทัน เพื่อนมาแนะนําใหทาน
คัดลอกผลงานของผูอื่น
ทานมีอารมณความรูสึกอยางไร :
 ไมเห็นดวย  ลังเล  ดีใจ  ไมสบายใจ  ไมสนใจ
คิดอยางไร :
 ไมนาทําเชนนั้น  จะดีหรือ  ตองลอก  ไมลอกแน  ถาไมทันจริง ๆ
คอยลอก
จะทําอยางไร :
 สงงานเกินกําหนด  ทําไดแคไหนเอาแคนั้น  ลอกเพื่อน  ทําเองใหเต็ม
ความสามารถ  ลอกดวยทําเองดวย
2) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor emotional intelligence scale (MEIS)
มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัดเชาวนอารมณ แบงเปนดาน ในแตละดานประกอบดวยหัวขอ ยอยโดย
ผูตอบพิจารณาแตละขอความตรงกับตนเองในระดับใด ซึ่งไดออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ
(Forrey, 2001) ไดแก ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออก ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ดานที่
3 เขาใจอารมณ ดานที่ 4 การกําหนดผลสะทอนทางอารมณ
3) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Emotional quotient inventory มีลักษณะการ
ออกแบบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ แบงเปนดาน ในแตละดานประกอบดวยหัวขอยอย โดยผูตอบ
พิจารณาแตละขอ ความตรงกับตนเองในระดับใด ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชวัดความฉลาดทางอารมณ 5
ดาน (Smith, 2001) ไดแก ดานที่ 1 องคประกอบภายในบุคคล ไดแก การตระหนักรูถึงอารมณของ
ตนเอง ด านที่ 2 องคป ระกอบดานระหวา งบุ คคล ไดแ ก ความสัม พั นธ ระหว างบุค คล ดานที่ 3
องคประกอบดานความสามารถในการปรับตัว ดานที่ 4 องคประกอบดานการบริห ารความเครียด
ดานที่ 5 องคประกอบทางภาวะอารมณโดยทั่วไป
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3. เครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวคิด
สังคม
โดยการนํามาปรับใหเหมาะกับแนวคิดสังคม ในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งตองการวัด
1) เครื่ อ งมื อ วั ดความฉลาดทางอารมณ Emotional quotient inventory, Emotional
intelligence inventory แบบ Likert’s scale type 5 อันดับ มีลักษณะการออกแบบเพื่อ วัดความฉลาด
ทางอารมณ แ บง เปน ด าน 5 ด า น ในแตล ะดา นประกอบด ว ย หั ว ข อ ย อย โดยผูตอบพิจ ารณาแต ล ะ
ขอความวาใชตนเองในระดับใด 1 ไมใช ไปจนถึง 5 เปนจริงเกี่ยวกับตนเอง (Sutarso, 1998 ; Derman,
1999; Malek, 2000 ; Smith, 2000)
2) เครื่องมือ วัดความฉลาดทางอารมณ Multifactor emotiona intelligence scale
(MEIS) มี ลัก ษณะการออกแบบเพื่อ วัด ความฉลาดทางอารมณ แบง เปน ดาน 4 ด า น ในแตล ะด าน
ประกอบดวยหัวขอยอย โดยผูตอบพิจารณาแตละขอความวาตรงกับตนเองในระดับใด (King, 1999)
ไดแก ดานที่ 1 การรับรูและการแสดงออกทางอารมณ ดานที่ 2 รับอารมณดวยความใสใจ ดานที่ 3
เขาใจอารมณ ดานที่ 4 การกําหนดผลสะทอนทางอารมณ
3) เครื่องมือวัดความฉลาดทางอารมณ Trait meta-mood scale (TMMS) แบบวัดที่ให
รายงานตนเอง ใหผูตอบรายงานวาตนเห็นดวยกันแตละขอความในระดับใด ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ไป
จนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง (5) 3 องคประกอบ (lvshin, 2001) ไดแก ดานที่ 1 ดานการใสใจในความรูสึก
ดานที่ 2 ดานความชัดเจนของอารมณ ดานที่ 3 ดานการปรับปรุงภาวะอารมณ
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ใบกิจกรรมที่ 7.1
แบบประเมินตนเอง “การประเมินความฉลาดทางดานอารมณ”
คําชี้แจง : จงประเมินตนเองเกี่ยวกับการวัดและประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
ตามประเด็นตอไปนี้
1. ทานเคยประเมินความฉลาดทางดานอารมณ
ของนักเรียนปฐมวัยหรือไม (ถาเคย อยางไร)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. ทานคิดวาเครื่องมือวัดและประเมินความ
ฉลาดทางดานอารมณ ควรมีลักษณะอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. ทานคิดวาการวัดและ
ประเมินความฉลาดทางดาน
อารมณ ที่ถูกตองเหมาะสม
มีผลดีอยางไร
………………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 7.2
สรางเครือ่ งมือ ประเมินความฉลาดทางอารมณ
คําชี้แจง : จงสรางเครื่องมือวัดความฉลาดทางดานอารมณ 1 ฉบับ ตามความสนใจ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................

ชื่อ - นามสกุล ............................................................................................ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..............................................................................................

ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินความรูก ารจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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แบบประเมินความรูการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
.....................................
คําชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เรื่ อ งการพั ฒนาหลั ก สู ต ร
ฝกอบรมเพื่อ เสริ มสร างความฉลาดทางอารมณ สํา หรับ นั กศึก ษาวิ ชาชี พครู ของคณะศึ กษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบประเมินฉบั บนี้สรางขึ้ นเพื่อตองการวัดความรูข องนั กศึกษาวิช าชีพครู ด านการจั ด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
3. แบบประเมินฉบับนี้เปนขอคําถามแบบปรนัย ประกอบดวย 4 ตัวเลือ ก คือ ก ข ค และ
ง จํานวน 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น 40 คะแนน
4. เกณฑการประเมินผลจากแบบประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
35-40
คะแนน
ระดับ ดีมาก
30-34
คะแนน
ระดับ ดี
25-29
คะแนน
ระดับ ปานกลาง
20-24
คะแนน
ระดับ พอใช
ต่ํากวา 20 คะแนน
ระดับ ปรับปรุง
ขอใหทานไดศึกษาแบบประเมินและเลือกคําตอบที่พิจารณาเห็นวาถูกตองที่สุด เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ขอขอบคุณในความรวมมือ
อารีย พรหมเล็ก
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โครงสรางแบบประเมินความรู
เรื่อง การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ (EQ)
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ประเด็นหลัก
1. การจัดประสบการณสําหรับ
เด็กปฐมวัย

ประเด็นยอย
จํานวนขอ
1.1 การจัดประสบการณเด็กปฐมวัย
5
1.2 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
1
1.3 หลักการพื้นฐานการจัดการชั้นเรียน
1
1.4 แผนการจัดประสบการณ
2
1.5 การประเมินผลการเรียนรูเด็กปฐมวัย
2
2. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 2.1 ความหมายความฉลาดทางอารมณ
1
2.2 ดานการรูจักอารมณตนเอง
5
2.3 ดานการจัดการกับอารมณตนเอง
5
2.4 ดานการสรางแรงจูงใจให กับตนเอง
5
2.5 ดานการรูจักอารมณผูอื่น
5
2.6 ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
5
3. การวัดและประเมินความฉลาด 3.1การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
3
ทางอารมณ
รวม
40
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แบบทดสอบกอนเรียน -หลังเรียน
เรื่อง การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ
…………………………………………
คําชี้แจง

กรุณาอานใหเขาใจกอนลงมือทําขอสอบ

1. ขอสอบมีทั้งหมด 40 ขอ ใหนักศึกษาทําขอสอบทุกขอ เวลา 40 นาที
2. หามขีดเขียนขอความหรือเครื่องมือใด ๆ ลงบนขอสอบ
3. แผนกระดาษคําตอบ ใหนักศึกษาปฏิบัติดังนี้
3.1 เขียนชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจนดวยปากกา
3.2 เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด เพียงคําตอบเดียว และระบายคําตอบดวยดินสอ 2B ใหดํา
สนิททั่วทั้งวงกลม
3.3 เมื่อตองการแกไข ใหลบคําตอบที่ไมตองการใหสะอาดกอน แลวจึงระบายคําตอบที่เลือกใหม
3.4 กรณีที่นักศึกษาระบายคําตอบมากกวา 1 ขอ ถือวาขอนั้นไมไดคะแนน
4. เมื่อทําเสร็จแลว ตรวจทานใหเรียบรอย และสงขอสอบคืนพรอมกระดาษคําตอบ
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1. ขอใดแสดงคุณลักษณะตามวัยดานอารมณและจิตใจของเด็กปฐมวัย
ก. รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นดวยแขนทั้งสอง
ข. ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจ และไดคําชม
ค. รับประทานอาหารไดดวยตนเอง
ง. ฟงแลวปฏิบัติตามคําสั่งงาย ๆ ได
2. ขอใด ไมใช คุณลักษณะตามวัย ดาน สติปญญาของเด็กปฐมวัย
ก. ชอบใชคําถาม “อะไร”
ข. อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว
ค. เรียนรูจากการสังเกตและเลียนแบบผูอื่น
ง. รับประทานอาหารไดดวยตนเอง โดยไมหกเลอะเทอะ
3. การแสดงความรักเพื่อน รักสัตวเลี้ยง เปนพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย ดานใด
ก. ดานรางกาย
ข. ดานอารมณ จิตใจ
ค. ดานสังคม
ง. ดานสติปญ
 ญา
4. การยกมือไหวและกลาวคําวาสวัสดีคะของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการตามวัยที่ดี ในดานใด
ก. ดานรางกาย
ข. ดานอารมณ จิตใจ
ค. ดานสังคม
ง. ดานสติปญญา
5.ขอใด ไมใช แนวทางการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป
ก. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น และผูใหญ
ข. จัดประสบการณใหเหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ
ค. จัดประสบการณเนนพัฒนาการดานสติปญญา เนนความสนใจของเด็กเปนสําคัญ
ง. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และอยูในวิถี
ชีวิตของเด็ก
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6.ขอใด ไมใช ถึงหลักการจัดกิจกรรมประจําวัน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป
ก. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง
ข. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย
ค. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที
ง. กิจกรรมที่ตองใชความคิด ควรใชเวลาตอเนื่องนานเกินกวา 30 นาที
7.ขอใดคือจุดประสงคของการเขียนแผนการจัดประสบการณทถูี่ กตองที่สุด
ก. เพื่อใหผูสอนศึกษาหลักสูตร จนเกิดความเขาใจวาจะพัฒนาเด็กอยางไร
ข. เพื่อใหผูสอนนําแผนการจัดประสบการณไปจัดเตรียมสื่อ
ค. เพื่อใหผูสอนไดทราบวาเด็กมีประสบการณเดิมเปนอยางไร
ง. เพื่อใหผูสอนวางแผนการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กไดสอดคลองกับหลักสูตร
8.ขอใดเปนการวางแผนการจัดประสบการณที่กําหนดกระบวนการจัดประสบการณไดถูกตอง
ก. จุดประสงคการเรียนรู วิธีการจัดประสบการณ
สาระการเรียนรู วิธีการ
ประเมินผล
ข. จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู
วิธีการจัดประสบการณ วิธีการ
ประเมินผล
ค. วิธีการประเมินผล
วิธีการจัดประสบการณ
จุดประสงคการเรียนรู สาระ
การเรียนรู
ง. วิธีการประเมินผล
สาระการเรียนรู
วิธีการจัดประสบการณ
จุดประสงค
การเรียนรู
9.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ แผนการจัดประสบการณ
ก. ตรงตามความตองการและความสนใจของเด็ก
ข. สอดคลองกับสภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก
ค. ผูสอนนําไปใชและเกิดประโยชนตอเด็กทีผ่ ูสอน
ง. แผนการสอนตองสอดคลองกับความสามารถของผูสอน
10.ความสัมพันธระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนขอใดมีความสัมพันธนอยที่สุด
ก. กิจกรรมการสืบคน – ฝกการสังเกต
ข. แบบแกปญหา – ฝกคิดอยางไตรตรอง
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ค. แบบบทบาทสมมุติ – ฝกความรับผิดชอบ
ง. แบบการเลนเกม – การยอมรับกติกา
11.หลักการพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียน เด็กปฐมวัย 3-5 ป ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. จัดหองเรียน สภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหเหมาะสม
ข. ครูตองกําหนดวาจะทําอะไรกอนเด็กจะกลับบาน
ค. การจัดกิจกรรมทีใ่ ชความคิด ใชเวลานานเกินกวา 40 นาที
ง. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กลองเลือกเสนทางการแกปญหา
12.การประเมินผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยขอใดไมเหมาะสม
ก. ประเมินพัฒนาการครบทุกดาน โดยใหความสําคัญกับดานสติปญญามากที่สุด
ข. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
ค. ประเมินอยางเปนระบบ เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
ง. ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก
13.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการประเมินเด็กปฐมวัย
ก. การประเมินเด็กปฐมวัย ตองคํานึงถึง เวลา สถานที่ แหลงที่มาของขอมูล
ข. การประเมินเด็กปฐมวัย ตองคํานึงถึงวิธีการประเมินใหมีความเหมาะสม
ค. การประเมินเด็กปฐมวัย เครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางอารมณ จิตใจ ที่เหมาะสม
คือ การรายงานตนเอง
ง. การประเมินเด็กปฐมวัย จะประเมินเพื่อพิจารณาวา พฤติกรรมของเด็กเปนไปตามที่
คาดหวังในแตละวัยและตามวัตถุประสงคหรือไม
14.ขอใดกลาวถึงความหมาย “ความฉลาดทางอารมณ” ไดถูกตองที่สุด
ก. ความสามารถในการรูจักอารมณตนเอง และทักษะทางสังคม
ข. ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธดานดีในการอยูรวมกันและการเขาใจอารมณผูอื่น
ค. ความสามารถในการตระหนักรูอารมณของตนเอง และการเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง
ง. ความสามารถเขาใจอารมณตนเอง ควบคุมอารมณ เขาใจอารมณผูอื่น และการสราง
สัมพันธภาพ
15.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขอใดชวยสงเสริมใหบุคคล “รูจักอารมณของตนเอง” มากที่สุด
ก. สติปฐฐาน 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. พรหมวิหาร 4
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ง. สังคหวัตถุ 4

16.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณตนเอง
ก. การใหเวลาทบทวนการเกิดอารมณ สาเหตุ และการแสดงอารมณ
ข. การฝกสมาธิ มีสติกําหนดพิจารณาสิ่งหลาย เขาใจอารมณตนเอง
ค. การไมกระทําตามความพึงพอใจของตนเอง มีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล
ง. การใหขอมูลยอนกลับเกียวกั
่ บอารมณ ซึ่งเกิดจากความรูสึกของผูอื่นที่มีตอตน
17.คําพูดใดสอดคลองกับการพัฒนาการรูจักอารมณของตนเอง
ก. รักในสิ่งที่ทํา ทําในสิ่งที่รัก ขจัดความลมเหลว
ข. ปฏิบัติตามสถานภาพ ซึ่งสถานภาพอาจแปรเปลี่ยนได
ค. พฤติกรรมของคนที่มีตอคนนั้น คือ กระจกเงาที่บุคคลเห็นตัวเขาเอง
ง. การสรางวินัย เปนวินัยแหงตน การใชอํานาจบังคับ ทําใหผูอื่นรําคาญ
18. การกระทําของบุคคลใด ไมรูจักอารมณของตนเอง
ก. อภิรดี ทุบโตะเมื่อโกรธ และกลาวคําขอโทษ เมื่อหายโกรธ
ข. สินจัย หยิกนักเรียน เมื่อทําผิด และบอกวาตนทําตามหนาที่ของครู
ค. สาวิตรี บอกเพื่อนใหขอ มูลยอนกลับเกี่ยวกับอารมณของตนเองอยูเสมอ
ง. อุทุมพร ทบทวนสาเหตุการเกิดอารมณหลังตวาดนักเรียนดวยเสียงดัง ๆ
19.การพัฒนาการรูจักอารมณของตนเองของเด็กปฐมวัย ขอใดเหมาะสมที่สุด
ก. การฝกสมาธิ
ข. การใหขอมูลยอนกลับ
ค. การทบทวนอารมณตนเอง
ง. การปฏิสัมพันธกับผูอ ื่น
20.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขอใดมีสวนสงเสริมใหบุคคล “ควบคุมอารมณตนเอง” ไดนอยที่สุด
ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. สมานัตตา
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21.การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานการควบคุมอารมณตนเองขอใดไมถูกตอง
ก. การผอนคลายอารมณโดยเลือกวิธีที่ดี เหมาะสมกับตนเอง
ข. การปลูกฝงระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กลุมไดกําหนดไว
ค. สงสารและคิดที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข
ง. การมีความอดกลั้น สงบเสงี่ยม
22.ขอใดเปนวิธีการควบคุมอารมณตนเองที่ไดผลนอยที่สุด
ก. การยับยั้งสภาพแวดลอม
ข. การยับยั้งการแสดงออกทางทางอารมณ
ค. การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางอารมณ
ง. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
23.ขอใดคือลักษณะสําคัญ “การมีวินัยแหงตน”
ก. บุคคลสามารถควบคุมตัวเองและประพฤติตนตามกฎวินัยที่ดีไดโดยสมัครใจ
ข. บุคคลแสดงความเปนมิตรกับทุกคน สนใจผูอื่น และยึดกฎหมายอยางเครงครัด
ค. บุคคลสามารถสรางความมุงหวัง และกระทําสูความสําเร็จโดยพยายามเต็มศักยภาพ
ง. บุคคลเขาใจอารมณของผูอื่น และประพฤติตนเพื่อความสามัคคีของกลุม
24.การพัฒนาการจัดการกับอารมณตนเองของเด็กปฐมวัย ขอใดเหมาะสมนอยที่สุด
ก. ฝกใหเด็กรูตัวในสิ่งที่ทํา
ข. ฝกใหเด็กมีความอดกลั้น อดทน
ค. ฝกการยอมรับการใหขอมูลยอนกลับจากผูอื่น
ง. ฝกใหเด็กผอนคลายอารมณ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม
25. “อิทธิบาท 4” เปนการสงเสริมความฉลาดทางอารมณดานใด
ก. การควบคุมอารมณตนเอง
ข. การสรางแรงจูงใจในตนเอง
ค. การเขาใจอารมณผูอื่น
ง. การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น
26.การพัฒนาความฉลาดทางอารมณดานการสรางแรงจูงใจกับตนเอง ขอใดไมถูกตอง
ก. การนําความตองการมาตั้งเปนเปาหมาย
ข. การมองปญหาใหเปนการเรียนรู
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ค. เขาใจบทบาทที่ผูอื่นแสดงตามสภาพ
ง. เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง
27.ขอใดเปนวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองที่ไดผลนอยที่สุด
ก. สุรศักดิ์ มองวาสมาธิสงผลใหจิตเกิดความสงบ
ข. สุชาติ กําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง
ค. สุทัศน มองปญหาคือหนทางสูความสําเร็จ
ง. สุนทร เห็นคุณคาการกระทําของตนเอง
28.ความสัมพันธคูใดเหมาะสมกับการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองมากที่สุด
ก. คิดดี ทําดี – ผอนคลายอารมณดวยวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
ข. เอาใจเขามาใสใจเรา – สนใจการแสดงออกของผูอื่น
ค. ใหเวลาตนเอง – ยอมรับขอมูลยอนกลับจากผูอื่น
ง. มีความหวัง – กระทําดวยความมุงมั่น
29.การพัฒนาการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองสําหรับเด็กปฐมวัย ขอใดเหมาะสมที่สุด
ก. ปลูกฝงความอดทนตอการกระทําของผูอื่น
ข. ปลูกฝงระเบียบวินัย
ค. ปลูกฝงการมองปญหาคือความทาทาย
ง. ปลูกฝงการสรางสัมพันธภาพที่ดี
30.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขอใดสงเสริมใหบุคคลเอาใจใส และเขาใจอารมณของผูอื่น
ก. อิทธิบาท 4
ข. หิริ – โอตตัปปะ
ค. พรหมวิหาร 4
ง. ขันติ – โสรัจจะ
31.การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอื่น ขอใดไมถูกตอง
ก. อานอารมณความรูสึกของผูอื่นจากสิ่งที่สังเกตเห็น
ข. ทําความเขาใจตอการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
ค. ความสงสารและคิดที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข
ง. การเขาใจบทบาที่ผูอื่นแสดงตามสถานภาพ
32.บุคคลในขอใดเปนผูมีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอื่นนอยที่สุด
ก. ขวัญใจ สังเกตเห็น ตอพงษ ทุกขใจ จึงเปนกําลังใจให
ข. นภา ใหความรักและปรารถนาที่จะให ตอพงษ เปนสุข
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ค. ดาวรุง สนใจการแสดงออกของ ตอพงษ
ง. นงนุช เปรียบเทียบ ตอพงษ กับเพื่อน ๆ
33.คํากลาวใดเหมาะสมกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอื่นมากที่สุด
ก. เอาใจเขามาใสใจเรา
ข. รูตัวในสิ่งที่ทํา คําที่พูด
ค. ตนเปนที่พึ่งแหงตน
ง. ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน
34.กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการรูจักอารมณของผูอื่นสําหรับเด็กปฐมวัย ขอใดเหมาะสมมากที่สุด
ก. การเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน
ข. การทดสอบซึ่งกันและกัน
ค. การสังเกตซึ่งกันและกัน
ง. การสื่อสารซึ่งกันและกัน
35.หลักธรรมทางพุทธ “สังคหวัตถุ 4” สงเสริมความฉลาดทางอารมณ ดานใดมากที่สุด
ก. การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น
ข. การเขาใจอารมณผูอื่น
ค. การควบคุมอารมณตนเอง
ง. การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
36.การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ขอใดไมถูกตอง
ก. พยายามปรับปรุงจุดที่ตัวเองบกพรองกอนเสมอ
ข. การทําความเขาใจการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
ค. การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ
ง. เปนผูฟงที่ดี ใหความสําคัญของวัตถุสิ่งของ มากกวาคน
37.ขอใดไมใชลักษณะของบุคคลที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
ก. สนใจผูอื่นอยางจริงใจ
ข. ติดตอสื่อสารแบบรวดเร็ว ฉับไว
ค. พยายามทําใหผูอื่นรูสึกวาตัวเขาเปนคนสําคัญ
ง. สุภาพ ออนนอม ถอมตน เกรงใจผูอื่น

362

นิด : แมเธอยังไมมารับกลับบานเหรอ
นอย : แมบอกวา จะมารับชาหนอย วันนี้แมมีประชุม
นิด : งั้น เราอยูรอเปนเพื่อนเธอนะ
นอย : ขอบใจนะ เธอกลับบานเถอะ เดี๋ยวแมเธอเปนหวง เราอยูรอกับคุณครูได
จากบทสนทนาขางตน แสดงวา นิด มีความฉลาดทางอารมณดานใด
ก. การจัดการกับอารมณของตนเอง
ข. การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
ค. การรูจักอารมณของผูอื่น
ง. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
39.การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันสําหรับเด็กปฐมวัย ขอใดเหมาะสมมากที่สุด
ก. กิจกรรมสรางสรรค
ข. กิจกรรมเสรี
ค. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ง. กิจกรรมเสริมประสบการณ
40.ขอใดคือ แบบวัดเชิงสถานการณเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ
ก. ผูตอบพิจารณาแตละขอความวาใชตนเองในระดับใด
ข. ผูตอบประเมินวาตนเองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในระดับใด
ค. ผูตอบรายงานตนเอง วาเปนดวยกับแตละขอความในระดับใด
ง. ผูตอบคาดหวังวาตนเองจะไดเกรด A แตปรากฏวาไดเกรด C ผูตอบจะทําเชนใด
38.

..................................................................................................
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พฤติกรรมการวัดแบบประเมินความรู
เรื่อง การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ (EQ)
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พฤติกรรมการวัด
ความเขาใจ
ความจํา
การนําไปใช
การนําไปใช
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความจํา
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห

ขอ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

พฤติกรรมการวัด
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความจํา
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เฉลย
แบบทดสอบกอนเรียน –หลังเรียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เฉลย
ข
ง
ข
ค
ค
ง
ง
ข
ง
ค
ค
ก
ค
ง
ก
ค
ค
ข
ก
ง

ขอ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เฉลย
ค
ก
ก
ค
ข
ค
ก
ง
ค
ค
ข
ง
ก
ค
ก
ง
ข
ง
ง
ง

ภาคผนวก ช
แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัย

366
แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อผูถูกประเมิน............................................ ปฏิบัติการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................
ผูประเมิน....................................................วัน/ เดือน/ ป.........................................................
คําชี้แจง
1. แบบประเมิ นฉบับนี้เ ป นสว นหนึ่ งของการทําวิ ทยานิพ นธ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ( EQ)
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบประเมิน ฉบั บ นี้ส รา งขึ้น เพื่อ ตอ งการวัด ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู
3. แบบประเมินฉบับนี้ เปนแบบบันทึกคะแนนโดยใชเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ดังนี้
3 หมายถึง เขียนแผนไดชัดเจนมาก
2 หมายถึง เขียนแผนไดชัดเจนปานกลาง
1 หมายถึง เขียนแผนไดชัดเจนนอย
4. ขอใหทานศึกษาแบบประเมินกอนแลวจึงทําการตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ
และบันทึกคะแนนโดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการประเมินใหตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด และกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการประเมินครั้งนี้จักเปนประโยชนตอ
การพัฒ นาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ พั ฒนาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ(EQ) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ใหมีความสมบูรณมากที่สุด

ขอขอบคุณในความรวมมือ
อารีย พรหมเล็ก
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รายการประเมิน
1. หัวเรื่องที่เขียนประกอบดวย
1.1 หนวยการเรียนรู
1.2 เรื่อง
1.3 ชั้น
1.4 วัน/เดือน/ป
1.5 เวลา
1.6 ชื่อกิจกรรม
2. วัตถุประสงค การเรียนรูประกอบดวย
2.1 ความรู
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ

3. สาระสําคัญมีการเขียน ดังนี้
3.1 ระบุความรู เจตคติ และทักษะ ที่
ตองการใหเกิดความฉลาดทางอารมณกับ
เด็กปฐมวัยไดอยางชัดเจนและเหมาะสมกับ
คุณลักษณะตามวัยของเด็ก

ระดับคุณภาพ
3 2 1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง หัวเรื่องมีการ
เขียนครบ ทั้ง 6 ขอ และ
สมบูรณ
2 หมายถึง หัวเรื่องมีการเขียน
เพียง 4-5 ขอ และสมบูรณ
1 หมายถึง หัวเรื่องมีการเขียน
เพียง 1-3 ขอ และไม
สมบูรณ
3 หมายถึง เขียนระบุ ครบทั้ง
3 ขอ และสมบูรณ
2 หมายถึง เขียนระบุเพียง 2
ขอ และสมบูรณ
1 หมายถึง เขียนระบุเพียง 1
ขอ และไมสมบูรณ
3 หมายถึง เขียนระบุความรู
เจตคติ และทักษะ ได
ครบถวนชัดเจน และเหมาะสม
2 หมายถึง เขียนระบุความรู
เจตคติ และทักษะ ไดเพียง 2
ขอ แตยังคงความชัดเจน และ
เหมาะสม
1 หมายถึง เขียนระบุความรู
เจตคติ และทักษะ ไดเพียง 1
ขอ แตยังคงความชัดเจน และ
เหมาะสม
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รายการประเมิน
3. สาระสําคัญมีการเขียน ดังนี้ (ตอ)
3.2 มีลักษณะการเขียนประกอบดวย
3.2.1 เขียนเปนประโยคบอกเลา
3.2.2 เขียนชัดเจนไมซับซอน
3.2.3 สาระสําคัญเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก

4. ขั้นตอนการจัดประสบการณ
4.1 มีการสรางแรงจูงใจที่สอดคลองกับ
กิจกรรม
4.2 บอกใหทราบความสําคัญของการจัด
กิจกรรม
4.3 มีการลงมือปฏิบัติ
4.4 สรุปกิจกรรมและประโยชนที่ได
5. สื่อ

ระดับคุณภาพ
3 2 1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง มีลักษณะการ
เขียนครบ ทั้ง 3 ขอ และมี
ความสมบูรณ
2 หมายถึง มีลักษณะการ
เขียนไดเพียง 2 ขอ และมี
ความสมบูรณ
1 หมายถึง มีลักษณะการ
เขียนเพียง 2 ขอ แตไม
สมบูรณ
3 หมายถึง เขียนระบุ ครบทั้ง
4 ขอ และสมบูรณ
2 หมายถึง เขียนระบุเพียง 3
ขอ และสมบูรณ
1 หมายถึง เขียนระบุเพียง 2
ขอ และสมบูรณ

3 หมายถึง สื่ออยางนอย 2
ประเภท และเหมาะสม
2 หมายถึง สื่ออยางนอย 1
ประเภท และเหมาะสม
1 หมายถึง สื่ออยางนอย 1 แต
ไมเหมาะสม
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6. การประเมินผล
6.1 ประเมินผลตามวัตถุประสงค
6.2 ใชแบบสังเกตพฤติกรรม

7. บันทึกหลังสอน
7.1 ระบุผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น (เด็ก/
ครู)
7.2 ระบุปญหาการจัดการในชั้นเรียน
7.3 ระบุแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
3 2 1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง เขียนวิธีประเมิน
ครบตามวัตถุประสงค ใช
แบบสังเกตพฤติกรรม และมี
ความสมบูรณ
2 หมายถึง เขียนวิธีประเมิน
ครบไมครบตามวัตถุประสงค
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม และ
มีความสมบูรณ
1 หมายถึง เขียนวิธีประเมิน
ครบไมครบตามวัตถุประสงค
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม แต
ไมสมบูรณ
3 หมายถึง เขียนระบุครบทั้ง
3 ขอ และมีความสมบูรณ
2 หมายถึง เขียนระบุเพียง 2
ขอ และมีความสมบูรณ
1 หมายถึง เขียนระบุเพียง 2
ขอ แตไมสมบูรณ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
(ผูประเมิน)

ภาคผนวก ซ
แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
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แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อผูถูกสังเกต..............................................ปฏิบัติการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................
ผูสังเกต.......................................................วัน/ เดือน/ ป........................................................
คําชี้แจง
1. แบบประเมิ นฉบับนี้เ ป นสว นหนึ่ ง ของการทําวิ ทยานิพ นธ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ( EQ)
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบประเมินฉบับนี้สรางขึ้นเพื่อตองการวัดความสามารถในการจัดประสบการณเพื่อ
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาวิชาชีพครู
3. แบบประเมินฉบับนี้ เปนแบบบันทึกคะแนนโดยใชเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ดังนี้
3 หมายถึง มีความสามารถมาก
2 หมายถึง มีความสามารถปานกลาง
1 หมายถึง มีความสามารถนอย
4. ขอใหทานศึกษาแบบประเมินกอนแลวจึงทําการตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ
และบันทึกคะแนนโดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการประเมินใหตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด และกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการประเมินครั้งนี้จักเปนประโยชนตอ
การพัฒ นาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ พั ฒนาความสามารถการจั ดประสบการณ ที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ(EQ) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ใหมีความสมบูรณมากที่สุด

ขอขอบคุณในความรวมมือ
อารีย พรหมเล็ก
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1. การเตรียมความพรอมในการจัด
ประสบการณ
1.1 ศึกษาและจัดเตรียมแผนการจัด
ประสบการณลวงหนา 1 สัปดาห
1.2 จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่สราง
แรงจูงใจใหเด็กสนใจอยากเรียนรู
1.3 จัดเตรียมสื่อประกอบการสอนไว
ลวงหนา
2. การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
2.1 ยิ้มแยม แจมใส ไมเครียด
2.2 มีปฏิสัมพันธเชิงบวก เชน ใหคําชม
กอด
2.3 หองเรียนสะอาด โปรง มีแสงสวาง
เพียงพอ
3. การจัดประสบการณ
3.1 จัดประสบการณตามขั้นตอนที่เขียนใน
แผนการจัดประสบการณ

ระดับคุณภาพ
3 2 1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง มีการเตรียม
ความพรอมครบ ทั้ง 3 ขอ
และเหมาะสม
2 หมายถึง มีการเตรียมพรอม
เพียง 2 ขอ และเหมาะสม
1 หมายถึง มีการเตรียมพรอม
เพียง 1 ขอ และเหมาะสม
3 หมายถึง มีการสราง
บรรยากาศครบ ทั้ง 3 ขอ
2 หมายถึง มีการสราง
บรรยากาศ เพียง 2 ขอ
1 หมายถึง มีการสราง
บรรยากาศเพียง 1 ขอ
3 หมายถึง จัดประสบการณ
ครบตามลําดับขั้นตอน
2 หมายถึง จัดประสบการณ
ไมครบตามลําดับขั้นตอน 1
ขอ
1 หมายถึง จัดประสบการณไม
ครบตามลําดับขั้นตอน 2 ขอ
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3. การจัดประสบการณ (ตอ)
3.2 ใชคําถามปลายเปดที่หลากหลาย
ประกอบดวย ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
เมื่อไร และทําไม

3. การจัดประสบการณ (ตอ)
3.3 ตอบคําถามและสนับสนุนใหเด็กถาม
และแสดงความคิดเห็น

3. การจัดประสบการณ (ตอ)
3.3 เคารพและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเด็ก

ระดับคุณภาพ
3 2 1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง ใชคําถาม
ปลายเปดที่หลากหลายเปน
จํานวนมาก
2 หมายถึง ใชคําถาม
ปลายเปดและ ปลายปดใน
สัดสวนที่เทากัน
1 หมายถึง ใชคําถามปลายปด
เปนสวนมาก
3 หมายถึง ตอบคําถามและ
สนับสนุนใหเด็กถาม แสดง
ความคิดเห็น ทุกครั้ง
2 หมายถึง ตอบคําถามและ
สนับสนุนใหเด็กถาม แสดง
ความคิดเห็น บางครั้ง
1 หมายถึง ตอบคําถาม และ
สนับสนุนใหเด็กถาม แสดง
ความคิดเห็นเมื่อเด็กรองขอ
3 หมายถึง ใหความเครารพ
และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเด็กทุกครัง้
2 หมายถึง ใหความเครารพ
และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเด็กบางครั้ง
1 หมายถึง ใหความเครารพ
และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเด็กเมื่อเด็กรองขอ
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4. สื่อการเรียนการสอน
4.1 จัดเตรียมสื่อหลายประเภทและมี
จํานวนเพียงพอกับเด็ก
4.2 สื่อมีความนาสนใจ และกระตุนให
เด็กอยากเรียนรู
4.3 สื่อมีความเหมาะสมกับวัย ประหยัด
ปลอดภัย
5. การประเมินผล
5.1 ใชวิธีการประเมินผลไดมากกวา 1
วิธี
5.2 ใชวิธีประเมินผลที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู
5.3 ใหเด็กมีสวนรวมในการประเมินผล

6. บันทึกหลังสอน
6.1 ระบุผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น (เด็ก/
ครู)
6.2 ระบุปญหาการจัดการในชั้นเรียน
6.3 ระบุแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
3 2 1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง จัดเตรียมสื่อการ
เรียนการสอนไดครบถวนทุก
ขอ
2 หมายถึง จัดเตรียมสื่อการ
เรียนการสอนไดเพียง 2 ขอ
1 หมายถึง จัดเตรียมสื่อการ
เรียนการสอนไดเพียง 1 ขอ
3 หมายถึง มีการประเมินผล
โดยยึดหลักการประเมิน
ครบถวนทุกขอ
2 หมายถึง มีการประเมินผล
โดยยึดหลักการประเมินเพียง
2 ขอ
1 หมายถึง มีการประเมินผล
โดยยึดหลักการประเมินเพียง
1ขอ
3 หมายถึง ระบุครบทั้ง 3 ขอ
และมีความสมบูรณ
2 หมายถึง ระบุเพียง 2 ขอ
และมีความสมบูรณ
1 หมายถึง ระบุเพียง 2 ขอ
แตไมสมบูรณ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
(ผูทําการสังเกต)

ภาคผนวก ฌ
แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการ
จัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
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แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
1. แบบประเมิ นฉบับนี้เ ป นสว นหนึ่ งของการทําวิ ทยานิพ นธ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมนั กศึกษาวิ ชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ ส รางขึ้น เพื่ อ ต อ งการวั ดความคิ ดเห็ น ที่ มีตอหลั กสู ตรฝ ก อบรม
นักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
3. แบบประเมินฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนั กศึกษาวิ ช าชีพครูในการประเมินความเหมาะสม
ของการใชหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. ขอใหทานศึกษาแบบประเมิน และใหขอมูลตามความเห็นที่เ ปนจริง ใหตรงกับความ
คิดเห็น ของทา นมากที่ สุดและกรุณาใหขอ เสนอแนะเพิ่มเติม ผลการประเมิ นครั้ งนี้ จักเปน
ประโยชน ตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอขอบคุณในความรวมมือ
อารีย พรหมเล็ก
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ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมิน
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่เปนขอมูลของทาน
 ชาย
 หญิง
1. เพศ
2. อายุ

 ต่ํากวา 25 ป

 25 ป ถึง 30 ป

 30 ป ถึง 35 ป

 มากกวา 35 ป

3. ประสบการณในการสอน
 ต่ํากวา 3 ป
 5-10 ป

 3-5 ป
 มากกวา 10 ป

4. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปวช.

 ปวส.

 ปริญญาตรี

 อื่นๆ โปรดระบุ............
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตร
โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด
ขอ
ประเด็นการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1
1 ความรูเ กี่ยวกับการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาด
ทางอารมณ
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 1 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 2 การรูจักอารมณตนเอง
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 3 การควบคุมอารมณตนเอง
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 4 การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 5 การรูจักอารมณผูอื่น
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 6 การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
..... ..... ..... ..... .....
หนวยที่ 7 การวัดและประเมินความฉลาดทางอารมณ
2 ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
..... ..... ..... ..... .....
3 ระยะเวลาที่ใชในการอบรม ( 9.00-16.00 น.)
..... ..... ..... ..... .....
4 เอกสารประกอบการอบรม
..... ..... ..... ..... .....
5 กิจกรรมและวิธีการที่ใชในการอบรม
..... ..... ..... ..... .....
6 การดําเนินกิจกรรมของวิทยากร
..... ..... ..... ..... ....
7 สถานที่ใชจัดการอบรม
..... ..... ..... ..... ....
8 ระบบสื่อ แสง เสียง
..... ..... ..... ..... .....
9 ประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติ
..... ..... ..... ..... ....
10 การนําความรูไปใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
..... ..... ..... ..... ....
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก ญ
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 1- 3
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 1
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ชุดที่ 1 มี 25 ขอ ใหทานประเมินเด็กปฐมวัย
วาในแตละขอเปนจริงมากนอยเพียงใด ขอใหตอบทุกขอ โดยการกาเครื่องหมายถูก  ลงในชอง
สี่เหลี่ยมในแตละขอ
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ มีลักษณะเปนแบบ Likert’s scale type 5
อันดับ โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
- ระดับคะแนน 5 มากที่สุด หมายถึง
- ระดับคะแนน 4 มาก

หมายถึง

- ระดับคะแนน 3 ปานกลาง หมายถึง
- ระดับคะแนน 2 นอย

หมายถึง

- ระดับคะแนน 1 นอยที่สุด หมายถึง

เมื่อกําหนดสถานการณ/สังเกตพฤติกรรม
ตอบถูก หรือปฏิบัติ 5 ครั้ง
เมื่อกําหนดสถานการณ/สังเกตพฤติกรรม
ตอบถูก หรือปฏิบัติ 4 ครั้ง
เมื่อกําหนดสถานการณ/สังเกตพฤติกรรม
ตอบถูก หรือปฏิบัติ 3 ครั้ง
เมื่อกําหนดสถานการณ/สังเกตพฤติกรรม
ตอบถูก หรือปฏิบัติ 2 ครั้ง
เมื่อกําหนดสถานการณ/สังเกตพฤติกรรม
ตอบถูก หรือปฏิบัติ 1 ครั้ง

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

5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
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ชื่อ – นามสุกล.................................................................. อายุ...........ป………เดือน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..............................................................
1. ดานการรูจักอารมณของตนเอง (knowing one’s emotions)
นิยาม สามารถรับรู เขาใจ อารมณตนเองวาเปนเชนไร รับรูอารมณที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแตละชวงเวลา และสามารถนําขอมูลจากการแสดงออกทางความรูสึกของผูอื่น ที่มี
ตอตน มาทําความเขาใจอารมณของตนเองได
ขอ
ที่
1
2
3
4
5

ขอความ

ระดับ ความถูกตองหรือการปฏิบัติ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

บอกความรูสึก/อารมณของตนเองได
บอกสาเหตุการเกิดความเบื่อหนายได
บอกสาเหตุที่ทําใหเกิดความโกรธได
บอกสาเหตุของความผิดหวังหรือเสียใจได
บอกการแสดงพฤติกรรมเมื่อโกรธ/เสียใจ/ดีใจ ได

2. ดานการจัดการกับอารมณของตนเอง (managing emotions)
นิยาม ความสามารถในการรูจักผอนคลายอารมณ ควบคุมอารมณของตนเองใหอยู
ในกรอบแหง ความดี ไม กระทําตามความพึ งพอใจของตนเอง แสดงออกได อ ยางเหมาะสม
และมีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล
ขอ
ที่

ขอความ

1 บอกวิธี/แสดงออก การผอนคลายความเครียดของตัวเองได
2 บอกวิธี /แสดงออก การระงับอารมณไมใหแสดงออกมา
ภายนอกเมื่อรูสึกไมพอใจ ได
3 บอกวิธี/แสดงออก ในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
4 บอกวิธี/แสดงออก การควบคุมอารมณของตนเอง
ในขณะโกรธได
5 บอกวิธี/แสดงออก การไมใชอารมณไมดี ตอคนอื่นไดเมือ่
มีความเครียด สามารถทําใหตัวเองผอนคลายลงได

ระดับ ความถูกตองหรือการปฏิบัติ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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3. ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง (motivating oneself)
นิยาม การสรางความหวังและกําลังใจใหกับตนเอง สามารถเผชิญอุปสรรคไดอยางไม
ยอทอ จนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มีใจรักในสิ่งที่ทํา มีความมุงมั่น เห็นคุณคาการ
กระทําของตนเอง และสามารถไปสูจุดมุงหมายแหงความสําเร็จได
ขอ
ที่

ขอความ

ระดับ ความถูกตองหรือการปฏิบัติ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

1 บอกวิธี/แสดงออก การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
2 บอกวิธี/แสดงออก การคาดหวังวาจะสามารถ
ทํางานทุกอยางไดดี
3 บอกวิธี/แสดงออก การมีกําลังใจที่จะทํางานทุกชิ้นที่
ทําอยูใหดีที่สุด
4 บอกวิธี/แสดงออก การยึดมั่นกับเปาหมายที่ไดตั้งไว
และตองทําใหสําเร็จ
5 บอกวิธี/แสดงออก การรับงานที่ไดรับมอบหมายจะ
ตั้งใจทําจนเสร็จ
4. ดานการรูจักอารมณของผูอื่น (recognizing emotions in others)
นิยาม ความสามารถในการรับรูอารมณ ความรูสึกของผูอื่น ตอบสนองตอผูอื่นได
อยางสอดคลองกัน ใหความเมตตากรุณา การเขาใจอารมณของผูอื่นในบทบาทที่เขาแสดงอยู
และปฏิบัติตอเขาไดอยางเหมาะสม
ขอ
ที่

ขอความ

1 บอกวิธี/แสดงออก การรับรูความรูสึกของเพื่อน
จากการสังเกตสีหนา แววตา ลักษณะทาทางของเขา
2 บอกวิธี/แสดงออก ไดวาเพื่อนๆ กําลังอยูในอารมณเชนไร
3 บอกวิธี/แสดงออก ถึงความตองการของผูอื่น
4 บอกวิธี/แสดงออก ถึงความยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข
กับความสําเร็จ
5 บอกวิธี/แสดงออก ถึงความมีน้ําใจคิดชวยเหลือเมื่อ
เห็นผูอื่นมีความทุกข

ระดับ ความถูกตองหรือการปฏิบัติ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (handling relationships)
นิยาม มีความสัมพันธที่ดี โดยมีอารมณและความรูสึกที่ดีตอผูอื่น ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
สามารถรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
ราบรื่น
ขอ
ที่

ระดับ ความถูกตองหรือการปฏิบัติ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ขอความ

1 บอกวิธี/แสดงออก ถึงการปรับตัวใหเขากับผูอื่นไดดี
2 บอกวิธี/แสดงออก ถึงการสรางความสนิทสนมกับผูอื่นใน
กลุมไดรวดเร็ว
3 บอกวิธี/แสดงออก การขอคืนดีกับเพื่อน
4 บอกวิธี/แสดงออก การรวมทํางานกับผูอื่นไดอยางราบรื่น
5 บอกลักษณะบุคคลที่ไมมีสัมพันธภาพที่ไมดีตอผูอื่น

ลงชื่อ.................................................
(ผูประเมิน)
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 2
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความฉลาดทางดานอารมณ ชุดที่ 2 มี 15 ขอ ใหนักเรียนประเมิน
วา ในแตละขอปฏิบัติอยางไร มากนอยเพียงใด ขอใหตอบทุกขอ โดยการกาเครื่องหมายถูก 
ลงในชองสี่เหลี่ยมในแตละขอ
2. แบบประเมินความฉลาดทางดานอารมณ มีลักษณะเปนแบบ Likert’s scale type
3 อันดับ โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
ระดับคะแนน 3 มาก หมายถึงการแสดงออกทางดานอารมณ/การปฏิบัติที่
เหมาะสม
ระดับคะแนน 2 ปานกลาง หมายถึง การไมแ สดงออกทางดานอารมณ/การ
ปฏิบัติเฉย ๆ
ระดับคะแนน 1 นอย หมายถึง การแสดงออกทางดานอารมณที่ไมเหมาะสม/
การไมปฏิบัติ
*********************************
ชื่อ – นามสุกล................................................................................ อายุ...........ป………เดือน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.............................................
1. ดานการรูจักอารมณของตนเอง (knowing one’s emotions)
1.1 การอยูรวมกันกับเพื่อนที่ถูกใจ นักเรียนมีอารมณ ความรูสึก และแสดงออกอยางไร

ดีใจ

เฉยๆ

เสียใจ
1.2 เมื่อนักเรียนไดรับอนุญาตจากพอแมใหไปเลนกับเพื่อน นักเรียนมีอารมณความรูสึก
และแสดงออกอยางไร

ดีใจ

เฉยๆ

เสียใจ
1.3 เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จทันเวลา และไดรับคําชมจากคุณครู นักเรียนมีอารมณ
ความรูสึก และแสดงออกอยางไร
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ดีใจ



เฉยๆ



เสียใจ

2. ดานการจัดการกับอารมณของตนเอง (managing emotions)
2.1 เมื่อนักเรียนตองรอเพื่อนที่มาไมตรงตามเวลาที่นัดหมายไวเกือบ 2 ชั่วโมง นักเรียนมี
อารมณ ความรูสึก และแสดงออกอยางไร

ดีใจ

เฉยๆ

เสียใจ
2.2 เมื่อนักเรียนรูสึกโกรธเพื่อน นักเรียนแสดงออกดวยการตีเพื่อน

ไมใช

เฉยๆ

2.3 เมื่อนักเรียนรูสึกโกรธเพื่อน นักเรียนแสดงออกดวยการยิ้ม


ใช



เฉยๆ



ใช
ไมใช

3. ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง (motivating oneself)
3.1 เมื่อครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 5 กิจกรรม นักเรียนตั้งใจจะทําใหสําเร็จกี่ครั้ง

3-5 ครั้ง 
1-2 ครั้ง

3.2 นักเรียนมีกําลังใจทุกครั้งในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ไมเคย


ใช

เฉยๆ

ไมใช
3.3 เมื่อนักเรียนถูกตําหนิเรื่องการทํางาน นักเรียนทํางานนั้นตอดวยความตั้งใจ


ใช



เฉยๆ



ไมใช

4. ดานการรูจักอารมณของผูอื่น (recognizing emotions in others)
4.1 นักเรียน ทราบอารมณโกรธของเพื่อน จากการสังเกตสีหนา แววตา ลักษณะทาทาง

ใช

เฉยๆ
4.2 นักเรียนแสดงความยินดีเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข


ใช



เฉยๆ



ไมใช



ไมใช
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4.3 นักเรียนมีน้ําใจชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นมีความทุกข


ใช



เฉยๆ



ไมใช

5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (handling relationships)
5.1 เวลาที่โกรธกับเพือ่ นหรือไมพอใจ นักเรียนจะหาวิธีเขาไปคืนดีกับเพื่อน
ใช


5.2 นักเรียนเขากับเพื่อนทุกๆ คนได



ไมใช


ใช

เฉยๆ

5.3 นักเรียนทํางานกลุมไดดีกวาการทํางานคนเดียวเสมอ

ไมใช



ใช



เฉยๆ

เฉยๆ



ไมใช

ลงชื่อ...............................................
(ผูประเมิน)
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
ฉบับที่ 3
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ลักษณะเปนคําถามปลายเปด โดยใหเขียน
แสดงอารมณ และพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก โดยครูเปนผูประเมิน
2. เขียนใหสอดคลองกับขอคําถามของแบบประเมินความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับ
เด็กปฐมวัย ฉบับที่ 1 ตัวอยางเชน ขอคําถามในฉบับที่ 1 บอกสาเหตุการเกิดความเบือ่ หนายได
ในฉบับที่ 3 เขียนตอบ สาเหตุการเกิดความเบือ่ หนาย คือ ครูใหนั่งเรียนแตในหอง ไมใหออกไป
เลนที่สนามเด็กเลน
*********************************
ชื่อ – นามสุกล................................................................................อายุ...........ป........เดือน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................................
1. ดานการรูจักอารมณของตนเอง (knowing one’s emotions)
นิยาม สามารถรับรู เขาใจ อารมณตนเองวาเปนเชนไร รับรูอารมณที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแตละชวงเวลา และสามารถนําขอมูลจากการแสดงออกทางความรูสึกของผูอื่น ที่มี
ตอตน มาทําความเขาใจอารมณของตนเองได
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
ดานการจัดการกับอารมณของตนเอง (managing emotions)
นิยาม ความสามารถในการรูจักผอนคลายอารมณ ควบคุมอารมณของตนเองใหอยู
ในกรอบแหงความดี ไมกระทําตามความพึงพอใจของตนเอง แสดงออกไดอยางเหมาะสม
และมีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง (motivating oneself)
นิยาม การสรางความหวังและกําลังใจใหกับตนเอง สามารถเผชิญอุปสรรคไดอยางไม
ยอทอ จนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มีใจรักในสิ่งที่ทํา มีความมุงมั่น เห็นคุณคาการ
กระทําของตนเอง และสามารถไปสูจุดมุงหมายแหงความสําเร็จได
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ดานการรูจักอารมณของผูอื่น (recognizing emotions in others)
นิยาม ความสามารถในการรับรูอารมณ ความรูสึกของผูอื่น ตอบสนองตอผูอื่นไดอยาง
สอดคลองกัน ใหความเมตตากรุณา การเขาใจอารมณของผูอื่นในบทบาทที่เขาแสดงอยูและ
ปฏิบัติตอเขาไดอยางเหมาะสม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (handling relationships)
นิยาม มีความสัมพันธทดี่ ี โดยมีอารมณและความรูสึกที่ดีตอผูอื่น ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน สามารถรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอ มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางราบรื่น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ...............................................
(ผูประเมิน)

ภาคผนวก ฎ
ภาพประกอบการใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด
ประสบการณ ที่เสริมสรางความฉลาดทางดานอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
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ภาคผนวก ฏ
แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
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แบบสัมภาษณ

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
แบบสั มภาษณ ฉ บั บ นี้ เ ป น แบบสั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การพั ฒนาหลั ก สู ต ร
ฝกอบรมนั กศึกษาวิ ชาชีพครู เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนําขอมูลที่ไดใชประกอบในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัย
จึงขอความอนุเ คราะหจากทาน โปรดตอบตามความเปน จริง โดยแบบสัม ภาษณฉบับ นี้แ บ ง
ออกเปน 2 ตอน จํานวน 9 ขอ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน
4 ขอ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสัมภาษณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในครั้งนี้
นางอารีย พรหมเล็ก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสัมภาษณ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล ……………………………....เพศ ............อายุ..............ป
วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………….
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน…………………………………………………………..
ประสบการณในการทํางาน…………………………………………………….ป
ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (การอบรม สัมมนา การจัดทํา การประเมิน
หลักสูตร)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูต รฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับ
เด็กปฐมวัย
1. ท า นคิ ด ว า การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ มีค วามสํ า คั ญสําหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
อยางไร
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................
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2. ทานคิดวาการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู มีความสําคัญ อยางไร
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................
3.ทานคิดว าควรพัฒนานักศึก ษาวิชาชีพครูให สามารถการจัด ประสบการณที่เสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการใด
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงงาน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2553

นางอารีย
พรหมเล็ก
199/28 หมู 4 หมูบานรวยยิ่ง
ต. รั้วใหญ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
อาจารยประจําคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
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57 หมู 2 ต. โคกโคเฒา อ. เมือง
จ. สุพรรณบุรี 72000
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
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