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กลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า1 
Classroom Management Strategy of Elementary Teacher in The Next Decade 

     
           อ าไพวิทย์  จุ่งพวิฒัน์2                

              Amphaiwit  Chungphiwat2 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการชัน้เ รียนของครู
ประถมศึกษาและพฒันากลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษ
หน้า โดยการศึกษาข้อมลูจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ได้สภาพการจดัการชัน้เรียนปัจจุบนัและ
กรอบประเด็นกลยทุธ์ จากนัน้ได้ใช้เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) ในการสร้างกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า โดยการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน วิเคราะห์สงัเคราะห์
เนือ้หาการสมัภาษณ์และสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 20 คน เป็นผู้ ให้ข้อมลู 2 รอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่มธัยฐาน คา่ฐานนิยม และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาใน
ทศวรรษหน้าที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัด
สิง่แวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 2) กลยทุธ์การจดัสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพ 
เพื่อเสริมแรงนักเรียน 3) กลยุทธ์การเสริมสร้างภาวะผู้ น าแก่ครู 4) กลยุทธ์การ
ด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจัดการชัน้เรียนบรรลุเป้าหมาย 5) กลยุทธ์การ
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ตอบสนองนโยบายการจัดการชัน้ เ รียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
ค าส าคัญ : การจดัการชัน้เรียน ; ครูประถมศกึษา ; ทศวรรษหน้า 
 
Abstract 
  
 The objectives of this research were to study classroom 
management and developed classroom management strategy of elementary 
teacher in the next decade. This research collected data through books, 
journals and researches.The data were included in-depth interview about 
classroom management of elementary teacher in the present for the 
framework strategy. The Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) was 
used to create  classroom management strategy of elementary teacher in the 
next decade. Six experts were interviewed for this research. The contents from 
the interview were analyzed and synthesized for creating a five scales 
questionnaire which was twice approved by twenty professionals in this field. 
The results were analyzed and represented in terms of Median, Mode and 
Inter quartile Range. 

The research found that 5 strategies items of classroom management 
in the next decade was appropriated and possible. The strategies were as 
follows : 1The physical environment strategy to conducive learning. 2)The 
mental environmental strategy for students reinforce. 3)Strengthen leadership 
strategy to teacher .4)Classroom management process strategy to achieve the 
goals. 5)Responsible classroom management policy strategy of the Ministry of 
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Education, Office of The Basic Education Commision and Related 
Department.. 
 
Keywords ; Classroom Management ; Elementary Teacher ; The Next Decade. 
  
บทน า 
  
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบนั ไม่ว่ายคุสมยัใดประเทศจะ
พฒันาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและดีมากน้อยเพียงใดย่อมขึน้กับปัจจัยส าคัญ
หลายประการ แต่บรรดาปัจจัยที่ส าคญัเหล่านัน้เป็นที่ยอมรับกันทัว่ไป คือทรัพยากร
มนษุย์ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อประเทศและประชากรในอนาคตอยู่
อยา่งมีคณุภาพ การศกึษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปีที่แล้วไม่เหมือนกบัในปัจจุบนัและอนาคต  
จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน  ครูต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการชัน้เรียน
และการจดัการเรียนการสอนอย่างไรให้เหมาะกบัอนาคต เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมี
คณุภาพ  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม แห่งชาติ ฉบบัที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยยงัต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ผนั
ผวน ซบัซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสงัคมไทยมีภูมิคุ้มกัน
เพิ่มขึน้ และมีภูมิคุ้มกนัที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทัง้ในระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน 
และสงัคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ.2555)  ประกอบกบัระบบเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า ได้เปลีย่นแปลงวงการ
ธุรกิจและการท างาน เทคโนโลยีเข้ามาแทนการท างานแบบซ า้ซาก ผู้ที่สามารถปรับตวั
สร้างประโยชน์ให้องค์กร ผลติภณัฑ์ และกระบวนการท างาน ด้วยการใช้ทกัษะด้านการ
สือ่สาร การแก้ไขปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อปรับเปลีย่นการท างานและมีผลงาน
ตามความคาดหวงัขององค์กร ก็ได้รับผลตอบแทนจากเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า การศึกษา
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จะเป็นสิง่ที่พฒันาทกัษะด้านต่างๆและกระบวนการคิดเหลา่นัน้ ครูมีบทบาทส าคญัใน
จดักิจกรรมการเรียนการสอนและใช้กลยทุธ์ในการจดัการชัน้เรียนซึง่เป็นสิง่หนึง่ที่ครูต้อง
ท าเพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ (วรพจน์ วงศ์การรุ่งเรือง 
และอธิป จิตตฤกษ์ ,(ผู้แปล) .2554)   
 เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 ส านกัข่าวบีบีซี รายงาน องค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพฒันาระหว่างประเทศ (OECD) เปิดเผยผลโครงการประเมิน
นกัเรียนระดบันานาชาติ (ซึ่งเป็นช่ือย่อ ของ Programme for International Student 
Assessment) โดยได้ทดสอบทกัษะด้านการอา่น รวมทัง้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนตา่งชาติ ในกวา่ 70 ประเทศ ทัง้ทวีปเอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ซึง่อยูใ่นวยั15 ปี ปรากฏว่า นกัเรียนชาวสิงคโปร์ สามารถ
คว้าแชมป์ ครองอนัดบั 1 ของการทดสอบทัง้ 3 วิชาขณะที่เด็กนกัเรียนไทยอยูอ่นัดบั 50 
กว่า จาก 70 อนัดบั ชีส้าเหตทุี่สิงคโปร์ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา เป็นเพราะ
ทุม่เทตอ่การพฒันาครูอยา่งไมม่ีหยดุ และยงัคดัเลอืกแต่นกัเรียนเรียนเก่งชัน้หวักะทิมา
เรียนครู(ไทยรัฐออนไลน์.2559) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศกึษาธิการกลา่ววา่ที่ถามวา่พอใจหรือไมก่บัผลคะแนนท่ีออกมา ต้องบอก
ว่าไม่พอใจ เพราะคะแนนโดยรวมทัง้ระบบไม่ดี แต่ผลคะแนน PISA สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาความเหลื่อมล า้ระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนที่ด้อยโอกาส คงไม่
ต้องแก้ไขเร่ืองหลกัสตูร เพราะที่ผา่นมาใช้หลกัสตูรเดียวกนัทัว่ประเทศ โดยโรงเรียนที่มี
ความพร้อมก็จะท าคะแนนได้ดี แต่ที่ต้องปรับแก้คือความเหลื่อมล า้ทัง้เร่ืองทรัพยากร 
และครูผู้สอน (มติชนออนไลน์.2559) 

เห็นได้ว่าประเทศไทยยงัต้องพฒันาด้านการศึกษาอีกมากในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีคณุภาพ ครูต้องมีกลยทุธ์ในการจดัการชัน้เรียน และจดัการเรียน
การสอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ๆ ได้คิด
ลงมือท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ตื่นตวั ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อผกูพนักบัสิ่งที่ท า มิใช่
เพียง ท าไปให้เสร็จภารกิจเท่านัน้ ดงันัน้การที่ครูจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้นกัเรียนมี
สว่นร่วมอยา่ง “active” คือช่วยให้นกัเรียนรู้สกึมีความกระตือรือร้นตื่นตวั มีความจดจ่อ 
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ผกูพนักบัสิง่ที่ท า เพื่อก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อมุ่งพฒันาศกัยภาพ
ของนักเรียนอย่างแท้จริงดังนัน้การจัดการชัน้เรียนตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่
กระตุ้นสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นสิง่ที่ครูมือ
อาชีพต้องให้ความส าคญัและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิธร ขนัติ
ธรางกูร.2551) ซึ่งสอดคล้องกับDuke.(2001) การจัดการชัน้เรียนมีความส าคัญที่
ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และบคุลากรทางการศกึษา จะต้องให้ความสนใจ และมี
ความตระหนกัในบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องสง่เสริม สนบัสนนุ และด าเนินการเก่ียวกับ
บริหารจดัการชัน้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ถือว่าเป็นภารกิจ
ส าคัญและเป็นสิ่งที่ครูในปัจจุบันต้องสามารถด าเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นักวิชาการหลายท่านได้มีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาส าคัญที่เกิดขึน้กับ
คณุภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ซึ่งปัญหาการศึกษาไม่มีคณุภาพสว่นหนึ่งเกิดจากขาด
ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการชัน้เรียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.2552) 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดและผลการวิจยัของนกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที่
ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  โดยให้
ความส าคญักบัภาวะผู้น าของครู (teacher leadership) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการการ
จดัการชัน้เรียน Strodl.(1992) กลา่วถึงการมีภาวะผู้น า ของครูที่แสดงให้เห็นว่าครูที่มี
ความสามารถในการใช้ภาวะผู้น าในชัน้เรียนนัน้ ประกอบไปด้วยการมีภาวะผู้น าแบบ
ไม่เป็นทางการที่แฝงอยู่และมีความสามารถในการระบุลกัษณะของปัญหาและข้อ
ขดัแย้งอีกทัง้ได้รับการเสริมพลงัอ านาจเพื่อแก้ปัญหา Fuhrman.(1999) กลา่วถึงภาวะ
ผู้น าของครูวา่ประกอบด้วยลกัษณะที่ส าคญัที่มีความมุง่มัน่และพฒันาตนเองไปสูค่รูมอื
อาชีพอยา่งตอ่เนื่อง และสนบัสนนุช่วยเหลอืครูคนอื่นให้สามารถพฒันาไปสูค่รูมืออาชีพ
ด้วย สว่น Pellicer and Anderson.(1995) กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของภาวะผู้น าของ
ครูใน 2 ประเด็น คือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เก่ียวกบัการเรียนการสอนและน าไปสู่
การปฏิบตัิจริงในโรงเรียน โดยก่อให้เกิดผลต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้ เรียน และ
เป็นผู้น าทางการเรียนการสอน กลา่วคือความเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอนมิได้ถูก
ก าหนดจากฝ่ายบริหาร แตเ่กิดจากตวัของครูเองภายใต้การสนบัสนนุของโรงเรียน และ
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ครุุสภา.(2549) เขียนไว้ว่า การจดัการชัน้เรียนของครูประกอบด้วย สาระความรู้ คือครู
ต้องรู้ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ มีภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็น
ระบบ การเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร มนษุยสมัพนัธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร 
การจัดการชัน้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท า
โครงงานทางวิชาการ การจดัโครงการฝึกอาชีพ การจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 
การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และการศกึษาเพื่อพฒันาชมุชน 

เห็นได้วา่การจดัการชัน้เรียนมีความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ครูต้อง
หากลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการชัน้เรียน เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อสนบัสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข การจัดการชัน้เ รียนจึงมีความหมายกว้าง  นับตัง้แต่การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
นกัเรียน การสร้างวินยัในชัน้เรียนตลอดจนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ
การพฒันาทกัษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทัง้สร้างแรงจูงใจในการเรียน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้การจัดการชัน้เรียนมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยสง่เสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบร่ืน สร้าง
เสริมลกัษณะนิสยัที่ดีงามและความมีระเบียบวินยัให้แก่ผู้ เรียน ช่วยสง่เสริมสขุภาพที่ดี
ให้แก่ผู้ เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้ ช่วย
สง่เสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การจดัการชัน้
เรียน และการเรียนการสอนเป็นสิง่ที่มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  รูปแบบการสอนหรือ
กลยทุธ์ที่ครูเลือกใช้แต่ละรูปแบบก็มีระบบการบริหาร จดัการของมนัเองและมีภารกิจ
เฉพาะของรูปแบบหรือกลยทุธ์นัน้ ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทัง้ของครูและนกัเรียน  
การบริหารจดัการชัน้เรียนเป็นความท้าทายของการเป็นครู (ไพรภ รัตนชูวงศ์.2557) ซึ่ง
สอดคล้องกบั ณฐัธีรา สมบรูณ์.(2552) กลา่วว่าการจดัการชัน้เรียน เป็นกลยทุธ์ส าคญั 
ที่ครูใช้เพื่อดแูลสภาพห้องเรียนให้ มีระบบระเบียบที่ดี ประกอบด้วยด้านการจดัเตรียม
พืน้ที่ การจดัวางวสัดุอปุกรณ์ การวางแผนการ ใช้เวลาหรือการจดัตารางเวลาอย่าง
เหมาะสม วิธีการในการจดัพฤติกรรมของเด็ก เพื่อรักษาสภาพ บรรยากาศในชัน้เรียน 
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สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ กระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรม ที่เหมาะสม 
และด าเนินการเรียนการสอน ตามแผนในการพฒันาเด็กให้เกิด พฤติกรรมความมีน า้ใจ 
เพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับผู้ เรียน และ วันเพ็ญ เหล่าฤทธ์ิ.(2555) ศึกษา
เก่ียวกบัการจดัการชัน้เรียนพบว่าการจัดการชัน้เรียนที่ดีจะช่วยเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก ช่วยให้เด็กรู้สกึวา่ได้รับการเอาใจใสอ่ยา่งใกล้ชิด ปลอดภยัและได้เรียนรู้ตามความ
สนใจจากการเลียนแบบ การสงัเกตตามความสามารถของตนเองมีปฏิสมัพนัธ์กับครู
และเพื่อน ด้วยเหตผุลและความส าคญัดงักลา่วทา่มกลางการเปลีย่นแปลง กลยทุธ์การ
จัดการชัน้เรียนมีความส าคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ปัจจุบันและ
อนาคตภาพ ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษากลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษา เพื่อ
ทราบการจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาควรเป็นอย่างไร และกลยทุธ์การจดัการ
ชัน้เรียนของครูประถมศกึษาในทศวรรษหน้าควรพฒันาให้เป็นอยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์ 
  
 1.เพื่อศกึษาการจดัการชัน้เรียนของครูประถมศกึษา 
 2.เพื่อพฒันากลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศกึษาใน 
ทศวรรษหน้า 
 
วิธีการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า 

เป็นการวิจัยเชิงอนาคตโดยใช้เทคนิคการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
(Indepth Interview) และเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมลูตา่งๆที่สามารถตอบค าถามวิจยัได้ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2561 

 

326 

 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 1.กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษา ได้แก่ 
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเร่ืองการจดัการชัน้เรียน
ของครูประถมศกึษา โดยใช้วิธีเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.กลุม่ผู้ให้ข้อมลูกลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศกึษาในทศวรรษ
หน้า โดยแบง่ผู้ให้ข้อมลูเป็น 2 กลุม่โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
ดงันี ้
 กลุม่ที่ 1 ผู้ เช่ียวชาญ เป็นจ านวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
เร่ืองการจดัการชัน้เรียนของครูประถมศกึษา   
 กลุม่ที่ 2 ผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 5 คน ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 5 คน และครูจ านวน 10 คน 
  
ขัน้ตอนการวิจัย 
  
 ขัน้ตอนวิจยัมีรายละเอียด 4 ขัน้ตอนดงันี ้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
  ในขัน้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนั ปัญหา และ
กลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากนัน้น ามาร่างประเด็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) 
 ขัน้ตอนที่ 2 การร่างประเด็นกลยุทธ์การบริหารการจัดการชัน้เรียน 
  ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าข้อมลูที่ได้จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องจากภายในและต่างประเทศ และจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
เก่ียวกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา และกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนจากขัน้ตอนที่ 1 มา
สงัเคราะห์และร่างเป็นประเด็นกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาใน
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ทศวรรษหน้าเพื่อใ ช้สัมภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการชัน้ เ รียนของครู
ประถมศกึษาในทศวรรษหน้า กลุม่ที่ 1 
 ขัน้ตอนที่ 3 การพัฒนาและตรวจสอบ  
  กลยทุธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้าโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยในการรวบรวมข้อมูลแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) ดงันี ้
 สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการชั ้นเ รียนของครู
ประถมศึกษาในทศวรรษหน้ากลุ่มที่ 1  
  น าประเด็นกลยุทธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษ
หน้าทศวรรษหน้าที่ได้จากขัน้ตอนท่ี 2 มาจดัท าเป็นกรอบร่างกลยทุธ์การจดัการชัน้เรียน
ของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า โดยมีลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
และก าหนดกรอบในการสมัภาษณ์ดงันี  ้ 1) การจดัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อ
การเรียนรู้ 2) การจดัสิง่แวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงผู้ เรียน 3) การเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าแก่ครู 4) การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจดัการชัน้เรียนบรรลเุปา้หมาย  
5) การตอบสนองนโยบายการจัดการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้น าแบบสมัภาษณ์
ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 6 คนแล้วน าผลการสมัภาษณ์มาจดัท าแบบสอบถาม
กลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของประถมศกึษาในทศวรรษหน้า 
 เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครู
ประถมศึกษาในทศวรรษหน้า กลุ่มที่ 2 
  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการน าแบบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมความเป็นไปได้กลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของครู
ประถมศึกษาในทศวรรษหน้า โดยมีลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด ชนิดมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  แล้วสง่ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 20 คน ลงความเห็น 
 ยืนยันความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียน
ของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า กลุ่มที่ 2 
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  รอบนี ผู้้ ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะได้ รับข้อมูลป้อนกลับเ ชิงสถิติ 
(Staiistical Feedback) จากการวิเคราะห์ที่เป็นกลุ่มโดยสว่นรวม ได้แก่ ค่ามธัยฐาน
(Median) และค่าพิสยัระหว่างคลอไทล์ (Interquartle Rang) โดยเพิ่มต าแหน่งค่า   
มธัยฐานระหวา่งคลอไทล์และต าแหนง่ผู้ทรงคณุวฒุิคนนัน้ตอบ และให้ผู้ทรงคณุวฒุิแต่
ละคนพิจารณาค าตอบใหม่ แล้วตอบกลบัมาอีกครัง้หนึ่ง  ในการตอบค าถามรอบนี ้
ผู้ทรงคณุวฒุิแตล่ะคนจะทราบความคิดเห็นเหมือนกนัหรือแตกตา่งจากผู้ทรงคณุวฒุคิน
อื่นอย่างไร หากทบทวนความคิดเห็นของตนเองแล้วยังแตกต่างจากคนอื่นอยู่ ก็ให้
เหตผุลประกอบยืนยนัค าตอบเดิมของตนที่อยูน่อกพิสยัระหวา่งควอไทล์ข้อนัน้ๆ  
 ขัน้ตอนที่ 4 วิเคราะห์สรุปและน าเสนอกลยุทธ์ 
  ผู้วิจยัน าร่างกลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษ
หน้า มาคดัเลอืกข้อที่ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
มาสรุปและน าเสนอเป็นกลยทุธ์จดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้าที่มี
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบตัิจริง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  ลักษณะของเคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
และแบสอบถาม ซึง่มีลกัษณะเคร่ืองมือวิจยัดงันี ้
 1. แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structured Interview) จ านวน 2 
ฉบบั 
  1.1 ฉบบัที่ 1 ใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบั สภาพปัจจบุนั ปัญหาและกลยทุธ์การจดัการชัน้เรียนของ
ครูประถมศกึษาในทศวรรษหน้า 
  1.2 ฉบบัที่ 2 ใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คนเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นที่เป็นการคาดการณ์แนวโน้มช่วง 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2570) 
เก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า จ านวน 5 
ประเด็น ได้แก่ 1)กลยทุธ์การจดัสิง่แวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 2)กลยทุธ์
การจดัสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงผู้ เรียน 3)กลยทุธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น า
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แก่ครู 4)กลยทุธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจดัการชัน้เรียนบรรลเุป้าหมาย 
5)กลยุทธ์การตอบสนองนโยบายการจัดการชัน้เ รียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ว่าแต่ละท่านมี
แนวโน้มจะเป็นอยา่งไรเพราะเหตใุด 
 2. แบบสอบถาม ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 20 
คน ลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed Ended) ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัครอบคลมุร่างกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัด
สิง่แวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้  2) กลยทุธ์การจดัสิง่แวดล้อมทางจิตภาพ
เพื่อเสริมแรงผู้ เรียน 3) กลยทุธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่ครู 4) กลยทุธ์การด าเนินการ
ตามกระบวนการเพื่อการจัดการชัน้เรียนบรรลุเป้าหมาย 5) กลยุทธ์การตอบสนอง
นโยบายการจัดการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน 2 รอบ เพื่อให้ผู้ทรงคณุวฒุิได้
แสดงความคิดเห็นและยืนยนัถึงความเป็นไปได้และสอดคล้องของกลยทุธ์ 
 
 วิธีสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี เ้คร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างและแบบสอบถามซึง่มีวิธีการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้
 1.แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างฉบบัท่ี 1 เพื่อใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
  1.1 ผู้วิจยัศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  เก่ียวกบักลยทุธ์การ
จัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า แล้ววิเคราะห์มาเป็นกรอบและ
แนวทางในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
  1.2 น าแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างที่สร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างฉบับที่ 2 ใช้ในการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ 
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  2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัต่างๆรวมทัง้การ
สมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา และกลยทุธ์การ
จดัการชัน้เรียนของครูประถมศกึษาในทศวรรษหน้า 
  2.2 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และสงัเคราะห์บท
สมัภาษณ์จากข้อมลูที่ได้ตามข้อ 2.1 มาสร้างแบบสมัภาษณ์ กึ่งมีโครงสร้างเก่ียวกบัร่าง
กลยทุธ์การบจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้ามีด้วยกนั 5 ประเด็น 
ด้วยกนัได้แก่ 1) กลยทุธ์การจดัสิง่แวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 2) กลยทุธ์
การจดัสิง่แวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงผู้ เรียน 3) กลยทุธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น า
แก่ครู 4) กลยทุธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจดัการชัน้เรียนบรรลเุปา้หมาย 
5) กลยุทธ์การตอบสนองนโยบายการจัดการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  2.3 น าแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างที่สร้างขึน้ ไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภายหลงัปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว ผู้ วิจัยจึงน าแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างดงักลา่ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญรวมทัง้สิน้ 3 
ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ความถกูต้องของภาษาความ
ครอบคลมุในประเด็นเนือ้หา การตีความของข้อค าถามทัง้นีเ้พื่อให้ได้แบบสมัภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้างที่สามารถรวบรวมข้อมลูได้ตรงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
  2.4 น าแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 6 
คนตอ่ไป 
 3.แบบสอบถาม 
  3.1 ผู้วิจัยน าผลการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั โดยสงัเคราะห์ผลการสมัภาษณ์มาเป็น
กรอบกลยุทธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ครอบคลมุทัง้ 5 
กลยทุธ์ ได้แก่ 1)กลยทุธ์การจดัสิง่แวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 2)กลยทุธ์
การจดัสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงผู้ เรียน 3)กลยทุธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น า
แก่ครู 4)กลยทุธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจดัการชัน้เรียนบรรลเุป้าหมาย 
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5)กลยุทธ์การตอบสนองนโยบายการจัดการชัน้เ รียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  3.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ภายหลังปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้ วิจัยจึงน า
แบบสอบถามดงักลา่ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านกลยทุธ์และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลและ
วิจยัจ านวน 6 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความถกูต้องของ
ภาษา และความครอบคลุมตามประเด็นเนือ้หาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Content Validity Index) : CVI) โดยพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่ใช้ได้ ตัง้แต ่
0.8 ขึน้ไปและปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
  3.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ตอ่ไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
 1. ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัต่าง เก่ียวกบักลยทุธ์การ
จดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และสงัเคราะห์ (Content synthetic) เพื่อให้ได้ข้อสรุปตา่งๆในการศกึษา 
 2. ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จากเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
เก่ียวกบักลยุทธ์การจดัการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ใช้สงัเคราะห์
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นกรอบร่างกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า 
 3. ข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้เก่ียวกบั
กลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า จากเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR โดยการตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่าง ควอ
ไทล์ดงันี ้
 3.1 ค่ามัธยฐาน ( Median:Mdn) คือค่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูล
 ทัง้หมดที่น ามาเรียงล าดบัจาน้อยไปมาก  
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        มธัยฐานที่ได้จากค าตอบของผู้ เช่ียวชาญรายข้อ ก าหนดเกณฑ์ในการ
 พิจารณาไว้ดงันี ้

         ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง กลยทุธ์นีม้ีความเหมาะสมและ
 เป็นไปได้มากที่สดุ 

        ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง กลยทุธ์นีม้ีความเหมาะสม
 และเป็นไปได้มาก 

        ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง กลยุทธ์นีม้ีความเหมาะสมและ
 เป็นไปได้ปานกลาง 

        คา่มธัยฐานตัง้แต ่1.50 – 2.49 หมายถึง กลยทุธ์นีม้ีความเหมาะสมและ
 เป็นไปได้น้อย 

        ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง กลยุทธ์นีม้ีความเหมาะสมและ
 เป็นไปได้น้อยที่สดุ 

  เกณฑ์การตดัสินค่ามธัยฐานที่ค านวณได้จากค าตอบของผู้ทรงวฒุิต้อง
 มีคา่ 3.50     ขึน้ไป  ซึง่แสดงวา่กลยทุธ์เหมาะสมเป็นไปได้มาก 

 3.2 ค่าฐานนิยม (Mode:Mo) คือ การค านวณค่าความถ่ีของระดบัคะแนน
จาก 1 ถึง 5 ส าหรับแต่ละกลยทุธ์ระดบัคะแนนใดที่มีความถ่ีมากที่สดุ ถือว่าเป็นฐาน
นิยมของกลยุทธ์นัน้ในกรณีที่กลยุทธ์ใดมีความถ่ีสูงสุดของระดบัคะแนนเท่ากันและ
ระดบัคะแนนนัน้อยูต่ิดกนัจะถือเอาคา่กลางระหวา่งคะแนนทัง้สองนัน้เป็นฐานนิยมของ
กลยุทธ์นัน้ ส่วนกรณีที่กลยุทธ์ใดมีความถ่ีสูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับ
คะแนนไม่ได้อยู่ติดกัน จะถือว่าระดับคะแนนทัง้สองนัน้เป็นฐานนิยมของกลยุทธ์นัน้ 
แล้วจึงน าคา่ฐานนิยมที่ค านวณได้มาหาคา่สมับรูณ์ของผลตา่งระหวา่งมธัยฐานกบัฐาน
นิยม โดยคา่ผลตา่งต้องมีคา่ตัง้แต ่0.00 ถึง 1.00 จึงถือเอาความคิดของผู้ทรงคณุวฒุิที่
มีตอ่กลยทุธ์นัน้สอดคล้องกนั 

3.3 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang : IR) คือค่าข้อมลูจ านวน 
50% ที่อยู่ตรงกลางของข้อมลูทัง้หมด โดยค านวณจากค่าความแตกต่างระหว่างคลอ
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ไทล์ที่ 3 กบัควอไทล์ที่ 1 ค่าพิสยัระหว่างคลอไทล์ที่ได้จากค าตอบของผู้ เช่ียวชาญเป็น
รายข้อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของค าตอบ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี  ้

คา่พิสยัระหวา่งคลอไทล์ ตัง้แต ่1.50 ลงไป หมายถึง กลยทุธ์นัน้สอดคล้องกนั
 ค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ มากกว่า 1.50 ขึน้ไป หมายถึง กลยุทธ์นัน้ไม่
 สอดคล้องกนั 
 
ผลการศึกษา 
  
 กลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การจัด
สิง่แวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ กลยทุธ์การจดัสิง่แวดล้อมทางจิตภาพเพือ่
เสริมแรงผู้ เรียน กลยุทธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่ครู กลยุทธ์การด าเนินการตาม
กระบวนการเพื่อการจดัการชัน้เรียนบรรลเุปา้หมาย และกลยทุธ์การตอบสนองนโยบาย
การจัดการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มีแนวปฏิบตัิดงันี ้
 กลยุทธ์การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ครูควร
ด าเนินการดงันี ้
 1. จดัสภาพภายในห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเท สห้ีองเรียนอ่อนสบายตา แสง
สวา่งเพียงพอ , มีอปุกรณ์และสือ่ที่ทนัสมยั  

2. จดัพืน้ท่ีภายในห้องเรียน เช่นการจดัโต๊ะครู โต๊ะนกัเรียน อปุกรณ์ ให้มีพืน้ที่
เหมาะสมและเพียงพอกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. จดัพืน้ท่ีแสดงข้อมลูข้อมลูสารสารเทศ ขา่วสารความรู้ ผลงานนกัเรียน  
4. มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัอนัได้แก่ ระบบ  Wi – Fi  สื่อคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉาย

โปรเจคเตอร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์  DVD / VCR ใช้งานได้อยา่งมีคณุภาพเกิดการเช่ือมโยง
ระหวา่งโรงเรียนกบัโลกรอบด้านเพื่อขยายประโยชน์จากสิง่แวดล้อมของการเรียนรู้ 

5. จัดหาแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เช่ือมต่อความรู้ในโลกรอบด้านบูรณาการกับบริบทสภาพแวดล้อมวฒันธรรมท้องถ่ิน
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 6. มีแหล่งเรียนรู้ หนังสือ เอกสาร วารสาร หนงัสืออ่านนอกเวลา เนือ้หา
สาระท่ีมีประโยชน์ ล า้สมยั ให้ศกึษาค้นคว้าและอา่นอยา่งเพียงพอ 

 7. จดัให้มีตารางเวรท าความสะอาดโดยนกัเรียนรับผิดชอบในการท าความ
สะอาด 

 8. ตรวจสอบอปุกรณ์ สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อม
ใช้และปลอดภยัอยูเ่สมอ  
 กลยุทธ์การจัดสิ่ งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงผู้เรียน ครูควร
ด าเนินการดงันี ้ 

 1. ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกนัระหวา่ง พร้อมทัง้สง่เสริมให้นกัเรียน
ปฏิบตัิตามกฎ และข้อตกลง 

 2. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างตวันกัเรียนเข้าใจถึงล าดบัขัน้พฒันาการ
ทางสติปัญญาความสามารถของนกัเรียนที่เปลีย่นแปลงไปตามกระแสโลก ใช้เทคนิควิธี
สอนความเหมาะสมกบันกัเรียนมากกวา่การใช้วิธีสอนแบบเดียวกนักบันกัเรียนทัง้หมด  

 3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส าคัญกับนักเ รียน โดยใช้
แนวคิด Teach Less, Learn More สามารถจดัการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี โดยครูเป็น 
ผู้ ชีแ้นะ แนะน า บอกแนวทาง Coaching ในการจดัการเรียนรู้   

 4. เป็นผู้ สนับสนุน และเอือ้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสน าเสนอความคิดของตนเอง 
ร่วมกนัอภิปราย ให้มีเสรีภาพทางปัญญา ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัชีวิตจริง 

 5. จดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
นกัเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและปฏิบตัิจริง ตามความสนใจของนกัเรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้บรูณาการในชีวิตประจ าวนั 

 6. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าใช้ในห้องเรียนมากขึน้กว่าเดิม เกิดการ
เช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนกับโลกรอบด้านเพื่อขยายประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมของการ
เรียนรู้ 
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 7. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง  
ในการวิเคราะห์คณุภาพและพฒันาการของนกัเรียน มากกว่าการประเมินนกัเรียนจาก
การสอบเทา่นัน้ 

 8. เสริมแรงทางบวกแก่นกัเรียนใช้ถ้อยค าในการสนทนาอย่างมีความหมาย
เหมาะสมกบัเวลา และโอกาส หลีกเลี่ยงการใช้ค าพดูให้นกัเรียนเกิดความอบัอาย การ
ท าโทษหรือเทคนิควิธีที่ท าให้ผู้นกัเรียนขาดความรู้สกึเช่ือมัน่ตนเอง 

 9. มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับนกัเรียน ให้ค าปรึกษาที่ดีและมีความเป็นมิตร  ให้
ความใกล้ชิดและเป็นกนัเองกบันกัเรียน ให้ความรัก ความสนใจนกัเรียนอย่างเท่าเทียมกนั  
ตกัเตือนและอบรมนกัเรียนด้วยความรัก 

กลยุทธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่ครู ครูควรปฏิบตัิตนดงันี ้ 
 1. เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัเรียน มีคณุธรรมจริยธรรม ปฏิบตัิตนเป็นท่ียกยอ่ง

นบัถือในสงัคม 
 2. มองโลกในแง่ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และท้าทายการเปลี่ยนแปลง 

ใช้วิธีแก้ปัญหาที่นุม่นวลและเป็นระบบ ใช้วิจารณญาณพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆอย่าง
มีเหตผุลถกูต้องและทนัเวลา   

 3. มีวุฒิ มีความรู้ เช่ียวชาญ ตรงตามวิชาเอกที่ท าการสอน .มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้แบบใหม ่เป็นผู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีอยา่ง
คุ้มค่า อย่างหลากหลาย สามารถถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นกัเรียนผ่าน
สือ่เทคโนโลยี  

 4. พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองให้น าต่อการ
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  

 5. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูประถมศึกษา มีความตัง้ใจสอนและเอาใจใส่
นกัเรียน 
 6. เป็นผู้แนะน า สร้างบรรยากาศและจดัสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกวา่การเรียนจากการบอกของครู 
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     7. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นว่าจะปฏิบัติงานให้
บรรลผุลส าเร็จ  
 8. สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อื่นอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ได้รับความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานจากผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี รวมทัง้เป็นบุคคลที่
ได้รับความไว้วางใจจากหมูค่ณะ  
 9. เห็นคณุค่า ให้ความส าคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่
ผู้อื่น  
 กลยุทธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจัดการชัน้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย ครูด าเนินการดงันี ้ 
 1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการจ าเป็น จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส 
และอปุสรรค ของบริบทการจดัการชัน้เรียนตนเองรับผิดชอบ  
 2. วางแผนการจัดการชัน้เรียนใช้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ของโรงเรียนรวมถึงนโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 3. ประชมุปรึกษาหารือร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง หาแนวทาง
พฒันาการจดัการชัน้เรียนให้มีประสทิธิภาพประสทิธิผล  
 4. ก าหนดวตัถปุระสงค์เปา้หมาย วิธีด าเนินจดัการชัน้เรียนอยา่งชดัเจน   
 5. ด าเนินการตามแผนการจดัการชัน้เรียนที่วางไว้  
 6. ประเมินการบริหารการจัดการชัน้เรียน และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุง และพฒันา  
 7. จดัให้โครงการนิเทศการจดัการชัน้เรียนของ โรงเรียนอยา่งชดัเจนตลอดปี
การศกึษา  
 8. เข้ารับการอบรม ประชมุสมัมนา เก่ียวกบัการจดัการชัน้เรียน 
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กลยุ ท ธ์ ก า รต อบสนอ งน โ ยบ า ยก า ร จั ด ก า ร ชั ้น เ รี ยน ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพืน้ฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการดงันี ้

1. กระทรวงศึกษามีเป้าหมายการศึกษาที่ชัดเจนและเช่ือมโยงต่อเนื่องเมื่อ
เปลีย่นผู้น าทางการศกึษา 

2. กระทรวงศึกษาธิการสง่เสริมประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครองน าลกูหลานเข้า
เรียนตามนโยบายการรับนกัเรียนอยา่งจริงจงั 

3. กระทรวงศกึษาธิการผลติครูที่มีคณุภาพ ตรงวิชาเอกและครบชัน้ 
4. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจดัระบบประเมินครูในการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งมีคณุภาพ 
5. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานสนบัสนนุอาคารสถานที่ให้

เพียงพอและทนัสมยั  
6. ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานสนบัสนนุอินเทอร์เนตเข้าถึง

ทกุโรงเรียนและห้องเรียนอยา่งมีคณุภาพ พร้อมทัง้จดัสรรอปุกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ให้เพียงพอเช่นหนังสือเรียน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต(Tablets) สื่อคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์ DVD / VCR เป็นต้น 

7. ท้องถ่ินมีสว่นร่วมสร้างนโยบายร่วมกับสถานศึกษา พร้อมทัง้สถานศึกษา
สามารถบริหารงานเป็นนิติบคุคลอยา่งเต็มที่  

8. โรงเรียนสนองนโยบายจดัการศกึษาตามรัฐธรรมนญูจดัการศึกษาให้ทัว่ถึง
และมีคณุภาพอยา่งจริงจงัโดยให้ความส าคญักบัการจดัการชัน้เรียน 
 
สรุปและอภปิรายผล 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้เร่ืองกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนของครูประถมศึกษาใน

ทศวรรษหน้าสามารถอภิปรายผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
กลยุทธ์การการจัดการชัน้เ รียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการ
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เรียนรู้ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนได้แก่ สัดส่วนพืน้ที่ห้องเรียน อุปกรณ์
ห้องเรียน มุมการเรียนรู้ ที่นัง่ครู ที่นัง่นกัเรียน ป้ายนิเทศ แสง สี เสียง และบรรยากาศ
ห้องเรียน กลยทุธ์การจดัสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงนกัเรียน เป็นการจดัการ
เก่ียวกบั สทิธิ กฎกติกา ความรับผิดชอบ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน เทคนิค
และวิธีการสอนของครู พฤติกรรมนกัเรียน สิ่งเหลา่ท าให้ผู้ เรียนอยู่ในกฎระเบียบกติกา 
ท าให้เรียนรู้เต็มศกัยภาพ กลยทุธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่ครู เป็นความสามารถใน
การน าการใช้อิทธิพล และการชีแ้นะของครูในการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนการสอน 
อนัได้แก่ เป็นผู้ที่ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัความเป็นครู พฒันาตนเองอยู่เสมอ มีสว่นร่วม
ในการพัฒนา เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สนทนาอย่างสร้างสรรค์  ปฏิบัติงานอย่าง
ไตร่ตรอง และ มุง่พฒันาผลสมัฤทธ์ิผู้ เรียน กลยทุธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อ
การจัดการชัน้เรียนบรรลุเป้าหมาย เป็นขัน้ตอน ในการบริหารจัดการชัน้เรียนเพื่อให้
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อนัได้แก่ การวางแผน การจัด
โครงสร้างการท างาน การจดัคณะท างาน การอ านวยการท างาน การประเมินผลและกล
ยุทธ์การตอบสนองนโยบายการจัดการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หมายถึง หลกัการ วิธี
ปฏิบตัิ และแนวด าเนินการ ที่สง่ผลต่อการจดัการชัน้เรียน กลยทุธ์ทัง้ 5 กลยุทธ์ ท าให้ครู
จัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพใน
อนาคต ชยั สนักว๊าน.(2554) กลา่วว่า การวางแผนการพฒันาการจัดการชัน้เรียน จะ
ช่วยสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เมธินี ศรีเพชร.(2552) ศึกษาการจดัการชัน้เรียนเพื่อพฒันา
ผู้ เรียนให้มีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูรของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี เขต 1 พบวา่ระดบัการปฏิบตัิของครูในการจดัการชัน้เรียนเพื่อ
พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาปทมุธานีเขต 1 ตามความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รายด้านพบวา่ด้าน
การจดัสิง่แวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และด้านการค านึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%20%E0%C1%B8%D4%B9%D5%20%C8%C3%D5%E0%BE%AA%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ครูมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงอภิปรายผลการวิจยัแยกเป็นราย
ด้านดงันี ้

กลยุทธ์การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  พบว่ากลยุทธ์
ทัง้หมด มีระดบัความเป็นไปได้มากที่สดุ และผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั 
ครูควรด าเนินการดังนี ้จัดสภาพภายในห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเท สีห้องเรียนอ่อน
สบายตา แสงสว่างเพียงพอ มีอปุกรณ์และสื่อที่ทนัสมยั จดัพืน้ที่ภายในห้องเรียน เช่น
การจัดโต๊ะครู โต๊ะนกัเรียน อุปกรณ์ ให้มีพืน้ที่ เหมาะสมและพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน จัดพืน้ที่แสดงข้อมูลสารเทศ ข่าวสารความรู้ ผลงานนักเรียน มี
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัอนัได้แก่ ระบบ Wi – Fi สื่อคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองรับโทรทศัน์ DVD / VCR ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพเกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
โรงเรียนกบัโลกรอบด้านเพื่อขยายประโยชน์จากสิง่แวดล้อมของการเรียนรู้ จดัหาแหลง่
เรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียนรวมถึงภมูิปัญญาท้องถ่ินเช่ือมต่อความรู้ในโลกรอบด้าน
บรูณาการกับบริบทสภาพแวดล้อมวฒันธรรมท้องถ่ิน มีแหล่งเรียนรู้ หนงัสือ เอกสาร 
วารสาร หนงัสืออ่านนอกเวลา เนือ้หาสาระที่มีประโยชน์ ล า้สมยั ให้ศึกษาค้นคว้าและ
อ่านอย่างเพียงพอ จดัให้มีตารางเวรท าความสะอาดโดยนกัเรียนรับผิดชอบในการท า
ความสะอาด ตรวจสอบอปุกรณ์ สือ่ และสิง่อ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้
และปลอดภยัอยูเ่สมอ กลยทุธ์ที่ค้นพบนีช้่วยสร้างบรรยากาศให้เหมาะกบัการเรียนรู้ใน
ทศวรรษหน้าท าให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้ เรียนมีการพฒันาความคิด
อย่างเต็มศกัยภาพ กาญจนา วิเศษริมทอง.(2552) กล่าวว่าการจัดสภาพห้องเรียนให้
ถกูสขุลกัษณะในการบริหารจดัการชัน้เรียนด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพควร
ค านงึถึงการจดัสภาพห้องเรียนให้ถกูสขุลกัษณะ อณุหภมูิหรือการถ่ายเทอากาศ วสัดทุี่
ใช้ในการก่อสร้าง แสงสวา่ง ห้องเรียนควรมีแสงสวา่งพอเหมาะ สขีองห้อง เป็นการสร้าง
บรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัยศกัดิ์ เจริญศรี. 
(2552) ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการชัน้เรียนส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พบว่าการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสามารถช่วย
บริหารจัดการชัน้เรียนในเร่ืองข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
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ข้อมลูรายละเอียดประวตัินกัเรียน บนัทกึและจดัข้อมลูรายวิชา สรุปผลการเรียนและผล
การประเมินด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
และเป็นสือ่ในการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน 

กลยุทธ์การจัดสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงนกัเรียน พบว่ากลยุทธ์
ทัง้หมด มีระดบัความเป็นไปได้มากที่สดุ และผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั 
ครูควรด าเนินการดงันี ้ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกนัระหวา่ง พร้อมทัง้สง่เสริมให้
นกัเรียนปฏิบตัิตามกฎ และข้อตกลงค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งตวันกัเรียนเข้าใจถึง
ล าดบัขัน้พฒันาการทางสติปัญญาความสามารถของนกัเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลก ใช้เทคนิควิธีสอนความเหมาะสมกับนกัเรียนมากกว่าการใช้วิธีสอนแบบ
เดียวกันกับนกัเรียนทัง้หมด การจดัการเรียนการสอนโดยให้ความส าคญักับนกัเรียน 
โดยใช้แนวคิด Teach Less, Learn More สามารถจดัการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี โดย
ครูเป็น ผู้ ชีแ้นะ แนะน า บอกแนวทาง Coaching ในการจดัการเรียนรู้ เป็นผู้สนบัสนุน 
และเอือ้อ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
ท างานเป็นกลุม่ มีโอกาสน าเสนอความคิดของตนเอง ร่วมกนัอภิปราย ให้มีเสรีภาพทาง
ปัญญา ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับชีวิตจริง จัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) นกัเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและ
ปฏิบัติจริง ตามความสนใจของนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้บูรณาการใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าใช้ในห้องเรียนมากขึน้กว่าเดิม  เกิดการ
เช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนกับโลกรอบด้านเพื่อขยายประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมของการ
เรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง  ในการ
วิเคราะห์คุณภาพและพฒันาการของนกัเรียน มากกว่าการประเมินนกัเรียนจากการ
สอบเท่านัน้ เสริมแรงทางบวกแก่นกัเรียนใช้ถ้อยค าในการสนทนาอย่างมีความหมาย
เหมาะสมกบัเวลา และโอกาส หลีกเลี่ยงการใช้ค าพดูให้นกัเรียนเกิดความอบัอาย การ
ท าโทษหรือเทคนิควิธีที่ท าให้ผู้ เรียนขาดความรู้สึกเช่ือมัน่ตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับ
นกัเรียน ให้ค าปรึกษาที่ดีและมีความเป็นมิตร  ให้ความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับ
นกัเรียน ให้ความรัก ความสนใจนกัเรียนอยา่งเทา่เทียมกนั ตกัเตือนและอบรมนกัเรียนด้วย
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ความรัก กลยทุธ์การจดัสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงนกัเรียนที่ค้นพบเป็นการ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่จะเอือ้ให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ไม่มีปัญหา ความวุ่นวายเกิดขึน้ ผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และได้เรียนรู้ตาม
วตัถปุระสงค์ วชัรีวรรณ ไชยแสนทา.(2550)  กลา่วว่าการจดัการชัน้เรียนเป็นวิธีการใน
การจดัการพฤติกรรมของผู้ เรียน และรวมถึงภาระหน้าที่ที่สามารถท าได้ ในการดแูลชัน้
เรียนการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน ที่ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพสงู สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน สนบัสนนุสง่เสริมให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนท า
ให้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึน้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย 
มานะพิมพ์. (2557) ศึกษาการพฒันารูปแบบการนิเทศภายในเก่ียวกบัการจัดการชัน้
เรียนระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบว่าการจดัการชัน้เรียน
ในด้านการสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเป็นองค์ประกอบ
หนึง่ในการนิเทศภายในท่ีท าให้การเรียนของผู้ เรียนมีคณุภาพ 

กลยุทธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่ครู พบว่ากลยุทธ์ทัง้หมด มีระดบัความ
เป็นไปได้มากที่สดุ และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ครูควรด าเนินการ
ดงันี ้เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัเรียน มีคณุธรรมจริยธรรม ปฏิบตัิตนเป็นท่ียกยอ่งนบัถือใน
สงัคม มองโลกในแง่ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และท้าทายการเปลี่ยนแปลง ใช้วิ ธี
แก้ปัญหาที่นุ่มนวลและเป็นระบบ ใช้วิจารณญาณพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมี
เหตผุลถกูต้องและทนัเวลา มีวฒุิ มีความรู้ เช่ียวชาญ ตรงตามวิชาเอกที่ท าการสอนมี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการจัดการ เรียนรู้แบบใหม่ เป็นผู้ ที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีอยา่งคุ้มคา่ อยา่งหลากหลาย สามารถถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเอง
สูน่กัเรียนผา่นสือ่เทคโนโลยี พฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของตนเองให้น าต่อ
การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ มีเจตคติที่ดีตอ่การเป็นครูประถมศึกษา มีความตัง้ใจสอนและ
เอาใจใสน่กัเรียน เป็นผู้แนะน า สร้างบรรยากาศและจดัสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากการบอกขอครู มีเป้าหมายที่ชดัเจนใน
การปฏิบตัิงานและมุ่งมัน่ว่าจะปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จ สร้างสมัพนัธภาพที่ดีกับ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%AA%D1%C2%20%C1%D2%B9%D0%BE%D4%C1%BE%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%AA%D1%C2%20%C1%D2%B9%D0%BE%D4%C1%BE%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผู้อื่นอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ได้รับความร่วมมือในการปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี รวมทัง้เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะ เห็น
คุณค่า ให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้ อื่น กลยุทธ์ที่
ค้นพบท าให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นกัเรียน พฒันาตนเองอยู่เสมอมีองค์ความรู้ที่ ก้าว
ทนัโลกที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงเผชิญแก้ไขปัญหาแนะน านกัเรียนจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับทศวรรษหน้า สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์.(2550) กล่าว
บคุลิกภาพของครูผู้สอนถือว่าเป็นส่วนส าคญัต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเช่น  การแต่ง
กาย กิริยา ท่าทาง น า้เสียง การให้ค าพดูที่เหมาะสม การจูงใจ และความสนใจให้
ผู้ เรียนประสบความส าเร็จทางการเรียน บุคลิกภาพของผู้สอนสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม
ผู้ เรียนซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ รัชฎาพร พิมพิชยั. (2555) ศกึษารูปแบบการพฒันา
ภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าครูด้าน
จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกัได้แก่ การสร้างและพัฒนา
หลกัสตูร การก าหนดเปา้หมายในการจดัการเรียนการสอน การใช้กลยทุธ์ในการจดัการ
เรียนการสอน การมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล  

กลยุทธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจัดการชัน้เ รียนบรรลุ
เป้าหมาย พบว่ากลยทุธ์ทัง้หมด มีระดบัความเป็นไปได้มากที่สดุ และผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกนั ครูด าเนินการดงันี ้ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการ
จ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของบริบทการจัดการชัน้เรียนตนเอง
รับผิดชอบ วางแผนการจัดการชัน้เรียนใช้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ของโรงเรียนรวมถึงนโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประชมุปรึกษาหารือร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้อง หาแนวทางพฒันาการจัดการชัน้เรียนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมาย วิธีด าเนินจดัการชัน้เรียนอย่างชัดเจน ด าเนินการตาม
แผนการจดัการชัน้เรียนที่วางไว้ ประเมินการบริหารการจดัการชัน้เรียน และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพฒันา จัดให้โครงการนิเทศการจดัการชัน้เรียนของ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D1%AA%AE%D2%BE%C3%20%BE%D4%C1%BE%D4%AA%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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โรงเรียนอย่างชัดเจนตลอดปีการศึกษา เข้ารับการอบรม ประชุมสมัมนา เก่ียวกบัการ
จดัการชัน้เรียน กลยุทธ์การด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจดัการชัน้เรียนบรรลุ
เปา้หมาย ที่ค้นพบเป็นตวัก าหนดขัน้ตอนในการจดัการชัน้เรียนให้มีประสิทธิภาพบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการจดัการชัน้เรียน วฒันา ปญุญฤทธ์. (2551) กลา่วว่า การจดัการ
ห้องเรียนนัน้ครูต้องเร่ิม วางแผนลวงหน้าก่อนเปิดการศกึษา โดยใช้กระบวนการจดัการ 
ดงันี ้  การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การจดัคณะท างาน 
(Staffing)  การอ านวยการท างาน (Directing) การควบคมุ (Controlling) ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยั วิเชียร เวลาดี. (2550) ศึกษาการน าเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ใน
สถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาพบว่ารูปแบบการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 5 สว่น คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการประเมินสภาพสถานศกึษา 

กลยทุธ์การตอบสนองนโยบายการจดัการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่ากลยทุธ์
ทัง้หมด มีระดบัความเป็นไปได้มากที่สดุ และผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการดงันี ้กระทรวงศกึษามีเปา้หมายการศกึษาที่ชดัเจน
และเช่ือมโยงต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนผู้น าทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ปกครองน าลูกหลานเข้าเรียนตามนโยบายการรับนักเรียนอย่าง
จริงจงั กระทรวงศึกษาธิการผลิตครูที่มีคุณภาพ ตรงวิชาเอกและครบชัน้  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจัดระบบประเมินครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานสนับสนุนอาคารสถานที่ให้
เพียงพอและทนัสมยั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานสนบัสนนุอินเทอร์
เนตเข้าถึงทุกโรงเรียนและห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ พร้อมทัง้จัดสรรอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนให้เพียงพอเช่นหนังสือเรียน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablets) 
สือ่คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์ DVD / VCR เป็นต้น ท้องถ่ิน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3%20%E0%C7%C5%D2%B4%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มีสว่นร่วมสร้างนโยบายร่วมกบัสถานศึกษา พร้อมทัง้สถานศึกษาสามารถบริหารงาน
เป็นนิติบุคคลอย่างเต็มที่ โรงเรียนสนองนโยบายจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญจัด
การศกึษาให้ทัว่ถึงและมีคณุภาพอยา่งจริงจงัโดยให้ความส าคญักบัการจดัการชัน้เรียน 
กลยุทธ์นีข้ึน้อยู่กับนโยบายต้นสังกัดและผู้ ปฏิบัติอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้นโยบายบรรลวุตัถุประสงค์ ซึ่งท าให้การจัดการชัน้เรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึน้  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวนัศกุร์ที่ 12 กนัยายน 
2557 โดยนโยบายด้านการศกึษาได้ก าหนดไว้ใน ข้อที4่ เก่ียวกบัการศกึษาดงันี ้จดัให้มี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทัง้การศึกษาในระบบ และ
การศกึษา ทางเลอืกไปพร้อม ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลีย่นการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความจ าเป็นของผู้ เรียนและลกัษณะพืน้ที่ของ
สถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพ ให้องค์กรภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
ประชาชนทัว่ไป มีโอกาส ร่วมจดัการการศึกษาที่มีคณุภาพและ พฒันาคนทกุช่วงวยั
โดยสง่เสริมการเรียนรู้ตลอด สง่เสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวิทยาลยั พฒันา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเขมิสรา สตัยบัณฑิต. (2553) ศึกษาการน านโยบาย
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไปปฏิบตัิในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน: ศึกษากรณีเทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรีพบว่า ผลขอลการน านโยบายไป
ปฏิบตัิด้านประสิทธิผลการศึกษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก้าวหน้า
เป็นรูปธรรมแตย่งัไมเ่ป็นไปตามรัฐบาลคาดหวงั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอแนะในการน าผลการวิจัยกลยุทธ์การ
จดัการชัน้เรียนของครูประถมศกึษาในทศวรรษหน้าไปใช้เป็นแนวทางการดงันี ้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A2%C1%D4%CA%C3%D2%20%CA%D1%B5%C2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2561 
 

345 

 1.กลยทุธ์การจดัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ โรงเรียนควร
จดัสิง่แวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนรู้แก่นกัเรียนในทศวรรษหน้าโดยผู้บริหารควรมีการ
นิเทศก ากบัติดตามครูผู้สอนในการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนพร้อมทัง้
ติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามวตัถุประสงค์ในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการ
ภาพ ทัง้นีท้ัง้นัน้สิง่แวดล้อมทางด้านนีต้้องอาศยัทรัพยากรเงิน วสัดอุปุกรณ์เป็นส าคญั
ควรร่วมกนัระดมทรัพยากรทกุภาคสว่นรวมทัง้การมีสว่นร่วมในการระดมความคิด 

 2.กลยทุธ์การจดัสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อเสริมแรงผู้ เรียน ในการจดัการ
เรียนการสอนครูผู้สอนควรยึดการเรียนการสอนในเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และยึดความ
แตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง มีการตัง้กฎระเบียบ
ร่วมกนัให้ชดัเจนและจริงจริงระหว่างนกัเรียน ควรมีการอบรมพฒันาและเน้นย า้การใช้
จิตวิทยา และการใช้วินยัเชิงบวกกบันกัเรียน 

 3.กลยุทธ์การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่ครู ครูควรปฏิบัติตนให้สมกับค าว่า
แมพ่ิมพ์ของชาติ เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัเรียนยดึจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างจริงจงั มี
คุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่หยุดยัง้ในเร่ืองการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกแห่ง
เทคโนโลยีในทศวรรษหน้าเป็นผู้ใฝ่ในการเรียนรู้  
 4.ด้านการด าเนินการตามกระบวนการเพื่อการจัดการชัน้เ รียนบรรลุ
เป้าหมาย ด าเนินการเป็นขัน้ตอนตัง้แต่วิเคราะห์บริบท จุดด้อย จุดเด่น วิกฤติ และ
โอกาส การจัดการชัน้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการชัน้เรียนตามบริบท
ของโรงเรียนก าหนดทิศทางในการจดัการจดัเรียนได้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
เกิดผลสมัฤทธ์ิในทศวรรษหน้า  
 5.ด้านการตอบสนองนโยบายการจดัการชัน้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง นโยบายการจดั
การศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องแม้แต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือผู้ น า
ระดับสูง คัดสรรครูที่มีคุณภาพและมีเจตคติที่ดีมาเป็นครูผู้ สอนพร้อมทัง้ความรู้
ความสามารถอย่างจริงจัง ควรจัดสรรบุคลากรท างานนอกเหนือจากงานสอนโดยลด
ภาระงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอน  ครูผู้สอนได้ทุ่มเทเวลาเต็มที่เพื่อจดัการเรียนการสอนได้
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อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสงักดั 
ควรดแูลสนบัสนนุทรัพยากรอย่างพอเพียงและทัว่ถึงเพื่อโรงเรียนและครูผู้สอนบริหาร
ทรัพยากรไปใช้ได้ตามความต้องการของบริบทและความต้องการทรัพยากรที่ขาดแคลน
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัการชัน้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิการจัดการชัน้
เ รียนในทศวรรษหน้าเพื่อ เ ป็นแนวทางให้ผู้ บ ริหารและครูผู้ สอนไปใช้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวรูปแบบการนิเทศและการนิเทศการจดัการชัน้เรียน
เพื่อให้การแนะน าและชีแ้นะแก่ครูผู้สอนระดบัประถมศึกษาการจดัการชัน้เรียนจะได้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
 3. ควรมีการศึกษารูปแบบการอบรมพฒันาการจดัการชัน้เรียนในทศวรรษ
หน้าเพื่อครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ในการปฏิบตัิอย่าง
แท้จริง  
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