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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ สมรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการวัดและ
ประเมินผล และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีระดับเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 สาขา วิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
คณะครุศาสตร์ ที่ ก าลั ง ปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา ปีก ารศึ กษา 2561 จานวนทั้ งสิ้น 385 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยการทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นภาพรวมอยู่
ในระดั บ สู ง ( X = 4.28, S.D. = 0.43) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านการวัดและการประเมินผล และด้านการจัดการเรียน
การสอน ตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของนักศึกษา จาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีสมรรถนะไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ
สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

13

ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) study the levels of competencies
related to the learning management of student teachers in early childhood education
at Rajabhat-affiliated universities in 3 aspects: teaching and learning management,
learning environment establishment, and assessment, and 2) compare the levels of
competencies related to learning management of the student teachers in early
childhood education at Rajabhat universities classified by the grade point average. The
sample were 385 fifth-year early childhood program student teachers of the faculty of
education who were teaching in school-based classrooms during the academic year
B.E. 2561. The tools used in this particular research included questionnaires. The data
were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean,
standard deviation, and F-test for one-way analysis of variance.
The main findings of this particular can be shown as follows: 1) the student
teachers’ level of competencies related to learning management as a whole was at a
high level ( X = 4.28, S.D. = 0.43). When each aspect was considered individually, their
competencies related to learning environment establishment was at the highest level,
followed by those related to assessment and evaluation in education, and instruction,
respectively. 2) A comparison of student teachers’ competencies classified by the grade
point average revealed that all of them achieved the same competency level.
Keywords
Competencies Concerning Learning Management, Early Childhood Education
ความสาคัญของปัญหา
ครูเป็นบุคคลสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษา เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Office of the Education Council, 2010) โดยเฉพาะครูที่สอนในระดับปฐมวัยที่มีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน ครูปฐมวัยจึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในศาสตร์ทางการจัด
การศึกษาปฐมวัย และมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของเด็ ก เป็ น ส าคั ญ (Ministry of Education, 2017a)
โดยการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือเป็นเป้าหมายสาคัญอันดับแรกของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได้กาหนดไว้ ซึ่งการจะพัฒนา
ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพนั้น (Jaruariyanon, 2014) นักศึกษาครูปฐมวัย
จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ที่ได้วางแผนไว้ การผลิต
สื่ อ การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ และการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น (Early Childhood
Education Program, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under
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the Royal Patronage, 2019) ซึ่งปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพสาหรับยุคของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีหลายประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการกาหนด
สมรรถนะครู ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการขับเคลื่อนคุณภาพของครูในปัจจุบัน (Dachakupt and Khaengkhan, 2008)
สมรรถนะครู ที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของครู แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษา
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานสาคัญที่จะ
ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ แ ก่ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การบริ ก ารที่ ดี
การพัฒนาตนเอง และการทางานเป็นทีม 2) สมรรถนะประจาสายงาน (Functional competency)
เป็นสมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่งสายงานครู ประกอบด้วยสมรรถนะ
5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์
และการวิจัยและการสร้างความร่วมมือกับชุมชน และ 3) สมรรถนะด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องยึดถือเป็นหลัก
ในการประพฤติปฏิบัติตน ได้แ ก่ คุณลั กษณะด้านวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่า งที่ดี
การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ (National
Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel, 2006)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2018)
ได้กาหนดสมรรถนะครูปฐมวัยตามกรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 1) เนื้อหา ความรู้ วิธี
สอน และการประเมินผล 2) การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเลี้ยงดู 3) สมรรถนะด้าน
การมี ส่ ว นร่ ว มและการสร้ า งความร่ ว มมื อ และ 4) การพั ฒ นาในวิ ช าชี พ ครู ป ฐมวั ย ให้ เ กิ ด ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย แต่สภาพการณ์ปัจจุบันพบว่าครูมีปัญหา
เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการท่องจาที่ขัดต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย ไม่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิด เร่งสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดคานวณได้ เกินความ
จาเป็น ไม่ให้อิสระเด็กในการแสดงออก (Office of the Education Council, 2007) ซึ่งคุณลักษณะ
ที่เป็นปัญหาดังกล่าวของครูปฐมวัย จึงทาให้ครูปฐมวัยยั งไม่สามารถเป็นผู้นาในการพัฒนาเด็กให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของไทยยังพัฒนาไม่ถึงขีดที่จะสร้างคนให้มี
ทักษะในการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นครูปฐมวัยจึงมีความจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มี ส มรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
หลักการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ควรเริ่มตั้ งแต่การเป็นนักศึกษาครูในสถาบันฝึกหัด
ครู เพื่อปลูกฝังความรู้ ทักษะ เจตคติ นาไปสู่การเกิดสมรรถนะเพื่อให้เป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นแกนหลักของกลุ่มผู้นาในการสร้างบัณฑิตครูในบริบทไทย
การศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ดั ง กล่ า ว แสดงถึ ง ความส าคั ญ ของสมรรถนะ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงความสาคัญ
ของการจั ดการเรีย นรู้ ของวิช าชีพครูปฐมวัย ผู้วิจั ยจึงมี ความสนใจศึก ษาวิจั ย เกี่ ยวกับ สมรรถนะ
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โดยศึกษาในบริบทของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนา
ในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัย นาไปสู่การเป็นครูที่มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาในสังคมปัจจุบัน และช่วยยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
ให้มีคุณภาพต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีระดับ สมรรถนะเกี่ย วกั บการจั ดการเรีย นรู้ ของ ใน 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้านการจั ดการเรีย น
การสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการวัดและประเมินผลเป็นอย่างไร
2. นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีระดับเกรดเฉลี่ยต่างกัน จะมีสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ สมรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารสอน
ในสถานศึ ก ษา สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ของกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการวัดและประเมินผล
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะครูปฐมวัย สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ จากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดทางการวิจัย ดังเสนอในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดทางการวิจัย
สมรรถนะครูปฐมวัยที่ศึกษา
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
เรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม

สมรรถนะย่อย
1.1 การวางแผนการจัดประสบการณ์
1.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.3 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้
2.1 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคล
2.3 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
3. ด้านการวัดและการประเมินผล 3.1 การสร้ า งหรื อ เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ใน
การประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้
3.2 การประเมิ น พั ฒ นาการและการ
เรียนรู้
3.3 การน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการ
พัฒนาเด็ก

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ที่กาลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,699 คน จ าแนกตามกลุ่ ม ภู มิ ภ าค (Office of the Higher
Education Commission, 2019)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวั ย คณะครุ ศ าสตร์ ของกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งสิ้น 316 คน ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane
(1973 cited in Kaemkate, 2009) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ความคลาดเคลื่อน 5% แต่เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็น แบบสอบถามซึ่งการศึกษากับกลุ่ม
นักศึกษา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม ที่กาหนดค่าที่ยอมรับ
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (Kaemkate, 2009) ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 385 คน จากนั้น
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti - stage sampling) โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้ วิ จั ย สุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง กลุ่ ม ( Cluster random
sampling) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 กลุ่มภูมิภาค โดยผู้วิจัยเชื่อว่าพื้นฐานบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มีปรัชญาที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน และเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจาก
โรงเรียนฝึกหัดครู อีกทั้งบริบทด้านการจัดการเรียนรู้ก็มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นถือได้ว่ามีความ
เป็นเอกพันธ์ (Homogeneity) ระหว่างมหาวิทยาลัย จึงสามารถสุ่มมหาวิทยาลัยแห่งใดมาเป็นกลุ่ม

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างก็ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจึงทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจานวนทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
รัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคเหนือ และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 กลุ่ม โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏจานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง
ได้ แ ก่ 1) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร 2) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ 3) มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ 8) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีมย์
3) ผู้วิจัยได้สุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่กาลังปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ที่ได้มาจากการสุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในข้อที่ 2 รวมทั้งสิ้น 385 คน เพื่อเป็นตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในการสารวจด้วยแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีนักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้น เพื่อทาความเข้าใจในหลักการและการให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความยินดีจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจและไว้วางใจจาก
กลุ่มมหาวิทยาลัยและผู้ประสานงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 2 ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ราชการจากคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ผู้วิจัยสุ่มได้ทั้ง 8 แห่ง เพื่อขอทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่กาลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
และเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อ มู ลด้ว ยตนเอง และมี ผู้ช่วยนักวิ จัยในการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้ว ย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั้ น กระจายอยู่ ต ามภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
ทั่ว ประเทศ โดยเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย แบบสอบถามระดั บ
สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึก ษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคู่มือการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้น ตอนที่ 4 ผู้ วิ จั ยใช้ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมาณ
45 วัน หลังจากนั้นผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
พบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดจานวน
373 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.88 เป็นค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (Kaemkate, 2009)
จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมากเพียงพอ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถามระดั บ สมรรถนะเกี่ ย วกั บ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) และเติมคาตอบ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ครอบคลุม
สมรรถนะ 3 ด้าน จานวน 45 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามขอบข่ายเนื้อหาในกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วนา
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 5 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา จากนั้นผู้วิจัยนาผลที่ได้มาคานวณค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8 - 1.0 แสดงว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด และผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา มาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามให้มีคุณภาพมากขึ้น ก่อนจะนาไปนาร่อง
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนและวิธีดาเนินการ ดังนี้
5.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และการหาค่า
ร้อยละ นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
5.2 ข้อมูลสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยคานวณค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
5.3 ข้อมูลเปรียบเทียบสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาจาแนกตาม
ระดับเกรดเฉลี่ย โดยคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.30 มี เกรดเฉลี่ ยสะสมอยู่ ระหว่ าง
3.01 - 3.50 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.70 และส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในโรงเรี ย นสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 56.60
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
จาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ระดับสมรรถนะของนักศึกษา
S.D. ระดับ
X
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.21
0.48 สูง
1.1 การวางแผนการจัดประสบการณ์
4.26
0.49 สูง
1.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.18
0.53 สูง
1.3 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
4.17
0.72 สูง
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
4.38
0.45 สูง
2.1 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4.34
0.53 สูง
2.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคล
4.45
0.49 สูง
2.3 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
4.36
0.49 สูง
3. ด้านการวัดและการประเมินผล
4.24
0.52 สูง
3.1 การสร้างหรือเลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้ 4.24
0.64 สูง
3.2 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
4.24
0.56 สูง
3.3 การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
4.25
0.57 สูง
เฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
4.28
0.43 สูง

ตารางที่ 2 พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้าน
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สมรรถนะสู ง สุ ด คื อ ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ ม รองลงมา คื อ ด้ า นการวั ด และการ
ประเมินผล และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การวางแผนการจัดประสบการณ์
2) ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ ม นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะย่อยที่มคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคล
3) ด้านการวัดและการประเมินผล นักศึกษามีสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผล
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาเด็ก
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
จาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยจาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ สมรรถนะเกี่ ย วกั บ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา จาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย
สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ระดับเกรดเฉลี่ย
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.51 - 4.00
รวม
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
3.51 - 4.00
รวม
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
3. ด้านการวัดและการประเมินผล
3.51 - 4.00
รวม
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
รวม
3.51 - 4.00
รวม

n
76
204
93
373
76
204
93
373
76
204
93
373
76
204
93
373

X

4.11
4.22
4.25
4.21
4.36
4.37
4.43
4.38
4.07
4.28
4.30
4.24
4.18
4.29
4.33
4.28

S.D.
0.44
0.51
0.46
0.25
0.45
0.45
0.44
0.45
0.51
0.50
0.52
0.52
0.42
0.43
0.44
0.43

ระดับสมรรถนะ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ
กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ส มรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ จ าแนกตามระดั บ เกรดเฉลี่ ย
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับการจัด
การเรี ย นรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ด้ า น และมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนใกล้ เ คี ย งกั น ในแต่ ล ะระดั บ เกรดเฉลี่ ย
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.07, S.D. = 0.51 ถึง 4.43, S.D. = 0.44
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา จาแนกตาม
ระดับเกรดเฉลี่ย
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
1. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 3 ด้าน
ระหว่างกลุ่ม
2
1.00
ภายในกลุ่ม
370
67.43
รวม
372
68.43
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic = 0.00, df1 = 2, df2 = 370, P = 1.00
2. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างกลุ่ม
0.86
2
ภายในกลุ่ม
86.49
370
รวม
87.35
372
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic = 0.65, df1 = 2, df2 = 370, P = 0.53
3. สมรรถนะด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ระหว่างกลุ่ม
0.28
2
ภายในกลุ่ม
73.56
370
รวม
73.83
372
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic = 0.31, df1 = 2, df2 = 370, P = 0.73
4. สมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
2.93
2

MS

F

P

0.50
0.18

2.73

0.07

0.43
0.12

1.84

0.14
0.20

0.69

1.46

ผลการทดสอบรายคู่

ไม่มีความแตกต่าง

0.16
ไม่มีความแตกต่าง

0.50
ไม่มีความแตกต่าง

5.6
0.04
5*

ภายในกลุ่ม
95.83
370
0.26
รวม
98.76
372
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic = 0.00, df1 = 2, df2 = 370, P = 1.00 ทดสอบรายคู่ โ ดยวิ ธี
Bonferroni

พบความแตกต่าง 2 คู่
คือ กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 3.01 - 3.50 >
2.51 - 3.00 และ 3.51
- 4.00 > 2.51 - 3.00

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบเอฟ (F-test)
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับต่าง ๆ มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
ในด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการวัดและ
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การประเมินผล พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Bonferroni ซึ่ งผลการทดสอบ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันจานวน 2 คู่ ได้แก่ 1) นักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.01 - 3.50 มีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.51 - 3.00 และ 2) นักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.00 มีสมรรถนะด้าน
การวัดและประเมินผลสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 - 3.00
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีสมรรถนะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และมีสมรรถนะย่อยทุกด้านอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษามีด้วยกันหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริงตามวัตถุประสงค์ในการ
เป็นสถาบันฝึกหัดครูที่เน้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยัง
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เป็นการฝึกฝน
ทักษะต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดการเรียนสาหรับเด็กปฐมวัยนั้น
จาเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน การเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และมีการผลิ ตสื่อการเรียนรู้เชิงรูปธรรม
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย จากที่กล่าวมานักศึกษาจึงมีประสบการณ์ผ่านกระบวนการในการปฏิบัติจริง
สู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัม พันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจาเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่ง
ความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย คือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลาย
วิธี (Dachakupt, 2007) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็นรายด้าน มีประเด็นการอภิปรายผล
ทั้งสิ้น 3 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอนในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง และมีสมรรถนะอยู่ในระดับสูงทุกสมรรถนะย่อย ซึ่งสมรรถนะ
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูง แต่เป็นสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสมรรถนะย่อยด้านอื่น คือ การใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมได้เหมาะสมกับการ
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เรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม รวมถึงการใช้สื่อนวัตกรรม
อย่างคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับ ใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นอย่างดีระดับนึง ซึ่งถ้ามีการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการเลือกใช้และผลิตสื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมถึงการตระหนักถึงการประยุกต์ใช้สื่อให้
สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทท้องถิ่นได้ จะทาให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะการใช้สื่ออย่างคุ้มค่ามาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อลดการใช้งบประมาณโดยไม่จาเป็น ซึ่งหลักการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมี
หลักในการเลือกที่คานึงถึง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ ความสมดุล เทคนิค ราคา
และหลักการใช้ ได้แก่ หลักความพร้อม หลักการปฏิบัติ หลักการกากับดูแล และหลักการประเมินผล
โดยครูเป็นผู้จัดเตรียม ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งการใช้สื่ออย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะในประเด็นนี้ เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาและเลือกใช้
สื่ออย่างยั่งยืน โดยควรคานึงถึง ราคากับความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ สามารถใช้ได้หลายครั้ง ใช้ได้
ยาวนาน มีความคงทน แข็งแรง (Ruangrit, 2018)
2. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม โดยผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะด้านการจัด
สภาพแวดล้ อ มในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง และมี ส มรรถนะอยู่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก สมรรถนะย่ อ ย
ซึ่งสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูง แต่เป็นสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสมรรถนะย่อยด้านอื่น คือ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในด้านนี้นั้น
นอกจากปัจจัยด้านบุคคลแล้ว ปัจจัยแวดล้อมด้านกายภาพก็มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาเช่นกัน
เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่เอื้อต่อการต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเท่าที่ควร แต่ก็ยังสามารถจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนได้อยู่ในระดับดี ซึ่งถ้ามีการวางแผน
ที่ดีสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ควรมีการเปลี่ยนหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางของ
เครื่ อ งเล่ น ตามมุ ม ต่ าง ๆ ฯลฯ อย่ า งสม่าเสมอ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาได้พั ฒ นาสมรรถนะได้ อ ย่า งเต็ ม
ศักยภาพ
นอกจากนี้ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนของโรงเรียนในบาง
ประเด็น เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย นาไปสู่การจัดสภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมทาได้ อยู่
ในระดับสูง ซึ่งถ้าจะพัฒนาให้นักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับที่สูงมากนั้น สิ่งที่สาคัญในการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักการ
จัดสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภายนอกห้องเรียน ควรมีการจัดอาคารสถานที่
และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิด
ธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน มีเครื่องเล่นสนามที่ตั้งในตาแหน่งที่ปลอดภัย
อยู่ในสภาพดี เครื่องเล่นควรทาจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จัดบริเวณสาหรับเล่นให้มี
ความหลากหลายทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีพื้นผิวแตกต่างกัน เช่น หญ้า ดิน ปูน ไม้ โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษา มีสถานที่ประกอบอาหารเป็นสัดส่วน สะอาด ส่วนด้านภายในห้องเรียน
ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอและสม่าเสมอทั่วห้อง โต๊ะเก้าอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัย
น้าหนักเบาให้เด็กเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกเด็กแต่ละคนมี เครื่องใช้ส่วนตัวในการทาความสะอาด
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ร่างกาย และเครื่องใช้ในการนอน โดยจัดเก็บเป็นระเบียบ สวยงาม ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่มีความสร้างสรรค์ ทนทาน หลากหลาย
มาใช้งาน โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและความทนทาน มีก ารจัดระบบการวางวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กหยิบ
ใช้ได้โดยสะดวก มีการตรวจสอบความสะอาด ความพร้อมในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์และสื่ออย่าง
สม่าเสมอ (Cate et al., 2006)
3. ประเด็นเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล โดยผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะด้านการวัด
และการประเมิ นผลในภาพรวมอยู่ใ นระดับสูง และมีสมรรถนะอยู่ในระดับสูงทุ ก สมรรถนะย่อ ย
ซึ่งประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 อันดับ คือ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ และการสร้าง
หรือเลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้ เนื่องจากการประเมินผลพัฒนาการ
นั้นโรงเรียนจะมีหน้าที่ออกแบบเครื่องมือและวิธีการประเมินตามแนวทางของโรงเรียน และมีครูเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสได้ เรียนรู้กระบวนการประเมินพัฒนาการการตาม
สภาพจริ ง และการสร้า งเครื่ อ งมื อ ในประเมิน ผลพั ฒ นาการเด็ ก ด้ วยวิ ธี การที่ หลากหลายได้ ดี ใ น
ระดับนึง ซึ่งถ้าโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
อาจอยู่ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลในการจัดประสบ
การณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย หรือให้นักศึกษาได้ เลือกใช้หรือการสร้างเครื่องมือด้วย
ตนเอง จะทาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุดเนื่องจากการประเมินพัฒนาการเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินควบคู่กับไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สอดคล้ อ งกั บ Ministry of Education (2017b) เสนอว่ า การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น
กระบวนการต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1.1 สถาบันฝึกหัดครูและสถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ รูปแบบการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ มี แ นวทางที่ ชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในการส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด สภาพแวดล้ อ ม และการวั ด และ
การประเมินผล โดยเฉพาะในด้านที่สมรรถนะต่ากว่าด้านอื่น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
ครูปฐมวัยในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูปฐมวัย
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2.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาครูปฐมวัยชั้นปีที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จึงควรมีการศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูปฐมวัยในชั้นปี
อื่น ๆ และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันของบริบทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
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