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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการ
จำาเป็น 2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน และ 3) ประเมินแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี มีขั้นตอนดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็นเป็น 3 ระยะ ซึ่งในระยะที่ 2 
การหาแนวทางการบริหารการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนจำานวน 6 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการจำานวน 6 คนจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแนวคำาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) สร้างขึ้นจากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในระยะที่ 1 โดยเลือก
ดา้นทีม่คีวามตอ้งการจำาเป็นในการดำาเนนิงานวชิาการเปน็อนัดบัที ่1 เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการสมัภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นำาไปจำาแนกจัด
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็น เอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการศึกษา ขอบเขตการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ประชากร ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 112 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และความคาดหวัง ในการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้าน
สภาพปัจจุบัน และความคาดหวัง เท่ากับ 0.829 และ 0.960 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี มีความต้องการจำาเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 
ด้านบทบาทของครูในการจัดการ ชั้นเรียน (PNI

Modified
 = 0.204) ลำาดับที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ (PN
IModified

 = 0.194) ลำาดับที่ 3 ด้านนวัตกรรมการจัดห้องเรียน (PN
IModified

 = 0.193)

1	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2	 สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัอดุรธาน ีจำานวน 6 ทา่น และหวัหนา้ฝา่ยวชิาการ 
จำานวน 6 ทา่น วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา และตรวจสอบคณุภาพของขอ้มลูโดยใชเ้ทคนคิ
สามเสา้ ผลการวจิยัพบว่า แนวทางการการบรหิารจดัการชัน้เรียนของโรงเรยีนเอกชน ในจังหวัดอดุรธานี 
มีทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบทบาทของครใูนการจดัชั้นเรียน 2) ดา้นการจัดบรรยากาศของห้องเรยีน
เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 3) ด้านรูปแบบการจัดห้องเรียน 4) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 5) ด้านการให้คำาปรึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 6) ด้านนวัตกรรมการจัดห้องเรียน 7) 
ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ และ 8) ด้านรูปแบบการสอนที่สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลได้มี
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในรายละเอยีดของแตล่ะด้านใหเ้ขา้กบับรบิทของโรงเรยีนเอกชน สถานการณป์จัจบุนั 
และความทันสมัยในด้านรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเป็นพลวัต

ระยะที ่3 ประเมนิแนวทางการบริหารจดัการชัน้เรยีนของโรงเรยีนเอกชน โดยผูท้รงคณุวุฒ ิจำานวน 
9 คน โดยใช้แบบประเมินแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
เป็นแบบประเมนิแนวทางการบรหิารจดัการชัน้เรยีน แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะหข้์อมูล
จากการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และ
ด้านความถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน, โรงเรียนเอกชน, จังหวัดอุดรธานี

Abstract

The purpose of this research were to 1) study current conditions, expectations and 
priorities for classroom management, 2) study classroom management approaches, and 3) 
evaluate classroom management practices of private schools. In Udon Thani, 

the research process is divided into 3 phases:

Phase 1 The current status, expectations and priorities for the management of the 
population classes are 112 teachers. The research instruments are five scale rating question-
naires. Current and Expectations In class management The reliability of the questionnaire. 
Current condition And expectations were 0.829 and 0.960, respectively. standard devia-
tion The research found that Current conditions and expectations in class management of 
private schools. In UdonThani There are three main requirements: 1st, the teacher’s role in 
class management (PN

IModified
 = 0.204); second, the development of desirable characteristics 

(PN
IModified

 = 0.194) classroom innovation (PN
IModified

 = 0.193)

Phase 2: Study Management Classes In-depth interview, including the school director. 
In Udon Thani province, 6 persons and 6 academic leaders were analyzed using content 
analysis. And check the quality of information using triangulation techniques. The research 
found that Classroom Management Guidelines for Private Schools There are 8 areas in Udon 
Thani: 1) teachers’ role in classroom organization, 2) classroom atmosphere for learning, 3) 
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classroom style, 4) Desirable 5) Counseling for learner support 6) Innovative classroom set-
ting 7) Management of learning resources and Supportive teaching styles Travel Resources

Phase 3 evaluates the classroom management practices of private schools. By 9 quali-
fied teachers using the assessment model of classroom management of private schools. In 
UdonThani This is an assessment model of classroom management. 5-level scale estimation. 
standard deviation The research found that Classroom Management Guidelines for Private 
Schools In UdonThani Utilities Feasibility Suitability And accuracy Overall at the highest level.

Keywords: the guidelines of classroom management, private schools, udonthani province

บทนำา

การประเมนิคณุภาพภายนอก (พ.ศ.2554-
2558) ไดก้ำาหนดกลุ่มตวับง่ชีท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูเ้รียน
โดยตรงถงึ 6 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่ผูเ้รียนมสุีขภาพร่างกาย
และสขุภาพจติท่ีด ีผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนคิดเป็นทำาเป็นผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของผู้เรียน และการจัดการเรียนการ
สอนจะทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ซึง่เกณฑก์ารประเมนิ 
ไดอ้ธบิายถงึการจดัการเรียนการสอนของครูอยา่ง
มปีระสทิธภิาพโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และมขีอ้
พิจารณา ทีก่ารจดับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ทัง้
แหลง่เรยีนรูภ้ายใน ภายนอกโรงเรยีน และสง่เสรมิ
ชว่ยเหลือผู้เรียนใหเ้กดิการเรียนรู ้พฒันาตนเองตาม
ศักยภาพ การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
กจิกรรม การกำาหนดเปา้หมายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้
กบัผู้เรยีนในดา้นความรูท้กัษะ กระบวนการคดิรวบ
ยอด หลักการและความสมัพนัธ ์รวมทัง้คณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ และการออกแบบการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2553: 3–4)

การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom 
Management) เป็นวิธีการดำาเนินการให้ชั้นเรียน 
ได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำาเนินการเรียน
การสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผล ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง

แท้จริง และหมายความรวมถึง ผู้เรียนมีความสุข
ในขณะท่ีอยู่ในชั้นเรียน ความสุขของผู้เรียนเป็น
สิ่งที่สุดยอดปรารถนาของผู้สอน และผู้รับผิดชอบ
ทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มีขึ้นโดยทั่วกัน
การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นองค์รวมของการบู
รณาการความรูค้วามสามารถของครผููส้อน พรอ้ม
ทัง้กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนไดม้าโรงเรยีนทกุวนั
อย่างมีความสุข (สันติ บุญภิรมย์, 2557: 113) มี
งานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ต่างกพ็บตรงกนั
ว่าบรรยากาศ ของชั้นเรียน และสภาพการจัดการ
ชั้นเรียนส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และการคงอยู่ของผู้เรียน ดังนั้น
การจัดการชั้นเรียนที่ดีจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างความสุข
ในชั้นเรียน ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี (ดีจูลีโอ รอเบิร์ต ผู้แต่ง เพียงใจผลโภค ผู้
แปล. 2545: 26 อ้างถึงใน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณา
นันต์, 2557: 4-5)

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ที่เปิด
ทำาการเรยีนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาล 1 จนถงึ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดกลุ่มการศึกษาเอกชน 
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีจำานวน
ทั้งหมด 56 โรงเรียน นอกจากจะมีการพัฒนา
ดา้นคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และยงัไดร้บัการ
ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานเฉกเช่นเดียวกัน
กับโรงเรียนของรัฐบาลแล้ว ยังต้องคำานึงถึงความ
พงึพอใจสงูสดุของผูป้กครองทีจ่ะนำาบตุรหลานมา
เรียน และมีเรื่องของการแข่งขันทางการตลาด จึง
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เป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนเอกชนจะต้อง
มีการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้านให้โดดเด่นซึ่ง
การพัฒนางานวิชาการนั้น การบริหารจัดการชั้น
เรียนก็เป็นหัวใจสำาคัญมาก ผู้วิจัยในฐานะผู้รับใบ
อนุญาตและเป็นผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลพิม
พลอย มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความคาดหวังในการบริหารจัดการช้ันเรียนของ
โรงเรยีนเอกชน ในจังหวัดอดุรธานี เพือ่หาแนวทาง
การบรหิารจดัการชัน้เรยีนทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนั 
ซึง่มบีริบทท่ีใกล้เคยีงกนัมาเปน็ข้อมลูพืน้ฐานในการ
หาแนวทางการบริหารจัดการช้ันเรยีนของโรงเรยีน
อนบุาลพมิพลอยต่อไป ซึง่คาดว่าจะเกดิประโยชน์
กบัผูเ้รยีนทีจ่ะไดเ้รียนรู้ในโรงเรียนคณุภาพอยา่งมี
ความสขุ และเกดิความ พงึพอใจแกผู่ป้กครองสงูสดุ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั ความคาดหวงั 
และความต้องการจำาเป็นในการบริหารจัดการชั้น
เรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี

2. เพื่อหาแนวทางการบริหารการจัดการ
ชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี

3.เพื่อประเมินแนวทางการบริหารการ
จดัการชัน้เรียนของโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัอดุรธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันความคาด
หวัง และความต้องการจำาเป็นในการดำาเนินงาน
บริหารการจัดการชั้นเรียนการของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดอุดรธานี 

1. ประช�กรที่ศึกษ�

การวจิยัครัง้นีศ้กึษาจากกลุม่ประชากร คอื 
ผูอ้ำานวยการโรงเรียน และหวัหนา้ฝา่ยวชิาการของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำาปี พ.ศ. 
2559 จำานวน 112 คน เป็นผู้อำานวยการ 56คน 
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 56 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 ลักษณะของเครื่องมือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบขอ้มูลในการ
วจิยัครัง้นีเ้ปน็แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จำานวน 
1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง และประสบการณ์
การทำางาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามรายการ 
(Checklist)

ตอนที ่2 สภาพปจัจบัุนและความคาดหวงั
ในการดำาเนินงานบริหารจัดการชั้นเรียนวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ใน 8 ด้าน 
ลกัษณะขอ้คำาถามเปน็แบบมาตรสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ 

2.2 การสร้างเครื่องมือ 

ในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
สร้างเครื่องมือตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

 2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้งเครือ่งมือเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในการวจิยั และศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 2.2.2 สรา้งแบบสอบถามตามขอบขา่ย
แนวคิดของ ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2557:14 
-228) 

จากนัน้นำาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปหาความ
เชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดย
การหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตาม
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้าน
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเท่ากับ 0.829 
และ 0.960

3. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยวเิคราะหข์อ้มลู
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โดยใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package For the Social Sciences: 
SPSS) ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามแบบตรวจสอบวเิคราะหโ์ดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) แล้ว
นำาเสนอในรูปตารางประกอบคำาบรรยาย

3.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัและความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการดำาเนนิงานบรหิารจดัการชัน้
เรยีนของโรงเรยีนเอกชนจงัหวัดในอดุรธานี เปน็แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
วเิคราะหโ์ดย นำามาหาคา่เฉลีย่ (µ) และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (σ) และนำาไปเปรยีบเทียบกับเกณฑ์
การแปลผลดังนี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2553: 103)

3.3 การวเิคราะหห์าคา่ความต้องการจำาเป็น 
โดยการวิเคราะห์หาค่าความต้องการจำาเป็นมีราย
ละเอียด ดังนี้ (Modified Priority Need Index: 
PNI) โดยใช้สูตร PN

Imodified
 = (I-D)/D [เมื่อ I = 

ความรู้/ทักษะ/เจตคติที่คาดหวัง D = ความรู้/
ทักษะ/เจตคติ ที่มีในปัจจุบัน] (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2548: 92) โดยการ หาค่าผลต่างระหว่างสภาพ
ที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่ เป็นจริงในปัจจุบัน (D) 
หารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงใน ปัจจุบัน (D) โดยใช้
หลักการกำาหนดความต้องการจำาเป็น จากระดับ
ของสภาพ ทีเ่ปน็จรงิ เพือ่ใหเ้ปน็คะแนนมาตรฐาน 
(สุวิมล ว่องวาณิช 2548) ซึ่งวิธี PN

Imodified
 มีข้อดี

คอื คำานวณงา่ย ใหข้อ้สรปุ ทีด่ ีและเมือ่ถว่งนำา้หนกั 
จะทำาให้ได้ความแตกต่างที่ ชัดเจนข้ึน (สุวิมล  
ว่องวาณิช, 2548)

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หาคา่ความตอ้งการจำาเปน็ในการดำาเนนิ
การบรหิารจดัการชัน้เรยีน จากผูอ้ำานวยการโรงเรยีน 
ครหูวัหนา้ฝา่ยวชิาการ โดยใชว้ธิกีารเรยีงลำาดบัความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการดำาเนนิการบรหิารจดัการชัน้
เรยีน ของโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัอดุรธาน ีทีม่คีา่
เฉลีย่ของความตอ้งการจำาเปน็อยู่ในระดบัมากของ

แต่ละดา้นมาจดัอนัดบัจากความต้องการจำาเป็นมาก
ไปหาความตอ้งการจำาเปน็นอ้ยโดยคำานวณดชันจีดั
เรยีงอันดบัความต้องการจำาเปน็แบบปรบัปรงุ แลว้
นำาข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยของความต้องการจำาเป็นอยู่ใน
ระดบัมากมาจดัทำาเปน็แนวคำาถามในการสมัภาษณ์
เชิงลึกระยะที่ 2 ต่อไป 

 ระยะที ่2 การหาแนวทางการบรหิารการ
จัดการชัน้เรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวดัอุดรธานี

การศกึษาในระยะท่ี 2 เป็นการหาแนวทาง
บริหารจัดการชั้นเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อดุรธาน ีจากศกึษาสภาพปจัจุบันและความตอ้งการ
จำาเป็นในการดำาเนินงานจัดการชั้นเรียนโรงเรียน
เอกชน ในจังหวัดอุดรธานี ในระยะท่ี 1 มาเป็น
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน

1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาระยะที่ 2 คือ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนจำานวน 6 คน และหัวหน้า
ฝา่ยวชิาการจำานวน 6 คนจากการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแนวคำาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในระยะที่ 1 โดย
เลือกด้านที่มีความต้องการจำาเป็นในการดำาเนิน
งานวิชาการเป็นอันดับที่ 1 มาหาแนวทางในการ
บริหารการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดอุดรธานี

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา 
(Content Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การสมัภาษณเ์ชงิลกึ นำาไปจำาแนกจดัขอ้มูลใหเ้ปน็
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หมวดหมู่ตามประเด็น เอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการ
ศึกษา ขอบเขตการวิจัย 

ระยะที ่3 การประเมนิแนวทางการบรหิาร
การจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุดรธานี

การศึกษาในระยะที่ 3 เป็นการประเมิน
แนวทางการบริหารการจดัการชัน้เรยีนทีไ่ดเ้พือ่การ
ศึกษาสภาพปจัจบุนัการจดัการชัน้เรยีนของโรงเรยีน
เอกชนในจังหวัดอุดรธานี ที่ได้จากการศึกษาใน
ระยะท่ี 2 เพ่ือตรวจสอบความมีอรรถประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ และความถูกต้อง
ของแนวทางการบรหิารจดัการชัน้เรยีนของโรงเรยีน
เอกชนจังหวัดอุดรธานี

1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาระยะที่ 3 
เปน็การประเมนิแนวทางการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ผู้
เชีย่วชาญ จำานวน 9 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ความ
คาดหวงั และจดัลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ประชากร ได้แก่ ผู้อำานวย
การโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 
112 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและความคาดหวัง ในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยมีความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับ ด้านสภาพปัจจบุนั และความคาดหวงั เทา่กับ 
0.829 และ 0.960 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูล
จากการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดอุดรธานี มีความต้องการจำาเป็นสาม
อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ลำาดบัที ่1 ดา้นบทบาทของครใูน

การจัดการ ชั้นเรียน (PN
IModified

 = 0.204) ลำาดับ
ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(PN

IModified
 = 0.194) ลำาดับที่ 3 ด้านนวัตกรรม

การจัดห้องเรียน (PN
IModified

 = 0.193)

ระยะท่ี 2 ศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการ
ชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดอุดรธานี จำานวน 6 ท่าน และหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ จำานวน 6 ท่าน วิเคราะหข์้อมลูโดยใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา และตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลู
โดยใช้เทคนิคสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
การการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านบทบาทของครูในการจัดช้ันเรียน 2) ด้าน
การจัดบรรยากาศของห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีความสุข 3) ด้านรูปแบบการจัดห้องเรียน 
4) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์5) 
ดา้นการใหค้ำาปรกึษาเพ่ือการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
6) ด้านนวัตกรรมการจัดห้องเรียน 7) ด้านการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ และ 8) ด้านรูปแบบการสอน
ที่สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลได้มีข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละด้าน
ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเอกชน สถานการณ์
ปจัจบุนั และความทนัสมยัในดา้นรปูแบบการเรยีน
การสอนที่มีความเป็นพลวัต

ระยะที่ 3 ประเมินแนวทางการบริหาร
จัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน โดยผู้ทรง
คณุวฒุ ิจำานวน 9 คน โดยใช้แบบประเมนิแนวทาง
การบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแบบประเมินแนวทางการ
บริหารจัดการชั้นเรียน แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ แนวทาง
การบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดอุดรธานี ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูก
ต้อง โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหาร
การจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุดรธานี ผู้วิจัยมีการอภิปรายผลดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความ
คาดหวังในการดำาเนินงานการบริหารการจัดการ
ชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า สภาพปจัจุบนัในการบรหิารจดัการชัน้เรยีน
ของโรงเรยีนเอกชนในจงัหวัดอดุรธานี มีสภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ด้านบทบาทของครูในการ
จัดชั้นเรียน ด้านการจัดบรรยากาศของห้องเรียน
เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้านรูปแบบการ
จัดห้องเรียน ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านการให้คำาปรึกษาเพื่อการดูแลช่วย
เหลือผู้เรียน ด้านนวัตกรรมการจัดห้องเรียน ด้าน
การจัดการแหล่งเรียนรู้ และด้านรูปแบบการสอน
ที่สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ พบว่ามีสภาพการ
ดำาเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และความ
คาดหวงัในการบรหิารจดัการชัน้เรยีนของโรงเรยีน
เอกชนในจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีความคาดหวัง
ด้านบทบาทของครูในการจัดชั้นเรียน ด้านการ
จัดบรรยากาศของห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ด้านรูปแบบการจัดห้องเรียน ด้านการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการให้คำา
ปรกึษาเพือ่การดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน ดา้นนวตักรรม
การจดัห้องเรยีน ดา้นการจดัการแหลง่เรียนรู้ และ
ด้านรปูแบบการสอนทีส่นบัสนนุการใชแ้หลง่เรยีนรู ้
พบว่ามีสภาพการดำาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการชั้นเรียน
มคีวามสำาคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ยิ่ง สอดคล้องกับนิดา นิ่มวงษ์ (2559:12 ) วิจัย
เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนธัญรัตน์ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า การ
ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนธัญรัตน์ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุก
คนเล็งเห็นความสำาคัญของการจัดการแหล่งเรียน
รู้ และมีการพัฒนาตนเองในการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการ
จัดการชัน้เรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวดัอุดรธาน ี
พบว่าทุกองคป์ระกอบของการบริหารจัดการชัน้เรียน
ทัง้ 8 ดา้น มคีวามตอ้งการจำาเปน็ทีอ่ยูใ่นระดบัมาก 
มคีวามคาดหวงัในการดำาเนนิการบริหารจัดการชัน้
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และได้รับข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิจากผูอ้ำานวยการโรงเรยีน และหวัหนา้ฝา่ย
วชิาการ ในการเพิม่เตมิความสมบรูณข์องแนวทาง
การบริหารจัดการช้ันเรียน ในส่วนของนวัตกรรม
การจัดห้องเรียน รูปแบบการสอนใหม่ๆ แนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น ผู้วิจัย
ได้พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้วย
การวเิคราะหโ์ดยอาศยั หลกัการ กรอบแนวคดิ จาก
การศกึษาผลการวจิยัในระยะที ่1 และไดข้อ้มลูเพิม่
เตมิอนัเปน็ประโยชนย์ิง่ ในการสมัภาษณ์เชงิลกึกบั
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน และหวัหนา้ฝา่ยวชิาการ 12 
โรงเรียน ทำาให้แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน
มีความสมบูรณ์ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาก
ที่สุด สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ (2551: 
233–241) ไดท้ำาการวจิยัเรือ่งแนวทางการพฒันา
จติสำานกึสาธารณะสำาหรบัเยาวชนไทย: กรณศีกึษา
กลุ่ม และเครอืขา่ยเยาวชนทีท่ำางานดา้นจติสาธารณะ 
โดยมีกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY. กลุ่ม
เยาวชนแบล็กบอกซ์ (Black Box)) และเครือข่าย
เยาวชน 14 กลุ่มที่ดำาเนินโครงการเยาวชนไทยไม่
ทอดทิ้งสังคมเป็นกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
กรณีศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมการ
อาสาการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การดำาเนนิงาน 
การใหค้ำาปรกึษา และการจดัการความรูซ้ึง่ในระบบ
กระบวนการในการจดักจิกรรมตา่งๆ เหลา่นีต้า่งเป็น
สว่นหนึง่ทีส่อดคลอ้ง และเปน็ไปตามกระบวนการ
บริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง ซึ่งจะเป็นส่วนสำาคัญ
ในการทำาให้เกิดผลตอบแทนท่ีมีคุณค่านั่นคือการ


