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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นการจัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 3) ประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านการจัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูผสู้ อน จ�ำนวน 260 คน และครูหวั หน้างานวิชาการ จ�ำนวน 260 คน รวมทัง้ สิน้ 520 คน
โดยสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi -Stage Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าความต้องการจ�ำเป็น (PNI modified)
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของการจัดการชัน้ เรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
การก�ำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน การสร้างวินัยเชิงบวก การเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอนและการสร้างความสัมพันธ์
เชิงบวก 2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันครูผู้สอนมีการด�ำเนินการอยู่ในระดับ มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับ มากที่สุด และ 3) ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นด้านการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก มากที่สุด คือ การก�ำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน และ
น้อยที่สุด คือ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินความต้องการจ�ำเป็น สมรรถนะ การจัดการชัน้ เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
This research aimed to 1) study the classroom management components in small secondary
school, 2) study the current state and desired state in classroom management of small secondary
school teachers, and 3) assess needs of classroom management for teachers in small secondary
school. This study used research and development (R&D) process, there are 3 phases of this
methodology. This research used Multi -Stage Random Sampling, the samples are 260 teachers
and 260 head teachers of academic in small secondary school. The tools used in this study were
structured interviews and questionnaires. The statistics used to analyze the data were means,
standard deviation and modified priority needs index (PNI modified)
The results of this research revealed that 1) The elements of classroom management for
small secondary schools are six main components: creating an atmosphere and environment that
suitable to student learning, classroom rules set up, creating motivation and reducing unwanted
behaviors, the positive discipline creation, using the selection of teaching strategies and the positive
relationships creating. 2) The current state and desired state of teachers in small secondary
schools showed that current state were at a high level and desired state were at the highest
level. 3) The high test needs ranking of classroom management for teachers in small secondary
schools was classroom rules set up and the lowest needs was the positive relationship creation.
Keywords: A Needs Assessment, Competencies, Classroom Management, Small Secondary School
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จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่า คนที่มีทักษะในการรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้จงึ จะประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการท�ำงาน (เคนเคย์, 2554, น. 35) ทักษะเหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญที่ครูจะ
ต้องสร้างและสัง่ สมให้เกิดกับนักเรียนและมีความส�ำคัญต่อกระบวนการพัฒนาและปฏิรปู การศึกษา ดังนัน้
การพัฒนาและปฏิรูปครูจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส�ำคัญ เพราะความสามารถของครูเป็น
ตัวแปรส�ำคัญทีจ่ ะสามารถท�ำนายคุณภาพนักเรียนได้โดยตรง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2543, น. 16-17;
โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2542, น. 91; รุง่ แก้วแดง, 2543, น. 124) นอกจากนีน้ กั วิชาการหลายท่าน (ทิศนา
แขมมณี, 2557, น. 17; Bliss, Firestone& Richards,1991, p.144; Duke,1992, p. 257) ยังชี้ให้เห็นว่า
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู จะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และเนื่องจากครูเป็นปัจจัยส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นนักเรียนจึงต้องการครู
ที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพทางการ
ศึกษาไว้ 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านความรูแ้ ละประสบการณ์ มาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐาน
ด้านการปฏิบตั ติ น โดยมาตรฐานด้านความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบริหารจัดการในห้องเรียนครูผสู้ อน
จะต้องมีสมรรถนะ 5 ด้าน คือ มีภาวะผู้น�ำ การบริหารจัดการในชั้นเรียน การสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
การประสานประโยชน์ และการน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2548, น. 41-43) สอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้กำ� หนดสมรรถนะประจ�ำสายงานด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
คือ 1) การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่น มีป้ายนิเทศหรือ
มุมวิชาการ ส่งเสริมให้นกั เรียนช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั ผูเ้ รียนและผูเ้ รียนกับ
ผูเ้ รียน 2) การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศชัน้ เรียน เป็นการจ�ำแนกข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น และเอกสารประจ�ำชัน้ เรียน
จัดท�ำระบบข้อมูลและเอกสารประจ�ำชั้นเรียน และ 3) การก�ำกับ ดูแล ชั้นเรียน เป็นการสร้างข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกัน ก�ำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรม
ผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ก.ค.ศ.], 2549, น. 242- 301)
ปัจจุบนั คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ กว่ามาตรฐาน ซึง่ เกิดจาก
ปัจจัยหลายประการปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย คือ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ซึง่ ไม่ได้หมายถึงการจัดการเรียนการสอนในเนือ้ หาสาระวิชาเท่านัน้ แต่ครูตอ้ งมีความสามารถใน
การจัดการชัน้ เรียนควบคูไ่ ปด้วย โดย Wienstine (2007, p. 8) ได้สรุปผลการศึกษาความแตกต่างระหว่าง
การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพต�่ำ  พบว่า ครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ชั้นเรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ผลักดัน คือ ช่วยให้กิจกรรมทั้งหลายในชั้นเรียนด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ช่วยให้ผเู้ รียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้ ปัญหาหนึง่ ทีพ่ บในชัน้ เรียนโดยทัว่ ไปก็คอื มีครูจำ� นวนมากที่
มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดีและมีวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาแต่ปราศจากกลยุทธ์ในการ
จัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะน้อยในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ไม่สามารถควบคุม
ชั้นเรียนได้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ภาพรวมต�่ำ (Cameron and Sheppard, 2006, p. 8)
ปัจจุบนั โรงเรียนมัธยมศึกษาประสบปัญหาเกีย่ วกับพฤติกรรมนักเรียนหลายประการ สอดคล้อง
กับประทวน มูลหล้า (2552, น. 3) ทีพ่ บว่า ปัญหาการบริหารจัดการชัน้ เรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในปัจจุบันครูประสบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนักเรียน จ�ำนวนนักเรียนที่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ นักเรียนได้รับอิทธิพลจากสื่อและเทคโนโลยี
ต่างๆ ท�ำให้มพี ฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม 2) ด้านครู เพราะครูได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานหลายอย่าง
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ท�ำให้มีเวลาในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่มากนัก และ 3) ด้านผู้บริหาร ผู้บริหาร
จัดงบประมาณให้ไม่เพียงพอต่อการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ผู้บริหารมีเวลาน้อย
ในการนิเทศก�ำกับติดตามการปฏิบัติงานของครู
ดังนัน้ การบริหารจัดการชัน้ เรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงมีความส�ำคัญทีค่ รูจะต้องตระหนักในบทบาท
หน้าที่ ต้องถือว่าเป็นภารกิจส�ำคัญและเป็นสิ่งที่ครูต้องสามารถด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ (Duke,
1992, p. 257) ประกอบกับแนวโน้มในการจัดการศึกษาไทยที่ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจากสภาพปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในด้านการจัดการชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการ
ประเมินความต้องการจ�ำเป็นเพือ่ พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
3. เพือ่ ประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านการจัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดการชั้นเรียน
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการจัดการชั้นเรียนจากนักวิชาการ ได้แก่ กาญจนา วิเศษรินทอง
(2555, น. 135) ฆนัท ธาตุทอง (2552, น. 80) วีณา นนทพันธาวาทย์ (2551, น. 11) ส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
(2549, น. 411-412) Burden (2003, p. 3) Joyce, Fisher and Hoover (2003, pp. 1-183) Kauchak and
Eggen (1998, p. 486) Weinstein (2003, pp. 32-49) แล้วท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เป็นองค์ประกอบ
การจัดการชั้นเรียนเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 2) การก�ำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน 3) การสร้างแรงจูงใจและ
ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 4) การสร้างวินัยเชิงบวก 5) การเลือกกลยุทธ์การสอน
ของครูผู้สอน และ 6) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
2. การจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของนักวิชาการ Asiyai (2011, pp. 282-291) Emmer, Evertson & Worsham
(2003, pp. 2-14) Harlacher (2015, pp. 15-23 ) Larson and Keiper (2013, pp. 4-6) Osakwe (2015,
pp. 60-65) Sprick (2013, pp. 2-4) Weinstein (2003, pp. 2-5) และ Wragg (2001, p. 1) วิเคราะห์และ
สังเคราะห์รว่ มกับขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งสภาพทั่วไปของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
3. สมรรถนะครูด้านการจัดการชั้นเรียน
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. (2549, น. 242- 301) ได้ก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำสายงานด้านการจัดการ
ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เป็นการจัดชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่น มีป้ายนิเทศหรือมุมวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน 2) การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศชั้นเรียน
เป็นการจ�ำแนกข้อมูลที่จ�ำเป็น และเอกสารประจ�ำชั้นเรียน จัดท�ำระบบข้อมูลและเอกสารประจ�ำชั้นเรียน
และ 3) การก�ำกับ ดูแลชั้นเรียน เป็นการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ก�ำกับ ดูแล การปฏิบัติของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ประชากร คือ ครูผสู้ อนและครูหวั หน้างานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กทั่วประเทศ จ�ำนวน 775 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 10,827 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนและครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 260 โรงเรียน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage Random Sampling) เป็นครูผู้สอน จ�ำนวน 260 คน และครู
หัวหน้างานวิชาการ จ�ำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน
เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชัน้ เรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก แบ่ง
เป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต�ำรา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ แล้วรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบของ
การจัดการชั้นเรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการชั้นเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 8 คน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.92
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดท�ำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้าน
การจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องและเหมาะสมของค�ำถามมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
ขั้นตอนที่ 2 ส�ำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียน โดยการ
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (1970, pp. 607-610) เป็นครูผู้สอน
จ�ำนวน 260 คน และครูหัวหน้างานวิชาการ จ�ำนวน 260 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 260
โรงเรียน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage Random Sampling)
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวมรวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐานได้แก่ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น (PNI modified) โดยการน�ำข้อมูลจากผล
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในระยะที่ 2มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
จากสูตร (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548, น. 279) ค่า PNI modified โดยรวมเท่ากับ 0.25

PNI

modified = (I D- D)

I (Importance) หมายถึง ระดับความพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิด
D (Degree of success) หมายถึง ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
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ขั้นตอนที่ 2 น�ำค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น มาจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กผลจากการศึกษารวบรวมข้อมูลน�ำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์ประกอบของ
การจัดการชั้นเรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2) การก�ำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 3) การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 4) การสร้างวินัย
เชิงบวก 5) การเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน 6) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
เมือ่ น�ำมาตรวจสอบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการชัน้ เรียนส�ำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กโดยผู้เชี่ยวชาญ 8 คน ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการชัน้ เรียนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวม
—
องค์ประกอบการจัดการชั้นเรียน
X
S.D. ระดับความเหมาะสม
1. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
4.88 0.35
มากที่สุด
การเรียนรู้ของนักเรียน
2. การก�ำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติในชั้นเรียนของ
4.88 0.35
มากที่สุด
นักเรียน
3. การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
5.00 0.00
มากที่สุด
ประสงค์ของนักเรียน
4. การสร้างวินัยเชิงบวก
4.88 0.35
มากที่สุด
5. การเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน
5.00 0.00
มากที่สุด
6. การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
4.88 0.35
มากที่สุด
รวม
4.92 0.23
มากที่สุด
จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการจั
ดการชัน้ เรียนส�ำหรับ
—
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.92) เมื่อพิจารณา
จ�ำแนกรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นการจัดการ
ชัน้ เรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการส�ำรวจความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน จ�ำนวน 260 คนและครูหัวหน้างานวิชาการจ�ำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 520 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 260 โรงเรียน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.7 มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.7 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
ครูและหัวหน้าวิชาการเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 และมีประสบการณ์ในการท�ำงานส่วนใหญ่ 21-30 ปี
คิดเป็นร้อยละ 40.6 เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การจัดการ
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวม
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
ข้อความ
N = 520
ระดับ
N = 520
ระดับ
—
—
ความคิ
ด
เห็
น
ความคิ
ดเห็น
X S.D.
X S.D.
1. การสร้างบรรยากาศและ
3.69 0.66
มาก
4.71 0.50 มากที่สุด
สภาพ แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
2. การก�ำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ 3.62 0.67
มาก
4.65 0.52 มากที่สุด
ในชั้นเรียนของนักเรียน
3. การสร้างแรงจูงใจและปรับลด
3.70 0.54
มาก
4.75 0.49 มากที่สุด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน
4. การสร้างวินัยเชิงบวก
3.76 0.54
มาก
4.77 0.45 มากที่สุด
5. กลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน
3.76 0.57
มาก
4.68 0.54 มากที่สุด
6. การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
4.14 0.59
มาก
4.73 0.52 มากที่สุด
รวม
3.78 0.59
มาก
4.71 0.50 มากที่สุด
จากตาราง 2 พบว่า สภาพปัจ—จุบนั การจัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กโดยภาพ
รวมมีการด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ มาก (X = 3.78) เมือ่ พิจารณาจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการด�ำเนินการอยู่
ในระดับ มากทุกด้าน โดยมีคา่ เฉลีย่ รายด้านจากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ด้าน
การสร้างวินัยเชิงบวกเท่ากันกับด้านการเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน ด้านการสร้างแรงจูงใจและ
ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อ
—
การเรียนรู้ข—องนักเรียน —และด้านการก�
ำหนดกฎระเบี
ยบ แนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน (X = 4.14,
—
—
—
X = 3.76, X = 3.76, X = 3.70, X = 3.69, X = 3.62 ) ตามล�ำดับ
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การจัดการชั
้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวม
—
มีความพึงประสงค์อยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.71) เมื่อพิจารณาจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปน้อย คือด้านการสร้างวินัยเชิงบวก ด้านการสร้าง
แรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ด้านการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการเลื
อกกลยุ
ทธ์การสอนของ
—
—
—
ครู
ผ
ส
้
ู
อน
และด้
า
นการก�
ำ
หนดกฎระเบี
ย
บ
แนวปฏิ
บ
ต
ั
ใ
ิ
นชั
น
้
เรี
ย
นของนั
ก
เรี
ย
น
(X
=
4.77,
X
=
4.75,
X
= 4.73,
—
—
—
X = 4.71, X = 4.68, X = 4.65) ตามล�ำดับ
ขนาดเล็ก

ระยะที่ 3 ประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผลการศึกษามาวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น (Needs Assessment) โดยน�ำข้อมูลจากผล
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์มาหาค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น (PNI modified) เพือ่ จัด
อันดับความต้องการจ�ำเป็นการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดังปรากฏในตาราง
3 ดังนี้
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน (D) ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา (I) ค่าดัชนีความต้องการ
จ�ำเป็น (PNI modified) และอันดับความต้องการจ�ำเป็น โดยภาพรวม
การจัดการชั้นเรียน
ค่าเฉลี่ยสภาพ ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึง
ค่าดัชนี
อันดับ
ปัจจุบัน
ประสงค์
ความต้องการ ที่
(D)
(I)
จ�ำเป็น
(PNI modified)
1. การสร้างบรรยากาศและ
3.69
4.71
0.28
2
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
2. การก�ำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิ
ในชั้นเรียนของนักเรียน
3. การสร้างแรงจูงใจและปรับลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน
4. การสร้างวินัยเชิงบวก
5. การเลือกกลยุทธ์การสอนของ
ครูผู้สอน
6. การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

3.62

4.65

0.29

1

3.70

4.75

0.28

2

3.76
3.76

4.77
4.68

0.27
0.24

3
4

4.14

4.73

0.14

5

รวม

3.78

4.71

0.25

จากตาราง 3 พบว่า โดยรวม มีค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น เท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณา
รายองค์ประกอบหลักแต่ละด้าน มีคา่ ดัชนีความต้องการจ�ำเป็นจากมากไปน้อย คือ การก�ำหนดกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
เท่ากับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนการสร้างวินยั เชิงบวกการ
เลือกกลยุทธ์การสอนของครูผสู้ อนและการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก (PNI modified = 0.29, 0.28, 0.28,
0.27, 0.24, 0.14) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

การศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า
มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 2) การก�ำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียน 3) การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 4) การสร้างวินัยเชิงบวก 5) การเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน
6) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับหลักแนวคิด ทฤษฎี ทีน่ กั วิชาการ ดังนี้ Jones and Jones
(1990, p. 47) กล่าวถึง การจัดการชัน้ เรียนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเข้าใจทฤษฎีการจัดการในชัน้ เรียน
และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 2) การสร้างความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างครูกบั เด็ก และเด็กกับเด็ก 3) วิธสี อน
ของครูที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด4) การใช้องค์กรและวิธีการจัดการกลุ่มที่ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมการ
ท�ำงานสูงสุด และ 5) การแนะแนวและการปรับพฤติกรรมสอดคล้องกับ Weinstein (2003, p. 29) ทีก่ ล่าวว่า
การจัดการชั้นเรียนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) การจัดการ
รูปแบบการเรียนการสอนและ 3) การจัดการพฤติกรรมนักเรียน สอดคล้องกับ Joyce, Fisher and Hoover
(2003, pp. 1-183) กล่าวว่า องค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
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1) การบริหารจัดการเวลาและพื้นที่ในชั้นเรียน 2) พฤติกรรมของผู้เรียน และ 3) กลยุทธ์ในการสอน
และสอดคล้องกับส�ำนักงาน ก.ค.ศ. (2549, น.411 - 412) ก�ำหนดให้การจัดการชั้นเรียนเป็นสมรรถนะ
ประจ�ำสายงานของครู ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การจัดบรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอน 2) การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศชั้นเรียน และ 3) การก�ำกับ ดูแล ชั้นเรียน
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า สภาพปัจจุบันครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สภาพปัจจุบันด้าน
การจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีการด�ำเนินการอยู่ในระดับ มาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ รายด้านจากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ด้านการสร้างวินยั เชิงบวก
เท่ากันกับด้านการเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน ด้านการสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
และด้านการก�ำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน ตามล�ำดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ด้านการจัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีความพึงประสงค์อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างวินัยเชิงบวก ด้านการสร้างแรงจูงใจ
และปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการเลือกกลยุทธ์การสอนของครู
ผู้สอน และด้านการก�ำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียนตามล�ำดับ เมื่อน�ำมาวิเคราะห์
ความต้องการจ�ำเป็น (PNI modified) และจัดอันดับความต้องการจ�ำเป็น พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
ด้านการสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเท่ากับการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อพิจารณาต�ำแหน่งทศนิยมที่ละเอียดขึ้น พบว่า
ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นของการสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนมี
ค่ามากกว่าการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงจัดอันดับของการสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นการจัดอันความต้องการจ�ำเป็น
(PNI modified) จากมากไปน้อย คือ การก�ำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน การสร้าง
แรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างวินัยเชิงบวก การเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอน และการ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ตามล�ำดับ จากการประเมิน ที่ได้ผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูเห็นความส�ำคัญ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร โดยเฉพาะในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อารมณ์รุนแรง จึงประสบปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวัตกร หอมสิน (2556, น. 225) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยม พบว่า นักเรียนขาดระเบียบวินยั ในตนเอง
นักเรียนไม่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดเรียน หลบเรียนหนีเรียนและมาสาย ส่วน
ด้านทรัพยากรสนับสนุน พบว่า โรงเรียนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนไม่เพียงพอ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กยังขาดแคลนทรัพยากร
สนับสนุน ทั้งงบประมาณ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้ปัจจุบันการด�ำเนินการในด้านการจัดการชั้นเรียน
ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร สอดคล้องกับณัฐตะวัน ลิ้นประสงค์ (2558, น. 421-435) ได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการ เรือ่ ง การบริหารจัดการชัน้ เรียนและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรูข้ องสถานศึกษา
ขนาดเล็ก แล้วพบว่า ปัจจุบันมีการด�ำเนินการในระดับปานกลาง โดยเรียงล�ำดับด้านที่เป็นปัญหาจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการอนุรักษ์
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และด้านการจัดบรรยากาศ ซึ่งการจัดการชั้นเรียนของครูที่ด�ำเนินการ
อยู่ในปัจจุบันยังประสบปัญหาและมีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ Sakui (2007, pp. 41-58)
ที่ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การจัดการชั้นเรียนในประเทศญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

42 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.102 April - June 2018

(EFL) ได้สรุปว่า การจัดการชัน้ เรียนของครูหอ้ งเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายและหลักสูตรของการศึกษาแต่ไม่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการชัน้ เรียน
ดังนั้นปัญหาของการจัดการชั้นเรียนจึงกลายเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะครูที่ต้องรวมกิจกรรมการสอนภาษา
ที่ใช้ในการสื่อสาร (CLT) เข้ากับการเรียนภาษาแบบดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้ครูจึงมีความต้องการที่จะพัฒนา
เกีย่ วกับการจัดการชัน้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา วิเศษรินทอง (2555, น. 407-418) ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการชัน้ เรียนส�ำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยสรุปความต้องการของครู
เกีย่ วกับระบบการบริหารจัดการชัน้ เรียนส�ำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกองค์ประกอบ ที่ได้ผลการวิจัยแบบนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างให้ความส�ำคัญกับการจัดการชัน้ เรียน ต้องการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองในเรื่องการจัดการชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Adelina (2008, pp. 94-95) ได้ท�ำการวิจัย
เกีย่ วกับการเรียนรูข้ องครู ว่าจะเลือกใช้และน�ำกลยุทธ์การจัดการชัน้ เรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพไปใช้ได้อย่างไร
โดยผลการวิจยั พบว่า สิง่ ทีค่ รูตอ้ งเรียนรูใ้ นการจัดการชัน้ เรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะประกอบด้วย การก�ำหนด
ขอบเขตเนื้อหาการเรียน การใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การสร้างกฎเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการใน
ชัน้ เรียน การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวน
บทเรียนหรือเรื่องราวต่างๆ ในชั้นเรียน การสื่อสารโดยใช้การพูดและการใช้ภาษาท่าทาง การน�ำเสนอ
แนวคิดและความรู้ทางด้านวิชาการ และระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับงานวิชาการ โดยมีการเลือกใช้กลยุทธ์
การจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับนักเรียนและสถานการณ์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป
จากการประเมินความต้องการจ�ำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นด้านการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กจากมากไปน้อย คือ 1) การก�ำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน
2) การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 3) การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4) การสร้างวินัยเชิงบวก 5) การเลือกกลยุทธ์การสอน
ของครูผู้สอน และ 6) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบกิจกรรมในการอบรมพัฒนาครูให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการที่จะพัฒนาของครู
เพื่อให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านอืน่ ๆของครูโรงเรียนขนาดต่างๆ (กลาง ใหญ่ และ
ใหญ่พิเศษ)
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและการประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านอื่นๆ
3. ควรพัฒนาครูหลังจากที่ได้ศึกษาสมรรถนะและการประเมินความต้องการจ�ำเป็นด้านอื่นๆ
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