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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง และ (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนของครู
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครู จํานวน 306 คน ใช้วิธีการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน
การสร้างวินัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่อยู่ในระดับดีมากคือ ด้านการสร้างวินัยในชั้นเรียน ระดับดีคือ ด้านการ
ดําเนินการสอนอย่างเป็นระบบ และด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ชั้นเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบความแตกต่างในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการสร้างวินัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการดําเนินการสอนอย่างเป็นระบบ
และด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การจัดการชั้นเรียน

Abstract
The purposes of this research were to (1) examine the efficiency of classroom management by primary
school teachers under the Office of Private Education Promotion in Trang; and (2) compare the efficiency among
the teachers in relation to gender, educational background, teaching experience, and teaching area. Three hundred
and six teachers who were selected through stratified random sampling involved in the study. A five-point Likert
scale questionnaire with an overall reliability coefficient of 0.96 was used as research instrument. The statistics
used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and LSD method.
It was revealed that the teachers rated the overall classroom management at good level. In
particular, in the aspect of classroom disciplines, it was rated at very good level while the aspects of
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systematic teaching and creating learning environment at good level. Gender differences of the teachers did
not affect their perceptions of the classroom management as a whole. However, a difference was in creating
learning environment found at .05 level of statistical significance. In addition, teachers with different teaching
experiences perceived the classroom management differently especially in classroom discipline, systematic
teaching, and managing learning environment. These differences were found at .01 level of statistical
significance in the first aspect and .05 in the others. Nevertheless, teachers of different educational levels and
teaching area did not perceived the classroom management differently.
Key words: Efficiency; Classroom Management

บทนํา
การปฏิ รูป การศึก ษาของไทยในปั จ จุ บั นเป็ น การ
ปฏิรูปครั้งสําคัญของประเทศไทย เกิด ขึ้นจากเจตนารมณ์
ของทุ ก ฝ่ า ยในสั ง คมโดยเฉพาะพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 กล่าวถึงเรื่องการจัดการศึกษาว่า
ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังนั้นในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ครูจึงไม่ใช่ผู้สอนหรือผู้บอกความรู้เพียง
อย่ า งเดี ย ว ครู จ ะต้ อ งมี บ ทบาทในการเป็ น ผู้ อํ า นวยความ
สะดวกในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ (พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542)
คุณภาพของผู้เรียนจากการสอบวัดระดับคุณภาพ
การศึกษา (National Test: NT) ในความสามารถสําคัญ 3
ด้ า นคื อ ความสามารถด้ า นภาษา ความสามารถด้ า นคิ ด
คํา นวณ ความสามารถด้ า นเหตุผ ล ผู้ เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นทั้ ง 3 ด้ า นไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50 (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) เนื่องจากครูขาด
ความรู้ ความสามารถ ขาดทักษะและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน ไม่ต ระหนักในกระบวนการจัด การเรีย นการสอน ซึ่ ง
บทบาทของครูมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการชั้นเรียน ครูจําเป็นต้องมี
ความรู้ มีเทคนิควิธีการ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ครูจึง
เป็นทั้งผู้สอน ผู้จัดการ ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน
เป็นสิ่งสําคัญอันดับต้น ๆ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้การ
จัดการเรี ยนการสอนประสบความสํา เร็จและเพิ่มคุณภาพ
ให้กับผู้เรียน โดยการจัดการชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการสอนของครู

ให้สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556)
การจัดการชั้นเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรังจาก
การสํารวจข้อมูล พบว่า วิธีสอนของครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เน้น
กระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ การ
แสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูยัง
เป็นผู้มีอํานาจในชั้นเรียน ผู้เรียนมีหน้าที่รับและปรับตัวให้
สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้และวิธีการสอนของครู ครูยังไม่
สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กับสภาพ
ความเป็นจริง นอกจากนี้ครูโรงเรียนเอกชนมีการเปลี่ยนงาน
บ่อยจึงจําเป็นต้องรับครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ วิชาเอกหรือ
วิชาที่เปิดสอน โดยครูผู้สอนเหล่านี้จะเน้นการสอนเนื้อหาเป็น
ส่วนใหญ่ ทําให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน
(กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, 2553)
ในฐานะที่เป็นครูมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนโดยตรง จึงสนใจศึกษาสภาพการจัดการชั้นเรียนของครู
เพื่ อหาแนวทางพั ฒนาครู เพื่ อให้ เป็ นไปตามกรอบการปฏิ รู ป
การศึกษารอบใหม่ซึ่งเน้นไปที่การปฏิรูปครู จึงต้องการศึกษา
เกี่ ยวกั บ “ประสิ ทธิ ภาพการจั ดการชั้ นเรี ยนของครู โรงเรี ยน
ระดั บประถมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง” ใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการดําเนินการสอนอย่าง
เป็นระบบ และด้านการสร้างวินัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนของ
ครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง
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2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ คือ ครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง
จํานวน 1,527 คน กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูโรงเรียนระดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัด จํานวน 306 คน โดยใช้ตารางการกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของKrejcie & Morgan และกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน โดย
ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และดําเนินการสุ่มแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน
คือ (1) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
(2) ประสิ ท ธิภ าพการจัด การชั้ น เรี ย นของครู การสร้ า ง
เครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้ (1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดเป็นนิยามปฏิบัติการ
ของตั ว แปรต่ า ง ๆ (2) สร้ า งข้ อ คํ า ถามสํ า หรั บ พฤติ ก รรม
เกี่ย วกับ การจัด การชั้น เรีย นของครูต ามนิย ามปฏิบัติก าร
แต่ละด้านโดยใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ คือระดับดีมาก
ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง และต้องปรับปรุง จํานวน 60 ข้อ
(3) ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 5 คน (4) หาค่าความเชื่อมั่นรายด้านและทั้งฉบับ
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 และนํา
แบบสอบถามไปปรั บปรุงให้เป็นชุดแบบสอบถามฉบับจริ ง
เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ (1) เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับครูโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (2) ส่งแบบสอบถาม
จํ า นวน 306 ชุ ด ด้ ว ยตนเอง และทางไปรษณี ย์ (3) เก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง และ (4) ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ หาประสิทธิภาพการจัด
ชั้ น เรี ย นของครู ใช้ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เปรีย บเทีย บความแตกต่า งของประสิท ธิภ าพการจัด การ
ชั้นเรียนของครู ตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการสอนและกลุ่ มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ การวิเ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการทดสอบ LSD

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนของครู โดย
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ด้านการดําเนินการสอนอย่างเป็นระบบ และด้านการ
สร้างวินัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับดี ( X =4.42, S.D.=0.38)
เนื่องจากครูมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการ
เรี ย นการสอนตามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาและข้ อ กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ด้า นการสร้ า งวิ นั ย ในชั้ น เรีย น อยู่ใ นระดับ ดี ม าก
( X =4.62, S.D.=0.39) โดยข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุด คือ ครู
แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ
รองลงมาคือ ครูเอาใจใส่นัก เรียนเป็นอย่า งดีพร้อมที่จะให้
คําแนะนําและเป็นผู้สนับสนุนที่ดี และครูเอาใจใส่และปฏิบัติ
ตนต่อนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ตามลําดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวชิราภรณ์ คําคล้าย (2551) พบว่า ด้านการ
สร้างวินัยในชั้นเรียนครูมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก
3 อันดับแรกคือ ครูมีการตักเตือนและอบรมนักเรียนด้วย
ความรัก รองลงมาคือ ครูเ อาใจใส่น ัก เรีย นเป็น อย่า งดี
พร้อ มที่ จ ะให้ คํ า แนะนํ า และเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ที่ ดี และครู มี
ความตั้งใจในการสอนและเอาใจใส่นักเรียน เนื่องจากครูให้
ความสําคัญในด้านการสร้างวินัยในชั้นเรียน ครูได้เปลี่ยน
บทบาทจากผู้รักษากฎระเบียบวินัยมาเป็นบทบาทของพ่อแม่
ผู้ปกครองนักเรียน ครูสร้างบรรยากาศของความอบอุ่นเป็น
ที่พึ่งของนักเรียน สามารถให้คําปรึกษาแนะนํา เอาใจใส่
นักเรียน ให้ความใกล้ชิด เป็นกันเองกับนักเรียน ตักเตือนและ
อบรมนักเรียนด้วยความรัก รวมทั้งการให้กําลังใจกับนักเรียน
ด้านการดําเนินการสอนอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดี
( X =4.35, S.D.=0.37) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีเจตคติ
ที่ดีกับนักเรียน รองลงมาคือ ครูมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็ น
อย่ างดี และครู กํ าหนดจุ ดมุ่ งหมายของการสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่กําหนดในหลักสูตรอย่าง
ชั ดเจน ตามลํ าดั บ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของชนาธิ ป พรกุ ล
(2554) กล่าวว่า บทบาทของครูในการดําเนินการสอนอย่าง
เป็ นระบบ ครู ต้ องเตรี ยมตนเองให้ พร้ อมทั้ งเนื้ อหา การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สามารถวัดได้
ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
เนื้อหาสาระ/เรื่องที่สอนประกอบกับมีแผนการสอนเป็นแนวทาง
ในการสอน การทํา กิจ กรรม โดยเตรีย มข้อ สอบ/คํา ถามใน

34

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

การประเมินอย่างเป็นระบบล่วงหน้า ทําให้จัดการชั้นเรียน
ขณะสอนเป็นไปได้ดี
ด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับดี ( X =4.30, S.D.=0.37) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ครู จั ดห้ องเรี ยนให้ มี แสงสว่ างเพี ยงพอ รองลงมาคือ ครู จั ด
ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามมีโต๊ะเก้าอี้อย่างเพียงพอ และครู
จัดห้องเรียนโดยให้ครูและนักเรียนทั้งชั้นมองเห็นกันและกัน
อย่ างชั ดเจน ตามลํ าดั บ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของอาภรณ์
ใจเที่ยง (2553) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรสําคัญที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิภาพ โดยจะต้อง
จัดสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เหมาะสมคือ ห้องเรียนมีสีสัน
น่าดู เหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจาก
เสียงรบกวน สะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบเรียบร้อย
เนื่องจากการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ทั้งด้านแสงสว่าง และเสียง
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการ
ชั้ นเรี ยนของครู ที่ มี เพศต่ างกั น พบว่ า ครู ที่ มี เพศต่ างกั นมี
ประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่เป็นเพศหญิงมีประสิทธิภาพ
การจัดการชั้นเรียนในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สูงกว่าครูที่เป็นเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของภูวนัย สุวรรณธาร และ เสาวนีย์ เลวัลย์
(2555) พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จําแนก
ตามเพศ พบว่า ในภาพรวมครูมีระดับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ซึ่งครูที่เป็นเพศหญิงมี
ระดับการปฏิบัติมากกว่าครูที่เป็นเพศชาย เนื่องจากเพศหญิง
เป็นเพศที่ชอบความสวยงาม ชอบประดิษฐ์ การจัดห้องเรียน
ประดับประดาให้น่าดู น่าชม เป็นลักษณะนิสัยของเพศหญิง
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยดา ไชยวรรณ (2558) พบว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีเพศต่างกัน พบว่า
ครูที่ปรึกษาเพศหญิง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ครู
ที่ปรึกษาในภาพรวม สูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน นักศึกษามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และด้าน
การให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับนักเรียน นักศึกษามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิราภรณ์

คํา คล้า ย (2551) พบว่า ครูผู้ส อนที่มีวุฒิก ารศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการชั้นเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
บทบาทของครูผู้สอน/ผู้ให้ความรู้ไม่แตกต่างกันทั้งปริญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ครู ส่ วนใหญ่ ต่ างมี ความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากในปัจจุบันสถานศึกษา
ทุกแห่งต่างก็สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบั ติงานให้ สอดคล้องกับข้อกํ าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิ ย ดา ไชยวรรณ (2558) พบว่ า ครู ที่ ป รึ ก ษาที่ มี วุ ฒิ
การศึ กษาต่ างกั นมี ประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นครู ที่ ปรึ กษาโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน พบว่า ครูที่
มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการ
ชั้นเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
วินัยในชั้นเรียนครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 15 ปี
และ 10-15 ปี มีประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนสูงกว่าครูที่
มีประสบการณ์ในการสอน 10-5 ปี และต่ํากว่า 5 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการดําเนินการสอน
อย่ า งเป็ นระบบ และด้ า นการจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การ
เรี ย นรู้ ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนมากกว่ า 15 ปี มี
ประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียนสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์
ในการสอนต่ํากว่า 5 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของทรรศนีย์ วราห์คํา (2554) พบว่า
ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสํานักงาน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น ของครู
เมื่อจําแนกตามประสบการณ์สอน ซึ่งครูที่มีประสบการณ์ใน
การสอนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ใน
การสอนต่ํากว่า 10 ปี เนื่องจากประสบการณ์ในการสอน
ส่งผลต่อการจัดการชั้นเรียน เพราะประสบการณ์ในการสอน
ทําให้มีโอกาสเรียนรู้ ทําความเข้าใจและทราบถึงระบบการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน พบว่า ครูที่
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการ
ชั้นเรียนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้อ ง
กับงานวิจัยของสุพล อนามัย (2549) พบว่า ครูที่สอนกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ต ่า งกัน ในภาพรวมและรายด้า นมีค วาม
คิด เห็นต่อการปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไม่
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แตกต่าง เนื่องจากครูทุกคนมีความเข้าใจในบริบทของตนเอง
ที่มีต่อการจัดการชั้นเรียน และครูทุกคนตั้งใจที่จะทําให้ชนั้
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

สรุป
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การชั้ น เรี ย นของครู ร ะดั บ
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้าน
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการสร้ า งวิ นั ย ในชั้ น เรี ย น เมื่ อ
จํา แนกเป็ นรายด้า น ด้า นที่ อยู่ ใ นระดั บ ดีม ากคือ ด้ านการ
สร้ างวินั ยในชั้ นเรีย น ระดับ ดีคื อ ด้า นการดํา เนิ นการสอน
อย่ า งเป็ นระบบ และด้ า นการจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้ ครูที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน
ในภาพรวมไม่ แตกต่ างกั น เมื่ อพิ จารณารายด้า นพบความ
แตกต่างด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ใน
การสอนต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การชั้ น เรี ย นใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน และครูที่สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ต่างกันมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ า นการจัด สิ่ง แวดล้ อมที่เ อื้อ ต่อ การเรีย นรู้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรวางแผนและกําหนดนโยบายที่
ชั ด เจนในการพั ฒ นาการจั ด สภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้
2. ด้า นการดํ า เนิน การสอนอย่า งเป็น ระบบ
ผู ้บ ริห ารควรสนับ สนุน ให้ค รูแ ละนัก เรีย นร่ว มกัน วาง
แผนการจัด การเรีย นรู้ เพื่อ ให้นัก เรีย นเลือ กสิ่ง ที่ต้อ งการ
เรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถนําความรู้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
3. ด้านการสร้างวินัยในชั้นเรียน โรงเรียนควรมี
ระบบการประเมิ น บุ ค ลิก ภาพและพฤติ ก รรมของครู อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และจัด อบรมครู เกี่ยวกั บวิธีการปกครองชั้นเรีย น
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การชั้ น เรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
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2. การศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวกับ การจัด การ
ชั้น เรีย น เช่น ด้า นพฤติก รรมของผู้เ รีย น ด้า นผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นต้น
3. การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นโดยใช้
เครื่ องมื อรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น การสั ง เกตพฤติ ก รรม การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
4. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการชั้นเรียน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง
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