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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน ระดับปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับปฐมวัย 
ของผูด้แูลเด็กในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ หลงัไดร้บัการฝกึอบรม 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอ่การใชช้ดุ
ฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้
ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำาปาง จำานวน 28 คน จาก 11 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดฝึกอบรม เรื่อง
การบริหารจัดการช้ันเรยีนระดับปฐมวยั แบบทดสอบวัดความรู้ความเขา้ใจเรือ่งการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.00/83.88 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม 3) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการในชั้น
เรียนระดับปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: ชุดฝึกอบรม การบริหารจัดการในชั้นเรียน ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
The purposes of this research were 1) to find the efficiency of the development 

of training package on classroom management of preschool 2) to study the development 
after using training package on classroom management of preschool for childcare takers 
in child development Centre 3) to study the contentment after using training package on 
classroom management of preschool. The target group comprised of 28 childcare takers who 
were from 11 child development Centers under Khelang Nakorn Municipality in Lampang.  
The experimental instruments were the development of training package on classroom 
management of preschool for childcare takers. The data collection instruments were  
classroom management test and contentment test. The data obtained were analyzed for 
mean, percentage and standard deviation

The findings of this study were as follows: 1) the efficiency of training package was 
increased 80.00/83.88 which passed 80/80. 2) the scores of the target group after using 
training package were increased than the previous of using the training package. 3) the 
contentment of the target group were found at the good level

Keywords: Training package, classroom management, childcare takers, child development 
Centre

บทนำา
การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเบื้องต้น

ท่ีมคีวามสำาคญัต่อพัฒนาการและการเจรญิเตบิโต
ของชวีติในอนาคตของเด็ก เด็กจงึควรได้รบัการสง่
เสริมการอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ต่างๆ 
ใหเ้หมาะสมกบัวยั โดยเฉพาะการศกึษาทีจ่ดัในรปู
แบบอนุบาล ครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กต้องสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและพัฒนาการของเด็ก เด็กปฐมวัย
จึงเปน็กลุม่เปา้หมายหลกัทีส่มควรได้รบัการอบรม
เลี้ยงดูอย่างเหมาะสมทุกด้าน เพราะเด็กในวัยนี้
มีพัฒนาการที่รวดเร็ว หากไม่ได้รับการเอาใจใส่
เมื่อพ้นวัยนี้ไปแล้ว เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วย
ความยากลำาบากในบางอย่างอาจไมส่ามารถเรยีน
รู้ได้อีกเลย ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจึงมีส่วน

สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ครูปฐมวัยซึ่งทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระ
ตุ้นความคิดของเด็กนอกจากนั้นชั้นเรียนปฐมวัย
เป็นสภาพแวดล้อมในช่วงหนึ่งของชีวิตประจำาวัน
ที่เด็กมีหลากหลายพฤติกรรมจากบ้าน เข้ามา
อยู่รวมกัน ทำากิจกรรมร่วมกัน เล่นและปฏิบัติ
ภารกิจประจำาวันด้วยกัน ในขณะท่ีเด็กบางคน
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ง่าย เด็ก
บางคนกลับปรับตัวได้ยาก ทำาให้เกิดปัญหาที่เพิ่ม
ภาระให้กับครูปฐมวัยโดยดึงเวลาซึ่งควรจะทุ่มให้
กับการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นการดูแล 
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของ
เด็ก ความเป็น ครูผู้รู้การจัดการในชั้นเรียน จึง
เป็นส่ิงที่จำาเป็นที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็น
ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ หอ้งเรยีนมสีภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศที่เอื้ออำานวยการเรียนรู้ เด็กมี
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ระเบียบวนัิย โดยทัง้หมดนีน้ำามาซึง่ผลสมัฤทธ์ิทาง
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่พึงประสงค์และเต็ม
ศักยภาพ การจัดการชั้นเรียน คือทุกสิ่งทุกอย่างที่
ครูคิดวางแผนปฏิบัติซึ่งทำาให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่มีระบบและส่งเสริมการเรียนรู้ การวางแผนและ
การจัดการกิจวัตรประจำาวันและกระบวนการ
ทำางาน ระบบสำาหรับการดูแลพฤติกรรมต่างๆ ที่
เกิดข้ึนและการจัดช้ันเรียนล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการ (จีระพันธ์ พูลพัฒน์, 2548: 6)

ในการจัดการชั้นเรียน บทบาทของครู
มีความสำาคัญที่สุด ครูจึงจำาเป็นต้องมีความรู้ มี
เทคนิควธีิการ มทีกัษะในการจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้ของเด็กทุกคน เพื่อช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มที่
ตามศักยภาพของเขา ครูซึ่งเป็นผู้สอน ผู้จัดการ 
ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เด็ก
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ดังน้ันบทบาทของครู
ในชั้นเรียนประกอบด้วยกิจกรรมที่สำาคัญ 2 ส่วน 
คือ การจัดการเรียนการสอนและการจัดการใน
ชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ส่วน
การจัดการในชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการเรียน ช่วยให้การเรียนการสอน
ดำาเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง สนับสนุนส่ง
เสริมให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน หากครูมีวิธีการจัดการในชั้นเรียน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (ปราณ ีสาระจติต,์ 2537)

การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ประสบความ
สำาเร็จ ครูจะต้องมีความสามารถในการจัด
ห้องเรียนและการจัดการช้ันเรียนสำาหรับเด็ก
เพราะการจัดการชั้นเรียนมีผลกระทบโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของเด็กท่ีแสดงออกมา เด็กจะเรียนรู้
ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการไว้อย่างดีมี
ระบบ ระเบียบ สะอาดมีความปลอดภัยท้ังทาง
กาย และจิตใจ ครูอนุบาลต้องสวมบทบาทความ
เป็นผู้นำาที่มีคุณภาพ ต้องมีระเบียบวินัย และต้อง

มีความสามารถในการรักษาสภาวะที่ทำาให้มีการ
เรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งหัวใจสำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
ก็คือวิธีการจัดการในชั้นเรียนที่เหมาะสมนั่นเอง 
ครูปฐมวัยผู้ขาดทักษะด้านการจัดการในช้ันเรียน
ไมอ่าจประสบผลสำาเรจ็เทา่ทีค่วร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งกับช้ันเรียนของเด็กวัยอนุบาลซึ่งเป็นวัยที่กำาลัง
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะที่
จำาเป็นในการอยู่ร่วมกัน (จีระพันธ์ พูลพัฒน์และ
คณะ, 2553: 275-276)

การฝึกอบรมเป็นการให้การศึกษาอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายขัดเจน มุ่งให้ผู้ รับ
การอบรมเกิดความรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางด้านความรู้เจตคติและการปฏิบัติ 
สามารถนำาความรู้ไปใช้ได้ทันทีหลังการฝึกอบรม 
(เกษม จันทร์แก้ว,2536:102) นอกจากนั้น การ
ฝึกอบรมเป็นส่วนสำาคัญ ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ 
เสรมิสรา้งบคุลกิภาพ ภาวะการเปน็ผูน้ำาทำาใหเ้กดิ
ประสบการณ์ และทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยความรวดเร็ว 
ประหยดัเวลา และทุน่คา่ใชจ้า่ยเปน็อนัมาก (นอ้ย 
ศิริโชติ, 2524: 6) 

จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยใน
ฐานะผู้ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
จึงสนใจที่จะทำาการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
เรื่อง การจัดการในช้ันเรียนระดับปฐมวัยสำาหรับ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาผู้ดูแล
เดก็ ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางการศึกษาปฐมวยันำา
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการชั้นเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม

เรื่อง การบริหารจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบรหิารจัดการชัน้เรยีนระดบัปฐมวัย ของผูด้แูล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังได้รับการฝึกอบรม 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้ชุดฝึกอบรม เร่ือง การบริหารจัดการชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. ชุดฝึกอบรมเรื่อง การบริหาร

จัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

 2. ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เรือ่งการบรหิารจัดการช้ันเรยีนระดับปฐมวยัสงูขึน้
ภายหลังจากการฝึกอบรม

 3. ผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการช้ันเรียนระดับ
ปฐมวัย อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตวิจัยดังนี้

 1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรคือผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง จำานวน 130 คน

 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำาปาง 
จำานวน 28 คน จาก 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
การเลือกแบบเจาะจง

2. ตัวแปรที่ใช้ในก�รศึกษ�

2.1 ตัวแปรอิสระ คือการฝึกอบรมผู้ดูแล
เด็กโดยใช้ชุดฝึกอบรมเร่ือง การบริหารจัดการชั้น
เรียน ระดับปฐมวัย

2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย

 2.2.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแล
เด็กจากการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง การ
บริหารจัดการชั้นเรียน

 2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ที่อบรม 
โดยใช้ชุดอบรม เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย

3. เนื้อหาที่จัดทำาชุดฝึกอบรมได้มาจาก
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการช้ันเรียนของ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร จังหวัดลำาปาง และเนื้อหาที่ได้มาจาก
การบริหารจัดการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการบริหารจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

4. ระยะเวลาในการทดลอง ทำาการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้
ดแูลเดก็ ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมอืงเขลางค์
นคร จังหวัดลำาปางจำานวน 28 คน จาก 11 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบ
ด้วย

1. ชดุฝกึอบรม เรือ่งการบรหิารจดัการชัน้
เรียนระดับปฐมวัย

2. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการบริหารจัดการในชั้นเรียน

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ใช้ชุดฝึกอบรม

ก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือ

1. การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรม โดย
ดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ศึกษาเอกสารตำารา งานวิจัยที่เกี่ยว
กับการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.2 นำาข้อมูลมาจัดทำาคู่มือการฝึกอบรม 
เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย
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1.3 จัดทำาชุดฝึกอบรมเรื่อง การบริหาร
จัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรม 
เอกสาร และสื่อประกอบการอบรม ประกอบด้วย

1) ชื่อเรื่อง เป็นส่วนที่ระบุชื่อเรื่อง

2) เวลา เป็นส่วนที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติกิจกรรมแต่ละเรื่อง

3) วตัถปุระสงค ์เปน็สว่นทีร่ะบเุปา้หมาย
ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมบรรลุผล

4) สาระสำาคัญ เป็นส่วนที่ระบุราย
ละเอียดของสาระสำาคัญ

5) สื่อ เป็นส่วนที่ระบุอุปกรณ์ที่นำามาใช้
ในแต่ละกิจกรรม

6) กระบวนการและเวลา เป็นส่วนท่ีผู้
วิจัยนำากระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ มาใช้ใน
การฝึกอบรม

1.4 นำาปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือปรบัแกใ้ห้
ครอบคลมุเน้ือหาถกูตอ้งเหมาะสมในการใช้ภาษา

1.5 ดำาเนินการแก้ไข ตามคำาแนะนำาของ
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน

1.6 นำาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 3 คน จำานวน 6 คน และจำานวน 
9 คน แล้วนำาข้อมูลจากการทดลองมาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อจัดทำาชุดฝึกอบรม เรื่อง การบริหาร
จัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 

1.7 ทดลองใช้ ชุดฝึกอบรบกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 28 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกอบรม 

2. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจ

2.1 ศึกษา เอกสารเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมิน วิธีการสร้างแบบทดสอบ

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจ เร่ือง การบริหารจัดการชั้นเรียนระดับ

ปฐมวัยแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

2.3 นำาแบบทดสอบที่สร้างข้ึนเสนอผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่านตรวจสอบโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคำาถามกับส่วน
ทีต่อ้งการวัด ไดแ้ก่ สาระสำาคญั ส่วนกจิกรรม การ
ใช้ภาษาและตัวอักษร ความเหมาะสมของชุดฝึก
อบรมโดยภาพรวม โดยที่ผลการพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับสิ่งที่ต้องการวัด 
ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
สำาหรับข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยจะนำาไปปรับแก้
ให้มีความถูกต้องตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนนำาไปใช้ คือ การใช้ภาษาต้องชัดเจนถูกต้อง
และโจทย์และตัวเลือกลวง ต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด

2.4 คดัเลอืกขอ้สอบ ทีม่คีำาถามตรงกับสิง่
ที่ต้องการวัด ให้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ
หรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไป จำานวน 40 ข้อ

2.5 นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง

3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 
แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การใชช้ดุฝกึอบรม 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังนี้

3.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ ตามวธิขีอง ลเิคอรท์ (Likert scale)

3.2 สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่
การใช้ชุดฝึกอบรม เป็นแบบมาตราส่วน ประเมิน
ค่าความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.3 นำาแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างความชัดเจน 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (contented validity) 
ความถูกต้องของข้อความ และความถูกต้องด้าน
ภาษา ตรวจสอบโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(ICO) ระหว่างข้อความกับความพึงพอใจที่
ต้องการวัด

3.4 นำาแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ก�รรวบรวมข้อมูล

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการช้ันเรียนระดับ
ปฐมวัยผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังนี้ 

1. นำาชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นและผ่านการ
หาประสิทธิภาพตามลำาดับแล้ว ทำาการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง ไปจัดอบรมแก่ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัด
ลำาปาง จำานวน 28 คน จาก 11 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในโครงการอบรมเข้าปฏิบัติการเทคนิคและ
การบรหิารจดัการชัน้เรียนระดบัปฐมวยั ซึง่ทำาการ
ทดสอบกอ่นการทดลอง (Pre-test) เพ่ือวดัความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการในชั้นเรียน 

2. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง จึงนำาแบบ
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ทดสอบหลังเรียน (post-test)

3. นำาคะแนนผลการทดสอบวัดความ
รู้ความเข้าใจ ทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมมา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

4. ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำาแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม เร่ืองการบริหาร
จัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย

ผลการวิจัย
1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 

เรื่อง การบริหารจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 
โดยผู้วิจัยได้นำาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 28 คน พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 80.00 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
(E2) เท่ากับ 83.87 น่ันคือได้ E1/E2 เท่ากับ 
80.00/83.87 ดังนั้นผลการทดสอบสรุปได้ว่า 
ชุดฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการในช้ันระดับ
ปฐมวัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดัง
ตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ผลการทดลองใช้ชุดฝกึอบรม เร่ือง การบรหิารจัดการในชัน้เรยีนระดบัปฐมวัยกับกลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 28 คน

จำานวน 
ผู้เข้า
อบรม

ประสิทธิภาพกระบวนการ
(คะแนนระหว่างการฝึกอบรม)

ประสิทธิภาพผลลัพธ์
(คะแนนหลังการฝึกอบรม)

E
1
/E

2คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ

28 60 48.00 80.00 40 33.55 83.87 80.00/83.87

2. การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้ดูแลเด็กท่ีเข้ารับการอบรม โดยใช้ชุดฝึก
อบรม เรื่อง การบริหารจัดการในชั้นระดับปฐมวัย 

พบว่า คะแนนเฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบความรู้
ความเขา้ใจ กอ่นและหลงัการฝกึอบรมแตกตา่งกนั 
โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 23.35 
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และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมเท่ากับ 33.55 
จงึสรปุไดว้า่ ความรูค้วามเขา้ใจของผูดู้แลเด็ก หลงั

ได้รับการฝึกอบรมมีค่าสูงขึ้น ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 การวเิคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจจาการใชช้ดุฝกึอบรม โดยการทำาแบบทดสอบกอ่นและหลงั
การฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 28 คน

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D

ก่อนฝึกอบรม 40 23.35 3.793
หลังฝึกอบรม 40 33.55 1.825

3. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม 
ของกลุม่ตวัอย่างจำานวน 28 คน พบวา่ในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ดูแลเด็ก มีความพึง
พอใจ สามลำาดับแรก คือผู้เข้าอบรมสามารถนำา
ความรู้ไปพัฒนาต่อและสามารถถ่ายทอดหรือ

เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ (  = 4.78) รองลงมา
คอืชดุฝกึอบรมชว่ยให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรูด้า้นการ
บริหารจัดการช้ันเรียน (  = 4.71) และชุดฝึก
อบรมมีการอธิบายเน้ือหาและตัวอย่างทำาให้ง่าย
ต่อการเรียนรู้ (  = 4.61) ดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม ของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 28 คน จาก
การทำาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

คว�มพึงพอใจต่อก�รใช้ชุดฝึกอบรม S.D แปลผล

1. ชุดฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการบริหาร จัดการชั้นเรียน 4.71 0.45 มากที่สุด

2. ชุดฝึกอบรมมีการจัดลำาดับเนื้อหาและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 4.35 0.54 มาก

3. ชุดฝึกอบรมมีการอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างทำาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.61 0.47 มากที่สุด

4. ชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.57 0.56 มากที่สุด

5. ชุดฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.53 0.62 มากที่สุด

6. ชุดฝึกอบรมทำาให้ผู้เข้าอบรมสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 4.53 0.56 มากที่สุด

7. ชุดฝึกอบรมทำาให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาวิธีการในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ด้วย
ตนเอง

4.57 0.62 มากที่สุด

8. ชุดฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4.39 0.48 มาก

9. ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นเพื่อเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรม 4.57 0.49 มากที่สุด

10.ผู้เข้าอบรมสามารถนำาความรู้ไปพัฒนาต่อและสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้
กับผู้ที่สนใจได้

4.78 0.41 มากที่สุด

รวม 4.56 0.52 ม�กที่สุด
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ผลการวิจัย
 1. ชดุฝกึอบรมเร่ือง การบรหิารจดัการช้ัน

เรียนระดบัปฐมวยั มปีระสทิธภิาพ 80.00/83.88 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

 2. ผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียน
ระดับปฐมวัยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

 3. ผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการช้ันเรียนระดับ
ปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด

 
อภิปรายผล

จากผลการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม
เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับปฐมวัย 
สำาหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ลำาปาง สามารถนำามาอภิปรายผลดังนี้

 1. ชุดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนระดับปฐมวัย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
80.00/83.88 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑท์ีต้ั่งไว ้80/80 
เป็นเพราะว่า ในขั้นตอนการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
เร่ืองการบริหารจัดการชั้นเรียนระดับเด็กปฐมวัย 
ได้รับการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญ ซึ่งผลการ
ประเมินมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดฝึก
อบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของ
วัตถุประสงค์ สาระสำาคัญ และเวลา อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ ทำาให้ชุดฝึกอบรมมีคุณภาพเพิ่ม
ขึ้น ผู้วิจัยนำาชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ 3 ครั้ง กับ
ผู้ดูแลเด็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 3 คน 6 คน 
และ 9 คน ดูความเหมาะสมก่อนนำาไปใช้กับการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาประสิทธิภาพ 
จึงเชื่อถือได้ว่าชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของถวิล เนตรวงษ์ (2547: 
93-95) พบว่าชุดฝึกอบรมครูที่ได้ผ่านขั้นตอนใน

การจดัทำาอยา่งมรีะบบ มวีธิกีารจดัทำาและกิจกรรม
ทีเ่หมาะสมไดผ้า่นการตรวจสอบประเมนิความถูก
ต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์ก่อนนำาไปใช้จริง เช่นเดียวกับ คม
สันต์ ชไนศวรรษ์ (2548:81) พบว่าชุดฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพจะต้องผ่านกระบวนการในการ
สร้างชุดฝึกอบรมอย่างมีหลักการผ่านการตรวจ
สอบโดยผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องและมีการทดลอง
ใช้ พร้อมกับการปรับปรุงก่อนสร้างเป็นชุดฝึก
อบรมที่นำาไปใช้ทั่วไปได้นอกจากนั้นเน้ือหาที่ใช้
ในการฝึกอบรมเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ซึ่งเป็นส่ิงที่ผู้ดูแลเด็กต้องใช้และ
ปฏิบัติในการทำาหน้าที่ในชั้นเรียน เช่น การเตรียม
เด็กให้สงบ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้าง
บรรยากาศทางอารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นผลให้ผู้
ดูแลเด็ก จดจำาและเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าสิ่งไกล
ตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี  
(2544:10-12) ที่ว่า การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้
เรียนควรเป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น
ปัญหาและประยุกต์ผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง

2. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการในช้ันเรียนระดับปฐมวัย ของผู้ดูแลเด็กมี
คะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนฝึกอบรม ทั้งน้ีอาจเป็นผลเนื่องจากชุดฝึก
อบรมที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ดูแล
เด็ก มีกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้ได้ปฏิบัติ
จริง ซึ่งผลการประเมินมีความเห็นโดยรวมไปใน
แนวทางเดยีวกนัอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมกบัการนำา
ไปใช้มาก อีกทั้งชุดฝึกการอบรมได้ผ่านการปรับ
แก้ให้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกอบรมพบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 จึงถือว่าชุดฝึกอบรมนี้มี
ประสิทธิภาพ ทำาใหผู้้ดแูลเดก็มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
สงูขึน้นอกจากน้ันแลว้ การเรียนรูด้ว้ยชุดฝึกอบรม
เปน็การเรยีนรูเ้รือ่งท่ีเก่ียวข้องกับสิง่ทีป่ฏบิตัใินการ
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ดูแลเด็กประจำาวัน ทั้งมีการเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ให้มีความผ่อนคลาย ทำาให้ผู้ดูแล
เด็กสามารถจดจำาเนื้อหาได้ดี ผู้ดูแลเด็กมีบทบาท
สำาคัญในการทำากิจกรรม และได้รับประสบการณ์
ตรงทำาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

3. ผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการช้ันเรียนระดับ
ปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้วจิยัไดพ้ฒันาชดุฝกึอบรมใหผู้อ้บรมได้มสีว่นรว่ม
ในกิจกรรมอย่างเต็มที่ มีกิจกรรมที่กระตุ้นความ
สนใจ อีกทั้งชุดฝึกอบรมมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ช่วยให้ผู้ดูแลเด็กสนุกสนาน เพราะรู้สึกว่าไม่ได้
มานั่งอบรม แต่มาทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ จึง
ทำาให้ผู้ดูแลเด็กไม่เกิดความเครียด และเป็นทาง
เลือกหนึ่งของการฝึกอบรมที่แตกต่างจากการฝึก
อบรมทีเ่น้นการฟงัจากวทิยากรแตเ่พียงอย่างเดียว 
สง่ผลใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามพึงพอใจต่อชุดฝกึอบรม

ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนทำาการฝึกอบรม ผู้ดำาเนินการฝึก

ควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ในชุดฝึกอบรม เพื่อ
จะได้ให้คำาแนะนำาได้อย่างถูกต้อง

2. ควรเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ได้นำาเสนอประสบการณ์เดิม เพื่อนำาสู่การเรียนรู้
ใหม่ให้มากที่สุด

3. สามารถนำาชุดฝึกอบรม เรื่องการ
บริหารจัดการในช้ันเรียนระดับปฐมวัย ไปปรับใช้
ในการเรียนการสอนนักศึกษาที่เกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัยได้

4. ในการทำาวิจัยในครั้งต่อไปควรสร้าง
และพัฒนาชุดฝึกอบรม เนื้อหาที่จำาเป็นสำาหรับผู้
ดแูลเดก็ในด้านอืน่ๆ เชน่ การสรา้งวินยัในชัน้เรยีน 
การพัฒนา EQ เป็นต้น
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