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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์      
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั และ 2) เพื่อหาประสิทธิผล
ของหลักสูตรฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้ นปี ท่ี  5 สาขาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 6 คน  เคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม  แบบสังเกต      
การสอน  แบบทดสอบ  และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ (Χ )  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าความความเหมาะสมของหลกัสูตร (CVR) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฯ  มีค่าความเหมาะตามเกณฑ์มากท่ีสุด 1.00 
(CVR > .99, N = 5)  2) การศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรฯ พบวา่ 2.1) นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ี ยวกับหลัก สูตรอย่างมี ระดับนั ยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ .05 (Χ = 28.00 S.D. = 0.89)  2.2)                         
มีความสามารถดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  2.3) แบ่งเป็นดา้นการเขียนแผนฯ อยูใ่นระดบัสูง
มาก (Χ = 2.93, S.D. = 0.73) 2.4) ดา้นการสอน นักศึกษาทั้ง 6 คนมีความสามารถอยู่ในระดบัสูงมาก 
(Χ= 4.83, S.D. = 0.11-Χ )= 5.00, S.D. = .00) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (Χ = 4.59, S.D. = 0.54)  2.4) ทกัษะในการส่ือสารของเด็กปฐมวยั พบว่า มีพฒันาการ
ทางดา้นทกัษะการส่ือสารดีข้ึน 2.5) เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1)  develop the supplementary curriculum learning 
experience competencies of students teacher to enhance communication skills for preschool 
children, and 2) evaluate the effectiveness of the supplementary curriculum. The samples comprised 
6 fifth year students teacher in early childhood education program, faculty of education at Suan 
Dusit Rajabhat University. Research instruments consisted of the supplementary curriculum, 
questionnaire, teaching observation form, test and satisfaction rating form. The data were analyzed 
by mean, standard deviation, The Mann-Whitney U Test and content analysis. The results were as 
follows: 1) The supplementary curriculum had CVR at 1.00 CVR > .99, N = 5) 2) The effectiveness 
of the supplementary curriculum indicated that 2.1) the students teacher had develop knowledge and 
cognition about the supplementary curriculum at a .05 significance level, 2.2) the students teacher 
had ability in learning experience about writing learning experience plans at a high level, 2.3)  the 
students teacher had satisfaction toward the supplementary curriculum learning experience 
competencies at the highest level, 2.4) the communication skills of preschool children after learning 
from the students teacher had a high development in communication skills, and 2.5) the preschool 
children had satisfaction toward learning experience management form the students teacher at the 
highest level. 
Keywords: Curriculum Development/ Learning Experience Competencies 
 
บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดงันั้น
การเตรียมบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์จึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตครู ควรค านึงถึง 
ตามปฏิญญาว่าดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO มุ่งการจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศต่ืนตวัให้ความใส่ใจต่อการพฒันาคุณภาพของมนุษย์
ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสมรรถนะ ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษา ท่ีมีเป้าหมายใหผู้เ้รียน 
Learn to know, Learn to be, Learn to do เพื่อให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นฐานะพลเมืองของชาติ
และ Learn to live together เพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในฐานะ พลโลก เยาวชนไทยก าลงั
เติบโตในสังคมโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและสติปัญญาของมนุษย ์
เช่นเดียวกบัเยาวชนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก เม่ือค านึงถึงอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและองค์
ความรู้มหาศาลท่ีก าลงัถูกสร้างข้ึนอย่างต่อเน่ือง นักเรียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อเผชิญความ
เปล่ียนแปลงและใช้ชีวิตอย่างคุม้ค่าและระมัดระวงั กรอบแนวคิด enGuage ของ NCREL/Metiri 
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Group กล่าวถึงทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ส่ีประการท่ีผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมี คือ ความรู้พื้นฐาน
ในยุคดิจิตอล  การคิดเชิงประดิษฐ์  การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล  และการเพิ่มผลผลิตระดับสูง 

สอดคลอ้งกับ ทริลล่ิงและเฟเดล (Tilling and Fadel, 2009: 175-177) ได้สรุปเป็นทกัษะของผูเ้รียน      
ในศตวรรษท่ี 21 ใหม่โดยปรับค าในลกัษณะ “ 7Cs Skills ” คือ 1) ทักษะการคิดวิจารณญาณและ
แก้ปัญหา (Critical thinking and Problem solving) 2) ทักษะการติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล และ        
การใชส่ื้อต่างๆ (Communications, Information and Media Literacy) 3) ทกัษะการท างานแบบร่วมมือ
กัน การท างานเป็นคณะ และภาวะผูน้ า (Collaborative, Teamwork, and Leadership) 4) ทักษะการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และไอซีที 
(Computing and ICT Literacy) 6) ทกัษะดา้นอาชีพ และความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Career 
and Learning Self-Reliance) 7) ทักษะความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)        
การพฒันามนุษยห์รือให้พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นั้นควรเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต  เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลกัษณะพฒันาการแตกต่างกนัไปตามวยั โดยท่ี
พัฒนาการเด็กปฐมวยับ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวเด็กอย่างต่อเน่ืองในแต่ละวัย                 
ซ่ึงการศึกษาปฐมวยัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด อยา่งน้อยดว้ย
สาเหตุสองประการ ประการแรก การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุดในการเรียนรู้         
หากพื้นฐานในขั้นน้ีไม่ไดรั้บการสนับสนุนและส่งเสริมอยา่งบริบูรณ์แลว้ การเรียนรู้ในขั้นต่อๆ ไป 
ย่อมประสบความยากล าบากและยากท่ีผูเ้รียนจะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ประการท่ีสองด้วย
ความส าคญัดังกล่าวแลว้ การคิดคน้นวตักรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวยัจึงเป็นเร่ืองทา้ทาย  และ        
มีนกัคิดนกัการศึกษาสนใจศึกษาอย่างลึกซ้ึง หลากหลายความเช่ือแนวคิด และทฤษฎีแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ก าหนดเป้าหมายการพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ทุกคนใหไ้ดรั้บการพฒันา
และเตรียมความพร้อม และมีนโยบายการพฒันาคนไทยทุกคน ใหมี้ทกัษะ และกระบวนการในการจดั 
การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเตม็ตามศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2545: 12-28) จากผลการส ารวจสถานการณ์ระดบัสติปัญญาของเด็กปฐมวยัมา
ประกอบกบัการติดตาม และประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาไดใ้ห้ขอ้สรุปว่าการจดัการศึกษาปฐมวยั
ต้องมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะพฒันาสติปัญญา ดว้ยการส่งเสริมการคิด จึงจ าตอ้งมีการด าเนินนโยบายการจดัการเรียนรู้
ปฐมวยัเก่ียวกบัการวิจยั เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ และปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถ ในการคิด  เน่ืองจากการพฒันาสติปัญญาของเด็กปฐมวยั เป็นดา้นท่ีมีผลการประเมิน 
ตอ้งปรับปรุงสูงสุด (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 132) จากสภาวะระดบัสติปัญญาของ
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เด็กปฐมวยัท่ีมีแนวโน้มลดลง การด าเนินนโยบายการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด
ของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงเป็นดัชนีหน่ึงท่ีส าคัญของพัฒนาการทางสติปัญญานับเป็นความส าคัญยิ่ง              
ดงัท่ีมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดร้ะบุให ้
เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางสติปัญญาเก่ียวกบัการคิด คือ มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหา
ไดเ้หมาะสมกบัวยั มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2547: 9) และจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยั โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)ไดร้ายงานผลการจดัการศึกษาปฐมวยัส่วนใหญ่ยงัคงมีปัญหาโดยเฉพาะในดา้น
ความสามารถด้านผูเ้รียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค ์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทศัน์ ซ่ึงมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีและดีมากนอ้ย
ท่ีสุด  และตอ้งมีการปรับปรุงสูงท่ีสุดในเร่ืองผูเ้รียน นอกจากนั้นในเร่ืองของครูและผูบ้ริหาร  ยงัมี 
การรายงานผลครูตามมาตรฐานท่ี 8 และ 9 มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุงสูง และผลการส ารวจ
พฒันาการเด็กปฐมวยัปี 2550 ไดมี้รายงานผลไวว้่า 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวยัมีพฒันาการชา้ ส่วนดา้น
ระดบัสติปัญญาพบว่าเด็กปฐมวยัมีระดบัสติปัญญาอยู่ในระดบัปัญญาอ่อนระดบักลางถึงร้อยละ 6.7 
ซ่ึงช้ีให้เห็นคุณภาพในตวัเด็กท่ีลดลงการประเมินพฒันาการนักเรียนท่ีจบหลกัสูตรปฐมวยัยงัพบว่า
สังกดั  และขนาดโรงเรียนมีผลในเร่ืองความแตกต่างของพฒันาการดา้นของเด็กปฐมวยัซ่ึงให้เห็นถึง
คุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัท่ียงัเหล่ือมล ้ าและไม่เท่าเทียมกัน ส่วนการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของ สมศ.ไดมี้การรายงานไวว้่าดา้นผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการปรับปรุงในมาตรฐาน
ท่ี 4  ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ ด้านครูตอ้งปรับปรุงในมาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถใน     
การจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและปัญหาของการบริหารงาน
การศึกษาปฐมวยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัส่วนใหญ่ยงัขาดบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพ
ในการบริหารงานการศึกษาปฐมวยั ขาดการบริหารการเช่ือมต่อหลกัสูตร การบริหารจดัการหลกัสูตร
ยงัมีคุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจการบริหารทัว่ไปและการบริหารทรัพยากรตอ้งมีการปรับปรุงส่วนใน
ดา้นการประเมินหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมีการรายงานผลว่า ยงัคงตอ้งปรับปรุงทั้งในเร่ืองของ
วิสัยทศัน์ของหลกัสูตร การจดัประสบการณ์และการสร้างการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
และการประเมินพฒันาการเด็กของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553: ค  าน า) 
 ขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการพฒันาควรเร่ิมตน้ตั้งแต่การผลิตและพฒันาครูซ่ึงการ
ด าเนินการในระยะช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมาท่ีทุกประเทศไดริ้เร่ิมและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตก าลงัคน 
ท่ีมีคุณภาพสู่ยคุสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลส าคญัในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็น
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ด่านหนา้และกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คุณภาพของระบบการศึกษาไม่สามารถสูงกว่า
คุณภาพครู หากเรามีครูท่ีไม่มีคุณภาพก็อย่าคาดหวงัว่าการศึกษาของเราจะมีคุณภาพและเน่ืองจาก
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพครูใหมี้สมรรถนะสูงมีความสามารถ
อย่างเพียงพอท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้ทั้ งในปัจจุบนัและ
อนาคต โดยการพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ ซ่ึงเป็นขอ้เสนอหน่ึงในกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง  เป็นภารกิจส าคญัของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  ท่ีตอ้งมีการด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ืองมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของการพฒันาการด าเนินการ
ตอ้งมีกรอบทิศทางนโยบายในการด าเนินการท่ีชดัเจน เพื่อสร้างความเช่ือไดว้่าสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายไดจ้ริง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: ค  าน า) ดว้ยเหตุผลและความส าคญั
ดงักล่าวมาในขา้งตน้นั้น  ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการศึกษาโดยควรเร่ิมจากสถาบนัผลิตครูซ่ึงถึงเป็น
กลไกส าคญัในการสร้างพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา         
ในระดบัปฐมวยั ให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้มี
พฒันาการตามวยัและเกิดทกัษะในศตวรรษท่ี 21 แต่จากการสังเคราะห์หลกัสูตรของสถาบนัท่ีผลิตครู
พบว่ารายวิชาเน้นการเป็นครูนั้ นเน้นการบรรยายและการศึกษาค้นควา้อิสระไม่เน้นการปฏิบัติ               
ในรายวิชาท่ีส่งเสริมความสามารถในความเป็นครูซ่ึงอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในระดบัปฐมวยัไดอ้ยา่งตรงจุด   
 การศึกษาขอ้มูลและขอ้คน้พบดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตร
เสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู         
ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั  

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั  

 
วธีิด าเนินการวิจัย 

การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริม
ทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยัมีวิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D) ร่วมกบัวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) มี 4 ขั้นตอน คือ  
             ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) เก่ียวกับสภาพการศึกษาแนวคิดจาก
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาความต้องการจ าเป็นของผูบ้ริหารระดับหน่วยผลิตและผูใ้ช้ครู        
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โดยการสัมภาษณ์และศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย ของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั รายงานผล
การนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน (Design and Development) เป็นการ   
พฒันาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอนและเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการสอน โดยการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของหลักสูตร คู่มือการใช้
หลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และน าไปทดลองใช ้(Try out) กบันักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง  
             ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้รูปหลักสูตร (Implementation) กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบแผน          
การทดลองแบบการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental Research)ร่วมกับแบบดุลยภาพเวลา และกลุ่ม
ตวัอยา่งการทดลองต่อเน่ือง (Equivalent time sample design) ใชเ้วลา 16 สัปดาห์  
              ขั้ นตอนที่ 4  การประเมินผลการใช้ รูปแบบการสอน (Evaluation) เป็นการประเมิน 
ประสิทธิผลของหลกัสูตรโดย 1) ประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรโดยการเปรียบเทียบ
คะแนนทกัษะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรม 2) ศึกษา
ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั ดา้น
การเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  3) ศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะ      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  4) ทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยนักศึกษาครูมีพฒันาการดา้นทกัษะการส่ือสาร และ 5) ศึกษาความพึง
พอใจของเดก็ปฐมวยัต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู  
 
ผลการวจิัย 
 1. หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะ
การส่ือสารของเด็กปฐมวยัมีค่าความความเหมาะสมของหลกัสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ 1.00 
(CVR > .99, N = 6) และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนน าไปใชจ้ริง  
 2. ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู
ท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า  2.1) นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความรู้     
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  2.2) นักศึกษาครู                   
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มีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั       
ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก  2.3) นักศึกษาครูมี    
ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 2.4) ทกัษะการส่ือสารของเด็กปฐมวยัหลงัจากไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยนกัศึกษา
ครูมีพัฒนาการด้านทักษะการส่ือสารดี ข้ึนมาก  สามารถฟั ง พูด  อ่ าน  เขียน  และส่ือสาร                         
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างดีเยี่ยม 2.5) เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด  
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู      
ท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวยั  พบว่า  ผูว้ิจยัได้พฒันาหลกัสูตร ช่ือ หลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั และมีการหาประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ ผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมของหลกัสูตรด้วยการตรวจสอบอตัราส่วนความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity 
Ratio CVR) โดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของหลกัสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ ์
1.00 (CVR > .99, N = 5) เม่ือพิจารณาเป็นรายการพบว่า ทุกรายการประเมินมีความเหมาะสม        
ตามเกณฑ์ 1.00 (CVR > .99,  N = 5) และมีการทดลองใชก่้อนน าไปใชจ้ริงกบันักศึกษาครู   จ  านวน        
5 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) พบว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพทั้ งจากผลการประเมิน                      
ความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ และผลการทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง โดยนักศึกษาครู ท่ีได้รับ        
การอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริม
ทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการจดัการเรียนรู้        
และ มีความพึงพอใจในหลักสูตร ตลอดจนผู ้เรียนเกิดพัฒนาการด้านทักษะทางการศึกษา               
ตามวตัถุประสงค ์  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั ในประเดน็ต่อไปน้ี 

2.1  ผลการพฒันาการเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัของ
นกัศึกษาครูภายหลงัจากไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั  ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเดน็ต่อไปน้ี 
   2.1.1 ผลการศึกษาความรู้  ความเขา้ใจของนักศึกษาครูท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า           
ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษาครูก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร  พบว่า            
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ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษาครูหลงัการใช้หลกัสูตร มีผลคะแนนหลงั       
การอบรม (Χ ) = 28.00, S.D = 0.89) สูงกว่าก่อนการอบรม (Χ )= 24.16, S.D = 1.16)  อย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   2.1.2. ผลการศึกษาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดประสบการณ์                 
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั  ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี ส่งเสริมทักษะ                 
การส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวัย  พบว่า ภาพรวมของความสามารถในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  อยู่ใน
ระดบัสูงมาก (Χ = 2.93, S.D. = 0.73)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นองคป์ระกอบของ
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  วตัถุประสงค ์ เน้ือหา วิธีด าเนินกิจกรรม  การประเมินผล มีระดบั
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  อยูใ่นระดบัสูงมาก (Χ = 3.00, S.D.= 0.00), (Χ = 3.00, S.D.= 0.00), (Χ = 3.0, S.D. = 0.00), 
(Χ = 3.00, S.D. = 0.00)  และ (Χ = 3.00, S.D. = 0.00)  ตามล าดบั 
 ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ี ส่งเสริมทักษะ         
การส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยัทั้ง  6  คน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2557 พบว่าการประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู                 
ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  คร้ังท่ี 1  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง  3.80-4.30  นกัศึกษาครู
ทุกคนมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยู่ในระดบัสูงทุกคน  คร้ังท่ี 2  มีค่าเฉล่ีย        
อยู่ระหว่าง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้        
อยู่ในระดับสูง ยกเวน้นักศึกษาครูคนท่ี 6 มีความสามารถอยู่ในระดับสูงมาก คร้ังท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย           
อยู่ระหว่าง 3.96-4.56  นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียน
รู้อยูใ่นระดบัสูงมาก  ยกเวน้นกัศึกษาครูคนท่ี 3 มีความสามารถ  อยูใ่นระดบัสูง และคร้ังท่ี 4  ค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 4.83-5.00 นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัสูงมากทุกคน   
  2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า 
นักศึกษาครูท่ีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (Χ  = 4.59)  ในระดบัมากท่ีสุดตรงกนั  7 รายการ  คือ เตรียมความพร้อมของส่ือและ
อุปกรณ์ประกอบการสอน (Χ  = 4.59)  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Χ  = 4.74)  
วิทยากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม (Χ  = 4.58)  ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากกิจกรรม         
(Χ  = 4.73)  การน าความรู้ไปใชใ้นการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต  (Χ  = 4.50)  สถานท่ีจดัการ
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อบรม  (Χ  = 4.74)  และพบว่านักศึกษาครูมีความคิดเห็นในระดับมากตรงกัน  3 รายการ คือ                  
การใหค้วามรู้ (Χ  = 4.41)  วิธีการ/ทกัษะการน าเสนอขอ้มูล (Χ  = 4.47)  การตอ้นรับ/การอ านวยความ
สะดวก (Χ  = 4.35)   
  2.3  ผลการศึกษาทักษะในการส่ือสารของเด็กปฐมวัยภายหลังจากได้ รับ                 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า             
เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางดา้นทกัษะการส่ือสารดีข้ึนมาก  สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ใชท้กัษะ        
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้และมีการพดูคุยสนทนากบัผูอ่ื้นอยา่งดีเยีย่ม 
  2.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร พบวา่ เดก็ปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาครู โดยแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ  เช่น มีความตั้ งใจร่วมกิจกรรม              
ดว้ยรอยยิม้  เสียงหวัเราะ สนุกสนานและถามถึงการจดักิจกรรมลกัษณะน้ีในคร้ังต่อไป 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
   การวิจยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั  มีผลการวิจยัท่ีน ามาอภิปรายดงัน้ี 

1.  ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู      
ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหลกัสูตร ช่ือ หลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับ           
เด็กปฐมวยั และมีการหาประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีผลจาก
การประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรดว้ยการตรวจสอบอตัราส่วนความตรงเชิงเน้ือหา (CVR) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ภาพรวมความเหมาะสมของหลักสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ 1.00                
(CVR > .99, N = 5)  เม่ือพิจารณาเป็นรายการพบว่า ทุกรายการประเมินมีความเหมาะสม ตามเกณฑ ์
1.00 ( CVR > .99, N = 5)  และมีการทดลองใชก่้อนน าไปใชจ้ริงกบันกัศึกษาครูจ านวน 5 คน ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง(Try out) พบว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพทั้ งจากผลการประเมินความเหมาะสม           
โดยผู ้เช่ียวชาญ และผลการทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง โดยนักศึกษาครูท่ีได้รับการอบรม               
ตามหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะ          
การส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการจดัการเรียนรู้ และมี          
ความพึงพอใจในหลกัสูตร ตลอดจนผูเ้รียนเกิดพฒันาการดา้นทกัษะทางการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการแนวคิดของการวิจยัและพฒันา 
ผสมผสานกบั  แนวทางการวิจยัเชิงผสานวิธี  ตลอดจนไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฏีการพฒันาหลกัสูตรท่ีมี
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ความครอบคลุม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการหาขอ้มูลพื้นฐาน ในขั้นของการวิจยั R1  ท่ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการจ าเป็นอย่างคลอบคุลมทุกแหล่งขอ้มูลทั้ งขอ้มูลประเภทปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  ต่อมาในขั้นตอนการพัฒนา 1 (Development 1)  ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลจากขั้นการวิจัย 1   
มาประมวลและก าหนดเป็นร่างหลกัสูตรท่ีมีความคลอบคุลม  ดา้นการก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตร 
เน้ือหาสาระของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลอีกทั้งมีการหาประสิทธิภาพ
ทั้งจากผูเ้ช่ียวชาญและมีการทดลองใชก่้อนน าหลกัสูตรไปใชจ้ริงจึงท าให้หลกัสูตรมีประสิทธิภาพ               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Tyler, (1949: 12) ไดน้ าเสนอรูปแบบ การพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ขั้ นตอนท่ี 2 คัดเลือกประสบการณ์  ขั้ นตอนท่ี 3 จัดล าดับ
ประสบการณ์  และ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล และยงัสอดคล้องกับ แนวคิดของ Taba, (1962)  
ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรอย่างเป็นระบบ  ท่ีเน้นวิธีจากระดบัล่างไปสู่ระดบับน (Grass-
roots Approach)   
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั ในประเดน็ต่อไปน้ี 

2.1  ผลการพฒันาการเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัของนกัศึกษา
ครูภายหลงัจากได้รับการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า  ผลการศึกษาความรู้  ความเขา้ใจ
ของนักศึกษาครูท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะ
การส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาครูก่อน
และหลงัการใช้หลกัสูตร  พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษาครูหลงั         
การใช้หลักสูตรมีผลคะแนนหลังการอบรม  (Χ = 28.00, S.D.= 0.89) สูงกว่าก่อนการอบรม                
(Χ  = 24.16, S.D. = 1.16)  อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัสูตร
การฝึกอบรมท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพทั้ งจากผูเ้ช่ียวชาญและ           
มีการทดลองใชห้ลกัสูตรกบักลุ่มนักศึกษาครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจนเกิดความมัน่ใจว่าหลกัสูตรนั้น        
มีประสิทธิภาพตลอดจนวิทยาการผูถ่้ายทอดมีการน าเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายการสอนเน้ือหา
สาระ การสาธิต การฝึกปฏิบติัในการน าไปใชก้บัผูเ้รียน  ทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลจึงท าใหผู้เ้ขา้
อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรผลการศึกษาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยัส่วนความสามารถในการเขียน
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  พบว่า ภาพรวม
ของความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะ        
การส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับสูงมาก (Χ = 2.93, S.D. = 0.73)  และเม่ือพิจารณา        
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เป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นองคป์ระกอบของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  วตัถุประสงค ์ เน้ือหา         
วิธีด าเนินกิจกรรม  การประเมินผล มีระดับความสามารถในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์      
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเดก็ปฐมวยั อยูใ่นระดบัสูงมาก (Χ = 3.00, S.D. = 0.00), 
(Χ = 3.00, S.D. = 0.00), (Χ =3.00, S.D. = 0.00), (Χ =3.00, S.D. = 0.00) และ  (Χ = 3.00, S.D. = 
0.00)  ตามล าดับ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากในขั้นของการฝึกอบรมวิทยากรได้ให้นักศึกษาครูท่ีเขา้รับ      
การอบรมไดใ้ห้ความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบติัในการเขียนแผนการสอนตลอดจนมีการน าเสนอ         
อีกทั้งในกระบวนการเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนอาจารยผ์ูนิ้เทศและผูว้ิจยัจะเป็นผูใ้หก้ารดูแล
ให้ค  าปรึกษาพัฒนาการเขียนแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และผลการศึกษาความสามารถ          
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ี ส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั          
ทั้ ง 6 คน  พบว่าการประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู                  
ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั  คร้ังท่ี 1  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง  3.80-4.30  นกัศึกษาครู
ทุกคนมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  อยูใ่นระดบัสูงทุกคน  คร้ังท่ี 2  มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 3.96-4.56  นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  อยู่
ในระดับสูง ยกเวน้นักศึกษาครูคนท่ี 6  มีความสามารถอยู่ในระดับสูงมาก คร้ังท่ี 3 มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 3.96-4.56  นกัศึกษาครู ส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ อยู่
ในระดบัสูงมาก  ยกเวน้นักศึกษาครูคนท่ี 3 มีความสามารถ  อยู่ในระดบัสูง และคร้ังท่ี 4 ค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 4.83-5.00 นกัศึกษาครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัสูงมากทุกคน  
ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในขั้นตอนของการฝึกอบรมนอกเหนือจากการให้ความรู้สาระส าคญัของ
หลกัสูตร  วิทยากรมีการให้ความรู้และเก่ียวกับหลกัการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมใน     
การพฒันาทกัษะการส่ือสารของผูเ้รียน อีกทั้งในระหว่างการฝึกอบรมมีการให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริงมี      
การสาธิตการสอนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และในระหว่างการสอนจริง มีครูผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศและผูว้ิจยัเขา้
สังเกตการสอนและให้ค  าช้ีแนะสอนเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมให้กบันกัศึกษาครู  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวิชยั วงษใ์หญ่ (2545 : 34) เสนอรูปแบบและขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรและการสอนท่ีก าหนดให้
หลกัสูตรนั้นควรมีการทดลองก่อนน าไปใชจ้ริงหรือกล่าวคือเช่ือไดว้่าหลกัสูตรนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการน าไปใชจ้ริง และยงัสอดคลอ้ง Oliva, (2009) ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ี
ค านึงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบในระบบการพฒันาหลกัสูตรน้ีอยูท่ี่กระบวนการพฒันา
หลกัสูตรอยา่งครบวงจร 

 2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาครูต่อหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า 
นักศึกษาครูท่ีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั ท่ีเขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็น
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ  = 4.59)  ในระดบัมากท่ีสุดตรงกนั 7 รายการ  คือ เตรียมความพร้อม
ของส่ือและอุปกรณ์ประกอบการสอน (Χ  = 4.59)  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
(Χ  = 4.74)  วิทยากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้ขา้รับการอบรม (Χ  = 4.58)  ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรม (Χ  = 4.73)   การน าความรู้ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคต   (Χ  = 4.50)  
สถานท่ีจดัการอบรม (Χ = 4.74)  และพบวา่นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นในระดบัมากตรงกนั  3 รายการ  
คือ การให้ความรู้ (Χ  = 4.41)  วิธีการ/ทกัษะการน าเสนอขอ้มูล (Χ  = 4.47)  การตอ้นรับ/การอ านวย
ความสะดวก (Χ  = 4.35)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีกระบวนการสร้างและ
พฒันาทั้งตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและมีการทดลองใช้ก่อนน ามาใชจ้ริงจึงท าให้ผูว้ิจยัเห็นจุดเด่น 
และจุดท่ีควรพฒันา ทั้งในดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นการจดัอบรม ดา้นสถานท่ีต่างๆ และผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
ดงักล่าวไปปรับปรุงให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Oliva, (2009) เสนอรูปแบบ
การพฒันาหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของการออกแบบหลกัสูตรและการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นขั้นตอน 12 ขั้นตอน ซ่ึงในขั้นตอนท่ี 11-12 เป็นการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลกัสูตร ทั้งระบบขอ้ดีของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวาอีกประการหน่ึง คือ การ
ระบุขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรช่วยให้มองภาพการพฒันาหลกัสูตรอย่าง
ครบวงจรซ่ึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรอยูต่ลอดเวลา 
 2.3 ผลการศึกษาทักษะในการส่ือสารของเด็กปฐมวัยภายหลัง จากได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์        
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัมี
พฒันาการทางดา้นทกัษะการส่ือสารดีข้ึนมาก  สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ใชท้กัษะการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได้ และมีการพูดคุยสนทนากบัผูอ่ื้นดีข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาครูไดรั้บการ
ฝึกอบรมทั้งดา้นทฤษฏีและมีการฝึกปฏิบติัในระหว่างการฝึกปฏิบติัตลอดจนในระหวา่งการทดลองใช้
จริงมีการสอนเทคนิควิธีต่าง การดูแลให้ค  าปรึกษาจากผูว้ิจยัจึงท าให้นกัศึกษาครูมีความรู้ความเขา้ใจ
และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอนัส่งผลให้ผูเ้รียนปฐมวยัเกิดทกัษะการส่ือสารตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ซ่ึง
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเดก็อาย ุ3-5 ปี มุ่งใหเ้ดก็มีพฒันาการดา้นดา้น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล และสอดคลอ้ง
กบั สมรรถนะการส่ือสารของมนุษย ์

2.4   ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อ การจดัประสบการณ์การเรียน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร  พบวา่  เด็กปฐมวยัมีมีความพึงพอใจต่อการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู โดยแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ  เช่น  สนุกกบักิจกรรมใน
แต่ละหน่วยการเรียน  ยิ้ม  หัวเราะ  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู  เพื่อนๆ  และถามถึงการท ากิจกรรมใน   



13 

 

คร้ังต่อไป  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัทั้งในดา้นเน้ือหาสาระและเทคนิควิธีการสอน อีกทั้งนักศึกษาครูไดรั้บความรู้จากการอบรม                 
ในหลักสูตรจนเกิดความเขา้ใจทั้ งในทางทฤษฏีและทางปฏิบัติอีกทั้ งยงัมีการนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา  4  เดือนท าให้นักศึกษาครูเกิดพฒันาการการเช่ียวชาญในทกัษะการพฒันา
ผูเ้รียน มีความเขา้ใจในจิตวิทยาของผูเ้รียนซ่ึงน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ท่ีพฒันาทกัษะ
การส่ือสารของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ Tyler (1949), Oliva, (1992), Saylor, 
Alexander and Lewis (1981) ท่ีได้กล่าวไวส้อดคล้องกันว่า ในการพัฒนาหลักสูตรนั้ นควรมีการ
ก าหนดจุดหมายในการพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงจะน าไปสู่การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการสามารถพฒันาและแกไ้ขปัญหาไดอี้กทั้งหลกัสูตรควรมีการประเมินเพื่อน าไปสู่การพฒันาให้
มีประสิทธิภาพ และยงัสอดคล้องกับสุเทพ อ่วมเจริญ (2555 : 22-24) ท่ีได้ก าหนดให้การพัฒนา
หลกัสูตรควรค านึงถึง องคค์วามรู้ (Knowledge)  สังคม (Soceity) และผูเ้รียน (Learner) ซ่ึงจะตอ้งใช้
หลกัจิตวิทยาในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1.  การสอนงานปฏิบติั ถือเป็นหัวใจส าคญัของสมรรถนะวิชาชีพครู โดยเฉพาะส าหรับครู
ปฐมวยั  การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา  เพื่อให้สามารถเตรียมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต้องให้
ความส าคญั  ทั้งน้ีรูปแบบการเสริมสมรรถนะในการสอนงานปฏิบติัอาจมีความแตกต่างกนัตามสภาพ
บริบทธรรมชาติของสาขาวิชาและสถานศึกษา 
 2.  ทางเลือกหน่ึงในการเตรียมความพร้อมหรือเสริมสมรรถนะการสอนงานปฏิบติั  ให้แก่
นกัศึกษา  คือ  การจดัให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเอง (Self–Learning) โดยอาศยัการวิเคราะห์และ
การออกแบบหลกัสูตรเพียงคร้ังเดียว  แลว้น าเขา้มาบริหารจดัการการเรียนรู้ของผูเ้รียนผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายส าหรับสถานศึกษาทั้งยงัช่วยเพิ่มความยดืหยุน่ใน
การตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได ้
 3.  ในการก าหนดหรือจดัสอนหลกัสูตรฝึกอบรม  เพื่อเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นใหแ้ก่ผูเ้รียน
สถานศึกษาอาจตอ้งพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัหลกัสูตรดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจว่าผูเ้รียน          
ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการอบรมดงักล่าว 
 4.  คุณภาพของการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีคาดหวงั นอกจาก
ข้ึนอยูก่บัหลกัสูตร ก าหนดและจดัการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลแลว้ คุณภาพของการจดั
การศึกษายงัข้ึนอยู่กับคุณภาพของบุคลากร การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และ               
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ส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้ น เพื่อให้มั่นใจว่าผู ้เรียนจะได้รับ                   
การเสริมสร้างสมรรถนะท่ีคาดหวงัอยา่งมีประสิทธิภาพ สถาบนัการศึกษาอาจตอ้งพิจารณาแนวทาง
เพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งดา้นสภาพแวดลอ้ม การเรียนรู้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
แนวทางเพื่อพฒันาบุคลากรผูส้อนดว้ย 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู หรือสมรรถนะเพื่อการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ อาจพิจารณา
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการวิเคราะห์งานโดยตรง แทนการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อกลัน่กรองรายการสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับวิชาชีพ หรืออาจพิจารณาเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์งาน
แลว้จึงน ามาตรวจสอบกบัผลการวิเคราะห์เอกสารเพื่อยนืยนัรายการสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับวิชาชีพ  
 2.  การพฒันาหลกัสูตรเพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูในอนาคต อาจพิจารณาจดัท าเน้ือหา 
ผสมผสานแนวคิดและหลกัการจากวิชาต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหรือเป็นกรอบแนวคิด
หรือเน้ือหาความรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งใชป้ระกอบกนั  เพื่อแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ อาจก าหนด
เป็นโครงการหรือการมอบหมายงานให้ผูเ้รียนน ากรอบแนวคิดไปใช้ในการแสวงหา กลัน่กรอง
แนวคิด หรือใชแ้กปั้ญหาต่อไป 
 3.  ควรพฒันาชุดฝึกอบรมเก่ียวกบัการเสริมสมรรถนะวิชาชีพอ่ืนๆ  เพื่อเป็นการเปิดโอกาส 
การพฒันาความรู้ และทกัษะในอาชีพนั้นเพิ่มข้ึนเพราะยงัมีอาชีพอีกมากมายท่ีตอ้งการการพฒันา
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 4. ควรน าหลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยัไปใชก้บังานหรือรายวิชาอ่ืนๆ  โดยให้
สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรเพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูหรือให้สถานศึกษาไดจ้ดัท าหรือน าไปใช้   
เพื่อพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาต่อไป 
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