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บทคัดยEอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) พัฒนากลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียน 2) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียน และ 3) เพื่อพัฒนาคูKมือการใชMกลยุทธ7การบริหารจัดการ
ชั ้ น เรี ย นที ่ ส K ง ผลตK อ คุ ณ ภาพผู M เ รี ย นสำหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชMวิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุKมตัวอยKางที่ใชMในการวิจัย จำนวน 542
คน เครื่องมือที่ใชMในการวิจัย ประกอบดMวย แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสรMาง แบบบันทึกการประชุมกลุKม
ผูMเชี่ยวชาญ แบบประเมิน ความเหมะสมของคูKมือ สถิติที่ใชMในการวิจัย ไดMแกK คKารMอยละ คKาเฉลี่ย คKาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห7เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวKา 1) กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กลยุทธ7 16
กิจกรรม ดังนี้ 1) กลยุทธ7การจัดสภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM ประกอบดMวย 5 กิจกรรม คือ 1.1) การจัด
สภาพแวดลMอมดMานกายภาพ 1.2) การจัดสภาพแวดลMอมดMานวิชาการ 1.3) การจัดสภาพแวดลMอมทางสังคม
1.4) การจัดสภาพแวดลMอมทางจิตภาพ 1.5) การจัดสภาพแวดลMอมดMานการบริหารจัดการ 2) กลยุทธ7การ
สKงเสริมการเรียนรูMเชิงรุก ประกอบดMวย 3 กิจกรรม คือ 2.1) การสKงเสริมป^จจัยพื้นฐานในการเรียนรูMเชิงรุก 2.2)
การใชMกลวิธีในการเรียนรูMเชิงรุก 2.3) การใชMทรัพยากรในการสอน 3) กลยุทธ7การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับ
ครู ประกอบดMวย 4 กิจกรรม คือ 3.1) การสKงเสริมความเป_นมืออาชีพ 3.2) การสKงเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี
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3.3) การมุKงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 3.4) การสKงเสริมการเป_นผูMนำเปลี่ยนแปลง 4) กลยุทธ7การมีสKวนรKวมในการ
จัดการชั้นเรียน ประกอบดMวย 4 กิจกรรม คือ 4.1) การมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษา 4.2) การมีสKวนรKวมใน
การบริหารจัดการ 4.3) การมีสKวนรKวมในการกำกับ ติดตาม 4.4) การมีสKวนรKวมในการพัฒนาสภาพแวดลMอม 2)
กลยุทธ7มีความเหมาะสมในการนำไปใชMโดยรวมอยูKในระดับมากที่สุด 3) คูKมือการใชMกลยุทธ7มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูKในระดับมาก
คำสำคัญ: กลยุทธ7; การบริหารจัดการชั้นเรียน; คุณภาพผูMเรียน; กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียน

Abstract

This research consists of the following objectives; 1) to develop a classroom
management strategy that affects quality of learners, 2) to examine the appropriateness of
classroom management strategies affecting the quality of learners, and 3) to develop a user’s
manual on classroom management strategies affecting the quality of learners primary schools
under the jurisdiction of the Office of Primary Education Service Area in the Northeastern
region. The study was based on a mixed methodology method, the samples of which were
consisted 542 people. The research tools consisted of a semi-structured questionnaire,
minutes of the meeting with a group of experts, and an assessment form on the suitability of
the user’s manual. The statistics used in this research consisted of percentage, mean, standard
deviation, and content analysis.
The results of the research can be concluded as follows; 1. The classroom
management strategy affecting the quality of the learners in primary schools under the
jurisdiction of the Office of the Primary Education Service Area in the Northeastern region,
consisted of 4 strategies and 16 activities, as follows: 1) Strategies regarding the environment
that facilitates learning which consists of 5 activities: 1.1 management of the physical
environment, 1.2 management of the academic environment, 1.3 management of the social
environment, 1.4 management of the psychological environment, and 1.5 management of the
management environment. 2) Strategies promoting proactive, which consists of 3 activities: 2.1
promoting proactive learning fundamentals, 2.2 the use of proactive learning strategies, and
2.3 the use of teaching resources. 3) Strategies for enhancing leadership in teachers, which
consists of 4 activities: 3.1 promoting professionalism, 3.2 promoting a good personality, 3.3
developing results-based achievements, and 3.4 the promotion of transformational leadership.
4) Strategies in classroom management participation, which consists of 4 activities: 4.1
participation in educational management, 4.2 participation in management, 4.3 participation
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in supervision and monitoring, and 4.4 participation in environmental development. 2. The
strategies were found to be highly suitable for overall implementation. 3. Overall, the strategy
manual was found to be appropriate at a high level.
Keywords: strategies; classroom management; quality of the learner; classroom management
strategies

บทนำ

การบริหารจัดการชั้นเรียนเป_นวิธีการดำเนินการใหMชั้นเรียนไดMอยูKในสภาพความพรMอมที่จะดำเนินการ
เรียนการสอนใหMเป_นไปอยKางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหMเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูMของผูMเรียนอยKางแทMจริงเนื่อง
ดMวยชั้นเรียนเป_นแหลKงเรียนรูMพื้นฐานในรายวิชาตKางๆทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Wisetrinthong, 2012)
ทั้งประกอบดMวยผูMเรียนที่มีความแตกตKางกันในดMานตKางๆ อยKางชัดเจน หรืออาจเรียกวKา “ความแตกตKาง
ระหวKางบุคคล” ชั้นเรียนที่มีการบริหารจัดการดี เป_นความสามารถของผูMสอนที่สKงผลบรรยากาศการเรียนรูMของ
ผูMเรียนเป_นป^จจัยสำคัญของการเรียนการสอนและหมายถึง ผูMเรียนมีความสุขในขณะที่อยูKในชั้นเรียน ความสุข
ของผูMเรียนเป_นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของผูMสอนและผูMรับผิดชอบทางการศึกษาตMองพยายามจัดใหMมีขึ้นโดยทั่ว
กัน การบริหารจัดการชั้นเรียนจึงเป_นองค7รวมของการบูรณาการความรูMความสามารถของครูผูMสอนพรMอม
ทั้งกKอใหMเกิดแรงจูงใจใหMผูMเรียนมาโรงเรียนทุกวันอยKางมีความสุข (Boonpirom, 2014) การจัดการชั้นเรียนจึง
มีความหมายกวMางนับตั้งแตKการจัดสภาพแวดลMอมทางกายภาพในหMองเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่เป_น
ป^ญหาของนักเรียน การสรMางวินัยในชั้นเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการ
พัฒนาทักษะการสอนของครูใหMสามารถกระตุMนพรMอมทั้งสรMางแรงจูงใจในการเรียนเพื่อใหMนักเรียนสามารถ
เรียนรูM ไดMอยKางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดMสรุปและใหMความหมายของการจัดการหMองเรียนไวM
ดังนี้ Tangkunanun (2014) กลKาววKา การจัดการหMองเรียนเป_นการดำเนินการของครูในการจัดสภาพแวดลMอม
ทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา เพื่อสรMางบรรยากาศใหMผูMเรียนมีสKวนรKวมในกิจกรรมการจัดการหMองเรียน
(Classroom Management) เป_นการตัดสินใจของผูMสอนในการดำเนินงานใด ๆ ก็ตามที่เป_นการอำนวยความ
สะดวกและการควบคุมพฤติกรรม เพื่อใหMผูMเรียนที่อยูKในความรับผิดชอบของครูผูMสอนในขณะนั้นไดMเรียนรูMอยKาง
มีความสุขและบรรลุวัตถุประสงค7ที่กำหนดไวM ดังเชKน Thatthong (2009) กลKาววKา การบริหารจัดการชั้นเรียน
เป_นกระบวนการเสริมสรMางบรรยากาศการเรียนรูMในชั้นเรียน การจัดการเรียน การสอนของครูที่กระตุMนและ
สรMางแรงจูงใจในการเรียน ตลอดทั้งการควบคุม กำกับดูแลชั้นเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนใหM
เกิดความรKวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดMอยKางราบรื่น สKงผลใหMนักเรียนมีคุณภาพ
ตามที่กำหนด
ครูหรือผูMสอนเป_นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเนื้อแทMของ
การจัดการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นระหวKางครูกับผูMเรียน การที่ครูจะเป_นบุคคลที่สามารถ
พัฒนาผูMเรียนใหMมีคุณภาพไดMนั้น ครูตMองเรียนรูMและพัฒนาตนเองอยKางตKอเนื่องโดยปรับบทบาทใหมKเป_น
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2 บทบาท คือ 1) ครูในฐานะผูMปฏิบัติการสอนเป_นหลัก 2) ครูในฐานะนักวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งเป_น
บทบาทเสริม ครูจำเป_นตMองพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนการจูงใจใหMผูMเรียนเกิดความอยากรูMอยากเรียน
(Na Ayudhaya, 2001) เมื่อครูเป_นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพของครูจึง
มีความสำคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะสKงผลตKอผูMเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสำคัญอยKางยิ่งในการพัฒนา
คนใหMเป_นมนุษย7ที่สมบูรณ7ทั้งรKางกายจิตใจ สติป^ญญา ความรูM และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยูKรKวมกับบุคคลอื่นไดMอยKางมีความสุข คุณภาพของครูผูMสอนจึงเป_นป^จจัยสำคัญที่สKงผลตKอ
การเปลี่ยนแปลงดMานการเรียนรูMของผูMเรียน (Office of the Education Council, 2013) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกMไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 จึงเนMนใหMมีการสKงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย7และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย7และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยKางตKอเนื่อง (Ministry of Education, 2010) สำนักงานคณะกรรมการขMาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)ในฐานะเป_นองค7กรกลางในการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงกำหนดสมรรถนะดMานคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบดMวย
1) สมรรถนะหลัก คือ การมุK งผลสัมฤทธิ์การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป_นทีม และ
2) สมรรถนะประจำสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรูM การพัฒนาผูMเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน
ซึ่งประกอบดMวย 3 ตัวบKงชี้ คือ 1) การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เป_นการจัดชั้นเรียนที่มีความ
ยืดหยุKน มีป—ายนิเทศหรือมุมวิชาการ สKงเสริมใหMนักเรียนชKวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ7ที่ดีระหวKางครูกับ
นักเรียนและผูMเรียนกับผูMเรียน 2) การจัดทําขMอมูลสารสนเทศชั้นเรียน เป_นการจําแนกขMอมูลที่จำเป_น และ
เอกสารประจำชั้น และ 3) การกำกับดูแลชั้นเรียนเป_นการสรMางขMอตกลงในการอยูKรKวมกัน กำกับ ดูแล การ
ปฏิบัติของผูMเรียนใหMเป_นไปตามขMอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรมผูMเรียนใหMเรียนรKวมกันไดMอยKางราบรื่น
(Office of the Commission of Government Teachers and Educational Personnel, 2006) ใชM เ ป_ น
หลักเกณฑ7และวิธีการใหMขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งครูที่ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะจะตMองผKานการประเมินดMานคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้นบทบาทของครูมีความสำคัญที่สุดในการ
จัดการชั้นเรียน ซึ่งประกอบดMวยกิจกรรมที่สำคัญ 2 สKวน คือ 1) การจัดการเรียนการสอน มีจุดมุKงหมายเพื่อใหM
เด็กเกิดการเรียนรูMตามวัตถุประสงค7 2) การจัดการในชั้นเรียน มีจุดมุKงหมายเพื่อสรMางบรรยากาศในการเรียน
(Ministry of Education, 2009)
จากการรายงานของ Office of the Education Council (2009) พบวKา การพัฒนาสมรรถนะครู
ดMานการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษายังไมKมีความชัดเจนและไมKเป_นไปตามความตMองการของครูผูMสอน
เทKาที่ควรมีเพียงคูKมือการประเมินสมรรถนะครูที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรMางขึ้นเพื่อ
ใชMเป_นแบบประเมินครูผูMสอนในแตKละกลุKมสาระการเรียนรูMและเพื่อประเมินการปฏิบัติงานประจำป›เทKานั้น แตK
คูKมือที่มียังขาดรายละเอียดถึงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติในการไดMมาของแตKละตัวบKงชี้ สอดคลMองกับกลุKม
งานวิจัยสำนักวิจัย และพัฒนาการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครูของหนKวยงานตKาง ๆ ในภาพรวม พบวKา
การพัฒนาครูนั้นยังขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Office of the National Economics
and Social Development Council (2012) ยังพบป^ญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน ดังนี้คือ 1)
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ดMานผูMบริหาร พบวKาผูMบริหารไมKไดMสรMางความตระหนักใหMครูผูMสอนไดMใหMความสำคัญตKอการจัดการชั้นเรียน ไมKใหM
ความสำคัญตKอการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลMอมในหMองเรียนที่เอื้อตKอการเรียนการสอน 2) ดMานครู พบวKา
ยังมีครูจำนวนหนึ่งไมKมีความตระหนักและไมKใหMความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน ขาดความรูM
ความเขMาใจและความสามารถในการบริหารจัดการในชั้นเรียน จะเห็นไดMจากที่ครูไมKสามารถควบคุมชั้นเรียนใหM
จัดการเรียนการสอนไดMอยKางราบรื่น ไมKสามารถจัดการหรือแกMป^ญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไมKพึงประสงค7ไดM ครู
ยังมีความเชื่อและแนวทางปฏิบัติที่เคยมีมาปฏิบัติตKอนักเรียน เชKน ชอบดุดKาและลงโทษนักเรียน ครูมุKงเนMนการ
สอนใหMครบเนื้อหาตามหลักสูตร ครูคิดวKาป^ญหาทุกอยKางเกิดจากนักเรียน โดยไมKพิจารณาที่ตนเอง ครูไดMรับ
มอบหมายใหMรับผิดชอบงานหลายอยKาง ทำใหMมีเวลาในการบริหารจัดการชั้นเรียนไมKมากนักและยังพบวKาครู
ความเขMาใจผิดเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน เชKน 1) เขMาใจวKาเพียงแคKมีการดัดพฤติกรรมนักเรียนก็ถือวKาไดM
จัดการชั้นเรียนแลMว 2) การจัดการชั้นเรียนเป_นหนMาที่เฉพาะของครูผูMสอนเทKานั้น 3) การจัดการชั้นเรียนเป_น
การจัดการเฉพาะในชั้นเรียนที่อยูKในอาคารเรียนเทKานั้น 4) ผูMที่เรียนวิชาครูมาแลMวก็ตMองจัดการชั้นเรียนไดM 5)
การจัดการชั้นเรียนเป_นการเพิ่มภาระใหMกับครู 6) สอนมาตั้งหลายป›แลMวไมKเห็นตMองไปจัดชั้นเรียนใหMยุKงยาก
(Thatthong, 2009)
จากประเด็นที่กลKาวมาแลMวขMางตMนและสถานการณ7การเกิดโรคระบาดชKวงสถานการณ7การแพรKระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหMรูปแบบของการจัดการชั้นเรียนในป›การศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ7การควบคุมโรค หนKวยงานตMนสังกัดและหนKวยงานควบคุมโรคตMองออกมาตรการ
ควบคุมโรคดังกลKาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยKางรวดเร็วที่ไมKอาจคาดเดาไดMนี้ ทำใหMตMองทบทวน การบริหาร
จัดการชั้นเรียนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา จึงจําเป_นอยKางยิ่งที่ตMองมีกลยุทธ7การบริหารที่มีคุณภาพ สามารถ
เตรียมความพรMอมดMานการบริหารจัดการชั้นเรียนไวMอยKางชัดเจน เพื่อนําไปใชMเป_นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผูMเรียนใหMบรรลุวัตถุประสงค7ในการจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพตKอไป

วัตถุประสงคSของการวิจัย

1. เพื ่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ7 ก ารบริ ห ารจั ด การชั ้ น เรี ย นที ่ ส K ง ผลตK อ คุ ณ ภาพผู M เ รี ย นสำหรั บ โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียน
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อพัฒนาคูKมือการใชMกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีดำเนินการวิจัย

ขั ้ น ตอนที ่ 1 การศึ ก ษาดM า นเนื ้ อ หาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วขM อ งเพื ่ อ ใหM ไ ดM
องค7ประกอบกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหMไดMองค7ประกอบ ดังนี้
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กลยุทธ7ที่ 1 การจัดสภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM กลยุทธ7ที่ 2 การสKงเสริมการเรียนรูMเชิงรุก กลยุทธ7ที่ 3
การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับครู และกลยุทธ7ที่ 4 การมีสKวนรKวมในการจัดการชั้นเรียน
ขั ้ น ตอนที ่ 2 การศึ ก ษาในภาคสนาม การศึ ก ษาพหุ ก รณี ศ ึ ก ษาโรงเรี ย นตM น แบบที ่ ไ ดM ร ั บ รางวั ล
ทรงคุณคKาสพฐ. Obec Awards ดMานการบริหารจัดการและการบริหารจัดการชั้นเรียนระดับชาติป›การศึกษา
2562 โดยการสัมภาษณ7ในประเด็นกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อนำขMอมูลมากำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 ผูMใหMขMอมูลสำคัญ ดังนี้
1) การสัมภาษณ7ผูMทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ในประเด็นการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผล ตKอคุณภาพ
ผู M เ รี ย นสำหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำขMอมูลมากำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดMมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2) การประชุมกลุKมผูMเชี่ยวชาญ (Experts Group Meeting) จำนวน 9 คน เพื่อใชMตรวจสอบคKาความ
สอดคลMองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) ในขั้นตอนการ
พัฒนากลยุทธ7 ไดMมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3) กลุKมตัวอยKางที่ใชMการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ7 เป_นผูMบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน 226 คน และครูวิชาการ จำนวน 226 คน รวมทั้งสิ้น 452 คน ขนาดของกลุKมตัวอยKางไดMมาโดยการ
คำนวณตามวิธีการของทาโร ยามาเนK
ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการที่ใชMในการศึกษา
1) การสัมภาษณ7 เครื่องมือที่ใชMในการสัมภาษณ7ผูMทรงคุณวุฒิ และการศึกษาพหุกรณีศึกษาโรงเรียน
ตMนแบบที่ไดMรับรางวัลสพฐ. Obec Awards ดMานการบริหารจัดการและการบริหารจัดการชั้นเรียนระดับชาติ
ป›การศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใชMในการวิจัยเป_นแบบสัมภาษณ7ชนิดกึ่งมีโครงสรMาง (Semi-Structured
Interview) เพื่อเก็บขMอมูลเกี่ยวกับกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา มี 2 ขMอ คือ ขMอ 1 กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ประกอบดMวยอะไรบMางและดำเนินการอยKางไร และ ขMอ 2 ขMอเสนอแนะ
2) การจัดประชุมกลุKมยKอย เครื่องมือที่ใชMในการประชุมกลุKมผูMเชี่ยวชาญ (Experts Group Meeting)
เป_นแบบบันทึกการประชุมกลุKมผุMเชี่ยวชาญ
3) ศึ ก ษาและติ ด ตามผลการปฏิ บ ั ต ิ / ทดลอง/เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ชM ต รวจสอบความเหมาะสมของ
กลยุทธ7กับกลุKมตัวอยKาง เป_นแบบสอบถามมาตราสKวนประมาณคKา 5 ระดับ ประกอบดMวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
ขMอมูลทั่วไปของผูMตอบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของกลยุทธ7
4) การประเมินคูKมือการใชMกลยุทธ7 เครื่องมือที่ใชMเป_นแบบประเมินความเหมาะสมของคูKมือการใชMกล
ยุทธ7
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ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมขMอมูล
1) การสัมภาษณ7 โดยการประสานผูMทรงคุณวุฒิเพื่อสอบถามความสมัครใจและเต็มใจในการใหMขMอมูล
เพื่อการวิจัย ขอหนังสือราชการจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความ
อนุเคราะห7ในการใหMสัมภาษณ7 นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการใหMสัมภาษณ7 ไปสัมภาษณ7ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่นัดหมาย โดยจดบันทึก บันทึกเสียง ดMวยเครื่องบันทึกเสียง ถKายภาพ และรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวขMอง นำขMอมูลที่ไดMจากการสัมภาษณ7ดMวยเครื่องบันทึกเสียงมาถอดคำพูดแลMวพิมพ7เป_นเอกสาร
2) การจัดประชุมกลุKมยKอย โดยการขอหนังสือราชการจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ไปยังผูMเชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห7เขMารKวมประชุมกลุKมผูMเชี่ยวชาญตามวัน เวลา สถานที่ที่
กำหนด
3) ศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติ/ทดลอง/ฝ¢กอบรม โดยการขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความรKวมมือในการตอบแบบสอบถาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในการสKงแบบสอบถามออนไลน7ใหMโรงเรียนที่เป_นกลุKมตัวอยKาง ขอความอนุเคราะห7ใหMผูMบริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการตอบแบบสอบถาม คนละ 1 ชุด ในกรณีที่มีป^ญหาไมKไดMแบบสอบถามคืน ผูMวิจัย
ติดตามดMวยวิธีการตKาง ๆ เชKน ติดตามดMวยตนเอง สอบถามทางโทรศัพท7
4) การประเมินคูKมือการใชMกลยุทธ7 โดยการติดตKอประสานผูMเชี่ยวชาญ ขอหนังสือราชการจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความรKวมมือในการเป_นผูMเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคูKมือการใชMกล
ยุทธ7 จัดสKงรKางคูKมือการใชMกลยุทธ7 จำนวน 1 ชุด และแบบสอบถามเพื่อประเมินคูKมือการใชMกลยุทธ7ฯ จำนวน 1
ชุด ไปยังผูMเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน และขอความอนุเคราะห7ใหMผูMเชี่ยวชาญสKงกลับคืนทางไปรษณีย7 โดยใชMซอง
เอกสารติดแสตมป¤จKาหนMาซองถึงผูMวิจัยสKงไปพรMอมกับเอกสาร ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคูKมือการใชM
กลยุทธ7ฯ ที่ไดMรับคืนจากผูMเชี่ยวชาญวKามีความครบถMวนสมบูรณ7หรือไมK แลMวนำขMอคิดเห็นของผูMเชี่ยวชาญ มา
วิเคราะห7ตKอไป
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห7ขMอมูล
1) ผูMวิจัยนำขMอมูลที่ไดMจากการสัมภาษณ7ผูMทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ตKางๆ มาวิเคราะห7เนื้อหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมูKตามประเด็นตKางๆนำผลที่ไดMมาสรMางกรอบ
แนวคิดของการวิจัย
2) การจัดประชุมกลุKมยKอย วิเคราะห7ขMอมูลจากการประเมินโดยผูMเชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน มาหาคKา
ความสอดคลM อ งระหวK า งขM อ คำถามแตK ล ะขM อ กั บ เนื ้ อ หา คื อ คK า IOC (Index of Items Objectives
Congruence) โดยพิจารณาจากคKา IOC ที่มากกวKา 0.50 ขึ้นไป ใชMวิธีการหาคKาดัชนีความสอดคลMอง (Index
of Items Objectives Congruence: IOC)
3) ศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติ/ทดลอง/ฝ¢กอบรม ผูMวิจัยนำแบบสอบถามที่ไดMรับกลับคืนจากกลุKม
ตัวอยKางมาวิเคราะห7ขMอมูลโดยใชMโปรแกรมคอมพิวเตอร7สำเร็จรูป ดังนี้ ตอนที่ 1 ขMอมูลทั่วไปของผูMตอบ
แบบสอบถาม ไดMแกK สถานภาพของผูMตอบแบบสอบถาม วิเคราะห7โดยใชMคKาความถี่ รMอยละ แลMวนำเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้น
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เรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห7โดยการหาคKาเฉลี่ย (x") และสKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4) การประเมินคูKมือการใชMกลยุทธ7 ผูMวิจัยนำขMอคิดเห็นของผูMเชี่ยวชาญในแบบตรวจสอบคูKมือการใชMกล
ยุทธ7มาคำนวณคKาเฉลี่ย (x") สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำขMอเสนอแนะของผูMเชี่ยวชาญมาปรับปรุงคูKมือการ
ใชMกลยุทธ7ฯ ใหMสมบูรณ7 และจัดพิมพ7คูKมือการใชMกลยุทธ7ฯฉบับจริง

ผลการวิจัย

วัตถุประสงคcที่ 1 เพื่อพัฒนากลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ผลการวิจัยพบวKา กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กลยุทธ7 16 กิจกรรม ดังนี้
1) กลยุทธ7การจัดสภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM ประกอบดMวย 5 กิจกรรม คือ 1.1) การจัดสภาพแวดลMอม
ดMานกายภาพ 1.2) การจัดสภาพแวดลMอมดMานวิชาการ 1.3) การจัดสภาพแวดลMอมทางสังคม 1.4) การจัด
สภาพแวดลMอมทางจิตภาพ 1.5 การจัดสภาพแวดลMอมดMานการบริหารจัดการ 2) กลยุทธ7การสKงเสริมการเรียนรูM
เชิงรุก ประกอบดMวย 3 กิจกรรม คือ 2.1) การสKงเสริมป^จจัยพื้นฐานในการเรียนรูMเชิงรุก 2.2) การใชMกลวิธีใน
การเรียนรูMเชิงรุก 2.3) การใชMทรัพยากรในการสอน 3) กลยุทธ7การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับครู ประกอบดMวย
4 กิจกรรม คือ 3.1) การสKงเสริมความเป_นมืออาชีพ 3.2) การสKงเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี 3.3) การมุKงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 3.4) การสKงเสริมการเป_นผูMนำเปลี่ยนแปลง 4) กลยุทธ7การมีสKวนรKวมในการจัดการชั้นเรียน
ประกอบดMวย 4 กิจกรรม คือ 4.1) การมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษา 4.2) การมีสKวนรKวมในการบริหารจัดการ
4.3) การมีสKวนรKวมในการกำกับ ติดตาม 4.4) การมีสKวนรKวมในการพัฒนาสภาพแวดลMอม
วัตถุประสงคcที่ 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอ
คุ ณภาพผู M เ รี ยนสำหรั บโรงเรี ยนประถมศึ กษา สั ง กั ดสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวKา กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
เหมาะสมโดยรวมมากที่สุด (x" =4.71, S.D.=0.16) เมื่อพิจารณารายกลยุทธ7 มีคKาเฉลี่ย ดังนี้ 1. กลยุทธ7การจัด
สภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM มีความเหมาะสมมากที่สุด (x" =4.67, S.D.=0.29) 2. กลยุทธ7การสKงเสริม
การเรียนรูMเชิงรุก มีความเหมาะสมมากที่สุด (x" =4.69, S.D.=0.27) 3. กลยุทธ7การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับ
ครู มีความเหมาะสมมากที่สุด (x" =4.77, S.D.=0.26) 4. กลยุทธ7การมีสKวนรKวมในการจัดการชั้นเรียน มีความ
เหมาะสมมากที่สุด (x" =4.74, S.D.=0.27) ดังรูปที่ 1
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รูปภาพที่ 1 กราฟการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงคcที่ 3 เพื่อพัฒนาคูKมือการใชMกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียน
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัย พบวKา คูKมือการใชMกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูKในระดับมาก (x" =4.48, S.D.=0.10)

องคSความรู`ใหมE

ผลที่ไดMจากงานวิจัย ครั้งนี้ สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต7ใชMเป_นแนวทางการดำเนินงานตาม
กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบตามรูปที่ 2 ดังนี้
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รูปภาพที่ 2 องค7ความรูMแนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพ
ผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แนวทางการนำไปใชMในการดำเนินงานตามกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียน
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหcสภาวะแวดล;อม
โรงเรียนจัดประชุม”ผูMมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษา” ไดMแกK ผูMบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห7สภาพแวดลMอมของโรงเรียน วิเคราะห7
จุดแข็ง/จุดอKอนภายในสถานศึกษา วิเคราะห7โอกาส/อุปสรรคภายนอกสถานศึกษา สรุปและนำเสนอผลการ
วิเคราะห7สภาวะแวดลMอมของโรงเรียน
ขั้นที่ 2 การกำหนดกลยุทธc
โรงเรียนจัดประชุมผูMมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษา ไดMแกK ผูMบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อกำหนดกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพของผูMเรียน รKวมกันกำหนด
วิสัยทัศน7 พันธกิจ เป—าประสงค7 และกลยุทธ7กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพ ของผูMเรียน
จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหMสอดคลMองกับแนวทางการบริหารตามกลยุทธ7กลยุทธ7การ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพของผูMเรียน
ขั้นที่ 3 การนำกลยุทธcไปปฏิบัติ
โรงเรียนออกคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบใหMแกKครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานแตK
ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยKางชัดเจน จัดประชุมผูMที่มีสKวนเกี่ยวขMองเพื่อชี้แจง การดำเนินงานแตKละ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กKอนการดำเนินงาน จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานแตK
ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยKางเพียงพอและทันตามกำหนด ดำเนินงานแตKละแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียนตามปฏิทินที่ไดMกำหนดไวM
ขั้นที่ 4 การควบคุมกลยุทธc
โรงเรียนแตKงตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม นิเทศ วัดและประเมินผลการดำเนินงานแตKละแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการวัดและประเมินผลการดำเนินงานแตKละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยKาง
จริงจังสม่ำเสมอ และเป_นกัลยาณมิตร ผูMรับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานโครงการ เสนอผูMบริหารสถานศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ7ใหMหนKวยงานและผูMมีสKวนเกี่ยวขMองทราบ

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขMอที่ 1 พบวKา กลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพ
ผู M เ รี ย นสำหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กลยุทธ7 16 กิจกรรม ดังนี้ 1) กลยุทธ7การจัดสภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM มี 5
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กิจกรรม 2) กลยุทธ7การสKงเสริมการเรียนรูMเชิงรุก มี 3 กิจกรรม 3) กลยุทธ7การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับครู
มี 4 กิจกรรม 4) กลยุทธ7การมีสKวนรKวมในการจัดการชั้นเรียน มี 4 กิจกรรม ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการชั้น
เรียนมีสKวนสำคัญที่ชKวยกระตุMนการเรียนรูMของผูMเรียน ชKวยสรMางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูM ตลอดจนเสริมสรMาง
คุณลักษณะอันพึงประสงค7ที่ดี มีทักษะ เจตคติที่ดีในระหวKางการเรียนรูMสอดคลMองกับงานวิจัยของ Adelina
(2008) ไดMกลKาวถึง องค7ประกอบของกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียน ดังนี้ 1) การจัดการสภาพแวดลMอมทาง
กายภาพ 2) การสรMางความเคารพนับถือ และสKงเสริมการเรียนรูM ใหMแกKนักเรียน 3) การจัดการและอำนวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 4) การสKงเสริมความปลอดภัยในชั้นเรียน 5) การสรMางปฏิสัมพันธ7
ระหวKางเพื่อนกับเพื่อน ครู ผูMปกครอง และคนอื่น ๆ เพื่อบรรลุเป—าหมายการบริหารจัดการชั้นเรียนและ
Chungphiwat (2018) ไดMศึกษากลยุทธ7การจัดการชั้นเรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษ ประกอบดMวย 5
กลยุทธ7 ดังนี้ 1) กลยุทธ7การจัดสิ่งแวดลMอมทางกายภาพใหMเอื้อตKอการเรียนรูM 2) กลยุทธ7การจัดสิ่งแวดลMอมทาง
จิตภาพ เพื่อเสริมแรงนักเรียน 3) กลยุทธ7การเสริมสรMางภาวะผูMนำแกKครู 4) กลยุทธ7การดำเนินการตาม
กระบวนการเพื่อการจัดการชั้นเรียนบรรลุเป—าหมาย 5) กลยุทธ7การตอบสนองนโยบายการจัดการชั้นเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนKวยงานที่เกี่ยวขMอง
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขMอที่ 2 พบวKา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ7การบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด (x" = 4.71, S.D. = 0.16) โดยมี
คKาเฉลี่ยเรียงลำดับ จากมากไปหานMอย ดังนี้ กลยุทธ7ที่ 3 การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับครู มีความเหมาะสม
มากที่สุด (x" = 4.77, S.D. = 0.38) กลยุทธ7ที่ 4 การมีสKวนรKวมในการจัดการชั้นเรียนมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด (x" = 4.74 , S.D. = 0.27) กลยุทธ7ที่ 2 การสKงเสริมการเรียนรูMเชิงรุก มีความเหมาะสมมากที่สุด (x" =
4.69, S.D. = 0.27) และกลยุทธ7ที่ 1 การจัดสภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM มีความเหมาะสมมากที่สุด
(x" = 4.67 , S.D. = 0.43) กลุKมตัวอยKางใหMความสำคัญกับ กลยุทธ7ที่ 3 การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับครูเป_น
อันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจาก “ภาวะผูMนำ” มีความจำเป_นและสำคัญสำหรับครู เพราะชKวยเสริมสรMางศักยภาพใน
ดMานการจัดการเรียนรูM ความเป_นผูMนำ การเป_นพี่เลี้ยง การเป_นนักพัฒนา ในการเป_นตMนแบบ การเรียนรูMสำหรับ
บุคคลอื่นและในองค7กร สอดคลMองกับ Naree (2018); Chungphiwat (2018) ไดMกลKาวสรุปวKา การสKงเสริม
ภาวะผูMนำครู เป_นการสKงเสริมพฤติกรรมของครู ในการแสดงออกตามสถานการณ7การเรียนรูMทั้งภายในและ
ภายนอกหMองเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูMในชั้นเรียนโดยมุKงเนMนที่ความสำเร็จในการเรียนรูMของ
ผูMเรียนเป_นสำคัญ และการเสริมสรMางภาวะผูMนำแกKครู ควรดำเนินการดังนี้ 1) มีความเป_นครูมืออาชีพ
2) มีความเป_นผูMนำทางวิชาการ 3) การพัฒนาตนเองและเพื่อนรKวมงาน 4) การเป_นแบบอยKางที่ดี 5) มีความ
เป_นผูMนำการเปลี่ยนแปลง เป_นตMน
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขMอที่ 3 พบวKา คูKมือการใชMกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอ
คุ ณภาพผู M เ รี ยนสำหรั บโรงเรี ยนประถมศึ กษา สั ง กั ดสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมโดยรวมอยูKในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ คูKมือไดMรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ7 และประเมินความเหมาะสมในการนำไปใชMโดยผูMเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
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แลMวนำมาปรับปรุงแกMไข สามารถนำไปเป_นแนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพของผูMเรียน
ไดMอยKางมีประสิทธิภาพ สอดคลMองกับ Wongtakee (2020) กลKาววKา คูKมือการใชMตัวบKงชี้การบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคKาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูKในระดับมาก คูKมือการใชMตัวบKงชี้ผKานการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ7และประเมินความเหมาะสมในการนำไปใชMโดยผูMเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
แลMวนำมาปรับปรุงแกMไข สามารถนำไปใชM เป_นแนวทางการประเมินการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาไดM

สรุป
จากการศึ ก ษากลยุ ท ธ7 ก ารบริ ห ารจั ด การชั ้ น เรี ย นที ่ ส K ง ผลตK อ คุ ณ ภาพผู M เ รี ย นสำหรั บ โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียน และใน
สถานการณ7โรคระบาดโควิด 19 ทำใหMมีการทบทวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย แตKสิ่งสำคัญที่
ตMองบริหารจัดการในการการจัดการศึกษานั้น คือ การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพและจะเกิด
ประสิทธิผลไดMจะตMองดำเนินการตามกลยุทธ7 ดังนี้ 1) กลยุทธ7การจัดสภาพแวดลMอมที่เอื้อตKอการเรียนรูM จำนวน
5 กิจกรรม 2) กลยุทธ7การสKงเสริมการเรียนรูMเชิงรุก 3 กิจกรรม 3) กลยุทธ7การเสริมสรMางภาวะผูMนำสำหรับครู
จำนวน 5 กิจกรรม และ 4) กลยุทธ7การมีสKวนรKวมในการจัดการชั้นเรียน จำนวน 4 กิจกรรม งานวิจัยนี้สะทMอน
ใหMเห็นวKาการเตรียมความพรMอมในการบริหารจัดการชั้นเรียน จะกKอใหMเกิดประโยชน7ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูMในชKวงสถานการณ7โรคระบาด ผูMบริหารสถานศึกษา ผูMมีสKวนเกี่ยวขMองในการจัดการศึกษาควรตะหนัก
และเห็นคุณคKาโดยการนำกลยุทธ7หรือวิธีการการบริหารจัดการชั้นเรียนไปประยุกต7ใชMตามบริบทของหนKวยงาน

ข`อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูMวิจัยมีขMอเสนอแนะ ดังนี้
1. ข;อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 สถานศึกษาและหนKวยงานที่เกี่ยวขMองสามารถนำกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอ
คุ ณภาพผู M เ รี ยนสำหรั บโรงเรี ยนประถมศึ กษา สั ง กั ดสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียน จำนวน 4 กลยุทธ7 16 กิจกรรม ไปใชMในการวางแผนกลยุทธ7 แผนปฏิบัตกิ าร
ที่สอดคลMองกับบริบทของโรงเรียนกKอนนำไปปฏิบัติและควรตั้งคณะกรรมการในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติการดMวย
1.2 ในการนำกลยุ ท ธ7 ก ารบริ ห ารจั ด การชั ้ น เรี ย นที ่ ส K ง ผลตK อ คุ ณ ภาพผู M เ รี ย นสำหรั บ โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใชM ผูMบริหารและ
ครูจะตMองทำความเขMาใจและใชMกลยุทธ7ไดMอยKางเหมาะสมกับขอบขKายที่ตMองการบริหารงานเพื่อใหMสอดคลMองกับ
กลยุทธ7ที่กำหนดไวM
1.3 สถานศึกษาควรนำคูKมือการใชMกลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเป_น
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แนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อชKวยใหMเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาใหMบรรลุเป—าหมายไดM
2. ข;อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตnอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตKอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ7การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สKงผลตKอคุณภาพผูMเรียนสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ7เชิงสาเหตุของป^จจัยที่สKงผลตKอการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.3 ควรนำผลการวิจัยไปเป_นขMอเสนอเชิงนโยบายดMานการจัดการศึกษา
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