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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูและ 3) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูจานวน 200 คน โดยการเทียบจานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan เครื่องมือที่ใช แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบสัมภาษณ
และแบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป นไปได สถิติที่ใ ชในการวิเ คราะหขอมูล ไดแก่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาดัชนีความตองการจาเปน (PNI Modified) ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบของสมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีจานวน 4 องค์ประกอบ 2) สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และวิธีการเสริมสร้าง มี 6 วิธี และ 3) โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะครู การบริหารจัดการชั้นเรียน
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Abstract
This research aims to study: 1) the components of teacher performance in classroom
management; 2) Current situation Desirable qualities and methods of teacher empowerment; and
3) Development of teacher empowerment programs.The sample consisted of 200 teachers who
compared the total population to the Krejcie and Morgan sample size table. The five-level questionnaire,
questionnaire and evaluation form, and feasibility. Statistics used in data analysis were percentage,
standard deviation And PNI Modified. The research found that; 1) the components of teacher
performance in classroom management were 4 components. 2) the present condition was at a high
level. overall desirable condition, was at the highest level. There were 6 methods and 3) teacher
empowerment programs. Overall, it was very appropriate. And the possibilities of the program are at
the highest level.
Keywords : Program Development, Teacher’s Competencies, Classroom Management
บทนา
ครู เปนบุคคลสาคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครูจึง จ าเปนอยางยิ่งในโลกปจจุบัน ที่ก ระแส
แหงการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตาง ๆ ในแตละรอบปจึงมีหนวยงานองคกร
สถาบันตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แตจากผลการศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหาการพัฒนาครูของสานั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา (2556 : 85-86) พบวาในรอบปหนึ่ง ๆ ครูไดรับ
การพัฒนาคอนขางมาก แตไมมีความชัดเจนวาไดมีการติดตามและประเมินผลภายหลังการอบรมวาไดมีการนาไปใชจริง
มากนอยเพียงใด การอบรมพัฒนาครูมีลักษณะเกิดความซ้าซอน ในบางครั้งครูตองเขาอบรมเรื่องเดิมจากหลายหนวยงาน
และครูไดรับการพัฒนาไมตอเนื่องและสิ้นเปลืองงบประมาณรวมทั้งการพัฒนาครูยังใชรูปแบบเดิม ๆ ที่สวนใหญใชการอบรม
และพัฒนาในหองประชุมตามโรงแรม ผลการพัฒนาเปนเรื่องการใหความรู ขาดการพัฒนาทักษะที่ตรงกับสภาพจริง
และไมตรงกับความตองการ ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูได ซึ่ง จุด ออนที่ส าคัญ เกี่ย วกับ ครู
คือ ครู อาจารยบางสวนยังขาดเทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส งเสริมใหผู เรียนรู จักคิด
วิเคราะห และใชเหตุผลในการแกปญหาไดดวยตนเอง ขาดประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาที่สอน สงผล
ใหผูจบการศึกษาไมสามารถนาความรูไปใชในการทางานหรือประกอบวิชาชีพไดอยางเต็มที่ ครูขาดความรู ความเขาใจ
ในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร รวมทั้ งไมมี ก ารน าหลั ก สู ต รที่ ท าไวไปใชในการจั ด การเรี ย นการสอนอย างจริ ง จั ง อี ก ทั้ ง
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ครูใ หความส าคัญ กับ ความรู ท างวิชาการมากกวาพฤติก รรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค เมื่อครูเปนบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพของครู
จึงมีความสาคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอผูเรียนที่มีคุณภาพครูจึงมีบทบาทสาคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเปน
มนุษ ยที่ส มบูร ณทั้งรางกาย จิต ใจ สติป ญญา ความรู และคุณ ธรรมมีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู ร วมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุขคุณภาพของครูผู สอนเปนปจจัยสาคัญที่ส งผลตอการเปลี่ยนแปลง
ดานการเรียนรูของผูเรียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 1)
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ปจจุบันการพัฒนาสมรรถนะครูดานการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษายังไมมีความชัดเจนและเปนไป
ตามความตองการของครูผูสอนเทาที่ควร มีเพียงคูมือการประเมินสมรรถนะครูที่ทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสรางขึ้นเพื่อใชเปนแบบประเมินครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูและเพื่อประเมินการปฏิบัติงานประจาปี
เทานั้นแตคูมือที่มียังขาดรายละเอียดถึงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติในการไดมาของแตละตัวบงชี้ซึ่งสอดคลองกับกลุมงาน
วิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครูของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสรุปในภาพรวม ๆ ได้ว า
การพัฒนาครูนั้นยังขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาครูจึงไมมีคุณภาพและมาตรฐานที่ชัดเจน
หลักสูตรและเนื้อหาไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาตนเองของครู เนนหลักการทฤษฎีมากกวาการไดลงมือ
ปฏิบัติ ทาใหครูไมสามารถประยุกตใชความรูจากการอบรมได ขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องหลังการอบรม
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 80) การพัฒนาสมรรถนะครูดานการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษา
จะประสบความสาเร็จหรือมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนหรือไมนั้น จาเปนอยางยิ่งที่ต องมีแนวทางพัฒนาที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถบอกรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการไวอยางชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติไดเขาใจงาย และสามารถนาไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานไดอยางดี
การบริหารจัดการชั้นเรีย นจึงมีความสาคัญที่ผู บริหารสถานศึกษา ครูผู สอน และบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องใหความสนใจ และมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ ที่จะตองส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับจัดการ
ชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งครูผู สอนถือวาเปนภารกิจสาคัญและเปนสิ่งที่ครูในปจจุบันตองสามารถ
ดาเนินการให้ได้อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูเปนปจจัยสาคัญในการจัดการเรียนการสอน มีอิทธิพลตอความกาวหนา
และการเรียนรู้ของนักเรียน หากครูมีวิธีการหรือกลยุทธในการจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ อมสงผลให
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในการจัดการชั้นเรียนก็มีวิธีการหลาย ๆ วิธีที่ครูสามารถเลือกนาไปปฏิบัติ
ในชั้นเรียนของตนเองใหเหมาะสมกับสภาพการณ์และโอกาสเพื่อชวยปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นและช่วยรักษาสภาพที่ดี
ในชั้นเรียน ใหคงอยูตลอดไป แตในปัจจุบัน พบวา ทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
มองขามและไมเห็นความสาคัญของการจัดการชั้นเรียนและยังพบวาครูมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน เช่น
1) เขาใจวาเพียงแคมีการดัดพฤติกรรมของนักเรียนก็ถือวาไดจัดการชั้นเรียนแลว 2) การจัดการชั้นเรียนเปนหนาที่
เฉพาะของครูผู สอนเทานั้น 3) การจัด การชั้น เรีย นเป็น การจัด การเฉพาะในชั้น เรีย นที่อ ยู่ใ นอาคารเรีย นเท านั้น
4) ผูที่เรียนวิชาครูมาแลวก็ตองจัดการชั้นเรียนได 5) การจัดการชั้นเรียนเปนการเพิ่มภาระใหกับครู 6) สอนมาตั้งหลายปแลว
ไมเห็นจะตองไปจัดการชั้นเรียนให้ยุ่งยาก (ฆนัท ธาตุทอง, 2552)
จากสภาพปัญหาการจัดการชั้นเรียนที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการชั้นเรียนยังมีป ญหาหากไม
ไดรับการแกไขจะสงผลถึงผูเรียนในการมีความรูตามเปาหมายของการจัดการศึกษาซึ่งสาเหตุที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ
ปจจัยที่เกี่ยวของในหลายๆ ปจจัย ปจจัยเหลานี้ มีนักการศึกษาจานวนมากไดพยายามศึกษาเพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหา
และพัฒนาโดย เดือนเพ็ญ สุขสมาน (2549: 88) พบวาระดับการศึกษาและประสบการณทางการสอน มีความสัมพันธ
กับการสรรคสราง บรรยากาศการเรียนรูทางบวกในชัน้ เรียนส่วน ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544 : 45) กลาวว่าบุคลิกภาพ
ของครูมีความสัมพันธกับบรรยากาศในชั้นเรียนขณะที่ ประดินันท อุปรมัย (2543 : 121) กลาวว่า ครูที่มีทัศนคติที่ดีต อ
การสอนมีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน และเปนผูที่มองโลกในแงดี เปนผูที่สามารถสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นแกชั้นเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ
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เพื่อนาข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร การจัดการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยศึกษาจากผู้ที่เกี่ ยวข้อง คือ ผู้บริหาร และครู
เพื่อสร้างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึก ษาองค์ป ระกอบของสมรรถนะครู ด้า นการบริห ารจัด การชั้น เรีย นสาหรับ โรงเรีย นในสังกั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรได้แก่ ครูจานวน 269 คน แบ่งเป็นครูหัวหน้าบริหารวิชาการ จานวน 24 คน และครูผู้สอน
จานวน 245 คน สาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
(สารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จานวนครูทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็นครูหัวหน้าวิชาการ จานวน 21 คน และครูผู้สอน
จานวน 179 คน สาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
โดยการเทียบจานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (อรนุช ศรีสะอาด,
2558 : 48) การเลือกโดยการจงเจาะ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมิ น องค์ ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ด ของสมรรถนะครู ด้ า นการบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
จานวน 1 ฉบับ
2.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน สาหรับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริห ารจัด การชั้น เรีย น
สาหรับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
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2.4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน สาหรับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะตามความมุ่งหมาย
ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้า นการจัด การชั้น เรีย นผู้วิจัย
ดาเนินการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปประเมินด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมิน และแบบสัม ภาษณ์
ตลอดจนประสานผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์เพื่อขอรับแบบประเมินคืน
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิธีการเสริมสร้างและความต้องการจาเป็น
ในการพั ฒ นาสมรรถนะครู ด้า นการบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น ส าหรั บโรงเรี ย นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จั ง หวั ด
หนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ โดยที่ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งมีการติดต่อเป็นการส่วนตัวถึงผู้ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สาหรับโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ ผู้วิจัยนาแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้ นเรียนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์
หาค่าด้วยวิธีการทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สาหรับโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและระดับความเหมาะสมของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขององค์ประกอบสมรรถนะครู ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
สาหรับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
องค์ประกอบ
1. การสร้างกฎเกณฑ์
2. การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
3.การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
4. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
โดยรวม


ความเหมาะสม
S.D.
X
4.40
0.28
4.44
0.26
4.25
0.39
4.40
0.24
4.38

0.17

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า ผลการยืนยันองค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
โดยรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน
4.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิธีก ารเสริม สร้า ง และความต้อ งการจาเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
หนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ โดยการหาค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็น
(PNI) ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
องค์ประกอบสมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
1. การสร้างกฎเกณฑ์
2. การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
3. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
4. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
รวม

X

3.77
3.65
3.57
3.59
3.64

สภาพปัจจุบัน
S.D. ระดับ
0.32
มาก
0.34
มาก
0.45
มาก
0.42
มาก
0.24
มาก

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
ระดับ
X
4.71 0.22 มากที่สุด
4.79 0.19 มากที่สุด
4.58 0.28 มากที่สุด
4.74 0.21 มากที่สุด
4.71 0.12 มากที่สุด

ค่า
PNI
0.25
0.31
0.28
0.32

จากตาราง 2 พบว่าสภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64)
สภาพที่พึงประสงค์ของ สมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69)
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ เรียงลาดับความต้องการจาเป็น
จากมากสุดไปหาน้อย ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 2) การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 3) การสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียนและ 4) การสร้างกฎเกณฑ์ ตามลาดับ
4.3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
ส่วนประกอบของโปรแกรม
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. กลุ่มเป้าหมาย
4. เนื้อหา
5. วิธีดาเนินการ
6. การประเมินผล
รวม

X

4.40
4.60
4.80
4.60
4.80
4.40
4.60

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
0.55
มาก
0.55
มากที่สุด
0.45
มากที่สุด
0.55
มากที่สุด
0.45
มากที่สุด
0.55
มาก
0.09
มากที่สุด

X

4.40
5.00
4.80
4.80
5.00
4.40
4.73

ความเป็นไปได้
S.D.
ระดับ
0.55
มาก
0.00 มากที่สุด
0.45 มากที่สุด
0.45 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.55
มาก
0.15 มากที่สุด

จากตาราง 3 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโปรแกรม เห็นว่าความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และการดาเนินการ และความเป็นไปได้
ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านกลุ่มเป้าหมาย
ด้ า นเนื้ อ หา และด้ า นการด าเนิ น การ อยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ด้ า นหลั ก การ และด้ า นการประเมิ น ผล ตามล าดั บ
สรุปผล
1. องค์ป ระกอบของสมรรถนะครูด้า นการบริห ารจัด การชั้น เรีย น สังกัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
พบว่ามี 4 องค์ประกอบ 17 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1) การสร้างกฎเกณฑ์ 2) การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
3) การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และ4) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
หนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดบึงกาฬสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยใช้วิธีการเสริมสร้าง 6 วิธี ได้แก่
การอบรม การสัมมนา การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การศึกษาจากเอกสารตารา การประชุมปฏิบัติการ และการศึกษา
ดูงาน
3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรีย น สังกัด องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จัง หวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ มีส่วนประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
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3) กลุ่มเป้าหมาย 4) เนื้อหา 5) การดาเนินการ และ6) การประเมินผล การประเมินโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ มีข้อค้นพบที่น่า สนใจเห็น ควรนามา
อภิปรายดังนี้
1. องค์ประกอบของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการจัดการบริหารชั้น เรีย นที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุวดี ยางสวย (2550 : 84-85) ไดวิจัยเรื่องสมรรถนะดานการบริหารการจัดการในหองเรียน
ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5 ดาน พบว่า ครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีสมรรถนะ ดานการบริหารจัดการ
ในหองเรียนอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน วัชรีวรรณ ไชยแสนทา (2550 : 178-202) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนา
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับครูประจาชั้นระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนวัดบางปะกอก
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก กฤษณา คิดดี (2547 : 166-169) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การประเมินการจัดการเรียนกาสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก สุ พจน อิงอาจ (2548 : 105111) ไดศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมการเรียนรู ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทวีศิลป สารแสน (2543: 126-132) ความสัม พัน ธระหว่า ง
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรียนในหองเรียนดานครูผู สอนกับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การศึกษาสภาพปัจ จุบัน และสภาพที่พึง ประสงค์ ข องสมรรถนะครูด้า นการบริห ารจัด การชั้น เรีย น
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าสภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก และสภาพที่พึงประสงค์ข องสมรรถนะครูด้า นการบริห ารจัด การชั้น เรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และการวิเคราะห์ลาดับความต้องการจาเป็นของสมรรถนะครู
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงลาดับความต้องการจาเป็นจากมากไปหาน้อย
ไดแก่ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน การสร้างกฎเกณฑ์ และการสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ครูเปนบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษาคุณภาพของครูจึงมีความสาคัญ
เพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสาคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนให้เปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่น
ไดอยางมีความสุข คุณภาพของครูผูสอนเปนปจจัยสาคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรู ของผูเรียน วิธีการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย การอบรม การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ การสัมมนา การศึกษาดูงานและการศึกษาจากเอกสารตารา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาไดเกิดองค์ความรู
และเกิดการเรียนรู ร่วมกันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริห ารจัดการชั้นเรียน
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เป็นวิธีการทีจ่ ะนาพาครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยพัฒนาบุคคลให้มี
ภาวะผู้นาที่สามารถนาพาองค์การสู่ความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวดี ยางสวย (2550 : 84-85) ได้วิจัยเรื่องสมรรถนะ
ดานการบริหารการจัดการในหองเรียนของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5 ดาน พบว่าสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการในหองเรียนอยูในระดับมาก และใช้วิธีการเสริมสร้าง
คือ การอบรม การประชุมปฏิบัติการ และการสัมมนา วัชรีวรรณ ไชยแสนทา (2550 : 178-202) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนา
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนสาหรับครูประจาชั้นระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียน วัดบางปะกอก
กรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีสมรรถนะ ดานการบริหาร
จัดการในหองเรียนอยูในระดับมาก ใช้วิธีการเสริมสร้าง คือ การอบรม การศึกษาด้วยตนเอง และการประชุมปฏิบัติการ
ในการพั ฒ นาที่ จ ะเกิ ด อย างยั่ ง ยื น หรื อ ไม นั้ น จ าเป นอย างยิ่ ง ที่ ต องมี แ นวทางพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถ
บอกรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการไวอยางชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติไดเขาใจงาย และสามารถนาไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวทางเปนสิ่งสาคัญและจาเปนในการที่จะบอกใหผูปฏิบัติไดรับรู
ถึงขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาและเปนไปในทิศทางที่ตองการ
3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย จั งหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 6 ส่วนประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา วิธีดาเนินการ และการประเมิน สาหรับเนื้อหา ประกอบด้วย 4 โมดูล ไดแก โมดูล 1 การสร้าง
กฎเกณฑ์ โมดูล 2 การส้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน โมดูล 3 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และโมดูล 4 การจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาไดเกิดองค์ความรู และเกิดการเรียนรู ร่วมกันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม
เป็นชุดกิจกรรมทีเ่ ป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่มีการวางแผนไว้เป็นอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนในการพัฒ นาที่อ อกแบบมาจากการนาเอาองค์ป ระกอบที่เ ชื่อ มโยงสัม พัน ธ์กับ หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เป็นพื้นฐานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายภายใต้บริบทของการพัฒนาในแต่ละองค์กร
หรือรูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะครู ยุวดี ยางสวย (2550 : 84-85) ได้สรุปองค์ประกอบโปรแกรม ประกอบไปด้วย
บริบท เป้าหมายและแผน หรือวิธีปฏิบัติ สุวิทย์ ยอดสละ (2557 : 11) สรุปกรอบแนวคิดองค์ประกอบของโปรแกรม
คือ ที่มาและความสาคัญของโปรแกรม วัตถุประสงค์ของโปรแกรม รูปแบบและวิธีการพัฒนาโครงสร้างของโปรแกรม
เนื้อหาและสาระสาคัญของโปรแกรม และการวัดและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ครูควรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน เนื่องจากครู
เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนาพานักเรียนให้พัฒนา ดังนั้นครูจึงจาเป็นต้องศึกษาเรียนรู หลักการ วิธีการ
และองค์ ค วามรู ใ หม่ ๆ ตลอดจนแนวทางในการพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นานั ก เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
และยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
1.2 สาหรับการนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถนะครู ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรพิจารณาบริบทควบคูไปกับ การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูด้วย
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2. ขอเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะในตาแหน่งอื่น เช่น บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครู ในรูปแบบอื่น ๆ โดยมี
วิธีการพัฒนาหรือกิจกรรมเสริมสร้างที่หลากหลาย
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