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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีมี้ความมุ่งหมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะครดูา้นการบรหิาร
จัดการช้ันเรียน สำาหรับสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สำาหรับสถานศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สำาหรับสถานศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ระยะ 
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำานวน 327 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสัมภาษณ์ และ
แบบประเมินแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความ
สำาคัญของความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวจิยั พบว่า 1. องคป์ระกอบและตัวชีว้ดัสมรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบั
ถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 2) การสร้างความสัมพันธ์ทางบวก 
3) การกำาหนดกฎระเบียบ กติกา 4) การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในชั้นเรียน และ 6) การจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มี 4 ตัวชี้วัด การสร้าง
ความสัมพันธ์ทางบวก มี 6 ตัวชี้วัด การกำาหนดกฎระเบียบ กติกา 3 ตัวชี้วัด การสร้างบรรยากาศที่ส่ง
เสริมการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด การจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน มี 4 ตัวชี้วัด และการจัดทำาข้อมูล
สารสนเทศ 5 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สำาหรับสถานศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบัแรก 
คือ การกำาหนดกฎระเบียบ กติกา การจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะ
ครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 3. การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน มี 10 แนวทาง 2) แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการสร้างความสัมพันธ์ทาง
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บวก มี 7 แนวทาง 3) แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการกำาหนดกฎระเบียบ กติกา มี 7 แนวทาง 
4) แนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะครูด้านการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสรมิการเรยีนรู ้ม ี5 แนวทาง 5) แนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนมี 11 แนวทาง 6) แนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ มี 6 แนวทาง

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะครู, การพัฒนาแนวทาง, การบริหารจัดการชั้นเรียน, สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the elements and indicators of 
teacher competency in classroom management for educational institutions. 2) to study the 
current state and the desirable state of teacher competency in classroom management for  
educational institution. 3) to develop a guideline to strengthen teacher competency in classroom 
management for educational institution. The samplings were 327 teachers of the Secondary 
Education Service Area 24. The samplings were chosen using Stratified Random Sampling. 
The research instruments used in this study were 1) a questionnaire with 5 levels rating scale 
and 2) a questionnaire and an evaluation of the suitability and possibility. Statistics used in 
the study were 1) percentage 2) average 3) standard deviation and 4) Correlation Coefficient

The findings showed that: 1. There were 6 elements and 25 indicators of teacher 
competency in classroom management for educational Institution under the Jurisdiction of 
the Secondary Education Service Area 24. 2. The current state of Teacher Competency in 
Classroom Management for Educational Institution under the Jurisdiction of the Secondary 
Education Service Area 24 was at a moderate level in all areas. When considering each 
dimension, it was found that the highest means were determining rules and regulations, 
classroom environment, and motivating learning atmosphere. Besides, the lowest mean was 
classroom activity. The desirable state of Teacher Competency in Classroom Management 
for Educational Institution under the Jurisdiction of the Secondary Education Service Area 
24 was at the highest level at all areas. When considering each dimension, it was found that 
every dimension was at the highest level. 3. The developments of a guideline to strengthen 
Teacher Competency in Classroom Management for Educational Institution under the  
Jurisdiction of the Secondary Education Service Area 24 consisted of 1) 10 guidelines of 
teacher competency in classroom activity, 2) 7 guidelines of teacher competency in positive  
relationship, 3) 7 guidelines of teacher competency in determining rule and regulations,  
4) 5 guidelines of teacher competency in motivating learning atmosphere, 5) 11 guidelines of 
teacher competency in classroom environment, and 6) 6 guidelines of teacher competency 
in providing information. 

Keywords: Teacher Competency, developing guidelines, Competency in Classroom  
Management, the Secondary Education Service Area 24
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บทนำา

กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดนโยบาย
การปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 
- 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชวิีตอยา่งมีความสขุภายใน ป ี2561 จะตอ้งมีการ
ปฏริปูการศึกษาและการเรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบ โดย
กำาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้
เรยีนไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัสถานศกึษาและระดบั
ช้ันเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ครู
หรือผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญมากที่สุดใน
กระบวนการจัดการศึกษา เพราะเน้ือแท้ของการ
จัดการศึกษาคือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิด
ขึ้นระหว่างครูกับผู้เรียน การที่ครูจะเป็นบุคคลที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น ครูต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยปรับ
บทบาทใหม่เป็น 2 บทบาท คือ 1) ครูในฐานะ
ผู้ปฏิบัติการสอนเป็นหลัก 2) ครูในฐานะนักวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนซ่ึงเป็นบทบาทเสริมโดย
การสอนและการวิจัยไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกจากกัน
ดังทีค่รเูคยเปน็ (ญาณภัทร สีหะมงคล, 2552) ครู
จำาเปน็ตอ้งพฒันาหลกัสตูรวธิกีารเรยีนการสอนการ
จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความยากรู้ยากเรียนการพัฒนา
พฤตกิรรมผูเ้รียนการเพ่ิมสัมฤทธผิลการเรยีนและ
การสรา้งบรรยากาศการเรยีน รูเ้พือ่ใหเ้กดิการเรยีน
รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา, 2544) 

เมื่อครูเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำาคัญ
ในกระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพของครูจึง
มีความสำาคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อผู้
เรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการพฒันาคนใหเ้ป็นมนษุย์ทีส่มบรูณท์ัง้รา่งกาย 
จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคณุธรรม มจีรยิธรรม
และวฒันธรรมในการดำารงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกับ
บคุคลอืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ คณุภาพของครผููส้อน
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน (เลขาธิการสภาการศึกษา, 

2556) นอกจากน้ีพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ยังได้บัญญัติ
มาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษาซึง่เปน็ขอ้กำาหนดเกีย่ว
กบัคณุลกัษณะและคณุภาพทีพ่งึประสงคท์ีต่อ้งการ
ใหเ้กดิขึน้ในการประกอบวชิาชพีคร ูโดยกำาหนดให้
ผูป้ระกอบวชิาชพีจะตอ้งนำามาตรฐานวชิาชพีไปใช้
เปน็หลกัเกณฑใ์นการประกอบวชิาชพีครุสุภา ซึง่ได้
กำาหนดมาตรฐานไว ้3 ดา้น คอื มาตรฐานดา้นความ
รู้และประสบการณ์ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
และมาตรฐานดา้นการปฏบิตัติน ซึง่การจดัการเรยีน
รูแ้ละการจดัการชัน้เรยีนเปน็สว่นหนึง่ในมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติตน และเพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ของ
สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน ไดก้ำาหนดสมรรถนะครูไว ้2 สมรรถนะ 
คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำาสายงาน 
ซึง่การบรหิารจดัการชัน้เรยีนก็เปน็หนึง่ในสมรรถนะ
ประจำาสายงาน สมรรถนะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
บรรลตุามความตอ้งการขององคก์ร ปจัจบุนัองคก์ร
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำาเอา
สมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พชรวิทย์  
จันทร์ศิริสิร, 2554)

จะเหน็ไดว้า่เม่ือครูเปน็บคุคลสำาคญัในการ
พฒันาการศึกษา การพฒันาครจูงึจำาเปน็อย่างย่ิงใน
โลกปัจจุบันที่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สงัคมเทคโนโลยแีละขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ 
ในแตล่ะรอบปีจึงมหีนว่ยงาน องค์กร สถาบนัตา่งๆ 
ทัง้ภาครฐัและเอกชนตา่งดำาเนนิการพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา แตจ่ากผลการศกึษาสภาพ
ปจัจบุนัและปญัหาการพฒันาครูของ (เลขาธกิารสภา
การศึกษา, 2556) การพัฒนาครูจึงไม่มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ชัดเจน หลักสูตรและเนื้อหาไม่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของครู เน้นหลักการทฤษฎีมากกว่าการได้ลงมือ
ปฏิบัติ ทำาให้ครูไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก
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การอบรมได้ ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อ
เนื่องหลังการอบรม การพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถานศึกษา จะ
ประสบความสำาเรจ็หรอืมปีระสทิธภิาพอยา่งยัง่ยนื
หรอืไมน่ัน้จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมแีนวทางพฒันาทีม่ี
คณุภาพซึง่สามารถบอกรายละเอยีดของขัน้ตอนวธิี
การไวอ้ยา่งชดัเจนเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัไิดเ้ขา้ใจงา่ย และ
สามารถนำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบัิตงิานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวทางเป็นสิ่ง
สำาคัญและจำาเป็นในการที่จะบอกให้ผู้ปฏิบัติได้รับ
รูถ้งึขัน้ตอนวิธกีารในการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิการ
พฒันาและเปน็ไปในทศิทางทีต่อ้งการ (เลขาธกิาร
สภาการศึกษา, 2556)

จากการดำาเนินงานด้านการจัดการศึกษา
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
มปัีญหาและอปุสรรคในการบรหิารจดัการเรยีนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และไม่
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ท้ังผลการประเมิน
คุณภาพของการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชายังคงต่ำากว่ามาตรฐาน 
จากสถานการณ์ดังกล่าวสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีความตระหนักถึง
ภารกิจสำาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นให้ผู้
เรียนที่เป็นผลผลิตจากระบบการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ กระบวนการบริหารและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจุดเนน้ในการพฒันาการศกึษา
ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ซึ่งปัจจุบันสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ยังขาดแนวทางที่ใช้ประกอบ
การพฒันาสมรรถนะครผููส้อนทีชั่ดเจน (สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24, 2559)

จากปญัหาดงักลา่วผูว้จิยัในฐานะทีเ่ปน็ครู
ผู้สอนคนหนึ่ง มีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน สำาหรับสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการช้ันเรียน สำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคส์มรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการชัน้
เรยีนสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

3. เพือ่พฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูดา้นการบริหารจัดการชัน้เรียน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จำานวน 2,057 คน จาก 55 โรงเรียน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จำานวน 327 คน โดยการเทียบจำานวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และ
ดำาเนินการสุ่มแบบแบ่งช้ันภมู ิ(Stratified Random 
Sampling) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน  

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หส้มัภาษณ์
เชงิลึกขอ้มลูเกีย่วกับการพฒันาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบั
สถานศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบั
สถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป ตอน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert Type) มีจำานวน 40 ข้อ 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ทีพ่งึประสงค์สมรรถนะครดูา้นการบรหิารจัดการช้ัน
เรยีน สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบดว้ย 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ 

3. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง

4. แบบประเมินการพัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามธัยมศกึษา เขต 24เปน็แบบสอบถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีว้ดัสมรรถนะครดูา้นการบรหิารจัดการชัน้เรยีน มี

ท้ังหมด 4 ข้ันตอน คอื 1) ศึกษาเอกสาร ตำารา และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการในชัน้เรยีน 
2) สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 3) ประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน และ 4)วิเคราะห์ความ
เหมาะสม และดำาเนินการคัดเลือกองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ทีพ่งึประสงค์และความตอ้งการจำาเปน็สมรรถนะครู
ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1) นำาผลการ
ศึกษาองค์ประกอบในระยะที่ 1 มาใช้ในการสร้าง
แบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และ3) วิเคราะห์ข้อมูล

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 
1) นำาผลการวิเคราะห์ลำาดับความต้องการจำาเป็น
มาเป็นกรอบการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2) 
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 
และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 3) 
ออกแบบการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครู
ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศึกษา 
4) ประเมินแนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 
คน และ 5) วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางและคัดเลือกแนวทางตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหข้์อมูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์และความ
ต้องการจำาเป็นของสมรรถนะครูด้านการบริหาร
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จดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า
ดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: 
PNImodified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 

3. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เกี่ยวกับ
การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศกึษา โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา

4. การวเิคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบประเมนิ
แนวทางสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียนสำาหรับสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบสมรรถนะครูด้านการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน สำาหรบัสถานศึกษา ม ี6 องค์
ประกอบ 25 ตวัชีวั้ด ไดแ้ก ่1) การจดักจิกรรมในชัน้
เรยีน ม ี4 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่ปจัจยันำาเขา้, กระบวนการ, 
ผลลัพธ์, ผลย้อนกลับ 2) การสร้างความสัมพันธ์
ทางบวก มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้การเตือน, การ
เปลีย่นสิง่แวดลอ้ม, การใชว้ธิกีารแกป้ญัหาอยา่งเปน็
ระบบ, การใช้สัญญา, การปรับพฤติกรรม, การให้
ตัวแบบ 3) ด้านการกำาหนดกฎระเบียบ กติกา มี 
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สำารวจความจำาเป็นที่จะต้องมีกฎ
ระเบยีบ, เลอืกรางวลัและกำาหนดผลทีเ่กดิตามมา, 
สอนและทบทวนกฎระเบยีบ 4) การสร้างบรรยากาศ
ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ม ี3 ตวัชีวั้ด ได้แก่ การส่ือสาร
ด้วยคำาพูด, การสื่อสารที่ไม่ใช้คำาพูด, การประชุม 
5) การจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน มี 4 ตัว
ชี้วัด ได้แก่ การจัดบริเวณทางเดินให้ปราศจากสิ่ง
กีดขวาง, เด็กทุกคนต้องอยู่ในสายตาครู, จัดวัสดุ 
อุปกรณ์ให้สะดวกต่อการหยิบใช้, นักเรียนทุกคน
มองเห็นครู 6) ด้านการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ มี 
5 ตวัชีว้ดัไดแ้ก ่การรวบรวมขอ้มลู, การตรวจสอบ

ข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล, การนำาเสนอข้อมูล
สารสนเทศ, การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

2. สภาพปัจจุบันสมรรถนะครูด้านการ
บริหารจัดการช้ันเรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับแรก คือ การกำาหนดกฎระเบียบ กติกา 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน การสร้าง
บรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาสุดคือ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ส่วนสภาพที่
พงึประสงคส์มรรถนะครดูา้นการบรหิารจดัการชัน้
เรยีนสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3. การพัฒนาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูดา้นการบริหารจัดการชัน้เรียน สำาหรับสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1) แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มี 10 แนวทาง 
ได้แก่ ครูศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้, ครู
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆ, ครูวิเคราะห์ผู้
เรียนรายบุคคล, ครูออกแบบแผนการจัดการเรียน
รู,้ ครจูดัทำาสือ่และนวตักรรมอยา่งหลากหลาย, ครู
เสนอแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อขออนุมัติใช้สอน, 
ครูส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรม, ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย, ครูวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย, ครูนำาข้อมูลผลการ
พัฒนาคุณภาพประจำาปีมาเป็นพัฒนาผู้เรียน 2) 
แนวทางเสริมสรา้งสมรรถนะครดูา้นการสรา้งความ
สมัพนัธ์ทางบวก ม ี7 แนวทาง ไดแ้ก ่ครสูรา้งความ
สัมพันธ์ระหว่างนักเรียน, ครูเป็นแบบอย่างในการ
แสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ, ครตูดิตามพฤตกิรรมตลอด
จนการพูดคยุกบันกัเรียนอยา่งทัว่ถึง, เมือ่นกัเรียน
ทะเลาะกันครคูวรเขา้ไปหาสาเหต,ุ ครคูวรใชค้ำาพดู
ที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้, การประชุมร่วมกัน, 
ครูใช้ท่าทางในการสื่อสารกับนักเรียน 3) แนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการกำาหนดกฎระเบยีบ 
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กติกา มี 7 แนวทาง ได้แก่ ครูกำาหนดความคาด
หวังท่ีมีต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน, ครู
กำาหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนโดยระบุเป็นข้อๆ, 
ครูเขียนด้วยข้อความสั้นๆ, เป็นกฎระเบียบที่เป็น
สิ่งจำาเป็นจริงๆ, ควรเป็นกฎระเบียบที่ให้ความ
สำาคัญกับพฤติกรรมที่ต้องการ, นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการพจิารณาปรบัปรงุกฎระเบียบ กตกิาของ
หอ้งเรยีน, กฎระเบยีบทีด่คีวรระบผุลทีต่ามมาของ
การไม่ปฏิบัติตามกฎ

4. แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการ
สรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ม ี5 แนวทาง 
ได้แก่ ครูผู้สอนต้องมีเทคนิค, ครูใช้เทคนิคการ
เสริมแรง, ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น, ครูฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม, ครูใช้เทคนิค
และวิธีสอนที่ไม่ทำาให้นักเรียนเบื่อ 5) แนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการจัดสภาพแวดลอ้ม
ภายในชั้นเรียนมี 11 แนวทาง ได้แก่ การจัดโต๊ะ
และเกา้อีข้องนักเรียนใหม้ขีนาดและเหมาะสม, จดั
ใหน้กัเรยีนได้มกีารหมุนเวยีนในการนัง่, จดัใหม้ชีอ่ง
ว่างระหวา่งแถว, หอ้งเรยีนตอ้งมแีสงสวา่งพอเหมาะ, 
ห้องเรียนต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี, ห้องเรียนต้อง
ปราศจากส่ิงรบกวนต่างๆ, แต่งตั้งเวรประจำาวัน, 
จดัมมุตา่งๆ ในห้องเรยีนใหม้มีมุหนงัสอื, มตีูเ้กบ็สือ่
การเรียนการสอน, การจัดป้ายนิเทศ, การประดับ
ตกแต่งห้องเรียน 6) แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ มี 6 แนวทาง 
ได้แก่ ครูจัดทำาแบบบันทึกผลการเรียน, ครูจัดเก็บ
ระเบียนสะสมนักเรียน, ครูนำาแบบบันทึกผลการ
เรียนเข้าห้องสอนทุกครั้ง, ครูมีเอกสารร่องรอยใน
การให้คะแนน, ครูเช็คชื่อนักเรียนเป็นระยะๆ, ครู
นำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาบันทึก 

สรุปและอภิปรายผล

1. การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัว
ชี้วัดสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
สำาหรับสถาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 องค์ประกอบสมรรถนะครู

ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 6 องคก์อบ ไดแ้ก ่1) การจดักจิกรรม
ในชั้นเรียน 2) การสร้างความสัมพันธ์ทางบวก 
3) การกำาหนดกฎ ระเบียบ กติกา 4) การสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การจัดสภาพ
แวดล้อมภายในชั้นเรียน และ 6) การจัดทำาข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถนะครูด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถานศึกษาทั้ง 
6 องค์ประกอบนี้ นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น คนดี 
คนเกง่ และคนมีความสุข ซึง่เป็นความมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ดังที่ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กำาหนดกรอบสมรรถนะ
ประจำาสายงานของครูผู้สอนสมรรถนะที่ 3 ด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วยความ
สามารถในการกำากับดแูลช้ันเรียน สร้างบรรยากาศ
ในการจดัการเรยีนรู ้จดัทำาขอ้มลูสารสนเทศประจำา
ชั้นและประจำาวิชา

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สมรรถนะครู
ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
24 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเปน็
รายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นการ
กำาหนดกฎระเบียบ กติกา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา
สุดคือ ดา้นกระบวนการจดักจิกรรมในช้ันเรียนทัง้นี้
เนื่องจาก ครูผู้สอนส่วนใหญ่มองข้ามและไม่เห็น
ความสำาคญัของการบรหิารจดัการชัน้เรยีน และยงั
พบว่าครมูคีวามเขา้ใจผดิเกีย่วกบัการบริหารจดัการ
ชั้นเรียน เช่น เข้าใจว่าเพียงแค่มีการดัดพฤติกรรม
นักเรียนก็ถือว่าได้จัดการชั้นเรียนแล้ว การจัดการ
ชั้นเรียนเป็นการจัดการเฉพาะในชั้นเรียนที่อยู่ใน
อาคารเรียนเท่านั้น การจัดการชั้นเรียนเป็นการ
เพิม่ภาระให้กบัคร ูและครูผูส้อนสว่นมากจะเขา้ใจ
และใหค้วามสำาคญัในการบรหิารจดัการชัน้เรยีนกบั
การจดัสภาพแวดลอ้ม การสรา้งบรรยากาศภายใน
ชั้นเรียน มากกว่าให้ความสำาคัญในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งส่งผลต่อผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จึงจำาเป็นต้องหา
แนวทางส่งเสริมพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ครูสามารถบริหารจัดการชั้น
เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของ Gilpatrick (2010) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียนและการแทรก
เสริมพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน ผลการวจิยัพบวา่ กลยทุธ์
ที่ครูจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพมีดังนี้ คือ 
1) ครูต้องดำาเนินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
รุกเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 2) ครูมีการทำาวิจัยพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างทั่วถึง 3) ครูมีภาวะผู้นำาในการนำา
นกัเรยีนใหท้ำาตามได ้สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ 
วัชรีวรรณ ไชยแสนทา (2550) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้น
เรียนสำาหรับครูประจำาชั้นระดับปฐมวัย โรงเรียน
วัดบางปะกอกกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบ
วา่ ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการบริหารจดัการชัน้เรียน
ที่เหมาะสม จำาแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ด้าน
ศักยภาพและความรับผิดชอบของครูปฐมวัย ด้าน
การพัฒนาผู้เรียนและการดูแลชั้นเรียน และด้าน
พัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับ ประทวน มูล
หลา้ (2552) ไดศ้กึษาปจัจยัทีสั่มพนัธก์บัสมรรถนะ
การบรหิารจดัการชัน้เรยีนของครรูะดบัมธัยมศกึษา
ช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการ
วิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน
ของครู ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 โดยภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ การกำากับดูแลชั้นเรียน การจัดทำา
ข้อมูลสารสนเทศชั้นเรียน และการจัดบรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาสภาพที่พึง
ประสงค์สมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียนสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น อยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุทกุดา้น โดยดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั

แรก คือ การกำาหนดกฎระเบียบ กติกา การสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 มีความต้องการพัฒนาการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ด้านกฎระเบียบวินัยของผู้
เรยีน การสง่เสรมิและจดัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกให้เอือ้ต่อ กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
มแีหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายและมปีระประสทิธิภาพ
และที่สำาคัญ คือ กระบวนการจัดการในชั้นเรียน
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ มี
การออกแบบการเรยีนรู ้วธิกีารวดัและประเมนิผลที่
ชัดเจน สอดคลอ้งตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ที่กำาหนดซึ่งวิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2553) ได้กล่าว
ถึงการพัฒนาครูว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ทักษะ ความชำานาญในการทำางาน ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
ร่วมสัมมนาท้ังในและนอกสถานที ่เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพสู่ความ
สำาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และสำานักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา (2556) ไดส้รปุแนวทาง
ในการพัฒนาครูและผู้บริหารว่า รูปแบบกิจกรรม
และผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เน้นการพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่การพัฒนาครูจริงในโรงเรียน
โดยใชแ้นวทางการมส่ีวนรว่ม การดำาเนนิงานใชก้าร
จัดปัจจัยสนับสนุนหลายรูปแบบ ได้แก่ การอบรม
เพ่ือใหค้วามรูแ้กค่รโูดยตรงในเรือ่งทีค่รตู้องการให้
คำาปรกึษาโดยผู้เชีย่วชาญท้ังเป็นกลุม่และรายกรณ ี
การจดักจิกรรมสรา้งความตระหนกัทางวชิาชพีการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของคร ูการจดัหาแหลง่เรยีนรูเ้พือ่
เพิม่พนูความรูส้ำาหรบัครกูารสรา้งบรรยากาศความ
เป็นกัลยาณมิตรระหว่างเพื่อนครู การรวมกลุ่มแก้
ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเป็นกันเอง การ
สรา้งครูแกนนำาใหเ้ปน็ครพูีเ่ลีย้งใหเ้ปน็ทีป่รกึษาและ
ฝังตวัอยูใ่นโรงเรียน มีหนา้ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื
และเรยีนรูไ้ปดว้ยกนัในระหวา่งการปฏบิตังิานการ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมให้ความรู้แก่ครู



93วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

และผู้บริหารเป็นระยะๆ การวิจัยในชั้นเรียนการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทุก
อยา่งเนน้ดำาเนนิการภายในโรงเรยีนและตอ้งไมส่ง่
ผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรยีน สอดคลอ้งกบัผล
การวิจัยของ Etheridge (2010) ที่ได้ทำาวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบของการสร้างระเบียบวินัยอย่างเหมาะ
สมต่อพฤติกรรมก่อกวนของนักเรียน ผลการวิจัย
พบว่า จำานวนนักเรียนท่ีทำาผิดระเบียบวินัยลดลง 
รูปแบบการสร้างระเบียบวินัยอย่างเหมาะสมนำา
ไปสูก่ารลดลงของจำานวนนกัเรียนทีถ่กูพกัการเรียน
และการออกกลางคนัของนักเรยีนได ้สอดคลอ้งกับ
ผลการวจิยัของ มะลิวนั สมศร ี(2558) ทีไ่ด้ศกึษา
การพัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอดุรธานเีขต 2 พบวา่ องค์
ประกอบของสมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อนใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
การวเิคราะหก์ารสงัเคราะหแ์ละการวจิยัเพือ่พฒันา
ผูเ้รยีน และผลการศึกษาสภาพความตอ้งการในการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครผูู้สอนในสถาน
ศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ 
ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนและดา้นทีม่คีะแนน
ต่ำาสุด คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

3. การพัฒนาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถาน
ศึกษา พบว่า แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูการ
จดักจิกรรมในชัน้เรยีนม ี10 แนวทาง แนวทางเสรมิ
สรา้งสมรรถนะครูการสรา้งความสมัพนัธท์างบวก
มี 7 แนวทาง แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูการ
กำาหนดกฎระเบียบ กติกามี 7 แนวทาง แนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูการสร้างบรรยากาศที่ส่ง
เสริมการเรียนรู้มี 5 แนวทาง แนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครกูารจดัสภาพแวดล้อมภายในชัน้เรยีน
ม ี11 แนวทาง แนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครกูาร
จัดทำาข้อมูลสารสนเทศมี 6 แนวทาง และผลการ

ประเมนิการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครู
ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 พบวา่ โดยรวมมคีวามเหมาะสมและความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ ของการพัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
สำาหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่
ดแูลดา้นการจดัการเรยีนการสอนของครผููส้อน ครู
ทีป่ระสบความสำาเรจ็ดา้นการจดัการเรียนรู้ทีไ่ดร้บั
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และผู้
บริหารสถานศึกษาหรือครูที่มีวุฒิการศึกษาสาขา
วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ซ่ึงเป็นบุคคล
ที่มีความรู้และความเข้าใจในเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเป็นอย่างดี และเม่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
พจิารณาการพฒันาแนวทางสมรรถนะครูดา้นการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน ในสถานศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึ้นแล้วนั้น พบว่า ผู้วิจัยมีการนำาเอาข้อมูลจากผล
การศึกษาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผนวกกับผลการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในตารางการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
บริหารจัดการช้ันเรียน มาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหาร
จดัการชัน้เรยีนสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อีกทั้ง
เมื่อเห็นองค์ประกอบการดำาเนินงาน วิธีดำาเนิน
กา และผลการดำาเนินงาน ทำาให้สามารถตัดสิน
ใจที่จะประเมินออกมาได้ว่า การพัฒนาแนวทาง
สมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่ผู้
วจิยัสรา้งขึน้มานัน้ มคีวามเหมาะสมและความเปน็
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ มะลิวัน สมศรี (2558) ที่ได้ศึกษา การ
พัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้
สอนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 2 ผลการวิจัยสรปุ
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ว่า ผลการสร้างคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษามีความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สมหวงั มหาวนั (2554)ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันา
หลกัสูตรฝกึอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบรูณาการภมิูปญัญาทอ้งถิน่ในหลกัสตูรสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยสรุปว่าหลักสูตรฝึก
อบรมที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก ครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษา ครมูี
ความรูค้วามเขา้ใจ ในเจตคต ิและดา้นทกัษะปฏบิตัิ
หลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถาน
ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ควรนำาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ไปใช้ในสถาน
ศึกษา และมีการติดตามการนำาไปใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของงาน

1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารพฒันา
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
จดัการชัน้เรียน สำาหรบัสถานศกึษา สำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 หรอืทีม่บีรบิท
ใกล้เคียงกันนำาไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
การพฒันาแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะครดูา้นการ
บริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับสถานศึกษา 

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้น
เรยีน สำาหรบัสถานศกึษา เช่น ระดบัประถมศกึษา 
ระดับมัธยมศึกษา ของครูผู้สอนในสำานักงานเขต
พื้นที่ที่แตกต่างกัน
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